
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 شركة الوطنية للخدمات البتروليةال
  تھا التابعةاوشرك. ع.ك.م.ش

  

  البيانات المالية المجمعة
 

  2018ديسمبر  31



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

 

  .تشكل جزًءا من ھذه البيانات المالية المجمعة 31إلى  1حات المرفقة من إن اإليضا
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  بيان المركز المالي المجمع
  2018ديسمبر  31في 

 2018 2017 
  دينار كويتي دينار كويتي إيضـاحات

   وجودات الم
   موجودات غير متداولة 
 11,651,391 12,164,611 5 ممتلكات ومنشآت ومعدات
 173 -   موجودات غير ملموسة

 38,203 - 6 موجودات مالية متاحة للبيع
 

 

─────────── ─────────── 
 12,164,611 11,689,767 
 

─────────── ─────────── 
    موجودات متداولة

 2,711,172 73,384,236مخزون
 9,679,862 5,894,014 8 تجاريون مدينون

 2,014,670 3,609,087 9  أرصدة مدينة أخرى
 2,209,657 2,226,035 10موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 4,000,000 11,400,000 11 ودائع محددة األجل
 6,126,624 5,781,168 12  أرصدة لدى البنوك ونقد

─────────── ─────────── 
 32,294,540 26,741,985 

─────────── ─────────── 
 38,431,752 44,459,151  مجموع الموجودات 

═══════════ ═══════════ 
   

   حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية 

 10,000,000 10,000,000 13 رأس المال
 3,310,705 3,310,705 14 عالوة إصدار أسھم

 (585,062) (654,461) 15 أسھم خزينة
 33,825 33,825  احتياطي أسھم خزينة

 4,604,793 5,858,895 16 احتياطي إجباري
 4,604,793 5,858,895 17 احتياطي اختياري

 8,418 8,418  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 9,952 -  ة العادلةاحتياطي القيم
 8,282,670 11,757,883  أرباح مرحلة

─────────── ─────────── 
 30,270,094 36,174,160  حقوق الملكية الخاصة بمساھمي الشركة األم

 41,681 40,154  الحصص غير المسيطرة
  

─────────── ─────────── 

 30,311,775 36,214,314  إجمالي حقوق الملكية
  

─────────── ─────────── 
     مطلوبات غير متداولة

 1,884,009 2,239,794 18مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
 

─────────── ─────────── 
   

    مطلوبات متداولة
 6,235,968 6,005,043 19دائنون ومصروفات مستحقة

─────────── ─────────── 
 8,119,977 8,244,837  إجمالي المطلوبات

─────────── ─────────── 
 38,431,752 44,459,151 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

═══════════ ═══════════ 
 
 
 
 
 
 

  عمران حبيب جوھر حيات 
  رئيس مجلس اإلدارة 

  

 
  



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

 

  .تشكل جزًءا من ھذه البيانات المالية المجمعة 31إلى  1حات المرفقة من إن اإليضا
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  المجمع األرباح أو الخسائربيان 
  2018ديسمبر  31للسنة المنتھية في 

      2018 2017 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    

 29,853,291 33,502,761 30 إيرادات مبيعات وخدمات
  (18,015,823) (20,014,490)  تكلفة مبيعات وخدمات

──────────────────
 11,837,468 13,488,271  مجمل الربح

    
 88,452 261,824   إيرادات فوائد

 317,226 20175,041 صافي إيرادات استثمارات
 25,929 97,422  إيرادات أخرى

 - (132,597) 5 شطب ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (109,525)     (16,583)   تحويل عمالت أجنبية صافي فروق
 (1,541,282) (1,333,883) 21  مصروفات إدارية

──────────────────

  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الضرائبربح السنة قبل 
 

12,539,495 
 

10,618,268 
 (95,564) (112,855)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (265,457) (324,790)  ضريبة دعم العمالة الوطنية
 (106,183) (129,916)  الزكاة

 (150,000) (180,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
────────── ────────── 

 10,001,064 11,791,934   ربح السنة
══════════ ══════════ 

    :الخاص بـ
 10,016,008 11,793,461  مساھمي الشركة األم

 (14,944) (1,527)  الحصص غير المسيطرة
────────── ────────── 

  11,791,934 10,001,064 
══════════ ══════════ 

 فلس  103.17 فلس121.56   22 األمربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة 
══════════════════

  
  
  



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

 

  .تشكل جزًءا من ھذه البيانات المالية المجمعة 31إلى  1حات المرفقة من إن اإليضا
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  بيان الدخل الشامل المجمع
  2018ديسمبر  31للسنة المنتھية في 

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 10,001,064 11,791,934 ربح السنة
 

───────── ───────── 
   إيرادات شاملة أخرى) خسائر(
 األرباح او الخسائريرادات شاملة أخرى يمكن أن يتم إعادة تصنيفھا إلى بيان إ) خسائر(

    :المجمع في فترات الحقة
 (11,260) - التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيعصافي

 2,775   تعديل تحويل عمالت اجنبية
───────── ───────── 

 (8,485) - خسائر شاملة أخرى للسنة
───────── ───────── 

 9,992,579 11,791,934 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
═════════ ═════════ 

   :الخاص بـ
 10,007,523 11,793,461 مساھمي الشركة األم

 (14,944) (1,527) الحصص غير المسيطرة
───────── ───────── 

 11,791,934 9,992,579 
 

═════════ ═════════ 



 

  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

 

  .تشكل جزًءا من ھذه البيانات المالية المجمعة 31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
  2018ديسمبر  31للسنة المنتھية في 

   الخاصة بمساھمي الشركة األم

  رأس 
المال

  عالوة 
إصدار أسھم

  أسھم 
خزينة

احتياطي 
أسھم خزينة

احتياطي 
إجباري

احتياطي 
اختياري

احتياطي
تحويل 

عمالت 
 القيمة العادلة أجنبية

  أرباح 
 مرحلة

  
 جمالياإل

  الفرعي

  
الحصص 

غير 
  المسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية

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

 30,311,775 41,681 30,270,094 8,282,670 9,952 8,418 4,604,793 4,604,793 33,825 (585,062) 3,310,705 10,000,000 2018يناير1في
تعديل االنتقال نتيجة تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية 

إيضاح ( 2018يناير  1في  9
31( -     -     -     -     -     -     -     (9,952) 9,952 -     -     -     

  

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
2018يناير1الرصيد كما في

 30,311,775 41,681 30,270,094 8,292,622     - 8,418 4,604,793 4,604,793 33,825 (585,062) 3,310,705 10,000,000)معاد إدراجه(
الربح وإجمالي اإليرادات

 11,791,934 (1,527) 11,793,461 11,793,461     -     -     -     -     -     -     -     -الشاملة للسنة)سائرالخ(
 (69,399)     - (69,399)     -     -     -     -     -     - (69,399)     -     -شراء أسھم خزينة
- )13إيضاح(توزيعات أرباح    -    -    -    -    -    -    -    (5,819,996) (5,819,996) -     (5,819,996) 

     -   -     - (2,508,204)     -      - 1,254,102 1,254,102     -     -     -     - تحويل إلى االحتياطيات
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 36,214,314 40,154 36,174,160 11,757,883 - 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 201810,000,000ديسمبر31في
════════════════════════════════════════════════════════════════════════

             

 24,793,556 39,162 24,754,394 9,124,176 21,212 5,643 3,541,472 3,541,472 33,825 (585,062) 3,310,705 20175,760,951يناير1في
 10,001,064 (14,944) 10,016,008 10,016,008     -     -     -     -     -     -     -     -السنة)خسارة(ربح

شاملة أخرى)خسائر(إيرادات
-للسنة    -    -    -    -    -    2,775(11,260) -     (8,485) -     (8,485) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ائرالخس(إجمالي اإليرادات

 9,992,579 (14,944) 10,007,523 10,016,008 (11,260)  2,775        -     -     -     -     -     -الشاملة للسنة
     -     -     - (4,239,049)     -     -     -     -     -     -     - 4,239,049)13إيضاح(إصدار أسھم منحة
 (4,474,360)     - (4,474,360) (4,474,360)     -      -     -     -     -     -     -     -)13إيضاح(توزيعات أرباح
     - 17,463 (17,463) (17,463)     -      -     -     -     -     -     -     - تعديالت أخرى

     -     -     - (2,126,642)     -      - 1,063,321 1,063,321     -     -     -     - المحول إلى االحتياطيات
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 30,311,775 41,681 30,270,094 8,282,670 9,952 8,418 4,604,793 4,604,793 33,825 (585,062) 3,310,705 201710,000,000ديسمبر31في
════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.ة للخدمات البترولية شالشركة الوطني
  

 

  .تشكل جزًءا من ھذه البيانات المالية المجمعة 31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

9  
 

  بيان التدفقات النقدية المجمع
   2018ديسمبر  31للسنة المنتھية في 

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

 لتشغيلأنشطة ا
   

 10,001,064 11,791,934 ربح السنة
   :تعديالت لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية

 1,878,372 1,973,859  استھالك وإطفاء
 - 132,597 5 ومعدات ممتلكات ومنشآتشطب

 (15,933) (14,784)  ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (318,591) (174,287) 20  إيرادات توزيعات أرباح

أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
 الخسائر

 
20 (1,911) (11,866) 

 303- 20 خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 الخسائر
 

20 1,157 12,705 
 223- 20  مصروفات استثمار

 (88,452) (261,824)  إيرادات فوائد
 109,525 16,583  تحويل عمالت أجنبيةصافي فروق

 489,861 452,119 18مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
 ────────── ────────── 
 13,915,443 12,057,211  

   :رأس المال العاملالتعديالت على
 (4,234) (673,064) مخزون

 (1,609,682) 3,785,848  مدينون تجاريون 
 (1,121,008) (1,423,517)   أرصدة مدينة أخرى

 52,113 (241,405)  دائنون ومصروفات مستحقة
 ────────── ────────── 

 9,374,400 15,363,305  النقد الناتج من العمليات 
 (197,824) (96,334) 18فأة نھاية الخدمة للموظفين مدفوعةمكا

 ────────── ────────── 
 9,176,576 15,266,971  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 ────────── ────────── 
    

     أنشطة االستثمار
 (5,175,993) (2,620,595) 5شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 46,059 15,876 متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (76,776)-  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 
 

 
22,579 

 
262,211 

 318,591 174,287 20  تلمةإيرادات توزيعات أرباح مس
 (223)- 20 مصروفات استثمار مدفوعة 

 88,452 90,924   إيرادات فوائد مستلمة
 - (7,400,000)   استثمار في ودائع محددة األجل

 

 ────────── ────────── 

 (4,537,679) (9,716,929) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
 

 ────────── ────────── 
    

    انشطة التمويل
 (4,408,004) (5,826,099)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 - (69,399)   شراء أسھم خزينة
  

 ────────── ────────── 

 (4,408,004) (5,895,498) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
 

 ────────── ────────── 
   

 230,893 (345,456) الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد) صالنق(صافي
 2,775-  تعديل تحويل عمالت أجنبية

 5,892,956 6,126,624 12يناير 1األرصدة لدى البنوك والنقد في 
 ────────── ────────── 

 6,126,624 5,781,168 12ديسمبر31األرصدة لدى البنوك والنقد في 
 

══════════ ══════════ 



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2018ديسمبر  31المنتھية في  كما في وللسنة
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  معلومات حول الشركة  1
  

 بـيشار إليھا مًعا (وشركاتھا التابعة ") الشركة األم. ("ع.ك.م.تتكون المجموعة من الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
 وتم إدراج أسھمھا في سوق الكويت 1993يناير  3تم تأسيس الشركة األم كشركة مساھمة كويتية بتاريخ  ").المجموعة"

