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 تقریر مراقب الحسابات المستقل 
 
 

 إلى السادة المساھمین المحترمین 
 ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 

 وشركاتھا التابعة
  دولـة الكویـت

 
 المجمعةتقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

 
 المتحفظ الرأي

، والتي "المجموعة""الشـركة األم" وشـركاتھا التابعة   ش.م.ك. (عامة)  –لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشـركة مركز سـلطان للمواد الغذائیة 
والدخل الشـامل  واألرباح أو الخسـائر  ، والبیانات المجمعة لألرباح أو الخسـائر  2021دیسـمبر   31المجمع كما في   تتضـمن بیان المركز المالي

ــاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلكو  اآلخر ــنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضـ  التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسـ
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

 
تثناء  تظھر بصـورة    جمعةس الرأي المتحفظ من تقریرنا، فإن البیانات المالیة الماأـس  فقرة  المبین في  ألمرنتیجة ا  ةمحتملأیة تأثیرات برأینا، وباـس

النقدیة للســنة المنتھیة ، وأدائھا المالي وتدفقاتھا 2021دیســمبر   31كما في    مجموعةلل  المجمع عادلة، من جمیع النواحي المادیة، المركز المالي
 ً  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. بذلك التاریخ وفقا

  
 الرأي المتحفظ ساأس

تثمار في ـشركة زمیلة "الـشر) حول البیانات المالیة المجمعة8یضـاح رقم (كما ھو مبین في اإل كة الوطنیة  ، تضـمنت البیانات المالیة المجمعة اـس
ش.م.ك.ع."   –"شــركة أجیلیتي للمخازن العمومیة    المجمعة اســتثمار في شــركة زمیلةوالتي تضــمنت بیاناتھا المالیة   ش.م.ك.ع."  –العقاریة  

والتي قامت برفع دعوى تحكیمـیة الســــترداد قیـمة أحد اســــتثـماراتـھا والقرض المتعلق بھ، وعلـیھ لم نتمكن من تـحدید أثر أي تـعدیالت قد تكون 
، وأثر ذلك التعدیل ش.م.ك.ع."  –لیتي للمخازن العمومیة ی ش.م.ك.ع." في "ـشركة أج –ثمار "الـشركة الوطنیة العقاریة  ـضروریة على قیمة اـست 

 ش.م.ك. (عامة) والبیانات المالیة المجمعة المرفقة. –شركة الوطنیة العقاریة  –على القیمة الدفتریة لالستثمار المجموعة في الشركة الزمیلة 
 

ً لقد قمنا بأعمال ا ً   لتدقیق وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الحـسابات حول    للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا وفقا
 ً ــتقلون عن المجموعة وفقا ــبین المھنیین الصــادر    تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مس لمتطلبات میثاق األخالق للمحاس

متطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة في دولة الكویت،  لى الإعن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاســبین، باإلضــافة  
ــلنا علیھاكما قمنا باإل ــؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق. إننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصــ كافیة  ،  لتزام بمســ

ً ومال  المتحفظ.بداء رأینا إفي  ئمة لتكون أساسا
 

 تأكید على أمر
مبر  31) حول البیانات المالیة المجمعة، والذي یبین أنھ كما في  27نلفت االنتباه إلى اإلیضـاح رقم ( ، تجاوزت المطلوبات المتداولة  2021دیـس

دیـنار كویتي). إن رأیـنا غیر متحفظ فیـما یتعلق   87,578,744 – 2020دیـنار كویتي (  56,843,265  للمجموـعة موجوداتـھا المـتداوـلة بمبلغ
 بھذا األمر.

 
 أمور التدقیق الھامة

ســنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة، حســب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة لل
التوصـــل إلى رأینا المھني حولھا، وأننا ال نبدي في  ول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وولقد تم اســـتعراض تلك األمور ضـــمن تقریرنا ح

 في إطار تدقیقنا. لھي قمنا بتحدیده وكیفیة معالجتنا ذفیما یلي أمر التدقیق الھام الحول تلك األمور.  رأیا منفصالً 
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 المقامة علیھا مبانيالتقییم العقارات االستثماریة وأراضي ملك حر و
تمـثل جزءاً ـھاـماً من إجـمالي موجودات   2021دیســــمبر   31كـما في والمـباني المـقاـمة علیـھا إن العـقارات االســــتثـمارـیة وأراضــــي مـلك حر  

ھي من أمور التدقیق الھامة ألنھا تتضـــمن أراًء وأحكاماً  والمباني المقامة علیھا المجموعة، إن تقییم العقارات االســـتثماریة وأراضـــي ملك حر  
أن یتم تقییم العقارات االسـتثماریة مرة واحدة على  المتبعة ھي  مھمة والذي یعتمد بشـكل كبیر على التقدیرات المحاسـبیة. إن سـیاسـة المجموعة

ــي ملك حر   ــنة وتقییم أراضـ ــتقلین مرخص لھم. إن ھذه والمباني المقامة علیھا األقل في السـ ــنوات من قبل مقیمین مسـ مرة واحدة كل ثالث سـ
لتأجیر، أسعار الخصم ومعدالت اإلشغال، ومعرفة السوق  التقییمات، من ضمن تقییمات أخرى تتم على أساس االفتراضات، مثل تقدیر إیرادات ا

 ارنةومخاطر المطورین والمعامالت التاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة لتلك الموجودات، قام المقیمون بإسـتخدام طریقة مبیعات السـوق المق
 ، آخذین باالعتبار طبیعة وإستخدام تلك الموجودات.اوالمباني المقامة علیھأراضي ملك حر ولتقییم العقارات االستثماریة  رسملة الدخلو
 

لـقد قمـنا بمراجـعة تـقاریر التقییم الصـــــادرة من قـبل المقیمین المرخص لھم وركزـنا على ـمدى كـفاـیة اإلفصـــــاـحات عن العـقارات االســــتثـمارـیة 
 .المرفقة البیانات المالیة المجمعة) حول 10، 9م (ارقأ اتكما ھو مبین في إیضاحوالمباني المقامة علیھا وأراضي ملك حر 

 
 2021دیسمبر  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 نحصــل على التقریر الســنوي للمجموعة والذي یشــمل أیضــاً تقریر مجلس    .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحســابات حولھا

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

ذا ما كانت تتضمن إبشكل مادي مع البیانات المالیة المجمعة أو المعلومات التي حصلنا علیھا من خالل التدقیق، أو بطریقة أخرى،    طابقةغیر مت 
عن ذلك ضمن تقریرنا.   اإلفصاحأخطاء مادیة، فإننا مطالبون ب   تتضمن  األخرى  المعلوماتذا ما تبین لنا من خالل عملنا أن  إأخطاء مادیة. ھذا و

المعلومات األخرى، كما أننا ال   شــملفیما یتعلق بھذا الشــأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال ی   عنھ  اإلفصــاحلیس لدینا ما یســتوجب  
 تدقیق حولھا.رأي نعبرعن أي 

  
 المجمعة اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیةمسؤولیات 

 ً ــكل عادل وفقا ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشـ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن نظام    إن اإلدارة ھي الجھة المسـ
 ً لیة المجمعة، بحیث ال تتضـمن أیة أخطاء مادیة سـواء كانت ناتجة عن االحتیال  لتمكینھا من إعداد البیانات الما الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا

 أو الخطأ.
 

ــؤولة عن تقییم    المجموعةوإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة   ــاح عند الحاجة عن ھا  ت قدرمسـ ــتمراریة واالفصـ على تحقیق االسـ
ــركة   ــبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة الش ــتمراریة المحاس ــتمراریة وتطبیق مبدأ االس ــركات  أو  األم  األمور المتعلقة بتحقیق تلك االس أحد الش

ــطتھا أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.أو  التابعة  ــؤولی   إیقاف أنش ــؤولة عن مراقبة عملیة إن المس ن عن الحوكمة ھم الجھة المس
 التقریر المالي للمجموعة.

 
 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

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

أو   لمنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف نقوم دائما بكشــف األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفردةا
خذة  مت مجتمعة والتي یمكن أن تنشـأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصـادیة للمسـتخدم وال

 بناء على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة.
 

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

   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 
 .للمجموعة تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة

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

   الســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة واإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل إدارة    مالءمةتقییم
 المجموعة.
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   سـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمراریة المحاسـبي، وبناء على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا، وتقدیر ما إذا كان إاالسـتنتاج حول مدى مالءمة

ھناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــیر إلى وجود  شــك جوھري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أســاس  
ة. وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، فإن علینا أن نشـیر ضـمن تقریر مراقب الحسـابات إلى اإلیضـاحات المتعلقة مبدأ االسـتمراری 

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
ھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم التدقیق التي حصلنا علی 

 قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة.
 ات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنات تقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإلیضـــــاـح

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.
  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.

 
ــل مع  ــؤولین عن الحوكمةإننا نتواصـ عمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في ذلك حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط أل  المسـ

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

واألمور    العالقاتلمھنة المتعلقة باالســـتقاللیة، وتزویدھم بكافة  لخالقیة  األمتطلبات  الكما قمنا بتزوید المســـؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا ب 
باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا، متى   استقاللیتنا  تؤثر علي   من المحتمل بـصورة معقولة أناألخرى التي 

 كان ذلك مناسباً.
 

ــؤولی  ن عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في تدقیق  ومن بین األمور التي تم التواصــل بھا مع المس
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 التـشریعات المحلی  ً ة 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.

 
 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى

تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو الواردة في  أن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   كذلك، برأینا
ــ  المبینلألمر    ةالمحتمـل  األـثار  فیـما ـعداأنـنا  و  ،وارد في دـفاتر الشــــرـكة األم المعلوـمات   ـقد حصــــلـنا على، س الرأي المتحفظ"افي فقرة "أســـ

 2016لسـنة    1قانون الشـركات رقم    ھأن البیانات المالیة المجمعة تتضـمن ما نص علی   ،والتفسـیرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق
ً  ،والتعدیالت الالحقة علیھما  وعقد التأـسیس والنظام األـساـسي للـشركة األم والئحتھ التنفیذیة وفي حدود   ،لألـصول المرعیة  وأن الجرد أجري وفقا

والئحتھ    2016لـسنة   1مخالفات ألحكام قانون الـشركات رقم   2021دیـسمبر   31المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل الـسنة المنتھیة في  
اـسي للـشركة األم التنفیذیة یس والنظام األـس ً على وجھ یؤثر مادی  والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأـس للـشركة األم   المجمع في المركز المالي ا

 .نات المالیة المجمعة المرفقةاحول البی  )27وما ورد في إیضاح رقم ( ا، فیما عدأو نتائج أعمالھا
 

في شـأن ھیئة أسـواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسـنة    7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
أو نتائج ، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي للشـركة األم  2021دیسـمبر   31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل السـنة المنتھیة في  

 المالیة المجمعة المرفقة.البیانات حول  )17وما ورد في إیضاح رقم (، فیما عدا أعمالھا
 

 
 
 
 

 دولـة الكویـت 
 2022 مارس  31

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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  وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 المجمع أو الخسائر رباحاألبیان 

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

 
 2020  2021  ات إیضاح 

      العملیات المستمرة: 
      
      یرادات التشغیلیة: اإل
 222,212,561   197,973,251    مبیعات     
 566,525    345,364    إیرادات إیجارات     
 9,258,130   9,613,392    إیرادات عقود الخدمات    
    207,932,007   232,037,216 

      التكالیف التشغیلیة: 
 ) 181,770,871(  ) 161,959,959(  20 تكلفة المبیعات     
 ) 7,855,612(  ) 8,052,437(   تكلفة عقود الخدمات    
   )170,012,396 (  )189,626,483 ( 

      
 42,410,733   37,919,611    مجمل الربح 

      
 7,875,969   9,056,980    إیرادات تشغیلیة أخرى 

 ) 33,195,874(  ) 29,613,742(  21 مصاریف عمومیة وإداریة وبیعیة  
 ) 7,623,676(  ) 6,836,392(   إستھالك وإطفاء 
 375,041   -   إیرادات أخرى 

 9,842,193    10,526,457    التشغیل  ربح 
      

 147,589   49,407,297   8 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلة 
خسائر إعادة تصنیف استثمار في شركة زمیلة إلى موجودات  صافي  

  مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

- 
 

)2,191,360 ( 
 ) 142,752(  ) 468,366(  9 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 

 ) 25,000(  -   بیع عقار استثماري  رة خسا
 -  ) 248,967(  22 خسارة بیع شركة تابعة

أرباح (خسائر) بیع ممتلكات وعقارات ومعدات وموجودات غیر  
 ملموسة 

  
 6,337 

 
)390,677 ( 

 ) 399,087(  ) 4,854,378(  ب    – 3 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 78,750    586,887   23 مخصصات لم یعد لھا ضرورة  

 ) 116,620(  ) 7,965,346(  24 نخفاض في القیمة  اخسائر 
 -  ) 3,489,400(  ب   – 12 مخصصات أخرى  

 ) 7,671,580(  ) 6,795,265(   تمویلیة  مصاریف
 ) 868,544(  36,705,256    ربح (خسارة) السنة من العملیات المستمرة  

      
      العملیات غیر المستمرة: 

 ) 267,948(  ) 3,781(  ب   – 6 خسارة السنة من العملیات غیر المستمرة
 ) 1,136,492(  36,701,475    ربح (خسارة) السنة 

      
      المتعلق بـ : 

 ) 1,149,986(  36,978,890    مساھمي الشركة األم    
 13,494   ) 277,415(   الحصص غیر المسیطرة    
      36,701,475  )1,136,492 ( 

 فلس   فلس    األمربحیة (خسارة) السھم المتعلقة بمساھمي الشركة 
 ) 3(  131  26 من العملیات المستمرة والمخففة ربحیة (خسارة) السھم األساسیة 

 ) 1(  ) 0.01(  26 من العملیات غیر المستمرة والمخففة خسارة السھم األساسیة 
المتعلقة بمساھمي الشركة  والمخففة ربحیة (خسارة) السھم األساسیة 

 األم
26  

131 
 

)4 ( 
 

 
 
 
 

 ) تشكل جزءاً من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1اإلیضاحات المرفقة من (إن 
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  وشركاتھا التابعة  )عامةش.م.ك. (  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 

 المجمع   اآلخر الدخل الشامل أو الخسائر و رباح األ بیان 
 2021دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)  
 

 2020  2021  ات إیضاح 
      

 ) 1,136,492(  36,701,475    (خسارة) السنة  ربح
      

      الدخل الشامل اآلخر: خرى)  (الخسارة الشاملة األ
الخسائر   أو  األرباح  بیان  إلى  الحقاً  تصنیفھا  یعاد  أن  ممكن  بنود 

 المجمع: 
  

 
 

 
 197,441   ) 448,691(   ترجمة عمالت من العملیات األجنبیةفروقات 

 ) 183,866(  ) 2,010,272(  8 حصة المجموعة من الخسارة الشاملة األخرى لشركات زمیلة 
تصنیف  إعادة  نتیجة  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بیان  إلى  المحول 

بالقیمة   مالیة  إلى موجودات  في شركة زمیلة  العادلة من  استثمار 
  خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

- 

 

 607,692 
      

      بنود لن یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان األرباح أو الخسائر المجمع: 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 خر الشامل اآل 
 
7 

 
)2,102,341 ( 

 
)367,246 ( 

 -  2,599,452   10  ومبانيملك حر ربح إعادة تقییم أراضي 
الدخل الشامل اآلخر  )  األخرى   (الخسارة الشاملةحصة المجموعة من 

 لشركات زمیلة 
 
8 

 
)2,534,270 ( 

 
 347,173 

 601,194   ) 4,496,122(   خر للسنة الدخل الشامل اآل خرى) (الخسارة الشاملة األ  مجموع
 ) 535,298(  32,205,353    (الخسارة الشاملة) للسنةالدخل الشامل  مجموع  

      
      المتعلق بـ : 

 ) 548,792(  32,482,768    مساھمي الشركة األم  
 13,494   ) 277,415(   الحصص غیر المسیطرة 

