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 دولـة الكویـت 
 

  المالیة المجمعةالبیانات تدقیق  حول تقریر
 

 الرأي
ً  میشار إلیھ(وشركاتھا التابعة   )"الشركة األم"(  ع.ش.م.ك.  -  القابضةالمالیة المجمعة لشركة مبرد لقد دققنا البیانات  ــ"المجموعة") معا ، والتي بــ

األرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل و  أو الخسـائر  والبیانات المجمعة لألرباح، 2021دیسـمبر   31تتضـمن بیان المركز المالي المجمع كما في  
، بما في ذلك المجمعة ذلك التاریخ، واإلیضـاحات حول البیانات المالیةاآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسـنة المنتھیة في  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

ــع النواحي المادیة، المركــبرأینا، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من جمی  ــز المالــ ــي المجمــ ــا فــع للمجموعة كمــ ي ــ
ً وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  الماليوأدائھا ، 2021دیسمبر  31  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وفقا

 
 بداء الرأيإأساس 

ً لقد قمنا بأعمال التدقیق   ً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا   وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الحـسابات حول    وفقا
ً عن المجموعة    مســتقلونتدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا   لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســبین المھنیین الصــادر    وفقا

في دولة الكویت،   المجمعة  متطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیةلى الإیر أخالقیة المحاســبین، باإلضــافة  عن المجلس الدولي لمعای 
ــلنا علیھا، كافیة كما قمنا باإل ــؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصــ لتزام بمســ

 ً  بداء رأینا.إفي  ومالئمة لتكون أساسا
 

 أمور التدقیق الھامة
سـنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة، حسـب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة لل

ا المھني حولھا، وأننا ال نبدي ولقد تم اســتعراض تلك األمور ضــمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوصــل إلى رأین 
 ً    .تدقیقنا راإط في لھ معالجتنا یھكیفو هبتحدید قمنا ذيلا الھام لتدقیقا رمأ یلي فیماحول تلك األمور.  منفصالً  رأیا

 
 تقییم العقارات االستثماریة

تمـثل  )دیـنار كویتي 14,062,354  – 2020دیـنار كویتي (  14,420,321  بمبلغ  2021دیســــمبر  31إن العـقارات االســــتثـمارـیة كـما في  
 ً ً   جزءا ي ت من إجمالي موجودات المجموعة، إن تقییم العقارات االستثماریة ھي من أمور التدقیق الھامة ألنھا تتضمن أراًء وأحكاماً مھمة وال ھاما

أن یتم تقییم العقارات االـستثماریة مرة واحدة على األقل في الـسنة  . إن ـسیاـسة المجموعة المتبعة ھيالمحاـسبیة  عتمد بـشكل كبیر على التقدیراتت 
ــتقلینمن قبل مقیمین  ــمن    مسـ ــات، مثل تقدیر إیرادات التأجیر،   أمورمرخص لھم. إن ھذه التقییمات، من ضـ ــاس االفتراضـ أخرى تتم على أسـ

ة، أسعار الخصم ومعدالت اإلشغال، ومعرفة السوق ومخاطر المطورین والمعامالت التاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماری 
ســــتخدام العقارات إباالعتبار طبیعة و آخذین،  طریقة أســــعار الســــوق المقارنةســــتخدام تقنیات تقییم كطریقة رســــملة الدخل وإمون ب قام المقی 

ــتثماریة. ــاحات عن العقارات  االســ ــادرة من قبل المقیمین المرخص لھم وركزنا على مدى كفایة اإلفصــ لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم الصــ
 حول البیانات المالیة المجمعة.) 8( االستثماریة كما ھو مبین في إیضاح رقم

 
 1202دیسمبر  31خرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في أمعلومات 

، 2021لمعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة ا إن.  األخرى  المعلومات عن  مسـؤولة  اإلدارةإن 
لم نحصـل على التقریر السـنوي للمجموعة والذي یشـمل أیضـاً تقریر مجلس    .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسـابات حولھا

ابات،   ابات.اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مراقب الحـس فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات  ونتوقع الحصـول على تلك التقاریر بعد تاریخ تقریر مراقب الحـس
ذا كانت المعلومات األخرى  إنـنا نأخذ في االعتـبار فیـما  إالمعلومات األخرى، وللقـیام بذلك، ـف على  االطالعن مســــؤولیتـنا ھي إالـمالـیة المجمـعة، ـف

ذا ـما ـكاـنت إت الـمالـیة المجمـعة أو المعلوـمات التي حصــــلـنا علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى،  بشـــــكل ـمادي مع البـیاـنا ـطابـقةغیر مت 
عن ذلك ضمن   اإلفصاحأخطاء مادیة، فإننا مطالبون ب  تتضمن  األخرى  المعلوماتذا ما تبین لنا من خالل عملنا أن إتتضمن أخطاء مادیة. ھذا و

المعلومات األخرى، كما   شـملفیما یتعلق بھذا الشـأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال ی   عنھ  اإلفصـاحتقریرنا. لیس لدینا ما یسـتوجب  
 تدقیق حولھا.رأي أننا ال نعبرعن أي 
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 المجمعة مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة
ــكل عادل   ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشـ ً إن اإلدارة ھي الجھة المسـ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن نظام   وفقا

 ً عن االحتیال لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتضـمن أیة أخطاء مادیة سـواء كانت ناتجة   الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا
 أو الخطأ.

 
فصـاح عند الحاجة عن واإل  ،على تحقیق االسـتمراریة  تھامسـؤولة عن تقییم قدر  الشـركة األموإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة  

أو إیقاف أنشــطتھا أو   المجموعةاألمور المتعلقة بتحقیق تلك االســتمراریة وتطبیق مبدأ االســتمراریة المحاســبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة 
 .للمجموعةیر المالي إن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقر عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.

 
 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

الحصــــول على ـتأكـیدات معقوـلة ـبأن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة كـكل، ـخالـیة من أخـطاء ـمادـیة، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة عن االحتـیال أو  ھو إن ـھدفـنا
دقیق الخطأ، وإصــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة الت 

األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو   بكشــفتقوم دائماً  متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف  المنفذة وفق  
متخذة مجتمعة والتي یمكن أن تنشـأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصـادیة للمسـتخدم وال

 على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة. بناءً 
 

ــك المھني طیلة أعمال ــتوى من الشــ ــة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمســ  وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارســ
 :بالتالي نقوم التدقیق، كما أننا

   ــمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في ــواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتصــ البیانات المالیة المجمعة، ســ
ر عدم التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاط

یال تعتبر أعلى من تـلك المـخاطر الـناتـجة عن الخـطأ، حـیث أن االحتـیال قد یشـــــمل تواطؤ، أو اكتشـــــاف األخـطاء الـمادیة الـناتـجة عن االحت 
 تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

 وف، ولكن لیس لغرض  اســتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصــمیم إجراءات التدقیق المالئمة حســب الظر
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 إدارة  مة الســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة واإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل  ءتقییم مال
 .المجموعة

 السـتمراریة المحاسـبي، وبناء على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا، وتقدیر ما إذا كان االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ ا
ھناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــیر إلى وجود  شــك جوھري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أســاس  

ینا أن نشـیر ضـمن تقریر مراقب الحسـابات إلى اإلیضـاحات المتعلقة مبدأ االسـتمراریة. وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، فإن عل
ــتنتاجاتنا تعتمد على أدلة ــاحات غیر مالئمة. إن اسـ ــمن البیانات المالیة المجمعة، أو تعدیل رأینا في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضـ   بذلك ضـ

قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم   التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ومع ذلك، فإنھ
 قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة.

 ت تقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإلیضـــــاـحات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنا
 تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.المالیة المجمعة 

   ــركاتفیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل  ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصــول على المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشــطة األعمال    ش
ــؤولون عن التوجیھ،  إحول البیانات المالیة المجمعة.   ــكل ل  وتنفیذھا  تدقیقال  على عملیةاإلشــراف  وننا مس ــؤولون بش لمجموعة. كما أننا مس
 منفرد فیما یتعلق برأي التدقیق.

 
التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في ذلك   ألعمالحول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط    المســـؤولین عن الحوكمةإننا نتواصـــل مع 

 .عملیة التدقیق أثناءایة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا 
 

واألمور    العالقاتلمھنة المتعلقة باالســتقاللیة، وتزویدھم بكافة  لخالقیة  األمتطلبات  الكما قمنا بتزوید المســؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا ب 
باإلضـــافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا،   اســـتقاللیتنا تؤثر علي   من المحتمل بصـــورة معقولة أناألخرى التي 

 متى كان ذلك مناسباً.
 

المســؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في تدقیق  ومن بین األمور التي تم التواصــل بھا مع
الحالیة وتم اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقریر التدقیق ما للسـنة  البیانات المالیة المجمعة  

ً لم تكن القوانین أو التـشریع ً ات المحلیة تحد من اإلفـصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا  ، قررنا عدم اإلفـصاح عنھا ـضمن تقریرنا تجنبا
 لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة.
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 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى
تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   ،كذلك برأینا

یرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق، أن البیانات المالی    ة المجمعةوارد في دفاتر الـشركة األم. وأننا قد حصـلنا على المعلومات والتفـس
والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة   2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   علیھتتـضمن ما نص  

ً وأن الجرد أجري   األم والتعدیالت الالحقة علیھما، نتھیة  لألصــول المرعیة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل الســنة الم  وفقا
والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأســـیس    2016لســـنة    1مخالفات ألحكام قانون الشـــركات رقم    2021دیســـمبر   31في  

ً  والتعدیالت الالحقة علیھما، والنظام األساسي للشركة األم  أو نتائج أعمالھا.  للشركة األم المجمع في المركز المالي على وجھ یؤثر مادیا
 

في شـأن ھیئة أسـواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسـنة    7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
للشــركة األم المجمع   ، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي2021دیســمبر  31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل الســنة المنتھیة في  

 أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

 د. شعیب عبدهللا شعیب   
 دولــة الكـویت

 2022فبرایر  13
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
   

 
 
 
 





 

5 

 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
  الخسائر المجمعبیان األرباح أو 

  2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
        جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)( 

  ات إیضاح  2021    2020
 العملیات المستمرة:      
 النقل والتأجیر والصیانةعملیات  یرادات إ    42,345   164,552 
 والتأجیر والصیانةالنقل  عملیات تكلفة     )83,130(  )215,803(
 الخسارة   مجمل   (40,785)  )51,251(
      
   التأجیر إیرادات     1,738,720   1,402,361 
 التأجیر تكلفة     )258,234(  )346,056(
 مجمل الربح   1,480,486   1,056,305 

      
 مجموع مجمل الربح   1,439,701   1,005,054 

      
 مصاریف عمومیة وإداریة   15  )555,506(  )585,928(
   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   ب    – 4  ) 60,150(  )93,922(
 بطيء الحركة متقادم ومخزون مخصص     ) 16,796(  ) 10,023(

 إستھالك    ) 930(  -
 التشغیل ربح    806,319   315,181 

      

)702( 
 

)55,314( 
 

6 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  لالتغیر في القیمة العادلة  

 أو الخسائر 
 زمیلة  شركة من نتائج أعمال  المجموعة حصة   7  268,969   )155,793(

 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  8  30,861   -
 ربح بیع عقار استثماري   8  500,000   -

 بیع ممتلكات وعقارات ومعدات  ربح    31,950   66,328 
   عوائدإیرادات     55,615    32,458 
 مصاریف تمویلیة     )66,325(  )121,228(
 إیرادات أخرى   16  221,610   68,892 

 205,136 

¤  

 1,793,685 

حصة  العملیات غیر المستمرة ومن العملیات المستمرة قبل  ربح السنة  
مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة  

 الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      

 المستمرة: غیر العملیات      
 خسارة السنة من العملیات غیر المستمرة  20  -  ) 199,617(

5,519  
 

 1,793,685 
السنة   دعم    قبل ربح  وضریبة  العلمي  للتقدم  الكویت  مؤسسة  حصة 

 العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  ش   – 2  )16,124(  )66(
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة   ت   – 2  )45,175(  )1,896(
 حصة الزكاة   ث   – 2  )18,069(  )758(

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   19  ) 30,000(  -
 ربح السنة    1,684,317   2,799 

      
 بـ :  المتعلق      

 مساھمي الشركة األم     1,684,279    4,620 
 الحصص غیر المسیطرة      38   )1,821(
 2,799   1,684,317    

      
 بمساھمي الشركة األم ة المتعلقالسھم  ربحیة     فلس   فلس 

 األساسیة من العملیات المستمرة  ربحیة السھم  17  10.29  1.25
 األساسیة من العملیات غیر المستمرة السھم خسارة  17  -  ) 1.22(

   بمساھمي الشركة األم  األساسیة المتعلقة  ربحیة السھم   17  10.29  0.03
 

 
ً ) 26) إلى (1یضاحات المرفقة من (ن اإلإ  . من البیانات المالیة المجمعة تشكل جزءا
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 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
  2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)(
 

  2021  2020 
     

 2,799   1,684,317   ربح السنة 
     

     الدخل الشامل اآلخر: )  اآلخرى (الخسارة الشاملة 
     

     بند ممكن أن یعاد تصنیفھ الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع 
  46,348   )41,913(  من العملیات األجنبیة ت فروقات ترجمة عمال

 46,348   )41,913(  للسنة  اآلخر ) الدخل الشامل  اآلخرى(الخسارة الشاملة 
 49,147   1,642,404   للسنة   مجموع الدخل الشامل

     
     المتعلق بـ : 

 50,968   1,642,366   مساھمي الشركة األم  
 )1,821(  38   الحصص غیر المسیطرة 

   1,642,404   49,147 
 
 

ً 26) إلى (1یضاحات المرفقة من (ن اإلإ  . من البیانات المالیة المجمعة ) تشكل جزءا
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 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 ع بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجم
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 
 

  الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم حقوق     

مجموع حقوق  
  الملكیة 

الحصص غیر 
 أرباح مرحلة   المجموع الجزئي  المسیطرة 

 

احتیاطي ترجمة  
  عمالت أجنبیة

أثر التغیرات  
في الدخل  

الشامل اآلخر  
  زمیلة   لشركة

 بنود حقوق 
  ملكیة أخرى 

احتیاطي 
 أسھم خزانة   أسھم خزانة 

 

احتیاطي 
 رأس المال   إجباري 

 

                      
 20,721,348   56,218  20,665,130  4,491,956  (1,458,221)  117,874  (3,594)   84,388  )671 (    2020 ینایر 1الرصید في  16,369,277   1,064,121  

 ربح (خسارة) السنة  -  -  -  -  -  -  -   4,620    4,620  (1,821)    2,799
 الدخل الشامل اآلخر للسنة  -  -  -  -  -  -   46,348   -   46,348   -    46,348 
 مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة -  -  -  -  -  -   46,348    4,620    50,968  (1,821)    49,147 

 ) 18% (إیضاح 5توزیعات أرباح نقدیة  -  -  -  -  -  -  -  (818,409)    (818,409)    -  (818,409)
 توزیعات نقدیة إلى الحصص غیر المسیطرة -  -  -  -  -  -  -  -  -  (2,643)  (2,643)  

 المحول إلى االحتیاطي اإلجباري  -   734    -  -  -  -  -  (734)  -  -  -
   2020دیسمبر   31الرصید في   16,369,277  1,064,855  (671)   84,388  (3,594)  117,874  (1,411,873)   3,677,433   19,897,689   51,754       19,949,443

 1,684,317  ربح السنة -  -  -  -  -  -  -  1,684,279  1,684,279  38  
)41,913 (   -  )41,913 (   -  )41,913 (  الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة  -  -  -  -  -  -  
 1,642,404   38  1,642,366  1,684,279  )41,913 (  مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة -  -  -  -  -  -  
 1,016  بیع أسھم خزانة -  -  671  345   -  -  -  -  1,016  -  

-  -  -  )365179, (   -  -  -  -  -  365179,  المحول إلى االحتیاطي اإلجباري  -  
 21,592,863    51,792  21,541,071  3475,182,   )1,453,786 (   117,874  )3,594 (   84,733      -  2201,244,    2021دیسمبر  31الرصید في  16,369,277   

 
 

ً 26) إلى (1یضاحات المرفقة من (ن اإلإ . من البیانات المالیة المجمعة ) تشكل جزءا
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 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
   بیان التدفقات النقدیة المجمع

   2021دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
  ات إیضاح   2021  2020

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة :     
 السنة من العملیات المستمرة ربح    1,793,685   205,136 
 السنة من العملیات غیر المستمرة خسارة  20  -  ) 199,617(

 5,519 
 

 1,793,685 
 

 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة  

 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  الزكاة
      
 تسویات :       
 االئتمان المتوقعة خسائر مخصص     ب  – 4    60,150     93,922 
  مخزون متقادم وبطيء الحركةمخصص       16,796     10,023 

 ستھالك إ      930   -
 الخسائر أو  التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح    6  55,314   702 
 زمیلة شركةأعمال   من نتائج المجموعة حصة     7  ) 268,969(    155,793 

 ستثماریةاالتغیر في القیمة العادلة لعقارات     8  )30,861(  -
 ربح بیع عقار استثماري     8  ) 500,000(  -

 بیع ممتلكات وعقارات ومعدات  ربح      )31,950(  )66,328(
 عوائد إیرادات       )55,615(  )32,458(
 مصاریف تمویلیة        66,325     121,228 

 مخصصات لم یعد لھا ضرورة     ب   – 16  )76,296(  -
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة     11  43,390     61,353 
 خسارة بیع شركة تابعة       -  199,617 
 549,371   1,072,899    

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :      
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى     1,678,706   114,214 
 صافي الحركة على أطراف ذات صلة     )19,800(  ) 5,255(
 مخزون    1,226     2,299 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى     25,517   44,927 
 من العملیات  ة الناتج یةالنقدالتدفقات     2,758,548   705,556 
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة   11  )37,155(  )96,803(
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي المدفوعة     -  ) 9,714(
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة     -  )27,969(
 حصة الزكاة المدفوعة     -  )11,222(
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة     -  )30,000(
 من األنشطة التشغیلیة  ة الناتجالتدفقات النقدیة صافي     2,721,393   529,848 
      
 ستثماریة :ال التدفقات النقدیة من األنشطة ا      
 صافي الحركة على ودائع ألجل     )2,400,000(  ) 200,000(
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مالیة   موجودات لشراءالمدفوع    6  -  ) 7,272(

 المدفوع لشراء عقارات استثماریة     )1,653,280(  -
 ة ی استثمار اتعقارالمحصل من بیع   8  1,900,000   -
 ممتلكات وعقارات ومعدات   لشراءالمدفوع      ) 4,645(  -

 ممتلكات وعقارات ومعدات المحصل من بیع     83,551     310,727 
 من شركة زمیلة توزیعات نقدیة مستلمة  7  122,767   -

 عوائد مستلمة إیرادات     49,566     32,458 
 ستثماریة  ال األنشطة ا من  الناتجة التدفقات النقدیة (المستخدمة في)صافي     )1,902,041(  135,913 
      
 األنشطة التمویلیة :التدفقات النقدیة من       

 المحصل من بیع أسھم خزانة     1,016   -
 إلتزامات عقود اإلیجار  المدفوع من    ) 228,316(  ) 608,217(
 مدفوعة أرباح نقدیة توزیعات     ) 340,959(  ) 789,418(
 للحصص غیر المسیطرة  مدفوعةتوزیعات     -  ) 2,643(
 مصاریف تمویلیة مدفوعة     )64,765(  ) 100,333(
 األنشطة التمویلیة المستخدمة في  التدفقات النقدیةصافي     ) 633,024(  )1,500,611(
      
 ترجمة عمالت أجنبیة فروقات      ) 781(  ) 1,744(
      
 نقد في الصندوق ولدى البنوك في   )النقص( الزیادة  صافي    185,547   ) 836,594(
 ة في بدایة السنة مستمرالنقد متعلق بالعملیات غیر      -  )86,776(
 في بدایة السنة   نقد في الصندوق ولدى البنوك    1,298,691   2,222,061 
 في نھایة السنة   نقد في الصندوق ولدى البنوك    1,484,238   1,298,691 

 
 
 

ً 26) إلى (1یضاحات المرفقة من (ن اإلإ  . من البیانات المالیة المجمعة ) تشكل جزءا
  



 
 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 یضاحات حول البیانات المالیة المجمعة إ
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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 الشركة األم ونشاط تأسیس .1

األم   . تم تأسـیس الشـركةمسـجلة في دولة الكویت  ھي شـركة مسـاھمة كویتیة عامة"الشـركة األم"   .ع.ش.م.ك  -  القابضـةمبرد شـركة   إن
 1/ جلد  366م  تحت رق  -دارة التسجیــل العقاري والتوثیق  إ  -محدودة موثق لدى وزارة العدل    ةــــبموجب عقد تأسیس شركة ذات مسؤولی 