وعنوان مكتب الشركة األم المسجل ھو منطقة الشعيبة الصناعية، األحمدي، . 2003أكتوبر  18لألوراق المالية بتاريخ 
  .، الكويت61008، 9801. ب.، ص3قسيمة رقم 

  

  :لشركة األملالتي  الرئيسية فيما يلي األغراض
تجھيزھا لإلنتاج وكذلك الخدمات المتعلقة وبار وعمليات اصالح اآل اآلبار حفرالخدمات المساندة لعمليات كافة القيام ب -

  .اآلباربصيانة 
موافقة الحصول على بعد  األغراضالالزمة لھذه  والمواد وانتاج المعداتتصنيع الصناعية بغرض  المنشآتإقامة  -

 .الجھات المعنية
 .اضھاأغرلتنفيذ والمواد الالزمة  واألدواتاستيراد وتملك الماكينات  -
  .إلقامة المنشآت والمعداتلعقارات الالزمة تملك األراضي وا -
 استيراد وتصدير المواد الكيماوية الضرورية لتنفيذ األعمال المذكورة اعاله  -
 . التي تراھا الزمة لتحقيق اغراضھاإبرام االتفاقيات والحصول على االمتيازات  -
 .المطلوبةتملك براءات االختراع والعالمات التجارية  -
 .األم ت ومنحھا فيما يتعلق بأنشطة الشركةالحصول على الوكاال -
 . األم لشركةل الرئيسية غراضاألبالبحوث المتعلقة إعداد االستفسارات وطرح والدراسات القيام ب -

 

أن يكون  األم يجوز للشركةكما . ممارسة أي من األنشطة المذكورة أعاله داخل أو خارج دولة الكويت األم يجوز للشركة
بأعمالھا أو التي تعاونھا على تحقيق اغراضھا  ةالھيئات التي تزاول أعمال شبيھ معترك بأي وجه تشلھا مصلحة أو أن 

 .بھا تلحقھاأن الھيئات أو  في الكويت أو في الخارج ولھا أن تشتري ھذه
  

لس إدارة قرار مجلوفقاً  2018ديسمبر  31 المنتھية فيللسنة للمجموعة  البيانات المالية المجمعةتم التصريح بإصدار 
 الجمعية العمومية المساھمين في اجتماع لموافقة البيانات المالية المجمعة وتخضع .2019فبراير  7 بتاريخالشركة األم 

بعد  تعديل ھذه البيانات المالية المجمعةفي اجتماعھا  نمساھميلل السنوية العمومية يحق للجمعية. لشركة األمل السنوية
  .إصدارھا

  

   .2.2الشركات التابعة في إيضاح تم إدراج تفاصيل 
  

  ساس اإلعدادأ    2.1
  

  بيان االلتزام 
 .للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية االبيانات المالية المجمعة وفقً  تم إعداد

  

  أساس اإلعداد 
باستثناء االستثمار في أوراق مالية الذي يتم قياسه وفقا للقيمة  اريخيةمبدأ التكلفة التل وفقاً د البيانات المالية المجمعة تم إعداي

  .العادلة
  

  . شركة األمللالعملة الرئيسية  أيًضا الذي يمثلوتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي 
  

  ساس التجميعأ    2.2
  

الشركات المستثمر فيھا والتي تخضع (وشركاتھا التابعة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم 
أو يكون لھا حقوق  ،السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر تتحقق. 2018ديسمبر  31كما في ) لسيطرة المجموعة

الل تلك العائدات من خ فيعائدات متغيرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا ويكون لديھا القدرة على التأثير  ،في
وبصورة محددة، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيھا فقط عندما يكون . سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا

  :لدى المجموعة
  

  أي الحقوق الحالية التي تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة (السيطرة على الشركة المستثمر فيھا
 ؛)االخاصة بالشركة المستثمر فيھ

 تعرض لمخاطر، أو يكون لھا حقوق في، عائدات متغيرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا؛ 
 القدرة على استخدام سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا في التأثير على عائداتھا؛ 
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 )تتمة(ساس التجميع أ     2.2
  

اثلة للشركة المستثمر فيھا، تأخذ المجموعة في عندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مم
  :والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا بما في ذلك الوقائعاعتبارھا كافة 

 ؛الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيھا 
 ؛ألخرىالحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية ا 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  
  

والظروف تشير إلى وجود تغيرات في  الوقائعتعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا إذا كانت 
لى السيطرة على يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة ع. عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة

ويتم إدراج الموجودات . الشركة التابعة وتتوقف ھذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتھا على الشركة التابعة
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتھا أو بيعھا خالل السنة في بيان الدخل 

  .مجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعةمن تاريخ حصول ال المجمعالشامل 
  

الشاملة األخرى بمساھمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات 
ة على البيانات المالية ويتم إجراء تعديالت عند الضرور. حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة

يتم استبعاد كافة الموجودات . كي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعةبعة للشركات التا
والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت 

  .وعة بالكامل عند التجميعفيما بين أعضاء المجم
  

  . يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية
  

مطلوبات الو) بما في ذلك الشھرة(موجودات ال تستبعد تابعة، فإنھاال اتشركإحدى الإذا فقدت المجموعة السيطرة على 
أي أرباح أو خسائر ناتجة  تسجيلتعمل على لبنود األخرى لحقوق الملكية، بينما وا مسيطرةالحصص غير وال ذات الصلة

 . يتم تسجيل أي استثمار محتفظ به وفقاً للقيمة العادلة. ضمن األرباح أو الخسائر
 

  :التاليةالتابعة  الشركاتتتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 

 
 الشركة

 
  حصة الملكية

 %الفعلية 
 بلد

2017      2018        األنشطة الرئيسية التأسيس
    

شركة نبيسكو الدولية للخدمات البترولية 
 الكويت )واحدشركة ذات شخص (

حفر وصيانة آبار النفط وإدارة 
 %100 %100  النفايات الكيمائية

        

مملوكة من (. م.م.شركة نبيسكو الھندية ذ
خدمات خالل شركة نبيسكو الدولية لل

 الھند )واحدشركة ذات شخص ( البترولية

تقديم أنشطة الدعم للتنقيب عن 
البترول والغاز الطبيعي المتعلقة 

بخدمات استخراج النفط والغاز داخل 
 وخارج البالد

 
79.99% 79.99% 

  

  الحصص غير المسيطرة
تفظ بھا من قبل المجموعة ويتم مثل الحصص غير المسيطرة جزء األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير المحت

الشامل المجمع وضمن حقوق الملكية في بيان  الدخل المجمع وبيان األرباح أو الخسائربيان في عرضھا بشكل منفصل 
  .على نحو منفصل عن حقوق الملكية الخاصة بمساھمي الشركة األم المجمع المركز المالي

  
   التغيرات في السياسات المحاسبية     2.3

  

باستثناء التغييرات الناتجة من تطبيق المعيار  مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة المطبقةالسياسات المحاسبية إن 
 التياإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء  9والمعيار الدولي للتقارير المالية األدوات المالية  9الدولي للتقارير المالية 

  .2018يناير  1اعتباراً من تسري 
  

  "األدوات المالية" 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
، والذي 2018يناير  1الذي يسري اعتبارا من  األدوات المالية 9بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة قامت 
الموجودات المالية ومحاسبة  متطلبات االعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة يوضح
  . االعتراف والقياس: األدوات المالية 39يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . التحوط
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  )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية     2.3
  

  )تتمة( "األدوات المالية" 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
. طبقا لما ھو مسموح في األحكام االنتقالية للمعيار 2017ج المعلومات المقارنة لسنة بإعادة إدرا لم تقم المجموعة

وليست قابلة  9ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة لسنة 
رية للموجودات المالية الناتجة من تطبيق تم تسجيل الفروق في القيمة الدفت. 2018للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 

  .2018يناير  1ضمن األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  :9فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  :جودات المالية والمطلوبات الماليةتصنيف وقياس المو
  : ثالث فئات أساسية لتصنيف الموجودات المالية 9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

     ،المقاسة بالتكلفة المطفأة 
     ،المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
     الخسائرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو . 

 

بشكل عام الى نموذج االعمال الذي يتم من خالله  9يستند تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
فئات  9استبعد المعيار الدولي للتقارير المالية . إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة به

كمحتفظ بھا حتى االستحقاق، أو قروض ومدينين، أو  39جودات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي التصنيف السابقة للمو
، ال يتم أبداً فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئيسي 9طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية . متاحة للبيع

تم . ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيفبدالً من . يمثل أصالً مالياً يندرج ضمن نطاق المعيار
فيما يتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  للمجموعةعرض السياسات المحاسبية 

  .  3ضمن اإليضاح  9
  

حاسبية وتصنيف الموجودات المالية كما ھو مفصح يؤثر على السياسات الم 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
مع ذلك، لم يكن له تأثير جوھري على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالمطلوبات . 31و 3عنه باإليضاحين 

   .المالية
  

  :انخفاض قيمة الموجودات المالية
ضمن " الخسائر المتكبدة"محل نموذج  9المالية ضمن المعيار الدولي للتقارير " خسائر االئتمان المتوقعة"يحل نموذج 

ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة . 39معيار المحاسبة الدولي 
ت واالستثمارات في الدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ ولكن ال ينطبق على االستثمارا

، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بصورة مبكرة عنه مقارنة بمعيار 9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية . في أسھم
فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية وفقاً  للمجموعةوقد تم إيضاح السياسات المحاسبية . 39المحاسبة الدولي 

  . 3االيضاح  في 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  : محاسبة التحوط
ليس ھناك أي تأثير ناتج على المجموعة نتيجة اإلرشادات الجديدة المتعلقة بمحاسبة التحوط الواردة ضمن المعيار الدولي 

  .حيث إن المجموعة ال تتعامل في أية أدوات مشتقة أو تطبق محاسبة التحوط 9للتقارير المالية 
  

  "اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15رير المالية تطبيق المعيار الدولي للتقا
يناير  1اعتبارا من " اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ومعيار المحاسبة الدولي اء عقود اإلنش 11محل معيار المحاسبة الدولي  15يحل المعيار الدولي للتقارير المالية . 2018
وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  18و 15و 13وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  اإليرادات 18
يستبعد ھذا المعيار أشكال عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات االعتراف باإليرادات السابقة كما يقدم إطار عمل . 31

معالجة قضايا اإليرادات وتحسين درجة المقارنة لممارسات االعتراف باإليرادات بين الشركات والقطاعات أكثر قوة ل
 للمجموعةتطبيق ھذا المعيار إلى أي تغيير في السياسات المحاسبية لم يؤد . ونطاقات االختصاص واألسواق الرأسمالية

للمجموعة باستثناء بعض اإلفصاحات التي يتطلبھا المعيار المجمعة ولم يكن له أي تأثير مادي على البيانات المالية 
  .30والمبينة باإليضاح 

  

 1لم يكن للتعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في 
  .للمجموعةداء المالي أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األ 2018يناير 
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  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد      2.4
  

تعتزم المجموعة . فيما يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة
  .المعايير عند سريانھا، متى كان ذلك مناسباً  تلكتطبيق 

  

 عقود التأجير -16 المعيار الدولي للتقارير المالية
ويسري من  2016في يناير " عقود التأجير" 16أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 