    32,205,353  )535,298 ( 
 
 

 جزءاً من البیانات المالیة المجمعة. ) تشكل 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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  وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع

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

 
 حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم  

 
 

  رأس المال 
 

  أسھم خزانة 
حتیاطي ا

 إجباري 

 

احتیاطي 
 اختیاري

 

 
 فائض إعادة 

  تقییم  

أثر التغیرات في    
الخسارة الشاملة  

األخرى وبنود حقوق 
ملكیة أخرى  

 للشركات الزمیلة 

 

التغیرات  
 التراكمیة 

  في القیمة العادلة  
تعدیالت ترجمة  
  عمالت أجنبیة

 
 ) خسائر متراكمة( 

  أرباح مرحلة 

 
المجموع  
  الجزئى

 الحصص
  غیر المسیطرة 

 
 مجموع 

 حقوق الملكیة 

  (2,593,571)  57,882,878  2020ینایر  1في كما الرصید 
 
- 

  
- 

 
  51,732,871   )20,484,600 (   )32,953 (   )2,191,244 (   )38,895,848 (   

 
45,417,533  )42,654 (    45,374,879  

تخفیض رأس المال وإطفاء  
  -  ) 28,941,439( )1خسائر متراكمة (إیضاح 

 
- 

  
- 

 
-  -  -  -   28,941,439   -  -  - 

) 1,149,986(  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح  )خسارة(   )1,149,986 (    13,494  )1,136,492 (  
خر (الخسارة  الدخل الشامل اآل 

  -  - ) للسنةىخرالشاملة اآل
 
- 

  
- 

 
-   770,999   )367,246 (    197,441   -   601,194   -   601,194  

  (الخسارة مجموع الدخل الشامل
  -  - الشاملة) للسنة 

 
- 

  
- 

 
-   770,999   )367,246 (    197,441   )1,149,986 (   )792,548 (    13,494   )298,535 (  

المحول من أثر التغیرات في  
الخسارة الشاملة األخرى  

للشركات الزمیلة إلى الخسائر  
  -  - المتراكمة 

 
 
 
- 

  
 
 
- 

 

-   1,139,227   -  -  )1,139,227 (   -  -  - 
من فائض إعادة التقییم  المحول 

  -  - إلى الخسائر المتراكمة  
 
- 

  
- 

 
)211,398 (   -  -  -    211,398    -  -  - 

دیسمبر   31في كما الرصید 
2020  28,941,439  (2,593,571)  

 
- 

  
- 

 
 51,521,473    (18,574,374)  (400,199)  (1,993,803)  (12,032,224)  

  
44,868,741  (29,160)  44,839,581   

  -  - السنة  )خسارة(ربح 
-  -  

-  -  -  -   890,978,36   
 

36,978,890  (277,415)   36,701,475  
  خر (الخسارةالدخل الشامل اآل 

  -  - ) للسنةىخرالشاملة اآل
 
- 

  
- 

 
 2,599,452   )4,544,542 (  )2,102,341 (   (448,691)  -  )4,496,122 (   -  )4,496,122 (  

  (الخسارة مجموع الدخل الشامل
  -  - الشاملة) للسنة 

 
- 

  
- 

 
 2,599,452   )4,544,542 (  )2,102,341 (   (448,691)   36,978,890   

 
32,482,768  (277,415)  32,205,353 

أثر التغیر في حقوق ملكیة  
  -  - )8شركات زمیلة (إیضاح 

 
- 

  
- 

 
-  )1,604,655 (  -  -  -  )6551,604, (   -  )6551,604, (  

) 4,989,334(  -  -  -  -  2,494,667  2,494,667  -  - حتیاطیات االإلى  المحول    -  -  - 
من فائض إعادة التقییم  المحول 
  -  - مرحلة ال رباح األإلى 

 
- 

  
- 

 
(162,205)  -  -  -   162,205   -  -  - 

دیسمبر   31في كما الرصید 
2021  28,941,439  (2,593,571)  

 
2,494,667 

  
,6674942,  

 
 53,958,720    )57124,723, (   )2,502,540 (   (2,442,494)   20,119,537   

 
85475,746,   (306,575) 

¤  
 27975,440,  

 
 

 ) تشكل جزءاً من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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  وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 

 بیان التدفقات النقدیة المجمع
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  إیضاحات   2021  2020
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:      
   (خسارة) السنة ربح    36,701,475   ) 1,136,492(
      
 تسویات:      
 إستھالك وإطفاء       6,836,392   7,759,664 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلة     8  ) 49,407,297(  ) 147,589(

 2,191,360 
 

- 
صافي خسائر إعادة تصنیف استثمار في شركة زمیلة إلى      

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة    9  468,366   142,752 
 بیع عقارات استثماریةخسائر    -  25,000 

 خسارة بیع شركة تابعة     22  248,967   -

 390,677 
 

)6,337 ( 
(أرباح) خسائر بیع ممتلكات وعقارات ومعدات وموجودات غیر       

 ملموسة 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة     ب    – 3  4,854,378   399,087 
 مخصصات لم یعد لھا ضرورة     23  ) 586,887(  ) 78,750(
 خسائر إنخفاض في القیمة     24  7,965,346   116,620 

 ى خر أمخصصات     ب   – 12  3,489,400   -
 ربح استبعاد عقود إیجار        -  ) 375,041(
 مصاریف تمویلیة       6,795,265   7,679,492 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة      15  895,575   865,157 
 17,831,937   18,254,643    

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:       
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى    366,207   (1,018,633)

 مخزون    ) 1,087(  ) 1,771,747(
 وأرصدة دائنة أخرى دائنون    ) 7,502,918(  ) 277,559(
 جل التزامات أخرى طویلة األ   -  ) 673,479(
 التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات    11,116,845   14,090,519 
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة   15  ) 851,734(  ) 892,913(
 صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة    10,265,111   13,197,606 

      
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:      
 ودیعة ألجل    1,186,460   ) 2,775,220(
 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات   10  ) 3,869,793(  ) 1,746,020(
 المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات وموجودات غیر ملموسة    20,414   104,726 
 المحصل من بیع عقارات استثماریة   -  100,000 

 محتفظ بھا لغرض البیعنقد متعلق بموجودات  ب    – 6  ) 55,299(  -
 نقد متعلق بشركة تابعة مباعة  22  ) 144,102(  -

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة    ) 2,862,320(  (4,316,514)
      
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:      
 الحركة على تسھیالت بنكیةصافي    358,065    2,640,084 
 صافي الحركة على دائنو مرابحة     ) 883,656(  ) 7,000,000(
 مصاریف تمویلیة مدفوعة    ) 5,426,256(  ) 6,104,833(
 المدفوع من إلتزامات عقود إیجار  ب   – 14  ) 4,372,226(  ) 4,795,176(
 المستخدمة في األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة    ) 10,324,073(  ) 15,259,925(
       
 صافي النقص في نقد ونقد معادل    ) 2,921,282(  ) 6,378,833(
 جنبیةاثر تغیرات أسعار الصرف بالعمالت األ    ) 104,072(  37,285 
 نقد ونقد معادل في بدایة السنة    7,245,389   13,586,937 
 معادل في نھایة السنة نقد ونقد    4,220,035   7,245,389 

 
 

 ) تشكل جزءاً من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 
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 التأسیس والنشاط -1

 22المؤرخ في    4/ جلد  1450ش.م.ك. (عامة). ("الشركة األم") بموجب عقد التأسیس رقم    -تأـسـست ـشركة مركز ـسلطان للمواد الغذائیة  
بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساھمة رقم   وآخرھا ما تم التاشیر علیھ في السجل التجاري،  وتعدیالتھ الالحقة  1980ـسبتمبر 

، 2020  یونیو 21المنعقدة بتاریخ  لمسـاھمي الشـركة األم عادیة الغیر    امةعلى قرار الجمعیة الع ً  ا  بناء  ،2020أكتوبر   14بتاریخ    13/10
 على ما یلي: التأشیر في السجل التجاري تمحیث 

 
 .دینار كویتي 57,882,878رأس المال المدفوع البالغ ى إلدینار كویتي  82,882,878من مبلغ بھ  المصرحتخفیض رأس المال  -أ

 
دفوع من مبلغ   - ب ــدر والـم ال المصـــ ار كویتي    57,882,878تخفیض رأس الـم ار كویتي  28,941,439ى مبلغ  إلدیـن دار أي    دیـن بمـق

ــھم    289,414,391من خالل إلغاء عدد   دینار كویتي  28,941,439 ــائر المتراكمة  سـ ــركة األم البالغھ  إلطفاء جزء من الخسـ للشـ
 .2018دیسمبر  31كما في دینار كویتي  42,155,767

 
 ) من عقد التأسیس لتصبح كالتالي:6(رقم ) من النظام األساسي والمادة 5(رقم تعدیل المادة  - ج

 
 النص قبل التعدیل:

فلس للسـھم   100سـھم بقیمة اسـمیة    828,828,782دینار كویتي موزعة على   82,882,878حدد رأس المال المصـرح بھ بمبلغ  
 .الواحد، وجمیع األسھم نقدیة

 
میة    578,828,782دینار كویتي موزعة على   57,882,878المال المصـدر والمدفوع بمبلغ وحدد رأس   ھم بقیمة اـس فلس   100ـس

 .للسھم الواحد، وجمیع األسھم نقدیة
 

 النص بعد التعدیل:
فلس للسـھم   100سـھم بقیمة اسـمیة    578,828,782دینار كویتي موزعة على   57,882,878حدد رأس المال المصـرح بھ بمبلغ  

 .لواحد، وجمیع األسھم نقدیةا
 

میة    289,414,391دینار كویتي موزعة على   28,941,439وحدد رأس المال المصـدر والمدفوع بمبلغ  ھم بقیمة اـس فلس   100ـس
 .للسھم الواحد، وجمیع األسھم نقدیة

 
 .بورصة الكویتإن الشركة األم مدرجة في 

 
 أجلھا ھي كما یلي:إن األغراض الرئیسیة التي تأسست الشركة األم من 

 المركزیة وما تحتاجھ من استراحات ومطاعم. سواقانشاء األ -
 یة.ستھالكاستیراد وتصدیر وتسویق المواد اإل -
 صناعة المواد الغذائیة. -
 االستثمار في العالمات التجاریة. -

 لمتاجرة في معدات االتصاالت وتركیبھا.المركزیة للبیع بالتجزئة والمطاعم وخدمات التجھیزات الغذائیة وا سواقتشغیل األ 
 الكمالیات والھدایا. ،الحقائب ،حذیةالتجارة في المالبس الجاھزة واأل 
 حق القیام بما یلي في دولة الكویت أو خارجھا: 

المالیة    األوراق وتداول    ، شركات االستثمار في قطاعات مختلفة و ذلك من خالل المساھمة في تأسیس الشركـات أو االستثمار فـي 
 في الشركات المحلیة واألجنبیة. 

 تقدیم الخدمات االستشاریة والتدریبیة. 
 من جمیع النواحي المالیة واإلداریة والعملیات. الشركات إدارة 
 االستثمار العقاري. 

 استثمار األموال الفائضة في محافظ مالیة تدار من قبل مؤسسات مالیة مختصة. -
 

 دولة الكویت. - 13126الصفاة،  26567الشركة األم المسجل ھو ص.ب : إن عنوان 
 

ان البیانات المالیة المجمعة  .  2022 ــــــــــــــــــــــــــــــتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ 
ــاھ ــادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة لمس ــركة االم.  المرفقة خاضــعة للمص ــركة األم لدیھا مي الش ــاھمي الش إن الجمعیة العامة العادیة لمس

 صالحیة تعدیل تلك البیانات المالیة المجمعة بعد اصدارھا.
  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة -2

 
 أسس اإلعداد . أ

 ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، وتتلخص    تم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقا
 السیاسات المحاسبیة الھامة فیما یلي:  

 
األم،  الكویتي بالدینار المجمعة  المالیة البیانات عرض یتم للشركة  الرئیسیة  العملة  یمثل   التكلفة  مبدأ أساس على إعدادھا ویتم الذي 

وأراضي ملك حر والمباني    االستثماریة  العقارات ،  مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات  ال  عدا  فیما التاریخیة
 العادلة.  بقیمتھا تدرج  والتى المقامة علیھا ضمن بند ممتلكات وعقارات ومعدات

 
للمبلغ المدفوع مقابل السلع والخدمات. إن القیمة العادلة ھي المبلغ المستلم عن بیع تستند التكلفة التاریخیة عموما على القیمة العادلة  

 األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادیة بین أطراف السوق كما في تاریخ القیاس. 
 
 واالفتراضات  والتقدیرات  اآلراء بعض إجراء  اإلدارة من یتطلب  المالیة  للتقاریر الدولیة  للمعاییراً وفق المجمعة المالیة  البیانات إعداد إن
  إیضاح رقم  في  الھامة  المحاسبیة واالفتراضات والتقدیرات  اآلراء عن اإلفصاح تم للمجموعة. لقد المحاسبیة السیاسات تطبیق عملیة في
للسنة    .) ب  ب  –  2( للمجموعة  المجمعة  المالیة  البیانات  المطبقة في إعداد  لتلك  المؤكدة مماثلة  للتقدیرات غیر  الرئیسیة  المصادر  إن 

ً   على  COVID -19مع استمرار تأثیر تفشي جائحة فیروس  ،  2020دیسمبر    31المنتھیة في   لما ھو مبین في    المجموعة وذلك وفقا
 ). 33إیضاح (

 
 المطبقة  والمعدلة   الجدیدة المعاییر

 
 الصادرة وجاریة التأثیر للسنة الحالیة  الجدیدة  عدیالت المعاییر والت

 الناتجة التغیرات باستثناء السابقة السنة  في المطبقة لتلك مماثلة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة المحاسبیة السیاسات إن
   :المجموعة وبیانھا كالتالي المتعلقة 2021 ینایر 1 في والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـاالمعاییر الجدیدة  بعض تطبیق عن
 

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

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

 تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:
لإلصالح، لیتم التعامل معھا كتغییرات في   الوسیلة العملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة أو تغییرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرة  . أ

 الربح، بما یعادل الحركة في أسعار السوق. معدل 
یُسمح إجراء تغییرات المطلوبة إلصالح سعر معروض بین البنوك (آیبور) لتعیین عالقة التحوط ووثائق التحوط دون إیقاف عالقة   . ب

 التحوط. 
تصنیف األداة التي تحمل معدل فائدة  عندما یتم  إستیفاء المتطلبات التي یتم تحدیدھا بصورة منفصلة  من    للشركاتإعفاء مؤقت    تقدیم . ج

 . المخاطر  لبندخال من المخاطر كتحوط مرجعي 
 

    COVID-19 امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ  -"التأجیر"   16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والفقرة   46A  ،46B   ،60A  ،C20A، الفقرات ( 2020، الصادرة في مایو  COVID-19أضافت امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ 

C20B 2020یونیو  1). یجب على المستأجر تطبیق ھذا التعدیل لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  . 
 

