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الكویت في 18 مارس 2021
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 2019  2020  إيضاحات  
 ي كويت دينار  كويتي  دينار   
  

 222,466,358  246,390,771  27  اإليرادات

 (173,721,879)  (187,060,314)   اإليرادات تكلفة

 48,744,479  59,330,457  الربح مجمل

     

 (18,462,145)  (20,502,350)  وتوزيع  بيع مصروفات

 (18,330,064)  (22,458,768)  وإدارية عمومية مصروفات

 690,220  735,161 23 أخرى إيرادات

 12,642,490  17,104,500  ةيالتشغيل األنشطة من نتائج

     

 (3,666,838)  (3,048,745)    تمويل تكاليف

 (96,381)  134,149 8   زميلة شركات من (الخسارة) /الربح حصة

 (2,244,509)  (890,330) 24  يبالصاف – المالية غير الموجودات قيمة انخفاض

 دعم ةوضريب العلمي للتقدم الكويت مؤسسة حصة  قبل الفترة ربح
 6,634,762  13,299,574  اإلدارة  مجلس أعضاء  ومكافأة اةوالزك الوطنية العمالة

 (59,326)  (116,291)  العلمي  للتقدم الكويت مؤسسة حصة

 (134,477)  (348,619)   الوطنية العمالة دعم ضريبة

 (53,138)  (138,561)   الزكاة

 (50,000)  (100,000) 12 اإلدارة مجلس أعضاء افأةكم

 6,337,821  12,596,103  السنة ربح

     

     بـ: الخاص الربح

 5,635,637  10,925,627   الشركة مساهمي

 702,184  1,670,476 19  المسيطرة غير الحصص

  12,596,103  6,337,821 

     

 فلس  18.50  فلس   35.91 26 ) لس (ف والمخففة) (األساسية السهم ربحية
  
  المجمعة. المالية اناتالبي هذه من جزًءا تشكل المرفقة تاحاإليضا إن

  



   لتابعةا وشركاتها ع.ك.ش.م. ةابضالق  ميزان شركة
  

  المجمعدخل الشامل ال بيان
  2020 برمديس 31 في المنتهية ةللسن
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  2020   2019 
 كويتي  دينار   كويتي  دينار  
 

 6,337,821  12,596,103 السنة ربح
    

 اآلخر الشامل الدخل /(الخسارة) 
   الخسائر   أو   األرباح   إلى   الحقا   تصنيفها   إعادة   يتم   التي   أو   المعاد   البنود 
 (7,853)  13,610 أجنبية   عمليات   تحويل   من   ناتجة   أجنبية   ت عمال   تحويل   فروق 
  11,200  (87,444) استثمار   تحوط   من   األرباح   / (الخسائر)   صافي 

 (73,834)  3,347 
    

ً  تصنيفها يعاد لن بنود     الخسائر أو األرباح إلى الحقا
 -  (801,889) ) 21إيضاح ( محددة منافع التزامات قياس ادةعإ
الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة الستثمارات العادلة  القيمة في غيرالت

 145,045  1,282,114 )30  (إيضاح اآلخر
 480,225  145,045 

 148,392  406,391 اآلخر الشامل الدخل إجمالي
 6,486,213  13,002,494   للسنة ملالشا الدخل إجمالي

    
     بـ: الخاص الشامل الدخل ماليجإ

 5,779,291  11,283,593 الشركة مساهمي
 706,922  1,718,901 المسيطرة غير الحصص
 6,486,213  13,002,494 للسنة  الشامل الدخل إجمالي

 
  المجمعة. ةاليالم البيانات هذه من جزًءا تشكل المرفقة اإليضاحات إن

  
  



   ةالتابع وشركاتها .ع.ش.م.ك القابضة ميزان شركة
  

   المجمع لكيةالم وق قح في التغيرات بيان
  2020 ديسمبر 31 في نتهيةالم للسنة
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الشركة  بمساهمي الخاص       

  خزينة  أسهم المال  رأس  
  احتياطي
 اختياري  احتياطي إجباري 

    احتياطي
  العادلة  القيمة

  تحويل  احتياطي
 اإلجمالي  مرحلة  أرباح    آخر احتياطي أجنبية عمالت

  غير الحصص
  المسيطرة

  حقوق  إجمالي 
 الملكية

 كويتي  اردين  كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  ريناد كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ردينا  كويتي  دينار  
                      

2019 يناير 1 في الرصيد  31,132,500  (4,463,160)  16,601,335  16,601,335  975,219  (471,149)  (1,210,669)  46,177,047  105,342,458  4,489,938  109,832,396 

                      للسنة الشامل  الدخل  إجمالي 

 6,337,821  702,184  5,635,637  5,635,637  -  -  -  -  -  -  -   السنة  ربح

                      اآلخر الشامل الدخل

 145,045  -  145,045  -  -  -  145,045  -  -  -  - ) 30 (إيضاح العادلة القيمة في التغير

 3,347  4,738  (1,391)  -  -  (1,391)  -  -  -  -  -   أجنبية  عمالت ترجمة

 6,486,213  706,922  5,779,291  5,635,637  -  (1,391)  145,045  -  -  -  - للسنة الشامل  الدخل  إجمالي 

 (100,640)  -  (100,640)  -  -  -  -  -  -  (100,640)  -   خزينة أسهم  شراء

 (إيضاح الشركة مساهمي إلى مدفوعة أرباح تتوزيعا
14( -  -  -  -  -  -  -  (4,872,720)  (4,872,720)  -  (4,872,720) 

 مسيطرة  غير حصص ىإل مدفوعة أرباح توزيعات
 (219,090)  (219,090)  -  -  -  -  -  -  -  -  - )19 (إيضاح
 (إيضاح مسيطرة ر يغ حصص مع  تابعة شركة حيازة

4( -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,530,014  3,530,014 
  السيطرة في تغير بدون  مسيطرة غير صحص حيازة

 (632,474)   (552,840)  -  (552,840)  -  -  -  -  -  - )1 (إيضاح
 
 (1,185,314) 

 113,470,859  7,875,310  105,595,549  46,939,964  (1,763,509)  (472,540)  1,120,264  16,601,335  16,601,335  (4,563,800)  31,132,500 2019 ديسمبر 31 في صيدالر
  
  المجمعة. المالية البيانات هذه من جزًءا تشكل قةالمرف اإليضاحات إن



   ةالتابع وشركاتها .ع.ش.م.ك القابضة ميزان شركة
  

   المجمع لكيةالم وق قح في التغيرات بيان
  2020 ديسمبر 31 في نتهيةالم للسنة
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الشركة  بمساهمي الخاص       

  خزينة  أسهم المال  رأس  
  احتياطي
 يياراخت  احتياطي إجباري 

    احتياطي
  العادلة  القيمة

  ويل حت  احتياطي
 اإلجمالي  مرحلة  أرباح    آخر احتياطي أجنبية عمالت

  غير الحصص
  المسيطرة

  حقوق  إجمالي 
 الملكية

 كويتي  اردين  كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  ينارد كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  دينار  
                      

 113,620,401  8,024,852  105,595,549  46,939,964  (1,763,509)  (472,540)  1,120,264  16,601,335  16,601,335  (4,563,800)  31,132,500   2020 يناير 1 في الرصيد
 (149,542)  (149,542)  -  -  -  -  -  -  -  -  -) 4إيضاح تخصيص سعر الشراء (  ةيج تن التعديل 

 113,470,859  7,875,310  105,595,549  46,939,964  (1,763,509)  (472,540)  1,120,264  16,601,335  16,601,335  (4,563,800)  31,132,500 2020  يناير 1 في كما لالمعد الرصيد
                        ةسنلل الشامل الدخل إجمالي

 12,596,103  1,670,476  10,925,627  10,925,627  -  -  -  -  -  -  - السنة  ربح 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اآلخر   الشامل الدخل 
 1,282,114  -  1,282,114  -  -  -  1,282,114  -  -  -  - ) 30 (إيضاح العادلة القيمة في التغير

 (73,834)  (5,185)  (68,649)  -  -  (68,649)  -  -  -  -  -   أجنبية عمالت  ترجمة 
التزام المزايا المحددة (إيضاحإعادة قياس  خسارة 

21 ( -  -  -  -  -  -  (855,499)  -  (855,499)  53,610  (801,889) 
 13,002,494  1,718,901  11,283,593  10,925,627  (855,499)  (68,649)  1,282,114  -  -  -  - للسنة الشامل الدخل إجمالي
 (983,835)  -  (983,835)  -  -  -  -  -  -  (983,835)  - خزينة  أسهم  شراء

  الشركة مساهمي إلى   مدفوعة أرباح  توزيعات
 (4,568,176)  -  (4,568,176)  (4,568,176)  -  -  -  -  -  -  - ) 14 (إيضاح 
  غير حصص إلى   مدفوعة أرباح  توزيعات
 (465,538)  (465,538)  -  -  -  -  -  -  -  -  - ) 19 (إيضاح   مسيطرة
  في  تغير  بدون  مسيطرة غير  صحص حيازة

 (2,805,034)  (898,493)  (1,906,541)  -  (1,906,541)  -  -  -  -  -  - ) 1  (إيضاح السيطرة 

 117,650,770  8,230,180  109,420,590  53,297,415  (4,525,549)  (541,189)  2,402,378  16,601,335  16,601,335  (5,547,635)  31,132,500 2020 ديسمبر 31 في الرصيد
  

  .المجمعة المالية البيانات هذه من اجزءً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
  



   ةتابعال تهاركاوش ش.م.ك.ع. القابضة ميزان شركة
  

   المجمع ةالنقدي تدفقاتال يانب
  2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 2019   2020  إيضاحات  
 كويتي  دينار   كويتي  دينار   

     التشغيلية  األنشطة من الناتجة  النقدية التدفقات
 ومكافأة الزكاةو الوطنية العمالة دعم ضريبةو العلمي  للتقدم الكويت مؤسسة  حصة قبل رةفتال ربح

 اإلدارة مجلس أعضاء
 

13,299,574  6,634,762 
       لـ: تسويات 

 7,897,675  8,646,206 9&5,6   االستهالك
 325,363  374,161 7 ملموسة  غير تموجودا إطفاء

 1,054,730  1,486,628 21 محددة  فعمنا التزامات تقييم إعادة مخصص
 96,381  (134,149) 8   زميلة شركات خسائر /)أرباح( يف حصة

 973,893  1,335,023 10   الحركة وبطيئة  المتقادمة البضاعة مخصص
 2,244,509  890,330 24 مالية  غير موجودات قيمة انخفاض
 (214,767)   2,183,570 11 المتوقعة االئتمان خسائر )مخصص (عكس /مخصص
 (72,275)  22,127 23 ومعدات  ومنشآت تاكممتل بيع من )ربحخسارة/ (

 (134,505)  (135,733) 30 حيوية لموجودات العادلة القيمة في التغير
 3,759  (477)  حيوية  موجودات بيع  من خسارة
 15,896  27,327 30 حيوية موجودات شطب
 3,666,838  3,048,745    تمويل تكاليف
 (65,250)  (88,700) 23  أرباح توزيعات إيرادات

 (127,085)  (215,142)  أجنبية عمالت تحويل  حبر
  30,739,490  22,299,924 

       في: التغيرات
 (1,779,095)  (5,015,289)  بضاعة  -
 (11,633,587)  9,481,772  أخرى نةمدي  دةوأرص تجاريون مدينون  - 
 923,871  (208,278)  بالصافي -   صلة  ذات األطراف أرصدة في التغيرات - 
 2,053,955  3,402,873    أخرى دائنة وأرصدة تجاريون ون دائن - 

 (927,836)  (1,066,761) 21 مدفوعة  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة
 10,937,232  37,333,807  لية التشغي األنشطة  من الناتج  النقد صافي

     
     االستثمارية  األنشطة من الناتجة  النقدية التدفقات

 (5,031,521)  (6,036,732) 5 ومعدات  آتنشوم ممتلكات ءشرا
 (221,292)  (120,000) 7 ملموسة  غير موجودات شراء
 (108,420)  (77,265) 30 حيوية موجودات شراء
 (96,195)  - 30 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة متاحة استثمارات شراء

 200,294  68,641  تا ومعد ومنشآت ممتلكات بيع من المحصل
 182  686  ملموسة  غير موجودات بيع من المحصل
 86,329  87,582  حيوية موجودات بيع من المحصل

 (1,185,314)  - 1 بعة ات شركة في إضافية أسهم  شراء  دفع
 (22,608,431)  - 4 المكتسب  النقد صافي  تابعة، شركة شراء

 65,250  88,700 23 اآلخر الشامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة ةح متا راتاستثما من أرباح توزيعات إيرادات
 73,020  1,000 8 زميلة  شركات من مستلمة أرباح توزيعات
 (28,826,098)  (5,987,388)    االستثمارية نشطةاأل في  المستخدم النقد صافي

     
     التمويلية  األنشطة من ةاتجالن  النقدية التدفقات
 40,725,550  7,652,500  والسلفيات  قروضلا من المحصل

 (7,623,616)  (24,850,510)  والسلفيات القروض سداد 
 (1,512,997)  (1,268,554) 6 التأجير مطلوبات سداد 
 (100,640)  (983,835)  ينةخز هم سأ شراء
 (3,666,838)  (3,039,338)  مدفوعة  تمويل تكاليف

 (4,872,720)  (4,568,176) 14 كةشر ال يممساه إلى مدفوعة أرباح توزيعات
 (219,090)  (465,538) 19 المسيطرة غير  الحصص إلى مدفوعة أرباح توزيعات
 22,729,649  (27,523,451)  يلية التمو األنشطة الناتج من  /في)  المستخدم ( النقد صافي
 14,646  (100,696)  ية بأجن عمالت تحويل فروق تأثير
 4,855,429  3,722,272  المعادل  والنقد د قنلا  في التغير  صافي
 7,770,686  12,626,115 13   السنة  بداية في المعادل والنقد  النقد
 12,626,115  16,348,387 13   السنة  نهاية في المعادل والنقد  النقد

  

   المجمعة. المالية تالبيانا هذه من جزءا تشكل المرفقة اإليضاحات إن
  



  التابعة  وشركاتها ك.ع..ش.م القابضة ميزان ةشرك
  

  المجمعة  ةالمالي ناتالبيا حول اتإيضاح
  2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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    الشركة حول معلومات . 1
  

 أغسطس 3 في  بالكويت قابضة كشركة وتأسيسها تسجيلها تم مساهمة شركة  هي ش.م.ك.ع. ةابضالق ميزان شركة إن
  .2015 يونيو 11 في  لكويت")ا ةورص("ب المالية لألوراق الكويت سوق في الشركة أسهم إدراج تم .1999

  

ً  للشركة ةيالرئيس األنشطة يلي فيما   : األساسي لنظامل وفقا
  

 سواء محدودة مسئولية ذات شركات في حصص أو أسهم تملك وكذلك أجنبية وأ يةكويت  مساهمة شركات مهأس تملك  )أ
 الغير. لدى تهاوكفال وإدارتها بنوعيها الشركات هذه تأسيس في االشتراك أو أجنبية أو كويتية كانت

 مال سأر في  الشركة مشاركة ةبسن  تقل أال يتعين الحالة، هذه وفي فالتها كو سهمأ فيها تمتلك التي الشركات إقراض  ) ب
 .%20 نسبة عن المقترضة ركةالش

 تتعلق أخرى حقوق أي وأ صناعية رسوم أو تجارية عالمات أو اختراع براءات من الفكرية الملكية حقوق تملك  ) ج
 وخارجها.  الكويت داخل في الستغاللها  أخرى لشركات هاوتأجير بذلك

 للقانون. وفقا بها المسموح الحدود  في نشاطها ةرلمباش الالزمة العقارات وأ المنقوالت لكمت  )د 
  

 أطراف عن نيابة كوكيل أو لصالحها خارجها أو الكويت دولة في أعاله إليها المشار العمليات تنفيذ  للشركة يسمح
 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي الهيئات مع وجه يأب تشترك نأ أو مصلحة لها تكون أن ةللشرك جوزي أخرى.

  ن أ وأ الهيئات هذه تشتري  وأ تشارك وأ تنشئ ان ولها الخارج في  أو الكويت في  أغراضها تحقيق على تعاونها  يالت
  بها.  تلحقها

  

   الكويت. العارضية، منطقة ،1 عةقط ،287 رقم بناية هو للشركة المسجل المكتب عنوان
  

  في واستثماراتها وعة")"المجم بـ مجتمعين اهإلي (يشار التابعة  وشركاتها للشركة معةمجلا المالية البيانات  تتضمن
    زميلة. شركات

  

  مباشر:  وغير  مباشر بشكل المملوكة التابعة الشركات بأهم قائمة أدناه يلي فيما
  

  الملكية نسبة  لرئيسيا اطنشال التأسيس  بلد    الشركة اسم
   2020  2019 

     تابعة لا الشركات

  المعلبات توزيع شركة
  يتالكو ذ.م.م.* ظةوفحمال

 بالجملة وتوزيع تصنيع
العامة والتجارة اللحوم لمنتجات

 %99.99  %99.99 الغذائية المواد  في
      

 إنترناشيونال الصابرية شركة
 المقاوالتو مةعاال للتجارة
 الكويت ذ.م.م.*

  العامة التجارة أنشطة
 %99.88  %99.88 والتمقالوا

      

  الكويت*.م.ذ.م لألدوية منتصرلا شركة

 في والجملة بالتجزئة التجارة
 واألدوية التجميل مستحضرات
 %99.99  %99.99األخرى  االستهالكية والمنتجات

      

 نالوزا جاسم أوالد  شركة
 الكويت ذ.م.م.*  العامة للتجارة

 بالجملة ائيةذ الغ المواد  تجارة
 %99.99  %99.99 والتجزئة

      

 للمواد  الكويتية الهدى شركة
  الكويت ذ.م.م.* الغذائية

 والمتاجرة واالستيراد  التصدير
 %99.98  %99.98 الغذائية المواد  أنواع جميع في

      

 تجارةل وريةالمنص شركة
  الكويت * ذ.م.م. االستهالكية المواد 

 ومواد  المنزلية لعسلا تجارة
 %99.94  %99.94 التنظيف

      

 للتجارة وزانلا شركة
  الكويت   ذ.م.م.* الغذائية والخدمات

   توريد  خدمات تقديم
 %99.99  %99.99 العامة والتجارة األغذية

      

  ارةوتج اجإلنت الوطنية الشركة
  الكويت ذ.م.م.*  المعلبة الغذائية المواد 

  في والمتاجرة يعصنالت
 %99.99  %99.99 ةيئاالغذ  المواد  أنواع جميع
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  الملكية نسبة  لرئيسيا اطنشال التأسيس  بلد    الشركة اسم
   2020  2019 
      

 للتجهيزات الشرقية الشركة
  الكويت ذ.م.م.* الغذائية

 واالستيراد  التصدير
 أنواع جميع في والمتاجرة

 %99.98  %99.98 الغذائية المواد 
      

  الكويتذ.م.م.*  الصناعية ميزان شركة
 الورقية تجات منال تصنيع

 %99.98  %99.98 والنايلون
      

  الزيوت إلنتاج يتيةكوال الشركة
  الكويت (مقفلة)  ش.م.ك. والشحوم

  في والمتاجرة التدوير إعادة
 والمنتجات والزيوت النفط
 %93.76  %93.76 الصلة ذات

      

  الكويتذ.م.م. الكويت فودز أرال شركة
  في جرةتاوالم االستيراد 

 %51  %51 األلبان منتجات أنواع جميع
      

 البالستيكية الصناعات شركة
  الكويت (مقفلة)  ش.م.ك.

  في والمتاجرة التصنيع
 %55.82  %55.82 المنزلية السلع

      

 لصناعة الكويت شركة
 لغذائيةا د مواوال البسكويت

  الكويت ذ.م.م.*

  في والمتاجرة التصنيع
 ذات والمنتجات كويتبسال

 %99.99  %99.99 الصلة
      

 لصناعة يجخلال شركة
  الكويت ذ.م.م.* المعجنات

  المعجنات وبيع تصنيع
 %99.98  %99.98 والكعك

      

الهندية الكويتية لشركةا
 %99.99  %99.99 الغذائية المواد  وبيع نيعتص  تالكوي ذ.م.م.* التجارية

      

 لوجيستيك ميزان شركة
 نيزخوالت النقل لخدمات
 الكويت (مقفلة)* ش.م.ك.

 ومرافق اإلمدادات خدمات
 %96  %96 التخزين

      

 السعودية الكويتية الشركة
 ش.م.ك. الدوائية للصناعات

  الكويت (مقفلة) 
  تجاتالمن عوتوزي تصنيع
 %66.99  %66.99  الدوائية

    

 لتجارة فارما اءشفال شركة
 ذ.م.م. الدواء وصناعة

  الكويت فعلية)  مساهمة()  "اءفش"(
  المنتجات وتوزيع تصنيع
 %67.32  الدوائية

 

32.82% 
      

شركة بيست بروتيكشن 
لمكافحة الحشرات ومقاوالت  

  واآلفات مكافحة القوارض
  الكويت ذ.م.م.

منتجات  في رة جاتالم
 %100  %100 الحشرات مكافحة

التجارية السعودية ميزان شركة
 .مذ.م.

  العربية المملكة
  ةالسعودي

 بالجملة وتوزيع نيعتص
 والتجارة اللحوم لمنتجات
 %100  %100 الغذائية المواد في العامة

      

 ذ.م.م.* لألغذية ميزان شركة
  العربية المملكة
  السعودية

  منتجات وتوزيع تصنيع
 والمشروبات األغذية

99% 
 

99% 

 رطق ذ.م.م.**  للخدمات ستار قطر
 غذيةألا توريد  خدمات تقديم

 %50  %50 التنظيف وخدمات
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  الملكية نسبة  لرئيسيا اطنشال التأسيس  بلد    الشركة اسم
   2020  2019 

  ترااإلماذ.م.م.*  للخدمات ستار امارات
 األغذية توريد  خدمات تقديم

 %99  %99 المطاعم وتشغيل
      

 والخدمات للتجارة عافية
 اإلمارات ش.م.ح. 

  المنتجات في المتاجرة
 الخدمات وتقديم الغذائية

 %100  %100 الصلة تاذ 
      

 الغذائية للمواد  الوزان مصنع
 اإلمارات ذ.م.م.*

  في والمتاجرة التصنيع
 %99  %99  الغذائية واد ملا

      

 اإلمارات ذ.م.م.*  انترناشونال ايتريون
 األغذية في المتاجرة

 %99.67  %99.67 والمشروبات
      

  ق الشر   تجارة   مخازن   شركة 
 اإلمارات *ذ.م.م   األوسط 

 األغذية في اجرةالمت
 %99.67  %99.67  والمشروبات

      

 ريةجاالت للخدمات تزويد 
  األردن ش.م.ع***

 توريداتلا خدمات تقديم
 البيع وخدمات الغذائية

 %50  %50  بالتجزئة 
      

  للصناعات األردن ميزان
  األردن ذ.م.م.

 ملةجلاب والبيع التصنيع
 تلمستحضرا والتجزئة

 والمنتجات ميلالتج
 %100  %100 األخرى  االستهالكية

         

واي تي)   (بيا كميزان افري
  أفريقيا  بجنو  ليمتد 

تصنيع وتجارة الفاكهة  
  والخضروات الطازجة.

100% 
 

- 

      

      الزميلة الشركات
      

 اعةلصن العالمية الشركة
 ذ.م.م.  ورقلا منتجات

 %24.34 تصنيع الكويت
 

24.34% 

      

 الوطنية المنسوجات شركة
 (مقفلة)  ش.م.ك.

 %31.65 تصنيع الكويت
 

31.65% 
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  هذه  في للمجموعة فعليةلا الملكية تبلغ وبالتالي المجموعة ضمن مدرجة تابعة لشركات مملوكة المتبقية صصالح إن *
  . %100 نسبة عةالتاب الشركات

  
 الملكية تبلغ وبالتالي، األم. الشركة عن بالنيابة اآلخر للشريك مملوكة التابعة الشركات هذه في المتبقية الحصص إن **

  %.100  نسبة بعةالتا تالشركا هذه في للمجموعة الفعلية
 

 الخسائر. أو األرباح من %75 حصة تالمسا األم للشركة يحق التأسيس، لشروط طبقا ***
  
ً  الديه ةالشرك إن  العربية المملكة وفي قطر) فرع – ذ.م.م. المحفوظة المعلبات توزيع (شركة  قطر في فروع أيضا

 فردية  شركة المجموعة تمتلك ذلك، إلى إضافة ).وديةسعال فرع – المحفوظة المعلبات توزيع مصنع (شركة السعودية
  المتحدة. العربية اإلمارات في وم)حلل خزان (مصنع

  
حصة  تاد زوبذلك ، ءا شفشركة ال٪ في 50إضافية بنسبة  صعلى حص المجموعة، استحوذت 2020 أكتوبر 12في 
 فترةعلى السداد مقابل الشراء ستحق يُ دينار كويتي.  4,250,000مبلغ بشراء مقابل نظير ٪ 100إلى عة ة المجموملكي

، سجلت نتيجة لهذه المعاملة الحالية. ة في الميزانية العمومية بصافي القيماالعتراف به ويتم الثالث سنوات التالية 
التعديل في حقوق الملكية غير  والمقابل المستحق الدفع من خالل  ءاشفشركة الالمجموعة الفرق بين صافي موجودات 

دينار كويتي في بيان التغيرات في حقوق  1,906,541دينار كويتي واحتياطي آخر بمبلغ  898,493المسيطرة بمبلغ 
دينار   1,072,004ضت المجموعة الجزء المتداول وغير المتداول من المقابل المستحق بمبلغ رع .جمعالملكية الم
  ).22دائنة أخرى (إيضاح ضمن بند أرصدة تي دينار كوي 1,944,666 مبلغكويتي و

  
  مقابل  لألغذية ميزان شركة في %29 بنسبة  إضافية حصة على المجموعة استحوذت ،2019 أغسطس 31 في

 هذا عةمجموال ترجأد  .%99 إلى %70 منالمجموعة  ملكيةة حص في زيادة إلى أدى مما كويتي، رانيد  1,185,314
 بمبلغ  األخرى  واالحتياطيات المسيطرة غير الحصص في انخفاًضا وسجلت المساهمين مع كمعاملة االستحواذ
  .التوالي على كويتي دينار 552,840 ومبلغ كويتي دينار 632,474

  
 ب و في جن "تي ليمتد شركة ميزان افريكا بي واي "% وهي 100ة بنسبشركة تابعة مملوكة نة سال لأسست الشركة خال

  فريقيا. أ
  

 خاضعة وهي 2021س مار 18 يخاربت اإلدارة مجلس قبل من المجمعة المالية البيانات هذهإصدار  على الموافقة تمت
 بعد  المجمعة ماليةلا البيانات هذه تعديل صالحية الديه والتي السنوية، العامة الجمعية في الشركة مساهمي لموافقة

  .للشركة السنوية العمومية الجمعية في إصدارها
  

   اإلعداد أساس . 2
  
  االلتزام بيان  ) أ

  
ً وفق المجمعة المالية البيانات إعداد  تم  لسنة 1 رقم الشركات قانون ومتطلبات المالية للتقارير ةالدولي عاييرللم ا

 لسنة  18 رقم الوزاري والقرار للشركة األساسي منظاوال التأسيس وعقد  فيذية،نتلا والئحته وتعديالته 2016
1990.  