من المستأجرين  16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية . 2019يناير  1تاريخ الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
د التأجير ضمن نطاق ھذا المعيار بنفس الطريقة المتبعة للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في المحاسبة عن معظم عقو

يقوم المستأجرون بتسجيل األصل الخاضع لحق ".  عقود التأجير" 17الوقت الحالي ضمن معيار المحاسبة الدولي 
األصل على مدى فترة عقد التأجير وااللتزام المالي  ويتم إطفاء. االستخدام وااللتزام المالي المقابل في الميزانية العمومية

إن . 17معيار المحاسبة الدولي عنھا في إن محاسبة المؤجر لم تتعرض لتغييرات جوھرية . الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة
  .وعةعلى البيانات المالية المجمعة للمجم 16المجموعة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الھامة   3

  

 اإليراداتاالعتراف ب
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضاعة والخدمات إلى العميل لقاء مبلغ يعكس 

المجموعة بصورة عامة إلى  وتوصلت. المقابل المادي الذي تتوقع المجموعة األحقية فيه مقابل تلك البضاعة أو الخدمات
أنھا شركة أساسية تعمل عن نفسھا في جميع ترتيبات اإليرادات حيث إنھا تسيطر نموذجياً على البضاعة أو الخدمات قبل 

  .تحويلھا إلى العميل
  

  :يجب أيضاً الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات
  

  بيع بضاعة
ات من بيع البضاعة عندما تنتقل السيطرة على األصل إلى العميل، وذلك يكون عموماً عند تسليم يتم االعتراف باإليراد

  .المعدات
  

 إيرادات خدمات
، وتستحق المدفوعات عموماً عند استكمال الخدمات أو قبول عند تقديم الخدمةعلى مدار الوقت تتحقق إيرادات الخدمات 

 .العميل لھا
 

  إيرادات توزيعات أرباح 
  .حقق إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم دفعات األرباحتت
 

  ربح بيع استثمارات 
لالستثمار في تاريخ البيع، ويتحقق الربح في  الدفتريةيقاس ربح بيع االستثمارات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة 

 .تاريخ البيع
  

  الضرائب
  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

استناداً إلى قرار أعضاء مجلس  المعدل وفقاً للحساب% 1ب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة تحتس
اإليرادات من الشركات المساھمة الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء  لذي ينص على أنه يجب استبعادلمؤسسة اإدارة ا

  .بح السنة عند تحديد حصة المؤسسةمن ر جباريالتحويل إلى االحتياطي اإلمجلس اإلدارة و
  

  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار  2000لسنة  19تحتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 

ات الزميلة وقد تم بموجب القانون خصم اإليرادات من الشرك. من ربح السنة الخاضع للضريبة%  2.5بنسبة  2006
  .لشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنةتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من اوال

  

  الزكاة
  .2007لسنة  58وزارة المالية رقم  من ربح الشركة األم وفقاً لقرار% 1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 
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  )ةتتم(ملخص السياسات المحاسبية الھامة   3
  

 عقود التأجير
وعقد التأجير الذي يحول كافة . يتم تصنيف عقد التأجير في تاريخ البداية كعقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي
  .  المخاطر والمزايا الجوھرية المتعلقة بملكية المجموعة يتم تصنيفه كعقد تأجير تمويلي

  

ويتم إجراء . عقد تأجير يعتمد على جوھر الترتيب في تاريخ البداية إن تحديد ما إذا كان الترتيب يتمثل في أو يشتمل على
تقييم لما إذا كان إنجاز الترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو مجموعة موجودات محددة أم ينقل الترتيب الحق في 

  .استخدام األصل، حتى إذا كان ذلك الحق غير محدد صراحة في الترتيب
  

  المجموعة كمستأجر
صنيف عقود التأجير التي ال تنتقل بموجبھا كافة المخاطر والمزايا الھامة المرتبطة بملكية البند المستأجر إلى يتم ت

المجمع  األرباح أو الخسائرتسجل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان . المجموعة كعقود تأجير تشغيلي
    .على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير

  

  ومعدات  ممتلكات ومنشآت
  .، إن وجدتخفاض في القيمةوخسائر االناالستھالك المتراكم  ، بالصافي بعدوالمعدات بالتكلفة الممتلكات والمنشآتدرج ت
  

إلى  والمعدات للممتلكات والمنشآتالمقدرة  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية على أساسيحتسب االستھالك 
  :كما يلي يةالقيمة التخريد

  

 سنة20 على أرض مستأجرةمباني *  
   سنوات 10   وماكينات آالت*  
  سنوات 3    وتركيباتأثاث *  
  سنوات 3   سيارات*  

  

تغيرات في ال حداث أواأل عندما تشيروالمعدات لغرض تحديد انخفاض  للممتلكات والمنشآت دفتريةاليتم مراجعة القيمة 
فإذا ما ظھرت أي من تلك المؤشرات وفي حالة زيادة القيمة . قد ال يمكن استردادھا فتريةدالالظروف إلى أن القيمة 

مثل القيمة توالتي عن المبلغ المقدر الممكن استرداده، فإنه يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتھا الممكن استردادھا،  دفتريةال
  .أيھما أكبر العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام

  

والمعدات التي يتم المحاسبة عنھا الممتلكات والمنشآت يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود 
ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي . للجزء المستبدل دفتريةالبصورة منفصلة ويتم شطب القيمة 
وتسجل كافة المصروفات . والمعدات المتعلق بھاالممتلكات والمنشآت ستقبلية لبند إلى زيادة المنافع االقتصادية الم

  .المجمع عند تكبدھا األرباح أو الخسائراألخرى في بيان 
  

عند البيع أو عند عدم توقع  االعتراف بهوالمعدات وأي جزء جوھري مسجل مبدئياً يتم عدم الممتلكات والمنشآت إن بند 
المحتسبة (األصل االعتراف بتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم . بلية من استخدامه أو بيعهمنافع اقتصادية مستق

االعتراف المجمع عند عدم  األرباح أو الخسائرفي بيان ) لألصل دفتريةالبالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة 
  .األصلب
  

بأثر ستھالك للموجودات في نھاية كل سنة مالية ويتم تعديلھا التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق اال ةتتم مراجعة القيم
  .مناسباً كان ذلك ، متى يمستقبل

  

 موجودات غير ملموسة
ويتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة . تمثل الموجودات غير الملموسة المدفوعات لقاء حيازة حق استخدام برامج

  .القيمة، إن وجدناقًصا اإلطفاء المتراكم وأي انخفاض في 
  

أعمار محددة على مدى أعمارھا االنتاجية االقتصادية ويتم تقييمھا لغرض تحديد  ذاتتطفأ الموجودات غير الملموسة 
مالية على  سنةيتم في نھاية كل  .انخفضتغير الملموس قد  األصلأن قيمة وجود ما يشير إلى  عنداالنخفاض في قيمتھا 

يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر  .فاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدداألقل مراجعة فترة وطريقة إط
ألصل عن طريق تغيير فترة أو المتضمنة في ااإلنتاجي المتوقع أو نمط االستھالك المتوقع للمزايا االقتصادية المستقبلية 

اإلطفاء  مصروف يتم تسجيل .ي التقديرات المحاسبيةناسب، ويتم التعامل معھا كتغيرات فوفقاً لما ھو مطريقة اإلطفاء، 
ضمن فئة المصروفات بما  المجمع األرباح أو الخسائرفي بيان  ةالمحدد ةاإلنتاجي األعمارللموجودات غير الملموسة ذات 

اجية يتم احتساب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنت. ةغير الملموس الموجوداتيتسق مع وظيفة 
 . سنوات 3المقدرة بعدد 
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة
األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع االعتراف بيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن عدم 

 .األصلاالعتراف بعند عدم  المجمع ئراألرباح أو الخسافي بيان  ويتم تسجيلھالألصل  دفتريةالوالقيمة 
 

  مخزون
يتم تحديد قيمة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا أيھما أقل، بعد احتساب مخصصات ألي بنود متقادمة أو 

 تكاليف العمالة المباشرة وتلك المصروفات غير تشمل تشمل التكاليف المواد المباشرة وحيثما أمكن. بطيئة الحركة
  .يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. وحالته الحالية إلى موقعه صل المخزونحتى يالمباشرة التي تم تكبدھا 

  

سعر البيع المقدر في سياق األعمال الطبيعي ناقًصا تكاليف اإلتمام ومصروفات في مثل صافي القيمة الممكن تحقيقھا تي
مة وبطيئة الحركة استناًدا إلى االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القيمة الممكن ويتم تخفيض قيمة البنود المتقاد. البيع

  .تحقيقھا لھا
 

 األدوات المالية
  . األداة المالية ھي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى

  

  الموجودات المالية
  االعتراف المبدئي والقياس

ف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحقاً وفقاً للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل يتم تصني
  .اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتباراً من 
تنادا إلى نموذج األعمال المستخدم في إدارة الموجودات المالية وخصائص تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية اس
باستثناء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوھري أو تلك . التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف  التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لھا، تقيس المجموعة مبدئياً األصل
وبالنسبة لألرصدة التجارية . في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمعاملة 

قاً لسعر المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوھري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لھا، فيتم قياسھا وف
  .15المعاملة المحدد طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  

اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة (تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط 
  )فقط

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يجب أن  لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
يشار إلى ھذا التقييم باختبار . على أصل المبلغ القائم" مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط"يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل 

  .مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة
   

  تقييم نموذج األعمال
المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتھا المالية من أجل يشير نموذج أعمال 
ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو . إنتاج تدفقات نقدية

  .بيع الموجودات المالية أو كليھما
  

و مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموماً وفقاً للنظم إن مشتريات أ
يتم تسجيلھا على أساس تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه ) بالطريقة االعتيادية(أو بالعرف في األسواق 

  .المجموعة بشراء أو بيع األصل
  

  القياس الالحق
  :فئتينالقياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى ألغراض 

  

  أدوات دين(موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة( 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
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 )تتمة( المالية األدوات
  )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتباراً من 
  )تتمة( القياس الالحق
  )أدوات الدين( المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الموجودات

في حالة استيفائھا  وفقا للتكلفة المطفأةتقيس المجموعة الموجودات المالية . ھذه الفئة ھي الفئة األكثر ارتباطاً بالمجموعة
  : يةللشروط التال

  
  أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية

  التعاقدية؛ و
  أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ

 .والفائدة فقط ألصل المبلغ القائم
  
يتم . الحقاً قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة يتم

االعتراف باألرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند عدم االعتراف باألصل أو تعديله أو تعرضه النخفاض في 
  .القيمة

  

وعة المدرجة بالتكلفة المطفأة المدينين التجاريين وبعض األرصدة المدينة األخرى تتضمن الموجودات المالية لدى المجم
  .والودائع محددة األجل واألرصدة لدى البنوك والنقد

 
  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الخسائر الموجودات المالية المحتفظ بھا لغرض تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
المتاجرة أو الموجودات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو 

ض يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بھا لغر. الموجودات المالية التي ينبغي إلزاميا قياسھا وفقاً للقيمة العادلة
وبالنسبة للموجودات المالية ذات التدفقات  .المتاجرة إذا تم حيازتھا لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب

النقدية التي ال تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط، فيتم تصنيفھا وقياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
، كما ھو دوات الدين وفقا للتكلفة المطفأةوبغض النظر عن معايير تصنيف أ. عمالالخسائر بغض النظر عن نموذج األ