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

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

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

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

 
 جاریة التأثیر  غیرالصادرة و الجدیدة  عدیالت المعاییر والت

الصادرة وغیر جاریة  كما في تاریخ الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة لم تقم المجموعة بتطبیق المعاییر والتعدیالت الجدیدة  
 التأثیر:
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 ) 3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( -الرجوع إلى إطار المفاھیم 

) "تجمیع األعمال"  3، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (2020في مایو  
ــارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة    - ــتبدال اإلش ــارة إلى إطار المفاھیم. تھدف التعدیالت إلى اس الصــادر في عام المجمعة  إش

 دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. 2018مارس  29رة إلى اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصادر في ، باإلشا1989
 

) لتجنب األرباح أو الخسـائر المحتملة في  3أضـاف مجلس المعاییر أیضـاً اسـتثناًء لمبدأ االعتراف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ــأ عن االلت  ــبة الدولي رقم ("الیوم الثاني" والتي تنش ــتكون ضــمن نطاق معیار المحاس ) أو لجنة  37زامات والمطلوبات المحتملة التي س

 )" الرسوم والضرائب"، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل.21تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم (
 

) للموجودات المحتملة التي 3التقاریر المالیة رقم (في الوقت نفســھ، قرر المجلس توضــیح التوجیھات الحالیة في المعیار الدولي إلعداد 
 وعرضھا. المجمعة 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 

 
 " ستخدامما قبل قصد اإل "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد  – ) 16المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت على معیار 

ــبة الدولي رقم (2020في مایو  ــبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسـ ــدر مجلس معاییر المحاسـ "الممتلكات والعقارات   –)  16، أصـ
لى المنشــآت الخصــم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،  "، والذي یحظر عســتخدامالعوائد ما قبل قصــد اإل  -والمعدات  

من أي عائدات من بیع تلك البنود المنتجة أثناء إیصـالھا إلى موقع التشـغیل وجعلھا جاھزة للتشـغیل بالطریقة التي حددتھا اإلدارة. وبدالً 
 ألرباح أو الخسائر.ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بیع ھذه البنود، وتكالیف تجھیزھا في ا

 
ویـجب تطبیـقھ ـبأثر رجعي على بنود   2022یـنایر    1إن ـھذا التـعدـیل ســـــاري المفعول لفترات التـقاریر الســــنوـیة التي تـبدأ في أو بـعد 

 .في أو بعد الفترة األولى المعروضة، عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول مرة ستخدامالممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لإل
 
 "العقود المثقلة بااللتزامات: تكالیف إتمام العقد"  – ) 37عدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (ت 

ــبة  2020في مایو  ــبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاس ــدر مجلس معاییر المحاس ) لتحدید التكالیف التي یجب  37الدولي رقم (، أص
 على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر.

 
تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة ذات الصـلة المباشـرة". تتضـمن التكالیف المرتبطة مباشـرة بعقد تقدیم سـلع أو خدمات كالً من التكالیف 

ة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباـشرة بأنـشطة العقد. إن التكالیف العامة واإلداریة ال تتعلق مباـشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم اإلـضافی 
 تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

 
ســــتطبق المجموعة ھذه التعدیالت على .  2022ینایر  1إن التعدیالت ســــاریة المفعول لفترات التقاریر الســــنویة التي تبدأ في أو بعد  

 .بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا التعدیالت ألول مرة تفِ العقود التي لم 
 

 2020 -  2018التحسینات السنویة على دورة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 :  2020 –  2018فیما یلي ملخص للتعدیالت من دورة التحسینات السنویة 

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

اً یوـضح ھذا التعدیل الرـسوم التي تتـضمنھا المنـشأة عند تقییم ما إذا كانت ـشروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالفاً جوھری 
لمقرض، بما في ذلك الرسـوم  عن شـروط االلتزام المالي األصـلي. تشـمل ھذه الرسـوم فقط تلك المدفوعة أو المسـتلمة بین المقترض وا

الـمدفوعة أو المســــتلـمة من قـبل المقترض أو المقرض نـیابة عن اآلخر. تقوم المنشـــــأة بتطبیق التـعدیل على المطلوبات الـمالـیة التي یتم 
 تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة فترة إعداد التقاریر السنویة التي تطبق فیھا المنشأة التعدیل بشكل أولي.

 
ھذه مع الـسماح بالتطبیق المبكر. ـستطبق المجموعة   2022ینایر  1التعدیل ـساري المفعول للفترات الـسنویة التي تبدأ في أو بعد  إن ھذا  

بشـكل  ل التعدیالت على المطلوبات المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة فترة التقریر السـنوي التي تطبق فیھا المنشـأة التعدی 
 ي.ولأ

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

) تغیر متطلبات اإلفصــاح عن الســیاســات المحاســبیة حیث تســتبدل التعدیالت جمیع 1إن التعدیالت على معیار المحاســبة الدولي رقم (
المحاسبیة الجوھریة" بــ "معلومات السیاسة المحاسبیة الھامة". تعتبر معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة إذا، حاالت مصطلح "السیاسات  

أة، فمن المتوقع بـشكل معقول أن تؤثر   المجمعة  عند النظر إلیھا جنبًا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البیانات المالیة للمنـش
 .المجمعة تخدمون األساسیون للبیانات المالیة لألغراض العامة على أساس تلك البیانات المالیةعلى القرارات التي یتخذھا المس

  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 

12 

 
) لتوـضیح أن معلومات الـسیاـسة المحاـسبیة التي تتعلق بالمعامالت غیر 1كما تم تعدیل الفقرات المؤیدة في معیار المحاـسبة الدولي رقم (

غیر مھمة وال یلزم اإلفصـاح عنھا. قد تكون معلومات السـیاسـة المحاسـبیة ھامة بسـبب طبیعة المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى  
تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیســت كل معلومات الســیاســة المحاســبیة  

 امة في حد ذاتھا.المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھ
 

ــبة الدولي رقم ( ــري التعدیالت على معیار المحاس ــنویة التي تبدأ في أو بعد 1تس ــماح بالتطبیق   2023ینایر    1) للفترات الس ، مع الس
 المبكر ویتم تطبیقھا بشكل مستقبلي.

 
تعریف تقدیرات    -التقدیرات المحاسبیة واألخطاء  ) السیاسات المحاسبیة والتغییرات في  8تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

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

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

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

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

 إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة. 
 

سیاسات المحاسبیة والتغیرات في  للتغییرات في ال   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

  )1(  رقم  من معیار المحاســبة الدولي 76إلى   69تعدیالت على الفقرات من   ،2020في ینایر    أصــدر مجلس معاییر المحاســبة الدولیة
 على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت: المطلوباتلتحدید متطلبات تصنیف 

  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 . 
 ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنیفھاالقابل للتحویل ھي نفسھا أداة التزام لضمنة في االت أنھ فقط إذا كانت المشتقات الم . 

 
 . 2021دیسمبر  31وقد قامت إدارة المجموعة بتقییم أثر تلك التعدیالت على البیانات المالیة المجمعة كما في 

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

التابعة  لشركات  او"الشركة األم"    (عامة)   .ش.م.ك   –لشركة مركز سلطان للمواد الغذائیة  البیانات المالیة    تتضمن البیانات المالیة المجمعة
 : (المشار الیھا بالمجموعة) التالیة

 نسبة الملكیة (%)      
 2020  2021  األنشطة الرئیسیة   بلـد التأسیس   التابعة  سم الشركةإ

 99  99  قابضة   الكویت دولة   وشركاتھا التابعة (أ) -(قابضة) ش.م.ك.   -شركة األخوة القابضة 
 99  99  أسواق مركزیة   الكویت دولة   وشركاتھا التابعة (أ) -ذ.م.م.  –شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوالت العامة  

 99  99  استثمار   الكویت دولة   وشركتھا التابعة (أ)  –ش.م.ك (مقفلة)   -شركة مجموعة كابیتال المتحدة 
والسیاحي    العقاري  لالستثمار  المتحدة  الخلیج  (مقفلة)    – شركة    –ش.م.ك 

 99  99  استثمار عقاري   الكویت دولة   وشركاتھا التابعة (أ) 
 99  99  مقاوالت   الكویت دولة   ش.م.ك (مقفلة) (أ)  –الشركة الوطنیة للطاقة 

  الكویت دولة   ذ.م.م. (أ) – شركة دالیا الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت 
تجارة عامة  

 99  99  ومقاوالت 

  دولة االمارات   ذ.م.م. (أ)   – شركة موضة الكویت العالمیة للمالبس الجاھزة والحقائب واألحذیة  
تجارة عامة  

 99  99  ومقاوالت 

  الكویت دولة   ذ.م.م. (أ)  –العامة والمقاوالت شركة اإلقتصاد األمریكي للتجارة  
تجارة عامة  

 99  99  ومقاوالت 

  شركة أردنیة ذات مسؤولیة محدودة (أ)  –شركة الثناء الصناعیة  

المملكة  
األردنیة  
  الھاشمیة 

تجارة عامة  
 99  99  ومقاوالت 

  الكویت دولة   ذ.م.م. (أ)  –شركة سي ستور للتجارة العامة والمقاوالت 
تجارة عامة  

 99  99  ومقاوالت 

  ش.م.م. (أ)  –مصر   -شركة اسبشیالتي فاشن جروب 
جمھوریة 

  مصر العربیة 
تجارة عامة  

 99  99  ومقاوالت 
 100  100  قابضة   الكویت دولة   ش.ش.و   – سلطان االستثماریة القابضة شركة 
 100  100  قابضة   الكویت دولة   ش.ش.و  – سلطان القابضة شركة 
 99  99  استثمار عقاري   الكویت دولة   ذ.م.م. (أ)  –أصول السلطان  العقاریة شركة 

         
 
   .نھاالشركة األم ھي المالك المستفید مو ،صلة  ذيمملوكة من طرف % 1أن النسبة المتبقیة البالغة  ) أ(
 

 . وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم: المجموعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا  (المستثمر فیھا)   إن الشركات التابعة
 ذات سلطة على الشركة المستثمر فیھا. -
 أو لدیھا حقوق عن عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا. ،قابلة للتعرض للخسارة -
 سلطتھا في التأثیر على عوائد الشركة المستثمر فیھا. إستخداملدیھا القدرة على  -
 

تغییرات على واحد أو بإعادة تقییم مدى ـسیطرتھا على الـشركة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك   الـشركة األمتقوم 
 أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله.

 
تثمر فیھا عند تملك بة أقل من أغلبیة حقوق التصـویت بالـشركة المـس تثمر فیھا  ،المجموعة لنـس فانھ یكون لدیھا الـسلطة على الـشركة المـس

عطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنـشطة ذات الـصلة للـشركة المـستثمر فیھا من جانبھا. تأخذ عندما تكون حقوق التـصویت لھا كافیة إل
جمیع الحقائق والظروف ذات الصـلة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصـویت في الشـركة المسـتثمر فیھا إلعطاء    المجموعة

 بما في ذلك: ،السلطة علیھا
 لى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة باآلخرین.المجموعة نسبة ا حقوق تصویت -
 وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى. ،حقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا الشركة -
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. -
بما في    ،القرارات  الصلة عند إتخاذعلى توجیھ األنشطة ذات    األم  ة تشیر إلى مدى القدرة المالیة للشركةإضافی أیة حقائق وظروف   -

 جتماعــات السابقـة للمساھمین.ذلك أنماط التصویت في اإل
 

  .الفعلیة  السـیطرة زوال تاریخ وحتى الفعلیة السـیطرة بدء تاریخ من التابعة للشـركات المالیة البیانات المالیة المجمعة البیانات تتضـمن
دراج اإلیرادات والمصـاریف للشـركة التابعة التي تم شـراءھا أو اسـتبعادھا خالل السـنة ضـمن بیان األرباح أو الخسـائر  إوتحدیداً، یتم  

ــامل اآلخر المجمع من تاریخ حصــول الشــركة   ــركة  األم والدخل الش ــیطرة الشــركة األم على الش ــیطرة وحتى تاریخ زوال س على الس
 والخســائر المتبادلة رباحاأل فیھا بما ،الشــركات بالكامل بین المتبادلة والمعامالت األرصــدة إســتبعاد جمیع یتم ،التجمیع عند  التابعة.

 األخرى ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسـبیة سـیاسـات إسـتخدامب  المالیة المجمعة البیانات إعداد یتم  .المحققة غیر رباحواأل
 .متشابھة ظروف في تتم التي
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المجموعة، بیان  ملكیة حقوق من مسـتقل بند في المجمعة التابعة الشـركات موجودات صـافي من المسـیطرة غیر الحصـص إظھار یتم

األرباح أو الخسـائر المجمع وكل بند من بنود الدخل الشـامل اآلخر المتعلقة بمسـاھمي الشـركة األم والحصـص غیر المسـیطرة حتى إن 
 لحصص غیر المسیطرة.نتج عن ذلك قید عجز في رصید ا

 
ــیطرة ضــمن حقوق الملكیة. یتم تعدیل المبالغ الدفتریة   ــركة تابعة مع عدم التغیر في الس ــبة عن التغیر في حصــة الملكیة لش یتم المحاس
ركات التابعة. إن أیة فروقات بین  یطرة لتعكس التغیرات للحصـص المتعلقة بھا في الـش لحصـص ملكیة المجموعة والحصـص غیر المـس
الرصــید المعدل للحصــص غیر المســیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصــل یتم اإلعتراف بھا مباشــرة في حقوق المـــــــلكیة 
ــمسیطرة حتى وإن نتج عن ذلك القید عجز في رصید الحصص   ــیر الـ ـــ الخاصة بمالك الشركة األم. یتم قید الخسائر على الحصص غـ

 ة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باآلتي:غیر المسیطرة. إذا فقدت المجموع
 إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشركة التابعة. -
 إستبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة. -
 إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة. -
 للمقابل المستلم.إدراج القیمة العادلة  -
 إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. -
 أو الخسائر. رباحإدراج أي فائض أو عجز في األ -
المرحلة    رباحأو الخسـائر أواأل  رباحإعادة تصـنیف حصـة الشـركة األم من البنود المسـجلة سـابقا في الدخل الشـامل اآلخر إلى األ -

 طبقا لما یلزم لھذه البنود.
 

 لجزء المتداول وغیر المتداولتصنیفات ا . ج
 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي المجمع استناداً إلى تصنیف المتداول / غیر المتداول.

 
 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 العادیة، أوكانت من المتوقع تحققھا أو تنوى المجموعة بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل  -
 كانت محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أو -
 ، أوالمجمع كانت من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي -
ــھراً على األقل بعد تاریخ بیان المركز  - ــر ش ــویة التزام لفترة اثني عش ــتخدم لتس كانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یس

 .المجمع المالي
 

 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر متداولة.
 

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

  تصنف المجموعة كافة مطلوباتھا األخرى كـمطلوبات غیر متداولة.
 

 األدوات المالیة . د
تقوم المجموـعة بتصــــنیف أدواتـھا الـمالـیة كموجودات ـمالـیة ومطلوـبات ـمالـیة. یتم إدراج الموجودات الـمالـیة والمطلوـبات الـمالـیة عـندـما 

 تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات. 
 

والخسائر التي   رباحالتعاقدیة. إن الفوائد والتوزیعات واألیتم تصنیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة طبقا لمضمون اإلتفاقیة  
. إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة المصــنفة كحقوق  إیرادتتعلق باألداة المالیة المصــنفة كمطلوبات تدرج كمصــروف أو  

كون للمجموعة حق قانوني ملزم لتســـــدید ملكـیة یتم قـیدھا مـباشــــرة على حقوق الملكـیة. یتم إظـھار األدوات الـمالـیة بالصـــــافي عـندما ی 
 .الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد

 
الموجودات    ،الـمدینین  ودیـعة ألـجل،  ،نـقد ونـقد مـعادل  تتضــــمن الموجودات والمطلوـبات الـمالـیة الـمدرـجة في بـیان المركز الـمالي المجمع

التزامات   ،، دائنو مرابحةالبنكیة  تســھیالتال  المســتحق إلى أطراف ذات صــلة،،  المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
 الدائنین.و عقود إیجار
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 الموجودات المالیة

 
 تصنیف الموجودات المالیة   

ــتثناء أدوات   ــنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة تقییم كافة الموجودات المالیة، باســ لتحدید فئة تصــ
بإدارة موجودات المجموعة و كذلك خصـــائص التدفقات النقدیة   بالمجموعةالملكیة والمشـــتقات، اســـتناداً إلى نموذج األعمال الخاص  

 األدوات مجتمعین.التعاقدیة لتلك 
 

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

ــیل التدفقات ــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصـ ــواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تحصـ   النقدیة التعاقدیة. وھذا سـ
ع الموجودات مـعا. وإذا لم تنطبق أي من ـھاتین الـحالتین (ـكأن یتم االحتـفاظ ـبالموجودات  النـقدـیة التـعاـقدـیة وـكذـلك الـتدفـقات النـقدـیة من بی 

الـمالـیة ألغراض المـتاجرة)، فإن الموجودات الـمالـیة تصــــنف كجزء من نموذج أعـمال البیع وتـقاس بالقیـمة الـعادلة من خالل األرباح أو 
 حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل. الخسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على

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

ــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  تحدیدعندما یتم  ــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصـ نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصـ
("اختبار تحقق    فقطمدفوعات ألصـل المبلغ والفائدة في  مثل ت بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة ت   والبیع، تقوم المجموعة

عند االعتراف   موجودات المالیةمدفوعات أصـــل المبلغ والفائدة فقط"). ألغراض ھذا االختبار، یُعرف "أصـــل المبلغ" بالقیمة العادلة لل
  /  (على ســبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصــل المبلغ أو إطفاء القســط الموجودات المالیةوقد یتغیر على مدى عمر  ،المبدئي

ومخاطر   للنقودللفائدة في أي ترتیب إقراض أـساـسي تتمثل بـصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة    الجوھریةالخـصم). إن العناـصر 
 االئتمان. 