  

   القياس أساس  )ب
  

 المالية األدوات ناءتثباس التاريخية، التكلفة أو المطفأة التكلفة أساس على المجمعة المالية البيانات إعداد  تم
  قياسها يتم حيث اآلخر، الشامل الدخل خالل نم العادلة يمةبالق  تواالستثمارا الحيوية الموجوداتو المشتقة
   العادلة. بالقيمة

  
   والعرض التعامل عملة  ) ج

  
    .للشركة التعامل عملة وهو الكويتي بالدينار المجمعة المالية اناتالبي هذه عرض تم
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   والتقديرات امحكاأل استخدام  )د
  

  وتقديرات أحكام اتخاذ  اإلدارة من المالية تقاريرلل الدولية للمعايير وفقًا  المجمعة المالية البيانات  إعداد  يتطلب
 والدخل والمطلوبات للموجودات عنها المفصح بالغوالم المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات

  التقديرات. تلك عن الفعلية النتائج تختلف قد  والمصاريف.
  

 أخرى، عوامل عدة إلى باإلضافة السابقة رةبخلا أساس على بها طةالمرتب واالفتراضات التقديرات اتخاذ  تم لقد 
ً  هانتائج توفر وأن للظروف، وفقًا معقولة تكون أن يعتقد  والتي  الدفترية  القيمة حول األحكام التخاذ  أساسا

  أخرى. مصادر من لةهوبس تظهر ال التي والمطلوبات للموجودات
  
 الفترة  في المحاسبية السياسات على تعديالتلا إدراج يتم ستمرة.م بصفة واالفتراضات التقديرات مراجعة يتم
 فترات وأي التعديل فترة في أو الفترة تلك على طقف يؤثر التعديل كان إذا التقديرات تلك تعديل فيها تم التي

  والمستقبلية. الحالية الفترات من كل ىعل يؤثر التعديل ذلك كان إذا مستقبلية
  
 بالغ لها والتي المحاسبية السياسات تطبيق عند  الهامة واألحكام تقديراتلا من التأكد  بعدم ةمتعلقلا المعلومات إن

  ). ش( 3 إيضاح في مبينة المالية البيانات في المسجلة المبالغ على األثر
  

  المحاسبية السياسات في التغيرات  ) ه
  

التي تبدأ  السنوية تالفترا ىتفسيرات التي يسري مفعولها علتعديالت على المعايير والمن ال أدناه عدد ي فيما يل
  .مجموعةلللمجمعة ا، ولكن ليس لها تأثيًرا ماديًا على البيانات المالية 2020يناير  1 في
  
  ؛: تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
 ؛  دل اإليبور)من إصالح مع 1ة (المرحلة المعياري لمعدالت الفائد  حتطبيق اإلصال 
 ؛: تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1ولي ار المحاسبة الد يعتعديالت على م  
  و ؛ 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ 
 جد ذات الصلة بفيروس كورونا المست ارامتيازات اإليج 16الية مار الدولي للتقارير التعديالت على المعي

 .19- كوفيد 
 

  الهامة محاسبيةلا السياسات . 3
  
  ،المجمعة المالية البيانات هذه في المعروضة الفترات جميع على بثبات أدناه الموضحة المحاسبية السياسات تطبيق تم

  :أعاله (هـ) 2 إيضاح في عنه مفصح هو ما  ثناءباست
  
  التجميع أساس  ) أ

  
 قياس يتم المجموعة. إلى السيطرة تقلنت عندما راءالش طريقة باستخدام األعمال دمج عن بالمحاسبة المجموعة تقوم

 اختبار يتم ا.عليه ذ المستحو المحددة الموجودات صافي في كما العادلة، بالقيمة االستحواذ  عملية في المحول المقابل
 أو األرباح بيان في الصفقة شراء عند أرباح أي إثبات  يتم القيمة. يف االنخفاض بغرض سنويا تنشأ شهرة أي
 الديون  بإصدار تتعلق كانت إذا إال تكبدها، عند  كمصروفات المعامالت تكاليف تسجيل يتم مباشرة. عالمجم رسائالخ
  األسهم. أو

  
 بصفة المبالغ هذه إدراج يتم  اء.رالش قبل القائمة العالقات  بتسوية المتعلقة المبالغ محوللا الشراء مقابل يشمل ال

   .جمعالم الخسائر أو األرباح بيان في عامة
  
اس أي مبلغ شراء محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف مبلغ الشراء المحتمل كحقوق ي ق يتم

ملكية، ال يتم إعادة قياسه ويتم المحاسبة عن التسوية ضمن حقوق الملكية. بخالف ذلك، يتم إعادة قياس المقابل 
ويتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل  يلاالمحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز م

 المحتمل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
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 الشركة  في مشاركتها من يرةمتغ اتعائد  في حقوق لها يكون أو لمخاطر المجموعة تتعرض عندما السيطرة تتحقق
 ل شكبو بها. مرالمستث الشركة على سيطرتها خالل من اتد ئالعا هذه على التأثير على رةقد لا ولديها بها المستثمر
 المجموعة: لدى يكون عندما فقط بها المستثمر الشركة على المجموعة تسيطر خاص،

 

 ذات  األنشطة توجيه على الحالية القدرة تمنحها التي ةالقائم الحقوق (أي  بها المستثمر الشركة على سيطرة 
 ؛ )ابه المستثمر بالشركة الخاصة لةصال

 و بها؛ المستثمر الشركة في  كتهارمشا من رةمتغي عائدات في حقوق أو لمخاطر  تعرض 
 عائداتها. على التأثير في  بها المستثمر الشركة على سيطرتها استخدام على القدرة  
  

 تحتفظ وعندما االفتراض اذ ه لدعم السيطرة. عنها ينتج التصويت حقوق أغلبية نبأ عام بشكل افتراض يوجد 
  االعتبار  بعين المجموعة تأخذ  بها، المستثمر شركةلل مماثلة قحقو أو التصويت حقوق أغلبية من بأقل ةعوالمجم
  ذلك: في بما بها المستثمر الشركة على سيطرتها مدى تقييم عند  الصلة ذات والظروف الحقائق كافة

  

 بها؛ المستثمر الشركة في رينخآلا التصويت حقوق حاملي مع التعاقدي الترتيب 
 و  األخرى؛ التعاقدية الترتيبات من الناتجة حقوقلا 
 للمجموعة. المحتملة التصويت وحقوق التصويت حقوق  

  

 وجود إلى  تشير ظروفوال ئقالحقا كانت إذا بها المستثمر الشركة على سيطرتها  مدى تقييم بإعادة المجموعة تقوم
 موعةمجال تسيطر عندما  التابعة الشركة تجميع أد يب للسيطرة. الثالثة العوامل نم أكثر أو واحد  عامل في تغيرات

 الموجودات إدراج يتم  التابعة. الشركة على سيطرتها المجموعة تفقد  عندما التجميع ويتوقف التابعة الشركة ىعل
 أو األرباح بيان في ةسنلا خالل بيعها أو شراءها يتم التي التابعة للشركة اتصروفوالم واإليرادات والمطلوبات

 الشركة على السيطرة هذه انتهاء تاريخ إلى بعةاالت شركةلا على المجموعة سيطرة تاريخ من المجمع رالخسائ
  التابعة.

  

 المسيطرة غير الحصص وإلى شركةلا مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل من بند  وكل الخسائر أو األرباح إضافة يتم
  نات البيا على تعديالت إجراء الضرورة عند  متي المسيطرة. غير الحصص في عجز د رصي إلى ذلك أدى إذا حتى
 الموجودات كافة استبعاد  يتم للمجموعة. المحاسبية السياسات مع المحاسبية سياساتها لتوفيق التابعة للشركات ةيالمال

 أعضاء  بين لمعامالتاب الصلة ذات النقدية والتدفقات والمصروفات يراداتواإل يةالملك وحقوق والمطلوبات
   التجميع. عند  لكاملاب المجموعة

  

   ملكية. حقوق كمعاملة السيطرة، فقد   عدم مع تابعة، لشركة الملكية حصة يف التغير عن المحاسبة يتم
  

 الشهرة)  ذلك في  (بما الصلة ذات تجوداموال تستبعد  فإنها تابعة، شركة على السيطرة المجموعة فقدت إذا
  ةتجان خسائر أو أرباح أي تحقق يتم حين  في األخرى ةيكلالم حقوق وبنود  المسيطرة غير صصوالح والمطلوبات

  العادلة. بالقيمة به  محتفظ استثمار أي ويدرج المجمع. الخسائر أو األرباح  بيان في
  

  زميلة  شركات في استثمار  )ب
  

 حصة أو تابعة شركة ليست يهو جوهري،  تأثير فيها للمجموعة يكون التي الشركات كتل هي الزميلة الشركات إن
 المالية  بالسياسات المتعلقة القرارات اتخاذ  يف المشاركة حق هو الجوهري التأثير إن مشترك. روعشم في

 إدراج  يتم السياسات. هذه ىعل المشتركة أو الكلية السيطرة في المشاركة ليس ولكن بها  المستثمر للشركة والتشغيلية
 وققح طريقة باستخدام المجمعة المالية اتنايالب هذه ضمن الزميلة لشركاتل تاوالمطلوب والموجودات النتائج
ً  عنه المحاسبة يتم الحالة هذه وفي البيع بغرض به كمحتفظ االستثمار تصنيف تم إذا إال المحاسبية، ةيالملك   وفقا

  .5 لماليةا اريرالتق إلعداد  لدوليا للمعيار
  

 ً  ةبالتكلف مبدئيا المجمع المالي المركز نابي ضمن الزميلة ةالشرك في ثمارتاالس يدرج الملكية، حقوق لطريقة وفقا
ً  تعديلها متي والتي  عندما  .الزميلة ةلشركل آخر شامل دخل وأي خسائر أو أرباح من المجموعة حصة بأثر الحقا
 حصص  ةيأ (متضمنة الزميلة ةالشرك بذلك المجموعة حصة زميلةال ةركالش خسائر في المجموعة نصيب يتجاوز
 نصيبها تسجيل عن المجموعة فق تتو ،يلة)الزم الشركة في المجموعة استثمار صافي نم جزء تمثل األجل طويلة
 قامت أو استداللية أو قانونية التزامات المجموعة على يقع عندما فقط  اإلضافية الخسائر تسجيل يتم  الخسائر. في

  .الزميلة ةالشرك عن نيابة بالدفع
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 مسجل يرغت وجود عند .الزميلة الشركة عمليات نتائج في عةومجالم حصة المجمع الخسائر أو باحراأل بيان يعكس
 بيان في ذلك، أمكن متى تغيرات، أي في حصتها بإدراج المجموعة تقوم زميلة، شركة ملكية حقوق في مباشرةً 
 المجموعة بين المعامالت عن الناتجة المحققة غير والخسائر األرباح إن المجمع. كيةملال حقوق في التغيرات

  .الزميلة الشركة يف المجموعة حصة بمقدار استبعادها يتم الزميلة ةكرشوال
  

 وهذا المجمع. الخسائر أو األرباح بيان في الزميلة الشركات خسائر أو أرباح من المجموعة حصة إجمالي يدرج
  يلة.مزال للشركة التابعة الشركات في ةالمسيطر غير الحصص واستبعاد  الضريبة بعد  الخسارة أو حربال يمثل

  
  فيه  تصبح الذي التاريخ من اعتباًرا الملكية حقوق طريقة باستخدام زميلة كةرش في  االستثمار عن المحاسبة تتم

 تكلفة في زيادة أي فإن  زميلة،  شركة ي ف االستثمار على االستحواذ  عند  زميلة. كشركة فيها المستثمر الشركة
 يتم ا،هب المستثمر للشركة المحددة والمطلوبات للموجودات ةالعادل القيمة صافي في مجموعةلا حصة عن االستثمار
  في  المجموعة حصة في زيادة أي إن لالستثمار. الدفترية القيمة من كجزء الشهرة وتظهر كشهرة بها االعتراف
 ةرمباش إدراجها يتم التقييم  ادةعإ بعد  االستثمار تكلفة عن المحددة والمطلوبات وداتللموج العادلة القيمة صافي
  االستثمار.  على فيها يستحوذ  التي الفترة في المجمع خراآل الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان ضمن

  
 عن  ناتجة خسائر بأي  افعتراال ضروريًا  كان إذا ما لتحديد  36 الدولي المحاسبة معيار  متطلبات تطبيق يتم

 الدفترية القيمة إجمالي اختبار يتم الضرورة، د نع زميلة.  شركة في المجموعة ثمارتباس يتعلق فيما القيمة انخفاض
  طريقة  عن منفرد  كأصل 36 الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا القيمة انخفاض أجل من الشهرة) ذلك في (بما ستثمارالل

   الدفترية.  هقيمت مع البيع) تكاليف  اناقصً  ،أعلى أيهما العادلة، والقيمةة لتشغيليا ةقيملا( القابلة لالسترداد  قيمته  مقارنة
  
 تشكل التي الشهرة ذلك في بما األصول، من أصل أي على بها معترف مةقيلا في انخفاض خسارة أي  توزيع يتم ال

 ً  الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا قيمةال في  االنخفاض لخسارة عكس أي إثبات يتم لالستثمار. الدفترية القيمة من جزءا
    الحقًا. لالستثمار داد رتالقابلة لالس القيمة ةاد زي دارقبم 36

  
 كشركة االستثمار فيه  يصبح ال الذي التاريخ من المحاسبية الملكية حقوق طريقة دامخاست عن المجموعة تتوقف
 تقوم ماليًا، أصًال  تمثل  بها  محتفظال حصةوال السابقة الزميلة الشركة في  بحصة المجموعة تحتفظ عندما زميلة.

 العادلة  قيمتها بمثابة العادلة مةقيلا هذه وتعتبر التاريخ ذلك في العادلة بالقيمة اهب المحتفظ الحصة اسبقي المجموعة
 في  زميلة لشركة الدفترية القيمة بين الفرق تضمين يتم .9 المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقًا  المبدئي االعتراف عند 

 وأي  بها محتفظ حصة ألي العادلة والقيمة ،المحاسبية كيةملال حقوق طريقة قتطبي إيقاف فيه تم الذي التاريخ
 الشركة استبعاد  عند  الخسارة أو الربح تحديد  عملية في  الزميلة الشركة في الحصة من  جزء  تبعاد سا  من متحصالت

 خر آلا الشامل الدخل في سابقًا بها المعترف المبالغ ميعج عن ةبالمحاسب المجموعة تقوم ذلك، إلى إضافة الزميلة.
 باستبعاد  الزميلة الشركة قامت حال في بًالومط نويك أن يمكن الذي األساس نفس على الزميلة لشركةاب يتعلق فيما

 في قًاساب مابه المعترف الخسارة أو الربح تصنيف إعادة تم إذا لذلك، مباشرة. الصلة ذات المطلوبات أو الموجودات
 وأ الموجودات استبعاد  عند  المجمع رئالخسا أو حابر األ بيان إلى يلةزمال الشركة كل ذ  قبل من اآلخر الشامل الدخل
 أو ح ارباأل بيان إلى الملكية حقوق من الخسارة أو الربح تصنيف بإعادة المجموعة تقوم الصلة، ذات باتطلوالم

   الزميلة. الشركة استبعاد  تمي  دمانع تصنيف) إعادة (كتعديل المجمع رئالخسا
  

 حقوق ةيقطر مااستخد  في المجموعة تستمر ولكن زميلة شركة في اهتيملك حصة بتخفيض  عةالمجمو تقوم اعندم
ً  به االعتراف تم الذي ،ةالخسار أو الربح بيان من الجزء تصنيف بإعادة المجموعة تقوم المحاسبية، الملكية   في  سابقا
 كان حال في معجمال رئالخسا أو حابراأل بيان ىلإ الملكية، حصة في االنخفاض بهذا لقالمتع اآلخر الشامل الدخل
 أو الموجودات استبعاد  عند  المجمع رئالخسا أو ح ارب األ بيان إلى فهتصني إعادة سيتم الخسارة أو الربح ذلك

   الصلة. ذات المطلوبات
  

 تالمعامال  من ةجالنات والخسائر باألرباح االعتراف يتم ة،للمجموع زميلة شركة مع معامالت  المجموعة تبرم  عندما
 الزميلة الشركة في الملكية حصص بقدر فقط ةللمجموع المجمعة المالية  البيانات في  الزميلة ةكرالش مع المبرمة
   بالمجموعة. تتعلق ال التي
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  المالية األدوات  ) ج
  
 لشركة  ةيملك حقوق أداة أو مالي والتزام حدة،وا ةركلش مالي أصل وجود عنه ينتج عقد أي هي المالية األداة إن

   .أخرى
  

i . ةيلاالم الموجودات   
  

   والقياس المبدئي التحقق
  

 العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الحقًا قياسها تم كموجودات المالية الموجودات تصنيف يتم ئي،د المب التحقق عند 
   .الخسائر أو األرباح اللخ من ةالعادل بالقيمة أو اآلخر الشامل الدخل خالل من
  

 أعمال وذجونم التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على المبدئي ققالتح عند  ماليةلا الموجودات يفنتص يعتمد 
 تكاليف إلى باإلضافة العادلة بقيمته المالي األصل بقياس مبدئيًا المجموعة تقوم بإدارتها.  الخاص المجموعة
 المدينة  ةيرالتجا األرصدة سايق ويتم .رسائخال أو األرباح خالل من المالي األصل إدراج يتم لم حال في المعاملة،

  المعاملة. سعر ابلقم  ايمبدئ جوهري تمويل مكون تتضمن ال التي
  

  يحتاج  فإنه اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة وقياسه المالي األصل تصنيف ولغرض
 إلى يُشار فقط. منه القائم لغبملا على المستحقة دةوالفائ صليألا المبلغ مدفوعات على تقتصر نقدية اتتدفق د تولي إلى
   .األداة مستوى على إجراؤه ويتم فقط" وفوائده األصلي المبلغ مدفوعات  معايير بارخت"ا  مباس التقييم هذا

  
  ني زملا اإلطار ضمن الموجودات تسليم تتطلب التي المالية الموجودات بيع أو شراء عمليات بكافة االعتراف يتم

  فيه تلتزم الذي التاريخ وهو جرة،امتلا تاريخ في  النظامية) بالطريقة (المتاجرة السوق يف السائد  العرف أو المحدد 
   .الموجودات بيع أو بشراء المجموعة

  
   الالحق القياس

  
    :فئات ثالث ىإل المالية الموجودات تصنيف يتم الالحق، القياس ألغراض

  
 ن)،ديال (أدوات ةطفأمال بالتكلفة مالية موجودات  
 الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة بدون رخاآل لالشام الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة ليةام موجودات 

  الملكية)، حقوق (أدوات االستبعاد  عند  المتراكمة
 الخسائر أو باحاألر خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات.  

  
  ةطفأملا بالتكلفة ةجالمدر المالية الموجودات

  
   :التاليين الشرطين كال استيفاء حالة في فأةمطلا بالتكلفة المدرجة المالية بالموجودات بقياس عةومالمج تقوم

  
 ديةالنق التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ منه الهدف يكون أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 تعاقدية؛ال
 على  فقط تقتصر والتي محددة، تواريخ في ةيد ق ن تدفقات وجود  ىإل المالي صلألل التعاقدية الشروط تؤدي أن 

    .منه القائم المبلغ على المستحقة والفائدة األصلي مبلغلا تامدفوع
 
 معرضة وهي الفعلي ةالفائد  معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات قياس الحقًا يتم

 أو لصألا استبعاد  يتم عندما الخسائر أو األرباح ضمن ئراسخوال باألرباح افتر االع يتم مة.يالق في لالنخفاض
 التجاريين المدينين على المطفأة بالتكلفة المدرجة للمجموعة المالية الموجودات تشتمل قيمته. انخفاض أو تعديله

   .المعادل والنقد  لنقداو األخرى المدينة واألرصدة
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   مالعاأل نموذج  تقييم
  

 لمجموعات ارتهاد إ ةيكيف األفضل النحو على يعكس الذي المستوى عند  اهلاأعم نموذج عةجموملا تحدد 
 على  أداة كل أساس على المجموعة أعمال نموذج تقييم يتم وال األعمال. من األغراض لتحقيق المالية الموجودات

  :مثل الملحوظة ملالعوا إلى ند تويس المجمعة المحافظ من أعلى مستوى على مهتقيي يتم وإنما حدة
  
 التقارير  رفع وكيفية األعمال نموذج ضمن بها المحتفظ يةلالما والموجودات األعمال نموذج أداء تقييم فيةيك  

  للمنشأة؛ العليا اإلدارة موظفي إلى أدائها حول
 األعمال) جذ نمو ضمن بها المحتفظ المالية وجودات(والم األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 المخاطر؛ تلك ةإدار طريقة صألخابو
  

 أو األسوأ" "السيناريو نموذج وضع دون معقولة بصورة المتوقعة اتاريوهنسيلا إلى األعمال نموذج تقييم يستند 
 عن تختلف بطريقة المبدئي قالتحق بعد  النقدية التدفقات تحقيق حالة في االعتبار. في  الضغط" حاالت "سيناريو
 ضمن اهب ظفالمحت المتبقية المالية الموجودات تصنيف  من عةو مجالم تغير لن عة،موللمج األصلية التوقعات
ً  المشتراة أو المستحدثة المالية الموجودات تقييم عند  المعلومات هذه سيدرج ولكنه األعمال، نموذج  في مؤخرا
   .الالحقة الفترات

  

   فقط وفوائده األصلي المبلغ دفوعاتم قيقحت اختبار
  

 كان إذا ما لتحديد  اليمال لألصل التعاقدية الشروط بتقييم  المجموعة وم قت التصنيف، إجراء في ثانية كخطوة
  .فقط وفوائده األصلي المبلغ مدفوعات تحقيق اختبار يستوفي

  

 على يتغير وقد  المبدئي التحقق عند  لماليا صلألل العادلة بالقيمة األصلي" "المبلغ يُعرف االختبار، هذا ألغراض
   .الخصم) / للعالوة إطفاء وأ يلاألص للمبلغ مدفوعات هناك كان إذا المثال، سبيل ى(عل المالي صلألا عمر مدار

  

 لألموال الزمنية القيمة مراعاة في متمثلة لإلقراض ترتيب أي ضمن للفائدة جوهرية األكثر العناصر وتكون
 المجموعة تستعين ه،د ئاوفو األصلي لغمبال مدفوعات ققيحت باختبار المرتبط التقييم وإلجراء ان.ئتماال ومخاطر
 الفائدة معدل تحقق وفترة المالي األصل بها المدرج العملة مثل الصلة ذات املعوال ااعتباره في وتأخذ  باألحكام

   .األصل هذا عن
  

  االنكشافات من األدنى الحد  مستوى من أكثر هو ما  على صتن التي التعاقدية الشروط تؤدي ال النقيض، على
 تعاقدية  نقدية تدفقات إلى أساسي راضقإ بيبترت المرتبطة غير التعاقدية النقدية التدفقات يف التقلب أو رخاطملل

 لاألص قياس ينبغي الحاالت، هذه مثل  وفي منه. القائم المبلغ على والفوائد األصلي المبلغ مدفوعات في تتمثل
   .رائالخس أو حربااأل خالل من العادلة للقيمة وفقًا ليالما

  

  طريقة  باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا قياسها  يتم فأةطالم بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات فإن ك،لذ  على عالوة
 باإليرادات افاالعتر يتم القيمة. في االنخفاض خسائر بمقدار المطفأة التكلفة تخفيض يتم  الفعلي. الفائدة معدل
 يف  القيمة في واالنخفاض األجنبية العمالت صرف من ةجالنات والخسائر حواألرباسلفيات وال القروض من ةالناتج

 أو األرباح  بيان ضمن االستبعاد  نتيجة خسارة أو ربح بأي االعتراف يتم .المجمع الخسائر أو  األرباح انبي
  المجمع. الخسائر

  

   الملكية) قحقو (أدوات راآلخ الشامل الدخل من العادلة القيمةب ةصنفالم المالية الموجودات
  

 حقوق كأدوات فيه رجعة ال بشكل الملكية حقوق في هااتراستثما تصنيف المجموعة تختار قد  المبدئي، تحققلا عند 
 عيارلم اقً طب الملكية حقوق تعريف تستوفي عندما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة ملكية

 التصنيف  هذا مثل تحديد  يتم المتاجرة. لغرض بها ظاالحتفا يتم  الو  العرض، لية:االم األدوات 32 الدولي المحاسبة
  .حدة على أداة كل اسسأ ىلع
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 االعتراف  يتم .المجمع الخسائر أو األرباح بيان إلى المالية الموجودات هذه من والخسائر األرباح تحويل يتم ال
  باستثناء  الدفعة استالم يف الحق ثبوت  عند  عمالمج خسائرلا أو األرباح بيان في  أخرى كإيرادات احاألرب بتوزيعات
 تلك تسجيل يتم  الحالة هذه وفي المالي، األصل تكلفة  من لجزء كاسترداد يراداتإلا هذ ه من المجموعة استفادة
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة ةالمصنف الملكية حقوق أدوات تخضع ال اآلخر. الشامل الدخل ضمن األرباح
 خالل من العادلة مةقيلاب مصنفة ملكية حقوق أدوات أي المجموعة تمتلك ال .ةالقيم انخفاض مييلتق اآلخر لمالشا

   .اآلخر الشامل الدخل
  

   الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
  

 بها  ظفتحالم المالية اتد والموج تشمل رالخسائ أو األرباح  خالل من العادلة مةبالقي المدرجة المالية الموجودات إن
 أو والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المبدئي حققتلا د عن المصنفة المالية والموجودات للمتاجرة

  بها  كمحتفظ المالية تجوداالمو تصنيف يتم إلزامية. بصورة العادلة بالقيمة  قياسها المطلوب المالية الموجودات
  في  ابم ،تالمشتقا تصنيف يتم كما القريب. المدى على شراءلا إعادة أو البيع ضلغر شراؤها مت حال في للمتاجرة

 المالية الموجودات إن فعلية. تحوط كأدوات تصنف لم ما للمتاجرة بها كمحتفظ المنفصلة، الضمنية المشتقات ذلك
 خالل من دلةاعال بالقيمة  سهاايوق تصنيفها ميت والفائدة األصلي المبلغ دفعات فقط تمثل ال التي النقدية التدفقات ذات

   .األعمال ذجومن عن النظر بصرف الخسائر أو األرباح
  

 اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الدين أدوات تصنيف معايير عن النظر بغض
 التحقق د نع الخسائر أو اح براأل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات تصنيف وزيج ه،أعال الموضح النحو على

  .ملحوظ بشكل تقليلها أو المحاسبي التطابق عدم حاالت استبعاد  ىلإ ييؤد  سوف بذلك القيام كان إذا المبدئي،
  