 4بتاریخ   5/12رقم    مذكرةبموجب  ما تم التأشــیر علیة بالســجل التجاري  آخرھا  التي كان و  وتعدیالتھ الالحقة،  1996مارس    6بتاریخ  
بتاریخ  ةالمنعقداألم لمـساھمي الـشركة    عادیةال غیرة من إدارة الـشركات المـساھمة بناء على قرار الجمعیة العامة  الـصادر،  2017دیـسمبر 

 .2017نوفمبر  22
 

 : یلي كما ھي األممن أجلھا الشركة  تأسستالتي  إن األغراض
 . فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھاالمشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم  وھا أ إدارة الشركات التابعة ل -
 استثمار أموال الشركة األم في اإلتجار باألسھم والسندات واألوراق المالیة األخرى.  -
 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون.  -
-  ً ً  تمویل أو إقراض الشركات التي تملك فیھا أسھما وكفالتھا لدى الغیر، وفي ھذه الحالة یتعین أال تقل نسبة مشاركة الشركة   أو حصصا

 القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرین بالمائة. 
الحقوق   - االمتیاز وغیرھا من  الصناعیة وحقوق  النماذج  أو  التجاریة  والعالمات  االختراع  براءات  الفكریة من  الملكیة  تملك حقوق 

 واستغاللھا وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا سواء داخل دولة الكویت أو خارجھا. المعنویة، 
 
، وال یجوز بأي حال من األحوال أن تفســر أي من وأحكام الشــریعة اإلســالمیة الســمحةفي ممارســة أعمالھا بتعالیم  األم  تقید الشــركة  ت و

القیام بشــكل مباشــر أو غیر مباشــر بممارســة أي أعمال ربویة في صــورة فوائد أو أیة األم  األغراض المتقدمة على أنھا تجیز للشــركة  
 .صورة أخرى

 
ركة   ابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصـفة أصـلیة أو بالوكالةاألم یكون للـش رة األعمال الـس ركة    ،مباـش أن تكون األم  ویجوز للـش

أعماال شــبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضــھا في الكویت أو    لھا مصــلحة أو تشــترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول
 .ولھا أن تنشئ أو تشارك أو تشتري ھذه الھیئات أو تلحقھا بھا ،في الخارج

 
 .2004 أكتوبر 10بتاریخ  64715في السجل التجاري تحت رقم  مسجلة األم إن الشركة

 
 .، دولة الكویت29قطعة  22شارع خیطان القدیمة ھو المسجل األم  الشركة عنوانإن 
 

 .")الرئیسیة ("الشركة األم (عامة) .ش.م.ك –لإلجارة واالستثمار  أعیانمن قبل شركة  %41إن الشركة األم مملوكة بنسبة 
 

. وھي خاضــعة للموافقة  2022فبرایر   13من قبل مجلس إدارة الشــركة األم بتاریخ    المجمعة تمت الموافقة على إصــدار البیانات المالیة
إن الجمعیة العامة الـسنویة لمـساھمي الـشركة األم  لدیھا ـصالحیة تعدیل تلك البیانات .  علیھا من قبل الجمعیة العامة لمـساھمي الـشركة األم

  بعد إصدارھا. المالیة المجمعة
 

 الھامة السیاسات المحاسبیة .2
 
 أسس اإلعداد :   -أ 

ً  للمجموعة المجمعة المالیة البیانات إعداد تم  الدولیة، المحاـسبة معاییــــــر مجلس عن الـصادرة المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا
 :یلي فیما الھامة المحاسبیة السیاسات وتتلخص

 
ویتم إعدادھا على أســاس مبدأ التكلفة ، للشــركة األمالذي یمثل العملة الرئیســیة  بالدینار الكویتيالمجمعة  البیانات المالیة   عرضتم ی 

 ـتدرج بقیمتـھاوالتي  ســــتثـمارـیةالوالعـقارات ا  ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الخســـــائر الموجودات الـمالـیة  الـتاریخـیة فیـما ـعدا
 .العادلة

 
ً  المجمـعة الـمالـیة البـیاـنات إـعداد إن ا  والتـقدیرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من یتطـلب الـمالـیة للتـقاریر اـلدولـیة للمـعاییر وفـق

یاـسات تطبیق عملیة في واإلفتراضـات بیة الـس بیة واإلفتراضـات والتقدیرات اآلراء عن اإلفصـاح تم للمجموعة. لقد المحاـس  المحاـس
مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة   للتقدیرات غیر المؤكدةالمصــــادر الرئیســــیة  إن   ).ظ  –  2( إیضــــاح رقم في الھامة

 .2020دیسمبر  31المجمعة للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 
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 المطبقة  والمعدلة   الجدیدة المعاییر

 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وجاریة التأثیر للسنة الحالیة 

 الناتجة التغیرات بإستثناء السابقة السنة في المطبقة لتلك مماثلةالمجمعة  المحاسبیة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة   السیاسات  إن
 وبیانھا كالتالي: ، 2021 ینایر 1 في المعاییر الجدیدة والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـا بعض تطبیق عن
 

) ومعیار المحاسبة الدولي رقم  9: تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (2المرحلة    –ري  إصالح معدل الفائدة المعیا
 ) 16) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (4) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (7) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (39(

مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالیة عند استبدال سعر معروض بین البنوك (آیبور) بسعر ربح بدیل خاٍل  وفرت التعدیالت إعفاءات  
 من المخاطر. 

 
 تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

معھا كتغییرات  لإلصالح، لیتم التعامل   الوسیلة العملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة أو تغییرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرة . أ
 في معدل الربح، بما یعادل الحركة في أسعار السوق. 

یُسمح إجراء تغییرات المطلوبة إلصالح سعر معروض بین البنوك (آیبور) لتعیین عالقة التحوط ووثائق التحوط دون إیقاف   .ب 
 عالقة التحوط. 

فصلة عندما یتم تصنیف األداة التي تحمل معدل  تقدیم إعفاء مؤقت للشركات من إستیفاء المتطلبات التي یتم تحدیدھا بصورة من  . ج
 فائدة مرجعي خال من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 

 
    COVID-19امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ  -"التأجیر"   16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  46A    ،46B     ،60A    ،C20A، الفقرات (  2020، الصادرة في مایو    COVID-19أضافت امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ  
تبدأ في أو بعد  ) C20Bوالفقرة   یُسمح    . 2020یونیو    1. یجب على المستأجر تطبیق ھذا التعدیل لفترات التقاریر السنویة التي 

 . 2020مایو  28 لم تم الموافقة على إصدارھا كما فيالمجمعة بالتطبیق المبكر إذا كانت البیانات المالیة 
 

قام مجلس معاییر المحاسبة    Covid-19، ولكن مع استمرار تأثیر جائحة  2021یونیو    30كان من المقرر تطبیق التعدیل حتى  
. إن  2022یونیو    30بالموافقة على تمدید فترة تطبیق التعدیالت العملیة حتى تاریخ    2021مارس    31) بتاریخ  IASBالدولیة (

 . 2021أبریل  1على فترات إعداد التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد تلك التعدیالت تسري 
 

، ولكن لیس لھا أثر على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.  2021تنطبق بعض التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في  
 كانت قد صدرت ولكن لم یبدأ سریانھا بعد.لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت  

 
 للمجموعة.   تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة لم یكن لتطبیق تلك التعدیالت 

 
 جاریة التأثیر  غیرالصادرة و الجدیدة  عدیالت المعاییر والت

  وغیر   الصادرة  الجدیدة  والتعدیالتالمعاییر    تطبیقب   المجموعة لم تقم    المجمعة   على إصدار البیانات المالیة  الموافقة في تاریخ    كما
 : التأثیر جاریة

 
 ) 3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( -الرجوع إلى إطار المفاھیم 

مایو   (2020في  رقم  المالیة  التقاریر  الدولي إلعداد  المعیار  تعدیالت على  الدولیة  المحاسبة  معاییر  مجلس  أصدر  "تجمیع 3،   (
الصادر  المجمعة  إشارة إلى إطار المفاھیم. تھدف التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة    -األعمال"  
 دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. 2018مارس  29رة إلى اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصادر في ، باإلشا1989في عام 

 
) لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة  3أضاف مجلس المعاییر أیضاً استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) أو  37زامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم (في "الیوم الثاني" والتي تنشأ عن االلت 
 ، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل. )" الرسوم والضرائب"21(لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم  

 
) للموجودات المحتملة  3المالیة رقم (   في الوقت نفسھ، قرر المجلس توضیح التوجیھات الحالیة في المعیار الدولي إلعداد التقاریر

 وعرضھا. المجمعة  التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البیانات المالیة  
 

 وتطبق بأثر مستقبلي.  2022ینایر  1إن تلك التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
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 " ستخدامما قبل قصد اإل "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد  – ) 16الدولي رقم (تعدیالت على معیار المحاسبة 

"الممتلكات والعقارات    –)  16، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (2020في مایو  
ت الخصم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،  "، والذي یحظر على المنشآ ستخدامالعوائد ما قبل قصد اإل   -والمعدات  

ھا إلى موقع التشغیل وجعلھا جاھزة للتشغیل بالطریقة التي حددتھا اإلدارة. وبدالً  إیصالأي عائدات من بیع تلك البنود المنتجة أثناء  
 . المجمع والدخل الشامل اآلخر الخسائر من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بیع ھذه البنود، وتكالیف تجھیزھا في األرباح أو 

 
ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود    2022ینایر    1إن ھذا التعدیل ساري المفعول لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  

 طبیق التعدیل ألول مرة. عندما تقوم المنشأة بت المعروضة،  في أو بعد الفترة األولى    ستخدامالممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لإل 
 

 ات: تكالیف إتمام العقد" باإللتزام"العقود المثقلة  – ) 37الدولي رقم ( عدیالت على معیار المحاسبةت 
) لتحدید التكالیف التي یجب  37، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (2020في مایو 

 ات أو متكبداً خسائر. باإللتزامعلى المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقالً 
 

ن التكالیف المرتبطة مباشرة بعقد تقدیم سلع أو خدمات كالً من التكالیف  تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة ذات الصلة المباشرة". تتضم
ھا ما لم  إستبعاداإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. إن التكالیف العامة واإلداریة ال تتعلق مباشرة بالعقد ویتم 

 یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 
 

ھذه التعدیالت على    المجموعة. ستطبق  2022ینایر    1ت ساریة المفعول لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  إن التعدیال
 . بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا التعدیالت ألول مرة  تفِ العقود التي لم 

 
 2020 -  2018الدولیة للتقاریر المالیة التحسینات السنویة على دورة المعاییر 

 : 2020 –  2018فیما یلي ملخص للتعدیالت من دورة التحسینات السنویة 
 

شركة تابعة تطبق المعیار    - ): "تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة  1المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ألول مرة" 

) لقیاس فروق  1) من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (D16 – aلشركة التابعة التي تختار تطبیق الفقرة (یسمح التعدیل ل
عداد  الترجمة التراكمیة باستخدام المبالغ المفصح عنھا من قبل الشركة األم، بناءاً على تاریخ انتقال الشركة األم إلى المعاییر الدولیة إل

) من  D16 – a. یتم تطبیق ھذا التعدیل أیضاً على الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند اختیار تطبیق الفقرة (التقاریر المالیة
 ). 1المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 
 المبكر.مع السماح بالتطبیق  2022ینایر  1إن ھذا التعدیل ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  

 
 " إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة )% 10(الرسوم في اختبار "  –  )9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

ً   ھذا  یوضح ً   التعدیل الرسوم التي تتضمنھا المنشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالفا   جوھریا
بما في ذلك الرسوم   والمقرض،المالي األصلي. تشمل ھذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بین المقترض  عن شروط االلتزام 

المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نیابة عن اآلخر. تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل على المطلوبات المالیة التي یتم  
 . يأولبشكل ترة إعداد التقاریر السنویة التي تطبق فیھا المنشأة التعدیل تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة ف

 
مع السماح بالتطبیق المبكر. ستطبق المجموعة    2022ینایر    1التعدیل ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  إن ھذا  

ل  التعدیالت على المطلوبات المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا المنشأة التعدی ھذه  
 . ي أولبشكل 

 
 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة -المجمعة  ) عرض البیانات المالیة 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

) تغیر متطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة حیث تستبدل التعدیالت جمیع  1إن التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
ریة" بـ "معلومات السیاسة المحاسبیة الھامة". تعتبر معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة  حاالت مصطلح "السیاسات المحاسبیة الجوھ

للمنشأة، فمن المتوقع بشكل معقول  المجمعة  إذا، عند النظر إلیھا جنبًا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البیانات المالیة  
 . المجمعة  ن للبیانات المالیة لألغراض العامة على أساس تلك البیانات المالیةأن تؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیو

 
) لتوضیح أن معلومات السیاسة المحاسبیة التي تتعلق بالمعامالت  1كما تم تعدیل الفقرات المؤیدة في معیار المحاسبة الدولي رقم (

اإلفصاح عنھا. قد تكون معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة بسبب  غیر المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى غیر مھمة وال یلزم  
طبیعة تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیست كل معلومات السیاسة  

 المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھامة في حد ذاتھا. 
 

، مع السماح بالتطبیق  2023ینایر    1) للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
 المبكر ویتم تطبیقھا بشكل مستقبلي. 
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تعریف تقدیرات    -اء  ) السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخط8تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

 المحاسبة 
فإن   الجدید،  التعریف  بموجب  المحاسبیة".  "التقدیرات  بتعریف  المحاسبیة"  التقدیرات  في  "التغییر  تعریف  تستبدل  التعدیالت  إن 

 التي تخضع لعدم التأكد من القیاس". المجمعة التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة 
 

حذف تعریف "التغییر في التقدیرات المحاسبیة". ومع ذلك، احتفظ المجلس بمفھوم التغییرات في التقدیرات المحاسبیة في  لقد تم  
 المعیار مع اإلیضاحات التالیة: 

 ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة أو تطورات جدیدة تصحیًحا لخطأ.  -
المدخالت أو أسلوب القیاس المستخدم لتطویر التقدیر المحاسبي ھي تغییرات في التقدیرات المحاسبیة  إن تأثیرات التغییر في أحد   -

 إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة. 
 

في  للتغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغیرات   2023ینایر  1إن التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة، مع السماح بالتطبیق المبكر. 

 
 " متداولة أو غیر متداولة كتصنیف المطلوبات " –  )1( رقم  التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
  رقم   من معیار المحاسبة الدولي  )76(إلى    )69(تعدیالت على الفقرات من    ،2020في ینایر    أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

 :   على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت المطلوباتلتحدید متطلبات تصنیف   )1(
  التسویة تأجیلالمقصود بالحق في . 
  ً  المالیة. فترة الفي نھایة  أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودا
  في التأجیل ا لحقھ منشأة التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة الھذا أن . 
 على تصنیفھا  اإللتزامملكیة، فلن تؤثر شروط  القابل للتحویل ھي نفسھا أداة  ال  اإللتزامضمنة في  ت أنھ فقط إذا كانت المشتقات الم . 
 

 ویجب تطبیقھا بأثر رجعي.  2023 ینایر 1التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد إن تلك 
 

 . لمجموعة ل البیانات المالیة المجمعة تأثیر مادي على  تالتعدیال تلكلیس من المتوقع أن یكون ل
 

 : التجمیع أسس  -ب 
ً  مإلیھ(یشار التالیة وشركاتھا التابعة  لشركة األم لتتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة   :  بـ"المجموعة")  معا

 
 نسبة الملكیة      

 2020  2021  األنشطة الرئیسیة   بلد التأسیس  أسماء الشركات التابعة 
 % 100  % 100  خدمات لوجستیة   جمھوریة السودان  .ذ.م.م -شركة مبرد للتنمیة واالستثمار المحدودة  

 % 100  % 100  عقاري  دولة الكویت  ش.ش.و.  –إنشاء األھلیة العقاریة 
 % 98  % 98  خدمات لوجستیة   دولة الكویت   ش.م.ك. (مقفلة)  -شركة إمداد لتأجیر المعدات  

 % 98  % 98  عقاري  جمھوریة مصر العربیة  (أ)  .ش.م.م –شركة تكاتف العقاریة  
 
  .الشركة األموھي متنازل عنھا لصالح  ،صلة اتف ذاطرأقبل مملوكة من المتبقیة الملكیة  ةأن نسب  ) أ(
 

 : السیطرة عندما تكون الشركة األم  . وتوجدتسیطر علیھا الشركة األم إن الشركات التابعة ھي الشركات التي
 ت سلطة على الشركة المستثمر فیھاذا. 
 المستثمر فیھاشاركتھا مع الشركة ، أو لدیھا حقوق عن عوائد متغیرة من مقابلة للتعرض للخسارة. 
 ستثمر فیھالدیھا القدرة على إستخدام سلطتھا في التأثیر على عوائد الشركة الم. 
 

تقوم الشركة األم بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على واحد  
 . المبینة أعالهأو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة 

 
فانھ یكون لدیھا السلطة على الشركة المستثمر   ،عند تملك المجموعة لنسبة أقل من أغلبیة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھا

فیھا عندما تكون حقوق التصویت لھا كافیة العطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانبھا.  
جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصویت في الشركة المستثمر فیھا    المجموعةتأخذ  

 إلعطاء السلطة علیھا، بما في ذلك: 
 حقوق تصویت المجموعة نسبة الى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة باآلخرین. 
  وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى ،الشركةحقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا. 
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. 
   أیة حقائق وظروف إـضافیة تـشیر إلى مدى القدرة المالیة للـشركة على توجیھ األنـشطة ذات الـصلة عند إتخاذ القرارات، بما في

  .ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین
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  . الفعلیة  السیطرة زوال  تاریخ وحتى الفعلیة السیطرة  بدء تاریخ من التابعة للشركات  المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن

تحدیدا، یتم ادراج اإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة التي تم شراءھا أو استبعادھا خالل السنة ضمن بیان األرباح أو الخسائر  
والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاریخ حصول الشركة االم على السیطرة وحتى تاریخ زوال سیطرة الشركة األم على الشركة  

 والخسائر المتبادلة  األرباح فیھا بما  الشركات بالكامل، بین المتبادلة  والمعامالت  األرصدة  إستبعاد جمیع یتم التجمیع، التابعة. عند
 األخرى  ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسبیة سیاسات بإستخدام المجمعة  المالیة البیانات إعداد یتم   .المحققة غیر واألرباح

 .متشابھة ظروف  في تتم التي
 
المجموعة، بیان  ملكیة حقوق من مستقل  بند في المجمعة  التابعة الشركات موجودات  صافي  من المسیطرة  غیر الحصص إظھار یتم

األرباح أو الخسائر المجمع وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساھمي الشركة األم والحصص غیر المسیطرة حتى إن  
 المسیطرة. لحصص غیر نتج عن ذلك قید عجز في رصید ا

 
یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة مع عدم التغیر في السیطرة كمعاملة ضمن حقوق الملكیة. یتم تعدیل المبالغ  
الدفتریة لحصص ملكیة المجموعة والحصص غیر المسیطرة لتعكس التغیرات للحصص المتعلقة بھا في الشركات التابعة. إن أیة  

حصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل یتم االعتراف بھا مباشرة في حقوق  فروقات بین الرصید المعدل لل 
 الشركة األم. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باآلتي:  مساھميالمـلكیة الخاصة 

 
  التابعة.إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشركة 
 .إستبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة 
 .إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة 
 .إدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم 
 .إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ 
 .إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 
  بیان  إلى المجمع  الدخل الـشامل اآلخرواألرباح أو الخـسائر  بیان  ـصنیف حـصة الـشركة األم من البنود المـسجلة ـسابقا في  إعادة ت

 األرباح المرحلة طبقا لما یلزم لھذه البنود. أو المجمع األرباح أو الخسائر
 

 :  صنیفات الجزء المتداول وغیر المتداول ت  -ج 
 والمطلوبات في بیان المركز المالي المجمع استناداً إلى تصنیف المتداول / غیر المتداول.المجموعة الموجودات تعرض 

 
 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 كانت من المتوقع تحققھا أو تنوى المجموعة بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أو 
 انت محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أوك 
 أوالمجمع ا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز الماليكانت من المتوقع تحققھ ، 
  كانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یـستخدم لتـسویة التزام لفترة اثني عـشر ـشھراً على األقل بعد تاریخ بیان المركز

 .المجمع المالي
 

 متداولة.تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 كان من المتوقع تسویتھا ضمن دورة التشغیل العادیة، أو 
 محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة، أو 
  أو ،المجمع الماليكان من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز 
  المجمع الماليال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز. 
 