 
ــنیف فقط في حال    المجموعة تقوم ــولبإعادة التصــ ــتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة   حصــ أي تغییر في نموذج األعمال المســ

بدرجة كبیرة ولم تحدث   التغییرات  ھذه مثل  تكرارالمتوقع   غیر التغییر. ومن  حصــولالالحقة ل التقریرباراً من بدایة فترة  التصــنیف اعت 
 خالل السنة.

 
 االعتراف المبدئي

یتم االعتراف بمـشتریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بـشراء أو بیع األـصل.  
مة یتم االعتراف بالموجودات الـمالـیة مـبدئـیاً بالقیـمة الـعادلة مضــــاف إلیـھا تـكالیف المعامالت لكافة الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقی 

 لة من خالل األرباح أو الخسائر. العاد
 

 إلغاء االعتراف
الـیة (كلـیا أو جزئـیا) عـندـما دـیة من الموجودات    :یتم إلـغاء االعتراف ـبالموجودات الـم اـقدـیة في اســــتالم الـتدفـقات النـق تنتھي الحقوق التـع

تم  المالیة، أو عندما تحول المجموعة حقھا في اســـتالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، وذلك في أحدى الحالتین التالیین: (أ) إذا
قـبل المجموـعة ، أو (ب) عـندـما ال یتم تحوـیل جمیع المـخاطر  تحوـیل جمیع المـخاطر والعواـئد الـخاصـــــة بملكـیة الموجودات الـمالـیة من  

والعوائد للموجودات الـمالـیة أو االحتـفاظ بـھا، ولكن تم تحویل الســــیطرة على الموجودات الـمالـیة. عندما تحتفظ المجموعة بالســــیطرة، 
 فیجب علیھا االستمرار في إدراج الموجودات المالیة بحدود نسبة مشاركتھا فیھا.

 
 اس الموجودات المالیةفئات قی 

 تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة:
  أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من الدخل الشـامل اآلخر، مع عدم إعادة تصـنیف األرباح أو الخسـائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بیان

 .األرباح أو الخسائر المجمع
 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
 

 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة
 تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطین التالیین:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة، و 
 ت المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتـضمن بـشكل أـساـسي مدفوعات المبلغ األـصلي  الـشروط التعاقدیة للموجودا

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
 

طریقة العائد الفعلي المعدلة بخســائر انخفاض القیمة،   إســتخدامأدوات الدین التي تم قیاســھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة ب 
یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح وخســــائر فروقات عملة أجنبیة واإلنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخســــائر  إن وجدت.

ــائر المجمع عند إلغاء اال  المجمع. ــائر في بیان األرباح أو الخسـ ــل أو تعدیلھ أو انخفاض یتم االعتراف باألرباح والخسـ عتراف باألصـ
 قیمتھ.
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 طریقة العائد الفعليو المطفأة التكلفة

طریقة العائد الفعلي ھي الطریقة الحتســاب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصــیص إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصــلة. بشــكل عام، 
وم والنقاط المدفوعة    الـسعرفإن معدل العائد الفعلي ھو   تقبلیة المقدرة (بما في ذلك جمیع الرـس الذي یقوم بخصـم التحصـیالت النقدیة المـس

مة التي تـشكل جزءاً من ـسعر الفائدة الفعلي وتكالیف المعامالت واألقـساط أو الخـصومات األخرى) باـستثناء الخـسائر االئتمانیة أو المـستل
  المتوقـعة، من خالل العمر المتوقع ألداة اـلدین أو حیثـما ینطبق، فترة أقصــــر، إلى القیـمة اـلدفترـیة اإلجـمالـیة ألداة اـلدین عـند االعتراف

عر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیا عن المبدئي. بالنـس اب ـس ئة عن ضـعف ائتماني، یتم احتـس راؤھا أو الناـش بة للموجودات المالیة التي تم ـش
د طریق خصــم التدفقات النقدیة المســتقبلیة المقدرة، بما في ذلك الخســائر االئتمانیة المتوقعة، لتصــل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدین عن 

 االعتراف المبدئي.
 

التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ھي قیمة الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي مخصــوماً منھا المبالغ المســتلمة من أصــل المبلغ 
طریقة العائد الفعلي للفروقات بین المبلغ المبدئي ومبلغ االســــتحقاق، المعدلة بمخصــــص  إســــتخدامباإلضــــافة إلى اإلطفاء التراكمي ب 

 القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة قبل التعدیل لمخصص الخسائر. الخسائر. إن
 

  .تصنف كأدوات دین بالتكلفة المطفأة المدینین التجاریین، ودیعة ألجل وإن النقد والنقد المعادل
 
 النقد والنقد المعادل -

 عالیة األجل ولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالـستثمارات قـصیرة الـصندوق في النقد في المعادل والنقد النقد یتمثل
ــیولة ــتحق والتي الس ــھور 3 فترة خالل تس تتعرض  والتي النقد محددة من مبالغ إلى للتحویل اإلیداع والقابلة تاریخ من أقل أو ش
  .القیمة التغیرات في حیث من غیر مادیة لمخاطر

 
 ألجل یعةود -

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

 مدینون تجاریون -
ــاط االعتیادي، ویتم  ــمن النشـ ــائع ، تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ضـ ــتحقة من العمالء عن بیع بضـ یمثل المدینون المبالغ المسـ

ــتخدامالعادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة ب االعتراف مبدئیا بالمدینین بالقیمة  ــص    إسـ ــا مخصـ طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصـ
 االنخفاض في القیمة. 

 
 اآلخر أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ــنیف بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك   بالقیمة العادلة من خالل الدخل  عند التحقق المبدئي، یجوز للمجموعة أن تقرر تصـ
 ناشئ عن دمج األعمال. یتحدد ذلك التصنیف لكل أداة على حدة. محتملأو مقابل  الشامل اآلخر عندما ال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة

 
ــتثمارات ــامل  الدخل  خالل من  العادلة  بالقیمة الملكیة  أدوات  في  االسـ ً   تقاس  األخر  الشـ التغیرات في  ب   االعترافبالقیمة العادلة. یتم    الحقا

ــامل اآلخر ویتم ب   الخاص  الجزءالعادلة بما في ذلك   ةالقیم ــھاالعمالت األجنبیة في الدخل الشــ  ةفي القیم  المتراكمةفي التغیرات   عرضــ
ً المعترف بھا سـابق  المتراكمةحقوق الملكیة. یتم تحویل األرباح والخسـائر    ضـمنالعادلة     المرحلةالشـامل اآلخر إلى األرباح   في الدخل  ا

ــتبعادعند  ــائر المجمع. یتم االعتراف   .االس ــنیفھا إلى بیان األرباح أو الخس ــائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تص إن األرباح والخس
د المجموـعة من تـلك بتوزیـعات األرـباح في بـیان األرـباح أو الخســـــائر المجمع عـند ثبوت الحق في تـلك التوزیـعات، إال عـندـما تســــتفـی

ــع أدوات الملكیة  ــامل اآلخر. ال تخض ــترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تســجل تلك األرباح في الدخل الش ــالت كاس المحص
ــائر من التغیرات ــتبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو الخسـ ــامل اآلخر لتقییم انخفاض القیمة. وعند اسـ  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشـ

 المتراكمة في القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة.
 

تصــنف المجموعة االســتثمارات في أدوات الملكیة المســعرة وغیر المســعرة ضــمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر في بیان المركز المالي المجمع. 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

ح أو ارـبن غیر المحتفظ بـھا بالقیـمة الـعادلة من خالل االالمتوقـعة لجمیع أدوات الدی   یةلخســـــائر االئتـمان لبمخصــــص  المجموعة  تعترف 
 ر.ئ الخسا

 
 اـفة الـتدفـقات النـقدـیة التي تتوقعتســــتـند الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة إلى الفرق بین الـتدفـقات النـقدـیة التـعاـقدـیة المســــتحـقة وفـقاً للعـقد وـك

المجموعة اـستالمھا، ویتم خـصم العجز بنـسبة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األـصلي على ذلك األـصل. تـشمل التدفقات النقدیة المتوقعة  
ً خرى التي تعتبر جزءاآل یةتحسینات االئتمان الالتدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو    من الشروط التعاقدیة.ا
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ــبة لموجو ــائر بالنس ــبت الخس ــط للمعیار واحتس دات العقود، المدینین التجاریین والمدینیین اآلخرین، طبقت المجموعة  األســلوب المبس

الـیة. وعلـیھ، ال تقوم المجموـعة بتتبع  االئتـمانـیة المتوقـعة اســــتـناداً إلى الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة على ـمدى أعـمار الموجودات الـم
ــصف  اعتراإل یتمولكن التغیرات في مخاطر االئتمان  ــا  بمخصــ ــائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار   ئرالخســ ــتناداً إلى الخســ اســ

. أنـشأت المجموعة مـصفوفة مخـصـصات تـستند إلى الـسجل الـسابق لخـسائر االئتمان، ومعدلة  تقریر  فترة  كلالمالیة في تاریخ   جوداتالمو
ادیة. یتم تقســیم االنكشــافات للمخاطر على أســاس الخصــائص االئتمانیة مثل درجة  بالعوامل المســتقبلیة المحددة للمدینین والبیئة االقتصــ

 مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أیھما ینطبق.
 

بة  لوب  ألبالنـس ركات المجموعة، تطبق المجموعة األـس تقبلي حیث لم یعد االعتراف  رصـدة األطراف ذات الصـلة والقروض بین ـش المـس
ــائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار نطاق   ــائر االئتمانیة یعتمد على تحدید المجموعة في البدایة لحدث خسـ بالخسـ

ــیة ــائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضــ ، الظروف الحالیة، أكبر من المعلومات عند تقییم مخاطر االئتمان وقیاس الخســ
 التوقعات المعقولة والممكن إثباتھا والتي تؤثر على القدرة المتوقعة على تحصیل التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة الدین.

 
 لتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي: 

 األدوات الـمالـیة التي لم تتراجع قیمتـھا بصــــورة كبیرة ـبالنســـــبة لجودتـھا االئتـمانـیة مـنذ االعتراف المـبدئي أو   –  ىالمرحـلة األول
 المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.

  (عدم انخفاض قیمة االئتمان) منذ األدوات المالیة التي تراجعت قیمتھا بصـورة كبیرة من حیث جودتھا االئتمانیة  –المرحلة الثانیة
 االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.

  (انخـفاض قیـمة االئتـمان) الموجودات الـمالـیة التي لـھا دلـیل موضــــوعي على انخـفاض القیـمة في ـتاریخ البـیاـنات  –المرحـلة الـثالـثة
 ات النقدیة المستقبلیة المقدرة.والمحدد أن قیمتھا قد انخفضت عندما یكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفق المجمعة المالیة

 
ــكل    لألداةعند تقییم ما إذا كانت جودة االئتمان   التعثر مخاطر    المجموعةمنذ االعتراف المبدئي، تقارن   جوھريالمالیة قد تدھورت بشــ

اریخ التقریر بمخـاطر    على ة في ـت الـی أخـذ   على  التعثراألداة الـم ذا التقییم، ـت د إجراء ـھ دئي. عـن اریخ اإلعتراف المـب ة في ـت الـی األداة الـم
ة المتاحة دون تطلعی في االعتبار المعلومات الكمیة والنوعیة المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات ال  المجموعة

ــمل المعلومات التطلعیة التي تم النظر ف دتكلفة أو جھ ــناعات التي یعمل فیھا مدینو  اإلمكانیةیھا  مفرط. تشـ ــتقبلیة للصـ مجموعة،  الالمسـ
والتي تم الحصـول علیھا من تقاریر الخبراء االقتصـادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة ومؤسـسـات الفكر ذات الصـلة وغیرھا 

المتعلقة بالعملیات   والمتوقعة  الفعلیة  االقتصـادیة  لوماتللمع  الخارجیةمن المنظمات المماثلة، باإلضـافة إلى النظر في مختلف المصـادر  
 . للمجموعةاألساسیة

 
شھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى   12یتم االعتراف بــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 

ـثالـثة. تمـثل الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة على ـمدى أعـمار االئتـمان للموجودات  أعـمار االئتـمان للموجودات الـمالـیة" للمرحـلة الـثانـیة وال
تمانیة المالیة خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. تمثل الخسائر االئ 

ة ل الـی ان للموجودات الـم ار االئتـم دى أعـم ة على ـم دة  المتوقـع ً   12ـم ار   شــــھرا ة على ـمدى أعـم ة المتوقـع انـی ــائر االئتـم جزءاً من الخســـ
ً  12الموجودات المالیة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالیة لمدة   بعد تاریخ التقریر المالي. شھرا

 
لخســائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. یتم یتحدد قیاس الخســائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح  

ــھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل على بیان األرباح أو  ــائر االئتمان المتوقعة والتي تم قیاس ــم خس خص
 .الخسائر المجمع

 
 المالیة المطلوبات

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والـسلفیات والدائنون تخـصم تكالیف المعاملة المتعلقة جمیع ل المبدئيیتم االعتراف  
  إســتخدامبھا بشــكل مباشــر. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر أو بالتكلفة المطفأة ب 

 طریقة سعر الفائدة الفعلي.
 

 لمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائرا
 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
 العادلة من خالل االرباح أوالخسائر. تم تصنیفھا بالقیمة  -3
 

عن   یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخســائر بالقیمة العادلة، مع االعتراف باألرباح أو الخســائر الناشــئة
 عالقة تحوط محددة.التغیرات في القیمة العادلة في االرباح أو الخسائر إلى الحد الذي ال تكون فیھ جزءاً من 
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عادلة  ومع ذلك، بالنـسبة للمطلوبات المالیة المـصنفة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخـسائر، یتم االعتراف بمبلغ التغیر في القیمة ال

بالمبلغ المتبقي من للمطلوبات الـمالـیة الخاص بالتغییرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات في الدخل الشــــامل اآلخر. یتم االعتراف 
ــة بالمخاطر االئتمان للمطلوبات المال ــائر. التغیرات في القیمة العادلة الخاصـ یة التغیر في القیمة العادلة للمطلوبات في االرباح أو الخسـ

ــائر لكن یتم تحویلھا إلى األرب  ــنیفھا الحقاً إلى االرباح أو الخسـ ــامل اآلخر وال یتم إعادة تصـ اح المرحلة عند یعترف بھا في الدخل الشـ
 استبعاد المطلوبات المالیة.

 
 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة

 طریقة الفائدة الفعلیة. إستخدامیتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النحو المبین أعاله بالتكلفة المطفأة ب 
 

 الدائنون -
التجاریین والدائنین اآلخرین. یمثل بند الدائنین التجاریین اإللتزام لســداد قیمة بضــائع أو خدمات  رصــید الدائنین في الدائنین مثل ت ی 

ــاط االعتیادي ــمن النشـ ــراؤھا ضـ . یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة من الموردین  التي تم شـ
طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تصـنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السـداد یسـتحق خالل سـنة أو أقل (أو   إسـتخدامالمطفأة ب 

 ضمن الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة.
 