مبين أعاله، يجوز تصنيف أدوات الدين وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان 
وجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة يتم إدراج الم .ذلك من شأنه أن يحد أو يقلل بشكل جوھري من أي تباين محاسبي

من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي وفقاً للقيمة العادلة مع إدراج صافي التغيرات في القيمة العادلة في 
  .بيان األرباح أو الخسائر

  

التي لم تختار المجموعة على نحو االستثمارات في األسھم المسعرة وغير المسعرة والصناديق المدارة  تتضمن ھذه الفئة
يتم أيضاً تسجيل توزيعات األرباح . غير قابل لإللغاء تصنيفھا وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  .لالستثمارات في األسھم كإيرادات توزيعات أرباح في بيان األرباح أو الخسائر عندما يثبت الحق في استالم المدفوعات
  

  2018يناير  1ياسة المطبقة قبل الس
  

 مدينون تجاريون
يتم تقدير الديون . يدرج المدينون التجاريون بمبلغ الفاتورة األصلي ناقًصا مخصص لقـاء أي مبالغ ال يمكن تحصيلھا

 تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية. المشكوك في تحصيلھا عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمًرا غير محتمل
  .استردادھا

  

  مدينون آخرون
  .يتم قياس المدينين اآلخرين وفقاً للتكلفة المطفأة بواسطة معدل الفائدة الفعلي

  

  موجودات مالية متاحة للبيع 
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع ھي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي تصنف كمتاحة للبيع أو لم تصنف 

  .لة من خالل األرباح أو الخسائر أو استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق أو قروض ومدينينكمدرجة بالقيمة العاد
  

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخسائر غير 
االستثمار أو االعتراف باكمة في القيمة العادلة حتى يتم عدم المحققة كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي التغيرات المتر

تدرج . المجمع األرباح أو الخسائرتحديد انخفاض قيمته، ويتم في ذلك الوقت تحقق األرباح أو الخسائر المتراكمة في بيان 
  . خفاض القيمة، إن وجدتاالستثمارات التي ال يمكن قياس قيمتھا العادلة بصورة موثوق منھا بالتكلفة ناقصاً خسائر ان
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 )تتمة( المالية األدوات
  )تتمة( 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
  المطلوبات المالية

  االعتراف المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات . 39 تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية دون تغيير الى حد كبير وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر أو كقروض وسلف ودائنين، حسبما ھو مالئم 
   .تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتھا المالية عند االعتراف المبدئي

  

تكاليف المعاملة المتعلقة بھا مباشرةً بالمعاملة في حالة القروض يتم تسجيل المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً 
لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة . تتضمن المطلوبات المالية لدى المجموعة الدائنين. والسلف

  . العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ البيانات المالية المجمعة
  

  القياس الالحق
  :تمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفھا كما يلييع

  

  دائنون
خدمات تم تسلمھا، سواء صدرت بھا فواتير من قبل المورد أو  بضاعةمبالغ ستدفع في المستقبل لقاء تقيد المطلوبات عن 

  .أو لم تصدر
  

  االعترافعدم 
  

   الموجودات المالية
) و جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلكأو جزء من األصل المالي أ(ال يتم تحقق أصل مالي 

  :عندما
 

 تنتھي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  
  تقوم المجموعة بتحويل حقوقھا في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة

أن تقوم المجموعة بتحويل كافة ) أ(وإما " القبض والدفع"إلى طرف آخر بموجب ترتيب بالكامل دون تأخير مادي 
ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الھامة ) ب(المخاطر والمزايا الھامة لألصل أو 

  .لألصل ولكنھا فقدت السيطرة على األصل
 

القبض "ستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقھا في ا
عندما ال تقوم المجموعة . ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك"والدفع

، يتم تسجيل األصل بمقدار بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الھامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل
يتم . وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. استمرار المجموعة في السيطرة على األصل

  .قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة
  

  المطلوبات المالية
عند . أو إلغاؤه أو انتھاء صالحيته المرتبط بالمطلوبات أي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزامب عترافعدم االيتم 

، أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوھرياستبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل 
 ةالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمواعتراف باللتزام األصلي اكعدم اعتراف ب، يتم معاملة ھذا التبديل أو التعديل كبير

  .المجمع األرباح أو الخسائرالدفترية ذات الصلة في بيان 
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بھا وفقا للقيمة العادلة من 

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعقد . ألرباح أو الخسائرخالل ا
  . وكافة التدفقات النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمھا، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي

  

. ، فإن المجموعة تطبق المنھج المبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعةبالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود
وبالتالي، ال تتبع المجموعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنھا بدالً من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى خسائر 

لمجموعة مصفوفة مخصصات كما حددت ا. االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة
استنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان مع تعديلھا بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين 

  .يتم شطب األصل المالي متى ال يكون ھناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية. والبيئة االقتصادية
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  )تتمة(سات المحاسبية الھامة ملخص السيا  3
  

 )تتمة( المالية األدوات
  

   انخفاض قيمة الموجودات المالية
بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على أن أصاًل  مجمعة مالية بياناتتقوم المجموعة بتاريخ كل 

أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية منخفضة  تعتبر قيمة. ماليًا أو مجموعة من الموجودات المالية انخفضت قيمتھا
ألصل باالمبدئي  االعتراففقط إذا ما توفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد 

ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة ) متكبدة" حدث خسارة("
قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على مواجھة . وجودات المالية والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منھاالم

سية أو احتمال المقترض أو مجموعة المقترضين لصعوبة مالية كبيرة، أو تعثر أو تأخير في سداد الفوائد أو الدفعات األسا
الي األخرى وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاًضا يمكن الم إعادة التنظيم ترتيباتإشھار إفالسھم أو 

قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات المرتبطة بالمتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت 
    .التعثر

   

 مدينون تجاريون
يتم تقدير الديون . اقًصا مخصص لقـاء أي مبالغ ال يمكن تحصيلھايدرج المدينون التجاريون بمبلغ الفاتورة األصلي ن

تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية . المشكوك في تحصيلھا عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمًرا غير محتمل
  .استردادھا

  

  موجودات مالية متاحة للبيع
بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كان ھناك دليل  بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة

  . موضوعي على أن أصاًل ماليًا متاًحا للبيع أو مجموعة موجودات مالية متاحة للبيع انخفضت قيمتھا
  

يراً بالنسبة لالستثمارات في أسھم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي انخفاضاً كب
مقابل التكلفة األصلية " الكبير"ويتم تقييم االنخفاض . أو متواصالً في القيمة العادلة لالستثمار في األسھم دون تكلفته

وإذا ما توفر دليل على انخفاض . مقابل الفترة التي تقل فيھا القيمة العادلة عن تكلفته األصلية" المتواصل"لالستثمار و
متراكمة المقاسة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أية خسائر من القيمة، يتم شطب الخسائر ال

المجمع من اإليرادات  األرباح أو الخسائرانخفاض قيمة تلك الموجودات المالية المتاحة للبيع مدرجة سابقاً في بيان 
ن خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في األسھم ال إ. المجمع األرباح أو الخسائرالشاملة األخرى مع إدراجھا في بيان 

المجمع، وتدرج الزيادة في قيمتھا العادلة بعد انخفاض القيمة مباشرةً في  األرباح أو الخسائريتم عكسھا من خالل بيان 
  .اإليرادات الشاملة األخرى

  

 األدوات المالية مقاصة
فقط المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع والمطلوبات  المالية بين الموجودات إجراء مقاصةيتم 

 تحقيقعلى أساس الصافي أو المجموعة التسوية  وتعتزمالمبالغ المسجلة بمقاصة ملزم حالي  عند وجود حق قانوني
  . االلتزامات في آن واحد وتسويةالموجودات 

  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
لموجوداتھا غير المالية لتحدد ما إذا كان ھناك أي  دفتريةالبمراجعة القيم مجمعة مالية  بياناتتاريخ كل تقوم المجموعة ب

المؤشر، يتم تقدير المبلغ  امثل ھذوجد إذا ما ف .لخسارة انخفاض في القيمة تعرضت الموجودات أن تلكمؤشر على 
في الحالة التي ال يمكن فيھا  ).إن وجدت(فاض في القيمة تحديد مقدار خسارة االنخلغرض الممكن استرداده لھذا األصل 

، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدة انتاج النقد التي ينتمي فرديتقدير المبلغ الممكن استرداده ألصل 
ات الفردية إلنتاج حينما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، توزع الموجودات أيضاً على الوحد .إليھا ھذا األصل

  .النقد أو يتم توزيعھا على أصغر مجموعة من وحدات إنتاج النقد والتي يمكن أن يحدد لھا أساس معقول وثابت للتوزيع
  

 تقييمعند  .إن المبلغ الممكن استرداده ھو القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام، أيھما أكبر
ء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات القيمة أثنا

عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع،  .ألصلالمرتبطة باالسوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 
 .يتم استخدام نموذج تقييم مناسب

  

 دفتريةال، يتم تخفيض القيمة دفتريةالبأقل من قيمته ) أو وحدة إنتاج نقد( ألصل مالة تقدير المبلغ الممكن استرداده في حا
 األرباح أو الخسائرخسارة انخفاض في القيمة في بيان  تسجيليتم  .الممكن استرداده هإلى مبلغ) وحدة إنتاج النقد(لألصل 

 .المجمع مباشرة
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  )تتمة(لمحاسبية الھامة ملخص السياسات ا  3
  

  )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
إلى مقدار التقدير ) وحدة إنتاج النقد(لألصل  دفتريةالذا تم عكس خسارة انخفاض في القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة إ

التي كان سيتم تحديدھا في حال عدم  تريةدفالالقيمة  الزائدة دفتريةالأال تتجاوز القيمة  علىالمعدل لمبلغه الممكن استرداده 
يتم إدراج عكس خسارة  .في السنوات السابقة) وحدة إنتاج النقد(أي خسارة نتيجة االنخفاض في قيمة األصل  تسجيل

  .المجمع مباشرة األرباح أو الخسائراالنخفاض في القيمة في بيان 
  

  األرصدة لدى البنوك والنقد
ة المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألغراض بيان التدفقات النقدي

  .قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية مدتھا ثالثة أشھر أو أقل
  

  القيمة العادلة 
نظمة بين المشاركين م ةمعاملفي ما السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام  بأنھاالقيمة العادلة تعرف 

  :في االلتزام نقليستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو . في السوق في تاريخ القياس
  

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  
  األكثر مالءمة لألصل أو االلتزامالرئيسي، في السوق السوق ظل غياب في .  

  

  . من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة يجب أن تتمكن المجموعة
  

يتم قياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامھا عند 
  .االقتصادية المثلى مصلحتھمتسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق 

  

استخدام ى إنتاج منافع اقتصادية من خالل يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق عل
، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى بأعلى وأفضل مستوى له ألصلا

  .وأفضل مستوى له
  

اعتماد تحقق أقصى تتوفر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع لظروف ولمالئمة الوعة أساليب التقييم تستخدم المجم
 .الملحوظةالمدخالت غير  والحد من االعتماد على الملحوظةلمدخالت ا على

  

المالية المجمعة ضمن عنھا في البيانات  اإلفصاحتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتھا العادلة أو 
قياس القيمة ل الجوھرية بالنسبةالجدول الھرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت 

  :العادلة ككل
  

  ؛مماثلةمطلوبات في األسواق النشطة لموجودات أو ) ير المعدلةغ(األسعار المعلنة : 1المستوى  
  ملحوظًاقياس القيمة العادلة ل الجوھرية بالنسبةيكون فيھا أقل مستوى من المدخالت  أساليب تقييم: 2المستوى 

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
  ملحوظًاقياس القيمة العادلة ل الجوھرية بالنسبةأساليب تقييم ال يكون فيھا أقل مستوى من المدخالت : 3المستوى .  