 كافة مطلوباتھا األخرى كـمطلوبات غیر متداولة. تصنف المجموعة
 

 : األدوات المالیة   -  د
. یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما ومطلوبات مالیةتقوم المجموعة بتصـــنیف أدواتھا المالیة كموجودات مالیة 

ً تكون المجموعة طرف  . األحكام التعاقدیة لتلك األدوات في ا
 

ائر   العوائد. إن طبقا لمضـمون اإلتفاقیة التعاقدیةیتم تصـنیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة   والتوزیعات واألرباح والخـس
. إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة المصــنفة  ة كمطلوبات تدرج كمصــروف أو إیرادالتي تتعلق باألداة المالیة المصــنف

یدھا مباشــــرة على حقوق الملكیة. یتم إظھار األدوات المالیة بالصــــافي عندما یكون للمجموعة حق قانوني ملزم كحقوق ملكیة یتم ق
 .لتسدید الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد
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ــتتضم ــوجودات نــ ــة والمطلوبات الم ــة المالی ــالي في المدرج ودائع ألجل،    ،نقد في الصندوق ولدى البنوك المجمع  بیان المركز الم

  ،ـصلة   اتف ذاطرأإلى  من /  ، مـستحق  إلتزامات عقود إیجار، بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائرموجودات مالیة  ،  مدینینال
 .دائنینالو

 
 لموجودات المالیةا -1

 
 المالیةتصنیف الموجودات 

لتحدید فئة تصـــنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة تقییم كافة الموجودات المالیة، باســـتثناء 
ــتناداً إلى نموذج األعمال الخاص بال ــتقات، اسـ ــائص  ابإدارة موجودات    مجموعةأدوات الملكیة والمشـ لمجموعة و كذلك خصـ

 التعاقدیة لتلك األدوات مجتمعین.التدفقات النقدیة 
 

 تقییم نموذج األعمال
المجموعة لموجوداتھا المالیة لتحقیق أھدافھا، وتحقیق    تحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مـستوى یعكس أفـضل وـسیلة إلدارة

ــیل التدفقات النقدیة الت  ــواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تحصــ عاقدیة من الموجودات أو  التدفقات النقدیة التعاقدیة. وھذا ســ
ــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وكذلك التدفقات النقدیة من بیع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من ھاتین الحالتین (كأن   تحصــ
یتم االحتـفاظ ـبالموجودات الـمالـیة ألغراض المـتاجرة)، ـفإن الموجودات الـمالـیة تصــــنف كجزء من نموذج أعـمال البیع وتـقاس  

ة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مـستوى أعلى بالقیم
 من المحفظة ككل.

 
ــل المبلغ والفائدة  ــل المبلغ والفائدة    –تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصـ اختبار مدفوعات أصـ

 فقط
نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصـــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصـــیل التدفقات النقدیة  تحدیدیتم عندما 

ــل المبلغ والفائدة  في  مثل ت بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة ت   التعاقدیة والبیع، تقوم المجموعة مدفوعات ألصــ
غ والـفاـئدة فقط"). ألغراض ـھذا االختـبار، یُعرف "أصـــــل المبلغ" ـبالقیـمة الـعادـلة  ("اختـبار تحقق ـمدفوـعات أصـــــل المبل فقط

(على سـبیل المثال، في حالة أن یمثل   الموجودات المالیةوقد یتغیر على مدى عمر  ،عند االعتراف المبدئي  موجودات المالیةلل
ائدة في أي ترتیب إقراض أـساـسي تتمثل بـصورة  للف  الجوھریةالخـصم). إن العناـصر    /  مدفوعات ألـصل المبلغ أو إطفاء القـسط

 ومخاطر االئتمان.  للنقودنموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة 
 

أي تغییر في نموذج األعمال المســتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم   حصــولالمجموعة بإعادة التصــنیف فقط في حال   تقوم
ــنیف اعتباراً من بدایة فترة   ــولحقة لالال  التقریرإعادة التصـ بدرجة    التغییرات ھذه  مثل تكرارالمتوقع   غیر  التغییر. ومن  حصـ

 كبیرة ولم تحدث خالل السنة.
 

 االعتراف المبدئي
یتم االعتراف بمشتریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع  

بالموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة مضــاف إلیھا تكالیف المعامالت لكافة الموجودات المالیة غیر األصــل. یتم االعتراف  
 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 
 إلغاء االعتراف

ة في اســــت  دـی اـق ا تنتھي الحقوق التـع دـم ا) عـن ا أو جزئـی ة (كلـی الـی الموجودات الـم اء االعتراف ـب ة من یتم إلـغ دـی ات النـق دفـق الم الـت
ة، وذـلك في أـحدى   الـی دـیة من الموجودات الـم ات النـق دفـق ا في اســــتالم الـت ا تحول المجموـعة حقـھ دـم ة، أو عـن الـی الموجودات الـم

أو (ب)   ،الـحالتین الـتالیین: (أ) إذا تم تحوـیل جمیع المـخاطر والعواـئد الـخاصـــــة بملكـیة الموجودات الـمالـیة من قـبل المجموـعة
یتم تحوـیل جمیع المـخاطر والعواـئد للموجودات الـمالـیة أو االحتـفاظ بـھا، ولكن تم تحوـیل الســــیطرة على الموجودات  عـندـما ال 

 المالیة. عندما تحتفظ المجموعة بالسیطرة، فیجب علیھا االستمرار في إدراج الموجودات المالیة بحدود نسبة مشاركتھا فیھا.
 

 فئات قیاس الموجودات المالیة
 بتصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة: المجموعةتقوم 

 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
 األرباح أو الخسائر خالل أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من. 

 
 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة

 تتوافق مع الشرطین التالیین:تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت 
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة، و 
  الشــروط التعاقدیة للموجودات المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتضــمن بشــكل أســاســي مدفوعات المبلغ

 لى المبلغ المتبقي.األصلي والفوائد المستحقة ع
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أدوات الدین التي تم قیاـسھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باـستخدام طریقة العائد الفعلي المعدلة بخـسائر انخفاض  
ــل أو ــائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصـ ــائر في بیان األرباح أو الخسـ   القیمة، إن وجدت. یتم االعتراف باألرباح والخسـ

 تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.
 

 طریقة العائد الفعليو المطفأة التكلفة
ــلة.   ــیص إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصـ ــاب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصـ طریقة العائد الفعلي ھي الطریقة الحتسـ

ــكل عام، فإن معدل العائد الفعلي ھو   ــعربش ــتقبلیة المقدرة (بما في ذلك جمیع   الس ــیالت النقدیة المس ــم التحص الذي یقوم بخص
مة التي تشـكل جزءاً من سـعر الفائدة الفعلي وتكالیف المعامالت واألقسـاط أو الخصـومات  الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المسـتل

ــر، إلى القیمة   ــائر االئتمانیة المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدین أو حیثما ینطبق، فترة أقص ــتثناء الخس األخرى) باس
بة للموجودات المالیة التي تم شـــراؤھا أو الناشـــئة عن ضـــعف  الدفتریة اإلجمالیة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي. بالنســـ

ــتقبلیة المقدرة، بما في ذلك  ــم التدفقات النقدیة المسـ ــعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیا عن طریق خصـ ــاب سـ ائتماني، یتم احتسـ
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.

 
التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ھي قیمة الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي مخصوماً منھا المبالغ المستلمة من أصل  
ــتحقاق، المعدلة   ــتخدام طریقة العائد الفعلي للفروقات بین المبلغ المبدئي ومبلغ االس ــافة إلى اإلطفاء التراكمي باس المبلغ باإلض

القیـمة اـلدفترـیة اإلجـمالـیة للموجودات الـمالـیة ھي التكلـفة المطـفأة للموجودات الـمالـیة قـبل التـعدـیل   بمخصــــص الخســـــائر. إن
 لمخصص الخسائر.

 
 .تصنف كأدوات دین بالتكلفة المطفأةوالمستحق من طرف ذي صلة  مدینینال ،ألجل، ودائع في الصندوق ولدى البنوكنقد إن 

 
  ودائع ألجل 

 أشھر.  3إیداعھا لدى بنوك ولھا فترة استحقاق تعاقدیة ألكثر من إن ودائع ألجل یتم 
 

 مدینون تجاریون 
تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتیادي،    ،یمثل المدینون المبالغ المستحقة من العمالء عن بیع بضائع

 ً ً إبالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة ب   ویتم االعتراف مبدئیا   ستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا
 مخصص االنخفاض في القیمة.  

 
 الخسائرالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

  موـضح ھو  كما(  األخر  الـشامل  الدخل  خالل منالقیاس بالتكلفة المطفأة أو    ـشروطیتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تـستوفي  
 . على وجھ التحدید:الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقیمةأعاله) 

   بتصنیف ما لم تقم المجموعة    الخسائر   أو   االرباح  خالل   من   العادلة   بالقیمة یتم تصنیف االستثمارات في أدوات الملكیة  
 الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي.  االدواتستثمار في اال

   قیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ال  شروط   التكلفة المطفأة أو   شروط یتم تصنیف أدوات الدین التي ال تستوفي
التكلفة   شروطإما   ةتوفی المسأدوات الدین  تصنیف. باإلضافة إلى ذلك، قد یتم  الخسائر  أو االرباح  خالل من العادلة بالقیمة

أو شروط   الشامل  االمطفأة  الدخل  العادلة من خالل  عند    الخسائر  أو   االرباح   خالل   من   العادلة  بالقیمة  أو  اآلخر لقیمة 
القیاس أو االعتراف ("عدم تطابق    في  تطابقعدم    جوھريیلغي أو یقلل بشكل    التصنیفإذا كان ھذا    المبدئياالعتراف  

على أسس مختلفة.    موالخسائر علیھ  باالرباح أو المطلوبات أو االعتراف    الموجودات") الذي قد ینشأ من قیاس يالمحاسب 
 . الخسائر  أو  االرباح خالل  من العادلة  بالقیمةدوات دین المجموعة أي أ تصنفلم 

 
تبعاد جل التغیرات في القیمة العادلة، أرباح البیع و الناتجة من االـس إیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح في بیان األرباح أو   ،تـس

 الخسائر المجمع وفقاً لشروط العقد أو عندما یثبت الحق في استالم مبلغ األرباح.
 

تصــنف المجموعة االســتثمارات في أدوات الملكیة ضــمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر في  
 .المركز المالي المجمعبیان 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

المتوقـعة لجمیع أدوات اـلدین غیر المحتفظ بـھا ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل    ـیةلخســـــائر االئتـمان لبمخصــــص  المجموـعةتعترف  
 .رئ ح أو الخساارب اال
 

التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة 
بة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصـلي على ذلك األصـل. المجموعة اـستالمھا، تـشمل التدفقات النقدیة   ثم یخصـم العجز بنـس

ة اآلخرى التي تعتبر جزءاً من الشــــروط  المتوقـعة الـتدفـقات النقدیة من بیع الضــــمانات المحتفظ بھا أو التحســــینات االئتمانی 
 .التعاقدیة
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لمدینین التجاریین والمدینیین اآلخرین، طبقت المجموعة  األســلوب المبســط للمعیار واحتســبت الخســائر االئتمانیة لبالنســبة 

المجموعة بتتبع التغیرات   موعلیھ، ال تقو  .المتوقعة استناداً إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة
تند إلى الـسجل  إفي مخاطر االئتمان وتقوم بتقییم   نخفاض القیمة على أـساس مجمع. أنـشأت المجموعة مـصفوفة مخـصـصات تـس

مخاطر على الـسابق لخـسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المـستقبلیة المحددة للمدینین والبیئة االقتـصادیة. یتم تقـسیم االنكـشافات لل
أـساس الخـصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعـسر وعمر العالقة، أیھما 

 .ینطبق
 

األسـلوب المسـتقبلي حیث لم یعد المجموعة  بالنسـبة ألرصـدة األطراف ذات الصـلة والقروض بین شـركات المجموعة، تطبق  
المجموعة  في البدایة لحدث خســائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ المجموعة  االعتراف بالخســائر االئتمانیة یعتمد على تحدید  

  في االعتـبار نـطاق أكبر من المعلوـمات عـند تقییم مـخاطر االئتـمان وقـیاس الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة بـما في ذـلك األـحداث
الماضــیة، الظروف الحالیة، التوقعات المعقولة والممكن إثباتھا والتي تؤثر على القدرة المتوقعة على تحصــیل التدفقات النقدیة 

 المستقبلیة ألداة الدین.
 

 تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي:المجموعة  قلتطبیق األسلوب المستقبلي، تطب 
   األدوات المالیة التي لم تتراجع قیمتھا بصــورة كبیرة بالنســبة لجودتھا االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي  –  األولىالمرحلة

 أو المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.
  (ـعدم انخـفاض قیـمة االئتـمان) ـھا  األدوات الـمالـیة التي تراجـعت قیمتـھا بصــــورة كبیرة من حـیث جودت   –المرحـلة الـثانـیة

 االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.
  (انخـفاض قیـمة االئتـمان) الموجودات الـمالـیة التي لـھا دلـیل موضــــوعي على انخـفاض القیـمة في ـتاریخ  –المرحـلة الـثالـثة

والمـحدد أن قیمتـھا ـقد انخفضـــــت عـندـما یكون لـحدث أو أكثر أثر ســــلبي على الـتدفـقات النـقدـیة    المجمـعة  البـیاـنات الـمالـیة
 المستقبلیة المقدرة.

 
مخاطر    منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة  جوھريالمالیة قد تدھورت بشكل    لألداةعند تقییم ما إذا كانت جودة االئتمان 

اریخ ال  على  التعثر ة في ـت الـی اطر  األداة الـم ذا   على  التعثرتقریر بمـخ د إجراء ـھ دئي. عـن اریخ اإلعتراف المـب ة في ـت الـی األداة الـم
تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمیة والنوعیة المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات   ،التقییم

المســتقبلیة للصــناعات التي  اإلمكانیةلتطلعیة التي تم النظر فیھا  مفرط. تشــمل المعلومات ا  دة المتاحة دون تكلفة أو جھتطلعی ال
والتي تم الحصـــول علیھا من تقاریر الخبراء االقتصـــادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة    ،مجموعةالیعمل فیھا مدینو 

  للمعلومات  الخارجیةف المصـادر  باإلضـافة إلى النظر في مختل  ،ومؤسـسـات الفكر ذات الصـلة وغیرھا من المنظمات المماثلة
 لمجموعة.لالمتعلقة بالعملیات األساسیة  والمتوقعة الفعلیة االقتصادیة

 
شھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بـــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة   12یتم االعتراف بـــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة  

للموجودات الـمالـیة" للمرحـلة الـثانـیة والـثالـثة. تمـثل الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة على ـمدى أعـمار  على ـمدى أعـمار االئتـمان  
ــائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة   االئتمان للموجودات المالیة خسـ

شــــھًرا جزءاً من الخســــائر    12مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة لمدة المالیة. تمثل الخســــائر االئتمانیة المتوقعة على  
االئتـمانـیة المتوقـعة على ـمدى أعـمار الموجودات الـمالـیة والتي من المتوقع أن تنتج عن أـحداث تعثر على األدوات الـمالـیة لـمدة 

  شھًرا بعد تاریخ التقریر المالي. 12
 

ــائر االئتمانیة المتو ــائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة  یتحدد قیاس الخسـ قعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسـ
یتم خصـــم خســـائر االئتمان المتوقعة والتي تم قیاســـھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل    المالیة.

  .على بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 

 المالیةالمطلوبات  -2
جمیع المطلوـبات الـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة، وفي ـحاـلة القروض والســــلفـیات واـلدائنون تخصــــم تـكالیف ل  المـبدئيیتم االعتراف 

المعاملة المتعلقة بھا بشـــكل مباشـــر. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـائر أو  
 المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.بالتكلفة 

 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

 یتم تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائرعندما تكون المطلوبات المالیة:
 مقابل محتمل للمستحوذ في عملیة دمج األعمال، -1
 محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو  -2
 الخسائر.  تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو -3
 

ــائر   ــائر بالقیمة العادلة، مع االعتراف باألرباح أو الخســ یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخســ
 سائر إلى الحد الذي ال تكون فیھ جزءاً من عالقة تحوط محددة.الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة في االرباح أو الخ
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ــائر، یتم االعتراف بمبلغ التغیر في   ــنفة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسـ ــبة للمطلوبات المالیة المصـ ومع ذلك، بالنسـ
ل اآلخر. یتم  ــاـم ل الشـــ دـخ ات في اـل ك المطلوـب ان لتـل اطر االئتـم التغییرات في مـخ اص ـب ة الـخ الـی ات الـم ة للمطلوـب ادـل ة الـع القیـم

تغیر في القیمة العادلة للمطلوبات في االرباح أو الخســائر. التغیرات في القیمة العادلة الخاصــة  االعتراف بالمبلغ المتبقي من ال
بالمخاطر االئتمان للمطلوبات المالیة یعترف بھا في الدخل الـشامل اآلخر وال یتم إعادة تـصنیفھا الحقاً إلى االرباح أو الخـسائر  

 د المطلوبات المالیة.لكن یتم تحویلھا إلى األرباح المرحلة عند استبعا
 

 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة
اـئدة   ة الـف أة ـباســــتـخدام طریـق ة المطـف الـیة غیر الـمدرـجة ـبالقیـمة الـعادـلة على النحو المبین أعاله ـبالتكلـف یتم قـیاس المطلوـبات الـم

 الفعلیة.
 

 الدائنون 
یمثل رصــید الدائنین في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین. یمثل بند الدائنین التجاریین االلتزام لســداد قیمة بضــائع أو  
خدمات تم شـــراؤھا ضـــمن النشـــاط االعتیادي. یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة 

الفائدة الفعلي. یتم تصـنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السـداد یسـتحق خالل سـنة  المطفأة باسـتخدام طریقة معدل  
 أو أقل (أو ضمن الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة. 

 
  دائنو إیجار تمویلي 

ً یتمثل دائنو إیجار تمویلي في المبلغ المـستحق على أـساس الدفع المؤجل لبنود تم ـشراؤھا   دائنو إیجار  عقود    اتالتفاقی   وفقا
جمالي المبلغ الدائن، بعد خـصم تكالیف التمویل المتعلقة بالفترات إب  دائنو اإلیجار التمویليیدرج رـصید عقــــــود    .تمویلي

تمویل المسـتقبلیة عند اسـتحقاقھا على أسـاس توزیع نسـبي زمني باسـتخدام طریقة العوائد  المسـتقبلیة. یتم إطفاء تكالیف ال
 .الفعلیة

 
ــتبدال المطلوبات  إلغاء أو تقادم االلتزام مقابل تلك المطلوبات ،عند إنتھاءیتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالیة  . عندما یتم اس

ً المالیة الحالیة بأخرى من نفس المقرض   أو تعدیل شــروط المطلوبات المالیة الحالیة بشــكل جوھري.    بشــروط مختلفة جوھریا
عتراف ألصـــــل اللتزام وإدراج التزام ـجدـید، ویتم إدراج الفرق بین القیـمة اـلدفترـیة ذات  إیتم مـعامـلة التـبدـیل أو التغییر ـكإلـغاء 

ً لم یكن التعدیل جوھری . إذا  المجمع  والدخل الشـــامل اآلخر بیان األرباح أو الخســـائر  الصـــلة في )  1: (بالفرق  اإلعتراف یتم، ا
ر ـكأرـباح أو  ئ ح أو الخســـــااـبر) القیـمة الـحالـیة للـتدفـقات النـقدـیة بـعد التـعدـیل في اال2القیـمة اـلدفترـیة للمطلوـبات قـبل التـعدـیل؛ و (

 خرى.آخسائر التعدیل ضمن أرباح وخسائر 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة -3
مقاصــــة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم ادراج صــــافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان ھناك حق  یتم 

ویة   اس الصـافي أو لتحقیق الموجودات وتـس ویة على أـس قانوني واجب النفاذ حالیا لمقاصـة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتـس
 المطلوبات في وقت واحد.

 
 :   مخزونال -  ـھ

، بعد تكوین مخصص ألیـة بنود متقادمة  الممكن تحقیقھا أیھما أقل البیعیةصافي القیمة    التكلفة أو   متوسطیقیم المخزون على اساس  
لجعل    المتكبدة  ، وأجور العمالة المباشرة وكذلك المصاریف غیر المباشرةالمواد المباشرة  المخزونتكلفة  . تتضمن  كةأو بطیئة الحر

 . المتوسط المرجحالتكلفة على أساس  تحدد . المخزون في موقعھ وحالتھ الحالیة 
 

االعتیادي مخصوما منھ تكالیف االنجاز والمصاریف   إن صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ھو السعر المقدر للبیع من خالل النشاط
بناء على  .  البیعیة الحركة  وبطیئة  المتقادمة  المخزون  بنود  الممكن یتم شطب  البیعیة  القیمة  المتوقع وصافي  المستقبلي  االستخدام 

 تحقیقھا.
 