 قتراضاإل -
ــم بعد العادلة بصــافي القیمة مبدئیا القروض إدراج یتم  ویتم المطفأة، بالتكلفة القروض إدراج المتكبدة. والحقاً یتم التكالیف خص

 األرباح أوالخسـائر المجمع بیان في المسـتردة والقیمة العملیة) تكلفة خصـم بعد (بالصـافي المحصـل المبلغ بین إحتسـاب الفروقات
 الفعلي. الفائدة معدل طریقة إستخدامب  اإلقتراض فترة خالل

 
ــحب كل أو بعض ھذه  ــھ سـ ــاسـ ــمن تكالیف عملیات القروض إلى الحد الذي یحتمل على أسـ ــاب تكلفة منح القروض ضـ یتم إحتسـ
ــحب القروض. عندما ال یوجد أي دلیل على أن بعض أو كل   ــاریف حتى یتم ســ ــھیالت في ھذه الحالة، یتم تأجیل ھذه المصــ التســ

كمدفوعات مقدمة لخدمات السیولة ویتم إطفائھا على فترة القروض المتعلقة القروض سیتم سحبھا، فإن ھذه المصاریف یتم رسملتھا 
 بھا. 

 
 اتمرابحال -

تتمثل المرابحات في المبلغ المســـتحق على أســـاس الدفع المؤجل لبنود تم شـــراؤھا وفقا التفاقیات عقود المرابحات. یدرج رصـــید  
تكالیف التمویل المســتقبلیة عند   إطفاءبعد خصــم تكالیف التمویل المتعلقة بالفترات المســتقبلیة. یتم   ،المبلغ الدائن  إجماليالمرابحات ب 

 طریقة الفائدة الفعلیة. إستخدامھا على أساس نسبي زمني ب قاستحقا
 

یتم اســـتبدال المطلوبات المالیة الحالیة  عندما .  یتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو انتھاء االلتزام مقابل المطلوبات
ــكل جوھري. یتم معاملة التبدیل أو  ــروط المطلوبات المالیة الحالیة بشـ ــروط مختلفة جوھریا أو تعدیل شـ بأخرى من نفس المقرض بشـ

ي بـیان األرـباح أو التغییر ـكإلـغاء اعتراف ألصـــــل االلتزام وإدراج التزام ـجدـید، ویتم إدراج الفرق بین القیـمة اـلدفترـیة ذات الصـــــلة ف
) القیمة الحالیة  2) القیمة الدفتریة للمطلوبات قبل التعدیل؛ و (1الخســــائر المجمع. إذا لم یكن التعدیل جوھریاً، یتم اإلعتراف بالفرق: (

 للتدفقات النقدیة بعد التعدیل في االرباح أو الخسائر كأرباح أو خسائر التعدیل ضمن أرباح وخسائر آخرى.
 

 جودات والمطلوبات المالیةمقاصة المو
یتم مـقاصـــــة الموجودات والمطلوـبات الـمالـیة ویتم ادراج صـــــافي المبلغ في بـیان المركز الـمالي المجمع فقط اذا ـكان ھـناك حق ـقانوني 

ات في  واجب النفاذ حالیا لمقاصـة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسـویة على أسـاس الصـافي أو لتحقیق الموجودات وتسـویة المطلوب 
 وقــت واحد.

 
 موجودات العقود   ھـ.

إن موجودات العقود تمثل حق المجموعة في المقابل الذى تم على أسـاسـھ تحویل البضـائع وتأدیھ الخدمات للعمیل، إذا قامت المجموعة  
ــائع أو تأدیھ الخدمات للعمیل قبل أن یقوم العمیل بدفع المقابل أو قبل تاریخ  ــتحقاق المبلغ ، فیتم اإلعتراف بموجودات  بتحویل البضـ اسـ

 العقود في حدود المبلغ المكتسب وفقا للشروط التعاقدیة.
 

ً  القیمة في خفاضن إلل العقود موجودات  تقییم یتم ً  المبسطة للطریقة وفقا  .المالیة األدوات: 9 المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا
 

 المخزون . و
بنود متقادمة أو ة  مخصــص ألی  تكوینبعد   ،الممكن تحقیقھا أیھما أقلالبیعیة التكلفة أو صــافي القیمة  متوســط  على أســاس    المخزونقیم ی 

لجعل   المتكبدةوكذلك المصـــاریف غیر المباشـــرة    ،المواد المباشـــرة وأجور العمالة المباشـــرة  تكلفة المخزونتتضـــمن   .بطیئة الحركة
  .مخزونطبقا لطبیعة الوذلك بالمخازن  مخزونللالمتوسط المرجح تحدد التكلفة على أساس  .الحالیةالمخزون في موقعھ وحالتھ 

 
االعتیادي مخصـوما منھ تكالیف االنجاز والمصـاریف   إن صـافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ھو السـعر المقدر للبیع من خالل النشـاط

 المستقبلي المتوقع وصافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا. ستخدامیتم شطب بنود المخزون المتقادمة وبطیئة الحركة بناء على اإل .البیعیة
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 العقارات االستثماریة . ز

ــاب   ــاء أو إعادة التطویر والمحتفظ بھا لغرض إكتس ــتثماریة العقارات القائمة والعقارات قید اإلنش اإلیجارات أو تتضــمن العقارات االس
راء وتكالیف العملیات المرتبطة بھ عر الـش مل ـس تثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تـش وقیة أو كالھما. تدرج العقارات االـس ا. إرتفاع القیمة الـس

ــتثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة. یتم تســجیل األر باح أو الخســائر  الحقا للتســجیل المبدئي، یتم إدراج العقارات االس
 .الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث بھا التغیر

 
المسـتقبلیة الناتجة من یتم رسـملة المصـاریف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصـل فقط عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصـادیة  

ــیانة األخرى   ــالحات والصـ ــجیل جمیع تكالیف اإلصـ ــورة موثوقة. یتم تسـ ــھا بصـ ــاریف إلى المجموعة. وأن التكلفة یمكن قیاسـ المصـ
 .للجزء المستبدل ةی الدفتر مةی كمصاریف عند تكبدھا. عند استبدال جزء من العقار االستثماري، یتم إلغاء االعتراف بالق

 
وال    سـتخدامإلغاء االعتراف بالعقارات االسـتثماریة عند اسـتبعادھا (أي في تاریخ انتقال السـیطرة للمشـتري) أو سـحبھا نھائیا من اإل یتم

ار یوجد أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستبعاد. ویتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـــن استبعاد أو إنھـــاء خدمـــة العق
 .في بیان األرباح أو الخسائر المجمع ماريستث اال
 
ــتثماري فقط عند حدوث تغیر في   یتم ــتخدامالتحویل إلى العقار االس ــغیلیا   إس ــغل المالك لھ، أو بدایة تأجیره تش العقار یدل على نھایة ش

ــتثماري فقط عند حدوث تغیر في اإل ــتخداملطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطویر. ویتم التحویل من عقار اسـ ــغل    سـ یدل علیھ بدایة شـ
لى عقار اســتثماري، تقوم المجموعة بالمحاســبة  تطویره بغرض بیعھ. في حال تحول عقار مســتخدم من قبل المالك إ  دایةالمالك لھ، أو ب 

 .ستخدامعن ذلك العقار طبقا للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول وتغییر اإل
 

 زمیلةالات شركال . ح
قدرتھا على المشاركة في القرارات  والتي تتمثل في   ،جوھري علیھا تأثیر یكون  للمجموعة التي الشركات تلك ھي الزمیلة الشركات إن

 فان ،الملكیة حقوق لطریقة . وفقاولكن لیســـت ســـیطرة أو ســـیطرة مشـــتركة على تلك القرارات والتشـــغیلیة للشـــركة الزمیلة المالیة
  لحصـة اإلقتناء لتاریخ الحقة تغیرات أیة بأثر المعدلة بالتكلفة بیان المركز المالي المجمع في تدرج الزمیلة الشـركات  في االسـتثمارات

 فیما ،الجوھري التأثیر لھذا الفعلي الزوال فعلیا حتى بدایة التأثیر الجوھري تاریخ من الزمیلة الـشركة موجودات ـصافي في المجموعة
 5 رقم المالیة للتقاریر وفقا للمعیار الدولي عنھا المحاسـبة یتم حیث  ،البیع لغرض بھا محتفظ كاسـتثمارات المصـنفة االسـتثمارات عدا

 المستمرة". غیر المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات المتداولة غیر "الموجودات
 

كما تقوم بإدراج حصـــتھا في   ،أو الخســـائر المجمع  رباحتقوم المجموعة بإدراج حصـــتھا في نتائج أعمال الشـــركة الزمیلة في بیان األ
 التغیرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لھا.

 
جیل عن تتوقف المجموعة ائر تـس ائر تجاوزت إذا الخـس ركة خـس  األجل طویلة حصـص أیة متضـمنة(حصـة المجموعة بھا  الزمیلة الـش

 أو الزمیلة الشـركة تجاه على المجموعة إلتزام كان إذا عدا فیما  )الزمیلة الشـركة المجموعة فيصـافي اسـتثمار  جزءاً من والتي تمثل
 .بأیة مدفوعات نیابة عنھا قامت

 
حصــة   حدود في الزمیلة الشــركة في االســتثمار مقابل الزمیلة الشــركات مع المعامالت عن الناتجة الخســائر أو رباحاأل إســتبعاد یتم

 .الزمیلة الشركة من المجموعة
 
 المحتملة واإللتزامات والمطلوبات المحددة من صــافي القیمة العادلة للموجودات حصــة المجموعة عن اإلقتناء تكلفة في زیادة أي إن

ــركة بھا المعترف ــھرة بھا عترافاإل یتم اإلقتناء عملیة تاریخ في كما الزمیلة للشـ ــھرة وتظھر  .كشـ  الدفتریة القیمة من كجزء الشـ
ــتثمار ــتثمار لتحدید أي إنخفاض في قیمتھا. الشــركات في لالس  إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من الزمیلة حیث یتم تقییمھا كجزء من االس

 بیان ـضمن مباـشرة إدراج الفرق یتم ،المحتملة المحددة واإللتزامات والمطلوبات من ـصافي القیمة العادلة للموجودات حـصة المجموعة
 أو الخسائر المجمع. رباحاأل
 

ــتثمار في الشــركة الزمیلة قد انخفضــت قیمتھ  تحدد المجموعة بتاریخ كل فترة مالیة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضــوعي على أن االس
االنخفاض في القیمة لكامل وتحدید إذا ما كان ضروریاً االعتراف بأي انخفاض في قیمة االستثمار. فإذا ما وجد ذلك الدلیل، فیتم اختبار  

القیمة الدفتریة لالسـتثمار (متضـمنة الشـھرة) وتقوم المجموعة باحتسـاب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الممكن اسـتردادھا 
ــائر المجمع. یتم إدراج أى عكس ل إلنخفاض في القیمة للشــركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ویتم إدراج ھذا المبلغ في بیان األرباح أو الخس

 إلى الحد الذي تزید فیھ الحقا القیمة القابلة لالسترداد من اإلستثمار.
 

تقوم المجموعة بقیاس وقید أیة استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة. إن أي فرق بین   ،عند فقـدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة
المحتفظ بھ باإلـضافة إلى المحـصل من البیع یتم جوھري والقیمة العادلة لالـستثــــــمار  القیمة الدفتریة للـشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر ال

 أو الخسائر المجمع. رباحبھ في بیان األ عترافاإل
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 دمج األعمال والشھرة . ط

 دمج األعمال -أ  
ــال ب  ــ  إجماليطریقة اإلقتناء. تقاس تكلفة اإلقتناء بالقیمة العادلة في تاریخ اإلقتناء والتي تمثل    إستخدامیتم المحاسبة عن دمج األعم

یقوم المـشتري في كل عملیة دمج أعمال بقیاس  ،المقابل الممنوح باإلـضافة إلى قیمة الحـصص غیر المـسیطرة في الـشركة المـشتراة
الحصـص غیر المسـیطرة في الشـركة المشـتراة والتي تمثل حصـتھم الحالیة التي تعطي لمالكھا الحق في حصـة نسـبیة في صـافي  

إما بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة فـــي صافي قیمة الموجودات المحددة للشركة المستحوذ علیھا. تدرج   ،الموجودات عند التصفیة
 تكالیف اإلقتناء كمصروف عند تكبدھا.

 
ــروط التعاقدیة  ــب لھا وفقا للشـ ــنیف المناسـ تقوم المجموعة عند اإلقتناء بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة لغرض تحدید التصـ

روطقتصـاداإلوالظروف   تقات الضـمنیة عن تلك العقود التابعة  ،ذات الصـلة كما في تاریخ اإلقتناء   یة والـش بما في ذلك فصـل المـش
 لھا والخاصة بالشركة المشتراة.

 
 ،یتم إعادة قیاس حصـة المشـترى السـابقة على تاریخ اإلقتناء بالقیمة العادلة كما في تاریخ اإلقتناء  ،عند دمج األعمال على مراحل

 أو الدخل الشامل اآلخر، حسبما یكون مالئماً. أو الخسائر المجمع رباحویدرج أي ربح أو خسارة ضمن بیان األ
 

بالقیمة العادلة كما في تاریخ اإلقتناء. یتم إدراج التغیرات الالحقة في  إن أي مقابل محتمل یتم تحویلھ من قبل المشـتري یتم إدراجھ  
ً  القیمة العادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو إلتزام ــد 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  وفقا ) "األدوات المالیة". عنـ

 قیاسھ حتى یتم تسویتھ نھائیا ضمن حقوق الملكیة.تصنیـف المقابل المحتمل كحقوق ملكیة، فإنھ ال تتم إعادة 
 

تقوم المجموعة بتســــجیل مخصــــصــــات للبنود التي لم تكتمل معالجتھا  ،عند عدم إســــتكمال دمج األعمال في نھایة الفترة المالیة
بیة. ویتم تعدیل ھذه المخصـصـات خالل فترة القیاس أو قید موجودات أو مطلوبات   مات حدیثة عن ة لتعكس أي معلوإضـافی المحاـس

والتي كانت قد تؤثر على المـبالغ المســــجـلة عـند اإلقتناء إن كانت معروفة في ذلك  ،الحـقائق واألحوال المتواجدة في تاریخ اإلقتـناء
 التاریخ.
 

 الشھرة -ب 
عن القیمة وأي حصـص محتفظ بھا سـابقاً  تمثل الشـھرة الزیادة في المقابل المحول والمبلغ المعترف بھ للحصـص غیر المسـیطرة  

العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة كما في تاریخ عملیة اإلقتناء. تظھر الـشھرة مبدئیا كأـصل بالتكلفة والحقا یتم 
  اقصا خسائر اإلنخفاض المتراكمة في القیمة.قیاس الشھرة بالتكلفة ن 

 
فإن المجموعة    ،إذا كان ھناك زیادة في صافي القیمة العادلة لحصة المجموعة من الموجودات والمطلوبات واإللتزامات عن التكلفة

ـمة الزـیادة المتبقـیة بـعد ومن ثم إدراج قی   ،اإلقتـناء  مـطالـبة ـبإـعادة تقییم القـیاس والتـحدـید لصـــــافي الموجودات ومراجـعة قـیاس تكلـفة
 أو الخسائر المجمع. رباحإعادة التقییم مباشرة ضمن بیان األ

 
ــھرة ــھرة على كل وحدات تولید النقد للمجموعة والمتوقع لھا   ،لغرض التأكد من وجود إنخفاض في قیمة الشــ فإنھ یتم توزیع الشــ

ً   اإلنتفاع من عملیة الدمج. تتم مراجعة وحدات تولید النقد التي تم توزیع الشـــھرة علیھا ســـنویا عند وجود    أو بصـــورة أكثر تكرارا
فإنھ یتم تخفیض   ،النقد أقل من القیمة الدفتریة لتلك الوحدة  دلیل على إنخفاض قیمة الوحدة. إذا كانت القیمة االستردادیة لوحدة تولید

ومن ثم یتم تخفیض ـباقي الموجودات في نفس الوـحدة    ،القیـمة اـلدفترـیة ألي شــــھرة تم توزیعـھا على الوـحدة بقیـمة إنخـفاض القیـمة
مة المتعلقة بالشــھرة في الفترات وال یتم عكس خســائر اإلنخفاض في القی   ،بشــكل نســبي طبقا للقیمة الدفتریة لكل أصــل في الوحدة

 الالحقة.
 