 بالقيمة المجمع المالي لمركزا بيان في الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات إدراج يتم

 تمتلك ال .معمجلا الخسائر أو األرباح  بيان في بها المعترف دلةاعلا القيمة في  اتريالتغ صافي عم العادلة
   .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات أي المجموعة

  
   االستبعــاد 

  
 الموجودات نم مجموعة من ء زج أو المالي األصل من جزء األمر، قتضيي ثما يح (أو، المالي األصل استبعاد  يتم
  عندما: للمجموعة) المجمع لماليا مركزلا انيب من استبعادها (أي أساسية بصورة المماثلة) ليةامال
  

 األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق ينتهي 
 تتحمل أو األصل نم ةقديالن التدفقات استالم في حقها بتحويل المجموعة تقوم  ً  النقدية  اتقالتدف بدفع التزاما

  تقوم  (أ) أن وإما فع"لد وا "القبض ترتيب بموجب آخر طرف إلى جوهري تأخير نود  بالكامل تلمةمسلا
  بكافة  االحتفاظ أو بتحويل المجموعة تقوم أال (ب) أو لألصل الهامة منافعوال المخاطر كافة بتحويل المجموعة
  .األصل ىلع السيطرة بنقل قامت ولكن لألصل لهامةا افعنموال المخاطر

  

 والدفع، القبض ترتيبات تبرم عندما أو صلألا من النقدية التدفقات  استالم في حقوقها بتحويل ةعالمجمو تقوم ماد نع
 أو حويلتب المجموعة تقم لم إذا ذلك. مدى  أي وإلى الملكية، ومخاطر منافعب تحتفظ زالت ما كانت إذا ما تقيم  فإنه

 في المجموعة تستمر األصل، على ةرطيالس بنقل قامت وأ لألصل مةهالا منافعوال المخاطر بكافة االحتفاظ
 أيًضا المجموعة تقوم الحالة، هذه وفي .األصل هذا  في مشاركتها استمرار بمقدار ولمحال لصباأل  االعتراف
 الحقوق يعكس أساس على به المرتبط ملتزاالوا المحول األصل قياس ويتم الصلة. ذي بااللتزام باالعتراف

 المحول األصل على انضم شكل تأخذ التي المستمرة المشاركة قياس يتم .عةومجالم بها تحتفظ يتال زاماتلتالوا
 أيهما  سداده، المجموعة على ينبغي قد  الذي المستلم للمقابل األقصى الحد أو األصل لذلك األصلية الدفترية بالقيمة
  .أقل

  
   المالية الموجودات قيمة في اضنخفاال

  

 من العادلة ةقيملاب ا به المحتفظ غير الدين أدوات لكافة المتوقعة انمت ئاال لخسائر صصخم بتسجيل موعةجالم تقوم
  وفقًا  المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق إلى المتوقعة االئتمان خسائر تستند  الخسائر. أو األرباح خالل
 األصلي. الفعلي الفائدة لد عم بتقريب صومةخم عليها حصوللا المجموعة تتوقع التي النقدية لتدفقات ا ميعجو للعقد 
 االئتمانية التعزيزات أو بها المحتفظ الضمانات بيع من الناتجة النقدية التدفقات تتضمن قعةتوملا النقدية التدفقات إن

 يةالتعاقد  البنود  من  يتجزأ ال جزءً  تعد  التي األخرى
.
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 ملحوظة بزيادة ترتبط  ال التي االئتمانية ت لالنكشافا ةنسبلاب مرحلتين. ىعل المتوقعة االئتمان  خسائر تسجيل  يتم 
 عن تنشأ التي المتوقعة االئتمان خسائر  مقابل مخصصات تكوين يتم المبدئي، االعتراف منذ  تمانئاال رطمخا في

ً  رعش ثنياال فترة خالل تحدث أن يمكن التي التعثر حاالت  12 مدار على عةقالمتو االئتمان (خسائر التالية شهرا
 من  المبدئي، االعتراف منذ  االئتمان مخاطر يف ظةوملح بزيادة ترتبط التي االئتمانية لالنكشافات ةبسبالن شهراً).
 بصرف  ضالتعر من المتبقية الفترة مدار على المتوقعة  االئتمانية الخسائر مقابل خسائر مخص اتخاذ المطلوب
   .)ةااألد  عمر مدار ىلع المتوقعة ناالئتما (خسائر التعثر توقيت عن النظر

  
 مخاطر  في ارتفاع هناك كانت إذا ما حول مالية فترة كل ةاينه في  تقييم إلجراء سياسة بوضع المجموعة قامت

 على يحدث ذيال عثرالت مخاطر في التغير دراسة طريق عن وذلك المبدئي االعتراف منذ  كبيرة بصورة االئتمان
   .يةلاالم األداة رعم من المتبقية الفترة مدى

  
 ً  مبلغ تحدد  لكي الثالث المراحل إحدى ضمن يقع يالمال األصل كان إذا ما الشركة تقرر العامة، هجيةنملل وطبقا
   :ستسجله الذي المتوقعة  االئتمان خسائر

  
ً شهر 12 مدار على المتوقعة االئتمان خسائر :1 المرحلة   ا

  جزء تسجيل يتم  المبدئي، ترافعال ا منذ  االئتمان رمخاط في وظةحمل بزيادة ترتبط ال  التي لالنكشافات نسبةبال
 االثني  فترة خالل تعثر أحداث وقوع باحتمالية والمرتبط المالية األداة عمر مدار على عةوقمتلا االئتمان خسائر
ً  عشر    .التالية شهرا

  
  االئتمانية  ةمالقي في فاضخلالن التعرض دون – األداة عمر مدار على ةمتوقعلا االئتمان خسائر :2 المرحلة

 دون ولكن المبدئي االعتراف منذ  االئتمان مخاطر في ظةحولم بزيادة ترتبط التي االئتمانية لالنكشافات سبةنلبا
  .المالية داةاأل رمع مدار على المتوقعة االئتمان خسائر تسجيل  يتم االئتمانية، القيمة في لالنخفاض التعرض

  
  ة االئتماني القيمة في لالنخفاض التعرض حالة في – ةاألدا عمر مدار ىعل المتوقعة االئتمان خسائر :3 المرحلة

ً  القيمة  في  كمنخفضة المالية الموجودات تقييم متي   التدفقات على ضار تأثير  ذي أكثر أو حدث وقوع حالة  في  ائتمانيا
 ةبس المحا معيار نمض الواردة اسهفن بالمعايير  يستعين التقييم هذا إن وحيث لألصل. المقدرة المستقبلية النقدية
  .المحددة المخصصات احتساب  في ةركشال منهجية على  كبير تغيير يطرأ لم ،39 الدولي

  
 القيمة في لالنخفاض تعرضت التي المالية للموجودات األداة عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر تسجيل يتم

 على سلبي تأثير له يكون ثركأ أو حدث وقوع د نع ئتمانية"الا القيمة "منخفض المالي األصل يعتبر  انية.االئتم
   .المالي لألصل التقديرية ليةقبستمال النقدية التدفقات

  
  احتساب عند  مبسطة منهجية  بتطبيق المجموعة تقوم  ، األخرى المدينة واألرصدة التجاريين للمدينيين بالنسبة
 تعترف ذلك من بدالً  ولكن ،انمتاالئ  مخاطر في  ت االتغير تبع تب المجموعة تقوم  ال لذلك، المتوقعة. ئتمان اال ئرخسا

 .مالي مركز بيان كل تاريخ في األداة مدى على المتوقعة  االئتمان خسائر اسأس على الخسارة بمخصص
  

 مخاطر تتوقع أنها تحديد  يتم التي اتيانالب علی بناءً  االئتمان مخاطر لدرجة تعرض کل بتخصيص المجموعة تقوم
 اإلدارة وحسابات قةدقملا المالية والبيانات الخارجية التصنيفات الحصر ال المثال سبيل ىلع ذلك في (بما الخسارة
 إلى تستند  ائتمانية أحكام وتطبيق العمالء) حول الصحف طريق عن المتاحة والمعلومات النقدية التدفقات وتوقعات

ً  تعد  يلتاو وكمية عيةون عوامل باستخدام االئتمان مخاطر درجات يد تحد  متي الخبرة.    .التعثر  مخاطر ىلع مؤشرا
  
 الجغرافية المنطقة تصنيف حسب قطاعات إلى االئتمان مخاطر درجات من ةجرد  كل ضمن التعرضات تقسيم يتم

 السداد في التأخر حالة على بناءً  قطاع  لكل المتوقعة االئتمان خسائر معدل احتساب ويتم االقتصادي والقطاع
 العددية ملواعال في المعدالت هذه ضرب يتم الماضية. األربع تاونالس مدى على يةلعالف ئتمانالا خسائر وحاالت
 مدارها على التاريخية البيانات توزيع تم التي الفترة خالل االقتصادية الظروف بين الفروق تعكس بحيث

   .ةدينملا لألرصدة ةعالمتوق األعمار مدار على االقتصادية ظروفلل وعةالمجم ورؤية الحالية والظروف
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ً  مخصصات مصفوفة بوضع موعةجملا قامت   السابقة والتجربة والنوعية، الكمية اتعلوملموا التحليل إلى استنادا
 الصلة ذات دولةلا تصنيفات االعتبار في األخذ  مع المستقبلية بالعوامل والمعدلة المجموعة، لدى االئتمان لخسائر

 ةد األرص فترة االعتبار في األخذ  مع التعثر تماليةحا بتقييم  موعةمجلا تقوم .اديةصاالقت والبيئة المدينة باألرصدة
ً  المجموعة تعتبر قد  معينة، حاالت  وفي ذلك، ومع السداد. متأخرة مدينةلا ً  أصالً  أن أيضا  للتعثر معرض ماليا

 التعاقدية غالمبال على ةالمجموع حصول المحتمل غير من أنه إلى ارجيةالخ أو الداخلية المعلومات تشير عندما
 الحكومية، المؤسسات عدا فيما المجموعة. بها تحتفظ يةنماتائ تعزيزات أي االعتبار في األخذ  قبل بالكامل ةمئالقا

 شطب يتم وما.ي 360 عن متأخرة التعاقدية الدفعات تكون عندما للتعثر معرض ماليا أصال أن المجموعة تعتبر
   .التعاقدية النقدية ات قفالتد  باسترداد  لومعق توقع اكنه يكون ال عندما المالي األصل

  
ً  12 مدار على المتوقعة االئتمان خسائر يعادل بمبلغ الخسارة اتصص خم قياس المجموعة اختارت  بالنسبة شهرا
 (أي  االئتمان مخاطر في ملحوظة زيادةب تبطرت لم والتي الصلة ذات أطراف من والمستحق البنوك لدى لألرصدة
   .يالمبدئ االعتراف منذ  المالية) لألداة المتوقع رمعال مدار  على دثحت التي تعثرلا مخاطر

  
 تقدير  وعند  المبدئي االعتراف منذ  كبير بشكل زادت قد  مالية بأداة الخاصة االئتمان مخاطر كانت إذا ما تقييم  عند 

 حة اتوم مناسبة تكون يالت لمؤيدةاو المعقولة المعلومات االعتبار في المجموعة تأخذ  ،المتوقعة االئتمان  خسائر
   لهما.  مبرر ال جهد  أو تكلفة بدون

  
ii . ليةمالا تالمطلوبا   
  

   والخسائر واألرباح الالحق والقياس التصنيف – المالية المطلوبات
  

 ف يتصن يتم الخسائر. أو األرباح خالل من عادلةال يمةبالق أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة المالية المطلوبات تصنيف يتم
 كان إذا أو للمتاجرة به كمحتفظ  فهين صت تم إذا الخسائر أو األرباح  خالل من العادلة ةميق بال كمدرج ليمالا االلتزام

 من ةالعادل بالقيمة المدرجة المالية المطلوبات قياس يتم المبدئي. االعتراف عند  كذلك تصنيف تم إذا أو مشتقة أداة
 مصاريف أي ذلك في بما والخسائر، حا براأل بصافي ترافعاال ويتم لة،د العا بالقيمة الخسائر أو األرباح خالل
 معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة األخرى المالية المطلوبات قياس الحقًا يتم الخسائر. أو احبرألا في فوائد،
 نمض األجنبية تالالعم تحويل عن الناتجة والخسائر واألرباح دالفوائ بمصاريف االعتراف يتم الفعلي. الفائدة
 الخسائر  أو األرباح بيان في االستبعاد  عن جةتنا خسارة أو ربح بأي كذلك االعتراف ويتم خسائر.لا أو األرباح
   المجمع.

  
ق إلى أطراف ذات المستحتتكون المطلوبات المالية للمجموعة من الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى و

قة تحسخرى لمبالغ ماألدائنة الرصدة األن ويتجاريالن ينئتراف بالدااالع ميت البنوك. ىوالحسابات المكشوفة لد صلة 
  بضاعة أو خدمات مستلمة سواء صدر بها فواتير من قبل المورد أم ال. ابلقمي المستقبل الدفع ف

  
  االستبعاد 

  
 دنع صالحيته. هاءتنا أو إلغاؤه أو بالمطلوبات المرتبط بااللتزام الوفاء يتم عندما المالي االلتزام استبعاد  يتم

 المالي االلتزام شروط بتعديل أو كبير،  بشكل مختلفة وطرشب المقرض نفس من بآخر حالي مالي التزام استبدال
 ويدرج جديد، بالتزام فواعترا األصلي لاللتزام كاستبعاد  التعديل أو التبديل هذا معاملة يتم جوهري، بشكل الحالي
  المجمع. الخسائر أو حااألرب بيان في ةلالص ذات ريةتالدف القيمة في الفرق

 
iii . المالية األدوات مقاصة   
  
 عندما المجمع المالي المركز بيان في  المبلغ صافي عرض ويتم المالية والمطلوبات الموجودات بين  المقاصة متت

ً  النفاذ  واجب قانوني حق هناك يكون  للتسوية إما ةني هناك  ونكت بها، المعترف المبالغ بين المقاصة إلجراء حاليا
    واحد. آن يف تالمطلوبا وتسوية الموجودات لبيع أو الصافي أساس ىعل
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iv . االستثمارات  تحوطات صافي -  التحوط ومحاسبة المشتقة المالية األدوات 
  

 خارجية،  عملية في استثمار لصافي تحوط كأداة قمشت ريغ مالي التزام أو مالية مشتقات أداة تصنيف يتم عندما
 االعتراف يتم مشتقة، غير ألداة وأ التحوط ألداة العادلة القيمة في  التغيرات تقة،شمال لألداة ،عالفلا الجزء فإن

 لالتحوي احتياطي في عرضها ويتم اآلخر الشامل الدخل في المشتقة غير األجنبية العمالت تحويل وخسائر بأرباح
 أرباح أو للمشتقات ةلالعاد  القيمة يف  التغيرات من  فعال غير جزء  بأي  االعتراف يتم  الملكية. حقوق ضمن

 المبلغ تصنيف يعاد  .المجمع الخسارة أو األرباح بيان  في  مباشرة المشتقات رغي من األجنبية العمالت وخسائر
  .الخارجية العملية استبعاد  عند  تصنيف عادةإ يةسوكت الخسائر أو  األرباح إلى اآلخر الشامل الدخل  في به المعترف

  
  ومعدات تومنشآ  كاتتلمم  )د

  
 القيمة انخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا فة كلتبال األرض، باستثناء والمعدات، والمنشآت تلكاتمملا تسجل

   وجدت. إن المتراكمة،
  

ً  بالتكلفة اإلدارية راضلألغ وأ التوريد  أو اإلنتاج ألغراض اإلنشاء خالل الممتلكات  تدرج  مسجلة خسائر أي ناقصا
ً  -  المؤهلة داتللموجو -  اهترسملتي يتم ال االقتراض وتكاليف المهنية،  تعابألا التكلفة تتضمن . القيمة ضخفانال  وفقا

 والمعدات والمنشآت الممتلكات فئات ضمن الممتلكات هذه تصنيف يتم بالمجموعة. الخاصة المحاسبية للسياسة
 مع  المتبع األساس سبنف ،الموجودات ههذ  استهالك أيبد  منها. الغرض ألداء وتجهيزها الهااكتم د عن المناسبة

  منها.  الغرض ألداء جاهزة جوداتموال هذه تكون امعند  األخرى، العقارات موجودات
  

 عنها  اسبةمحال يتم التي والمعدات والمنشآت الممتلكات بنود  أحد  من جزء الستبدال المتكبدة المصروفات رسملة يتم
 عندما فقط األخرى الالحقة المصروفات رسملة مويت .المستبدل زءللج الدفترية القيمة شطب ويتم منفصلة بصورة

 االعتراف  ويتم بها. المتعلق والمعداتمنشآت والت كالالممت لبند  المستقبلية االقتصادية المنافع ةبزياد  افعترالا يتم
  تكبدها. عند  خسائرلا أو األرباح في األخرى المصروفات بكافة

  
ً يتم  يرهجو ءزمعدات وأي جوالمنشآت والإن بند الممتلكات  توقع  دمععند البيع أو عند استبعاده مسجل مبدئيا

األصل (المحتسبة استبعاد تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن  صادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه.منافع اقت
 عاد بتاسمجمع عند و الخسائر الدفترية لألصل) في بيان األرباح أيمة البالفرق بين صافي متحصالت البيع والق

  صل.ألا
  
 باستخدام المقدرة المتبقية قيمها ناقًصا والمعدات والمنشآت تتلكامملا بنود  تكلفة لشطب االستهالك احتساب يتم

 أو  األرباح  بيان  في ما ع بشكل بها االعتراف ويتم المقدرة، اإلنتاجية أعمارها مدى  على  الثابت القسط طريقة
   .رأسمالية قيد اإلنجازل الامعاألو األراضي الكاسته يتم ال المجمع. الخسائر

  
   والمقارنة: الحالية للفترات والمعدات والمنشآت للممتلكات المقدرة تاجيةناإل األعمار  يلي فيما

  

 سنة 30 إلى 5 مباني
  سنة 15 إلى 3  ومكائن آالت
 تسنوا 5 إلى 2 غيار وقطع أدوات
 سنوات 7 إلى 5 سيارات
  سنوات 8 إلى 3  بيوترمك هزةجأو مكتبية اتومعد  ركيباتتو أثاث

  
  متى  تعديلها، ويتم مالي  مركز بيان كل تاريخ في المتبقية والقيم جيةاإلنتا واألعمار كاالستهال طرق مراجعة يتم
  مناسبًا. ذلك كان

 
  ملموسة غير موجودات  ) ه

  
 المحتمل من نوويك ،األصل على ةالمجموع يطرست عندما للتحديد  القابلة لملموسةا غير بالموجودات االعتراف يتم

 فيه. موثوق بشكل األصل تكلفة قياس ويمكن المجموعة على باألصل مرتبطةلا ةالمستقبلي االقتصادية المنافع تدفق
 على المحددة، غير اجية اإلنت األعمار ذات والموجودات الشهرة بخالف الملموسة، غير الموجودات جميع  إطفاء  يتم
   .اإلنتاجية ةاالقتصادي هاأعمار مدى
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 أي تحديد  لغرض اختبارها  يتم ولكن ددةالمح غير جيةنتاإلا األعمار ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء يتم ال
 لعمر ا عةاجمر يتم النقد. إنتاج وحدات من وحدة كل مستوى على أو فردية بصورة إما سنويًا، القيمة في انخفاض
ً يوسن المحدد  رغي العمر ذي الملموس غير لألصل اإلنتاجي   ا م د محد  كغير  اإلنتاجي العمر تقييم كان إذا ما حديد تل ا

   مستقبلي. أساس على يتم محدد  إلى محدد  غير من اإلنتاجي  مرعال تقييم في التغير فإن كذلك، يكن لم نإو مؤيداً. زال
  
 من نيكو ال دمانع أو سيطرة)لا على المشتري حصول تاريخ (أي عهبي عند  الملموس غير األصل استبعاد  يتم
 استبعاد من ناتجة  خسارة  أو ربح أي  راجد إ يتم  بيعها. أو اهاستخدام من مستقبلية اقتصادية  منافع تدفق متوقعلا

 ائرالخس وأ األرباح بيان في لألصل) الدفترية والقيمة البيع متحصالت صافي بين  الفرق بأنه (يٌحتسب  األصل
   المجمع.

  
   الشهرة

 

 قياس يتم ذ).واحاالست (تاريخ السيطرة تحقق عند  كأصل تابعة  كةرش ىلع االستحواذ  عن الناتجة رةشهال تدرج
  المحددة. الموجودات لصافي العادلة القيمة بصافي نقلها مقابل عن الزائد  المبلغ تحقق عند  رةالشه

  
 ةارتمشال للشركة دةالمحد جوداتموال لصافي العادلة القيمة صافي في وعةالمجم حصة كانت إذا التقييم، إعادة بعد 

 عن ناتج كربح المجمع الخسائر أو األرباح انبي في مباشرة ئد زاال المبلغ تسجيل يتم المحول، الشراء مبلغ يتجاوز
  مخفضة. بأسعار الشراء

  
  والمنتجات الُمسوقة والتراخيص الكمبيوتر برمجيات

 

 بشكل متعلقة تكلفة أي ىلإ ةباإلضاف ،راءالش بسعر موسلم غير كأصل وترمبيالك برمجيات  شراء تكلفة رسملة يتم
 مدى على الثابت القسط أساس على البرمجيات تكاليف إطفاء يتم له. المقرر دامستخالل األصل هذا بإعداد  مباشر

   سنوات. ثماني تبلغ والتي المقدرة، اإلنتاجية أعمارها
  
 ناقًصا بالتكلفة تجاتنملا علبي المطلقة الحقوق مقابل االمتياز وقحق  نحي لما المدفعة الترخيص رسوم  قياس يتم

    .ةالقيم في االنخفاض خسائر
  

 تشمل المنتجات المسوقة حقوق المنتجات المعتمدة والتي يتم إطفاءها على مدى فترة الترخيص في السوق الرئيسي 
  .مالية فترة لمة في نهاية ك مؤشرات انخفاض القيلبالنسبة . يتم تقييم جميع المنتجات االعتماد  لق بهيتع يالذ 
  
   االنتفاع قح
 

 على  الثابت القسط أساس على إطفاؤها ويتم الشراء بتكلفة المحدد  تاجي ناإل العمر ذات تفاعاالن حقوق تسجيل يتم
    التأجير. عقود  لدفعات األدنى الحد  مدى

  
 ار جيإلا عقود  إبرام دعن المؤجر إلى أو السابق المستأجر إلى واحدة لمرة المسددة الدفعات تمثل النتفاعا حقوق إن

 أي  تحديد  لغرض اختبارها يتم ولكن الموجودات هذه إطفاء يتم ال ًزا.ميتم موقعًا تمتلك التي األعمال بمواقع الخاصة
 وحدات مجموعات (أو النقد  إنتاج وحدات من وحدة كل وىمست ىلع أو فردية بصورة إما سنويًا، القيمة في انخفاض

ً  المحدد  غير يجاتنإلا العمر ييمقت مراجعة يتم .النقد) توليد   لم  وإن مؤيداً. زال ما يمقيتال هذا كان إذا ما لتحديد  سنويا
   لي.مستقب أساس على يتم محدد  إلى محدد  غير من  اإلنتاجي مرعال تقييم في التغير فإن كذلك، يكن

  
  الالحقة المصاريف

  

 المستقبلية  االقتصادية فعانملا في زيادة إلى تؤدي أن جحمرال من كان إذا فقط الالحقة المصاريف رسملة يتم
  تكبدها. عند  المجمع الخسائر أو األرباح بيان في األخرى المصاريف كافة تحميل يتم بت.ثاال األصل لهذا حبةالمصا

  
    اإلطفاء

  

 القسط ةطريق باستخدام المقدرة المتبقية قيمتها  ناقًصا الملموسة غير الموجودات كلفةت طبلش فاءاإلط احتساب  يتم
  المجمع. الخسائر أو األرباح  بيان في عام بشكل ابه االعتراف ويتم المقدرة اإلنتاجية أعمارها مدى ىلع بتالثا
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إلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية عمار ايتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األ
قبلية ستماالقتصادية ال النمط المتوقع الستهالك المنافع وأ عةتاجية المتوقاألعمار اإلن على األقل. إن التغيرات في

األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم   المتضمنة في
ات األعمار ير الملموسة ذ يرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف اإلطفاء للموجودات غرها تغاعتبا

  الشهرة. اب إطفاء علىتسحال يتم ا ع.مجمال األرباح أو الخسائرفي بيان  ةدد حلما
  

   المالية غير موجوداتلا مةقي  انخفاض  )و
  

 الموجودات  (بخالف المالية غير لموجوداتها الدفترية القيمة بمراجعة مالي مركز بيان كل بتاريخ موعةمجال تقوم
 ارةسخل تعرضت الموجودات تلك أن على دليل أي هناك كان اذ إ ما لتحديد )العقود  وموجودات والمخزون الحيوية
  يتم  لألصل. استرداده الممكن المبلغ قديرتب المجموعة تقوم الدليل، هذا لثم د جو حال وفي .تهاقيم  في انخفاض
  القيمة. انخفاض تحديد  لغرض سنويًا الشهرة اختبار

  

 ةنقدي تدفقات تنتج التي للموجودات مجموعة أصغر يف معًا لموجوداتا ميعج ت يتم القيمة،  انخفاض اختبار  ألغراض
  مجموعات أو األخرى الموجودات من  ديةنقال التدفقات عن كبيرة بصورة قلةمست برتعت والتي مرالمست تخدامساال نم

 على القيمة انخفاض اختبار ألغراض األعمال دمج في المكتسبة الشهرة توزيع يتم النقد. إنتاج وحدة أي الموجودات
  األعمال. جدم ىقو تضافر من تستفيد  أن يتوقع التي النقد  إنتاج داتحو
  

 العادلة والقيمة التشغيلية القيمة بين األعلى القيمة له التابعة نقد لا إنتاج وحدة أو لالسترداد  ةابلالق صلاأل قيمة  ثلمت
ً  لألصل  قيمتها  إلى مخصومة المتوقعة بليةقتسالم النقدية تتدفقالا إلى التشغيلية القيمة تستند  البيع. تكاليف ناقصا
 وحدة أو لألصل المحددة روالمخاط للمال الزمنية للقيمة ةليحاال السوق راتديتق يعكس خصم رسع مداخباست الحالية
  النقد. إنتاج

  

 ةالقابل قيمته النقد  إنتاج وحدة أو لألصل الدفترية القيمة تجاوزت حال في القيمة في االنخفاض خسائر إثبات يتم
 لتخفيض أوًال  توزيعها ويتم  .المجمع ائرخسال أو األرباح بيان  ي ف القيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم لالسترداد.