 

تستخدم . بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة ، يتم تحديد القيمة العادلةلألدوات المالية المسعرة في سوق نشطبالنسبة 
تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أو صناديق . أسعار الشراء للموجودات وأسعار البيع للمطلوبات

ديرين والمسئولين عن ھذه صدرت من الملموجودات لصافي قيمة أحدث االستثمار أو أدوات االستثمار المماثلة إلى 
  .البنود

  

بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات 
ية بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملك .الوسطاءالنقدية المخصومة أو نماذج التقييم المالئمة األخرى أو أسعار 

  .التي ال يمكن الوصول فيھا إلى تقدير معقول للقيمة العادلة، يتم إدراج االستثمار بالتكلفة
  

ذا كانت إمتكرر، تحدد المجموعة ما  على أساسبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة 
استناداً إلى أقل مستوى من (تقييم التصنيف التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الھرمي عن طريق إعادة 

  . مجمعة مالية بياناتفي نھاية كل فترة ) قياس القيمة العادلة ككلل الجوھرية بالنسبةالمدخالت 
  

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استناًدا إلى طبيعة وسمات 
  .م ومستوى الجدول الھرمي للقيمة العادلة كما ھو موضح أعالهومخاطر األصل أو االلتزا

  

  . على تحليل للقيمة العادلة لألدوات المالية وتفاصيل إضافية حول كيفية قياسھا 28يشتمل اإليضاح 
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  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الھامة   3
  

  أسھم خزينة 
ي تم إعادة شراؤھا الحقاً من قبل المجموعة دون أن يتم إعادة تتكون أسھم الخزينة من أسھم الشركة األم المصدرة والت

طبقاً لطريقة التكلفة يتم تحميل المتوسط . ويتم المحاسبة عن أسھم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. بعدإصدارھا أو إلغائھا 
، يتم إدراج األرباح في حساب عند إعادة إصدار أسھم الخزينة. المرجح لتكلفة األسھم المعاد شراؤھا ضمن حقوق الملكية

، كما يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس "احتياطي أسھم الخزينة"منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية وھو 
أوالً ثم االحتياطي  مرحلةالحساب في حدود الرصيد الدائن أما الزيادة في الخسائر فتحمل على حساب األرباح ال

من بيع أسھم الخزينة فتستخدم أوال في مقاصة أي خسائر  اً وإذا تم تحقيق أرباح الحق. جبارياإل االختياري واالحتياطي
أرباح  اتتوزيع دفع ال يتم. وحساب احتياطي أسھم الخزينة مرحلةمسجلة سابقا في حساب االحتياطيات أوالً ثم األرباح ال

ويخفض متوسط التكلفة للسھم الواحد دون  بياً الخزينة نس كما أن إصدار أسھم منحة يزيد عدد أسھم .ھذه األسھم نقدية عن
  . الخزينةعلى إجمالي تكلفة أسھم ذلك أن يؤثر 

  

 مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
إن استحقاق ھذه المكافأة يستند عادةً إلى  .طبقًا لقانون العمل الكويتيموظفيھا كافة المجموعة مكافأة نھاية الخدمة ل تقدم

إن التكاليف  .وإلى طول مدة خدمة الموظفين، ويخضع إلتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى للموظفين ئيالراتب النھا
   .المتوقعة لھذه المكافآت يتم تسجيلھا كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة

   

سة العامة للتأمينات المؤسإلى  اشتراكاتبتقديم أيضاً تقوم المجموعة  ،بالنسبة للموظفين الكويتيينإضافةً إلى ذلك، 
 والتي تحمل كمصروف االشتراكاتإن التزامات المجموعة محددة بھذه  .كنسبة من مرتبات الموظفينتحتسب االجتماعية 

 .عند استحقاقھا
  

 مخصصات
ناتج من حدث وقع في الماضي ويكون ) قانوني أو استداللي(المجموعة التزام حالي لدى المخصصات عندما يكون  تقيد

 مبلغ االلتزاممنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير لمتضمنة الموارد الصادر للتدفق الأن يتطلب األمر حتمل من الم
  .منه موثوق بصورة

  

  العمالت األجنبية
تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد . تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وھو عملة العرض للشركة األم

  .ةيالعملة الرئيستلك ة لھا، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام ية الرئيسالعمل
 

تحويل  إعادة يتم .وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملة ايتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيً 
 البياناتالسائد للعملة الرئيسية بتاريخ الصرف  لسعروفقا بالعمالت األجنبية  المدرجة الموجودات والمطلوبات النقدية

يتم تحويل . المجمع األرباح أو الخسائرتؤخذ كافة الفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية إلى بيان . المجمعة المالية
في تواريخ المعامالت كما صرف الاستخدام أسعار لتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بباالبنود غير النقدية التي يتم قياسھا 

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  ايتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وفقً  .المبدئية
بما يعكس  دفتريةالة إن أي شھرة ناتجة عن حيازة إحدى العمليات األجنبية وأي تعديالت على القيم .تحديد القيمة العادلة

للموجودات والمطلوبات الناتجة عن الحيازة يتم معاملتھا كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم  القيمة العادلة
 .اإلغالقتحويلھا بسعر 

  

 ، يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية إلى عملة العرضالمجمعة المالية البياناتكما في تاريخ 
ويتم تحويل بيانات الدخل لھذه الشركات وفقًا  ،المجمعة المالية البياناتللمجموعة وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ 

تؤخذ فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل مباشرةً إلى بيان . للمتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة
المبلغ المتراكم المؤجل المسجل في حقوق الملكية المتعلق بتلك  إدراجة، يتم وعند بيع شركة أجنبي. الدخل الشامل المجمع

  .المجمع األرباح أو الخسائرالعملية األجنبية في بيان 
  

  ةمحتملال والموجودات لمطلوباتا
تدفق  احتمال يتم اإلفصاح عنھا ما لم يكن ولكن ،المجمع بيان المركز المالية ضمن محتملال يتم إدراج المطلوبات ال

   . مستبعداً أمراً  المجموعةإلى خارج منافع اقتصادية متضمنة موارد 
  

منافع  تدفقبل يتم اإلفصاح عنھا عندما يكون  بيان المركز المالي المجمعة ضمن محتملال يتم إدراج الموجودات ال
  .إلى المجموعة أمراً محتمالً اقتصادية 
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  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الھامة   3
  

  معلومات القطاعات
تستخدم . تكبد تكاليفوينتج عنھا اكتساب إيرادات  التي إن القطاع ھو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال

لھا نفس السمات  التي قطاعات التشغيل ويتم تجميع. لتوزيع الموارد وتقييم األداء التشغيلإدارة المجموعة قطاعات 
  .تقارير حولھاكقطاعات يمكن رفع  وإعداد تقارير حولھادمات وفئة العمالء االقتصادية والمنتجات والخ

  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة 
. غير متداولة/تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بعد تصنيفھا الى متداولة

  : يكون األصل متداوالً عندما
  ،يكون من المتوقع تحقيقه أو ھناك نية لبيعه أو استھالكه خالل دورة التشغيل المعتادة 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
 من المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شھراً بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 
  أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله

 . بعد فترة البيانات المالية المجمعة
  

  . األخرى كموجودات غير متداولة الموجوداتكافة  تُصنف
  

  : االلتزام متداوالً عندما يعتبر
  

  ،يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة 
 رض المتاجرة بصورة رئيسية، يتم االحتفاظ به لغ 
  يجب تسويته خالل اثني عشر شھراً بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 
  ليس ھناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد فترة البيانات المالية

  .المجمعة
  

  .ات غير متداولةتقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوب
  

 الھامة المحاسبيةوالتقديرات واالفتراضات األحكام        4
  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ  للمجموعة إن إعداد البيانات المالية المجمعة
 المالية البياناتة في تاريخ حتململإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات ال المسجلة
 أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال على الرغم من ذلك، فإن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات يمكن. المجمعة
  . على قيمة األصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية اجوھريً 

  

  األحكام
 على التأثير األكثر جوھريةمت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لھا تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قا في إطار

 :المجمعة المبالغ المدرجة في البيانات المالية
  

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
يعكس  أعدت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان بعد تعديلھا بما

 تتستند معدالت المخصصات إلى معدال. العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين التجاريين والبيئة االقتصادية للمجموعة
وفي تاريخ كل بيانات مالية  .ذات أنماط الخسائر المماثلةأيام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة 

على  .في السداد التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبليةمجمعة، يتم تحديث معدالت التأخر 
سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدھور الظروف االقتصادية المتوقعة على مدار السنة التالية والتي يمكن أن تؤدي 

  .دالت التأخر في السداد التاريخيةيتم تعديل معفي قطاع محدد،  التأخر في السدادإلى عدد متزايد من حاالت 
  

والظروف االقتصادية الملحوظة يعتبر التقييم الذي يتم إجراؤه لمدى االرتباط بين معدالت التأخر في السداد التاريخية 
ويتأثر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة بالتغيرات في الظروف . تقديراً جوھرياً المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة 

  .وف االقتصادية المتوقعةوالظر
    

   التقديرات واالفتراضات
المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات  بالمصادرفيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق 

للموجودات  بتاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لھا مخاطر جوھرية تتطلب إجراء تعديل مادي على القيم الدفترية
  :والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة        4
 

  )تتمة( التقديرات واالفتراضات
  الستثمارات في أسھم غير مسعرة ل القيمة العادلة

  :امل التاليةأحد العويستند تقييم االستثمارات في األسھم غير المسعرة عادةً إلى 
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة. 
 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير. 
 مضاعف الربحية أو مضاعف الربحية الخاص بقطاع األعمال. 
 و التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة، أ  
 نماذج تقييم أخرى.  
  