 :  العقارات االستثماریة  -  و
القائمة   العقارات  االستثماریة  العقارات  بھا  تتضمن  المتعلقة  اإلستخدام  التطویر  وموجودات حق  إعادة  أو  اإلنشاء  قید  والعقارات 

ارتفاع القیمة السوقیة أو كالھما. تدرج العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تشمل  والمحتفظ بھا لغرض اكتساب اإلیجارات أو  
یة  سعر الشراء وتكالیف العملیات المرتبطة بھا. الحقاً للتسجیل المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھا

ئر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في بیان األرباح أو الخسائر  الفترة المالیة. یتم تسجیل األرباح أو الخسا
 .المجمع في الفترة التي حدث بھا التغیر

 
یتم رسملة المصاریف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل فقط عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة الناتجة من  

األخرى  الم والصیانة  اإلصالحات  تكالیف  جمیع  تسجیل  یتم  موثوقة.  بصورة  قیاسھا  یمكن  التكلفة  وأن  المجموعة.  إلى  صاریف 
 . المستبدل  للجزء ة ی الدفتر مةی كمصاریف عند تكبدھا. عند استبدال جزء من العقار االستثماري، یتم إلغاء االعتراف بالق
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االستثماریة عند استبعادھا (أي في تاریخ انتقال السیطرة للمشتري) أو سحبھا نھائیا من االستخدام وال  یتم إلغاء االعتراف بالعقارات  

ار  یوجد أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستبعاد. ویتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنھـاء خدمـة العق
 .خسائر المجمعاالستثماري في بیان األرباح أو ال 

 
یتم التحویل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث تغیر في استخدام العقار یدل على نھایة شغل المالك لھ، أو بدایة تأجیره تشغیلیا  
لطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطویر. ویتم التحویل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغیر في االستخدام یدل علیھ بدایة شغل  

بالمحاسبة    المالك لھ، أو بدایة تطویره بغرض بیعھ. في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار استثماري، تقوم المجموعة 
 ً  للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول وتغییر االستخدام.  عن ذلك العقار طبقا

 
 :   لشركات الزمیلةا   -  ز

والتي تتمثل في قدرتھا على المشاركة في القرارات   جوھري علیھا، تأثیر للمجموعة  یكون التي الشركات تلك ھي الزمیلة الشركات  إن
ً والتشغیلیة للشركة الزمیلة.   المالیة بیان المركز المالي   في  تدرج الزمیلة  الشركات في  االستثمارات الملكیة، فان حقوق لطریقة  وفقا

بدایة   تاریخ من الزمیلة الشركة موجودات صافي في المجموعة لحصة اإلقتناء لتاریخ الحقة تغیرات أیة بأثر المعدلة بالتكلفة المجمع
 لغرض بھا محتفظ  كاستثمارات المصنفة االستثمارات عدا فیما  الجوھري، التأثیر لھذا الفعلي الزوال  فعلیا حتى التأثیر الجوھري

ً  عنھا المحاسبة یتم البیع، حیث الدولي  وفقا البیع  المتداولة غیر "الموجودات 5 رقم المالیة للتقاریر للمعیار  بھا لغرض  المحتفظ 
 المستمرة".  غیر والعملیات

 
مالیة مراجعة للشركات الزمیلة كما في  معلومات  على    الشركات الزمیلة بناءً   في  استثمارتھاتقوم المجموعة بإحتساب حصتھا من  

 . 2021دیسمبر  31أكتوبر وحتى  1مع إجراء التعدیالت المتعلقة بأیة معامالت مادیة تمت خالل الفترة من  2021سبتمبر  30
 

تقوم المجموعة  بإدراج حصتھا في نتائج أعمال الشركة الزمیلة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع، كما تقوم بإدراج حصتھا في  
  الدخل الشامل اآلخر بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة ضمن  بیان األرباح أو الخسائر والتغیرات في  

 لھا.  المجمع
 

والتي   األجل طویلة حصص أیة المجموعة متضمنة حصة الزمیلة الشركة خسائر تجاوزت إذا الخسائر تسجیل عن المجموعة تتوقف
 قامت  أو  الزمیلة  الشركة  تجاه  إلتزام   المجموعة  على  كان إذا عدا  الزمیلة فیما الشركة المجموعة في  صافي استثمار جزءاً من تمثل

 .عنھابأیة مدفوعات نیابة 
 
حصة   حدود  في  الزمیلة الشركة في  االستثمار مقابل الزمیلة الشركات  مع المعامالت عن الناتجة الخسائر أو األرباح ستبعادا یتم

 .الزمیلة الشركة من المجموعة 
 
 المحتملة  واإللتزامات  المحددةوالمطلوبات  من صافي القیمة العادلة للموجودات  حصة المجموعة  عن  اإلقتناء تكلفة  في  زیادة  أي  إن

 الدفتریة القیمة  من  كجزء الشھرة  وتظھر   . كشھرة بھا اإلعتراف  یتم اإلقتناء عملیة  تاریخ في كما  الزمیلة  للشركة  بھا  المعترف
 اإلقتناء أقل من إذا كانت تكلفة . الزمیلة حیث یتم تقییمھا كجزء من االستثمار لتحدید أي إنخفاض في قیمتھا الشركات  في لالستثمار

 ضمن مباشرة إدراج الفرق یتم المحتملة، المحددة واإللتزامات والمطلوبات  من صافي القیمة العادلة للموجودات  حصة المجموعة 
 األرباح أو الخسائر المجمع.  بیان

 
الزمیلة قد انخفضت قیمتھ  بتاریخ كل فترة مالیة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة  تحدد المجموعة 

وتحدید إذا ما كان ضروریاً االعتراف بأي انخفاض في قیمة االستثمار. فإذا ما وجد ذلك الدلیل، فیتم اختبار االنخفاض في القیمة  
الممكن   باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة لكامل القیمة الدفتریة لالستثمار (متضمنة الشھرة) وتقوم المجموعة

استردادھا للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ویتم إدراج ھذا المبلغ في بیان األرباح أو الخسائر المجمع. یتم إدراج أى عكس لإلنخفاض  
 في القیمة إلى الحد الذي تزید فیھ الحقا القیمة القابلة لالسترداد من اإلستثمار.

 
الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وقید أیة استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة. إن أي فرق  عند فقــدان التأثیر الجوھري على الشركة  

ع  بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الجوھري والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ باإلضافة إلى المحصل من البی 
 لمجمع. یتم اإلعتراف بھ في بیان األرباح أو الخسائر ا

 
 دمج األعمال والشھرة :  -  ح
 

 دمج األعمال . أ
. تقاس تكلفة اإلقتناء بالقیمة العادلة في تاریخ اإلقتناء والتي تمثل إجمالي یتم المحاسبة عن دمج األعمال بإستخدام طریقة اإلقتناء

یقوم المشــتري في كل عملیة دمج أعمال   ،یر المســیطرة في الشــركة المشــتراةالمقابل الممنوح باإلضــافة إلى قیمة الحصــص غ
بقیاس الحـصص غیر المـسیطرة في الـشركة المـشتراة والتي تمثل حـصتھم الحالیة التي تعطي لمالكھا الحق في حـصة نـسبیة في  

ــي صـافي قیمة الموجودا بة الحصـة فــــ تحوذ صـافي الموجودات عند التصـفیة إما بالقیمة العادلة أو بنـس ت المحددة للـشركة المـس
 . تدرج تكالیف اإلقتناء كمصروف عند تكبدھا.یھاعل
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ً تقوم المجموعة عند اإلقتناء بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة لغرض تحدید التصــنیف المناســب لھا   للشــروط التعاقدیة   وفقا

عن تلك العقود التابعة  ، بما في ذلك فـصل المـشتقات الـضمنیةذات الـصلة كما في تاریخ اإلقتناءوالظروف اإلقتـصادیة والـشروط  
 لھا والخاصة بالشركة المشتراة.

 
ة العادلة كما في تاریخ ، یتم إعادة قیاس حصــــة المشــــترى الســــابقة على تاریخ اإلقتناء بالقیمعـند دمج األعـمال على مراحل

 ، ویدرج أي ربح أو خسارة ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع.اإلقتناء
 

ــتري یتم إدراجھ بالقیمإن أي مقابل محتمل   . یتم إدراج التغیرات الالحقة  ة العادلة كما في تاریخ اإلقتناءیتم تحویلھ من قبل المشـ
ً في القیـمة الـعادـلة للمـقاـبل المحتـمل والتي ـقد تكون أصـــــل أو إلتزام   ا دوات  "األ  – )9(رقم    للتـقاریر الـمالـیة  معـیار اـلدوليلل  وفـق

 ، فإنھ ال تتم إعادة قیاسھ حتى یتم تسویتھ نھائیا ضمن حقوق الملكیة.ل كحقوق ملكیةل المحتمف المقاب المالیة". عند تصنی 
 

لتي لم تكتمل معالجتھا ، تقوم المجموعة بتســـجیل مخصـــصـــات للبنود ااألعمال في نھایة الفترة المالیةعند عدم إســـتكمال دمج  
ت أو مطلوبات إضـافیة لتعكس أي معلومات حدیثة . ویتم تعدیل ھذه المخصـصـات خالل فترة القیاس أو قید موجوداالمحاسـبیة

، والتي كانت قد تؤثر على المبالغ المسـجلة عند اإلقتناء إن كانت معروفة في  وال المتواجدة في تاریخ اإلقتناءعن الحقائق واألح
 ذلك التاریخ.

 
 الشھرة .ب 

ھ للحصــــص غیر   ل المحول والمبلغ المعترف ـب اـب ادة في المـق ل الشــــھرة الزـی ة للموجودات  تمـث ادـل ة الـع المســــیطرة عن القیـم
ــھرة  ــھرة مبدئیا كأصــل بالتكلفة والحقا یتم قیاس الش والمطلوبات واإللتزامات المحتملة كما في تاریخ عملیة اإلقتناء. تظھر الش

  بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفاض المتراكمة في القیمة.
 

ـفإن   ،مجموـعة من الموجودات والمطلوـبات واإللتزاـمات عن التكلـفةإذا ـكان ھـناك زـیادة في صـــــافي القیـمة الـعادـلة لحصـــــة ال
ومن ثم إدراج قیـمة الزـیادة  ،المجموـعة مـطالـبة ـبإـعادة تقییم القـیاس والتـحدـید لصـــــافي الموجودات ومراجـعة قـیاس تكلـفة اإلقتـناء

 المتبقیة بعد إعادة التقییم مباشرة ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع.
 

فإنھ یتم توزیع الشــھرة على كل وحدات تولید النقد للمجموعة والمتوقع لھا   ،د من وجود إنخفاض في قیمة الشــھرةلغرض التأك
تتم مراجعة وحدات تولید النقد التي تم توزیع الشـھرة علیھا سـنویا أو بصـورة أكثر تكرارا عند وجود   .اإلنتفاع من عملیة الدمج

، ـفإـنھ یتم من القیـمة اـلدفترـیة لتـلك الوـحدة القیـمة االســــتردادـیة لوـحدة تولـید النـقد أـقل  إذا ـكاـنت  .دلـیل على إنخـفاض قیـمة الوـحدة
، ومن ثم یتم تخفیض باقي الموجودات في نفس على الوحدة بقیمة إنخفاض القیمة تخفیض القیمة الدفتریة ألي شـھرة تم توزیعھا
نخفاض في القیمة المتعلقة بالشـھرة في  الیتم عكس خسـائر ا  أصـل في الوحدة، والالوحدة بشـكل نسـبي طبقا للقیمة الدفتریة لكل  

  الفترات الالحقة.
 

ــھرة ــكل الشـ ــتبعاد جاجزءا من وحدة تولید النقد ویتم   عندما تشـ ــھرة المسـ رتبطة  زء من العملیات بداخل ھذه الوحدة، فإن الشـ
الناتجة عن إســتبعاد ھذه ، وذلك عند تحدید الربح أو الخســارة  لھذه العملیاتبالعملیات المســتبعدة تمثل جزءاً من القیمة الدفتریة  

المحتفظ بھ من وحدة    . یتم قیاس الـشھرة المـستبعدة في ھذه الحالة على أـساس القیمة النـسبیة للعملیات المـستبعدة والجزءالعملیات
 .تولید النقد

 
ة المجموعة الخاصـة بالـشھرة الناتجة عن عملیة إقتناء ـشرك یاـس ة اإن ـس یاـس تثمار في الـشركات  الة زمیلة قد تم عرضـھا في ـس ـس

 .)ز – 2(إیضاح رقم  -الزمیلة 
 

 ممتلكات وعقارات ومعدات :  -   ط
 موقع  إلى الموجودات تلك بإیصال مرتبطة مباشرة تكالیف وأي الشراء سعر والمعدات والعقارات للممتلكات المبدئیة التكلفة تتضمن

 اإلصالحات  مثل ،والمعدات والعقارات  الممتلكات تشغیل بعد المتكبدة المصاریف  إدراج عادة یتم .للتشغیل جاھزة  وجعلھا  التشغـیل
 فیھا یظھر التي الحاالت  في . فیھا المصاریف  ھذه تكبد یتم التي  الفترة في  المجمع  األرباح أو الخسائر بیان في والفحص  والصیانة
 الممتلكات إحدى  إستخدام من علیھا الحصول  المتوقع المستقبلیة االقتصادیة  المنافع في زیادة إلى  أدت  قد  المصاریف  أن بوضوح 

 الممتلكات  على إضافیة  كتكلفة المصاریف  ھذه  رسملة  یتم فإنھ  أساساً، المحدد األداء معیار من أعلى حد  إلى  والمعدات  والعقارات 
 .والمعدات  والعقارات 

 
 خدمة إنھاء أو بیـع عند  .القیمة اإلنخفاض في  وخسائر المتراكم االستھالك ناقصا بالتكلفة والمعدات والعقارات  الممتلكات تظھر

األرباح   بیان في استبعادھا عن ناتجة  خسارة أو  ربح أي  ویدرج الحسابات من المتراكم واستھالكھا تكلفتھا استبعاد یتم الموجودات،
لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو   والعقارات والمعدات  یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات . المجمع أو الخسائر

القیمة الدفتریة  في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات وعندما تزید  تغیرات الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
البیع عن القیمة القابلة لالسترداد المقدرة، یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف  

 أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. 
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 كما  الممتلكات والعقارات والمعدات وذلك لبنود المتوقعة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة االستھالك احتساب یتم
 :یلي

 
   سنوات 
 مباني  20

 وأدوات أجھزة ومعدات  10 -  4
 سیارات النقل   10 -  6
 أثاث ودیكورات  5 -  4

 
 االقتصادیة  المنافع نمط مع تتفقان االستھالك وفترة الطریقة أن من للتأكد دوریا االستھالك وطریقة اإلنتاجي العمر مراجعة یتم

  .والمعدات  والعقارات الممتلكات بنود من  المتوقعة
 

یتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند استبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادیة متوقعة من االستعمال  
 المستمر لتلك الموجودات.  

 
 : الموجودات غیر المالیة قیمة  نخفاضا -  ي

بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل على انخفاض في قیمة تلك   في نھایة الفترة المالیة، تقوم المجموعة
ر االنخفاض في القیمة،  الموجودات. إذا كان یوجد دلیـل على االنخفاض، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائ 

(إن وجدت). إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، یجب على المجموعة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد  
 لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل. 

 
القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المستخدمة لألصل    إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو 

من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب. یجب أن یعكس سعر  
 الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. 

 
القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض القیمة   إذا كانت القیمة 
الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسترداد. یجب االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في بیان  

لخسائر المجمع، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خسارة انخفاض قیمة  األرباح أو ا
 األصل كانخفاض إعادة تقییم.

 
المعدلة القابلة  عند عكس خسارة االنخفاض في القیمة الحقاً، تزداد القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة  

یتم   لم  أنھ  لو  الذي كان سیحدد  الدفتري  المبلغ  القیمة عن  انخفاض  الدفتري بسبب عكس خسارة  المبلغ  یزید  لالسترداد. یجب أال 
خسارة   بعكس  االعتراف  یجب  السابقة.  السنوات  خالل  النقد)  تولید  وحدة  (أو  األصل  قیمة  انخفاض  من  خسارة  بأیة  االعتراف 

مة مباشرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة  االنخفاض في القی 
 یجب معالجة عكس خسائر االنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم. 

 
 :   العملیات غیر المستمرة - ك 

 : ذيلبیع، والا  لغرض محتفظ بھ    اعلى أنھ  اأو تم تصنیفھ  امن المجموعة تم استبعادھ  ات (وحدات) ُمَكون تمثل العملیات غیر المستمرة  
 تمثل نشاط جوھري أو قطاع جغرافي منفصل. -
 تمثل جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوھري أو قطاع جغرافي منفصل. -
ً تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البیع  -  .الحقا
 

 بقیة  عن التقریرالمالي وألغراض التشغیلیة الناحیة من واضح، بشكل تمییزھا یمكن والتي نقدیة  وتدفقات عملیات الُمَكون ھذا یشمل
  بھا   محتفظ  یكون  عندما  نقد  تولید  وحدات   مجموعة   أو   نقد  تولید  وحدة   عن  عبارة   المنشأة  مكونات   أحد   سیكون   أخر،  بمعنى.  المجموعة 

 .االستخدام لغرض
 

 . یتم تصنیف تلك العملیات كعملیات غیر مستمرة عند البیع أو عند تحقق شروط التصنیف كعملیات غیر مستمرة، أیھما یحدث أوالً 
 

یتم إدراج االیرادات والمصروفات المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة بشكل منفصل عن االیرادات والمصروفات المتعلقة بالعملیات  
وكذلك  المجمعة  المستمرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع وذلك حتى مستوى الربحیة للفترة المنتھیة في تاریخ البیانات المالیة  

المجموعة بحصة غیر مسیطرة في الشركة التابعة بعد البیع، حیث یتم إدراج الربح أو الخسارة    حتى وإن احتفظت  الفترات المقارنة، 
 كبند مستقل ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع. 
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 :   الخدمة نھایة  مخصص مكافأة -   ل

 اإللتزام  ھذا إن   . الموظفین األھلي وعقود  القطاع  في  الكویتي العمل  لقانون  طبقا للموظفین الخدمة  نھایة  لمكافأة  إحتساب مخصص  یتم
 لھذا  الحالیة القیمة  یقارب والذي  ،نھایة الفترة المالیة في خدماتھ إنھاء  تم لو فیما موظف، لكـل المستحق  المبلغ یمثل  الممول غیر

 .اإللتزام النھائي
 

 :   للمساھمینتوزیعات األرباح  -  م
تقوم المجموعة باالعتراف بتوزیعات األرباح النقدیة وغیر النقدیة لمساھمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات نھائیا، 

  ة م االع. یتم إقرار تلك التوزیعات عند الموافقة علیھا من قبل الجمعیة  رة المجموعة داالتوزیعات خاضعا إلوعندما ال یعود قرار تلك  
 . المجمع حقوق الملكیةفي بیان ، حیث یتم االعتراف بقیمة تلك التوزیعات  اھمي الشركة األملمسالسنویة 

 
  یتم قیاس التوزیعات غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي سیتم توزیعھا مع إدراج نتیجة إعادة القیاس بالقیمة العادلة مباشرة 

ن الفرق بین القیمة الدفتریة لذلك االلتزام والقیمة الدفتریة  إعند القیام بتلك التوزیعات غیر النقدیة، ف  . المجمع  حقوق الملكیة بیان  ضمن  
 . للموجودات الموزعة یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع

 
كأحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي   المجمعة  رباح التي تم إقرارھا بعد تاریخ البیانات المالیةألفصاح عن توزیعات ایتم اإل

 المجمع.
 

 :   رأس المال -  ن
التكالیف اإلضافیة المرتبطة مباشرة بإصدار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة  إن    .تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة 

   مخصومة من المبالغ المحصلة. 
 

 :   أسھم الخزانة -   س
ً تتمثل أسھم الخزانة في أسھم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارھا ثم إعادة شراؤھا   من قبل المجموعة ولم یتم إعادة إصـدارھا    الحقا

د  أو إلغائھا بعد. وتتم المحاسبة عن أسھم الخزانة باستخدام طریقة التكلفة. وفقا لطریقة التكلفة، یتم إدراج متوسط تكلفة األسھم المعا 
ا كحساب معاكس ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار ھذه األسھم یتم إدراج األرباح في حساب منفصل غیر قابل للتوزیع  شراؤھ

ویتم تحمیل أي خسائر محققة على الحساب نفسھ في  فترة االحتفاظ بأسھم الخزینة. ل"احتیاطي أسھم الخزانة"،  الملكیة ضمن حقوق  
الحساب، ویتم تحمیل الخسائر اإلضافیة على األرباح المرحلة ثم االحتیاطیات ثم عالوة اإلصدار على  حدود الرصید الدائن لذلك  

ً تستخدم األرباح المحققة    .التوالي ً   الحقا   في عالوة اإلصدار ثم االحتیاطیات ثم   عن بیع أسھم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا
على التوالي. ال یتم دفع أي توزیعات نقدیة عن أسھم الخزانة. إن إصدار أسھم المنحة    األرباح المرحلة ثم احتیاطي أسھم الخزانة 

 .یؤدي إلى زیادة عدد أسھم الخزانة بشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم الخزانة
 

ً عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكیة رأس مال الشركة األم   التكالیف    (أسھم الخزانة)، یتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا
اإلضافیة المتعلقة مباشرة بأسھم الخزانة من حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم إلى أن یتم إلغاء األسھم أو إعادة إصدارھا.  