  في  األخرى للموجودات الدفترية القيمة لتخفيض ذلك وبعد  النقد، إنتاج وحدة على موزعة شهرة ألي دفتريةلا القيمة
  تناسبي.  أساس على وذلك النقد  إنتاج وحدة

  

  القيمة انخفاض  ةارخس عكس  يتم رى،األخ موجوداتلل سبةلناب بالشهرة. المتعلقة القيمة انخفاض  خسارة عكس م تي ال
 بعد  بالصافي  تحديدها، سيتم كان التي الدفترية القيمة عن لألصل الدفترية القيمة فيه  تزيد  ال يالذ  الحد  إلى فقط

  القيمة.  في خفاضنالا بخسائر رافاالعت عدم  حال في اإلطفاء، أو االستهالك
  

 متداولة/غير متداولة لىإتصنيف الموجودات والمطلوبات   ) ز
  

ً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير  في بي تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات ان المركز المالي استنادا
  ما: ند ل متداوالً علة. يكون األصمتداو

  

  ؛ياق الطبيعي لألعماله في السكنية لبيعه أو استهال يكون من المتوقع تحققه أو توجد  
  ؛رةل أساسي بغرض المتاجشكبيكون محتفظاً به 
  أو حاسبية؛فترة المالية المالراً بعد عشر شهيكون من المتوقع تحققه خالل اثني 
 اثني عشر شهراً  االستخدام لتسوية التزام لفترة ل أواد قيدا من التبل ما لم يكن ميكون في صورة نقد أو نقد معاد

 .حاسبيةفترة المالية المالقل بعد ألا على
  

  ودات األخرى على أنها غير متداولة. فة الموجكا  تصنيفيتم 
  

  اوالً عندما:ام متد يكون االلتز
  

 ؛يكون من المتوقع سداده في السياق الطبيعي لألعمال  
 ؛لمتاجرةرض ابغبشكل أساسي  محتفظاً به  ونيك 
 ؛ أوحاسبيةفترة المالية المال د ل اثني عشر شهراً بعيكون مستحق السداد خال 
 حاسبيةفترة المالية المالبعد تزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل ط بتأجيل تسوية االلروشال يوجد حق غير م. 
  

  لة.رى كغير متداوتقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخ
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   الحيوية الموجودات  ) ح
  
 أو األرباح بيان يف ه ب معترف ها يف تغيير  أي مع البيع، تكاليف اناقصً  ةالعادل يمةلقبا الحيوية اتالموجود  قياس يتم

   المجمع. الخسائر
  

   استثمارية عقارات  ) ط
  

ً  االستثمارية  العقارات  تقاس  من جزء استبدال تكلفة  الدفترية القيمة تتضمن المعاملة. ليف تكا هافي بما بالتكلفة مبدئيا
 تكاليف ذلك نم يوتستثن عترافالا  بمعايير الوفاء تم لو فيما لفةكتال تكبد  وقت في الحالي ارياالستثم العقار

ً  االستثماري. للعقار اليومية الخدمات  ناقًصا فةبالتكل االستثمارية العقارات إدراج يتم المبدئي، لالعتراف الحقا
 راتعقالل المقدرة اجية اإلنت األعمار إن األراضي. استهالك يتم ال وجد. إن القيمة، وانخفاض االستهالك

   سنة. 30 هي والمقارنة يةلالحا للفترات ،المباني أي  االستثمارية،
  

 االستخدام من دائمة بصفة ري تثماساال  العقار سحب يتم  عندما أو البيع عند  االستثمارية بالعقارات االعتراف عدم يتم
 لألصل الدفترية والقيمة عبيلا متحصالت فياص بين الفرق جيدر بيعه. من مستقبلية اقتصادية منافع أي يتوقع وال
  االعتراف. عدم فترة في المجمع ائرخسال أو األرباح  بيان في

  

  عقار  من للتحويل بالنسبة االستخدام. في يرغت هناك يكون عندما فقط االستثماري العقار  من أو إلى التحويالت تتم
 تاريخ في عادلةلا القيمة تمثل الالحقة سبةمحالل بالنسبة ارعقلل المقدرة فةالتكل فإن المالك يشغله عقار إلى استثماري

ً  المالك يشغله الذي العقار أصبح إذا االستخدام. في  رغييتلا  اذ ه عن بالمحاسبة المجموعة تقوم لالستثمار، عقارا
ً  قارالع    م.االستخدا في رالتغيي  تاريخ حتى والمعدات تمنشآوالممتلكات لل عليها المنصوص للسياسة وفقا
  

   يةجنباأل تمالعلا ترجمة  ) ي
  
ً  األمريكي الدوالر إلى يةجنبألا بالعمالت  تالمعامال ترجمة يتم   يتم  المعاملة. بتاريخ السائدة الصرف ألسعار وفقا

 إلى  المجمع المالي المركز  بيان بتاريخ األجنبية بالعمالت المقومة لنقديةا وباتوالمطل الموجودات ترجمة إعادة
ً  ياألمريك  الردوال  عن الناتجة الفروق إدراج يتم  ع.مالمج المالي المركز بيان بتاريخ  سائدةلا الصرف ر األسع وفقا

  المجمع. الخسارة أو الربح بيان  في الترجمة
  

إدراج التغير في قيمتها العادلة مباشرة في بيان الدخل الشامل المجمع، يتم  تي تم لموجودات غير النقدية البالنسبة ل
غير  لنسبة للموجوداتباوائر المجمع، ة في بيان األرباح أو الخسبي مباشرنجار الصرف األسجيل فروق أسعت

روق في بيان األرباح أو فة الفالنقدية التي تم إدراج التغير في قيمتها العادلة مباشرة في بيان الدخل المجمع، تدرج كا 
  الخسائر المجمع.

  
ً فو ريكيمألا الدوالر إلى األجنبية ياتالعمل ومطلوبات موجودات ترجمة يتم  تاريخ  في السائدة الصرف ألسعار قا
 الصرف  أسعار متوسط باستخدام األمريكي الدوالر إلى األجنبية  العمليات ومصروفات إيرادات ترجمة يتم  ير.قرتال

 عرضها تموي اآلخر ملشاال الدخل في التحويل عن الناتجة األجنبية العمالت صرف فروق إدراج ويتم لية.الحا ةللسن
   ة.كيلالم حقوق في  األجنبية العمالت ترجمة طياحتيا د نب ضمن

  
  يتم  كة،شترالم السيطرة فقد  أو الهام التأثير فقد  ذلك عن ينتج السيطرة، لتلك تخضع التي  األجنبية العمليات بيع عند 
 ربح نم كجزء الخسارة أو الربح إلى أجنبية عمليات ترجمة احتياطي ضمن المدرج التراكمي المبلغ تصنيف إعادة
 مع األجنبية العمليات تشمل والتي تابعة شركة في حصتها من ءزج عببي المجموعة تقوم عندما البيع. خسارة أو

 المسيطرة. غير الحصص ضمن التراكمي بالمبلغ الصلة ذات النسبة تصنيف يعاد  فإنه بالسيطرة، االحتفاظ
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   التقاعد  منافع التزامات  )ك
  
 الموظفين". "منافع 19 ليوالد  المحاسبة معيار بموجب التقاعد  افعنم اماتتزلا عن  لمحاسبةاب المجموعة ومتق

ً  الخدمة فترة إتمام عند  الموظفين منافع تستحق  مختلفة تقاعد  خطط بعةالتا تالشركا لدى الكويتي. العمل لقانون وفقا
 المعمول للقوانين وفقا ططخلا هذ ه بموجب عنافالم تستحق  ه.يف التي تعمل البلد  في المحلية والممارسات للشروط وفقا
  ن.االبلد كلت  في بها
  
  يتم  تيال االكتوارية التقييمات مع المقدرة االئتمانية  الوحدة طريقة باستخدام المحددة التقاعد  منافع تكلفة تحديد  يتم

 التي  كةشرلل المحددة افعالمن التزامات قياس بإعادة االعتراف يتم مجمع. مالي مركز  بيان كل بتاريخ  بها القيام
 االعتراف يتم  المجمع. اآلخر الشامل الدخل بيان  في مباشرة كتواريةالا روالخسائ األرباح  من أساسي بشكل نكوتت

 الفائدة مصروف تحديد  يتم المجمع. الخسارة أو الربح بيان في ةالخط لتعدي فترة في مباشرة السابقة الخدمة بتكاليف
 في المحددة المنافع  اتمالتزا اسلقي المستخدم الخصم معدل قتطبي لالخ من ةللفتر محددةلا المنافع  ماتالتزا على
 لمدفوعات  نتيجة الفترة خالل المحددة المنافع  التزامات في تغييرات أي االعتبار  في األخذ  مع السنوية، الفترة بداية

  خارجية. جهة من االلتزامات تمويل يتم ال المنافع.
  
ك، وبالنسبة لموظفيها إلى ذلة فإضا ة.صلال ذات الخدمات تقديم يتم كما ةحددملا ةمالمساه خطط تمطلوبا تحميل يتم

ة من رواتب ب كنسبالكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتس
  الموظفين. هذه المساهمات تسجل كمصروفات عند استحقاقها. 

  
  نخزوالم  )ل

  
  ومصروفات  الخام  المواد  المخزون  ن ضم يت  أقل.  ا هم أي  تحقيقها،  الممكن  القيمة  وصافي  ة لف ك ت ل ا ب  المخزون  يم تقي  يتم 

  إلى المنتجات  تصل  تى ح  ل عما لأل  االعتيادي  اإلطار  ضمن  المتكبدة  األخرى  المصروفات  وجميع  المباشرة  العمالة 
  ية اإلضاف  التكاليف  جميع  ًصا ناق  ئم قا ال  ن و ز للمخ  المقدر  البيع  سعر  هي  تحقيقها  الممكن  القيمة  إن  الحالية. وحالتها مكانها

    والبيع.   التوزيع   في   تكبدها   المتوقع   التكاليف   وجميع   البيع   من   هاء نت اال   حتى 
  

 متوسط المرجحساس التكلفة الشراء على أ البيع إعادة بضاعة بغرض  
 لمرجحساس المتوسط اتكلفة الشراء على أ مواد خام ومواد تغليف ومواد استهالكية 

لعمالة المباشرة زائداً المصاريف غير المباشرة  وا   المباشرة   تكلفة المواد  قيد التنفيذ وأعمال    زة ه ا ج   بضاعة 
 استناداً إلى مستوى عادي للنشاط. 

 بدة حتى تاريخ التقارير الماليةالمتك تكلفة الشراء بضاعة في الطريق
  

   الخزينة أسهم  ) م
  

  يتـم  ولـم  وعة جم م ال  قبـل  ن مـ  الحقًا  وشـرائها  ـا اره إصد  تم  ي تـ ال  ة المملوك  ة ـرك الش  أسـهم  مـن  الخزينة  أسـهم  تتألـف 
  تحميل  يتم  لطريقة، ا  لهذه  وفقًا  التكلفة.  بطريقـة  الخزينة  أسهم  عن  المحاسبة  يتـم  اآلن.  حتـى  إلغائهـا  أو  إصدارهـا  إعـادة 
  تحميل  يتم  ينة، خز ال  أسهم  ار د ص إ  إعادة  عند  ة. الملكي  حقوق  ي ف  الخزينة  أسهم  حساب  على  شراؤها  تم  التي  األسهم  تكلفة 

  خسائر   أي   تحميل   يتم   كما   للتوزيع.   قابل   غير   وهو   الخزينة،   أسهم   احتياطي   الملكية،   حقوق   في   قل ت س م   حساب   في   األرباح 
  أي  لمقابلة  ة زين الخ  أسهم  بيع  عن  الحقًا  المحققة  األرباح  تستخدم  القانوني.  االحتياطي  ثم  مرحلة ل ا  األرباح  على  محققة 
  توزيعات  دفع  يتم  ال  الخزينة.  أسهم  احتياطي  حساب  ثم  ة ل المرح  باح األر  ثم  االحتياطيات  في  ا سابًق  لة ج س م  ة ت مؤق  خسائر 
  متوسط  وتخفيض  النسبة  بنفس  الخزينة  أسهم  د عد  ة اد زي  إلى  المنحة  أسهم  إصدار  ويؤدي  األسهم،  هذه  عن  نقدية  أرباح 
   ة. ين خز ل ا   أسهم   تكلفة   إجمالي   على   ير التأث   بدون   الواحد   السهم   تكلفة 

  
   اتخصصالم  ) ن

  
  في  وقع حدث عن ناتجة ) استداللية أو (قانونية حالية  التزامات المجموعة ىد ل يكون ادمعن المخصصات تقيد 

 لتسوية  اقتصادية لمنافع المتضمنة للموارد الصادر التدفق ىإل اجةالح تظهر أن المحتمل من أنه كما الماضي،
 أو المخصص من جزء داد تراس المجموعة تتوقع عندما فيها. وقثوم ةربصو االلتزام مبلغ تقدير نويمك االلتزام

ً  المثال سبيل على بالكامل، المخصص  دما نع فقط ولكن منفصل كأصل باالسترداد  االعتراف يتم تأمين، لعقد  وفقا
 المجمع ائرخسال أو األرباح بيان في  مخصص بأي المتعلق المصروف عرض يتم بالفعل. مؤكدا االسترداد كوني
  استرداد. ي أ بعد  فيصالاب
 



  التابعة  وشركاتها ك.ع..ش.م القابضة ميزان ةشرك
  

  المجمعة  ةالمالي ناتالبيا حول اتإيضاح
  2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

  

28 
 

  راإليجا عقود   )س
  

وهذا يعني أنه في حال كان العقد  على تأجير.بتقييم إذا ما كان العقد يمثل أو يحتوي مجموعة تقوم الالعقد،  يةافي بد 
لالعتراف  منهجية واحدة ةمجموعتطبق الل. ة لقاء مقابعلى استخدام أصل محدد لفترة زمني ةينقل الحق في السيطر

األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة. تعترف رة صيقود التأجير باستثناء عقود التأجير لكافة عقس ياقلوا
ي تمثل الحق في استخدام تبمطلوبات التأجير لصرف مدفوعات التأجير وحقوق استخدام الموجودات ال مجموعةال

  ذات الصلة. الموجودات
  

   الموجودات حق استخدام
  
فيه األصل ر (أي التاريخ الذي يصبح جيأي تاريخ بداية عقد التالموجودات ف خداماست حقب ةعمجموالرف تعت

ً أي استهالك متراكم  ً للتكلفة ناقصا ً لالستخدام). ويقاس حق استخدام الموجودات وفقا خسائر  واألساسي متاحا
م الموجودات قيمة ق استخداح فةلكتتضمن ت . جيرلوبات التألمطاس ية إعادة قيبما يعكس أ انخفاض القيمة والمعدلة

المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ سجلة والتكاليف لمابات التأجير مطلو
ً أي حوافز عقود تأجير مستلمة على  بتساس القسط الثايتم استهالك حق استخدام الموجودات على أ .البدء ناقصا

 مجموعةالاألصل المؤجر إلى تم نقل ملكية ا ذ ما أقصر. إأو مدة عقد التأجير، أيهر لألصل قد ملا اإلنتاجي عمرمدى ال
دام العمر  ختفي نهاية مدة التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم احتساب االستهالك باس

  . مةيقنخفاض الا اللموجودات أيضً حق استخدام ااإلنتاجي المقدر لألصل. يخضع 
  

  جير ت التأمطلوبا
  

التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد بداية عقد خ يفي تار المجموعةتعترف 
بما في الثابتة ( . وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعاتيرى مدى فترة عقد التأجالتأجير التي سيتم سدادها عل

تمد على أحد التأجير المتغيرة التي تع قد عحوافز مستحقة ومدفوعات ) ناقصا أي يعتهاطب في ةتبمدفوعات الثاال ذلك
ل تميمة المتبقية. كما تشالمؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات الق

ه من يتم ممارست ن أنهة ملوقعم المؤكد بصورةراء والتي من مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الش
مات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة ت الغراعاوومدفالمجموعة قبل 

التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم  ة تغيرمدفوعات التأجير الم لخيار إنهاء العقد. وفي حالةالمجموعة 
ث أو الظروف التي تستدعي حد للمخزون) في الفترة التي يقع فيها اإلنتاج اا دهبك(ما لم يتم تلها كمصروفات تسجي

قتراض اإلضافي  المعدل االمجموعة عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم  ات.سداد المدفوع
فوري. وبعد يد بشكل حد تلل جير غير قابل ن في عقد التأة عقد التأجير نظرا ألن معدل الفائدة المتضمايريخ بد في تا

لفائدة ويتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد س تراكم اادة مبلغ مطلوبات عقد التأجير لكي يعك زي تاريخ بداية العقد، يتم 
يل أو تغيير  ة لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعد ريالدفت لك، يعاد قياس القيمةذ التأجير المسددة. إضافة إلى 

ات ثال، التغييرات التي تطرأ على المدفوعلمافي مدفوعات عقد التأجير (على سبيل أو تغير ر جيأتي مدة عقد الف
 ين يار مع) أو تغير في تقييم خربلية الناتجة عن تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد مدفوعات التأجيالمستق

   تحمل فائدة. يات التيلفلساوالقروض  ة فيمدرجللمجموعة إن مطلوبات التأجير  لشراء األصل ذي الصلة.
 

  إيجار الموجودات منخفضة القيمة جل وعقود األ عقود اإليجار قصيرة
  

 لآلالت اإليجار قصيرة األجل اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود  المجموعةتطبق 
ن خيار الشراء). وتطبق وال تتضمء د بلاقل من تاريخ شهَرا أو أ 12(أي: عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  لمعداتوا

لعقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. القيمة  ت منخفضةاالعتراف بالموجودا من كذلك اإلعفاء
القيمة  منخفضةر قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات جاود اإلياإليجار المتعلقة بعق تم االعتراف بدفعاتي

  الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.ة القسط يقرط سوفات على أساكمصر
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   يراداتإلا  ) ع
  

 المقابل تعكس بقيمة العميل إلى الخدمات أو عالبضائ على السيطرة نقل عند  العمالء مع العقود  من اإليرادات تدرج
 يةأساس ةشأمن اهنأ إلى موعةمجال وانتهت ت.الخدما تقديم أو البضائع نقل مقابل عليه الحصول المجموعة تتوقع الذي
   العميل. إلى تقديمها قبل الخدمات أو البضائع على نمطية ةبصور تسيطر هانأ حيث إيراداتها ترتيبات جميع في
  

ً  أدناه المحددة االعتراف بمعايير لوفاءا يجب    باإليرادات. االعتراف قبل أيضا
  
  البضاعة بيع
  
 ، ميلعلا إلى األصل على السيطرة خاللها  تقلن ت التي ةنيمزلا الفترة في ةالبضاع بيع نم باإليرادات االعتراف  يتم
   التسليم. عند  يوم 60 إلى 30 بين ما مةاع اآلجل السداد  فترة تتراوح .نتجالم تسليم عند  عام بشكل كلذ  ويتم

  
  لابقملا على مترتبةلا  التأثيرات اعتبارها في المجموعة تأخذ  البضاعة، ببيع المتعلقة المعاملة سعر تحديد  ألغراض

   وجد). (إن العميل إلى المستحق قابللموا النقدي رغي والمقابل هامة، تمويل بنود  ووجود ر،المتغي
  
 عليه الحصول لها يحق الذي المقابل قيمة بتقدير المجموعة تقوم متغير، مبلغ يتضمن قودالع حد أل المقابل كان إذا

 حد  ىلإ حالمرج من يكون  حتى وتقييده العقد  يةبدا في رغيتملا المقابل رديتق ويتم .ميلالع إلى البضاعة تقديم مقابل
 المرتبطة التأكد عدم حالة انتهاء لةحا في اإليرادات من المسجل المتراكم المبلغ من جوهري جزء عكس عدم كبير

    .تاالكمي على اتالخصوم أو اعاإلرج حقوق تتضمن عقود  أي المجموعة لدى ليس الحقة. فترة في  المتغير بالمقابل
  

 المقابل قيمة  بتعديل المجموعة تقوم ال عمالئها. من األجل  قصيرة ام مقد  دفعات باستالم المجموعة تقوم ة، عام بصفة
  قيد  البضاعة نقل بين الفترة أن العقد، بداية في  تتوقع، كانت  إذا الجوهري التمويل بند  تأثيرات  على ناء ب هد تعال قيد 

 طويلة دفعات أي ستالماب ةالمجموع تقوم ال أقل. أو واحدة سنة غتبل هامتقي دابسد  العميل موقيا العميل إلى التعهد 
ً  األجل   العميل. من مقدما

  
  الخدمات تقديم

  
 العميل. إلى الخدمة تقديم عند  الخدمات تقديم من باإليرادات ترافاالع ميت
  

   الضرائب  ) ف
  

    العلمي للتقدم الكويت مؤسسة حصة
  

ً  %1 بنسبة العلمي للتقدم يتوكلا مؤسسة حصة األم الشركة تحتسب ً  لد المع لالحتساب وفقا  مجلس قرار إلى استنادا
 اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة التابعة والشركات الزميلة كاتالشر نم اإليرادات أن على ينص الذي المؤسسة إدارة

   .المؤسسة حصة تحديد  عند  ةالسن ربح من استثناؤه يجب اإلجباري االحتياطي إلى والمحول
  

   الوطنية العمالة دعم ةيبضر
  

  رقم  المالية وزارة وقرارات 2000 لسنة 19 رقم للقانون وفقا الوطنية العمالة دعم ضريبة باباحتس الشركة تقوم
 الزميلة الشركات من الدخل فإن للقانون، وطبقا للضريبة. الخاضع السنة ربح من %2.5 بنسبة 2006 لسنة 24
 من  خصمها تم قد  ةالوطني لةماعال دعم لضريبة الخاضعة المدرجة كاتشرال من يةقد نلا األرباح عاتوتوزي ابعةلتوا

  السنة. ربح
  

   الزكاة
  

ً  الشركة ربح من %1 نسبةب اةزكال حصة احتساب يتم   . 58/2007 رقم المالية وزارة لقرار وفقا
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  ضريبة المبيعات 
  

  الت اآلتية: استثناء الحات، ب بيعالما ةبيعد قيمة ضر ات بالصافي بيتم االعتراف بالمصروفات والموجود
  
  ات أو خدمات،موجود  المتكبدة لشراءو يةبيالضراإلدارة من رداد ضرائب المبيعات مكانية استإ مفي حالة عد 

وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة حيازة األصل أو كجزء من مصروفات  
 ما. ئمالحيثما كان  ،البند 

 المبيعات   ةبيضمن صافي قيمة ضريت ات الذييعبالم ةبيينة والدائنة بمبلغ ضردة المد ج األرصادرإ ةفي حال
  كجزء من المدينين أو الدائنين في بيان المركز المالي. ية بيالضرارة اإلد ى المستردة من أو المستحقة إل

  

  الطارئة والموجودات المطلوبات  ) ص
  

 الصادر دفقالت اليةتمحا تكن لم ما عنها اإلفصاح يتم بل معةمجال ليةمالا اتالبيان في  الطارئة وباتالمطل تسجل ال
ً  اقتصادية منافع على تشتمل التي للموارد   بل  المجمعة المالية البيانات في الطارئة الموجودات تسجل ال اً.مستبعد  أمرا

ً أم قتصاديةالا للمنافع الوارد  التدفق احتمالية تكون عندما عنها اإلفصاح يتم   تمالً.حم را
  

  القطاعات  معلومات  )ق
  

 تكاليف. وتكبد  إيرادات اكتساب  عنها ينتج أعمال أنشطة في  ويعمل المجموعة من يزهيمت يمكن جزء  هو القطاع
 ىلإ المقدمة الداخلية التقارير مع تتفق وهي األداء وتقييم الموارد  لتوزيع التشغيل قطاعات المجموعة إدارة تستخدم
 االقتصادية السمات نفس اهل يالت التشغيل قطاعات تجميع ويتم .الرئيسي غيليةشتلا اتالقرار اتخاذ  مسئول

  تقارير  إعداد  يمكن كقطاعات  حولها تقارير وإعداد  – مالئما لكذ  كان متى – العمالء وفئة والخدمات والمنتجات
  بشأنها. 

  
 ية ح الحكومالمن  ) ر

  
ذات  طوالوفاء بكافة الشرو، منحةال ول علىصحللول جود ضمان معقو في حالةحكومية ف بالمنح اليتم االعترا

مصروفات، يُعترف بها كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي تُخصص  ببند وعندما تتعلق المنحة . ةالصل
بها   عترفت، يُ وجودابمة علق المنحوعندما تتفيها النفقات للتكاليف ذات الصلة، التي يُقصد بها التعويض عنها. 

   لة. لصا يألصل ذ لع قالمتو  اإلنتاجيعلى مدى العمر ساوية تم غبالكدخل بم
 

اإلفراج غير النقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ اسمية ويتم  الموجوداتمنح على  المجموعة تحصلعندما 
ل صألائد استهالك فوا موذجساس نعلى أوقع لألصل، نتاجي المتر على مدى العمر اإلباح أو الخسائعنها ضمن األر

  .في أقساط سنوية متساوية لصلةذي ا
  

  الهامة  المحاسبية يراتتقد لاو األحكام  )ش
  

 على  تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من يتطلب للمجموعة معةمجال المالية البيانات إعداد  إن
 إلى  ةباإلضاف ،ابه المتعلقة حاتواإلفصا تمطلوباوال اتوالموجود والمصروفات لإليرادات المدرجة المبالغ

 تتطلب نتائج الى ييؤد  قد  والتقديرات االفتراضات هذه من التأكد  عدم إن .ئةراطال بالمطلوبات المتعلقة اإلفصاحات
  ات السياس طبيقت عند  .مستقبلية فترات في المتأثرة المطلوبات أو للموجودات الدفترية القيمة في  مادي تعديل

 الرئيسية  صادرلموا المستقبلية بالمصادر يتعلق فيما فتراضاتاو امً اكحأ ارةاإلد  اتخذت ،للمجموعة المحاسبية
 تعديل إلى يؤدي جوهريًا خطًرا تمثل والتي مجمع، مالي مركز بيان كل خريتا في التقديرات من التأكد  لعدم األخرى
 الحالية تتراضاواالف فوظرال تتغير وقد  ة.القادم ةالمالي السنة في والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم على مادي

 حدوها.  عند  اضاتاالفتر على وتنعكس المجموعة إرادة عن خارجة لظروف نتيجة يةبلقالمست بالتطورات المتعلقة
 و/أو امأحك ىعل تنطوي والتي المجمعة المالية البيانات في المسجلة غبالالم على األهمية بالغ التأثير ذات البنود إن

   الصلة. ذات التقديرات / باألحكام يتعلق فيما وذلك اهأدن ةحضوم ارةلإلد  جوهرية تقديرات
  

  الجوهرية األحكام
  

 المبالغ على األثر بالغ لها والتي التالية األحكام  باتخاذ  اإلدارة قامت ،للمجموعة المحاسبية تالسياسا تطبيق إطار في
  المجمعة:  ةالمالي البيانات في المدرجة
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  المالية تالموجودا فتصني
  

ً  المالية الموجودات فيتصن وعةالمجم دد تح  اتبالموجود االحتفاظ ضمنه  يتم الذي األعمال نموذج تقييم إلى استنادا
 المبلغ  أصل على فقط والفائدة المبلغ أصل اتبمدفوع ترتبط المالي لألصل التعاقدية الشروط كانت إذا ما وتقييم
  القائم.