  . ا جوھريًاإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في األسھم غير المسعرة يتطلب تقديرً 
  

  والموجودات غير الملموسة والمعداتللممتلكات والمنشآت األعمار اإلنتاجية 
لغرض احتساب  والموجودات غير الملموسة اتوالمعدللممتلكات والمنشآت األعمار اإلنتاجية المقدرة  المجموعةتحدد 

 .االستعمال نتيجةيتحدد ھذا التقدير بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل أو عوامل التلف والتآكل  .االستھالك واإلطفاء
ة عندما طفاء المستقبلييتم تعديل مصروفات االستھالك واإلتراجع اإلدارة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوياً و
 .ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

  

   والموجودات غير الملموسة والمعداتالممتلكات والمنشآت انخفاض قيمة 
لغرض تحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر  مجمعة مالية بياناتلموجودات المجموعة بتاريخ كل  دفتريةاليتم مراجعة القيم 
فإذا ما وجد مثل ھذا . ي على انخفاض القيمة أو عندما يتعين إجراء اختبار انخفاض قيمة األصل السنويأو دليل موضوع

األرباح أو القيمة في بيان في نخفاض االالدليل أو المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل ويتم تسجيل خسارة 
  . مبلغه الممكن استرداده األصل م دفتريةالالمجمع عندما تتجاوز القيمة  الخسائر

  

 مخزونانخفاض قيمة ال
قديم أو متقادم يتم تقدير صافي  مخزونصبح العندما ي .بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا أيھما أقل مخزوندرج الي

على أساس يتم ن في حي .الجوھرية لكل مبلغ من المبالغبالنسبة  على أساس إفرادي يتم ھذا التقدير .قيمته الممكن تحقيقھا
مخصص له تبعاً لنوع  احتساب، ولكن القديم أو المتقادم، ويتم مخزونبصورة فردية لل المبالغ غير الجوھريةمجمع تقييم 

  .ودرجة القدم أو التقادم استناداً إلى أسعار البيع المتوقعة ةالبضاع
  
  ومعداتممتلكات ومنشآت   5

 المجموع سيارات أثاث وتركيباتوماكيناتآالتمباني
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

    التكلفة
 27,232,604 497,065 20182,827,27823,268,196640,065يناير  1كما في 

-  إضافات   2,603,1354,330 13,130 2,620,595 
- استبعادات   (73,971)  -    (53,061) (127,032) 

-  طوباتمش   (233,994)  -      -    (233,994) 
─────────────────────────────────────────────

 29,492,173 457,134 20182,827,27825,563,366644,395ديسمبر 31كما في 
 

─────────────────────────── ───────── ───────── 
  االستھالك المتراكم

 15,581,213 435,519 20181,637,68312,893,368614,643ناير ي 1كما في 
-   تحويالت   55,680(52,621) (3,059)   -    

 1,973,686 51,838 122,2541,757,32842,266 المحمل للسنة
- المتعلق باالستبعادات   (73,970)  -    (51,970) (125,940) 
-  المتعلق بالمشطوبات   (101,397)  -      -    (101,397) 

 

─────────────────────────── ───────── ───────── 
 17,327,562 432,328 20181,759,93714,531,009604,288ديسمبر 31كما في 

─────────────────────────── ───────── ───────── 
  :صافي القيمة الدفترية

 12,164,611 24,806 20181,067,34111,032,35740,107ديسمبر 31كما في 
 

══════════════════════════════ ══════════ ══════════ 
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  )تتمة(ومعدات ممتلكات ومنشآت   5
 المجموع سيارات أثاث وتركيبات وماكينات آالت مباني 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      ةالتكلف
 22,182,668 528,480 2,827,27818,213,084613,826 2017يناير  1كما في 

 5,175,993 10,650 5,095,73769,606   - إضافات
 (126,057) (42,065) (43,367)(40,625)   - استبعادات

─────────────────────────────────────────────
 27,232,604 497,065 2,827,27823,268,196640,065 2017ديسمبر  31كما في 

 

─────────────────────────── ───────── ───────── 
   االستھالك المتراكم

 13,815,123 392,346 1,515,42811,310,305597,044 2017يناير  1كما في 
 1,862,021 85,238 122,2551,599,42155,107 المحمل للسنة

 (95,931) (42,065) (37,508)(16,358)   - الستبعاداتالمتعلق با
─────────────────────────── ───────── ───────── 

 15,581,213 435,519 1,637,68312,893,368614,643 2017ديسمبر  31كما في 
 

─────────────────────────── ───────── ───────── 
      :صافي القيمة الدفترية

 11,651,391 61,546 1,189,59510,374,82825,422 2017ديسمبر  31كما في 
 

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

  :المجمع كما يلي األرباح أو الخسائرفي بيان المدرج تم توزيع االستھالك 
  

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 

 1,802,905 1,942,113 اتتكلفة مبيعات وخدم
 59,116 31,573 )21إيضاح (مصروفات إدارية 

 

────────── ────────── 
1,973,686 1,862,021 

 

══════════ ══════════ 
  

سوف ينتھي تأجير د الھيئة العامة للصناعة بموجب عقممنوحة من قبل تم تشييد مباني المجموعة على أرض مستأجرة ي
ستحق ت عالوةبقيم اسمية إليجار األرض دون أي غير محدد  ألجلعقد التأجير قابل للتجديد و .2023 يوليو 5سريانه في 

  . تجديدالعند 
  

بعض بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات  شطب، اعتمد مجلس اإلدارة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتھية في 
  .)ال شيء: 2017ديسمبر  31( دينار كويتي 132,597بمبلغ  دفتريةبصافي قيمتھا ال

  
  موجودات مالية متاحة للبيع  6

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 3,223    -   صناديق ومحافظ مدارة
 34,980    -   أسھم مسعرة

────────────
   -    38,203 

════════════
  

يف الموجودات المالية المتاحة للبيع كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ، تم تصن9نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ). 31إيضاح (األرباح او الخسائر في تاريخ التطبيق المبدئي 
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  مخزون  7
 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 1,653,858 2,248,924 إسمنت ومواد التحميض الكيمائية 
 1,057,314 1,135,312 قطع غيار وأدوات

 ────── ────── 
 3,384,236 2,711,172 

 ══════ ══════ 
  
  تجاريونمدينون   8

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 9,719,862 5,934,014 مدينون تجاريون
  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة : ناقًصا

 (40,000) (40,000) )انخفاض قيمة مدينين تجاريينمخصص : 2017(
 ───────── ───────── 
 5,894,014 9,679,862 
 ═════════ ═════════ 

  

  مدينة أخرى  أرصدة  9
 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 706,132 181,178مدفوعات مقدًما لموردين
 352,624 453,258 مدينو موظفين

 879,093 2,671,426 بھا فواتيرلم يصدر إيرادات 
 76,821 303,225صدة مدينة أخرىتأمينات وأر

 

───────── ───────── 
 3,609,087 2,014,670 
 

═════════ ═════════ 
  

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  10
 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

   :موجودات مالية محتفظ بھا لغرض المتاجرة
    -   30,114 رةأسھم مسع

   

   :موجودات مالية مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 2,209,657 2,195,921صناديق ومحافظ مدارة

 

───────── ───────── 

 2,226,035 2,209,657 
 

═════════ ═════════ 
  

  . 28في اإليضاح وفقا آلليات التقييم لة تم عرض الجدول الھرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العاد
  

  ودائع محددة األجل  11
    

وتكتسب أشھر وأقل من سنة واحدة  3أكثر من ذات فترة استحقاق تتمثل في وديعة في بنك محلي إن الودائع محددة األجل 
  .تجاريةفائدة بمعدالت 

  



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2018ديسمبر  31المنتھية في  كما في وللسنة
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   األرصدة لدى البنوك والنقد  12 
  

  :مما يلي تتكون األرصدة لدى البنوك والنقدلمجمع، ألغراض بيان التدفقات النقدية ا
  

 
2018  2017  

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 7,978 12,980 النقد في الصندوق 
 6,118,646 5,768,188 والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البنوك 

───────── ───────── 
 

5,781,168 6,126,624 
 

═════════ ═════════ 
  

  توزيعات األرباحرأس المال و  13
 

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 

2018  2017  
 

 دينار كويتي دينار كويتي
   

سھم  لكفلس ل 100بقيمة ) سھم 100,000,000: 2017(سھم  100,000,000
 5,760,951 10,000,000   مدفوعة نقًدا

 

─────────────────
  

فلس للسھم  60توزيعات أرباح بقيمة  2018يناير  29اعه المنعقد بتاريخ اقترح مجلس إدارة الشركة األم خالل اجتم
تم اعتماد توزيعات األرباح المقترحة . 2017ديسمبر  31للسنة المنتھية في ) دينار كويتي 5,819,996بإجمالي مبلغ (

  . 2018مارس  14في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  2017لسنة 
  

فلس لكل  80أرباح نقدية بقيمة توزيعات  2017فبراير  21لس إدارة الشركة األم خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ اقترح مج
 بنسبة(سھم  42,390,490حة بعدد أسھم منباإلضافة إلى توزيع ) دينار كويتي 4,474,360 بإجمالي مبلغ(سھم 

 2016تم اعتماد توزيعات األرباح المقترحة لسنة و. )2016ديسمبر  31من األسھم القائمة كما في تقريباً % 73.58
  .2017مايو  17خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 

  

على زيادة رأس المال  2017يونيو  14في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في  الشركة األم مساھمووافق  كما
  .فلس للسھم نتيجة إصدار أسھم المنحة 100سھم بقيمة  100,000,000سھم إلى  57,609,510المصرح به من عدد 

  

وتسدد ). دينار كويتي 6,790,000بإجمالي مبلغ (فلس للسھم  70أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
قات توزيعات األرباح النقدية في حالة اعتمادھا بالجمعية العمومية السنوية إلى المساھمين بعد الحصول على المواف

  .الالزمة الرقابية
  

  عالوة إصدار أسھم  14
  

ليست عالوة إصدار األسھم إن . النقد المستلم بما يزيد عن القيمة االسمية لألسھم المصدرةإصدار األسھم تمثل عالوة 
  .الشركات قانونناء في الحاالت التي ينص عليھا متاحة للتوزيع باستث

  
  أسھم خزينة  15

 2018 2017 
   

 2,916,185 3,000,000 الخزينةعدد أسھم 
 %2.92 %3.00 نسبة األسھم المصدرة

 2,309,619 2,760,000 )دينار كويتي(القيمة السوقية 
 585,062 654,461)دينار كويتي(التكلفة 

  

. غير متاح للتوزيع) دينار كويتي 33,825: 2017(دينار كويتي  33,825إن الرصيد في احتياطي أسھم الخزينة بمبلغ 
تكلفة أسھم الخزينة المحتفظ بھا غير متاحة للتوزيع على مدى فترة ملكية  بما يعادل مرحلةواألرباح ال كما أن االحتياطيات

  .أسھم الخزينة
  



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2018ديسمبر  31المنتھية في  كما في وللسنة
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  جبارياالحتياطي اإل  16
  

 من ربح السنة الخاص بمساھمي% 10لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل نسبة  وفقاً 
الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

يجوز للشركة األم أن تقرر وقف مثل ھذه التحويالت السنوية عندما يصل االحتياطي إلى نسبة . جباريإلى االحتياطي اإل
  . من رأس المال المدفوع% 50

  

من رأس المال المدفوع % 5للشركة األم محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة  جباريذا االحتياطي اإلإن توزيع ھ
   .بتأمين ھذا الحد مرحلةفي السنوات التي ال تسمح فيھا األرباح ال

  
  االحتياطي االختياري  17

  

لسنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل من ربح ا% 10طبقًا لمتطلبات النظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل نسبة 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي 

بناء على قرار الجمعية العمومية لمساھمي الشركة األم استناًدا إلى يجوز وقف مثل ھذه التحويالت السنوية . االختياري
  .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري. ة مجلس اإلدارةتوصي

  
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  18

  

 :مكافأة نھاية الخدمة للموظفين خالل السنةفي مخصص  ةفيما يلي الحرك
  

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 1,591,972 1,884,009 يناير 1في 

 489,861 452,119 المحمل للسنة

 (197,824) (96,334)المدفوع خالل السنة
   ───────   ─────── 

 1,884,009 2,239,794 ديسمبر 31في 
   ═══════   ═══════ 

 
  دائنون ومصروفات مستحقة  19

2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي

  

 279,916 789,074 دائنون تجاريون
 4,827,792 3,958,209 ن ومصروفات مستحقة أخرىمصروفات مستحقة متعلقة بالموظفي

 511,056 511,056مقدًما مستلمة من مقاول من الباطن اتدفع
 467,204 566,704 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة مستحقة

 150,000 180,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة
 

───────── ───────── 
 6,005,043 6,235,968 
 

═════════ ═════════ 
 

  صافي إيرادات استثمار  20
 

2018  2017  
 

 دينار كويتي دينار كويتي
   

 318,591 174,287إيرادات توزيعات أرباح
أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 11,866 1,911 الخسائر
 (303)    -  ة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيعخسار

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 (12,705) (1,157) الخسائر

 (223)    -   مصروفات استثمار
───────── ───────── 

 175,041 317,226 
═════════ ═════════ 

  



  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
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  فات إداريةمصرو  21

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 893,577 721,558 تكاليف موظفين 

 138,082 63,703  أتعاب مھنية 

 59,116 31,573  )5إيضاح ( استھالك

 168,185 210,467  مصروفات بيع وتوزيع

 282,322 306,582  أخرى
 

───────── ───────── 

  1,333,883 1,541,282 
 

═════════ ═════════ 
  

  ربحية السھم األساسية والمخففة  22
  

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم  قسمةمن خالل تحتسب ربحية السھم األساسية والمخففة 
  :كما يليخالل السنة  أخذا في االعتبار تأثير المتوسط المرجح للتغيرات في أسھم الخزينةخالل السنة، القائمة العادية 

  

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 

    

 10,016,008 11,793,461 )دينار كويتي(ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم 
 

══════════ ══════════ 
   

 سھم     سھم     
 100,000,000 100,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية

 (2,916,185) (2,982,826) سط المرجح لعدد أسھم الخزينةالمتو: ناقًصا
──────────────────── 

 97,083,815 97,017,174 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
══════════ ══════════ 

 103.17 121.56 )فلس(ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم 
══════════ ══════════ 

 

  .حيث إنه ليس ھناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السھم األساسية والمخففة متطابقة
  

  ةمحتملمطلوبات   23
  

ديسمبر  31(دينار كويتي  8,128,894بمبلغ قدمت المجموعة خطابات ضمان أداء عقود ، 2018ديسمبر  31في 
  .، وليس من المتوقع أن ينشأ عنھا أي التزام مادييعيناتجة ضمن سياق األعمال الطب) دينار كويتي 6,131,259: 2017

  
  التزامات  24

  

 76,073المجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات بمبلغ  على كان، 2018ديسمبر  31في 
من تاريخ  اً شھر 12ومن المتوقع أن يتم التسليم خالل ). دينار كويتي 936,902: 2017ديسمبر  31(دينار كويتي 
  .المجمعة البيانات المالية

  
  



 

  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31كما في وللسنة المنتھية في 
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  معلومات القطاع  25

  

غير القطاعات ا وھي خدمات قطاع النفط وخدمات مرفع التقارير عنھن يمكن اثناتشغيل  اقطاعألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة إلى وحدات أعمال استناًدا إلى المنتجات والخدمات ولديھا 
  .يتم تقييم أداء القطاع على أساس األرباح أو الخسائر التشغيلية. بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد وتقييم األداء ينالقطاع ھذينعمليات  تتعامل اإلدارة مع. النفطية

  
  خدمات القطاعات النفطية

وتتضمن بصورة رئيسية كافة خدمات الصب الخرساني . غيل المتعلقة بالحفر للتنقيب عن النفطوبيئات التش لمختلف االستخدامات والمحاكاةتتكون خدمات القطاعات النفطية من الصب الخرساني 
  .لآلبار وخدمات التدخل الستكمال اآلبار

  
  خدمات القطاعات غير النفطية

  .ة واالستشاراتتتكون الخدمات غير النفطية من عدد من الخدمات المتنوعة في مجال خدمات الصحة والسالمة والخدمات البيئية والھندسي
  

  :يعرض الجدول التالي معلومات عن اإليرادات ونتائج القطاعات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة
  

 2017ديسمبر  31المنتھية في للسنة  2018ديسمبر  31المنتھية في  للسنة 

 
  خدمات 

 القطاعات النفطية  
  القطاعات خدمات 

 اإلجماليغير النفطية
  خدمات 

 لقطاعات النفطية  ا
  القطاعات خدمات 

 اإلجمالي غير النفطية
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي 
        

 29,853,291 8,157,93033,502,76123,639,3046,213,987 25,344,831 إيرادات القطاع 

 

────────── ──────────────────────────── ──────── ──────── 
 (18,015,823) (6,106,587)(11,909,236)(20,014,490)(6,872,108) (13,142,382) تكلفة القطاع 

 

────────── ──────────────────────────── ──────── ──────── 
 11,837,468 1,285,82213,488,27111,730,068107,400 12,202,449 نتائج القطاع 

 

────────── ──────────────────────────── ──────── ──────── 
 (2,158,486) (2,081,444)   تكاليف غير موزعة

 322,082 385,107   )بالصافي(إيرادات أخرى 

 

  ────────── ──────── 
 10,001,064 11,791,934   ربح السنة

 

══════════ ════════ 
  



 

  وشركاتھا التابعة. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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  ) تتمة(معلومات القطاع   25

  

  :يعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات القطاعات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة
  

 2017ديسمبر  31في   2018ديسمبر  31في  

 
  خدمات 

 القطاعات النفطية  
  خدمات القطاعات 

 اإلجماليغير النفطية
  خدمات 

 القطاعات النفطية  
  اعات خدمات القط
 اإلجمالي غير النفطية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي 
    

 36,183,892 1,502,72442,233,11634,333,5441,850,348 40,730,392 موجودات القطاع  

 

──────── ──────────────────────── ──────── ──────── 
 2,247,860 2,226,035 دات غير موزعة  موجو

 

──────── ──────── 
 44,459,151 38,431,752 

 

════════ ════════ 
 8,119,977 27,4128,244,8378,065,65354,324 8,217,425 مطلوبات القطاع 

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



  التابعة وشركاتھا. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2018ديسمبر  31كما في وللسنة المنتھية في 
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  ةعالقالطراف ذات صاحات األإف  26
  

والشركات التي تخضع للسيطرة المشتركة للشركة األم وأعضاء مجلس  الرئيسيين مثل األطراف ذات عالقة المساھميني
يتم . اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يمارسون عليھا سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثيًرا ملموًسا

  . سياسات تسعير وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األمالموافقة على 
  

  مكافأة موظفي اإلدارة العليا
  :فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين باإلدارة العليا خالل السنة

  

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 430,081 452,733 رواتب ومزايا قصيرة األجل
 16,674 13,794 افأة نھاية الخدمة للموظفينمك

 ───────── ───────── 
 466,527 446,755 
 

═════════ ═════════ 
  

على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة  2018 مارس 14وافق المساھمون في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 
اقترح مجلس  .وقد تم دفعھا الحقاً بعد الموافقة عليھا. 2017ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتھية في  150,000بلغ بم

دينار كويتي ويخضع  180,000بمبلغ  2018ديسمبر  31اإلدارة دفع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتھية في 
  .ھذا االقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية

  
  إدارة المخاطر  27

  

 لحدود اطة المجموعة ولكن يتم إدارة ھذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقً أنش فيالمخاطر  تكمن
إن ھذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أھمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق . المخاطر والضوابط األخرى

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان  .بمسئولياته ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر المتعلقة األرباح
  .ومخاطر أسعار األسھم ومخاطر العمالت األجنبيةمعدالت الربح /أسعار الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر

  

. تماد استراتيجيات ومبادئ المخاطرععن منھج إدارة المخاطر الشامل وا كاملةمجلس إدارة الشركة األم المسئولية  يتحمل
 2018ديسمبر  31تغييرات جوھرية على أھداف وسياسات إدارة المخاطر خالل السنتين المنتھيتين في إجراء أي لم يتم 

  :مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل فئة من ھذه المخاطر الموجزة أدناهبإدارة المجموعة  تقوم. 2017ديسمبر  31و
  

  مخاطر االئتمان  27.1
. للمجموعة بسبب اإلخفاق في الوفاء بالتزامهمالية ب الطرف المقابل في خسارة إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر أن يتسب

فيما يتعلق  مخاطر االئتمان تسعى المجموعة إلى الحد من .لمجموعةل الطبيعيتنشأ مخاطر االئتمان ضمن سياق العمل 
  .قائمةبالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمانية للعمالء من األفراد ومراقبة الذمم المدينة ال

  

  والتعزيزات االئتمانية األخرى الضمان
   2018ديسمبر  31أو تعزيزات ائتمانية أخرى مقابل أي من الموجودات المالية في  ال تحتفظ المجموعة بأي ضمان

    .2017و
  

  تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
نفس المنطقة الجغرافية، ضمن ة متشابھة، أو في أنشطة تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشط

التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل قدرتھم على الوفاء بأو عندما يكون لھم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل 
ة نحو تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموع. بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرھا

تحد المجموعة من تركزات مخاطر االئتمان  .التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة
إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة . عن طريق إبرام المعامالت مع عدد كبير من العمالء ومع عمالء في قطاعات متنوعة

يمثل . بصورة جوھريةالمجموعة للديون المعدومة  تعرض عدم يؤدي إلىالمدينة على أساس مستمر مما  األرصدة
ديسمبر  31التجارية المدينة القائمة في  األرصدةمن %) 97: 2017% (96نسبة  للمجموعةعمالء  5حساب أكبر 

2018 .  
  

االئتمان  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر
تم إيداع . لھذه األدوات دفتريةينتج من تعثر الطرف المقابل، بحيث يعادل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان القيمة ال

  . األرصدة لدى البنوك لدى مؤسسات مالية حسنة السمعة
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  )تتمة( مخاطر االئتمان 27.1
  

   )تتمة( خاطر االئتمانتركزات الحد األقصى للتعرض لم
واإليرادات التي لم تصدر بھا فواتير فيما يلي معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على المدينين التجاريين 

  :بواسطة مصفوفة مخصصات المتعلقة بالعقود
  

 األرصدة التجارية المدينة
 متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

  إيرادات
لم يصدر بھا 

واتيرف

غير متأخرة
أو منخفضة 

أقل من  القيمة
يوما60

 90أقل من 
ً ً  180-91يوما  يوما

 180أكثر من 
 اإلجمالي يوماً 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

2018  
إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

 5,934,014 483,816 714,049 2,671,4263,656,5381,079,611في حالة التأخر في السداد
════════════════════════════════════════════════

 40,000     خسائر االئتمان المقدرة
     ════════ 
      

2017       
إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

في حالة التأخر في السداد
 

879,093
 

4,510,445 1,347,236 1,183,164 2,679,017 9,719,862 
════════════════════════ ════════ ════════ ════════ 

 40,000     خسائر االئتمان المقدرة
════════

 

  مخاطر السيولة  27.2
تنتج مخاطر السيولة عن قد   .اخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالمطلوبات عند استحقاقھإن مخاطر السيولة ھي م

وللحد من ھذه  .التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور
المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة على 

يوًما من تاريخ الفاتورة ويتم  60لمجموعة سداد المبالغ خالل لدى ا بأقساط آجلةمبيعات السياسة تتطلب . أساس يومي
  . يوًما من تاريخ الشراء 90إلى  60التجارية الدائنة عادةً خالل  األرصدة تسوية

  

تواريخ إلى  اتنادً ، اسديسمبر 31في  لمجموعةا لدىغير المخصومة  المطلوبات المالية اتيلخص الجدول التالي استحقاق
  .السداد التعاقدية

  

 المجموع شھًرا 12إلى  3 أشھر 3أقل من  2018ديسمبر  31
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 دائنون ومصروفات مستحقة
 5,493,987     - 5,493,987)الباطنيالمستلمة من مقاولة المقدمةالدفعباستثناء (

  
═════════ ═════════ ═════════ 

 76,073 76,073     -  التزامات
═══════════════════════════

   