بالعملیات   فإن الـشھرة المرتبطة  ،عندما تـشكل الـشھرة جزءا من وحدة تولید النقد ویتم إـستبعاد جزء من العملیات بداخل ھذه الوحدة
الناتجة عن إسـتبعاد ھذه العملیات. یتم أو الخسـارة   وذلك عند تحدید الربح ،من القیمة الدفتریة لھذه العملیات  المسـتبعدة تمثل جزءا

إن   قیاس الشـھرة المسـتبعدة في ھذه الحالة على أسـاس القیمة النسـبیة للعملیات المسـتبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة تولید النقد.
 .الشركات الزمیلة المجموعة الخاصة بالشھرة الناتجة عن عملیة إقتناء شركة زمیلة قد تم عرضھا في سیاسة االستثمار في  سیاسة
 

 ممتلكات وعقارات ومعدات . ي
تتضــمن التكلفة المبدئیة للممتلكات والعقارات والمعدات ســعر الشــراء وأي تكالیف مباشــرة مرتبطة بإیصــال تلك الموجودات إلى موقع 
ــغیل الممتلكات والعقارات والمعدات، مثل اإلصــالحات   ــغیل. یتم عادة إدراج المصــاریف المتكبدة بعد تش ــغیل وجعلھا جاھزة للتش التش

ان األرباح أو الخســــائر المجمع في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصــــاریف فیھا. في الحاالت التي یظھر فیھا والصــــیانة والفحص في بی 
ــتقبلیة المتوقع الحصــول علیھا من  ــادیة المس ــاریف قد أدت إلى زیادة في المنافع اإلقتص ــوح أن المص ــتخدامبوض إحدى الممتلكات   إس

داء المحدد أســاســاً، فإنھ یتم رســملة ھذه المصــاریف كتكلفة إضــافیة على الممتلكات والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معیار األ
 والعقارات والمعدات.
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ــائر اإلنخفاض في القیمة ــتھالك المتراكم وخس ــا اإلس ــي ملك حر    تظھر الممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقص فیما عدا االراض

. عند بیـــــــع أوإنھاء خدمة الموجودات، یتم إســتبعاد تكلفتھا وإســتھالكھا المتراكم من بقیمتھا العادلةوالتي تظھر   والمباني المقامة علیھا
 الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
ــي   ً بالقیمة العادلة بناءوالمباني المقامة علیھا ملك حر  تظھر األراضــ ــتقلین مخصــــوما منھا  على تقییمات ا دوریة من قبل مقیمین مســ

تبعاد أي رـصید لالـستھالك المتراكم في تاریخ التقییم مقابل القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألـصل ومن ثم تعد یل االـستھالكات الالحقة. یتم اـس
 .صافي القیمة إلى قیمة األصل المعاد تقییمھا

 
لألراضـي والمباني نتیجة للتقییم یتم إضـافتھا إلى حسـاب فائض إعادة التقییم ضـمن الدخل الشـامل اآلخر.  إن الزیادة في القیمة الدفتریة  

إن النقص الذي یقابل زیادة ـسابقة لنفس األـصل یتم تخفیـضھ مباـشرة من حـساب فائض إعادة التقییم في الدخل الـشامل اآلخر ویتم إدراج  
ســائر المجمع. یتم معالجة الفرق في كل ســنة بین االســتھالك المحتســب بناء على القیمة أي نقص آخر مباشــرة في بیان األرباح أو الخ

الدفتریة المعاد تقییمھا والمدرج في بیان األرباح أو الخســـائر المجمع وبین االســـتھالك المحتســـب بناًء على التكلفة األصـــلیة لألصـــل  
 سنوات. 3وم المجموعة بإعادة تقییم تلك األراضي والمباني كل تق .بتحویلھ مباشرة من فائض إعادة التقییم إلى األرباح المرحلة

 
 عندمــا یتم بیع الموجودات التي تم إعادة تقییمھا، فیتم تحویل المبالغ المتضمنة في فائض إعادة التقییم إلى األرباح المرحلة.

 
االداري بالتكلفة ناقصــاً أي خســائر معترف بھا لالنخفاض في    ســتخدامیتم إدراج العقارات تحت اإلنشــاء ألغراض أعمال االنتاج أو اإل

القیمة. تتضـمن التكلفة األتعاب المھنیة و كذلك تكالیف اإلقتراض التي یتم رسـملتھا على الموجودات المسـتوفاة لشـروط رسـملة تكالیف 
ئمة من بنود الممتلكات والعقارات  اإلقتراض حســـب الســـیاســـة المحاســـبیة للمجموعة. یتم تصـــنیف ھذه العقارات ضـــمن الفئات المال

للغرض المخصـص   سـتخدام. یبدأ إسـتھالك ھذه الموجودات عندما تكون جاھزة لإلسـتخداموالمعدات عند إنجازھا وإعتبارھا جاھزة لإل
 لھ كما ھو الحال بالنسبة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات األخرى.

 

لبنود الممتلكات  المتوقعة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القســـط بطریقة ھالكاإلســـت  إحتســـاب األراضـــي. یتم إســـتھالك یتم ال
 والعقارات والمعدات كما یلي:

    سنــوات 
 مبانـي  40

 تجھیزات مكتبیة وأجھزة كمبیوتر  5 – 3
 أثاث وتركیبات   5

 سیـارات    3 – 2
 آالت ومعدات   15

 
 نمط المنافع اإلقتصادیة المتوقعة مع تتفقان اإلستھالك وفترة طریقة أن من للتأكد دوریا اإلستھالك وطریقة اإلنتاجي العمر یتم مراجعة

 بنود الممتلكات والعقارات والمعدات. من
 

ــتعمال  ــادیة متوقعة من االسـ ــتبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصـ یتم إلغاء اإلعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اسـ
 المستمر لتلك الموجودات. 

 
 الموجودات غیر الملموسة .ك

قیمة الشراء إضافة إلى التكالیف المباشرة المتكبدة عند التحقق المبدئي، یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بالتكلفة، والتي تمثل  
 ھ في الغرض المخصص لھ.ستخدامإلعداد األصل إل

 
د  دـی ا لتـح دیرـھ اجي ویتم تـق ددة على ـمدى العمر اإلنـت ار المـح ــة ذات األعـم اء الموجودات غیر الملموســـ دئي، یتم إطـف اً للتحقق المـب الحـق

یتم مراجـعة فترة وطریـقة اإلطـفاء    األصـــــل غیر الملموس قد انخفضـــــت قیمـتھ. االنخـفاض في القیـمة كلـما كان ھـناك مؤشــــر على أن
نة مالیة. ة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل في نھایة كل ـس اب التغیرات في العمر اإلنتاجي   للموجودات غیر الملموـس یتم احتـس

في األـصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، كما ھو مالئم، أو النمط المتوقع الـستھالك المنافع االقتـصادیة المـستقبلیة المتـضمنة  
ویتم معاملتھا كتغیرات في التقدیرات المحاســبیة. یتم إدراج مصــاریف إطفاء الموجودات غیر الملموســة ذات األعمار المحددة في بیان 

 األرباح أو الخسائر المجمع.
 

أو البیع.   سـتخداموقع أي منافع اقتصـادیة مسـتقبلیة من اإلتَ السـتبعاد، أو عندما ال یُ عند ا  ةغیر الملموسـ  الموجوداتیتم إلغاء االعتراف ب 
یتم قیاس األرباح أو الخســــائر من اســــتبعاد الموجودات غیر الملموســــة بالفرق بین صــــافي متحصــــالت البیع والقیمة الدفتریة لتلك 

 االستبعاد.الموجودات، ویتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع عند 
 

یتم قید القفلیات مبدئیا بالتكلفة، ویتم قیاسـھا الحقا بالتكلفة ناقصـا    .قفلیات ناتجة عن إسـتغالل مواقعالموجودات غیر الملموسـة  تتضـمن 
 هاإلطفاء المتراكم وخسـائر االنخفاض في القیمة. یتم إحتسـاب اإلطفاء بطریقة القسـط الثابت على مدى المدة المتوقع اإلنتفاع بھا من ھذ

 سنة. 20إلى  3تراوح من ت ي ت والالموجودات 
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 غیر المالیة قیمة الموجودات إنخفاض . ل

لتـحدـید فیـما إذا ـكان ھـناك دلـیل على إنخـفاض في قیـمة تـلك للموجودات  تقوم المجموـعة بمراجـعة القیم اـلدفترـیة    ،في نـھاـیة الفترة الـمالـیة
ــل على اإلنخفاض  كان یوجدالموجودات. إذا    ،یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة  ،دلیــ

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

 
أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المسـتخدمة لألصـل    ،القابلة لالسـترداد ھي القیمة العادلة ناقصـا تكالیف البیع أو القیمة المسـتخدمةإن القیمة  

من خالل خـصم التدفقات النقدیة المـستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق ـسعر الخـصم المناـسب. یجب أن یعكس ـسعر الخـصم  
 الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. تقدیرات السوق

 
فإنھ یجب تخفیض القیمة الدفتریة    ،إذا كانت القیمة القابلة لالـسترداد المقدرة لألـصل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة لألـصل

ــترداد. یجب اإل ــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالس ــرة في بیان األ  رافعت لألص ــارة اإلنخفاض في القیمة مباش أو   رباحبخس
إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألـصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خـسارة إنخفاض قیمة األـصل كإنخفاض  ،الخـسائر المجمع

 إعادة تقییم.
 

ــارة اإلنخفاض في القیمة الحقا تزداد القیمة الدفتریة لألصــــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة القابلة   ،عند عكس خســ
ــیحدد لو أنھ لم یتم  ــارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سـ ــبب عكس خسـ ــترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بسـ لالسـ

بعكس خـسارة اإلنخفاض   عترافولید النقد) خالل الـسنوات الـسابقة. یجب اإلبأیة خـسارة من إنخفاض قیمة األـصل (أو وحدة ت   عترافاإل
ــرة في بیان األ ــل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة    رباحفي القیمة مباش ــائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألص أو الخس

 عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.
 

 الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع . م
یتم تصـنیف األصـل غیر المتداول (مجموعة الوحدات المعروضـة للبیع) على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع إذا كان سـیتم اسـترداد قیمتھا 

ن عملیة البیع مرجحة بشــكل الدفتریة من خالل معاملة بیع ولیس من خالل اســتمرار اســتخدامھا. والســتیفاء ھذا الشــرط، یجب أن تكو
ویجب أیـضا إن   الحالي.كبیر، كما یجب أن یكون األـصل (أو مجموعة الموجودات المعروـضة للبیع) متاحة للبیع الفوري على وـضعھا  

تكون اإلدارة ملتزمة بخطة لبیع األصــل، حیث ینبغي إن تكون الفترة المتوقعة إلتمام عملیة البیع خالل ســنة من تاریخ التصــنیف. یتم 
ـھا قـیاس الموجودات غیر المـتداوـلة (أو مجموـعة الموجودات المـتاـحة للبیع) والمحتفظ بـھا لغرض البیع بقیمتـھا اـلدفترـیة الســـــابـقة أو قیمت 

العادلة مطروحاً منھا تكالیف إتمام البیع، أیھما أقل. ال یتم اســتھالك أو إطفاء الموجودات غیر الملموســة عند تصــنفیھا كمحتفظ بھـــــــا 
 لغرض البیع. تعرض الموجودات المصنفة كمتاحة للبیع بصورة منفصلة كبنود متداولة في بیان المركز المالي المجمع. 

 
 على التابعة  الـشركة  لتلك  ومطلوبات  موجودات جمیع  تصـنف تابعة،  ـشركة على  الـسیطرة  فقد  تتضـمن بیع  طةبخ  المجموعة تلتزم عندما

 غیر  بحصــة  ســتحتفظ  المجموعة كانت  إذا  النظرعما بغض أعاله،  الموضــحة  الشــروط  اســتیفاء یتم  عندما البیع  لغرض بھا  محتفظ أنھا
 .البیع عملیة بعد السابقة التابعة شركتھا في مسیطرة

 
ً اـستثمار في ـشركة زمیلة أو جزء اـستبعاد  تتـضمنبخطة بیع   المجموعةعندما تلتزم  الذي ـسیتم   منھیتم تـصنیف االـستثمار أو جزء    منھ،  ا

  محاســبةالموضــحة أعاله، وتتوقف المجموعة عن تطبیق طریقة    الشــروطبیع عندما یتم اســتیفاء  ال  غرضعلى أنھ محتفظ بھ ل اســتبعاده
من اســـتثمار في شـــركة زمیلة لم یتم  المتبقيجزء  بال یتعلق  فیمالبیع. ا  غرضفیما یتعلق بالجزء المصـــنف كمحتفظ بھ ل  حقوق الملكیة

 لبیع یستمر في استخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة.ا غرضتصنیفھ على أنھ محتفظ بھ ل
 

ــارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة لمجموعة   ــید  یتم توزیع الخســ ــھرة ومن ثم توزیع الرصــ الموجودات المتاحة للبیع أوالً على الشــ
ــة والضرائب   ــھ ال یتم توزیع أي خسارة على المخزون والموجودات المالیــ المتبقي على الموجودات والمطلوبات بشكل نسبي، غیر انــ

ً المؤجلة المـسجلة كأـصل وموجودات خطط مزایا الموظفین والعقارات االـستثماریة والموجود  ات البیولوجیة، حیث تـستمر معالجتھم طبقا
للســیاســات المحاســبیة للمجموعة. یتم االعتراف بخســارة االنخفاض في القیمة عند التصــنیف المبدئي لألصــل كمحتفظ بھ لغرض البیع 

عتراف بأي أرباح الحقة  . ال یتم االالمجمع  إضــافة إلى أي أرباح أو خســائر الحقة ناتجة عن إعادة القیاس في بیان األرباح أو الخســائر
 تزید عن الرصید المتراكم لخسارة االنخفاض في القیمة.

 
عند انتفاء تصــنیف الموجودات كمحتفظ بھا لغرض البیع (أو انتفاء تصــنیفھا ضــمن مجموعة الموجودات المتاحة للبیع)، یتم قیاس تلك 

 الموجودات بأي من القیمتین التالیتین، أیھما أقل:
ویة أي  القیمة الدفتریة   . أ قبل تصـنیف األصـل (أو مجموعة الموجودات المعروضـة للبیع) على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع، بعد تـس

اســتھالك أو إطفاء أو إعادة تقییم كان ســیتم االعتراف بھ لو لم یتم تصــنیف األصــل (أو مجموعة الموجودات المعروضــة للبیع) 
 على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع.