  
   األعمال دمج في عليها وذ تحالمس وباتوالمطل داتللموجو العادلة القيم

  

 حكًما  اتخاذ  يتطلب األعمال دمج عن  الناتجةالطارئة  والمطلوبات توالمطلوبا للموجودات ةادلالع القيمة تحديد  إن
    ًما.اه
  

  التصويت حقوق غالبية نم أقل المجموعة  فيها تمتلك التي الشركات  تجميع
  

  التصويت. حقوق من %50 من أقل هاالكامت نم مرغال على اتالشرك بعض على رتسيط أنها المجموعة ترى
 راتيجية ستواال التشغيلية القرارات جميع وتتطلب الشركة، عمليات على وتسيطر ديرت المجموعة أن إلى لكذ  عويرج
 حيث من كةالشر هذه على تسيطر المجموعة أن اإلدارة حددت روف،لظوا الوقائع هذه على بناءً  المجموعة. موافقة

   الجوهر.
  
 الملموسة غير وجوداتالمو والمعدات والمنشآت للممتلكات نتاجيةإلا مارعألا
  

 لغرض الملموسة غير والموجودات والمعدات توالمنشآ للممتلكات المقدرة اإلنتاجية األعمار المجموعة إدارة تحدد 
 والتلف كلتآال ملواع وأ لألصل عالمتوق دامالستخا احتساب بعد  التقدير هذا يتحدد  واإلطفاء. كهالاالست احتساب
ً  اإلنتاجية واألعمار ةالمتبقي القيمة دارةاإل تراجع االستعمال. من المادي  االستهالك  مصروفات تعديل ويتم سنويا
 السابقة. التقديرات عن لفختت اإلنتاجية األعمار أن اإلدارة ترى عندما المستقبلي ءواإلطفا

  
   اضاتواالفتر التقديرات

  

 من  التأكد  لعدم األخرى لرئيسيةا روالمصاد  المستقبلية باألسباب تتعلق التي يسيةرئلا الفتراضاتا عرض تم
 ة ريالدفت  القيمة على مادي  تعديل إجراء إلى تؤدي كبيرة ر اطمخ لها والتي المجمعة المالية البيانات بتاريخ التقديرات
 المالية البيانات في الصلة ذات لبنود ا يف مستقلة اتإيضاح في  ةلالحقا المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات
 المالية البيانات إعداد  عند  المتاحة المؤشرات إلى وتقديراتها افتراضاتها يف المجموعة تستند  ناه.أد  المجمعة
 لتغيراتا سببب المستقبلية التطورات حول الحالية فتراضاتاالو الظروف تختلف قد  ذلك، من الرغم على المجمعة.

  حدوثها. وقت  االفتراضات في راتتغيال هذه مثل تنعكس المجموعة. سيطرة نطاق خارج وفظر أو السوق في
  

  والمعدات والمنشآت الممتلكات قيمة انخفاض
  

 المالية البيانات في المدرجة المبالغ ى عل كبير تأثير له يكون قد  والمعدات والمنشآت الممتلكات ةقيم  انخفاض إن
 ر تشي الظروف في تغيرات وأ ثأحدا وجود  حالة في والمعداتوالمنشآت  العقار مةقي  انخفاض رةاإلدا تقيم معة.المج
  استردادها. يمكن  ال قد  الدفترية القيمة أن إلى

 

 يلي:  ما  قيمةال في االنخفاض مراجعة إلى تؤدي قد  والتي  هامة تعتبر تيال العوامل تتضمن
  
 ية. التنظيم اتالبيئو التكنولوجيا في   هامة تغيرات 
 المتوقع. من وأ،أس سيكون أو أسوأ، ألصلل ياالقتصاد  األداء أن إلى يشير الداخلية ارير تقال نم دليل 

 
  المحددة) غير األعمار (ذات الملموسة غير الموجوداتو الشهرة قيمة انخفاض

  

 قد  ا تهيمق  كانت إذا ما لتحديد  حددةالم غير  األعمار ذات الملموسة غير الموجوداتو الشهرة باختبار  المجموعة تقوم
 قيمة ال تقدير ذلك يتطلب القيمة. انخفاض على مؤشرات توجد  عندماو لاألق على سنويًا واحدة مرة ال أم انخفضت

 المجموعة من ةتشغيليال ةيمقال تقدير يتطلب عليها. الصلة ذي األصل توزيع يتم  التي النقد  إنتاج  لوحداتتشغيلية ال
ً  النقد  إنتاج ةوحد  من ةقعالمتو بليةالمستق ديةالنق التدفقات تقدير  احتساب  لغرض سبمنا خصم معدل اختيار وأيضا
  التفاصيل. من لمزيد  7 رقم اإليضاح راجع النقدية. التدفقات لتلك ليةالحا القيمة
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  يين التجار للمدينين المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  

  معدالت  تستند  جاريين.الت ينينمد لل لمتوقعةا تمانئاال سائرخ الحتساب مخصصات مصفوفة المجموعة تستخدم
 (مثل: اثلةالمم الخسائر أنماط ذات ةفالمختل العمالء قطاعات  لمجموعات السداد  في التأخر التمعد  إلى المخصصات

 كال واألش المستندية االعتمادات بواسطة التغطية دىوم والتصنيف العميل ونوع المنتج ونوع الجغرافية المنطقة
 التاريخية  السداد  في التأخر تمعدال إلى مبدئي بشكل المخصصات مصفوفة د تستن .)تدااالعتما ينلتأم ىخرألا

 المعلومات  خالل من  السابقة االئتمانية الخسائر تجارب  يللتعد  المصفوفة بمعايرة المجموعة ستقوم الملحوظة.

 اإلجمالي) المحلي تجالنا ي(أ ةالمتوقع يةقتصاد اال فالظرو تدهور المتوقع من كان إذا المثال، سبيل على المستقبلية.
 فإنه  تصنيع،ال قطاع في السداد  في التأخر حاالت من متزايد  عدد  إلى تؤدي أن يمكن والتي يةتالال السنة مدار على
  ي ف  لتأخرا معدالت تحديث يتم مجمع، مالي مركز بيان كل تاريخ في ة.التاريخي السداد  في التأخر معدالت تعديل يتم

 لمدى إجراؤه يتم الذي التقييم يعتبر لية.تقبالمس التقديرات في التغيرات تحليل ويتم وظةلحلما التاريخية السداد
 خسائر  مبلغ ويتأثر .جوهريًا تقديًرا المتوقعة االئتمان وخسائر التاريخية داد الس في  التأخر معدالت بين االرتباط
 التاريخية االئتمان خسارة تجربة إن .عةوقمتال قتصاديةاال وفظرالو روفالظ في  بالتغيرات المتوقعة االئتمان
ُ  ال قد  االقتصادية الظروف وتوقع وعةللمجم  إن مستقبًال. السداد  في يلالعم لتأخر الفعلية الحاالت على دليًال  عد ت

  .11 ضاحإي  يف نهاع مفصح المجموعة لدى التجاريين للمدينين المتوقعة ئتماناال بخسائر المتعلقة المعلومات
  

   ونخزلما تقييم
 

 تقدير يتم متقادم أو قديم المخزون يصبح عندما أقل. أيهما تحقيقها مكنالم القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون درجيُ 
 على فردية بصورة للمخزون الجوهرية المبالغ من مبلغ لكل بالنسبة التقدير هذا يتم تحقيقها.  الممكن يمته ق صافي
 أساس على وذلك ادم،متقال أو القديم ولكن للمخزون، فردية صورةب يةهرجوال غير مبالغال ييمتق ميت ي.إفراد  أساس
ً  لها مخصص احتساب ويتم مجمع ً  التقادم أو دمالق ودرجة المخزون لنوع تبعا   .المتوقعة البيع أسعار إلى استنادا

  
   اعد تقال منافع التزامات

  

  تقييمات  إجراء مع الوحدة، حسب تحقةالمس ةيملقا تقدير  قةطري ستخدامبا عد التقا منافع  توفير تكلفة  تحديد  يتم
 اتخاذ  وتتطلب ضاتاالفترا من عدد  إلى االكتوارية التقييمات تستند  مجمع. ليما مركز بيان كل تاريخ في يةواراكت

  طريقة  دامباستخ قاعد الت عمناف التزام تحديد  في المستخدمة فتراضاتاال أن اإلدارة ترى اإلدارة. قبل من هامة  أحكام
   ومناسبة. معقولة كتوارياال مييتقال
  

  األعمال دمج . 4
  

 لسعوديةا الكويتية الشركة من %66.994 نسبةة ملكية بحص على المجموعة تاستحوذ  ،2019 أغسطس 6 بتاريخ
  ي،كويت دينار 19,967,606 وقدره شراء مقابل نظير يها")عل المستحوذ  ("الشركة (مقفلة) ش.م.ك. الدوائية للصناعات

 مصنعة شركة هي  المصنعة الشركة إن عليها. حوذ مستال الشركة على للسيطرة المجموعة مارسةم يهعل بت رت ما وهو
  صافي  في التناسبية بالحصة المسيطرة غير حصصال قياس لمجموعةا اختارت الكويت. دولة في  الدوائية للمنتجات
    عليها. المستحوذ  للشركة موجودات

  
تكن المجموعة قد أكملت لم ، و2019ديسمبر  31جمعة كما في الية المالم اتانبيى إصدار العلحاليا ة موافقتمت ال

الموجودات والمطلوبات عن محاسبة لا، وبالتالي قامت المجموعة ب")PPA("النهائي سعر الشراء تخصيص 
لت أكم ، 2020 ديسمبر 31 لمنتهية فيسنة البقيم مؤقتة. خالل اشركة المستحوذ عليها والمطلوبات الطارئة الخاصة بال

والمطلوبات والمطلوبات الطارئة ة شترات القيم المؤقتة للموجودات المعدل، وسعر الشراءتخصيص المجموعة عملية 
 2019ديسمبر  31كما في معلومات المقارنة عرض المجموعة أعادت ، في تاريخ االستحواذ. وبناًء على ذلكحملة الم

  .دمج األعمال 3- لتقارير المالية للي الدور يامعللوفقًا  يالنهائراء ر الشسعتخصيص لتعكس 
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 التعديالت   القيم المؤقتة 
القيم العادلة المعترف  

 بها بعد التعديالت
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 5,605,205 (453,284) 6,058,489  ومعدات ممتلكات

 238,561 - 238,561  داتالموجو استخدام حق

 4,532,022 - 4,532,022 ونخزلما

 7,618,835 - 7,618,835  نتجاريو مدينون

 607,398 - 607,398 عادلالم والنقد  النقد 

 (1,301,600) - (1,301,600)  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 (3,248,223) - (3,248,223)  البنوك لدى المكشوف على حبس

 (687,085) - (687,085)  دفع اقأور

 (54,839) - (54,839)  صلة ذات أطراف إلى مستحق

 (272,730) - (272,730) تأجير التزام

 (2,342,477) - (2,342,477)  أخرى دائنة وأرصدة تجاريون دائنون

 القابلة الموجودات صافي إجمالي
 10,695,067 (453,284) 11,148,351  عليها المستحوذ  للتجديد 

 (19,967,606) - (19,967,606)  وعدفلما النقد 

 (3,530,014) 149,542 (3,679,556)  سيطرةم  رغي حصص

 (12,802,553) (303,742) (12,498,811)  الشهرة

    

عند   ة النقدي اتالتدفق 
 التعديالت  االستحواذ 

عند   ة النقدي اتالتدفق
 االستحواذ 

 تي وي دينار ك  ي دينار كويت  يتي دينار كو 
    

 19,967,606 - 19,967,606  المدفوع النقد 

لشركة الكويتية ل المعادل والنقد  النقد 
 (607,398) - (607,398) السعودية للصناعات الدوائية

 نتيجة الصادر النقدي تدفقال صافي
 19,360,208 - 19,360,208  االستحواذ 

 البنوك لدى فلمكشوا على سحوبات
 3,248,223 - 3,248,223  عةالتاب شركةلل

 بيان في صادرال النقدي التدفق صافي
 22,608,431 - 22,608,431  النقدية التدفقات

 

 وأسلوب السوق مقارنة أسلوب ضمنتت والمعدات والمنشآت للممتلكات العادلة القيمة لقياس دمةالمستخ التقييم  أساليب إن
 يكون عندما المستهلكة دالستباال وتكلفة متاحة، تكون عندما مماثلة د لبنو ةلنمعال السوق راأسع تقييمال عيويرا التكلفة:
 الوظيفي التقادم عن فضًال  المادي التدهور عن جةالنات تعديالتال تعكس المستهلكة االستبدال  تكلفة إن مناسبًا.

   االقتضاء. عند  ي،واالقتصاد 
 

 ركةالش وأنشطة موجودات دمج نتيجة تحقيقها وقعالمت ىخرألا منافعالو التعاون هبأوج بها المعترف الشهرة ترتبط
 الشركة أرباح  ونمو ليةالمستقب األعمال إمكانيات تمثل الشهرة إن بالمجموعة. الخاصة تلك مع عليها المستحوذ 
 ة، ملالعا لقوىا مثل فردي بشكل بها االعتراف يمكن ال التي الملموسة غير وداتالموج جميع وتتضمن عليها. المستحوذ

 المستحوذ الشركة عليها ستحصل التي التعاون وأوجه الجغرافية، اقسواأل في والتواجد  المستقبلية، العمالء اتعالقو
  المنتجات  لقطاع، قامت المجموعة بتخصيص الشهرة تخصيص سعر الشراءعند االنتهاء من  .والمجموعة عليها

  . 27اح إليضا فيه المفصح عن الصحية ايةوالرع الدوران سريعة االستهالكية
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  ومعدات ومنشآت ممتلكات . 5
  

 

 

  سيارات  غيار وقطع أدوات آالت ومكائن مباني  حرك مل أرض

 ومكاتب يباتوترك أثاث

 آلي حاسب ومعدات

 قيد رأسمالية أعمال

 اإلجمالي التنفيذ

 كويتي دينار كويتي اريند يكويت دينار كويتي اردين كويتي دينار كويتي ردينا كويتي دينار  كويتي دينار  

                 كلفةالت

 156,992,192  3,757,442  9,554,115  10,155,371  1,597,734  60,044,591  59,238,728  12,644,211  2020يناير  1الرصيد في 

 (453,284)  -  -  -  -  -  (453,284)  -  )4ح إيضاتخصيص سعر الشراء (نتيجة التعديل 

 156,538,908  3,757,442  9,554,115  10,155,371  1,597,734  60,044,591  58,785,444  12,644,211  2020يناير  1دل في لمعا يدرصال

 6,036,732  4,848,757  135,178  40,187  1,728  859,086  151,796  -  ضافات إ

 (1,051,822)  (196)  (330)  (487,006)  -  (446,718)  (117,572)  -  استبعادات

 -  (5,352,916)  321,763  230,341  152,002  3,024,017  1,624,793  -  تنفيذال ل من أعمال رأسمالية قيدحو مال

 (146,247)  (146,247)  -  -  -  -  -  -  )7إيضاح ملموسة (غير  اتموجودل إلى و ح مال

 24,664  7,569  877  1,046  331  6,294  6,280  2,267   بيةاألجن  مالتالع لتحوي  معدالت في الحركة أثر

 161,402,235  3,114,409  10,011,603  9,939,939  1,751,795  63,487,270  60,450,741  12,646,478  2020ديسمبر  31لرصيد في ا
                 

                  القيمة في االنخفاض وخسائر المتراكم االستهالك

 78,886,655  -  7,450,094  6,972,648  1,363,454  35,880,137  26,905,160  315,162  2020 يرينا 1 يف رصيدال

 890,330  -  -  -  -  158,910  582,982  148,438  )24 (إيضاح القيمة انخفاض خسارة

 7,129,062    956,392  880,931  65,146  3,175,038  2,051,555  -   للسنة المحمل

 (961,053)  -  (213)  (467,548)  -  (411,658)  (81,634)  -   عاداتستب البا قعلمت

 (15,154)  -  (685)  (812)  259  (6,528)  (6,140)  (1,248)   األجنبية العمالت صرف معدالت في الحركة أثر

 85,929,840  -  8,405,588  7,385,219  1,428,859  38,795,899  29,451,923  462,352    2020 ديسمبر 31 في الرصيد

                  الدفترية القيمة

 75,472,395  3,114,409  1,606,015  2,554,720  322,936  24,691,371  30,998,818  12,184,126   2020 ديسمبر 31 في
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  سيارات   غيار وقطع واتأد كائنومت آال  يمبان   جرةمستأ أرض حرملك  أرض

 ومكاتب اتيبكوتر أثاث

 آلي حاسب ومعدات

 رأسمالية أعمال

 اإلجمالي التنفيذ قيد

 كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار  كويتي دينار كويتي ردينا  كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار  

                    كلفةالت

 145,915,460  7,463,646  6,344,177  10,201,203  2,274,452  53,486,591  47,724,442  5,774,146  12,646,803   2019 يناير 1 يف يدالرص

 5,031,521  3,792,630  577,526  189,447  6,541  265,092  200,285  -  -   إضافات

 16,967,260  -  3,862,411  40,392  -  7,068,722  5,995,735  -  -  )4 (إيضاح لألعماا دمج خالل من استحواذ

 (5,487,896)  (66,551)  (1,901,925)  (820,548)  (869,087)  (1,829,785)  -  -  -  استبعادات

 -  (7,492,729)  669,331  254,736  180,423  1,347,298  5,040,941  -  -   التنفيذ قيد رأسمالية أعمال من لالمحو 

 (5,849,202)  (75,056)  -  -  -  -  -  (5,774,146)  -   )7 (إيضاح ملموسة غير موجودات إلى حوللما

 (38,235)  135,502  2,595  290,141  5,405  (293,327)  (175,959)  -  (2,592)   األجنبية العمالت صرف معدالت في الحركة أثر

  156,538,908  3,757,442  9,554,115  10,155,371  1,597,734  60,044,591  58,785,444  -  12,644,211    2019 سمبردي  31 في الرصيد

                    القيمة في االنخفاض وخسائر المتراكم االستهالك

 66,457,210  -  5,118,234  6,862,788  2,198,863  30,862,625  21,099,309  -  315,391  2019 يناير 1 في رصيدال

 (120,920)  -  (725)  -  (6,898)  (251,911)  138,614  -  -  )24 (إيضاح القيمة) انخفاض خسارة (رد / مةلقيا انخفاض خسارة

 6,565,425  -  863,027  870,228  40,763  2,837,401  1,954,006  -  -   للسنة المحمل

 11,362,055  -  3,372,182  33,760  -  4,237,206  3,718,907  -  -  )4 اح(إيض لاماألع جدم خالل من حواذاست 

 (5,360,127)  -  (1,900,904)  (793,090)  (868,956)  (1,797,177)  -  -  -   باالستبعادات متعلق

 (16,988)  -  (1,720)  (1,038)  (318)  (8,007)  (5,676)  -  (229)   األجنبية العمالت تحويل معدالت في الحركة أثر

 78,886,655  -  7,450,094  6,972,648  1,363,454  35,880,137  26,905,160  -  315,162    2019 رسمبدي  31 في الرصيد

                    الدفترية القيمة

 77,652,253  3,757,442  2,104,021  3,182,723  234,280  24,164,454  31,880,284  -  12,329,049   2019 ديسمبر 31 في

  
 



  التابعة  وشركاتها ك.ع.ش.م. ةضالقاب نميزا شركة
  

  المجمعة  المالية البيانات حول إيضاحات
  2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

  

36 
 

  

مثل القيمة انخفاض ا يشير إلى ومعداتها وقررت وجود ممنشآتها القيمة الدفترية لممتلكاتها وراجعت المجموعة 
 ىبلة لالسترداد التي استندت إلقاالقيمة ال المجموعة. في تاريخ بيان المركز المالي، احتسبت تانخفاض أسعار المنتجا

  لممتلكاتا يم قيلت المصاحبة الظروف في  المتاحة المعلومات أفضل الطريقة هذه تستخدم .وقيةالس القيمة أسلوب
 رةخسااالعتراف ب  مييالتق هذا عن نتج .العادلة مةالقي لقياس 2 وىالمست فئة ضمن تقع فإنها ولذلك ،معداتالومنشآت الو

  جمع.الخسائر المأو في بيان األرباح دينار كويتي  890,330بمبلغ  ةمالقي في انخفاض
  

ت  منشآ لاو لكاتلممتل كويتي ردينا 120,920 بمبلغ ةالقيم في انخفاض خسارة عكس، سجلت المجموعة 2019ام في ع
  .معداتالو
  

  يتم حتى لالستهالك داتجوالمو تلك تخضع ال لقائمة.ا  للمنشآت تحسينات مشروعات تتضمن إلنشاءا قيد  الموجودات إن
   لالستخدام. وجاهزيتها افرهوتوا التحسينات اختبار

  

    يلي: كما للسنة الكاالسته مصروف توزيع تم
  

 2020  2019 
كويتي  دينار  يتيكو دينار    

  

 3,857,516 4,341,670   تاإليرادا ةتكلف
 713,745  763,195  وتوزيع بيع مصروفات
 1,994,164  2,024,197   يةاروإد عمومية مصروفات

 7,129,062  6,565,425 
 

   التأجير عقود . 6
  

   ة:السن خالل والحركات التأجير ومطلوبات تداالموجو استخدام لحق الدفترية القيم أدناه مبين
  

تالموجودا ماستخدا حق    
 

    مباني  أرض
 / سيارات
 الي اإلجم   أخرى

 كويتي  دينار  تي كوي  دينار  كويتي  دينار    كويتي دينار 
     

 2,654,258  1,587,732  786,199  280,327 2019يناير  1الرصيد في 
 1,592,640  617,049  973,703  1,888 االضافات

 (1,230,060)  (690,241)  (426,065)  (113,754) االستهالك وفصرم
من خالل دمج األعمال  االستحواذ

 238,561  -  -  238,561 )4إيضاح (
 (3,130)  (1,755)  (1,373)  (2) أجنبية عمالت  تحويلصافي فروق 

 3,252,269  1,512,785  1,332,464  407,020   2019ديسمبر  31 في الرصيد
 553,639  172,216  236,423  145,000  إضافات

 (1,414,085)  (674,456)  (580,233)  (159,396) االستهالك وفصرم
 7,054  4,854  2,189  11   أجنبية تمالع تحويل فروق صافي
 2,398,877  1,015,399  990,843  392,635   2020 ديسمبر 31 في الرصيد

  
ير لتأجا مطلوبات ضافاتإ  

 2019  2020 االستهالك وفصرم
   كويتي دينار    كويتي دينار )4إيضاح من خالل دمج األعمال ( االستحواذ

    أجنبية عمالت  تحويلصافي فروق 
 2,654,258  3,006,631 يناير 1الرصيد في 

 1,592,640  553,639 فاتضاإ
 272,730  - )4إيضاح من خالل دمج األعمال ( االستحواذ
 (1,512,997)  (1,268,554) مدفوعة التأجيرمطلوبات 

 -  9,407 أجنبية عمالت  تحويلصافي فروق 
 3,006,631  2,301,123 ديسمبر 31 في الرصيد
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 2020  2019 
   كويتي دينار    كويتي دينار 

  
 2,030,641 1,343,694 ات غير متداولةلوبمط

975,990  957,429 متداولةمطلوبات 
 2,301,123  3,006,631 

  
)  كويتي دينار 133,380: 2019( كويتي دينار 128,392 غبمبل فوائد  مصروفات تتضمن التأجير التزام مدفوعات إن

  ومصروفات تاإليرادا تكلفة  ضمن للسنة االستهالك فاترومص جإدرا تم مجمع.ال رائلخسا أو ألرباحا يانب في  مدرجة
   واإلدارية. العمومية والمصروفات والتوزيع البيع

  

    يلي: كما السنة خالل األجل قصيرة التأجير بعقود  المتعلقة اإليجار مصروفات توزيع تم
  

 2020  2019 
يتي كو دينار  كويتي دينار    

  
 1,945,811 2,946,552   داتراياإل فةلتك

 627,739  857,623  وتوزيع بيع مصروفات
 714,289  902,530   وإدارية عمومية مصروفات

 4,706,705  3,287,839 
  

  ملموسة غير موجودات . 7
  

 
 

 كمبيوتر ياتبرمج  الشهرة
  غير تادموجو

   اإلجمالي   أخرى ملموسة
 كويتي  دينار  ي كويت اردين كويتي  دينار   يكويت دينار  
         

          التكلفة

 34,556,877  7,480,683  3,127,307  23,948,887    2020 يناير 1 في الرصيد
 303,742  -  -  303,742  ) 4إيضاح تخصيص سعر الشراء (نتيجة التعديل 

 34,860,619  7,480,683  3,127,307  24,252,629  2020يناير  1د المعدل في يصالر

 120,000  120,000  -  -   افاتإض
 146,247  -  146,247  - ) 5 (إيضاح ومعدات ومنشآت ممتلكات من المحول

 (896)  -  (896)  -    اداتبعاست
 6,375  -  72  6,303    األجنبي الصرف معدالت في الحركة أثر

 35,132,345  7,600,683  3,272,730  24,258,932    2020 ديسمبر 31 في الرصيد

         القيمة في االنخفاض ائروخس المتراكم االستهالك

 5,156,264  1,788,635  2,211,797  1,155,832    2020 يناير 1 في الرصيد

 374,161  10,000  364,161  -   للسنة ملالمح

 (216)  -  (216)  -   اتباالستبعاد متعلق
 (58)  -  (58)  -    نبيجاأل فالصر معدالت يف حركةال رأث

 5,530,151  1,798,635  2,575,684  1,155,832    2020 يسمبرد  31 في الرصيد

           الدفترية القيمة
 29,602,194  5,802,048  697,046  23,103,100    2020 ديسمبر 31 في
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  الشهرة
  ياتجبرم

   كمبيوتر
  رغي داتوجوم

   جماليإلا   أخرى ملموسة
 كويتي  دينار  كويتي  اريند كويتي  دينار   كويتي دينار  
         

          التكلفة

 16,028,593  1,723,737  2,848,515  11,456,341    2019 يناير 1 في الرصيد

 221,292  17,000  204,292  -   افاتإض
 12,802,553  -  -  12,802,553  )4إيضاح ل (امعدمج األ خالل الستحواذ منا

34,68)  (34,200)  (489)  -    اداتبعاست
 5,849,202  5,774,146  75,056  -  ) 5 (إيضاح ومعدات ومنشآت ممتلكات من المحول

6,3)  -  (67)  (6,265)    األجنبي الصرف معدالت في الحركة أثر
 34,860,619  7,480,683  3,127,307  24,252,629    2019 سمبردي  31 في الرصيد

          القيمة في االنخفاض وخسائر راكمالمت االستهالك

 2,500,022  603,236  1,896,786  -    2019 يناير 1 في الرصيد

 325,363  10,000  315,363  -   للسنة ملالمح

 (34,507)  (34,198)  (309)  -   اتباالستبعاد تعلقم
 2,365,429  1,209,597  -  1,155,832  ) 24ضاح إيمة (ة انخفاض القيخسار