   2017ديسمبر  31

   
 دائنون ومصروفات مستحقة

)الباطنيالمستلمة من مقاولة المقدمةالدفعباستثناء (
 

5,724,912 
 

-     
 

5,724,912 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 936,902 936,902     -  التزامات

═════════ ═════════ ═════════ 
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  مخاطر السوق  27.3 
في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت  التقلباتإن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قيمة أصل نتيجة 

التغيرات بسبب عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو جھة اإلصدار له أو العوامل  األجنبية وأسعار األسھم سواء كانت تلك
  .التي تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق

  

تدار مخاطر السوق على أساس توزيعات الموجودات المحددة مسبقاً على فئات الموجودات المختلفة وتنويع الموجودات 
والتقييم المستمر لظروف واتجاھات السوق وتقدير اإلدارة للتغيرات ركزات قطاع األعمال الجغرافي وت من حيث التوزيع

  .طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة
  

  أسعار الفائدة مخاطر    27.3.1
ات في مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرإن 

  .ال تتعرض المجموعة حاليًا لھذه المخاطر بصورة جوھرية. أسعار الفائدة في السوق
  

  العمالت األجنبية مخاطر   27.3.2
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المحققة بعملة 

إن مخاطر العمالت األجنبية ھي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات  .عةتختلف عن العملة الرئيسية للمجمو
تدار مخاطر العمالت األجنبية على أساس الحدود الموضوعة من قبل اإلدارة والتقييم . في أسعار صرف العمالت األجنبية

  .المستمر لحركات أسعار صرف العمالت األجنبية الحالية والمتوقعة
  

ديسمبر على  31جدول التالي العمالت التي تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية لھا بصورة جوھرية في يبين ال
في سعر صرف العمالت مقابل الدينار الكويتي % 5يحتسب التحليل تأثير التغير بنسبة . موجوداتھا ومطلوباتھا النقدية

  : ة المتغيرات األخرى ثابتةالمجمع مع االحتفاظ بكاف األرباح أو الخسائرعلى بيان 
  

  التأثير على ربح السنة 

 2018  2017  

 دينار كويتي دينار كويتي    
   

 66,925 148,169   دوالر أمريكي
  

ليس ھناك و. لبيانات المالية المجمعة للمجموعةل بالنسبةجوھريًا ليس التعرض لمخاطر العمالت األجنبية األخرى  إن
  .على اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة تأثير مباشر

  

  مخاطر أسعار األسھم  27.3.3
تدير المجموعة مخاطر أسعار األسھم . لالستثمارات في األسھمالقيم العادلة  التغيرات فيمن  تنتج مخاطر أسعار األسھم

لمستمر لظروف واتجاھات على أساس توزيعات الموجودات المحددة مسبقًا بين فئات الموجودات المتنوعة والتقييم ا
  . السوق وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة

  

نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة (المجمع  األرباح أو الخسائرفيما يلي التأثير على بيان 
نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية (ل الشامل المجمع وبيان الدخ) العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  :مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة السوقبسبب التغير المحتمل بصورة معقولة في مؤشرات ) المتاحة للبيع
  

2018
 

2017 

  مؤشرات السوق

 التغير
في أسعار 
    األسھم

%

التأثير على
األرباح بيان 
 لخسائرأو ا

المجمع

التأثير على
بيان الدخل 

الشامل 
المجمع

  

  التغير 
في أسعار 

    األسھم
% 

التأثير على 
األرباح أو بيان 

 الخسائر
 المجمع

التأثير على 
 بيان الدخل

 المجمع الشامل
 دينار كويتي دينار كويتي

  
  دينار كويتي  دينار كويتي

    

سوق الكويت لألوراق
  المالية

 
5% 

 
       1,506  

 
- 

  
5% 

 
- 

 
1,749 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية  28
  

بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية . دفتريةالال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بصورة مادية عن قيمتھا 
تعادل قيمتھا العادلة  دفتريةال، فإن القيم )أقل من ثالثة أشھر(ذات الطبيعة السائلة أو التي تستحق على المدى القصير 

  . تقريبًا
  

 المالية البياناتلم يطرأ أي تغيير على الطرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة 
  .السابقة المجمعة

  

  :الجدول الھرمي لقياس القيمة العادلةألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى يتناول الجدول التالي تحليل ا
  

 المجموع  3المستوى 1المستوى
  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي2018ديسمبر  31في 

    

   موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 2,226,035 30,1142,195,921األرباح أو الخسائر
══════════ ══════════ ══════════ 

  
 المجموع  3المستوى 1المستوى

  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي2017ديسمبر  31في 
  

   موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
 38,203 34,9803,223موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 2,209,657 2,209,657    -اح أو الخسائراألرب

 ────────── ────────── ────────── 
 34,9802,212,880 2,247,860 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
  

. 3تم تصنيف القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية أعاله طبقًا لسياسة قياس القيمة العادلة المدرجة ضمن اإليضاح 
  .يكن ھناك أي تحويالت بين المستويات المختلفة للقيمة العادلة خالل السنة لم

 

  :من الجدول الھرمي لقياس القيمة العادلة خالل السنة 3فيما يلي الحركة في المستوى 
  

  يناير  1في 
2018

إعادة التصنيف
نتيجة تطبيق 

المعيار الدولي 
9للتقارير المالية

صافي 
) المبيعات(

  والمشتريات

الخسارة المسجلة 
األرباح أوفي بيان 
 المجمع الخسائر

  ديسمبر  31في 
2018  

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
   

   موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو

 الخسائر
 

2,209,657
 

3,223
 

(16,204) 
      

         (755) 
 

2,195,921 
═════════════════════ ═══════ ═══════ 

  

  يناير  1في 
2017

)المبيعات( صافي
 المشتريات و

 ةالمسجل الخسارة
األرباحفي بيان 

او الخسائر
 المجمع

  ديسمبر 31في 
2017 

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
   

   موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
 3,223    -     -  3,223 موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 2,209,657 (839) (155,075)2,365,571األرباح أو الخسائر

────────────── ─────── ─────── 
2,368,794(155,075) (839) 2,212,880 

  

══════════════ ═══════ ═══════ 
  

  . دفتريةالعن قيمتھا  جوھريةبصورة  ال تختلفاألخرى  القيمة العادلة لألدوات الماليةإن 
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  إدارة رأس المال   29
  

ال إن ھدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعم
   .التي تقوم بھا وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليھا المساھم

  

للمحافظة . تقوم المجموعة بإدارة ھيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية
لى ، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات األرباح إلى المساھمين أو رد رأس المال إأو تعديله على ھيكل رأس المال

األھـداف أو السياسـات أو اإلجراءات خـالل السنتين  علىيرات يلم يتـم إجـراء أي تغ. المساھمين أو إصدار أسھم جديدة
بمساھمي الشركة األم ويقدر  حقوق الملكية الخاصةمن  رأس المال يتكون .2017و 2018ديسمبر  31المنتھيتين فـي 

 ).دينار كويتي 30,270,094: 2017( 2018ديسمبر  31كما في  دينار كويتي 36,174,160ذلك بمبلغ 
 

  إيرادات مبيعات وخدمات  30
  

المجمع للسنتين  األرباح أو الخسائرالمدرج في بيان " إيرادات المبيعات والخدمات"يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ 
  .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31المنتھيتين في 

  

  :موعة الناتجة من العقود مع العمالء حسب نوع الخدمات والمعداتفيما يلي تحليل إيرادات المج
  

 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

    مبيعات وخدمات من عقود مع عمالء تإيرادا

    نفطيةعقود 

 18,223,844 17,059,129 م اآلباريدعتتسميت وخدمات 
 5,415,460 8,285,702 تحفيز اآلبارخدمات 

 

────────── ────────── 
  25,344,831 23,639,304 

 

────────── ────────── 
    عقود غير نفطية 

 1,585,471 2,134,908 مكافحة الحريقخدمات 
 333,418 949,741 خدمات إدارة النفايات

 1,019,510 1,132,734  الخدمات الصحية وخدمات السالمة المھنية
 702,903 423,847 لتسرب النفطيا مكافحة

 803,018 709,233  لتأجير معدات الحفر والعما
 184,980 650,820  شركة صناعة الكيماويات البتروليةعقد توريد عمالة 

────────── ────────── 
6,001,283 4,629,300 

────────── ────────── 
 28,268,604 31,346,114 إيرادات مبيعات وخدمات من عقود مع عمالء

 1,584,687 2,156,647 تعلقة بعقودإيرادات غير م
 

────────── ────────── 
 33,502,761 29,853,291 
 

══════════ ══════════ 
  

  معلومات موجزة عن أرصدة العقود
 2018  2017  
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 9,679,862 5,894,014 مدينون تجاريون
══════════ ══════════ 

 879,093 2,671,426 )9إيضاح ( ا فواتيرإيرادات لم تصدر بھ
 

══════════ ══════════ 
  

مبدئياً عن اإليرادات المكتسبة من عقود  التي يتم تسجيلھا موجودات العقود إن اإليراد التي لم تصدر بھا فواتير ھي
ل الخدمة وقبول العميل وباكتما. الخدمات حيث استالم المقابل النقدي مشروط بتقديم الخدمة بنجاح وقبول العميل لھا

  .إلى المدينين التجاريين كإيرادات لم تصدر بھا فواتيرللخدمة، يتم إعادة تصنيف المبالغ المسجلة 
  



  التابعة وشركاتھا. ع.ك.م.الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2018ديسمبر  31كما في وللسنة المنتھية في 
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  9المالية تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
وفئات القياس الجديدة  39يوضح الجدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  .2018يناير  1كما في  المجموعةللموجودات المالية لدى  9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  

التصنيف األصلي
طبقا لمعيار 
دولي المحاسبة ال

39

التصنيف الجديد 
طبقا للمعيار الدولي 

9للتقارير المالية

القيمة الدفترية 
األصلية طبقا لمعيار 

 39المحاسبة الدولي 
تعديالت االنتقال 

 )إعادة التصنيف(

القيمة الدفترية 
الجديدة طبقا 

للمعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

جودات مالية متاحة مو
 للبيع

موجودات مالية 
متاحة للبيع

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

       - (38,203) 38,203الخسائر
  

 9,679,862       -            9,679,862التكلفة المطفأةقروض ومدينون مدينون تجاريون
  

 429,445       - 429,445التكلفة المطفأةض ومدينونقروأرصدة مدينة أخرى
  

موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 2,247,860 38,203 2,209,657الخسائر
  

 4,000,000       - 4,000,000التكلفة المطفأةقروض ومدينونودائع محددة األجل
  

 6,126,624       - 6,126,624التكلفة المطفأةقروض ومدينونأرصدة لدى البنوك
──────── ──────── ──────── 

إجمالي الموجودات
 22,483,791       - 22,483,791 المالية

═════════ ═════════ ═════════
  

  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .على االحتياطيات واألرباح المرحلة 9يوضح الجدول التالي تحليالً ألثر االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
 

 
 

احتياطي القيمة 
 أرباح مرحلة العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 8,282,670 9,952 )2017ديسمبر  31( 39الرصيد الختامي طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
   :التأثير على إعادة التصنيف وٕاعادة القياس

من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة ) أسهم(إعادة تصنيف موجودات مالية 
 9,952 (9,952)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

─────── ─────── 
في تاريخ التطبيق  9الرصيد االفتتاحي طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 2018يناير  1المبدئي في 
 

-       
 

8,292,622 
 

═══════ ═══════ 
  