ً في حال إعادة إصدار األسھم   تكالیف اإلضافیة المباشرة للعملیة في حقوق  ، یتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم الالحقا
 الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم. 

 
 :   حقوق ملكیة أخرىبنود  -  ع

 دون فقدان السیطرة.من ملكیة حصص وحقوق ملكیة شركات تابعة لتسجیل أثر التغیر في  حقوق ملكیة أخرىبنود ستخدام إتم 
 

 :   العمالءإیرادات العقود المبرمة مع  -   ف
الذي تتوقع   المقابلبإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل ـسیطرة البـضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس    اإلعترافیتم 

ــتحقاقھ  المجموعة ــائعمقابل تلك   اسـ ــتنتجتأو الخدمات.   البضـ ــكل عام أنھا   المجموعة اسـ في ترتیبات عقود   الرئیســـي  الطرفبشـ
 إلى العمیل. السیطرة نقلإیراداتھا، ألنھا تسیطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل 

 
 عن العقود: الناتجةتطبق المجموعة نموذًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإلیرادات 

یُعّرف العـقد ـبأـنھ اتـفاق بین طرفین أو أكثر ینشــــئ حقوـقاً والتزاـمات واجـبة النـفاذ  -: تـحدـید العـقد مع العمـیل   ىالخطوة األول -
 ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.

ھو وعد في العقد مع العمیل لبیع البضائع أو تأدیة    تعاقديتزام اللاالإن   –في العقد    تعاقدیةلتزامات الاال: تحدید   الخطوة الثانیة -
 الخدمات إلى العمیل.

ســـعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إســـتحقاقھ لبیع البضـــائع أو تأدیة    -الخطوة الثالثة : تحدید ســـعر المعاملة   -
 ارج التعاقد.باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خ ،الخدمات إلى العمیل المتفق علیھا

بالنســبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،    –الخطوة الرابعة: توزیع ســعر المعاملة على التزامات األداء في العقد  -
ــعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي   ــیص سـ ــتقوم المجموعة بتخصـ سـ

 ة ذلك االلتزام باألداء.تتوقع المجموعة استحقاقھ نظیر تلبی 
 الخطوة الخامسة : االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء. -
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المجموـعة بمـمارســـــة بعض األراء، مع األـخذ في اإلعتـبار ـكاـفة الحـقائق والظروف ذات الصـــــلة عـند تطبیق ـكل خطوة من   تقوم

 خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا.
 

ة التزاـمات    تعترف ا) تقوم المجموـعة بتلبـی ا (أو كلـم دـم ا في وـقت مـحدد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـن المجموـعة ـباإلیرادات إـم
ألداء عن طریق بیع البضـاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنقل السـیطرة على البضـاعة أو الخدمات  ا

 على مدى فترة من الوقت (ولیس في وقت محدد) وذلك عند استیفاء أي من المعاییر التالیة:
 أو   ،ھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة باألداء العمیل المنافع التي تقدمھا أداء المجموعة ویستھلك ىأن یتلق -
أداء المجموعة ینشئ أو یحسن األصل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ العمیل عند تشیید األصل أو   -

 تحسینھ، أو 
و للمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل    ،أداء المجموعة ال ینشئ أي أصل لھ استخدام بدیل للمجموعة -

 حتى تاریخھ. 
 

تنـقل الســــیطرة في وـقت مـحدد إذا لم تتحقق أي من المـعاییر الالزـمة لنـقل البضـــــاـعة أو الـخدـمة على ـمدى فترة من الوـقت. ـتأـخذ 
 المجموعة العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل السیطرة أم لم یتم:

 یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  أن -
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل.  -
 . أن تقوم المجموعة بتحویل الحیازة المادیة لألصل -
 . أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة لملكیة األصل -
 أن یقبل العمیل األصل.  -
 

ت  تعترف المجموعة بمطلوبات العقود للمقابل المستلم والمتعلقة بالتزامات األداء التي لم یتم تلبیتھا، وتدرج ھذه المبالغ مثل المطلوبا 
األخرى في بـیان المركز الـمالي المجمع. وبالمـثل، إذا قامت المجموعة بتلبـیة التزامات األداء قـبل اســــتالم المـقابل، فإنـھا تعترف إما 

ً ات العقد أو مدینین في بیان المركز المالي المجمع بموجود  لما إذا كانت ھناك معاییر غیر مرور الوقت قبل استحقاق المقابل. وفقا
 

ترداد ھذه التكالیف، وال یتم تكبد  ملة التكالیف اإلضـافیة للحصـول على العقد مع العمیل عند تكبدھا حیث تتوقع المجموعة اـس یتم رـس
یتم الحصـــول على العقد. یتم تســـجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصـــروف إذا كانت فترة  تلك التكالیف إذا لم  

 إطفاء تلك التكالیف أقل من سنة.
 

 : إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة
 
  عقود النقل 

العـقد المتكـبدة لألعـمال المنجزة حتى ـتاریـخھ إلى  تـكالیف  بـناء على نســـــبة   ـمدى الوـقتیتم االعتراف ـبإیرادات عقود النـقل على 
 .إجمالي تكالیف العقد المقدرة

 
  اإلیرادات األخرى 

 یتم تحقق اإلیرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 ) ر).   – 2إن السیاسة المحاسبیة إلیرادات اإلیجارات تم االفصاح عنھا في إیضاح 
 

   :  المخصصات - ص 
ــص فقط عندما یكون على المجموعة ــابق یكون من المرجح  إ  یتم االعتراف بالمخصـ لتزام قانوني حالي أو محتمل، نتیجة لحدث سـ

ة   دیر موثق لمبلغ االلتزام. یتم مراجـع ة االلتزام، مع إجراء تـق ة لتســــوـی ــادـی ــادرا للموارد االقتصـــ ا صـــ دفـق ك ـت ب ذـل ھ أن یتطـل مـع
القیمة الزمنیة للنقود مادیاً، فیجب   المخصـصـات في نھایة كل فترة مالیة ویتم تعدیلھا إلظھار أفضـل تقدیر ممكن. عندما یكون تأثیر
 أن یكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیمة المستقبلیة للمصاریف المتوقعة لتسویة االلتزام. 

 
 المثقلة باإللتزامات العقود

 بســـــبب تجنبـھا  للمجموعة یمكن ال التي  التـكالیف  أي( تجنبـھا یمكن  ال التي التـكالیف  فـیھ  تتـجاوز عـقد  ھو باإللتزامات  المثـقل  العـقد إن
 تجنبھا یمكن  ال  التي  التكالیف  وتعكس.  بموجبھ  إستالمھا  المتوقع  االقتصادیة  المنافع العقد،  بموجب  بااللتزامات  للوفاء)  العقد امتالكھا
  الوفاء  في  الفشل عن  الناشئة  غرامات  أو  تعویض  وأي بالعقد  الوفاء  تكلفة  إما  وھي العقد،  من  للتخارج  تكلفة  صافي  أقل  العقد  بموجب

 .أقل أیھما بھ،
 

ــھ  العقد  بموجب  الحالي بااللتزام  االعتراف یتم  ،مثقل باإللتزامات  عقد  المجموعة  لدى كان  إذا   قبل. لكن مخصــــص  إنھ على  وقیاســ
ــاب ــص  إحتسـ ــل  مخصـ ــارة  المجموعة  تعترف ،  مثقل باإللتزامات  لعقد  منفصـ   قیمة  في  وجدت تكون  قد  التي القیمة  انخفاض  بخسـ

 .بالعقد الخاصة الموجودات
 

 ال یتم إدراج المخصصات للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.
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 :    التمویلتكالیف  -   ق

المتعلقة التمویل  إن تكالیف    فیما یتعلق باقتراض األموال.  المنشــأةھا  ت تشــمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تكبدالتمویل إن تكالیف  
، وھي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنیا التمویلمباشــرة بتملك أو إنشــاء أو إنتاج الموجودات المســتوفاة لشــروط رســملة تكالیف 

طویال لتـصبح جاھزة لالـستخدام أو البیع، یتم إـضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تـصبح جاھزة بـشكل جوھري لالـستخدام أو البیع. 
تثمارات المحصــلة من االســتثمار المؤقت لقروض محددة والمســتثمرة خالل فترة عدم اســتغاللھا للصــرف یتم إن إیرادات االســ

  خصمھا من تكالیف التمویل القابلة لالسترداد. 
 

 األخرى في بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.التمویل یتم إدراج كافة تكالیف 
 

 :  اإلیجار عقود  -  ر
 

 ر كمؤج المجموعة
تشغیلیة إذا احتفظ المؤجر بجزء جوھري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكیة. تصنف    تأجیرعلى أنھا عقود    التأجیرتصنف عقود  
  تأجیر إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب یتضمن    .تمویلیة   تأجیراألخرى كعقود    التأجیر جمیع عقود  

یستند إلى مضمون ھذا الترتیب، ویتطلب تقییم ما إذا كان تنفیذ ھذا الترتیب یعتمد على استخدام أصل معین أو موجودات محددة، أو  
   .أن الترتیب ینقل أو یمنح الحق في استخدام األصل 

 
 التشغیلي عقد اإلیجار 

التكالیف   الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. إن  القسط  التشغیلي على أساس  بإیرادات اإلیجارات من عقد اإلیجار  یتم االعتراف 
م  المباشرة األولیة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشغیلي یتم إضافتھا على القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویت 

 االعتراف بھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 
 

 المجموعة كمستأجر 
  ستخدام اإل  حق بموجودات    المجموعة  تعترف .  العقد  بدایة  تاریخ  في  تأجیر،  یتضمن  أو  تأجیر العقد  كان  إذا  مابتقییم    المجموعة   تقوم

 . المستأجر  الطرف  فیھا تكون التي التأجیر ترتیبات بجمیع یتعلق فیما  المقابلة التأجیر ومطلوبات
 
 اإلستخدام  حق   موجودات )1

ستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي التاریخ الذي تصبح بھ الموجودات محل العقد  بموجودات حق اإل  المجموعة  تعترف
لإل أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة المعدلة ألي  ستخدام  اإلستخدام). وتقاس موجودات حق  متاحتاً  بالتكلفة ناقصاً 

قیمة مطلوبات عقد التأجیرالمعترف بھا ستخدام  اإل عملیات إعادة قیاس لمطلوبات عقد التأجیر. تتضمن تكلفة موجودات حق  
بدایة عقد التأجیر ناقصاً أي حوافز إیجار  والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة ودفعات عقد التأجیر المسددة في أو قبل تاریخ  

بصورة معقولة من حصولھا على ملكیة الموجودات المستأجرة في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم   المجموعةمستلمة. إذا لم تتأكد  
مدة عقد  المعترف بھا على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو ستخدام اإلإستھالك موجودات حق 

 لالنخفاض في القیمة. ستخدام اإل اإلیجار، أیھما أقرب. تتعرض موجودات حق 
 

بالقیمة العادلة طبقاً لسیاسة العقارات االستثماریة  المتسأجرة العقارات االستثماریة ب یتم قیاس موجودات حق اإلستخدام المتعلقة 
 .  ویتم عرضھا ضمن بند العقارات االستثماریة في بیان المركز المالي المجمع  و) –  2(إیضاح  كما ھو مبین في 

 
 التأجیر  عقد مطلوبات  )2

في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات عقد التأجیر ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر المقرر    المجموعة  تعترف
سدادھا خالل فترة عقد التأجیر. وتتضمن دفعات عقد التأجیر الدفعات الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوھرھا) ناقصاً أي حوافز  

تغیرة تعتمد على مؤشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة  مستحقة ودفعات عقد التأجیر الم  التأجیر
متأكدة من ممارسة ھذا الخیار    المجموعةالمتبقیة. كما تشتمل دفعات عقد التأجیر على سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت  

التأ إذا كانت مدة عقد  التأجیر  الغرامات إلنھاء عقد  إنھاء عقد    المجموعة جیر تعكس ممارسة  بصورة معقولة ودفعات  خیار 
التأجیر. یتم االعتراف بدفعات عقد التأجیر المتغیرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فیھ  

 األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات.   
 

سعر االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد التأجیر، إذا    وعة المجمإحتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر، تستخدم    عند
كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یتم زیادة قیمة مطلوبات  

إضافة الى ذلك، یعاد قیاس القیمة الدفتریة  عقد التأجیر لتعكس نمو الربح، بینما یتم تخفیضھا مقابل دفعات عقد اإلیجار المسددة.  
لمطلوبات عقد التأجیر، إذا طرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو تغییر في مضمون دفعات عقد التأجیر الثابتة أو تغییر 

 في التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء الموجودات محل العقد. 
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 القیمة  منخفضة الموجودات  تأجیر  وعقود  األجل قصیرة  التأجیر عقود )3

إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجیر قصیرة األجل على لعقود تأجیر ممتلكاتھا ومعداتھا (أي عقود التأجیر    المجموعة  تطبق 
شھراً أو أقل من تاریخ بدایة العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیضاً إعفاء االعتراف الخاصة    12التي تبلغ مدتھا  

  1,500ة على عقود تأجیر المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة (أي أقل من  بعقود تأجیر موجوداتھا ذات القیمة المنخفض
دینار كویتي). یتم االعتراف بدفعات عقد التأجیر على عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات ذات القیمة منخفضة  

 كمصروف على أساس طریقة القسط الثابت خالل مدة التأجیر. 
 

 سة الكویت للتقدم العلمي : حصة مؤس -   ش
قبل خصم حصة مؤسسة الكویت  األم  الشركة    الخاص بمساھميربح  ال% من  1حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بواقع    حتسابإیتم  

من أرباح  األم الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد استبعاد حصة الشركة  العمالة للتقدم العلمي وضریبة دعم 
 . حتیاطي اإلجباريال التابعة والزمیلة والمحول إلى االكویتیة الشركات المساھمة 

 
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة :  -   ت

الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت  % من الربح  2.5ضریبة دعم العمالة الوطنیة بواقع  حتساب  إیتم  
للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح  

العم الكویت وكذلك حصتھا في ضریبة دعم  بورصة  في  المدرجة  التابعة  والشركات  الزمیلة  المدفوعة من  الشركات  الوطنیة  الة 
الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكویت وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة الكویت، وذلك  

 والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ.  2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم   2000لسنة  19طبقا للقانون رقم 
 
 حصة الزكاة :  -   ث

% من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم  1حتساب الزكاة بواقع  إیتم  
في أرباح الشركات المساھمة الكویتیة    األم   العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة

صة الزكاة المدفوعة من الشركات المساھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات  الزمیلة والتابعة وكذلك ح
 والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ.  2007لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46المساھمة الكویتیة، وذلك طبقا للقانون رقم 

 
 العمالت األجنبیة :  -  خ

ً تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالدینار الكویتي   ألسعارالصرف السائدة بتاریخ ھذه المعامالت. ویتم إعادة تحویل    وفقا
ً الموجـودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ نھایة الفترة المالیة إلى الدینار الكویتي  ألسعار الصرف السائدة بذلك   وفقا

ً ریخ. أما البنود غیرالنقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فیتم إعادة تحویلھا  التا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ    وفقا
 . إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا . تحدید قیمتھا العادلة

 
التحویل الناتجة من تسویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة.  تدرج فروق  

أما فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كاألدوات المالیة والمصنفة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  
 . رباح أو خسائر التغیر في القیمة العادلة الخسائر فتدرج ضمن أ

 
ً یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي   ألسعار الصرف السائدة بتاریخ نھایة الفترة   وفقا

ً یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدینار الكویتي    . المالیة ریبا ألسعار الصرف السائدة في  ألسعار صرف مساویة تق  وفقا
ویتم إدراج ھذه    ،المجمع  تاریخ ھذه المعامالت، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 الفروق في بیان األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم إستبعاد العملیات األجنبیة فیھا. 
 

إن الشھرة والتغیر في القیمة العادلة الناتجة عن عملیات شراء شركات أجنبیة یتم التعامل معھا كموجودات ومطلوبات الشركات  
 صرف السائدة بتاریخ اإلقفال. األجنبیة ویتم تحویلھا بأسعار ال

 
 األحداث المحتملة :  -  ذ

اال عندما یكون استخدام موارد اقتصادیة لسداد التزام قانوني حالي  المجمعة   المالیة  البیانات ضمن المحتملة  المطلوبات إدراج یتم ال
عن المطلوبات   اإلفصاح  بصورة كبیرة. وبخالف ذلك، یتمأو متوقع نتیجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع سداده  

 مستبعـداً.  اقتصادیة  خسائر تحقیق  احتمال  یكن لم  ما المحتملة
 
اقتصادیة نتیجة   منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفصاح یتم بل  المجمعة  المالیة البیانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج یتم ال

 مرجحاً.  أحداث سابقة 
   

 معلومات القطاع :   -  ض
.  ف ــد مصاری ـأو تكب   رادات ــإی اب  ـا اكتسـج عنھــة األعمال التي ینت ــ ي أنشطـل فـة یعمــن المجموعـل مـ زء منفصــو جـطاع ھــإن الق

الرئیسي وھو  یتم اإلفصاح عن القطاعات التشغیلیة علي أساس التقاریر الداخلیة التى یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرار التشغیلي  
 الشخص المسؤول عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة. 
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 :  الھامة  المحاسبیة واالفتراضات  اآلراء والتقدیرات      -  ظ  

ً إن المجموعة تقوم ببعض اآلراء والتقدیرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلیة. إن إعداد البیانات المالیة المجمعة   للمعاییر   وفقا
ت  الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقیام بتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبا

بتاریخ البیانات المالیة المجمعة والمبالغ المدرجة لإل والمصاریف خالل    یراداتواإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 
 . لنتائج الفعلیة عن تلك التقدیراتنة. قد تختلف االس
 
 :  اآلراء - أ 

، قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالیة التي لھا  )2(لمجموعة والمبینة في إیضاح رقم  من خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة ل
   .أثر جوھري على المبالغ المدرجة ضمن البیانات المالیة المجمعة 

 
 :  یراداتتحقق اإل -1

یتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك منافع اقتصادیة محتملة للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة موثوق بھا. إن  
تلبیة معاییر االعتراف باإلیراد   ً تحدید ما إذا كان  للتقاریر المالیة رقم (  وفقا ) وسیاسة تحقق اإلیراد  15للمعیار الدولي 

 . ب أراء ھامة) یتطلف  –  2المبینة في إیضاح رقم (
 

 :   تحدید تكالیف العقود -2
إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد معین أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف  

الدولي للتقاریر  العقود لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات المعیار 
 .) لتحدید تكالیف العقود وتحقق اإلیرادات 15المالیة رقم (

 
 :  تصنیف األراضي  -3

عند إقتناء األراضي، تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنیفات التالیة بناء علي أغراض اإلدارة في إستخدام ھذه  
 : األراضي

 
 :   عقارات قید التطویر .1

المجموعة في تطویر األراضي بھدف بیعھا في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكالیف  عندما یكون غرض  
 . اإلنشاءات یتم تصنیفھا كعقارات قید التطویر 

 
 :  أعمال تحت التنفیذ  .2

عندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضي بھدف تأجیرھا أو إستخدامھا في المستقبل، فإن كال من األراضي  
 .تم تصنیفھا كأعمال تحت التنفیذوتكالیف اإلنشاءات ی 

 
 :  عقارات محتفظ بھا بغرض المتاجرة .3

عندما یكون غرض المجموعة بیع األراضي خالل النشاط االعتیادي للشركة، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات  
 . محتفظ بھا لغرض المتاجرة 

 
 :  عقارات استثماریة  .4

االحتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسمالیة، أو أن الھدف لم  عندما یكون غــرض المجموعة تأجیر األراضي أو  
 . فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات استثماریة ،یتم تحدیده بعد

 
األراضيعند   األراضي    ، إقتناء  المجموعة  تأجیر   ستثماریةاعقارات  كتصنف  المجموعة  یكون غرض  عندما 

 . ن الھدف لم یتم تحدیده بعدإ، أو قیمتھا الرأسمالیةاألراضي أو االحتفاظ بھا بھدف زیادة 
 

 :  ومخصص مخزون  اإلنخفاض في القیمة مخصص  -4
االنخفاض في قیمة  إن تحدید قابلیة االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء ورواج المخزون والعوامل المحددة الحتساب  

 .المدینین والمخزون تتضمن آراء ھامة
 

 : الموجودات المالیة تصنیف  -5
عند اقتناء األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سیتم تصنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو  

) تقییم 9بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ("
ستثناء أدوات الملكیة والمشتقات، استناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات  كافة الموجودات المالیة، با

) حول تصنیف موجوداتھا  9خصائص التدفقات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 ). د –  2المالیة كما ھو مبین في إیضاح رقم (

  



 
 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 یضاحات حول البیانات المالیة المجمعة إ
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

26 
 

 
 :  األعمالدمج  -6

عند اقتناء شركات تابعة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان ھذا االقتناء یمثل إقتناء أعمال أم إقتناء موجودات (أو مجموعة  
متكاملة من   إقتناء مجموعة  یتم  أعمال عندما  االقتناء كدمج  ذلك  بالمحاسبة عن  المجموعة  تقوم  موجودات مطلوبات). 