 (43)  -  (43)  -    األجنبي الصرف معدالت في الحركة أثر

 5,156,264  1,788,635  2,211,797  1,155,832    2019 ديسمبر 31 في الرصيد

           الدفترية القيمة
 29,704,355  5,692,048  915,510  23,096,797    2019 ديسمبر 31 يف

  
   .المجمع الخسائر أو األرباح بيان في واإلدارية عموميةال المصروفات ضمن طفاءاإل مصروف راجإد  مت
  
 بمبلغنتاجية غير محددة إ ذات أعمار وتراخيص انتفاع حقوق تتضمن األخرى الملموسة غير الموجودات إن

بمبلغ  وتراخيص  اعانتف حقوق :2019( لى التواليع كويتي اردين 1,104,102لغ مبو كويتي دينار 4,564,549
   .)على التوالي  كويتي دينار 1,087,101 مبلغو 4,564,549

  
   الشهرة قيمة  ضفاانخ اختبار

  
ة مر الهيص الشهرة م تخصلوحدات المنتجة للنقد التي تا ") أو مجموعةCGUللنقد ("ة ج منتيتم اختبار انخفاض قيمة ال

بيان ة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في تاريخ ى أن القيمإذا كانت األحداث أو الظروف تشير إلأكثر أو  ويًاسن
ار كويتي)  نيد  23,096,797: 2019دينار كويتي ( 23,103,100القيمة الدفترية للشهرة البالغة فإن ، لمركز الماليا

 والكويت.اإلمارات في قطر ويلية شغالتعمال ي األة فعولمجملختلفة مالستثمارات االتتعلق ب
  

التدفقات النقدية المتوقعة لكل من بشكل دائم تعكس لة التشغيليللشهرة بالرجوع إلى قيمتها  القيمة الدفترية ديريتم تق
ها د عتما التي ، يةرية تقد وازننقد. تستند هذه التوقعات إلى أحدث مللالوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة 

معدالت النمو طويلة إن استخدام معدل نمو نهائي ثابت. بنتاجها ، وتم استي فترة خمس سنواتالتي تغطواإلدارة مجلس 
، إنتاج النقد ذات الصلة ةها وحد بالتي تعمل  ولد المنتجات والصناعات والتعكس ة نزوااألجل للفترات التي ال تغطيها الم

٪ إلى 8.83نقدية بين الخصم المطبق على توقعات التدفقات ال اوح معدلات الصلة. يترقد ذ الن اجوحدات إنت جموعةأو م
 لكل وحدة منتجة للنقد.ما يكون مالئما ٪) حسب8.42٪ إلى 8.03: ٪2019 (11.55
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 الحساسية للتغيرات في االفتراضات الرئيسية
 معدلتتمثل في ي التدفق النقد  توقعاتيها د علتعتم يوالت ة سنويةنزوافي أحدث مالمستخدمة الرئيسية  تاالفتراضاإن 
 5ة البالغة نزواالتدفقات النقدية التي تتجاوز فترة الم نتاجقيمة النهائية المستخدمة الستلخصم ومعدل نمو المبيعات والا

  .  ةيئنهاال القيمةساب تحالعوامل المستخدمة في او سنوات
  

فترة الغييرات الممكنة المعقولة لالفتراضات المذكورة أدناه كما في ى التلتم تحديد تحليالت الحساسية أدناه بناًء ع
  جميع االفتراضات األخرى. ثبات ، مع المالية

  
  2019٪ (14.3٪ إلى 4.6معدل نمو سنوي مركب يتراوح من ام د استختقدير نمو المبيعات في فترة التوقعات بتم : 

% إلى 2.29: 2019% (3.54إلى ٪ 0.20تراوح من سبة تنبلك ذ عدل النمو ض مافخإن ان٪). 14.46٪ إلى 8.17
 .مة الدفترية الحاليةلقية تعادل اتشغيلي قيمة ه نتج عنسي%) 3.43

  
 الدولة المتعلقة بمخاطر التعديلها حسب تم و ةغيرمتخصم  تتم خصم توقعات التدفقات النقدية باستخدام معدال

% إلى 3.93: 2019% (2.31إلى  ٪0.14تتراوح من  ةبنسبمعدل هذا الع افترإن االصناعة والسوق. اع طقو
 لقيمة الدفترية الحالية.تعادل ا يةتشغيلقيمة  نتج عنهسي%) 21.27

  
  إلى 2.10: 2019٪ (2.60٪ إلى 2.40تراوح من يي ذ ، والمو النهائي على التوقعات طويلة األجلالنيعتمد معدل ٪

من تتراوح ة ض معدل النمو هذا بنسباخفإن ان. النقد ج انتإدة حلالسترداد لو ةالقابلالقيمة لتقدير يستخدم ٪) 2.40
  لقيمة الدفترية الحالية.ل اتعاد   ةيليتشغ قيمةنتج عنه سي%) 14.43% إلى 6.25: 2019% (2.40إلى ٪ 0.18

  
  متها يق من علىأ السعودية العربية المملكة في النقد  جاإنت لوحدات الدفترية ةالقيم أن المجموعة حددت، 2019 امع في

 1,155,832 غبمبل يمةالق في انخفاض خسارة إدراج تم لذلك جةنتي .ويتيك ردينا 2,363,342 بمبلغ ردادلالست القابلة
 الخسائر وأ األرباح بيان في الخسارة  إدراج وتم  .بالكامل الشهرة قيمة بقة من خالل تخفيض اسال السنة في  كويتي دينار

   ).24 اح(إيض المجمع
  

   المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات اعاالنتف حقوق ةمقي  في فاضاالنخ
  

  مقابلمتلكات ملل ينالسابق ينللمستأجر ددةمس فعاتد  تمثل المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات االنتفاع وقحق إن
  ض اانخف د تحديل اختبار المجموعة أجرت المجمع، لياملا المركز بيان اريخ ت في .الممتلكات تأجير حق على الحصول

 حقوق تقييم  مجال في ة حديث وتجارب مناسبة  مؤهالت يمتلكون مستقلين ينمقيم خدامباستلمبالغ حقوق االنتفاع  لقيمةا
 ستوىالم فئة  نمض االنتفاع  لحقوق العادلة القيمة تصنيف تم  مماثلة. معامالت إلى دًانااست ةالعادل القيم تحديد  تم  . االنتفاع

   . التقييممستخدمة في نموذج  دخالتم ىإل استنادًا العادلة للقيمة 3
  

: ال شيء)  2020( كويتي دينار 1,209,597 غمبلب القيمة في  انخفاض بخسارة المجموعة اعترفت ، 2019في عام 
    ).24 (إيضاح

  
   زميلة شركات في ثمارستا . 8

  
 2020  2019 
كويتي  دينار  تيكوي  دينار    
  

 694,839  769,441  .مذ.م. الورق منتجات  لصناعة لميةالعا الشركة
 376,985  435,532 (مقفلة)  .م.ك.ش الوطنية جاتالمنسو ركةش

 1,204,973  1,071,824 
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 دليل هناك كان إذا مالتحديد  زميلة شركات  يف  االستثمار وعةمجالمجع رات المجمع، المالي المركز بيانكل  تاريخ في
 انخفاض لتحديد  اتتثمار السا راختبا  يتم ،قيمةال انخفاضى لما يشير ع وجود  حال في  .قيمةال انخفاض على وعيضوم

 تد د ح، 2020ديسمبر  31في  لالسترداد. القابلة قيمته مع  لالستثمار فتريةالد  القيمة رنةمقا طريق عن وذلك القيمة
 قيمةلا  انخفاض ييمتق اءجرإ ضرورة عدم إلى توصلت  ليهع وبناءً  ،القيمة انخفاض على مؤشرات وجود  عدممجموعة ال
 سعر يوجد  والمين لعدد محدود من المساهمملوكة  شركات هي الزميلة الشركات إن الزميلة. لشركاتا  في  ستثمارهاال

 وأ طارئة مطلوبات أي الزميلة الشركات لدى ليس المجمع، المالي ركزملا بيان تاريخ  في  ألسهمها. متاح معلن سوقي
 الملكية، حقوق ريقةبط  عنها محاسبوال فيها رالمستثم كةللشر ليةمالا للمعلومات ملخص يلي فيما ة.رأسمالي ارتباطات

  المجموعة: اكهتمتل التي للنسبة معدلة غير
  

 2020 2019 
 كويتي  دينار كويتي  دينار 

  

 3,018,615 2,953,541  متداولة موجودات
 4,656,403 4,824,943  متداولة غير موجودات
 (3,034,908) (1,664,350)  متداولة مطلوبات
 (594,289) (1,551,717) ةمتداول غير مطلوبات
 4,045,821 4,562,417  جوداتالمو صافي

   

 1,071,824 1,204,973  زميلة شركات يف المجموعة الستثمار الدفترية القيمة
   

 3,197,530 2,913,723  داتاإليرا
 (3,456,175) (2,100,140)   لمبيعاتا تكلفة

 (79,770) (317,987)  أخرى مصروفات

 (338,415) 495,596 الشامل الدخلإجمالي و ارة)(الخس /الربح
   

 (96,381) 134,149 السنة سارة)(خ  /حرب في موعةالمج صةح

  
    :الزميلة اتللشرك الدفترية القيمة عم أعاله الملخصة لماليةا تللمعلوما مطابقة أدناه يلي فيما

  
 2020  2019 
   كويتي دينار كويتي  ناردي 
   

 1,241,225 1,071,824  السنة بداية في الرصيد 
 (96,381) 134,149  (الخسارة) /الربح حصة
 (73,020) (1,000)  مةمستل  أرباح اتتوزيع

 1,071,824 1,204,973  السنة نهاية في الرصيد 

  
  استثمارية راتاقع . 9

  
 2020  2019 
   تيوي ك ناريد كويتي  ينارد 
   

 4,095,856 3,990,822  السنة بداية في الرصيد 
 (102,190) (103,059)   االستهالك

 (2,844) 3,459  جنبيةأ عمالت رفص وقفر صافي
 3,990,822 3,891,222  السنة نهاية في الرصيد 
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  مناسبة  مهنية  مؤهالت يمتلك ستقلم جي خار عقاري مقيم طةسبوا ة االستثماري قاراتلعل العادلة القيمة  تحديد  مت
 تحديد تم عموًما. المقبولة مالتقيي ليبأسا ستخدموا تقييمه يتم الذي العقار وفئة بموقع تتعلق حديثة وخبرات بها ومعترف

 على لمتواجدةوا المماثلة العقارات االعتبار في ذ األخ مع المبيعات مقارنة أسلوب باستخدام االستثمارية العقارات تقييم
 إن الداخلية. التركيبات وجودة العقار جمح مثل الرئيسية سماتلا في الفروق بسبب لقيما تلك تعديل يتم منه. مقربة

  يمة الق تبلغ  المجمع، المالي لمركز ا بيان تاريخ  في ربع.الم المتر سعر هو هذا التقييم  أسلوب في أهمية األكثر المدخالت
  ينارد  5,170,978 بمبلغ :2019( كويتي دينار 2,355,429مبلغ و كويتي ردينا 5,174,171 لمبانيوا لألرض ةالعادل
   .التوالي على كويتي) دينار 2,330,410مبلغ و كويتي

  

  التقييم وبلسأ مدخالت إلى استنادًا ةلالعاد  للقيمة 3 المستوى ضمن ثمارية االست قاراتللع العادلة ةالقيم  صنيف ت تم
   ستخدمة.الم

  

 كويتي دينار 1,619,587 بقيمة حر ملك أرض االستثمارية العقارات تتضمن مجمع،ال المالي المركز نابي تاريخ في
  استهالكها. يتم ال لذلك نتيجةو محدد  غير دياقتصا عمر ذات وهي ي)كويت  دينار 1,618,588 :2019(
 

 المخـزون  . 10
 

 2020  2019 
   كويتي ارنيد كويتي  دينار 
 

 29,768,606 34,902,143  البيع ةإعاد  لغرض بضائع
 12,798,231 13,121,894  استهالكية ومواد  خام مواد 

 3,216,858 3,033,276   التنفيذ  قيد  وأعمال الصنع تامة بضائع
 2,595,085 1,160,011  يقالطر في بضاعة

 52,217,324 48,378,780 
 (2,070,724) (2,229,753)  ركةالح وبطيئة ةمتقادم بضاعة مخصص

 49,987,571 46,308,056 

   
  
  :الحركة في مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة خالل السنة ما يليفي
 

 2020  2019 
   كويتي دينار تي كوي  دينار 
    

 885,138  2,070,724 سنةالرصيد في بداية ال
 973,893  1,335,023 سنةخالل الة نكومصات صمخ

 780,140  - لدمج األعما االستحواذ من خالل
 (568,118)  (1,176,744) شطبال

 (329)  750 فروق صرف العمالت األجنبية 

 2,070,724  2,229,753 سنةالرصيد في نهاية ال
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  أخرى مدينة وأرصدة نتجاريو مدينون . 11
  
 2020  2019 
   كويتي دينار تي ي كو دينار 

 
 متداولالجزء غير لا

 - 1,773,336 )12 إيضاحأخرى (مدينة أرصدة 

 
 متداولالجزء ال

 66,166,921 59,458,253  تجاريون مدينون
 (7,716,880) (9,441,233)   عةمتوقال االئتمان خسائر مخصص

 50,017,020 58,450,041 
 12,043,938 9,373,952  وردينم ل مقدمة دفعات
 1,642,438 1,201,892   مسبقًا مدفوعة فاتورمص
 846,649 895,120  مستردة ناتيتأم

 35,039 36,429    )12 (إيضاح صلة ذات أطرف من مستحق
 5,344,043 3,413,626  )12 (إيضاح أخرى مدينة أرصدة

 64,938,039 78,362,148 

   
  
 تتعلق إفصاحات 28 اإليضاح يتضمن العادلة. للقيمة معقوًال  بًايرتق تجاريينال للمدينين ةيالدفتر القيمة صافي بريعت
 شتملت ال للمجموعة. التجاريين نينللمدي المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص يتعلق وتحليل االئتمان مخاطرل تعرضالب

األقصى  د إن الح ة.يملقا منخفضة تاموجود على األخرى ينةالمد  واألرصدة التجاريين ينللمدين خرى األ الفئات
المدينة المذكورة  األرصدةهو القيمة الدفترية لكل فئة من  لمركز الماليابيان للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ 

  أعاله.
  
 2020  2019 
   كويتي دينار كويتي  دينار 
 

 5,379,015 7,716,880  لسنةا بداية في الرصيد 
 (214,767) 2,183,570  سنةال خالل ونمك مخصص)  (رد  /مخصص
 3,360,160 -  ألعمالا دمج خالل من استحواذ 

 (804,209)  (446,039)  مشطوبات
 (3,319) (13,178)    األجنبية العمالت تحويل فروق

 7,716,880 9,441,233 السنة يةنها في صيد رال
   

 
 صلة  ذات طرفأ مع معامالت . 12

  
 وموظفي  قربينمال تهمعائال راد وأف الشركة إدارة مجلس فيمثيل ت لهم الذي اهمينالمس في لةالص ذات األطراف تتمثل
  مها تأثير ةممارس يمكنهم يلتا تلك أو كرمشت بشكل عليها ُمسيطرال أو عليها الُمسيطر والشركات للشركة العليا اإلدارة
   المجموعة. دارةإ بلق من المعامالت تلك وشروط تسعير سياسات  لىع الموافقة تمي عليها.
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  صلة وشروط المعامالت مع أطراف ذات د وبن
  

. إن األرصدة القائمة في نهاية  معتمدة من إدارة الشركةعلى أساس شروط  صلةألطراف ذات كافة معامالت ا م إجراءيت
رصدة نسبة ألي أبال نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات ويتم تسويتها تحمل فائدةبضمان وال فولة السنة غير مك

 بتسجيل أي مخصص 2020ر ديسمب 31نة المنتهية في سموعة لل. لم تقم المجصلةو دائنة لدى الطرف ذي أ مدينة
تقييم في  إجراء هذا ال شيء). يتم : ال2019( صلةت مان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة لألطراف ذائتلخسائر اال

الطرف  ودراسة السوق الذي يعمل فيه الصلةف ذي رطالمالي لل المركزعلى الع تاريخ كل سنة مالية من خالل االط
  . الصلةي ذ 
  

   العليا ةاإلدار موظفو
  

 ليات ومسؤو حياتصال متلكوني ذينال الرئيسيين اإلدارة وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء ليالعا اإلدارة وموظف يتضمن
   عليها. والسيطرة وتوجيهها المجموعة ألنشطة التخطيط

  

   لة:صال ذات األطراف مع الجوهرية والمعامالت ألرصدةا تفاصيل ناهأد  يلي يماف
  

 2020  2019 
   كويتي دينار كويتي  اردين 

  الصلة ذات األطراف ىلد األرصدة
    ) 11 يضاح(إ صلة ذات أطراف من مستحق

 35,039 36,429  صلة اتذ أخرى رافأط
   

   ) 11 (إيضاح أخرىينة ريون وأرصدة مد مدينون تجا

 - 1,773,336  صلة ذات أخرى أطراف - متداولة جودات غير وم

 1,967,935 -  صلة ذات أخرى أطراف - متداولة موجودات 
   

   ) 22 (إيضاح صلة ذات أطراف إلى مستحق
 311,011 73,667  المساهمين
 2,819 512  الزميلة الشركات
 1,669,383 1,702,146 لةص ذات أخرى أطراف

 1,776,325 1,983,213 
  

     

     الصلة تذا األطراف مع المعامالت
   ت مبيعا

 18,925 24,371  المساهمين
 39,995 48,663   أخرى صلة ذات أطراف

    

     اإليرادات تكلفة
 8,538,480 14,514,970   أخرى صلة ذات أطراف

    

     وإدارية ميةوعم مصروفات
 435,232 404,590   رىأخ صلة ذات فاأطر

    

     العليا اإلدارة مكافأة
 2,329,499  2,582,375       االجل رةقصي ومزايا رواتب
 102,944 113,821   للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

 2,696,196 2,432,443 
    

 50,000 100,000  اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة
  

 الجمعية اجتماع في المساهمين قةموافل 2020 ديسمبر 31 في منتهيةال للسنة اإلدارة لسجم أعضاء ةافأكم تخضع
  السنوية. العمومية
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 المعادل النقدو النقد . 13
  
 2020  2019 
كويتي  اردين  كويتي دينار    
  

 17,182,905 19,611,856   والنقد  البنوك لدى األرصدة
 (4,556,790)  (3,263,469)   نكالب ىلد  وفشالمك لىع تسحوبا

 12,626,115 16,348,387  المجمع النقدية التدفقات يانب في المعادل والنقد  النقد 
   
و  %2.5يتراوح بين  فعلي فائدة معدل متوسط وتحمل الطلب عند  الدفع ة مستحق البنك لدى المكشوف على حوباتالس إن
    سنويًا. )%4.85و  3.75% :2019(% 5
 

  مالال سرأ . 14
  
 للسهمفلس  100 بقيمة سهم 311,325,000 من بتألف لمبالكا والمدفوع والمصدر به صرحالم ركةشلا مال سأر إن

   بالكامل. نقدًا به ومساهم الواحد) للسهمفلس  100 يمةبق سهم 311,325,000 :2019( الواحد 
  

    مقترحة  أرباح توزيعات
  

 دحالوا همللس فلس 18 ةمبقي نقدية أرباح زيعبتو 2021مارس  18المنعقد في في اجتماعه  اإلدارة مجلس أوصى
وتوزيعات أرباح األسهم القابلة للتوزيع  الخزينة) همأس (باستثناء القائمة األسهم على الواحد) للسهم فلس 15 :2019(

 يُستحق. : ال شيء)2019( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  سهم 100 لعدد سهم  2جمالي من أسهم الخزينة، بإ
 يةعالجم وافقةمعند  سجيلالت تاريخ من اعتباًرا الشركة سجالت في المسجلين المساهمين على األرباح توزيعات سداد

 الموافقة تمت .2020 ديسمبر 31كما في لتزام كاالمقترحة  األرباح اتع توزيعتبر ت وال. ساهمينللم السنوية العمومية
  .2020مايو  8 بتاريخ المنعقدة اهمينسملل السنوية لعموميةا معيةالج اجتماع في 2019 نةلس األرباح توزيعات على

 
  الخزينة أسهم . 15

  
 2020  2019 
 يكويت دينار  يتيكو دينار 
      

 6,775,802 8,385,000   سهماأل دد ع
 %2.18 %2.69 % المال رأس نسبة
 4,563,800 5,547,635   (د.ك) التكلفة
 3,387,901 4,963,920   (د.ك) قيةالسو القيمة

  
 احدالو همسلل فلس 592 بلغ 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الشركة ألسهم المرجح السوقي السعر متوسط إن
   الواحد). مللسه فلس 500 :2019(
  
  طبقًا  األسهم بتلك االحتفاظ فترة خالل للتوزيع متاحة غير المملوكة الخزينة همأس لتكلفة المساوية الحتياطياتا إن

  المال. أسواق هيئة وتعليمات إلرشادات
  

معتمدة من قبل ة") مع شركة استثمار يالتفاقا، أبرمت الشركة اتفاقية قرض أوراق مالية ("2020يوليو  5بتاريخ 
ها الخاصة بقوم الشركة بإقراض أسهم الخزينة ت، 2020ديسمبر  31كما في  اقية. بموجب شروط االتفتبورصة الكوي

  في بورصة الكويت.أسهم الشركة تداول لتعزيز ستثمار شركة اإلى 
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  إجباري احتياطي . 16
  

 ً  أعضاء ةومكافأ بئلضراا قبل لسنةا بحر من %10 نسبة حويلت غيينب ،ةللشرك األساسي والنظام الشركات لقانون وفقا
 هذا د رصي يتجاوز عندما التحويالت هذه مثل إيقاف تقرر أن للشركة يجوز  جباري. اإل تياطياالح إلى اإلدارة مجلس

  فاء إلط طقف استخدامه ويمكن للتوزيع متاح  غير االحتياطي هذا إن المصدر. المال رأس من %50 نسبة االحتياطي
  األرباح  فيها  تسمح ال التي تالسنوا في المدفوع المال رأس نم %5 سبة ن حتى األرباح تزيعاوت داد س وأ الخسائر
   األرباح. لكت بتوزيع تسمح يالت األخرى  االحتياطيات توفر وعدم الحد  هذا بتأمين

 

  ياطي تاالح إلى لتحويالتا قفو على المساهمون وافق 2018 أبريل 18 بتاريخ العمومية الجمعية قرار على بناءً 
  للشركة. المصدر المال رأس نصف الحتياطيا لتجاوز نظرا اإلجباري

  
  اختياري احتياطي . 17

  
 ً  أعضاء ومكافأة الضرائب قبل السنة ربح من %10 نسبة تحويل بغيين للشركة، األساسي والنظام الشركات لقانون وفقا

 موميةالع معيةجال نم قرار وجببم يوالسن ويلالتح هذا يقافإ جوزي االختياري. االحتياطي إلى اإلدارة مجلس
  اإلدارة. لسمج من يةتوص على  بناءً  للمساهمين

  

  االحتياطي  إلى التحويالت وقف ىعل المساهمون فقوا 2018 أبريل 18 بتاريخ العمومية الجمعية قرار على بناءً 
  كة.للشر رالمصد  المال رأس نصف االحتياطي لتجاوز نظرا  االختياري

  
  ر آخ احتياطي  . 18

  

 المالية االفتراضات  في التغيرات عن الناشئة ةالكتواريا التغيرات من الناتجة القياس إعادة ئراخس ياالحتياط كذل لثيم
ات  شركال في %29 بنسبة إضافية ملكية حصة على االستحواذ بسبب والتعديل المحددة نافعالم بالتزامات يتعلق فيما

  .ةعومجالم ىدالتابعة القائمة ل
  

 رة طمسي يرغ حصص . 19
 
  :المسيطرة غير الحصص يف ركة الح يلي مافي

 2020  2019  
  كويتي دينار يتيكو دينار 
    

 4,489,938  8,024,852 السنة بداية في الرصيد 
 -  (149,542) ) 4إيضاح تخصيص سعر الشراء ( نتيجةالتعديل 

 4,489,938  7,875,310 سنةالرصيد المعدل في بداية ال
 702,184  1,670,476 نةالس ربح

 (219,090)  (465,538) مدفوعة  أرباح تتوزيعا
 3,530,014  - ) 4 إيضاح( لاألعما دمج خالل من رةمسيط غير حصة شراء
 (632,474)  (898,493) ) 1 (إيضاح تابعة شركة في يةإضاف حصة شراء
 4,738  48,425 خراآل الشامل الدخل

 7,875,310  8,230,180 ةسنلا ةي نها يف الرصيد 
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 المادية؛ المسيطرة يرغ الحصة تتضمن والتي عةللمجمو التابعة اتبالشرك ةالمتعلق معلوماتال تاليلا جدولال يلخص
 

 2020  2019  
  كويتي دينار ويتيك دينار 

     
    المالي المركز بيان

 7,323,590  8,681,333 المتداولة غير الموجودات
 31,199,760  28,209,159 المتداولة داتوجومال

 (1,475,790)  (3,357,164) متداولة غير اتبمطلو
 (17,162,378)  (12,695,452) اولةتد مال وباتالمطل

 19,885,182  20,837,876 الموجودات صافي

 7,513,926  8,058,119  المسيطرة  غير الحصص إلى العائدة الموجودات صافي
    
    اآلخر ملالشا ل دخالو الخسائر أو باحراأل نبيا
 23,085,282  41,604,817  اتد يرااإل
 2,915,858  3,987,206 بحرال

 -  184,138  الدخل الشامل اآلخر
     

 1,150,572  1,569,259  المسيطرة غير الحصص إلى العائد  الربح
 -  55,240  المسيطرة غير الحصص إلى العائد  الدخل الشامل اآلخر

 
   سلفياتو ضقرو . 20

  

 2020  2019  
  كويتي راندي تيويك دينار 
    

      مقوم: المتداول الجزء
 51,987,070  36,267,000   كويتي دينار
 32,479,850  32,501,250  أمريكي دوالر
 1,457,640  1,093,905  سعودي لایر

 69,862,155  85,924,560 

    
    بـ: مقوم المتداول غير الجزء
 1,093,230  -  ديسعو لایر

  
مضمونة من البنوك لتمويل متطلباتها التشغيلية. تحمل هذه ددة غير ى تسهيالت ائتمانية متج لموعة عحصلت المج

سنويًا. تحمل بعض   )%4.48لى إ% 3.5 :2019(% 3.07إلى % 1.45اوح من تترالقروض معدالت فائدة فعلية 
كانت  ، ركز الماليمان اليبيخ وي. في تار سن على أساس ايتم اختبارهها علي فراعمتالتسهيالت االئتمانية تعهدات 

  عهدات.جموعة ملتزمة بهذه التالم
  

دينار كويتي)   11,000,000: 2019(نار كويتي يد  11,000,000مبلغ بالدينار الكويتي سلفيات القروض وال تتضمن
  مصرفية إسالمية محلية. مقترضة من مؤسسة

  

  تقاعد لا منافع التزامات . 21
  

 الخدمة،  ومدة وظفللم راتب آخر أساس على مستحقةلا المكافأة سبتحت يها.فظلمو الخدمة يةنها كافأةم عةالمجمو تمنح
ً  الخدمة من األدنى الحد  إتمام شريطة  عند  أو الةاالستق عند  وتستحق دولةكل  في به المعمول العمل قانون ألحكام وفقا
  لخدمة.ا فترة مدى ىعل  مستحقة فاتكمصرو فأةالمكا لهذه توقعةلما التكاليف تسجل الموظف. خدمة إنهاء
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 رومخاط الرواتب ومخاطر الخصم معدل أمثلتها: ومن المكافأة رنامجلب نتيجة اكتوارية لمخاطر المجموعة ضرعتت
  االنسحاب.