 سترداد كما في تاریخ القرار الالحق بعدم البیع.المبلغ القابل لال  .ب 
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 العملیات غیر المستمرة .ن

ــح من باقي  ــكل واضـ ــل نتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة بشـ ــتمرة جزءا من أعمال المجموعة، والتي یمكن فصـ تمثل العملیات غیر المسـ
 المجموعة، والتي أیضا:

 تمثل نشاط جوھري أو قطاع جغرافي منفصل. -
 جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوھري أو قطاع جغرافي منفصل.تمثل  -
 تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البیع الحقا. -
 

ــغیلیة الناحیة  من  واضــح، بشــكل تمییزھا  یمكن  والتي نقدیة  وتدفقات عملیات  الُمَكون ھذا  یشــمل  بقیة عن التقریرالمالي  وألغراض  التش
ــیكون  أخر، بمعنى.  المجموعة ــأة مكونات  أحد سـ  بھا   محتفظ یكون عندما نقد تولید  وحدات  مجموعة  أو نقد تولید  وحدة عن عبارة  المنشـ

 .ستخداماإل لغرض
 

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

یتم إدراج االیرادات والمصــروفات المتعلقة بالعملیات غیر المســتمرة بشــكل منفصــل عن االیرادات والمصــروفات المتعلقة بالعملیات 
ــتوى الربحیة للفترة المنتھیة في تاریخ البیانات المالیة  ــائر المجمع وذلك حتى مسـ ــتمرة في بیان األرباح أو الخسـ وكذلك المجمعة  المسـ

حتى وإن احتفظت المجموعة بحصــة غیر مســیطرة في الشــركة التابعة بعد البیع، حیث یتم إدراج الربح أو الخســارة   الفترات المقارنة،
 كبند مستقل ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
 مطلوبات العقود . س

  خدمة  أو  ســلعة  بتحویل المنشــأة  قیام  قبل  المقابل  في  مشــروط غیر  حق  للمجموعة كان  أو  المقابل، العمیل  دفع  إذا العقود  مطلوبات تنشــأ
 إلتزاماتھا بموجب العقد. المجموعة تأدیةد كإیراد عند والعق طلوباتعتراف بم. یتم اإلالعمیل إلى

 
 مكافأة نھایة الخدمةمخصص  . ع

ــص لمكافأة نھایة  ــاب مخصـ الموظفین وقوانین العمل  وعقوداألھلي   القطاع في الكویتيطبقا لقانون العمل  للموظفین   الخدمةیتم إحتسـ
اطھا بھا ركات التابعة نـش تحق المبلغ یمثل الممول غیر لتزاماإل ھذا إن .المعمول بھا في الدول التي تزاول الـش  لو فیما موظف  لكل المـس

 .النھائي االلتزام لھذا الحالیة القیمة یقارب والذي ،نھایة الفترة المالیة في خدماتھ إنھاء تم
 

 األرباح للمساھمینتوزیعات  . ف
تقوم المجموعة باإلعتراف بتوزیعات األرباح النقدیة وغیر النقدیة لمســاھمي الشــركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات نھائیا، 

  الـعاـمةوعـندـما ال یعود قرار تـلك التوزیـعات ـخاضـــــعا الرادة المجموـعة. یتم إقرار تـلك التوزیـعات عـند الموافـقة علیـھا من قـبل الجمعـیة  
 اھمي الشركة األم، حیث یتم اإلعتراف بقیمة تلك التوزیعات بحقوق الملكیة.السنویة لمس

 
 یتم قـیاس التوزیـعات غیر النـقدیة بالقیـمة الـعادلة للموجودات التي ســــیتم توزیعھا مع إدراج نتیجة إعادة القیاس بالقیمة العادلة مباشــــرة

ن الفرق بین القیـمة الدفتریة لذلك االلتزام والقیـمة الدفتریة للموجودات  ضــــمن حقوق الملكـیة. عـند القـیام بتـلك التوزیـعات غیر النـقدیة، فا
 الموزعة یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
ــ ة لـتاریخ بـیان المركز الـمالي یتم اإلفصـــ الـیة المجمـعة ـكأـحداث الحـق اـنات الـم اح عن توزیـعات األرـباح التي تم إقرارـھا بـعد ـتاریخ البـی

 المجمع.
 

 رأس المال . ص
ة المرتبطة مباشـرة بإصـدار أسـھم جدیدة یتم عرضـھا ضـمن حقوق الملكیة ضـافی إن التكالیف اإل  ،تصـنف األسـھم العادیة كحقوق ملكیة

 مخصومة من المبالغ المحصلة.
 

 أسھم خزانة . ق
ــدارھا تتمثل أسھم الخزانة في أسھم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارھا ثم إعادة شراؤھا الحقا من  قبل المجموعة ولم یتم إعادة إصــ

طریقة التكلفة. وفقا لطریقة التكلفة، یتم إدراج متوســط تكلفة األســھم المعاد   إســتخدامعن أســھم الخزانة ب   أو إلغائھا بعد. وتتم المحاســبة
صـل غیر قابل للتوزیع شـراؤھا كحسـاب معاكس ضـمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصـدار ھذه األسـھم یتم إدراج األرباح في حسـاب منف

فترة االحتفاظ بأـسھم الخزینة. ویتم تحمیل أي خـسائر محققة على الحـساب نفـسھ في  لـضمن حقوق المـساھمین" احتیاطي أـسھم الخزانة"،  
حدود الرصـــید الدائن لذلك الحســـاب، ویتم تحمیل الخســـائر اإلضـــافیة على األرباح المرحلة ثم االحتیاطیات ثم عالوة اإلصـــدار على 

تســتخدم األرباح المحققة الحقا عن بیع أســھم الخزانة لمقابلة الخســائر المســجلة ســابقا في عالوة اإلصــدار ثم االحتیاطیات ثم   .التوالي
األرباح المرحلة ثم احتیاطي أـسھم الخزانة على التوالي. ال یتم دفع أي توزیعات نقدیة عن أـسھم الخزانة. إن إـصدار أـسھم المنحة یؤدي  

 .عدد أسھم الخزانة بشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم الخزانة إلى زیادة
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عند ـشراء أي ـشركة في المجموعة حـصة في ملكیة رأس مال الـشركة األم (أـسھم الخزانة)، یتم خـصم المبلغ المدفوع متـضمنا التكالیف 

الخزانة من حقوق الملكیة الخاصـة بمـساھمي الـشركة األم إلى أن یتم إلغاء األـسھم أو إعادة إصـدارھا.  اإلضـافیة المتعلقة مباـشرة بأـسھم  
في حال إعادة إـصدار األـسھم الحقا، یتم إـضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكالیف اإلضافیة المباشرة للعملیة في حقوق الملكیة 

 الخاصة بمساھمي الشركة األم.
 

 العقود المبرمة مع العمالءإیرادات  . ر
الذي تتوقع   المقابلبإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل ســــیطرة البضــــائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس   اإلعترافیتم 

تحقاقھالمجموعة   تنتجتأو الخدمات.   البضـائعمقابل تلك   اـس كل عام أنھا   اـس ، إیراداتھا في ترتیبات عقود الرئیـسي  الطرفالمجموعة بـش
 إلى العمیل. السیطرة نقلألنھا تسیطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل 

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

ــئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ویحدد  یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر   -: تحدید العقد مع العمیل ىالخطوة األول  ینشــ
 المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.

ھو وعد في العـقد مع العمـیل لبیع البضـــــائع أو تأدیة   تـعاقديتزام اللاالإن   –في العـقد  تـعاقدیةلتزامات الاال: تـحدید  الخطوة الـثانـیة 
 الخدمات إلى العمیل.

لبیع البضـائع أو تأدیة الخدمات    اسـتحقاقھسـعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة    -ملة  الخطوة الثالثة : تحدید سـعر المعا 
 إلى العمیل المتفق علیھا ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خارج التعاقد.

ذي یحتوي على أكثر من التزام ـبالنســـــبة للعـقد اـل –في العـقد   تـعاـقدـیةلتزاـمات الاالالخطوة الرابـعة: توزیع ســــعر المـعامـلة على   
ــعر المعاملة لكل التزام تعاقدي ــیص ســ ــتقوم المجموعة بتخصــ في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع   تعاقدي، ســ

 .التعاقديالمجموعة استحقاقھ نظیر تلبیة ذلك االلتزام 
 .التعاقدیة اتتزاملالخطوة الخامسة: االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة باال 

 
المجموعة بممارســـة بعض األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصـــلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات   تقوم

 النموذج على العقود مع عمالئھا.
 

ألداء المجموـعة ـباإلیرادات إـما في وـقت مـحدد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـندـما (أو كلـما) تقوم المجموـعة بتلبـیة التزاـمات ا  تعترف
عن طریق بیع البضـاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنقل السـیطرة على البضـاعة أو الخدمات على مدى 

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

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

 حتى تاریخھ.  
 

تنقل السـیطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعاییر الالزمة لنقل البضـاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ المجموعة  
 طرة أم لم یتم:العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل السی 

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

 
العقود للمـقاـبل المســــتلم والمتعلـقة ـبالتزاـمات األداء التي لم یتم تلبیتـھا، وـتدرج ـھذه المـبالغ مـثل المطلوـبات  تعترف المجموـعة بمطلوـبات 

اـبل، ـفإنـھا تعترف إـما  األخرى في بـیان المركز الـمالي المجمع. وـبالمـثل، إذا ـقاـمت المجموـعة بتلبـیة التزاـمات األداء قـبل اســــتالم المـق
 ان المركز المالي المجمع وفقاً لما إذا كانت ھناك معاییر غیر مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.بموجودات العقد أو مدینین في بی 

 
یتم رـسملة التكالیف اإلـضافیة للحـصول على العقد مع العمیل عند تكبدھا حیث تتوقع المجموعة اـسترداد ھذه التكالیف، وال یتم تكبد تلك 

م تســجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصــروف إذا كانت فترة إطفاء تلك التكالیف إذا لم یتم الحصــول على العقد. یت 
 التكالیف أقل من سنة.

 
 إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة: 
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 البضاعة  مبیعات 
محدد    وقت  فيبیع البـضائع  بإیرادات  اإلعترافتمثل المبیعات مجموع قیمة الفواتیر الـصادرة للبـضاعة المباعة خالل الـسنة. یتم 

عندما أو كلما یتم تحویل السـیطرة على البضـاعة للعمیل. بالنسـبة للمبیعات المسـتقلة التي لیسـت معدلة من قبل المجموعة أو ال  
ة، یتم تحویل الـسیطرة في الوقت الذي یتـسلم فیھ العمیل البـضاعة دون نزاع. ویتم التـسلیم عندما یتم تخـضع لخدمات متكاملة كبیر

ـشحن البـضاعة إلى موقع محدد ، والتي تم ـشراؤھا ـسابقا من قبل العمیل، كما یتم تحویل مخاطر التقادم و الخـسارة إلي العمیل ، 
ــوعي على تلبیة كافیة  وإما أن یقبلھا العمیل وفقاً لعقد البیع أو یتم ت  ــروط القبول أو أن یكون لدى المجموعة دلیل موضـ جاوز شـ

 شروط القبول.
 

عند تعدیل تلك البنود أو بیعھا مع خدمات متكاملة جوھریة، فإن البضــاعة والخدمات تمثل التزام أداء وحید ومجمع وعلیھ یجب  
بدیل)    إســتخدامتج المجمع فرید من نوعھ للعمیل (ال یوجد  تحویل الســیطره علیھ على مدى فترة من الوقت. وذلك بســبب أن المن 

ولدى المجموعة حق واجب النفاذ للحصــول على الدفعات مقابل األعمال التي تمت حتى تاریخھ. یتم االعتراف بالتزامات األداء  
 على مدى فترة من الوقت مع أداء أعمال التعدیل أو التكامل.

 
بـضاعة وخدمات تركیب مقابل أتعاب ثابتة، یتم االعتراف باإلیراد على مدى فترة من الوقت، ویتم إذا كانت العقود تـشمل تورید 

ــمل العقود خدمات ما بعد البیع، یتم توزیع  ــر العقد. عندما تشـ ــبب العالقات المتداخلة بین عناصـ ــجیلھ كالتزام أداء وحید بسـ تسـ
لمحددة بموجب العقد على أساس أسعار البیع لكل بند. إذا لم یذكر ذلك إجمالي سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء ا

 بشكل مباشر، فإنھا تعتبر تقدیرات على أساس التكلفة المتوقعة مضاف إلیھا ھامش ربح.
 
  نقاط والء العمالء 

تعتبر نقاط الوالء كالتزام أداء منفصـل، حیث أنھا توفر للعمالء حقوق مادیة لم یكن لیحصـلوا علیھا بغیر ذلك. تنتھي النقاط غیر 
ــتغلة إذا لم یتم  ھا. تقوم المجموعة بتوزیع ســـعر المعاملة بین الحق المادي والتزامات األداء األخرى المحددة في  إســـتخدامالمسـ

ــعر ال ــاس سـ ــترداد النقاط من قبل العمیل أو  العقد على أسـ ــتقل.  یتم االعتراف باإلیراد من الحق المادي في تاریخ اسـ بیع المسـ
 التاریخ الذي تنتھي فیھ أیھما أوالً.

 
  تقدیم الخدمات 

ــنة،    خدماتتدخل المجموعة في عقود   .یتم تحقق إیرادات عقود الخدمات عند تقدیم الخدمة للعمالء ــعار ثابتة مع عمالء لسـ بأسـ
یتعین على العمالء الدفع مقدماً لكل اثني عشـر شـھراً ویتم تحدید تواریخ الدفعات المسـتحقة في كل عقد. یتم االعتراف باإلیراد و

ــاعات   ــیانة المقدمة في الفترة الحالیة وإجمالي عدد تلك الس ــاعات خدمات الص ــبة بین عدد س ــتناداً إلى النس على مدى الوقت اس
 قد.المتوقع تقدیمھا بموجب كل ع

 
 إیراد بیع عقارات 

 یتم االعتراف بإیرادات بیع العقارات على أساس مبدأ االستحقاق الكامل، وذلك عندما تتوفر جمیع الشروط التالیة:
 عند اكتمال عملیة البیع وتوقیع العقود. 
 .المجمعة لبیانات المالیةعندما یكون استثمار المشترى (قیمة البیع) كافیا لبیان التزامھ بدفع قیمة العقار كما في تاریخ ا 
 أال تنخفض مرتبة الذمم المدینة للمجموعة عن البیع مستقبال. 
 أن تكون المجموعة قد قامت بنقل السیطرة للمشتري. 
إذا كانت األعمال الالزمة إلكمال العقار یمكن قیاســـھا وقیدھا على أســـاس االســـتحقاق بصـــورة ســـھلة، أو إذا كانت تلك  

 جوھریة بالنسبة للقیمة اإلجمالیة للعقد.األعمال غیر 
 

  اإلیرادات األخرى 
 یتم تحقق اإلیرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.

 
 المخصصات . ش

یتم االعتراف بالمخصـص فقط عندما یكون على المجموعة االلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتیجة لحدث سـابق یكون من المرجح معھ 
وق لمبلغ االلتزام. ویتم مراجـعة  زام، مع إمـكانـیة إجراء تـقدیر موث صـــــادرا للموارد االقتصـــــادـیة لتســــوـیة االلت أن یتطـلب ذـلك ـتدفـقا  

ــل تقدیر حالي. وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للنقود مادیا، فیجب أن  ــات في نھایة كل فترة مالیة وتعدیلھا إلظھار أفضـ ــصـ المخصـ
 .ة الحالیة للمصاریف المتوقعة لتسویة االلتزامیكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیم

 
 ضمانإلتزامات ال

ً   الصـلة،  ذات  والخدمات  البضـائع بیع تاریخ  في الضـمان  تزاماتإلل  المتوقعة  التكلفة  بمخصـصـات  اإلعتراف یتم   ألفضـل  وھي تمثل وفقا
 .المجموعة التزام لتسویة المطلوبة لمصاریفا لإلدارة تقدیر
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 المثقلة باإللتزامات العقود

د  إن د  ھو  ـباإللتزاـمات المثـقل  العـق الیف فـیھ  تتـجاوز  عـق ا  یمكن  ال  التي  التـك الیف أي(  تجنبـھ ا للمجموـعة  یمكن  ال  التي  التـك  بســـــبب  تجنبـھ
ــادیة  المنافع العقد،  بموجب  بااللتزامات  للوفاء)  العقد امتالكھا ــتالمھا المتوقع  االقتصـ  تجنبھا یمكن ال التي التكالیف  وتعكس.  بموجبھ إسـ
ــئة  غرامات  أو تعویض  وأي بالعقد  الوفاء  تكلفة إما  وھي العقد، من  للتخارج  تكلفة  صــافي  أقل  العقد  بموجب ــل عن  الناش   الوفاء  في  الفش

 .أقل أیھما بھ،
 
  إحتساب  قبل. لكن  مخصص  إنھ  على  وقیاسھ  العقد  بموجب  الحالي بااللتزام  االعتراف یتم ،مثقل باإللتزامات  عقد  المجموعة  لدى كان  إذا

  الخاصة  الموجودات  قیمة  في  وجدت  تكون  قد  التي  القیمة  انخفاض  بخسارة  المجموعة  تعترف ،  مثقل باإللتزامات  لعقد  منفصل  مخصص
 .بالعقد

 
 ال یتم إدراج المخصصات للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.