ودات، حیث یؤخد في االعتبار بشكل خاص ماھیة العملیات الجوھریة المقتناة. إن تحدید مدى  األنشطة باالضافة إلى الموج 
 جوھریة العملیات المقتناة یتطلب آراء ھامة. 

 
مجموعة موجودات    أما عندما تكون عملیة االقتناء ال تمثل دمج أعمال، فیتم المحاسبة عن تلك العملیة كاقتناء موجودات (أو 

زیع تكلفة االقتناء على الموجودات والمطلوبات المقتناة إستنادا إلى قیمتھم العادلة بدون إحتساب شھرة  ومطلوبات). یتم تو
 أو ضرائب مؤجلة. 

 
 :  الضرائب -7

تخضع المجموعة عن طریق شركاتھا التابعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحدید مخصصات ضرائب الدخل  
العدید من المعامالت والعملیات الحسابیة التي تجعل تحدید الضریبة النھائیة غیر مؤكد من  یتطلب آراء ھامة، حیث توجد 

 خالل النشاط االعتیادي للمجموعة. 
 

 : تحقق السیطرة  -8
تراعي اإلدارة عند تحدید وجود السیطرة على الشركة المستثمر فیھا ما إذا كان لدیھا سیطرة واقعیة على تلك الشركة،  

% من حقوق التصویت بھا. إن تحدید االنشطة المعنیة الخاصة بالشركة المستثمر فیھا  50كانت تملك أقل من  وذلك إذا ما  
   ومدى إمكانیة قیام المجموعة بإستغالل سلطتھا للتأثیر على العوائد المتغیرة للشركة المستثمر فیھا یتطلب آراء ھامة.

 
 : تقییم التأثیر الجوھري  -9

التأثیر   تحدید  على  عند  القدرة  للمجموعة  كان  إذا  ما  االعتبار  في  اإلدارة  تأخذ  بھا،  المستثمر  الشركة  على  الجوھري 
من حقوق  %  20المشاركة في القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر بھا إذا كانت المجموعة تملك نسبة أقل من  

ل في النظر في تمثیل المجموعة في مجلس إدارة الشركة  التصویت في الشركة المستثمر بھا. یتطلب التقییم آراء ھامة تتمث 
 المستثمر بھا والمشاركة في عملیات صنع السیاسة والمعامالت الجوھریة بین المستثمر والشركة المستثمر فیھا.

 
 :  رعقود التأجی  -10

 : یلي ما ،أخرى أمور  بین من ،)16( رقم المالیة  للتقاریر الدولي المعیار لتطبیق المطلوبة  الھامة  األراء  تشمل
 تأجیر عقد  یتضمن) العقد من جزء   أو( العقد كان  إذا ما تحدید . 
 سیُمارس اإلنھاء  أو التمدید  خیار أن  معقول بشل  المؤكد من كان  إذا ما تحدید . 
 المنشأة تكون عندما( التأجیر  اتفاقیات تصنیف  ً  . ) مؤجرا
 جوھرھا في  ثابتة المتغیرة المدفوعات  كانت  إذا ما تحدید . 
 الترتیب في  متعددة تأجیر  عقود ھناك كانت  إذا ما تحدید . 
 المؤجرة  وغیر المؤجرة  للعناصر البیع أسعار تحدید . 

 
 واالفتراضات :  التقدیرات -   ب

التقریر  إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بأسباب مستقبلیة والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في نھایة فترة  
والتي لھا مخاطر جوھریة في حدوث تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة ھي على  

 الشكل التالي: 
 

 غیر المسعرة :  القیمة العادلة للموجودات المالیة -  1
اب القیمة العادلة للموجودات المالیة ط (أواألوراق المالیة غیر التي ال  تقوم المجموعة بإحتـس وق نـش اطھا في ـس تمارس نـش

تخدام أـسس التقییم تخدام عملیات تجاریة بحتة حدیثة .المدرجة) عن طریق إـس والرجوع ألدوات   ،تتضـمن أـسس التقییم إـس
ــابھة ــعیر الخیارا  ،مالیة أخرى مش ــتخدام نماذج تس س ت التي تعكواالعتماد على تحلیل للتدفقات النقدیة المخصــومة، وإس

. إن ھذا التقییم یتطـلب من المجموعة عـمل تـقدیرات عن التدفقات النقدیة المســــتقبلیة المتوقعة  ظروف المصــــدر المـحددة
 .كون غیر مؤكدةومعدالت الخصم والتي ھي عرضة ألن ت 

 
 :  األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك -  2

اإلنـتاجـیة للموجودات الـقابـلة لالســــتھالك في ـتاریخ ـكل بـیاـنات ـمالـیة اســــتـناداً إلى تراجع المجموـعة تـقدیراتـھا لألعـمار  
 االستخدام المتوقع للموجودات. یتعلق عدم التأكد من ھذه التقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات.

 
 قیمة الشھرة :   نخفاضا -  3

في قیمة الشــھرة بشــكل ســنوي على األقل. ویتطلب ذلك تقدیر "القیمة    إنخفاضتقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك 
المسـتخدمة" لألصـل أو لوحدة تولید النقد التي یتم توزیع الشـھرة علیھا. إن تقدیر القیمة المسـتخدمة یتطلب من المجموعة  

ة المتوقعة من األصل أو من وحدة تولید النقد وكذلك إختیار معدل الخصم المناسب  عمل تقدیرات للتدفقات النقدیة المستقبلی 
  .القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیةإلحتساب 
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 : قیمة ومخصص مخزونالمخصص اإلنخفاض في  -  4

اإلنخفاض في  ومخـصص المخزون تتطلب تقدیرات. إن مخـصص    اإلنخفاض في قیمة المدینین  مخـصصإن عملیة تحدید 
ــتقبالً كما ھو مبین في إیضــاح رقم (  القیمة ــائر االئتمانیة المقدرة مس ــلوب الخس ــتند إلى أس ). یتم شــطب الدیون أ  –  4یس

ــافي القیمة البیعیة  ــھا وإدراجھا بصـ الممكن تحقیقھا المعدومة عندما یتم تحدیدھا. إن التكلفة الدفتریة للمخزون یتم تخفیضـ
عندما تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلیة أو جزئیة، أو عندما تنخفض أسعار البیع. إن معاییر تحدید مبلغ المخصص أو  
ــات وتخفیض الذمم المدینة  ــصـ ــمن تحالیل تقادم وتقییمات فنیة وأحداث الحقة. إن قید المخصـ ــطبھ یتضـ المبلغ المراد شـ

 .والمخزون یخضع لمـوافقة اإلدارة
 

  : تقییم العقارات االستثماریة -  5
تقوم المجموعة بقید عقاراتھا االستثماریة بالقیمة العادلة حیث یتم اإلعتراف بالتغیرات فــى القیمة العادلة فى بیان األرباح  

یتم تحدید القیمة العادلة للعقارات االسـتثماریة من قبل مقیمین مختصـین باسـتخدام أسـالیب وسـیاسـات    .المجمع  أوالخسـائر
 لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة: أساسیتین طریقتینتم إستخدام  .)13المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 
العقار استناداً إلى الدخل الناتج منھ، حیث یتم احتساب ھذه القیمة على أساس  رسملة الدخل، والتي یتم بھا تقدیر قیمة   .1

 ً لمعطیات الســوق، والذي یعرف    صــافي الدخل التشــغیلي للعقار مقســوماً على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا
 .بمعدل الرسملة

ــتق .2 ــفقات فعلیة  تحالیل المقارنة، والتي تعتمد على تقدیرات تتم من قبل مقیم عقاري مسـ ل عن طریق الرجوع إلى صـ
حدیثة تمت بین أطراف أخرى لعقارات مشــــابھة من حیث الموقع والحالة مع االســــتناد إلى معارف وخبرات ذلك 

 المقیم العقاري المستقل. 
 

  : قیمة الموجودات غیر المالیة نخفاضا -  6
. والذي  النقد) القیمة القابلة لإلـستردادنخفاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألـصل (أو وحدة تولید الإن ا

، أیھما أعلى. إن حـساب القیمة العادلة ناقـصاً تكالیف البیع یتم كالیف البیع أو القیمة المـستخدمةالعادلة ناقـصاً ت   یمثل القیمة
بناء على البیانات المتاحة من معامالت البیع فى معامالت تجاریة بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصاً  

. تنشأ تلك خصم التدفقات النقدیةعلى نموذج   . یتم تقدیر القیمة المستخدمة بناءاإلضافیة الالزمة إلستبعاد األصلالتكالیف 
  المجموعةلة التي لم تلتزم ، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الھیكزنة المالیة للخمس سنوات المقبلةالتدفقات النقدیة من الموا

ــتقبلبھا بعد ــل (أو وحدة تولید النقد) في المس ــأنھا تعزیز أداء األص ــتثمارات جوھریة والتي من ش إن القیمة    .، أو أي اس
ــالل عملیة خصم التدفقات النقدیة وكذلك   ــن خــ ــصم المستخدم مــ القابلة لالسترداد ھي أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخــ

 .ستقراءالنقدیة المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اإلالتدفقات 
 

 :   الضرائب -  7
تحقاق    المجموعةتقوم  طتھا وتقدیر مدى احتمالیة اـس بقید التزامات عن الضـرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فیھا أنـش

ضـرائب إضـافیة. وعندما تختلف الضـریبة النھائیة عن المبالغ المسـجلة فعلیا، فان تلك الفروقات سـتنعكس على ضـریبة  
ختالف. إن أیة تغییرات في ھذه التقدیرات واالفتراضــات قد  الدخل والضــرائب المؤجلة في الفترة التي یتبین فیھا ھذا اال

 تؤثر على القیمة الدفتریة للضرائب المؤجلة.
 

 :رعقود التأجی  -  8
 :یلي ما تتضمن) 16( رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار تطبیق في التأكد عدم لتقدیرات الرئیسیة العناصر إن
 التأجیر عقد مدة تقدیر . 
 التأجیر لمدفوعات المناسب  الخصم  سعر تحدید . 
 قیمتھ  انخفضت قد  االستخدام حق موجودات  كان إذا ما تقییم . 

 
 ودائع ألجل .3

تعاقدیاً تســــتحق ھذه الودائع و% ســــنویاً)،  1.3 –  2020ســــنویاً (  %2إلى   %1.3 من  على الودائع ألجل الفعلي العائدمعدل    یتراوح
 .وھي مقومة بالدینار الكویتي ستة أشھر) – 2020ستة أشھر (أربعة أشھر إلى یتراوح من بمعدل 

 
  



 
 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 یضاحات حول البیانات المالیة المجمعة إ
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

28 
 

 
 خرىأمدینون وأرصدة مدینة  .4

2020  2021  
 مدینون تجاریون (أ)  1,741,326  1,892,769

(1,560,991)  )1,621,141 (   ً  (ب) خسائر االئتمان المتوقعة : مخصص ناقصا
331,778  120,185 

 

 موظفون مدینون 25,901  27,198
(6,618)  )6,618 (   ً  (ب) خسائر االئتمان المتوقعة : مخصص ناقصا
20,580  19,283  

 مستحق من بیع شركة تابعة (جـ) 125,000  1,700,000
26,000  16,550  ً  مصاریف مدفوعة مقدما
 تأمینات مستردة 13,025  64,500
 إیرادات مستحقة  22,023  4,370

87,818  173,186  مدینون آخرون 
2,235,046 ¤  239,250   

 
 مدینون تجاریون:  )أ (

 یوم.   90إن أرصدة المدینین التجاریین ال تحمل فائدة، ویتم تسویتھا عادة خالل  
 

) إلحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث أن ھذه البنود  9األسلوب المبسط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (   المجموعة تطبق  
أساس مجمع   التجاریون على  المدینون  تقییم  تم  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  قیاس  عند  تمویل جوھري.  تحتوي على عنصر  ال 

 تمان المشتركة وتواریخ االستحقاق. وتجمیعھا على أساس خصائص مخاطر االئ 
 

على التوالي    2021ینایر    1و  2021دیسمبر    31سنوات قبل    5إلى    3تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى تقادم العمالء على مدى  
ستقبلیة  والخسائر االئتمانیة التاریخیة المقابلة لتلك الفترة. یتم تعدیل المعدالت التاریخیة لتعكس العوامل االقتصادیة الكلیة الحالیة والم

االقتصادیة    التي تؤثرعلى قدرة العمیل على سداد المبلغ المستحق. ولكن نظراً لقصر فترة التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل 
   .المجمعة  الكلیة ھذه ال یعتبر جوھریاً خالل فترة البیانات المالیة

 
 لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقدیر أو اإلفتراضات المھمة خالل السنة الحالیة.  

 
خالل   السداد  عدم  أن  كما  إستردادھا.  یتوقع  ال  عندما  التجاریین  المدینین  الفا  365یتم شطب  تاریخ  من  دخول  یوماً  وعدم  تورة 

 في إتفاقیات سداد بدیلة یعتبر مؤشر على عدم توقع إسترداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنھ یتم إعتباره إئتمان قد إنخفضت قیمتھ.   المجموعة 
 

. نظًرا  المجموعةیوضح الجدول التالي تفاصیل المخاطر المتعلقة ببند المدینون التجاریون والذي تم بناًء على مصفوفة مخصصات  
ال تظھر أنماًطا مختلفة بشكل كبیر للخسائر بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة،    للمجموعة ألن تجربة الخسائر االئتمانیة التاریخیة  

 المختلفة.  المجموعةفإن مخصص الخسائرعلى أساس تواریخ االستحقاق السابقة ال یتم تمییزه بین قاعدة عمالء 
 

     سدادھاتأخر    

2021 
 أقل من

  یوم 90
91 - 180  

  یوم
181 - 365  

  یوم
 أكثر من 

 یوم  365 
منخفضة   

 المجموع  القیمة 
ر  ـــخسائ تدال ــــمع

 -  %100  %25.046  -  %5.001  %1.205 االئتمان المتوقعة 
 1,741,326  1,614,535  17,096  -  26,417  83,278 الدفتریة  القیمة إجمالي
 1,621,141  1,614,535  4,282  -  1,321  1,003 المتوقعة االئتمان خسائر

 
     تأخر سدادھا   

2020 
 أقل من 

  یوم 90
91 - 180  

  یوم 
181 - 365  

  یوم 
 أكثر من

 یوم 365 
 

 المجموع   منخفضة القیمة 
ر  ـــخسائ  تدالــــمع

 -  % 100  % 25.203  % 22.598  % 5.308  % 1.144 االئتمان المتوقعة  
 1,892,769  1,487,359  217,138  73,176  25,318  89,778 الدفتریة القیمة  إجمالي
 1,560,991  1,487,359  54,725  16,536  1,344  1,027 المتوقعة االئتمان خسائر
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 : االئتمان المتوقعةخسائر  مخصص )ب (

 :یلي كما  ھياالئتمان المتوقعة خسائر  مخصص  حركة  إن
 2021  2020 

 1,561,190   1,567,609 السنة  بدایة في  الرصید
  93,922  60,150   السنة  خالل المحمل  

 ) 3,062(  - خالل السنة  ستخدمالم
 ) 84,441(  - المتعلق بالعملیات غیر المستمرة  

 1,567,609   1,627,759 السنة  نھایة في  الرصید
 

المستحق عن    (جـ) المتبقي  المبلغ  للمجموعة  یمثل  التابعة  الشركات  أحدى  للصناعة    –بیع  باتك  تحصیلوقد    ذ.م.م.   – شركة  مبلغ    تم 
دینار كویتي   125,000الدفعة األخیرة البالغة   استحقت و، 2021دیسمبر   31السنة المنتھیة في دینار كویتي خالل  1,575,000

وتتوقع إدارة المجموعة تحصیل المبلغ خالل الفترة    2020دیسمبر    9طبقاً إلتفاقیة البیع المبرمة بتاریخ    2021دیسمبر    31بتاریخ  
 . الالحقة للبیانات المالیة المجمعة

 
 اإلفصاحات المتعلقة بأطراف ذات صلة  .5

  ة، أعضـاء مجلس اإلدارة، أفراد اإلدارة العلیا، الشـرك كالمسـاھمین  وعة مع أطراف ذات صـلةبالدخول في معامالت متن قامت المجموعة  
تركة یطرة مـش ركات تحت ـس روط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت یتم الموافقة    .واألطراف ذات الصـلة األخرى  الزمیلة، ـش عار وـش إن األـس

 :تمت مع أطراف ذات صلة ھي كما یليإن األرصدة والمعامالت الھامة التي  علیھا من قبل إدارة المجموعة.
 

 
 مساھمین 

أطراف ذات   
 صلة أخرى 

 المجموع  
   2021  2020 

        : المجمع الماليالمركز   في بیان المتضمنة األرصدة
 -  19,800  19,800  - طرف ذي صلة  منمستحق 

 292,486  297,125  297,125  - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
عقار استثماري (محفظة عقاریة مدارة من قبل طرف ذي  

 2,560,000  2,800,000  -  2,800,000 د)  – 8إیضاح  –صلة  
 655  655  -  655 مستحق إلى طرف ذي صلة 

        
        : المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع

 5,880  7,998  -  7,998 تكلفة التأجیر 
        

 2020  2021     :مزایا أفراد اإلدارة العلیا
 82,413  82,385     مزایا قصیرة األجل  

 10,413  10,385     مزایا نھایة الخدمة 
 -  30,000     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

     122,770  92,826 
 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالیة  .6

  2021  2020 
 1,247  -  مسعرة   – أسھم ملكیة 
7373,17  غیر مسعرة  – أسھم ملكیة    244,742  

 465,968  465,968  استثماریة محافظ 
 894,459  839,145  اإلجمالي 

 
 :كما یلي ھي الل السنةإن الحركة خ

  2021  2020 
 887,889   894,459   السنة  الرصید في بدایة 

 7,272   -  إضافات 
) ,31455(  التغیرات في القیمة العادلة    )702 ( 

,145839  الرصید في نھایة السنة     894,459 
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 زمیلة ةستثمار في شركا .7

 زمیلة مما یلي:  ة ستثمار في شركالیتمثل ا
 المبلغ   نسبة الملكیة     

 2020  2021  2020  2021  األنشطة الرئیسیة  بلد التأسیس  الزمیلة   الشركة اسم
ــیــة  شــــــ ال ــمــان ــع ال ركــة 

ــــة المتكاملة   ــ  –اللوجستی
 خدمات لوجستیة   سلطنة عمان قفلة)م( ش.م.ع.