  

 البرنامج. التزامات من د يزي سوف الخصم معدل انخفاض إن   الخصم معدل
  المستقبلية الرواتب ساأس على دمةالخ اية هن فأة مكا برنامج اماللتز ليةالحا القيمة ساب احت يتم  الرواتب مخاطر

 تزيد فسو البرنامج  في المشاركين رواتب في الزيادة فإن وعليه برنامج.ال في ينللمشارك
 البرنامج.  التزام قيمة من

 معدل إن ف يوبالتال د التقاع أو تقالةالسا طريق عن إما العمل الموظف ترك عند  المكافأة تدفع  االنسحاب مخاطر
 المالية. البيانات ريختا في امااللتز على يؤثر وبالتالي فعد لا توقيت لىع  ريوث بحانساال

  

 طريقة  مباستخدا قةالساب خدمةال وتكلفة الصلة ذات الحالية الخدمة تكلفةو المحددة، افعالمن اللتزام الحالية القيمة قياس تم
  تمعدالمثل  الخدمة نهاية مكافأة مخصصات ديد حت في المستخدمة امةاله راضاتاالفت إن المقدرة. ةاإلضافي الوحدة

 من تتراوح والتي الراتب في ةالمتوقع والزيادة %)،4.5 إلى %3.5 :2019( %4.18 إلى %3.13 نم تراوحالخصم ت
  %). 2 إلى %1 :2019(  %2 إلى 1%
  

  يلي:  امك المالي المركز نابي  في  به المعترف صمخصال في حركةال كانت
 2020  2019 
 كويتي  دينار  ويتي ك ينارد 
    

 5,845,501  7,275,294 السنة بداية في الرصيد 
 1,301,600  - ) 4 (إيضاح األعمال دمج اللخ من االستحواذ 
 1,054,730  1,486,628 السنة اللخ المخصص

 -  801,889  آلخرا الشامل الدخل في ابه  المعترف اسالقي ادةإع خسائر
 (927,836)  (1,066,761)  عةمدفو وائد ف

 1,299  (44) الصرف ارأسع فروق
 8,497,006  7,275,294 

  الحساسية: تحليل
  

 كما أدناه ورةالمذك اتاالفتراض في معقولة بصورة المحتملة تغيراتال أساس على دهتحدي تم قد  أدناه الحساسية تحليل إن
  األخرى. تاضااالفتر  فةا ك ثبات مع حاسبية،مال المالية الفترة في

  
 89,869 بمبلغ سيرتفع الخدمة نهاية افأةمك لتزاما فإن أساس، نقطة 100 بعدد  خصمال معدل نخفاضا لةاح في 

  ويتي). ك دينار 263,320 :2019( كويتي دينار
 مبلغب ع سيرتف الخدمة ةينها مكافأة التزام فإن  اس،أس نقطة 100 بعدد  بالرات في  النمو معدل زيادة حالة  في 

  كويتي).  دينار 267,097  :2019( يتيكو دينار 89,819
  

    أخرى دائنة أرصدةو جاريونت دائنون . 22
  

 2020  2019  
  كويتي دينار كويتي دينار 

    
    غير المتداولزء الج

 -  1,944,666 ) 1(إيضاح نة أخرى أرصدة دائ
    
    زء غير المتداولالج

 30,954,407  29,532,453  يونرتجا دائنون
 8,893,516  13,817,886  مستحقة مصروفات

 18,995  9,744  ءعمال من  امقدمً  دفعات
 1,983,213  1,776,325 ) 12 (إيضاح صلة ذات فاأطر إلى مستحقال

 3,003,367  4,261,776 ) 1(إيضاح  أخرى دائنة أرصدة
 49,398,184  44,853,498 
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   أخرى إيرادات . 23
  

2020  2019 
 كويتي دينار  تييكو ردينا

   
 72,275  (22,127) عداتوم تومنشآ ممتلكات بيع ربحسارة)/ خ(

 127,085 215,142  أجنبية عمالت حويلت ربح
 65,250 88,700   أرباح توزيعات إيرادات
 425,610 453,446  أخرى إيرادات

 735,161 690,220 
  

  صافيبال – يةالمال غير الموجودات قيمة انخفاض . 24
 

 2020  2019 
 كويتي دينار  يتيوك دينار 
    

 (120,920)  890,330 ) 5 اح(إيض والمعدات شآتوالمن متلكاتالم (رد) /قيمة ضانخفا
 1,155,832 - ) 7 (إيضاح الشهرة يمةق انخفاض  خسارة
 1,209,597 - )7 (إيضاح  األخرى الملموسة غير الموجودات قيمة  انخفاض خسائر

 890,330 2,244,509 
  

  نيالموظف تكاليف . 25
  

 2020  2019 
 كويتي دينار يكويت دينار 
    

 17,434,415 17,578,908  إليراداتا تكلفة
 7,106,519  9,040,512  وتوزيع  بيع مصروفات
 8,124,094  8,180,507  وإدارية عمومية تكمصروفا

 34,799,927  32,665,028 
  

تدابير عن عدد من الالكويت حكومة  أعلنت ،)COVID-19( 19- يد فكوجائحة ل يالمالي السلبأثير تمواجهة ال من أجل
العاملة الوطنية عمالة مقدمة للفي شكل رواتب مساعدة الحكومية تشمل هذه اإلجراءات الوالخاصة. منشآت لمساعدة ال

ماليًا يتم   دعًمام اعال خاللموعة تلقت المج. 2020عتباًرا من أبريل ر المدة تصل إلى ستة أشههلي في القطاع األ
قامت  و "كوميةسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الح"محا 20وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  عنهة بساحلما

  .تكاليف الموظفينباالعتراف بهذا المبلغ في األرباح أو الخسائر ضمن 
 

  والمخففة سيةاألسا السهم ربحية . 26
  

 المرجح المتوسط ىعل للشركة يينالعاد  ألسهما امليبح صلخاا ةسنال ربح  مةسقب سيةاألسا السهم حيةرب مبالغ تحتسب
   الخزينة. أسهم قًصانا السنة خالل القائمة العادية األسهم لعدد 

  
 لعدد جحالمر المتوسط على ركةللش العاديين األسهم بحاملي لخاصا الربح  بقسمة المخففة السهم ربحية احتساب  يتم

  األسهم  جميع تحويل عند  تصدر قد  التي العادية ألسهما لعدد  مرجحال وسطالمت ئد زا ةسنال خالل ةمالقائ العادية األسهم
  والمخففة  األساسية مالسه ربحية تكون قائمة، مخففة أدوات توجد  ال حيث عادية. أسهم إلى ةالمحتمل المخففة العادية

    متطابقة.
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2020  2019 

     

 5,635,637  10,925,627    ويتي)ك (دينارشركة لامساهمي  ىائد إلالع السنة بحر
    

   السنة خالل مةالقائ العادية األسهم لعدد  رجحالم المتوسط
 304,549,198  304,283,038 الخزينة)  أسهم ثناءاست (بعد 

 فلس 18.50 فلس 35.91 السهم ربحية
  

  القطاع  معلومات . 27
  

  التقارير إلى ستنادًاا رئيسية  ةيليتشغ طاعات ق خمسة إلى عةوالمجم طةشأن تنظيم  تم  دارية،اإل التقارير إعداد  اضألغر
 يتولى الذي الشخص ذلك التشغيل قرارات اتخاذ مسئول يمثل التشغيل. تقرارا ذ اتخا مسئولي إلى المقدمة اخليةالد

  القطاعات. نيب فيما ةيجوهر  معامالت جموعةمال لدى يوجد  ال ة.يليالتشغ القطاعات أداء يموتقي الموارد  توزيع ةمسئولي
  يلي:   كما يه القطاعات ذهه ضمن ئيسيةالر لخدماتوا األنشطة نإ
  

       األغذية قطاع

 غذيةاأل ذلك في بما األغذية بصناعة تتعلق والتي التجارية ياتالعمل كافة  يتضمن    غذائي
 مجموعة  في  القطاع لاميتع  التجزئة. تيداوتور والتصنيع الجملة رةوتجا والمرطبات

 البطاطس وشرائح سكويتوالب والكعك اللحوم اتنتجم التحديد ب يوه لمنتجاتا من تنوعةم
  والمياه. األلبان تجاتومن المعلبة غذيةاأل جاتومنت الخفيفة والوجبات

      
 لألغذية جلاأل وطويلة يرةقص التسليم خدمات تقديم غرضب األغذية خدمات قديمت في يتمثل    غذائية تجهيزات

  واحدة. ةلمر تقام تيال األحداثو توالتجمعا عملال لمواقع د التوري لكذوك الجاهزة
      

  خدمات
  

 إلى التوالي على  المنتجات الخدمات/ من متنوعة مجموعة عبي  ديم/تق الخدمات قطاع يتضمن
 لألغذية سليمالتو البيع خدمات رئيسية رةبصو تتضمن والتي سيينالرئي المستهلكين

 الغذائية. غير ألصنافا عوبي صيانةوال اإلصالح تاوخدم ستيةجاللو والخدمات خزينتالو
  

  
 الغذائي غير قطاعال

    

 المنتجات
 يعةسر كيةاالستهال
 عايةوالر الدوران
  الصحية

 والمعدات  واألدوية التجميل وأدوات الطبية المستحضرات توزيع  في رئيسية بصورة يتمثل  
  زلية.نالم نتجاتموال الطبية لمنتجاتوا األدوية وتصنيع يةالطب

 تونوالكر مالتشحي وزيوت البالستيكية مواد ال ذلك في بما السلع صنيعت من لقطاعا اهذ  يتألف    اعيصن
   التغليف. في المستخدم

   
 الشركات  قطاع

 
  يوفر  ملها.بأك للمجموعة الدعم ومهام ةالمركزي والمطلوبات اتالموجود القطاع هذا يضم 

 لبشريةا والموارد  ياالتكنولوجو اتالمعلوم ةموأنظ اريةد اإل الخدمات لشركاتا عقطا
  وتدير ركزيةالم الخزينة بدور مجموعةال تقوم األخرى.  للقطاعات ماليال والدعم راءوالش
 مركزي.  بشكل االقتراض ومركز النقد 

  

 اءأد  تقييم ميت  األقل. على أشهر ثالثة كل  اعطق لكل الداخلية رةتقاريراإلدا بمراجعة وعةللمجم التنفيذي الرئيس يقوم
ً ناداست لقطاعا  اإلدارة جلسم أعضاء ومكافأة لزاميةاإل االستقطاعات إدارة ويتم ات.للقطاع ستثماراال على ائد الع إلى ا

   التشغيلية. اعاتالقط على توزيعها يتم وال إجمالي أساس على
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i . للمجموعة: غيليةتشلا القطاعات حول اتمعلوم التالي الجدول عرضي 

 2020 
                  

     يالغذائ غير القطاع   يةغذاأل قطاع 

 

الفرعي إلجماليا   دماتخ قطاع   غذائية توريدات   غذائي قطاع   

 استهالكية منتجات
 الدوران سريعة

   المجموع   الشركات   رعيالف اإلجمالي     صناعي قطاع   الصحية والرعاية
كويتي ينارد  كويتي رنايد    يتكوي دينار   ويتيك دينار   ويتيك اردين   كويتي اردين   كويتي اردين   كويتي ينارد   كويتي ينارد    

                  

 246,390,771  1,600  80,861,592  4,489,351  76,372,241  165,527,579  17,127,213  33,486,607  114,913,759   اداتاإلير
                  

  (خسارة) / ح رب
 13,299,574  (5,541,733)  7,796,598  496,676  7,299,922  11,044,709  3,272,059  2,708,645  5,064,005 القطاع 

                  

 252,917,373  1,818,531  92,876,830  11,577,677  81,299,153  158,222,012  9,998,156  24,793,191  123,430,665   الموجودات  جماليإ

                  

 135,266,603  82,359,322  23,196,833  2,291,635  20,905,198  29,710,448  3,062,666  7,967,519  18,680,263   وبات طلالم  إجمالي
                  

                  أخرى  إفصاحات

 9,020,367  937,244  1,821,858  479,145  1,342,713  6,261,265  225,779  1,092,073  4,943,413 فاء وإط استهالك
                  

 كات شر   في استثمار 
 1,204,973  1,204,973  -  -  -  -  -  -  - زميلة 

                  

 6,156,732  241,920  3,519,578  1,504,545  2,015,033  2,395,234  130,818  249,829  2,014,587 الرأسمالية   النفقات
                  

  قيمة  انخفاض
  غير اتجودالمو
 890,330  73,509  -  -  -  816,821  -  -  816,821 الية الم

  حأربا من  حصة
 134,149  134,149  -  -  -  -  -  -  - لزميلة ا  الشركات 
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 2019 
                  

     الغذائي يرغ عالقطا   األغذية قطاع 

 

الفرعي ياإلجمال   خدمات طاعق   غذائية توريدات   غذائي قطاع   

 كيةاستهال تجاتمن
 الدوران سريعة
   المجموع   اتالشرك   رعيفال مالياإلج     صناعي قطاع   الصحية ايةوالرع

كويتي دينار  كويتي ناريد    يتكوي دينار   كويتي دينار   كويتي اردين   كويتي دينار   كويتي ناردي   تيكوي دينار   كويتي دينار    

                  

 222,466,358  1,200  62,029,099  5,073,844  56,955,255  160,436,059  17,265,258  35,573,095  107,597,706   اإليرادات
                  

  (خسارة) / ربح 
 6,634,762  (6,169,122)  6,077,123  326,867  5,750,256  6,726,761  2,559,449  1,203,956  2,963,356 القطاع 

                  

 260,180,862  10,873,623  97,403,756  11,597,652  85,806,104  151,903,483  8,997,773  28,931,539  113,974,171   تالموجودا  يمالإج 

                  

  146,710,003  91,269,567  23,255,556  2,396,938  20,858,618  32,184,880  1,754,592  9,770,413  20,659,875   طلوبات الم  إجمالي
                  

                  أخرى  حاتإفصا

 8,223,038  893,823  1,370,783  473,065  897,718  5,958,432  279,834  1,028,909  4,649,689 فاء إطو تهالكاس
                  

 شركات   في استثمار 
 1,071,824  1,071,824  -  -  -  -  -  -  - زميلة 

                  

 5,252,813  237,766  1,359,638  732,736  626,902  3,655,409  254,495  877,050  2,523,864 الرأسمالية   تالنفقا
                  

  قيمة  انخفاض
  غير الموجودات

 2,244,509  1,209,597  (120,920)  -  (120,920)  1,155,832  -  -  1,155,832 المالية 

  خسارة ن م ةحص
 (96,381)  (96,381)  -  -  -  -  -    - لة الزمي شركات ال 
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i . بالمجموعة: الجغرافية القطاعات حول معلومات اليالت الجدول يعرض 
  
  إلجماليا   راقالع    ستانانغأف   األردن  قطر   اإلمارات  السعودية   الكويت  
 كويتي دينار  كويتي ناردي  كويتي ناردي  كويتي ردينا  ويتيك ردينا  يتيكو دينار  ويتيك ارندي   كويتي ارندي  
                 

2020                   
 246,390,771  2,450,646  5,649,110  6,320,888  20,062,393  26,895,337  4,855,667  180,156,730    اإليرادات
 118,379,907  -  24,858  1,036,798  12,159,988  11,924,423  6,706,787  86,527,053    لةوالمتدا  غير اتدالموجو

                  
2019                   

 222,466,358  2,082,194  6,784,127  5,522,894  22,829,891  26,350,490  4,536,389  154,360,373    اإليرادات
 118,327,753  -  22,456  1,184,793  13,050,779  12,531,074  7,954,370  83,584,281     ةل المتداو  غير تا الموجود
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 المالية اطرالمخ رةإدا . 28
  

  عامة  نظرة
  

ً رئيسياً من أنشطة المجموعة لتمثل المخاطر ج ُ زءا  ةستمرياس والمراقبة المالقدار بطريقة التحديد وكن هذه المخاطر ت
  ضوابط األخرى.  للحدود المخاطر واوفقاً 

  
د يتحمل كل فررباح والستمرار المجموعة في تحقيق األأهمية كبيرة  المخاطر ذاتفي إدارة  يقةهذه الطر إن

  مجموعة. لمنوطة به داخل الللمخاطر فيما يتعلق بالمسؤوليات ابالمجموعة مسؤولية التعرض 
  

 لية:االت للمخاطر موعةالمج رضعتت ،المالية األدوات مخداالست نتيجة
 

 ان االئتم مخاطر 
 يولةالس مخاطر 
 السوق مخاطر 

  
  المالية المخاطر ارةإلد العام طاراإل
  

  وسياساتها وعةالمجم أهداف يوضح كما أعاله، خاطرالم من لكل المجموعة تعرض  ولح معلومات  حاإليضا هذا يبين
 هذه في رىأخ كمية تإفصاحا إدراج تم ل.االم لرأس لمجموعةا إدارة يفيةوك وإدارتها مخاطرال تلك قياس نحو راءاتهاوإج
  المجمعة.  يةالمال ياناتالب
  

 كلش عليه. واإلشراف الشركة لدى خاطرالم إلدارة العام اإلطار داد إع عن كاملةال وليةالمسؤ الشركة إدارة مجلس يتحمل
 لجنةال تقدم ومراقبتها. للمجموعة المخاطر إدارة تياساس وضع عن المسؤولة هيو المخاطر، إدارة جنةل اإلدارة مجلس
  .أنشطتها عن رةاإلدا مجلس إلى منتظمة  يرتقار

  
 حدود ووضع وتحليلها، المجموعة اجهتو التي المخاطر على التعرف بهدف مجموعةبال اطرالمخ إدارة سياسات إعداد  تم

 إدارة ونظم اتسسيا مراجعة وتتم موضوعة.لا ود بالحد  االلتزام دىوم المخاطر ومراقبة ئمة،مال مخاطر وضوابط
رات  جراء أي تغيم يتم إل المجموعة. أنشطة وفي السوق فظرو في تحدث يالت لتغيراتا لتعكس ظممنت بشكل اطرالمخ

  .2019 مبرديس 31في و 2020سمبر دي  31منتهيتين في ات إدارة المخاطر خالل السنتين الجوهرية في أهداف أو سياس
  

 خاطرالم إدارة ءاتوإجرا ياساتبس اللتزاما ىلمد  دارةاإل  مراقبة كيفية لىع باإلشراف مجموعةبال قيقد الت لجنة تقوم
 التدقيق رةإدا تقدم المجموعة. تواجه التي طرللمخا بالنسبة المخاطر دارةإل العام طاراإل ايةكف مدى وتراجع بالمجموعة،

 منتظمة  ات مراجع عملب الداخلي التدقيق ةإدار وتقوم قابي.الر رهاوبد  مللقيا بالمجموعة قدقيالت لجنة إلى الدعم يالداخل
  التدقيق. لجنة ىإل لمراجعاتا هذه جبنتائ تقارير وترفع المخاطر رةإدا وإجراءات لضوابط خصصةومت

  
ادئ ومب ت استراتيجياى عل رة المخاطر والموافقةلمنهج الشامل إلداهي المسؤولة بالكامل عن ا لمجموعةا إدارةإن 
  جزة أدناه.لمخاطر المول من هذه اة كاسات إداروتوافق على سي موعةجالمتراجع إدارة  لمخاطر.ا

 
  االئتمان خاطرم
  
 عن المالية ألداةا في المقابل الطرف أو العميل عجز حال في للمجموعة المالية رةالخسا مخاطر  هي ماناالئت مخاطر إن

 ألرصدةوا التجاريين والمدينين البنوك ىلد األرصدة من سيأسا شكلب اطرالمخ تلك وتنشأ ة،قديالتعا التزاماته سداد 
  وعة.بالمجم الخاصة صلة ذات أطراف من ستحقةالم والمبالغ األخرى دينةالم
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ات جودترية لكل فئة من المولي هو القيمة الدفالماالمركز  ئتمان في تاريخ بيانلحد األقصى للتعرض لمخاطر االإن ا
  المالية:

  
2020  2019 

 كويتي دينار  كويتي ناردي
   

 17,182,905  19,611,856 دلمعاال والنقد  النقد 

 58,450,041  50,017,020   تجاريون مدينون

 5,344,043  5,186,962  رى أخ مدينة دةأرص

 35,039  36,429  صلة ذات أطراف من مستحقة الغمب
 74,852,267  81,012,028 

  
  قدون كالبنو ىد ل صدةأر

  
 تمثل لمقابلةا األطراف إن حيث محدودة المالية اتؤسسوالم بنوكال لدى األرصدة من ةالناتج االئتمان مخاطر إن

 إلى إضافة لمية.العا االئتمان نيفالتص وكاالت قبل من محددة مناسبة  ائتمانية اتتصنيف  ذات ةالسمع ةحسن مالية مؤسسات
 الكويت نكب من مونةمض الجارية) حساباتلوا االدخار حسابات  ذلك في بما( يةالمحل كوالبن في الودائع أصل نفإ ذلك،
ً  ركزيالم ً  أصبح والذي لكويتا دولة في  ةالمحلي بنوكال لدى الودائع ضمان بشأن 2008 لسنة 30 رقم للقانون طبقا   ساريا

 ً     .2008 نوفمبر 3 من اعتبارا
  
ً  12 مدى ىلع المتوقعة االئتمان خسائر اسأس ىعل لنقد او نوكالب لدى األرصدة قيمة انخفاض قياس تم  كسويع شهرا

 نائتما مخاطرب مرتبطة قدوالن وكالبن لدى األرصدة أن المجموعة ترى للمخاطر. لالنكشافات القصيرة اتقاقاالستح
  المقابلة.  لألطراف ةالخارجي الئتمانيةا التصنيفات إلى استنادا منخفضة

 
  يونالتجار مدينونال
  
 تأخذ ذلك، من رغمال على يل.عم لكل فردية ال بالسمات رئيسية ةبصور يتأثر االئتمان لمخاطر ةجموعالم عرضت إن

 المرتبطة خاطرالم وتتضمن لديها، العمالء لقاعدة االئتمان رمخاط على ثرتؤ قد  يالت العوامل اعتبارها في أيضا اإلدارة
  من  التخفيف يتم التاليبو المخاطر تركزات من للتقليل حدود  وضع تمي طهم.نشا العمالء بها  يمارس التي والدولة قطاعبال

 اإلدارة قبل من القائمة المدينة صدةاالر بةمراق يتم السداد. عن المقابل فللطر المحتمل العجز خالل من المالية ئرالخسا
   منتظمة. بصورة

  
 للعميل نونيةاالق الصفة ومنها االئتمانية مماتهلس وفقا فئات إلى العمالء وزيعت يتم العمالء، من ئتماناال مخاطر مراقبة عند 
   ة.السابق اليةالم باتبالصعو المتعلقة والخبرة جموعةالم مع متاجرةال وتاريخ ،قانونية أةمنش أو فراد األ من
  

  5 أكبر ب حسا  نفإ المالي، لمركزا بيان تاريخ في كما ء. العمال من كبير عدد ل خدماتها وتقدم منتجاتها  لمجموعةا تبيع
  ).% 36.96 :2019( ئمةالقا المدينة جاريةتال األرصدة من %37.82 يمثل ءعمال

 
 لقياس للمجموعة ابقةالس الخبرة ضوء في حوظةالمل ثرالتع معدالت إلى استنادا خصصاتم بمصفوفة وعةالمجم ستعينت

ً  داً عد  نتتضم تيلوا اد فراأل من العمالء من المدينة التجارية دةلألرص المتوقعة اناالئتم خسائر  األرصدة من للغاية كبيرا
 تسجل عندما المبدئي االعتراف منذ  المالي للألص االئتمان مخاطر في ظالملحو ياد زد اال مجموعةال وتفترض الصغيرة.
ً  360 عن تزيد  السداد  في تأخر فترة يةالتعاقد  عاتالمدفو  خالف ؤيدت ومؤيدة بولةمق معلومات للمجموعة وفريت لم ما يوما
  ذلك.
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 مصفوفة تخدامباس لمجموعةل لتجاريينا نللمديني  ناالئتما لمخاطر عرضتال عن معلومات التالي الجدول يوضح
  مخصصات: 

 

  2020 

 متوسط  
  ارةالخس
 رجحة الم

 يإجمال 
 القيمة

  دفتريةال

 
 مبلغ

  الخسارة 
 مةالقي صافي

 الدفترية

 يكويت دينار  يكويت دينار  كويتي دينار    

         الدفع) قمستح (غير ةلمتداو

         ادد الس متأخرة

 37,662,966 1,303,039 38,966,005  %3.34   يوما 90 – 1

 5,493,509 603,987 6,097,496  %9.91  يوما 180 – 91

 2,186,944 494,372 2,681,316    %18.44  يوما 270 – 181

 1,193,095 439,247 1,632,342  %26.91  يوما 360 – 271

 3,480,506 6,600,588 10,081,094  %65.47  يوما 360 من أكثر

    59,458,253 9,441,233 50,017,020 
 

 

  2019 
 متوسط  

  الخسارة
 المرجحة 

 جماليإ 
 القيمة
  يةالدفتر

 
 مبلغ

  الخسارة  
 ةيمالق صافي

 الدفترية
 ييتكو دينار  تيكوي دينار  كويتي دينار    

         الدفع) مستحق غير( لةومتدا

         السداد ةمتأخر

42,803,431  178,653 42,982,084  %0.42  يوما 90 – 1

 6,174,619  91,361  6,265,980   %1.46  يوما 180 – 91

 3,779,616  105,718  3,885,334   %2.72  يوما 270 – 181
 2,229,054  159,881  2,388,935   %6.69  يوما 360 – 271
 3,463,321  7,181,267 10,644,588  %67.46  يوما 360 من أكثر

    66,166,921 7,716,880  58,450,041
 

  الصلة ذات األطراف من قالمستح
  
 حقمستال قيمة في االنخفاض  قياس تم .التفاوض طريق نع العقد أساس على ةالصل اتذ  فاألطرا مع المعامالت إبرام يتم
 ذات األرصدة تلك أن الشركة ترى الفترة. مدى على المتوقعة  نااالئتم خسائر أساس على صلةال تاذ  األطراف من

 ركزالم ان بي اريخ ت في  كما  ة.الخبر ىإل تستند  ي الت االئتمانية كام واألح السابقة التجارب إلى ااستنادً  منخفضة ائتمان مخاطر
  قها.تحقا سا تاريخ ينقضى مول صدةاألر هذه قيمة تنخفض لم لي،الما

 
  السيولة مخاطر

  
 باألدوات تبطةالمر بااللتزامات للوفاء األموال توفير في صعوبة المجموعة مواجهة مخاطر هي السيولة اطرخم إن

  المالية.
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 لتأكدل تمرمس أساس على المراقبة خالل ومن البنكية هيالتالتس فرتو من لتأكد با ديهال ةالسيول مخاطر من المجموعة تحد 
 المبالغ دفع يتم أن بالمجموعة والخدمات البيع شروط تتطلب  المستقبلية. اماتزبااللت للوفاء الالزمة والاألم توفر من

ً  60 إلى 30 خالل  لبتتط ددة.مح قيةاتفا أو عقد  بموجب ذلك الف خ ىعل ينص لم  ما الخدمات، ديمتق البيع/ تاريخ من  يوما
ً  60و 30 بين ما تتراوح فترات لخال المبالغ دفع يتم أن عام شكلب الرئيسيين هاديمور مع اجرةللمت المجموعة شروط  يوما
 رةإدا قبل نم االستحقاق قائمة ة مراقب تتم محددة. اتفاقية  أو عقد  بموجب ذلك خالف على ينص  لم  ما الشراء تاريخ من
  الالزمة. سيولةال توفر لضمان موعةالمج

 
  أو بنكية ودائع في المجموعة تستثمر المخاطر هذه وإلدارة شركة.لل ةيالمال اإلدارة لخال من يولةالس مخاطر إدارة تتم

  .الالزمة لةالسيو رتوف لضمان المالية اإلدارة قبل من االستحقاق ئمةقا مراقبة تتم بسهولة.  تحقيقها يمكن أخرى استثمارات
 

ً  عةجموالم لدى المالية المطلوبات قاقاستح ئمةقا اليالت دولالج يلخص   غير  التعاقدية السداد  اماتالتز إلى استنادا
 ىعل المستقبلية الفوائد  دفوعاتم تتضمن التي المتوقعة النقدية التدفقات المالية المطلوبات سيولة قائمة تعكس المخصومة.