 

50%  50 % 

 

3,698,143  3,587,040 
 

 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي:
 2021  2020 

   3,784,469    3,587,040  السنة  الرصید في بدایة 
268,969  زمیلة  ةشركحصة المجموعة من نتائج أعمال    (155,793) 

) 122,767( مستلمة  توزیعات نقدیة   - 
) 35,099( تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة   (41,636) 

3,698,143  السنة  الرصید في نھایة     3,587,040   
 

دینار كویتي   86,327 مبلغ، 2021دیســـمبر    31كما في    الزمیلة  ةشـــركالالمحتملة الخاصـــة ب   لتزاماتاإلمن المجموعة    بلغت حصـــة
 ).دینار كویتي 77,143 – 2020(
 

 الزمیلة ھي كما یلي: ةالمالیة للشرك المعلوماتإن ملخص 
 

 : ملخص بیان المركز المالي
 م. ش.م.ع.  –المتكاملة  الشركة العمانیة اللوجستیة 

 2020  2021 :الموجودات
860,502  نقد ونقد معادل   645,486   

1,176,550  موجودات متداولة أخرى   1,141,287   
2,037,052  الموجودات المتداولة مجموع   1,786,773   

8,543,538  الموجودات غیر المتداولة   8,405,585   
10,580,590  الموجودات مجموع   10,192,358   

     

    :المطلوبات
222,651  المطلوبات المالیة    190,649   

830,176  مطلوبات متداولة أخرى    557,048   
1,052,827  المطلوبات المتداولة مجموع   747,697   

2,168,098  المطلوبات غیر المتداولة   2,346,381   
106,198  مسیطرةالحصص غیر ال   66,813   

3,327,123  المطلوبات مجموع   3,160,891   
7,253,467  صافي الموجودات   7,031,467   

    
3,626,734  الزمیلة  ةالحصة في صافي موجودات الشرك   3,515,734   

) 41,413( تسویات أخرى   (41,516) 
3,585,321  الزمیلة ةالحصة في موجودات الشركصافي     3,474,218  

112,822  زمیلةال كةشرالستثمار في الالشھرة المتعلقة با    112,822    
3,698,143  زمیلةال ةشركالستثمار في الالقیمة الدفتریة ل   3,587,040   

 
 ملخص بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: 

 . ش.م.ع.م  –الشركة العمانیة اللوجستیة المتكاملة  
 2021  2020 

 5,099,067   6,754,337  اإلیرادات
 ) 5,244,912(  ) 5,997,594( التشغیلمصاریف 

 (159,911)  ) 146,292( مصاریف تمویلیة
 (4,732)  ) 32,900( خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

 (1,098)  ) 39,612( مسیطرةالحصص غیر ال
 ) 311,586(  537,939   )الخسارة( الربح صافي

 (155,793)  268,969  الزمیلة ةالحصة في نتائج أعمال الشرك
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  ةستثماری ا اتعقار .8

 المجموع   مجمع سكني  مجمعات تجاریة  
 13,967,371   131,559   13,835,812  2020 ینایر 1في 

 94,983   3,326   91,657  أجنبیة ةتعدیالت ترجمة عمل
    14,062,354   134,885   13,927,469  2020دیسمبر  31في 

 1,733,139   -  1,733,139  (أ) إضافات 
 ) 1,400,000(  -  ) 1,400,000( (ب)  استبعادات 

 30,861   -  30,861  التغیر في القیمة العادلة 
 ) 6,033(  ) 211(  ) 5,822( أجنبیة ةتعدیالت ترجمة عمل

 14,420,321   134,674   14,285,647  2021دیسمبر   31في 
 
 )105بشراء حق انتفاع قسیمة رقم (من خاللھا    ، قامت إدارة المجموعة 2021سبتمبر    9بتاریخ  بموجب إتفاقیة شراء مبرمة   ) أ(

  31، تم دفعھ نقداً خالل السنة المنتھیة في دینار كویتي 1,550,000متر مربع، مقابل مبلغ  988بمساحة الواقعة في منطقة الري 
 . 2021دیسمبر 

 
دینار كویتي    1,400,000بقیمة دفتریة    استثماري ، قامت إدارة المجموعة ببیع عقار  2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في   ) ب (

، نتج عن البیع ربح بمبلغ 2021دیسمبر    31دینار كویتي، تم تحصیلھ خالل السنة المنتھیة في    1,900,000مقابل مبلغ نقدي  
 .  بیان األرباح أو الخسائر المجمعي دینار كویتي، تم إدراجھ ف 500,000

 
دینار    6,250,000  –  2020دینار كویتي ( 6,250,000 بلغت   عادلة  ستثماري بقیمةایوجد عقار  ،  2021دیسمبر    31كما في   ) ج(

 ). 9 إیضاح (  األقساط التعاقدیةجمیع لحین سداد البنوك المحلیة تم إقتناؤه بموجب عقد إیجار تمویلي ومسجل بإسم أحد كویتي) 
 
  2,560,000 – 2020(  2021دیسمبر  31كما في  دینار كویتي 2,800,000 بقیمة عادلةستثماریة عقار  ال تتضمن العقارات ا ) د(

 . )5(إیضاح  مدار من قبل طرف ذي صلة دینار كویتي)، 
 

مقامة  دینار كویتي)    10,210,000  –  2020دینار كویتي (  10,574,000بقیمة عادلة بلغت  ستثماریة  ال اعقارات  الإن بعض     (ھـ)  
قابلة    2026و  2024و  2022على أراضي مستأجرة من الھیئة العامة للصناعة في دولة الكویت لمدة خمس سنوات تنتھي في  

 . بعد موافقة الجھات الحكومیة بدولة الكویت للتجدید لفترات مماثلة 
 

قامت إدارة المجموعة   المتعارف علیھا.  واألسـالیب  األسـسباسـتخدام  مقیمین    من قبلسـتثماریة  الإلى القیمة العادلة للعقارات ا  التوصـلتم 
 .بااللتزام بالالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال بشأن إرشادات تقییم العقارات االستثماریة

 
باســــتخدام أســــس التقییم الموضــــحة من البیان التالي، مع األخذ في   المقیمونألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االســــتثماریة، قام  

 : االعتبار طبیعة وإستخدام العقارات االستثماریة
  2021 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
 10,574,000  10,574,000  -  رسملة الدخل   مجمعات تجاریة

 مجمعات تجاریة 
السوق   رسملة الدخل وأسعار 

 المقارنة 
 

-  3,711,647  3,711,647 
 134,674  -  134,674  السوق المقارنة  أسعار   مجمع سكني

,64714,285  134,674    جمالياإل   14,420,321 

  2020 
 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   أساس التقییم   العقار االستثماري فئة 

 10,210,000  10,210,000  -  رسملة الدخل   مجمعات تجاریة

 مجمعات تجاریة 
السوق   أسعار و  رسملة الدخل 

 المقارنة
 

-  3,717,469 
 

3,717,469 
 134,885  -  134,885  السوق المقارنة  أسعار  مجمع سكني

 14,062,354  13,927,469  134,885    جمالياإل
 

 .الثاني والثالث خالل السنة المستوىلم تتم أي تحویالت بین 
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 إلتزامات عقود إیجار .9

2020  2021  
 إجمالي إلتزام اإلیجار التمویلي   1,738,564  1,828,791

 مطفأةیطرح : تكالیف تمویل مستقبلیة غیر  ) 56,670(  -
 ات عقود إیجارإجمالي إلتزام   1,681,894  1,828,791

 
 :في تتمثلوالتي 

2020  2021  
 الجزء المتداول   1,641,042   1,828,791

 الجزء غیر المتداول   40,852  -
1,828,791  1,681,894    

 
ــحبنك محلي لتمویل شراء  مع تتضمن خیار شراء    إتفاقیة تأجیر بتجدید  الشركة األمقامت   ــقسیمة صناعیة تقإنتفاع ق  ـ ـــ ــع في منطقـ ـــ ة  ـ
مع  ،2022  دیسمبر 31 بتاریخ، تستحق  إیجاریة سنویة  اتمقابل دفع  ،)165م (ــة رقــ، قسیمم (د)ــة رقــــ، قطعخ الثالثة الصناعیةــــالشوی 

ً . یتم تجدید إتفاقیة  التعاقدیة  خیار شراء عند إستكمال األقساط خیار  مع  التأجیر التمویلي،  اتإلتزام  سداد كاملحتى   التأجیر التمویلي سنویا
 .)8(إیضاح  التعاقدیة األقساطجمیع سم البنك لحین سداد إمسجل ب المؤجر األصل إن  .ةالتعاقدی  األقساطالشراء عند سداد كامل 

 
 دائنون وأرصدة دائنة اخرى .10

2020  2021  
 تجاریون (أ)دائنون  73,269  38,655
 دفعات مقدمة من العمالء 31,256  49,336

109,275  235,140  مصروفات مستحقة 
 إجازات موظفین مستحقة 61,571  114,300
 دائنو توزیعات 230,528  571,487
 تأمینات للغیر 81,413  59,199

 المستحق إلى مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 16,190  66
 المستحق عن ضریبة دعم العمالة الوطنیة 47,071  1,896

758  82718,  المستحق عن الزكاة 
 )19(إیضاح  المستحقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 30,000  -
223,780  894,160  دائنون آخرون 

1,168,752  891,254  
 
   .یوم  90إن أرصدة الدائنین التجاریین ال تحمل فوائد ویتم سدادھا خالل متوسط فترة  ) أ(

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة .11

2020  2021  
 الرصید في بدایة السنة   327,490     487,371 
 61,353     43,390   المحمل على السنة 
 وأرصدة دائنة أخرى دائنینالمحول إلى  ) 4,872(  ) 13,211(
 المدفوع خالل السنة ) 37,155(  ) 96,803(
 بالعملیات غیر المستمرةالمتعلق  -  ) 111,220(
 327,490     328,853  الرصید في نھایة السنة 

 
  رأس المال .12

ــدرالرأس   یتكون ــمیة    163,692,769من   والمدفوع بالكامل  مال المصــرح بھ والمص ــھم بقیمة إس ــھم الواحد  100س بمبلغ  ،فلس للس
ــمیة    163,692,769 –  2020( دینار كویتي  16,369,277 ــھم بقیمة أسـ ــھم الواحد بمبلغ  100اسـ دینار   16,369,277 فلس للسـ

 ).دینار كویتي 3,272,949 مبلغ دینار كویتي والعیني منھا 13,096,328ھا مبلغ وجمیع األسھم نقدیة وعینیة (النقدي من  )كویتي
 

  حتیاطي إجباريا .13
 ً قبل  بمســاھمي الشــركة األم   المتعلق  الســنة ربح من %10 تحویل یتم األم والنظام األســاســي للشــركة الشــركات قانون لمتطلبات وفقا

اإلحتیاطي   إلى اإلدارةومكافأة أعـضاء مجلس  وحـصة الزكاة  حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم العلمي وـضریبة دعم العمالة الوطنیة  إحتـساب  
ــویج ،جبارياإل ــال رأس من %50 إلىرصید اإلحتیاطي   یصل عندما التحویل ھذاإیقاف   األم للشركة وزــ  غیراإلحتیاطي   ھذا إن.  الم

  .األم لشركةوالنظام األساسي ل القانون علیھا نص التي الحاالت في إال للتوزیع قابل
  



 
 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 یضاحات حول البیانات المالیة المجمعة إ
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

33 
 

 
 ختیارياحتیاطي ا .14

 ً بمسـاھمي الشـركة األم قبل حصـة مؤسـسـة   المتعلقمن ربح السـنة   نسـبة مئویة، یتم تحویل  لبات النظام األسـاسـي للشـركة األملمتط  وفقا
ــریبة دعم العمالة الوطنیة   ــة الزكاة الكویت للتقدم العلمي وضـ ــاء  ومكافأة  وحصـ ، ویجوز  ختیاريالحتیاطي االامجلس اإلدارة إلى  أعضـ

اھم  العامةھذا التحویل بقرار من الجمعیة  إیقاف   ركة األم   يلمـس تھ  .  بناء على إقتراح مجلس اإلدارةالـش بموجب قرار مجلس االدارة بجلـس
لى الجمعیة العامة العادیة لمســـاھمي الشـــركة األم بعدم تحویل اي نســـبة لحســـاب  إتم رفع توصـــیة   ،2022فبرایر    13المنعقدة بتاریخ  

 االحتیاطي االختیاري.
 

 عمومیة وإداریةمصاریف  .15
2020  2021    

 تكالیف موظفین   397,655  350,293
 اتإیجار   7,320  6,805

 مصاریف أخرى   150,531  228,830
585,928  555,506      

 
 إیرادات أخرى .16

2020  2021    
 (أ) مینأتعویضات ت    78,742  -
 (ب) ضرورة الم یعد لھات مخصص   76,296  -
-  500,43  بیع مواد خردة   
68,892  720,23  أخرى   
68,892  221,610      

 
ــنة   ) أ( ــابقة  خالل الســ ــمبر   31المنتھیة في  الســ إلى حادث حریق أدى إلى   مجموعةال  اتعقارأحدى  ، تعرض جزء من 2020دیســ

 2021دیســـمبر   31المنتھیة في  خالل الســـنة  المجموعة  حدوث بعض األضـــرار ببعض المحالت التجاریة، وعلیھ، قامت إدارة  
ــركة التأمین حول مبلغ التعویض  ــجیلھ    78,742تفاق على تعویض بمبلغ وتم اإلبالتفاوض مع شـ ــیلھ وتسـ دینار كویتي تم تحصـ

 .للسنة الحالیة ضمن اإلیرادات األخرى في بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 

خالل  لم یعد لھ ضـرورة حیث أنھ  ضـرائب  دینار كویتي یمثل مخصـص    58,201تتضـمن مخصـصـات لم یعد لھا ضـرورة مبلغ  ) ب (
دینار كویتي (المعادل لـ   58,201مخصــص ضــرائب بمبلغ    رد، قامت إدارة المجموعة ب 2021 دیســمبر  31المنتھیة في    الســنة

والذي تم إحتسابھ عن نشاط إحدى الشركات التابعة بجمھوریة مصر العربیة عن السنة المنتھیة في    ،جنیة مصري)  3,020,223
ــمبر   31 ــائر المجمع    إلى، 2020دیســ ــنة  بیان األرباح أو الخســ الحالیة، حیث تبین إلدارة المجموعة عند إعداد اإلقرارات  للســ

 .2020دیسمبر  31ستحق على أساسھ أي ضرائب عن السنة المنتھیة في ی لشركة التابعة عدم وجود ربح ضریبي الضریبیة ل
 

 األمبمساھمي الشركة  المتعلقةاألساسیة  ربحیة السھم .17
بمـساھمي خـسارة الـسنة المتعلقة من العملیات المـستمرة وبمـساھمي الـشركة األم   المتعلقالـسنة   الـسھم األـساـسیة بقـسمة ربح  تحتـسب ربحیة

لیس ھناك أســھم عادیة مخففة  على المتوســط المرجح لعدد األســھم العادیة القائمة خالل الســنة.  غیر المســتمرة  من العملیات   الشــركة األم
ائمة خالل الفترة الـسھم األـساـسیة بناء على المتوـسط المرجح لعدد األـسھم الق  ربحیةالـضروریة الحتـساب    إن المعلومات.  متوقع إـصدارھا

 :ھي كما یلي
 

 2021  2020 
91,684,27  بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة المتعلقربح السنة     204,237  

) 199,617(  - بمساھمي الشركة األم ةالمستمرة المتعلقغیرمن العملیات السنة  خسارة  
1,684,279  بمساھمي الشركة األم المتعلقربح السنة     4,620   

    
 سھم  سھم  :عدد األسھم القائمة

   163,692,769     163,692,769  لمصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسھم ا
 ً ) 3,276( الخزانةأسھم لعدد : المتوسط المرجح ناقصا   (10,966) 

 163,681,803   163,689,493  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
    
 فلس   فلس  

 1.25  10.29 األساسیة من العملیات المستمرة ربحیة السھم
) 1.22(  - األساسیة من العملیات غیر المستمرة السھم خسارة  

 0.03  10.29 بمساھمي الشركة األم األساسیة المتعلقة ربحیة السھم
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  مقترحة أرباح توزیعات .18

ــتھ المنعقدة بتاریخ  ــى مجلس اإلدارة بجلسـ ــبة  بتوزیع أرباح نقدیة  2022فبرایر   13أوصـ ــھم 5بواقع  أي  ،  %5بنسـ الواحد،    فلس للسـ
. إن ھذه التوصـــیة خاضـــعة للموافقة علیھا من قبل  2021دیســـمبر   31لســـنة المنتھیة في  عن ا  دینار كویتي  818,464بإجمالي مبلغ 

 الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم. 
 

توزیع ، على توـصیة مجلس اإلدارة بعدم 2021مارس    22بتاریخ   المنعقدةوافقت الجمعیة العامة العادیة الـسنویة لمـساھمي الـشركة األم  
 .2020 دیسمبر 31لسنة المنتھیة في ل لس اإلدارةمكافأة ألعضاء مجأو  أو أسھم منحة أرباح نقدیة

 
اھمي الـشركة األم نویة لمـس بة توزیع أرباح نقدیةعلى   ،2020یونیو   24بتاریخ   المنعقدة  وافقت الجمعیة العامة العادیة الـس %، أي  5 بنـس

 .2019 دیسمبر 31لسنة المنتھیة في عن ادینار كویتي  818,409 بإجمالي مبلغ، الواحد فلس للسھم 5بواقع 
 

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة .19
ــركة   ــت األم في  اقترح مجلس إدارة الشـ ــاء مجلس اإلدارة بمبلغ  ألتوزیع مكافأة  2022فبرایر   13بتاریخ  المنعقدة  ھجلسـ   30,000عضـ

 . إن تلك المكافأة خاضعة لموافقة الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم. 2021دیسمبر  31المنتھیة في  دینار كویتي عن السنة
 

 المستمرة العملیات غیر .20
ــنة المنتھیة في   ــمبر   31خالل الس ــركة التابعة 2020دیس ــص ملكیتھا في الش ــركة األم ببیع كامل حص ــركة باتك    –، قامت إدارة الش ش

 دیســمبر 31المنتھیة في  للســنة  %. وعلیھ، تم إعادة تصــنیف نتائج أعمال الشــركة التابعة  100ذ.م.م. والمملوكة لھا بنســبة   –للصــناعة  
 ینار كویتي كعملیات غیر مستمرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.د 199,617البالغة  2020

 
 المطالبات القضائیة .21

لیس  الذي  ، والمجموعةضــــد الغیر ومن الغیر ضــــد    المجموعةقضــــایا مرفوعة من   توجد لدى المجموعة مطالبات قضــــائیة تتمثل في
وفي رأي إدارة المجموـعة، ـفإـنھ لن یكون لـھذه   .فیـھا من قـبل القضـــــاءیتم الـبت إلى أن   یـھاالتي ســــوف تترـتب علالنـتائج  مـكان تـقدیر  ـباإل

لبي مادي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة، وعلیھ، لم تقم المجموعة بقید مخصـصـات إضـافیة عن ھذه القضـایا   المطالبات تأثیر ـس
 نظرا لوجود مخصصات كافیة عنھا كما في تاریخ التقریر.

 
  المخاطر المالیةإدارة  .22

ــاطھا االعتیادي بعض األدوات المالیة األولیة مثل   ــتخدم المجموعة ضــمن نش ، مدینینالودائع ألجل، ، في الصــندوق ولدى البنوكنقد تس
،  دائنینالو  صــلة  اتذ  أطرافإلى  من /  مســتحق    ،إلتزامات عقود إیجار،  و الخســائرأبالقیمة العادلة من خالل األرباح  الموجودات المالیة  

ــار إلیھا أدناه ــتقات األدوات المالیة إلدارة ھذه المخاطر التي   .ونتیجة لذلك فإنھا تتعرض للمخاطر المشـ ــتخدم المجموعة حالیا مشـ ال تسـ
 تتعرض لھا.

 
 :  العائد مخاطر سعر  

أسعار العائد الفعلیة والفترات التي یتم خاللھا  تتعرض األدوات المالیـة لمخاطر التغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدالت العوائد. إن  
 إعادة تسعیر أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة قد تم اإلشارة إلیھا في اإلیضاحات المتعلقة بھا. 

 
أثر   خالل من  األخرى على ربح المجموعة المتغیرات ثبات مع معدل العائد، في التغیر المعقول المحتمل التالي أثرحساسیة الجدول یبین

 تغییر معدل العائد.  
 2021 
 )النقص  (الزیادة 

  العائد  معدل في
 الرصید 

  دیسمبر   31في كما 
  بیان األرباح أو على األثر 

 الخسائر المجمع 
 17,000 +  3,400,000     %0.5  ± ودائع ألجل 

 ,0968 +  1,619,129     %0.5  ± تمویلیة  إلتزامات عقود إیجار 
 

 2020 
 )النقص (الزیادة 

  العائد  معدل  في
 الرصید

  دیسمبر   31في كما 
  بیان األرباح أو على األثر

 الخسائر المجمع 
 5,000 +  1,000,000     %0.5  ± ودائع ألجل 

 9,144 +  1,828,791     %0.5  ± تمویلیة  إلتزامات عقود إیجار
 

 :  ئتمان مخاطر اإل
ر.  ـــاتھ مسببا خسارة مالیة للطرف اآلخــاء بالتزامــالیة على الوفــعدم قدرة أحـد أطراف األداة المال  ـئتمان ھو خطر احتمإن خطر اإل

ً إن الموجودات المالیة التي قد تعرض المجموعة لمخاطر اإل المستحق من طرف ذي  ،  ألجلودائع  ،  لدى البنوكالنقد  في    ئتمان تتمثل أساسا
كما یتم إثبات رصید المدینین   ئتمانیة جیدة. إمودعة لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة    ألجلوالودائع  المدینین. إن أرصدة البنوك  وصلة  

ئتمان فیما یتعلق بالمدینین محدود نتیجة للعدد الكبیر للعمالء وتوزعھم  إن خطر اإل  . خسائر االئتمان المتوقعةبالصافي بعد خصم مخصص  
 مختلفة. على صناعات 
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 نقد لدى البنوك وودائع ألجل 

إن النقد لدى البنوك والودائع ألجل الخاصة بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر  
مودعة لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة ائتمانیة جیدة دون تاریخ    ألجلشھراً. كما أن النقد والودائع    12على أساس الخسائر المتوقعة لفترة  

ر. واستناداً إلى تقییم اإلدارة، فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتیجة تلك الموجودات المالیة غیر جوھري للمجموعة حیث أن  سابق للتعس
 مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف المبدئي. 

 
 مدینون تجاریون

لمـخاطر االئتـمان یـتأثر بشـــــكل رئیســــي ـبالخصـــــائص الفردـیة لـكل عمـیل. إن الطبیـعة التركیبـیة لـقاـعدة عمالء  المجموـعةإن تعرض  
، بـما في ذـلك مـخاطر التخلف عن الســـــداد المتعلـقة ـبالصـــــناـعة واـلدوـلة، والتي یعـمل فیـھا العمالء، لـھا ـتأثیر أـقل على مـخاطر  المجموـعة
 االئتمان.

 
ــة  تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمال ــیاسـ ــع لسـ ــوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطر    المجموعةء من قبل كل وحدة عمل تخضـ وإجراءاتھا وضـ

ــطة    االئتمان للعمالء. ــكل عام بواسـ ــیین بشـ ــحنات إلى العمالء الرئیسـ ــكل منتظم ویتم تغطیة أي شـ تتم مراقبة الذمم المدینة للعمالء بشـ
مین االئتماني والتي یتم الحصــول علیھا من قبل البنوك ذات الســمعة االئتمانیة  االعتمادات المســتندیة المصــدرة أو غیرھا من أشــكال التأ

 الجیدة والمؤسسات المالیة األخرى.
 
 الودائع لدى البنوك،للنقد  االســمیة القیمة ھو المقابل الطرف ســداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األعلى الحد إن

 .المدینونوالمستحق من طرف ذي صلة  ،ألجل
 

 األجنبیة : العمالتمخاطر 
ــعار   ــتقبلیة لألدوات المالیة نتیجة لتقلبات أس ــرف  إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المس ص

 و یمكن  .الكویتي الدینار غیر بعمــــــالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبیة العملة لمخاطر المجموعة . تتعرضالعمالت األجنبیة
ــالل من األجنبیة العمالت صـرف أـسعار لتقلبات تعرضـھا خطر تخفیض للمجموعة تخدامھا خــــ تقات اـس   المالیة. وتحرص األدوات لمـش
  بشــكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك معقول، مســتوى في األجنبیة العملة لمخاطر التعرض صــافي إبقاء على المجموعة
  .الكویتي الدینار مقابل جوھري

 
 الدینار أسعار صرف العمالت األجنبیة المستخدمة من قبل المجموعة مقابل في والمعقولة المحتملة التغیرات حساسیة التالي البیان یظھر
 :یتيالكو
  2021 
 )نقصة (الزیاد ال  

 الكویتي الدینار مقابل 
 بیان األرباح  على األثر 

  أو الخسائر المجمع 
 الشامل الدخل  على األثر

 المجمع  اآلخر 
 210,620 ±  1,052 ±  % 5 ±  مصري جنیة

 142,210 ±  23,241 ±  % 5 ±  لایر عماني 
 -  64 ±  % 5 ±  يأمریك دوالر

 
  2020 
 )نقصة (الزیادال  

 الكویتي  الدینار مقابل
 بیان األرباح  على األثر 

  أو الخسائر المجمع 
 الدخل الشامل  على األثر

 المجمع  اآلخر 
   191,914  ±    947  ±  %5 ±  مصري  جنیة

   104,480  ±    23,299  ±  %5 ±  لایر عماني 
 -    64  ±  %5 ±  يأمریك دوالر

 
 مخاطر السیولة:

وإلدارة ھذه .  اتھا المتعلقــــــة باألدوات المالیةمخاطر الـسیولة عن عــــــدم مقدرة المجموعة على توفیر األموال الالزمة لـسداد التزامتنتج  
األخرى القابلة للتســییل ســتثمارات  اإل  ودائع بنكیة أو  ، وتســتثمر فيقدرة المالیة لعمالئھا بشــكل دوريالمخاطر تقوم المجموعة بتقییم الم

من خالل اإلحتفاظ باحتیاطیات نقدیة مناسـبة وخطوط إئتمان بنكیة سـاریة    للمجموعةمع تخطیط وإدارة التدفقات النقدیة المتوقعة    السـریع
  .المطلوبات المالیةومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات و

 
 الخاص بالمطلوبات المالیة االستحقاقجدول 

2021 
 

  سنوات   5إلى   1من   المجموع 
 إلى    3من 
  شھر  12

1,681,894  285,40   204,11,64  إلتزامات عقود إیجار  
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  891,254  -  891,254

 طرف ذي صلة مستحق إلى  655  -  655
2,573,803  240,85  المجموع     2,532,951  
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2020 

 
  سنوات  5إلى  1من   المجموع 

 إلى   3من 
  شھر  12

 إلتزامات عقود إیجار  1,828,791  -  1,828,791
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  1,168,752  -  1,168,752

 طرف ذي صلة مستحق إلى   655  -  655
 المجموع     2,998,198  -  2,998,198

 
 :أسعار أدوات الملكیة مخاطر

ــرات أدوات   ــتوى مؤشـ ــعار أدوات الملكیة ھي مخاطر إنخفاض القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مسـ الملكیة إن مخاطر أسـ
ھم بـشكل منفرد تثماریةالدارة ھذه المخاطر. وقیمة األـس تثمر فیھا بمحفظتھا اإلـس ومراقبتھا بـشكل  ، تقوم المجموعة بتنویع القطاعات المـس

 ال تتعرض المجموعة حالیاً بشكل جوھري لھذه المخاطر. .مستمر
 

 العادلة قیاس القیمة .23
والموجودات غیر الـمالـیة   ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الخســـــائر  ـكالموجودات الـمالـیةتقوم المجموـعة بقـیاس الموجودات الـمالـیة  

 بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة. كالعقارات اإلستثماریة
 

ق  تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إـستالمھ من بیع األـصل أو الممكن دفعھ لـسداد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف الـسو 
 القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة :كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس 

 
 .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام 
 .من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي 

 
من خالل مـستوى    المجمعة قیاـسھا أو اإلفـصاح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیةیتم تـصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم 

 قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي:
 
 ماثلة.المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات الم 
 إما بشـكل سـتوى الثاني: ویشـمل أسـس التقییم والتي یكون فیھا أقل مسـتوى مدخالت جوھري نسـبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا الم

 مباشر أو غیر مباشر.
 .المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح 

 
 المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: البنودیبین الجدول التالي تحلیل 

 
2021 

 المجمـــــوع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  
ة من موجودات مـالیـة    بـالقیمـة العـادـل

 - خالل األرباح أو الخسائر  
 

465,968 
 

7373,17  
 

839,145 
 

2020 
 المجمـــــوع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

 بــالقیمــة العــادلــة من موجودات مــالیــة  
 1,247 خالل األرباح أو الخسائر  

 
465,968 

 
427,244 

 
894,459 

 
 .لم تتم أي تحویالت ما بین المستویات األول والثاني والثالث خالل السنة

 
للموجودات والمطلوبات التي یتم االعتراف بھا في البیانات المالیة المجمعة على أســــاس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت  بالنســــبة 

ــتوى   ــتنادا إلى أقل مس ــنیف اس ــاس التص ــل وذلك عن طریق إعادة تقدیر أس ــلس ــتویات القیاس المتس ھناك تحویالت قد تمت لھم بین مس
 ة العادلة ككل في نھایة كل فترة مالیة.مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیم

 
  .)8رقم (إیضاح في  ستثماریةالللعقارات االقیمة العادلة  تم اإلفصاح عنلقد 
 

وبات  یتم تقدیر القیمة العادلة للمطلوبات المالیة بخصــم فترات اإلســتحقاق التعاقدیة المتبقیة بســعر الفائدة الحالي في الســوق المتاحة للمطل
 المالیة المماثلة.
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ــیرة األجل، الذمم التجاریة المدینة، الذمم التجاریة الدائنة،  والمطلوبات المتداولة    إلتزامات عقود إیجارإن القیم العادلة للنقد والودائع قصــ

 .األخرى تقارب قیمھم الدفتریة بشكل كبیر نظراً لقصر فترة إستحقاق ھذه األدوات المالیة
 

من البنوك والمطلوبات المالیة األخرى باإلضــــافة إلى   التمویلي  إلتزامات عقود اإلیجارالعادلة لألدوات غیر المســــعرة،  یتم تقدیر القیمة 
المطلوبات المالیة غیر المتداولة األخرى عن طریق خصــم التدفقات النقدیة المســتقبلیة باســتخدام المعدالت المتاحة حالیًا للدیون بشــروط  

 وآجال االستحقاق المتبقیة. مماثلة، مخاطر االئتمان
 

ــنویًا بناًء على مقیم مســتقل ومعتمد لدیھ   إن أســاس تقییم العقارات االســتماریة ــتثماریة س ھو القیمة العادلة. یتم إعادة تقییم العقارات االس
الحالیة في سـوق نشـط لعقارات مماثلة من نفس  خبرة في موقع وفئة العقارات االسـتثماریة التي یتم تقییمھا. تسـتند التقییمات إلى األسـعار  

 الموقع والحالة، والتي تخضع لعقود إیجار مماثلة مع األخذ في االعتبار معدالت اإلشغال وعوائد االستثمار.
 

 :فیما یلي بیان بالمدخالت غیر الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات المقاسة كمستوى ثالث
 

 
 الموارد المالیةمخاطر  إدارة .24

ــتمرار، على قدرتھا على المحافظة ھو مواردھا المالیة إدارة عند المجموعة ھدف إن ــھم ومنافع لتوفیر وذلك االس  عوائد لحاملي األس
ــللمستخدمی  ــللمحافظ وكذلك الخارجیین، نــ  ىعل وللمحافظة  .تلك الموارد المالیةأعباء خدمة   لتخفیض للموارد المالیة مثالي ھیكل على ةــ
  الـمال رأس تخفیض ،یـعات النـقدـیة الـمدفوـعة للمســـــاھمینالتوز مـبالغ تنظیم  لمجموـعةالھیـكل المـثالي للموارد الـمالـیة یمكن ا أو لتـعدـیل
 .جدیدة قروض على الحصول أو سداد قروض ،الدیون لتخفیض بعض الموجودات ، بیعإصدار أسھم جدیدة ،المدفوع

 
الدین إلى الموارد المالیة. یتم  بالمـقارنة بالشــــركات األخرى في نفس المـجال، تقوم المجموعة بمراقـبة مواردھا الـمالـیة بـناءاً على نســــبة  

 ً نقد   تحدید ھذه النـسبة باحتـساب ـصافي الدیون مقـسوما على اجمالي الموارد المالیة. یتم احتـساب ـصافي الدیون كاجمالي اإلقتراض ناقـصا
اب إجمالي الموارد المالیة كحقوق الملكیة التي تظھر في بیانفي الصـندوق ولدى البنوك وودائع ألجل المركز المالي المجمع  . ویتم احتـس

 مضافا الیھا صافي الدیون.
 

 ")OVIDC – 19األثر المترتب على وباء (" .25
") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مســــتوى العالم إلى تعطیل األعمال واألنشــــطة  COVID – 19أدى تفشــــي فیروس كورونا ("

كما أعلنت الـسلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك االقتـصادیة، حیث أعلنت منظمة الـصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، 
ــلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضــاح تأثیر تفشــي الوباء عل ى دولة الكویت، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار الس

 .2021دیسمبر  31ة في تقییم الموجودات والمطلوبات كما في عملیات المجموعة والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدار
 

 إدارة مخاطر االئتمان
ي  اتخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضـعفاً التي تأثرت ف 

 من إدارة تلك المخاطر.المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عاٍل 
 

") من المجموـعة أن ـتأـخذ في االعتـبار ـتأثیر التقلـبات الـعالمـیة في عوامل  COVID – 19تطلـبت ـحاالت ـعدم الیقین الـناجـمة عن وـباء ("
بالنســـبة   .2021دیســـمبر   31االقتصـــاد الكلي المســـتقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك لتحدید الخســـائر االئتمانیة المتوقعة كما في  

ــاد الكلي لتحدید احتمالیة ــتخدمة والمتعلقة ببیئة االقتصـ ــلة المسـ  لعملیاتھا الدولیة، قامت المجموعة بتحدیث المعلومات التطلعیة ذات الصـ
 الخسائر االئتمانیة فیما یتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ المجموعة أنشطتھا.

 
 إدارة مخاطر السیولة

")، تقوم المجموعة بتقییم السـیولة ووضـع التمویل بعنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر المناسـبة.  COVID - 19اسـتجابة لتفشـي وباء ("
 ستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة لدیھا وذلك من خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة.

  

 النطاق  
 تحلیل الحساسیة  المدخالت غیر الملحوظة   التقییم أساس   بیان

       

ــة ملكی ــة   أســـــھم  ــالقیم ب
خالل األرـباح   الـعادـلة من
 أو الخسائر

دـیة المخصـــــوـمة،    الـتدفـقات النـق
المتوســــط المرجح لتكلفة رأس  
المال، متوـسط الـسعر إلى القیمة  
ــعر إلى   ــط السـ الدفتریة ومتوسـ

 األرباح

نــمــو  بــنســــــبــة    مــعــدل 
دل خصـــــم 0.25 %، مـع

ــبة   ــم  10بنســ %، وخصــ
% لعدم السیطرة  30نسبة 
 الكلیة.

المـدخالت غیر نقص في  أو  إن أي زیـادة   
أو زـیادة     ســـــتؤدي ـبالتبعـیة إلىالملحوـظة  

القیمــة العــادلــة كــافــة    نقص في  مع ثبــات 
 العوامل األخرى.

 

 ةاستثماری اتعقار

 

 رسملة الدخل

 
ــبة    یجارإعائد   %  11بنسـ

ــافي   ــنوي    الدخلوصـ السـ
 للعقارات

المـدخالت غیر نقص في  أو  إن أي زیـادة   
أو زـیادة     ســـــتؤدي ـبالتبعـیة إلىالملحوـظة  

القیمــة العــادلــة كــافــة    نقص في  مع ثبــات 
 العوامل األخرى.
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 المالیةقیاس القیم العادلة لألدوات 

أـخذت المجموـعة في االعتـبار اآلـثار المحتمـلة لتقلـبات الســــوق الـحالـیة وذـلك عـند تـحدـید المـبالغ المفصــــح عنـھا للموجودات الـمالـیة غیر 
 المســــعرة للمجموعة، وھذا یمثل أفضــــل تقییم لإلدارة بناءاً على المعلومات المتاحة التي یمكن مالحظتھا كما في تاریخ البیانات المالیة

")، قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت القیـمة الـعادلة للموجودات والمطلوبات المالیة COVID – 19. بالنظر إلى تأثیر وباء ("مجمـعةال
 تمثل السعر الذي یمكن تحقیقھ للمعامالت بین المشاركین في السوق في الوضع الحالي.

 
 زمیلة) ةاستثماریة، استثمار في شركقیاس القیم العادلة لألدوات غیر المالیة (عقارات 

") على القیمة الدفتریة لموجوداتھا  COVID – 19تفشــــي وباء (" أثر، قامت المجموعة بتحدید المجمعة  كما في تاریخ البیانات المالیة
والـناتج من الـتأثیر على الـتدفـقات النـقدـیة المتوقـعة الـناتـجة عن ـھذه الموجودات غیر الـمالـیة أو    2021دیســــمبر   31غیر الـمالـیة كـما في 

.  2021دیسمبر   31توقعات المشاركین في السوق للسعر اعتماًدا على المنھج المستخدم في تحدید القیمة العادلة لتلك الموجودات كما في  
طاعات التي توجد فیھا ھذه الموجودات قد تأثرت ســــلباً، ومع اســــتمرار الوضــــع في  تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والق

ــار، تراقب ــتخدم االفتراضــات ذات الصــلة لتعكس قیمة ھذه الموجودات غیر إالمجموعة ب   التطور واالنتش ــوق وتس ــتمرار توقعات الس س
 المالیة بشكل مناسب في البیانات المالیة المجمعة.

 
 الشھرةخسائر اإلنخفاض في 

من خالل إعادة    ")COVID – 19المجموعة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد من الشھرة، وذلك مع األخذ في االعتبار تأثیر وباء ("  قامت
النظر في االفتراضـــات وتوقعات التدفقات النقدیة. نتیجة لھذا التقییم، خلصـــت المجموعة إلى أنھ ال یوجد انخفاض في قیمة الشـــھرة من 

 .2021دیسمبر  31الضروري احتسابھ في بیان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتھیة في 
 

ــتمر اآلثار الحالیة   ــاد العالمي واألســـواق المالیة في    ")COVID – 19والمتوقعة لتفشـــي تأثیر وباء ("من المتوقع أن تسـ على االقتصـ
التطور واالنتشـــــار، كـما ال یزال حجم وـمدة ـھذه التطورات غیر مؤـكد في ـھذه المرحـلة ولكن یمكن أن یؤثر ســــلـباً على األداء الـمالي 

ــوقالمجمع  للمجموعة والتدفقات النقدیة والمركز المالي  ــل المجموعة مراقبة توقعات الس ــتواص ــتقبل. س ــات    في المس وتحدیث االفتراض
 في المستقبل.عة المجموالتوقعات الخاصة بھ حیث قد یكون لذلك تأثیر كبیر على البیانات المالیة 
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 معلومات القطاعات .26

 : عة بتصنیف أنشطة المجموعة كاآلتيألغراض تحلیل األنشطة الرئیسیة قامت إدارة المجمو
 

 وصیانة سیارات الغیر.قطاع النقل والتأجیر والصیانة : یتمثل في نقل البضائع وتأجیر واستئجار وسائل النقل 
 

 عقاریة.الستثمارات االو واستثمار في شركة زمیلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمالیة الموجودات الودائع والفي  قطاع االستثمار : یتمثل
 
 تحلیل القطاعات حسب األنشطة   - أ 

 وذلك كما یلي :    ،األساس الذي تقوم علیھ المجموعة بعرض معلومات أنشطتھا الرئیسیة، إن ھذه األقسام ھي وجد معامالت متبادلة بین األنشطة ی 
 

2021  
 

    قطاع االستثمار   المجموع 
 قطاع صناعة  
  *  ھیاكل السیارات 

 قطاع النقل 
 والصیانة   والتأجیر 

 

2,909,254  2,818,808  -   90,446  مجموع اإلیرادات  
)1,224,937 (   )1,017,047 (   -  )207,890 (  مجموع التكالیف  

1,684,317  1,801,761  -  )117,444 (  ربح السنة  (خسارة)  
  

 
  المجموع 

 
  استبعادات 

 
  قطاع االستثمار 

 قطاع صناعة  
  ھیاكل السیارات 

 قطاع النقل  
 والصیانة  والتأجیر

 

24,495,519  )9,145,914 (  ,276245,33  اتموجودات القطاعمجموع   396,157  -  
 اتالقطاعمطلوبات  مجموع   ) 60,780(  -  ) 4,916,303(  2,074,427  ) 2,902,656(

 
2020  

 
  قطاع االستثمار   المجموع 

 قطاع صناعة  
  *  ھیاكل السیارات 

 قطاع النقل 
 والصیانة   والتأجیر 

 

1,742,929     415,863  اإلیرادات مجموع    238,783     640,731   
(1,740,130)  ( 865517, )  )795,602 (  مجموع التكالیف  (426,663)  

 ربح السنة  (خسارة)  (187,880)  (154,871)    345,550    2,799 
 

 . 2020دیسمبر  31بالسنة المنتھیة في  كعمیات غیر مستمرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع اعرضھو بیعھا ذ.م.م. والذي تم – باتك للصناعة  شركة  –التابعة المباعة  اتالشركأحدى * متعلق ب 
 

 
  المجموع 

 
  استبعادات 

 
  قطاع االستثمار 

 قطاع صناعة  
  ھیاكل السیارات 

 قطاع النقل  
 والصیانة  والتأجیر

 

23,275,131    )8,771,190 (  31,368,904    -   677,417  القطاعاتموجودات  مجموع  
 القطاعاتمطلوبات  مجموع  ) 117,756(  -  ) 6,140,166(    2,932,234  ) 3,325,688(
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ً  - ب   تحلیل القطاعات جغرافیا

 وذلك كما یلي :   بتصنیف موجوداتھا طبقاً للقطاعات الجغرافیة المجموعة  قامت
 

2021  

 
  أفریقیا   مجموع القطاعات   تعدیالت واستبعادات    المجموع 

 دولة الكویت  
ودول مجلس  

  التعاون الخلیجي 
2,909,254  )1,337,009 (   4,246,263  686,736  73,559,52  اإلیرادات مجموع   

24,495,519  )9,145,914 (  موجودات القطاعات مجموع  29,051,371  4,590,062  33,641,433  
(2,902,656)  2,074,427  (4,977,083)  )1,188,224 (   )3,788,859 (  مطلوبات القطاعات مجموع  

 
2020  

 
  أفریقیا  مجموع القطاعات   تعدیالت واستبعادات    المجموع 

 دولة الكویت  
ودول مجلس  
  التعاون الخلیجي 

1,742,929    (265,480)  2,008,409    613,144     1,395,265  اإلیرادات مجموع  
23,275,131    (8,771,190)  32,046,321    4,027,360     28,018,961  مجموع موجودات القطاعات  
 مجموع مطلوبات القطاعات  (5,044,592)  (1,213,330)  (6,257,922)    2,932,234  (3,325,688)

 
 
 


	img-213120548-0001
	MOB005-DEC-  2021 شركة مبرد القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر1111