  يلي:  كما تكان ليالما المركز بيان تاريخ في المالية طلوباتللم ولةالسي قائمة إن لية.لماا وباتلالمط هذه عمر مدى
  
 التعاقدية النقدية  قاتلتدفا   

 
   عند  فتريةدال قيمةلا

  الطلب 
 
 

   خالل
   شهور 3

  12 إلى 3
  شهراً 

   5 إلى 2
 اإلجمالي   سنوات

 ويتيك دينار يويتك ردينا كويتي دينار كويتي ديناركويتي دينار  كويتي دينار 
            

2020            
 71,223,899  -  59,333,579  11,890,320  -  69,862,155 ياتوسلف قروض
 دائنة ةرصدأو تجاريون دائنون
 49,388,440  2,125,000  85,000  47,178,440  -  49,388,440   أخرى
 1,776,325  -  -  -  1,776,325  1,776,325  صلة ذات أطراف إلى مستحق
 لدى المكشوف ىعل سحوبات
 3,263,469  -  -   3,263,469  3,263,469 البنوك

 2,378,752  1,343,694  696,800 33  -  2,301,123    تأجير مطلوبات
 126,591,512  5,039,794  59,407,018  60,115,379  3,468,694  128,030,885 
            

2019            
 89,053,361  1,141,846 74,870,305  13,041,210  -  87,017,790 ياتوسلف قروض
 دائنة ةرصدأو تجاريون دائنون

 42,870,285  - -  42,870,285  -  42,870,285   ىرأخ
 1,983,213  -  -  -  1,983,213  1,983,213  صلة ذات أطراف إلى مستحق
 لدى فالمكشو على سحوبات

 4,556,790  -  -  -  4,556,790  4,556,790 نوكالب
 3,135,023  1,737,339  1,278,563  119,121  -  3,006,631    تأجير مطلوبات

 139,434,709  6,540,003  56,030,616  76,148,868  2,879,185  141,598,672 
  

  يمثل  لذيا كويتي)  ينارد  81,479,850 :2019( يكويت ردينا 68,501,250 مبلغات سلفيوال القروض تتضمن
  . اانتهائه ختاري عند  التالتسهي ذهه تجديد  نم ثقة على ارةواإلد  متجددة هيالتتس
  

  السوق  مخاطر
  
  ي ف  التغيرات ةنتيج المالية لألدوات ستقبليةالم النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي السوق مخاطر إن

  رضتتع والتي سهم،األ تجات ومن والعمالت فائدةال أسعار في القائمة راكزالم من لسوقا مخاطر شأتن .وقالس أسعار
 الفائدة أسعار مثل السوق أسعار أو معدالت تقلب مستوى في والتغيرات السوق في دةد والمح مةاالع للحركات جميعها
  األسهم. وأسعار األجنبية  العمالت صرف وأسعار
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 لفائدةا أسعار اطرمخ
  
  في يراتغالت نتيجة يةمال ألداة مستقبليةال ديةلنقا اتالتدفق أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي ئدةالفا أسعار رمخاط نإ
  بالسوق. الفائدة عدالتم
  
 المكشوفة  عةالمجمو بحسابات أساسي بشكل لقيتع بالسوق الفائدة أسعار في التغيرات لمخاطر المجموعة تعرض ان
   غيرة.مت فائدة دالتمع تحمل لتياسلفيات الو ضوالقرو البنوك لدى

 
 المؤسسات  من التنافسية االئتمانية سهيالتتال من االستفادة لخال من ئدةالفا كلفةت إدارة يف لثتتم المجموعة سياسة إن

  مستمر. بشكل الفائدة سعارأ تقلبات ومراقبة واإلقليمية المحلية المالية
 
ً اس   نقطة  25 د بعد  مقدرة لزيادة سيكون السنة، ايةنه  في بها تفظالمح مجموعةلل اليةالم لوباتوالمط جوداتالمو إلى تنادا

  ومكافأة بائالضر قبل المجموعة أرباح على معادل تأثير  األخرى، متغيرات لا افةك ثبات  مع دة،الفائ سعر في أساس
  يلي: كما رةاإلدا مجلس أعضاء

  
 أساس  نقطة 25 بعدد زيادة

  افأةكوم يبةلضرا قبل الربح في قصالن
 اإلدارة مجلس أعضاء

2020 2019 
 كويتي ناريد  كويتي دينار

 تالعمال
 128,705 90,000 كويتي  ناردي

 81,200 81,253 أمريكي دوالر
 6,377 2,735 سعودي لایر

 173,988 216,282 
  
 على شرمبا تأثير وجد ي ال لمجمع.ا خسائرال أو باحاألر بيان لىع معاكس تأثير األساس نقاط في لالنخفاض يكونس
  .ةموعجللم اآلخر الشامل خلالد 
 

  األجنبية العمالت مخاطر
 

  بها تمت التي العمالت بين تطابق عدم فيه يوجد  الذي الحد  إلى األجنبية بالعمالت  المعامالت اطرخلم وعةمالمج تتعرض
صافي  وعة من أن تتأكد المجم .المجموعة اتركش من لكل تعاملال وعمالت وضوالقر المدينينو والمشتريات المبيعات

  . تتغير بشكل جوهري مقابل الدينار الكويتيالالتي  تعامل بالعمالخالل الت قبول، مند مستوى معن هالتعرض محتفظ ب
  

  ريين التجا مدينينال وأرصدة بنوكال لدى األرصدة على األجنبية العمالت لمخاطر رئيسي بشكل المجموعة تتعرض
  ة. األجنبي تليامالع في االستثمار فيوصا أجنبية بعمالت مدرجةال لتجاريينا ائنينالد و
  

 العادلة القيمة  في للتغير (نتيجة اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة  الضرائب قبل رباحألا على رالتأثي لتاليا الجدول يحلل
  مقابل  ةالعمل أسعار ةقيم في %5 ةسببن رةمقد  زيادة عن الناتج راآلخ الشامل خلوالد  النقدية) والمطلوبات داتللموجو

 السالبة  بالقيمة المبلغ يعكس  األخرى. يرات غالمت ةفكا ثبات  مع ،السنة اية نه في قةالمطب ياتستومال عن الكويتي دينارال
  في صا جبةالمو بالقيمة المبلغ  يعكس ابينم اآلخر، الشامل الدخل أو األرباح في  المحتمل االنخفاض صافي الجدول في

  حتملة.م زيادة
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 %5 + بنسبة ملةالع أسعار في التغير 
 مكافأةو لضرائبا قبل بحالر على رأثيتال 

 دارةاإل جلسم أعضاء
 اآلخر الشامل الدخل على التأثير 

 2020  2019  2020  2019 
 يتيكو دينار  كويتي دينار  كويتي دينار  كويتي دينار 
        

   تالعمال
 -  -  (11,249)  25,138 تي إمارا همدر

 -  -  (44,408)  (27,455) يورو
 -  -  (1,578)  (2,053) يني إسترل نيةج

 (8,883)  (182,638)  (22,920)  (33,115) يد سعو لایر
 (240,817)  (245,715)  (380,896)  (464,279) أمريكي دوالر

  

 ه لكن معادل تأثير عنه ينتج قد  يالكويت لدينارا مقابل هالأع كورةلمذ ا مالتالع من ملةع كل في المعادل االنخفاض إن
  سي.عك

  

  سهم األ أسعار رمخاط
  

 كمدرجة والمصنفة المجموعة قبل من بها المحتفظ االستثمارات من األسهم أسعار خاطرمل ةعالمجمو تعرض أينش
 اطرلمخ المجموعة لدى لمدرجةا غير هم ألسا في تاالستثمارا تتعرض اآلخر. ملالشا الدخل خالل من العادلة ةبالقيم
 محفظة  حول التقارير تقديم يتم م.هألسا في  ستثماراتلال قبليةالمست القيم حول تأكد ال معد  عن الناتجة وقالس أسعار
  كافة  ماد واعت بمراجعة وعةالمجم لدى العليا اإلدارة قوموت منتظمة. بصورة للمجموعة العليا اإلدارة إلى األسهم

  أسهم. يف  االستثماراتب المتعلقة ألساسيةا تلقراراا
  

ً  المدرجة يرغ همساأل في ثماراتاالست طرلمخا التعرض كان الي،الم المركز بيان اريخت في  بمبلغ  العادلة للقيمة وفقا
 لهذه الحساسية تتحليال 30 إيضاح يتضمن كويتي).  دينار 1,933,479 :2019( كويتي دينار 3,215,593
    ات.االستثمار

  

ً  وعاتفالمد طرمخا   مقدما
  

ً مقدم لمدفوعاتا مخاطر ان  بالسداد المقابلة افرألطاو عمالئها يامق بسبب ةمالي خسارة المجموعة كبد تت أن مخاطر هي ا
ً  المدفوعات اطرلمخ المجموعة تتعرض ال المتوقع. التاريخ بعد  أو قبل السداد  طلب أو   هري.جو بشكل مقدما

  

  غيل التش مخاطر
  

 األحداث أو الغش أو شريبال الخطأ بسبب أو األنظمة تعطل من الناتجة ةالخسار اطرخم هي يلتشغال اطرمخ إن
 لذلك ويكون بالسمعة أضرار إلى تؤدي أن التشغيلية للمخاطر يمكن العمل عن الرقابة تاأدو تتوقف عندما .الخارجية

 ولكن لتشغيليةا المخاطر ميع ج تجنب  وقعتت أن عةجموللم كنيم ال لية.الما الخسارة إلى تؤدي  أو تشريعية أو قانونية  آثار
 المخاطر. هذه تدير أن المجموعة تستطيع ة،لحتممال للمخاطر بةواالستجا المراقبة لخال ومن ةقابرال إطار خالل من

 وتوعية التسوية وإجراءات والتفويض الوصول وصالحية عالف بشكل المهام بين الفصل الرقابة ضوابط تتضمن
  .داخليال التدقيق اماستخد ذلك في بما لتقييما جراءاتوا موظفينال
 

   أجنبية عمليات في ستثماراتاال يصاف تحوط . 29
  

 دينار 26,261,552 بمبلغ السعودي والريال األمريكي بالدوالرمقومة  قروض إدراج تم ،2020 مبرسدي 31 في كما
  تثمارات االس لصافي كتحوط ايفه تصن تم  والتيسلفيات الو روضالق ضمن كويتي) ردينا 27,701,946 :2019( كويتي
  انكشاف لتحوط القروض هذه ستخدمت عودية.الس ربيةالع المملكةو وقطر لمتحدةا ربيةالع  ماراتباإل تابعة كاتشر في

  تسجيل ويتم السعودي. الوالري االمريكي  بالدوالر قروضال بهذه الخاصة االجنبية العمالت تحويل لمخاطر المجموعة
 تحويل من ناتجة سائرخ أو حرباأ أي لةلمقاب اآلخر لالشام الدخل نضم القروض ههذ  حويلت ةإعاد  رخسائ أو احأرب

 2020 ديسمبر 31 في المنتهيتين للسنتين للفاعلية انعدام أي يتحقق لم التابعة. تاالشرك في اراتاالستثم صافي
  .2019و
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المحاسبة  نقدي الذي يتمط البند الوذلك، تحفي ة بما ات األجنبيت صافي االستثمار في العملييتم المحاسبة عن تحوطا
األرباح أو الخسائر من أداة ب يتم االعتراف نقدي.للتدفق اتحوطات اقة مماثلة لستثمار، بطريافي االن صكجزء م عنه

الجزء  ر متعلقة بأي أرباح أو خسائب االعتراف خر بينما يتمآشامل دخل ك حوطالتالمتعلقة بالجزء الفعال من  التحوط
سائر خاح أو ألي أرب ة المتراكمةم تحويل القيمبية، يتجناأل اتليوعند بيع العم. أو الخسائر األرباحفي  الفعال غير
  .األرباح أو الخسائرجلة في حقوق الملكية إلى سم
  

  ستثماراتهاالعمالت األجنبية على صافي التعرضها لمخاطر  تحوطكأدوات بعض القروض صنيف قامت المجموعة بت
  جنبية.أتابعة  كاتفي شر

  
   ادلةالع القيمة اسقي . 30

  

  في  المشاركين بين منظمة معاملة في التزام نقلل دفعه وأ أصل بيع قابلم  استالمه مسيت الذي لسعرا هي لةعادال يمةالق إن
  :إما تمت االلتزام نقل أو األصل بيع معاملة أن افتراض إلى العادلة القيمة قياس يستند  القياس. تاريخ  في السوق

  

 أو زام؛االلت أو ألصلل الرئيسي قالسو في  
 رب األكثر قالسو في ئيسي،الر سوقال  غياب لحا في ً   .لتزامالا أو للألص حا

  

ً  األكثر أو الرئيسي السوق إلى المجموعة دخول يكون أن يجب ً  ربحا   .متاحا
  

 تسعير عند  السوق في ركونمشاال مهاسيستخد  لتيا االفتراضات  باستخدام لتزاما أو ألصل العادلة القيمة  اسقي يتم
  .صاديةت االق مهمصلحت  فيه بما سيتصرفون وقالس في شاركينالم أن راضافت لىع االلتزام، وأ األصل

  

 خالل من اديةاالقتص المنافع تحقيق على وقالس في المشارك قدرة مراعاة يتم مالي، غير ألصل العادلة القيمة  قياس عند 
  له. داماستخ ثلوأم بأفضل األصل ستخدامبا يقوم سوف قالسو في خرآ لمشارك عهبي أو لألصل خداماست وأمثل أفضل

  

 تزيد  والتي العادلة، القيمة لقياس كافية بيانات أجلها من يتوفر والتي للظروف مةئالمال مالتقيي أساليب المجموعة دمتستخ
  .حوظةلملا غير المدخالت ماستخدا من وتقلل الصلة ذات ةالملحوظ المدخالت استخدام من

  

 الجدول نضم ليةاالم اتالبيان يف عنها فصاحاإل أو لعادلةا يمتهاق سقيا تمي التي طلوباتوالم لموجوداتا كافة صنفت
ً  يلي،  كما والمبين العادلة، للقيمة الهرمي  العادلة القيمة سلقيا أهمية يمثل والذي دخالتالم من مستوى أقل إلى استنادا

  ككل: 
  

 المماثلة؛ طلوباتالم أو اتللموجود  لنشطةا األسواق في المعدلة) ري(غ علنةالم سعاراأل – 1 توىالمس   
 يمثل والذي المدخالت من مستوى قلأ بها نويك ييمتق ساليبأ – 2 مستوىال  ً ً  تأثيرا  العادلة القيمة  قياس على جوهريا

ً ملحوظ    و ؛مباشرة غير أو مباشر بشكل ا
 تأ يمثل والذي المدخالت نم مستوى قلأ بها يكون ال يمتقي أساليب – 3 المستوى ً ً  ثيرا  القيمة ياسق على جوهريا

ً ملحو العادلة    .ظا
  

 ما د تحد  المجموعة فإن متكرر، أساس على المالية البيانات في بها االعتراف يتم التي اتبالمطلوو جوداتللمو سبةبالن
  مستوى أدنى على  اءً (بن لتصنيف ا تقييم  ادةإع ريقط عن لهرميا التسلسل مستويات بين حدثت قد  االنتقاالت كانت إذا

  اسبية. حم اليةم فترة   كل نهاية في ككل) لةالعاد  القيمة  لقياس ةهريالجو تللمدخال
  

  االستثمارات مثل  متكرر أساس على العادلة القيمة لقياس المتبعة واإلجراءات السياسات للمجموعة العليا اإلدارة تحدد 
 في العادلة مة بالقي ةدرجالم م، األسه في ثمار االست مثل ليةالما دواتألا  بقياس عةالمجمو تقوم عرة.مس غير أسهم  في

  التقديرات طرق ذلك في بما المالية، لألدوات العادلة بالقيمة المتعلقة صاحاتفاإل إن مالي. مركز يان ب  كل تاريخ
  أدناه. عنها اإلفصاح يتم الهامة فتراضاتواال

  
 يلاإلجما  3 لمستوىا  2 مستوىال  1 المستوى 
  تيكوي ناردي   كويتي دينار   كويتي دينار   كويتي دينار 
        

2020        

 من العادلة ةمبالقي ةمالي تموجودا
 3,215,593  3,215,593  -  - اآلخر الشامل الدخل خالل

        

2019        
 من العادلة قيمةبال مالية موجودات

 1,933,479  1,933,479  -  - خراآل الشامل الدخل خالل
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  االفتتاحية األرصدة من عتباًراا اآلخر الشامل الدخل لخال من ادلةالع بالقيمة  رالستثماا ةمطابق التالي الجدول يوضح
   .3 للمستوى العادلة للقيم الختامية األرصدة إلى

  

  كويتي دينار 
   

 1,692,239   2019 يناير 1 في الرصيد 
 145,045  دلةالعا مةلقي ا في تالتغيرا
 96,195  مشتراة يةافإض أسهم
 1,933,479  2019 ديسمبر 31 في رصيد ال
  

 1,933,479    2020 يناير 1 في د الرصي
 1,282,114  العادلة القيمة في التغيرات
 3,215,593  2020 يسمبرد  31 في الرصيد 

  
  فتراضات واال التقييم قطر

  

  ات االستثمار هذه في التعامالم تحدث وال نشط. قسو في مسعرة رغي خاصة سهمأ ذات ت ركاش في  ةوعمالمج تستثمر
 (أقران) مقارنة عامة شركات  المجموعة تحدد  المراكز. لهذه بالسوق تقييم أساليب المجموعة تستخدم منتظم. أساس على
 شركة  لكل للتداول سبمنا  اعفمض وتحتسب ةيواالستراتيج يالمال فعوالر الشركة موحج األعمال قطاع إلى ستناداا

  خصم  يتم ح.األربا  قياس على قارنةمال لشركة المشروع قيمة  سمةق خالل من اعفالمض لكذ  باحتسا يتم محددة. نة مقار
 وماتالمعل على ناءب المقارنة الشركات بين لحجما وفروق السيولة ضعف  منها اعتبارات دةلع التداول مضاعف

 لقياس بها لمستثمرا ةللشرك الصلة ذات باح األر قياس على المخصوم عفالمضا قيطب شركة. لكب الخاصة ظروفوال
  .3مستوى ضمن الاالستثمارات  ة القيمة العادلة لهذهعتصنف المجمو العادلة. قيمةال
  

   للتقييم: وظةالملح غير الجوهرية المدخالت تفاصيل
  

  
 أساليب

  ييمالتق
 الجوهرية المدخالت

  نطاق ال  الملحوظة  غير
 للقيمة خالتالمد  يةساسح

    العادلة
          

  غير همأس في استثمارات
   رةمسع

  طريقة 
    وق الس 

  
 وجود  لعدم خصم
    %30- %20 قية* وس قيمة

 معدل في (النقص) يادةالز إن
 إلى تؤدي سوف الخصم
   لةالعاد  القيمة (زيادة) نقص

  

 نيقومو سوف سوقال في اركينالمش أن لىإ موعةمجلا توصلت التي غالمبال يمثل سوقية مةقي وجود  لعدم الخصم إن
  ارات.االستثم يرتسع عند  بمراعاتها

  
   الحيوية اتد للموجو العادلة والقيمة اتالتسوي

  

 للقيم تاميةالخ األرصدة إلى االفتتاحية األرصدة من الحيوية للموجودات العادلة والقيمة التسوية التالي جدولال يوضح
   .2 المستوى ضمن لعادلةا

  

  يتيكو دينار 
  

 585,810   2019 يناير 1 في الرصيد 
 (15,896) الشطب

 108,420 الماشية اءشر
 (90,088) لماشيةا بيع

 134,505  العادلة القيمة في تغيرات
 722,751  2019 ديسمبر 31 في صيد الر

  
 722,751   2020 يناير 1 يف الرصيد 

 (27,327) شطبال
 77,265 الماشية شراء

 (87,105) شيةلماا عبي
 135,733  ادلةالع القيمة في تغيرات
 821,317   2020 يسمبرد  31 في يد الرص
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  لتزاماتاو طارئة مطلوبات . 31
  

i . طارئة مطلوبات   
  

 ومن بنوك قبل من منحه تم انضم بخطاب تتعلق ئةطار مطلوبات لمجموعةا لدى كان المالية، البيانات تاريخ في كما
  هرية: وج باتمطلو اعنه تنتج نأ المتوقع غير

  
 2020  2019  

  تيكوي دينار كويتي دينار 
    

 16,970,861  18,884,317   ضمان خطابات
  
  عام  بشكل يتعلق معين ءإجرا اتخاذ  عند  تابعةال الشركات عن نيابة  المبالغ بدفع المجموعة تلزم الضمانات خطابات نإ

  .فيذ التن سنح وضمانات البضاعة تصدير أو راد باستي
  

   انونية ق لباتمطا
  يعتقد  .لمجموعةا ىعلقامة م قانونية  وإجراءات متنوعة عرضية اتطالبم ىال المجموعة تتعرض  سبق، ما إلى ضافةً إ

  فقة.المر جمعةالم المالية البيانات على ريهجو سلبي تأثير لها يكون لن راألمو هذه أن للمجموعة القانوني المستشار
  

ii . التزامات  
 2020  2019  
  كويتي ناردي يتيكو دينار 
     

    :اليأسمالر اإلنفاق تالتزاما
 9,537,712  5,332,746 عداتوم ومنشآت ممتلكات
 419,498  30,174  ملموسة غير موجودات

 5,362,920  9,957,210 
  

  المال رأس إدارة . 32

 الألعما لدعم دةالجي المال رأس معدالت على المحافظة ضمان هو لالما رأس ارةإد  من الرئيسي المجموعة دفه إن
   للمساهمين. يمةق ىأعل وتحقيق بها متقو تيلا

 أجل ومن دية.االقتصا الظروف في التغيرات ضوء في عليه تعديالت وإجراء المال رأس كلهي بإدارة مجموعةال تقوم
 رأس يد تع أو نالمساهمي إلى األرباح توزيعات مدفوعات وعةالمجم تعدل د ق المال، راس هيكل تعديل وأ على المحافظة

 خالل االجراءات أو لسياساتا أو افاألهد  في تغييرات أي إجراء يتم لم جديدة. همأس تصدر أو اهمينالمس ىلإ الالم
 لكلو الشركة توىمس على المال رأس المجموعة بتراق .2019 ديسمبر 31و 2020 ديسمبر 31 في المنتهيتين السنتين
  تابعة.  شركة

 ً  الملكية قوقح إلى الدين نسبة أساس ىعل ألما الشركة سمالرأ قبةامر ميت ،ساهمينالم تلفمخ اعتبارات إلى استنادا
سلفيات  وال القروض األم  الشركة رجتد  الدين. صافي زائدا المال رأس إجمالي على مقسوما  الدين صافي تمثل يوالت

ً  البنوك دىل المكشوفة والحسابات  ماللا أسر ليإجما ليمث ين.الد  صافي ضمن والنقد  البنوك لدى األرصدة ناقصا
 م. األ الشركة بمساهمي الخاص ةلكيالم حقوق ماليإج
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  ية. المال وانكشافاتها أعمالها عملد  المال رأس كفاية لضمان التابعة لشركاتها المال رأس احتياجات ماأل الشركة تدير
  

 2020 2019 
 كويتي اردين  كويتي ينارد 
    

 87,017,790 69,862,155  يات وسلف   قروض 
 4,556,790 3,263,469  البنوك لدى فةومكش اباتحس

 (17,182,905)  (19,611,856)  لالمعاد  والنقد  قد الن ناقصاً:

 74,391,675 53,513,768  الدين صافي
 105,595,549 109,420,590   الشركة ي بمساهم ةالخاص الملكية حقوق

 179,987,224 162,934,358  المستخدم المال رأس إجمالي

     
 %41.3  %32.8  نالدي معدل

  
 )COVID-19( 19- تحديث كوفيد . 33

 
من ما نتج ها المجموعة وباألخرى التي تعمل مناطق وال الخليجفي دول ) Covid-19( 19- كوفيد ار شاستجابة النت
على  19- كوفيد  رثابتقييم آبشكل استباقي ، قامت اإلدارة في تلك األسواق واالقتصادي االجتماعي طاشنلتوقف في ا

يها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع فمان صحة وسالمة موظ، لضة من اإلجراءات الوقائيةلسلواتخذت سا عملياته
، ظلت هذه التحدياتمواجهة أسواقها. على الرغم من جميع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها في بشكل أكبر 

بشكل عام من مختلف أنواع الحظر ية واد الغذائء صناعة المإعفايث تم ر حعمليات المجموعة غير متأثرة إلى حد كبي
 ضها مختلف السلطات التنظيمية بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود شحن البضائع روالقيود التي تف

م من  الرغ، على بيرمنتجات المجموعة إلى حد كلعمالء التجزئة والجملة المتعلق بالطلب والرحالت الجوية. لم يتأثر 
 COVID-19، تعتقد اإلدارة أن جائحة لمبناًء على هذه العوا المنتجات.عناصر لصغيرة في ت اعض التحوالوجود ب

. وتواصل 2020ديسمبر  31في  للمجموعة للسنة المنتهيةرجة مد أي تأثير مادي على النتائج المالية ال الم يكن له
لها توقع يلى دراية بأي عوامل عت ليسحاليا  أن اإلدارة م منى الرغعل نايةعب COVID-19وضع المجموعة مراقبة 
 بعده.ما أو  2021على عمليات المجموعة خالل عام ائحة جأن تغير تأثير ال