 
 عقود اإلیجار . ت

 
 المجموعة كمؤجر

تشــغیلیة إذا احتفظ المؤجر بجزء جوھري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكیة. تصــنف    تأجیرعلى أنھا عقود  التأجیرتصــنف عقود  
یسـتند  تأجیرإن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب یتضـمن   .تمویلیة تأجیراألخرى كعقود   التأجیرجمیع عقود  

أصــــل معین أو موجودات محددة، أو أن  إســــتخدامما إذا كان تنفیذ ھذا الترتیب یعتمد على    إلى مضــــمون ھذا الترتیب، ویتطلب تقییم
 األصل . إستخدامالترتیب ینقل أو یمنح الحق في 

 
 عقد اإلیجار التشغیلي

لتكالیف یتم االعتراف بإیرادات اإلیـجارات من عـقد اإلیجار التشــــغیلي على أســــاس القســــط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.  إن ا
م المباشـرة األولیة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشـغیلي یتم إضـافتھا على القیمة الدفتریة لألصـل المؤجر ویت 

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

 كمستأجرالمجموعة 
ــمن  أو تأجیر العقد كان  إذا مابتقییم    المجموعة تقوم ــتخداماإل  حقبموجودات    المجموعة  تعترف.  العقد بدایة تاریخ  في تأجیر، یتضــ  ســ

 .المستأجر الطرف فیھا تكون التي التأجیر ترتیبات بجمیع یتعلق فیما المقابلة التأجیر ومطلوبات
 

 : أصول إستخدام وقحق )1
التأجیر (أي التاریخ الذي تصبح بھ الموجودات محل العقد متاحتاً  في تاریخ بدایة عقد  أصول    إستخدام حقوق  ب   المجموعة  تعترف

بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة المعدلة ألي عملیات إعادة    أصول   إستخدام حقوق  ). وتقاس  ستخداملإل
تكلفة   التأجیر. تتضمن  التأج  أصول   إستخدامحقوق  قیاس لمطلوبات عقد  المباشرة  قیمة مطلوبات عقد  یرالمعترف بھا والتكالیف 

تتأكد   لم  إذا  مستلمة.  إیجار  حوافز  أي  ناقصاً  التأجیر  بدایة عقد  تاریخ  قبل  أو  في  المسددة  التأجیر  ودفعات عقد  المتكبدة  المبدئیة 
وجودات حق  بصورة معقولة من حصولھا على ملكیة الموجودات المستأجرة في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم إستھالك م  المجموعة 

المعترف بھا على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقرب. تتعرض    ستخداماإل
 لالنخفاض في القیمة.  ستخدامموجودات حق اإل

 
 : إیجار  دو عق  إلتزامات  )2

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

ع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. كما  مستحقة ودفعات عقد التأجیر المتغیرة تعتمد على مؤشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوق
متأكدة من ممارسة ھذا الخیار بصورة معقولة    المجموعةتشتمل دفعات عقد التأجیر على سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت  

یتم االعتراف    خیار إنھاء عقد التأجیر.  المجموعةودفعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة  
بدفعات عقد التأجیر المتغیرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فیھ األحداث أو الظروف التي  

 تستدعي سداد الدفعات. 
 

ر، إذا كان  سعر االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد التأجی  المجموعةإحتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر، تستخدم    عند
سعر الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یتم زیادة قیمة مطلوبات عقد  
الدفتریة   القیمة  قیاس  یعاد  ذلك،  الى  إضافة  المسددة.  اإلیجار  عقد  دفعات  مقابل  تخفیضھا  یتم  بینما  الربح،  نمو  لتعكس  التأجیر 

عقد التأجیر، إذا طرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو تغییر في مضمون دفعات عقد التأجیر الثابتة أو تغییر في  لمطلوبات  
 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 التي    المجموعة   تطبق
شھراً أو أقل من تاریخ بدایة العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیضاً إعفاء االعتراف الخاصة بعقود    12تبلغ مدتھا  

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

 كمصروف على أساس طریقة القسط الثابت خالل مدة التأجیر. 
 

 قتراضتكالیف اإل . ث
إن تكالیف االقتراض المتعلقة  فیما یتعلق باقتراض األموال. المنشـأةھا ت إن تكالیف االقتراض تشـمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تكبد

ــملة تكالیف االقتراض، وھي الموجودات التي تتطلب   ــروط رس ــتوفاة لش ــاء أو إنتاج الموجودات المس ــرة بتملك أو إنش وقتا زمنیا مباش
أو البیع. إن   ـستخدامأو البیع، یتم إـضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تـصبح جاھزة بـشكل جوھري لإل  ـستخدامطویال لتـصبح جاھزة لإل

إیرادات االسـتثمارات المحصـلة من االسـتثمار المؤقت لقروض محددة والمسـتثمرة خالل فترة عدم اسـتغاللھا للصـرف یتم خصـمھا من 
 ویل القابلة لالسترداد. تكالیف التم

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

 
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي . خ

قبل خـصم حـصة مؤـسـسة الكویت  الربح الخاص بمـساھمي الـشركة األم  % من 1یتم احتـساب حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم العلمي بواقع  
 أرباحوبعد إســـتبعاد حصـــة الشـــركة من   دارةللتقدم العلمي وضـــریبة دعم العمالة الوطنیة وحصـــة الزكاة ومكافأة أعضـــاء مجلس اإل

لم یتم احتسـاب حصـة مؤسـسـة الكویت  .  جباري وأي خسـائر متراكمةالشـركات المسـاھمة التابعة والزمیلة والمحول إلى االحتیاطي اإل
ــنة المنتھیة في   ــمبر    31للتقدم العلمي للس ــة الكویت للتقدم العلمي على 2021دیس ــس ــاب حصــة مؤس ، لعدم وجود ربح یخضــع إلحتس

 .ساسھأ
 

 العمالة الوطنیةضریبة دعم  . ذ
قبل خـصم حـصة مؤسسة الكویت للتقدم الربح الخاص بمـساھمي الـشركة األم من %  2.5یتم احتـساب ـضریبة دعم العمالة الوطنیة بواقع 

بعد إســتبعاد حصــة الشــركة في أرباح الشــركات  وحصــة الزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس االدارة  والعلمي وضــریبة دعم العمالة الوطنیة  
تابعة غیر المجمعة المدرجة في سـوق الكویت لألوراق المالیة وكذلك حصـتھا في ضـریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة من الزمیلة وال

الـشركات التابعة المدرجة في ـسوق الكویت لألوراق المالیة وتوزیعات األرباح النقدیة المـستلمة من الـشركات المدرجة في ـسوق الكویت  
لم یتم   .والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ 2006لســنة    24والقرار الوزاري رقم    2000لســنة    19للقانون رقم    لألوراق المالیة، وذلك طبقا

 .ساسھأ، لعدم وجود ربح ضریبي تحتسب الضریبة على 2021دیسمبر  31احتساب ضریبة دعم العمالة الوطنیة للسنة المنتھیة في 
 

 حصة الزكاة . ض
اب الزكاة بواقع   ركة األم  % من 1یتم احتـس اھمي الـش ة الكویت للتقدم العلمي وضـریبة دعم الربح الخاص بمـس ـس قبل خصـم حصـة مؤـس

بعد إـستبعاد حـصة الـشركة في أرباح الـشركات المـساھمة الكویتیة الزمیلة وحـصة الزكاة ومكافأة أعـضاء مجلس االدارة  والعمالة الوطنیة  
ــتلمة من  ــاھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة المس ــركات المس والتابعة غیر المجمعة وكذلك حصــة الزكاة المدفوعة من الش

والقواعد التنفیذیة المنفذة   2007لـسنة    58الوزاري رقم    والقرار  2006لـسنة   46لمـساھمة الكویتیة، وذلك طبقا للقانون رقم  االـشركات  
 .، لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة على أساسھ2021دیسمبر  31لم یتم احتساب حصة الزكاة للسنة المنتھیة في  .لھ

 
 العمالت األجنبیة . ظ

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

تم إعادة تحویلھا وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید  التاریخ. أما البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فی 
 .قیمتھا العادلة. إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا

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

ر  فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كاألدوات المالیة والمصنفة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 
لنقدیة كأدوات الملكیة المصنفة بالقیمة  فتدرج ضمن أرباح أو خسائر التغیر في القیمة العادلة. إن فروق التحویل الناتجة من البنود غیر ا

راج  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم إدراجھا ضمن "التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر، بینما یتم إد
الل الدخل الشامل اآلخر في بیان األرباح أو  فروق التحویل الناتجة من البنود النقدیة كأدوات الدین المالیة والمصنفة بالقیمة العادلة من خ

 .  ع الخسائر المجم
 

الیة.  یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ نھایة الفترة الم
عار صرف مساویة تقریبا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ ھذه  یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدینار الكویتي وفقا ألس

المعامالت، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم إدراج ھذه الفروق في بیان األرباح  
 .أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا
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 األحداث المحتملة . غ

تخداماال عندما یكون المجمعة    المالیة البیانات ضـمن المحتملة المطلوبات إدراج یتم ال داد التزام قانوني حالي أو   إـس موارد اقتصـادیة لـس
لوبات  عن المط اإلفصــاح متوقع نتیجة أحداث ســابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع ســداده بصــورة كبیرة. وبخالف ذلك، یتم

 مستبعـداً. اقتصادیة خسائر تحقیق احتمال یكن لم ما المحتملة
 
اقتصادیة نتیجة أحداث   منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفـصاح یتم بلالمجمعة  المالیة  البیانات ـضمن المحتملة الموجودات إدراج یتم ال

 مرجحاً.   سابقة
 

 معلومات القطاع . أأ
اب إیرادات أو تكبد مصـاریف. یتمإن القطاع ھو جزء منفصـل من  طة األعمال التي ینتج عنھا اكتـس  اإلفصـاح المجموعة یعمل في أنـش

 المسؤول الشخص وھو الرئیسي القرار التشغیلي متخذ قبل من مراجعتھا یتم التى الداخلیة التقاریر أساس علي التشغیلیة القطاعات عن
 .التشغیلیة حول القطاعات اإلستراتیجیة القرارات واتخاذ األداء وتقییم الموارد توزیع عن

 
 مةاات المحاسبیة الھفتراضالتقدیرات واإلاآلراء و . بب 

ً  المجمعة المالیة البیانات إعداد إن  .تتعلق بأســباب مســتقبلیة اتفتراضــواإل التقدیراتاألراء و ببعض تقوم المجموعة إن  للمعاییر  وفقا
 والمطلوبات للموجودات المدرجة المبالغ على تؤثر اتإفتراـضو بتقدیرات والقیام إبداء الرأي  دارةاإل من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة

، الـسنة خالل والمـصاریف اتیرادلإل المدرجة والمبالغ المجمعة المالیة البیانات بتاریخ المحتملة والمطلوبات الموجودات عن فـصاحواإل
 .التقدیرات تلك عن الفعلیة النتائج تختلف قد

 
 اآلراء -1

 لھا التي راء التالیةاآل بداءبإ دارةاإل قامت ،)2(  رقم  إیـضاح في والمبینة المحاـسبیة للمجموعة الـسیاـسات تطبیق عملیة خالل من
  .المجمعة المالیة البیانات ضمن المدرجة المبالغ على جوھري أثر
 
 اتیرادتحقق اإل ) أ(

ــورة موثوق بھا. إن یتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك  ــادیة محتملة للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بص منافع اقتص
) وســـــیاســـــة تحقق اإلیراد  15تـحدـید ـما إذا ـكان تلبـیة مـعاییر االعتراف ـباإلیراد وفـقاً للمعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم (

 ) یتطلب أراء ھامة.ر – 2المبینة في إیضاح رقم (
 

 دوالعق یفلاتحدید تك ) ب (
إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشـــرة بعقد معین أو الخاصـــة بأنشـــطة العقد بشـــكل عام یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف 
ــادات المعیار الدولي للتقاریر  العقود لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة إرشــ

 تكالیف العقود وتحقق اإلیرادات. ) لتحدید15المالیة رقم (
 

 تصنیف األراضي ) ج(
تخدامعند اقتناء األراضـي، تصـنف المجموعة األراضـي الى إحدى التصـنیفات التالیة بناء على أغراض اإلدارة فى   ھذه   إـس

 األراضى:
 

 أعمال تحت التنفیذ )1(
ــتخدامعندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضــي بھدف تأجیرھا أو   ــتقبل، فإن كال من األراضــي  إس ھا في المس

 وتكالیف اإلنشاءات یتم تصنیفھا كأعمال تحت التنفیذ.
 
 عقارات استثماریة )2(

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

 
 مخصص اإلنخفاض في القیمة ومخصص مخزون  ) د(

في قیمة    إنخفاضددة الحتساب  ــــوامــــل المحــــوالع  المخزونورواج  المستحق من العمالء    سترداد للمبلغاالقابلیة  إن تحدید  
 .راء ھامةتتضمن آ والمخزون  نی المدین 

 
 الموجودات المالیةتصنیف   (ھـ)

ــائر" أو“ ــنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـ ــیتم تصـ   عند اقتناء األصـــل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سـ
  ) تقییم 9الدولي للتقاریر المالیة رقم (بالقیـمة الـعادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر" أو "بالتكلـفة المطـفأة". یتطـلب المعـیار 

كافة الموجودات المالیة، باســتثناء أدوات الملكیة والمشــتقات، اســتناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات  
) حول تصنیف موجوداتھا  9خصائص التدفقات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 د). – 2(قم المالیة كما ھو مبین في إیضاح ر
  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 

29 

 
 دمج األعمال ) و(

عـند اقتـناء شــــرـكات ـتابـعة، تقوم الشــــرـكة األم بتـحدـید ـما إذا ـكان ـھذا االقتـناء یمـثل اقتـناء أعـمال أم اقتـناء موجودات (أو  
ـبالمـحاســـــبة عن ذـلك االقتـناء ـكدمج أعـمال عـندـما یتم اقتـناء مجموـعة  مطلوـبات). تقوم الشــــرـكة األم مجموـعة موجودات و

متكاملة من األنـشطة باإلـضافة إلى الموجودات، حیث یؤخذ في االعتبار بـشكل خاص ماھیة العملیات الجوھریة المقتناة. إن 
 تحدید مدى جوھریة العملیات المقتناة یتطلب آراء ھامة.

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

ومطلوبات). یتم توزیع تكلفة االقتناء على الموجودات والمطلوبات المقتناة اســتنادا إلى قیمتھم العادلة بدون احتســاب شــھرة  
 أو ضرائب مؤجلة.

 
 الضرائب ) ز(

  تخضـع المجموعة لضـرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحدید مخصـصـات ضـرائب الدخل یتطلب آراء ھامة، حیث توجد
  ن خالل النشـــــاط االعتـیاديالـعدـید من المـعامالت والعملـیات الحســـــابـیة التي تجـعل تـحدـید الضــــریـبة النـھائـیة غیر مؤـكد م

 للمجموعة.
 

 تحقق السیطرة ) ح(
ــتثمر فیھا ما إذا كان لدیھا ســیطرة واقعیة على تلك الشــركة،   تراعي االدارة عند تحدید وجود الســیطرة على الشــركة المس

تثمر فیھا 50تملك أقل من وذلك إذا ما كانت  % من حقوق التصـویت بھا. إن تحدید االنـشطة المعنیة الخاصـة بالـشركة المـس
 باستغالل سلطتھا للتأثیر على العوائد المتغیرة للشركة المستثمر فیھا یتطلب آراء ھامة.ومدى إمكانیة قیام الشركة األم 

 
 تقییم التأثیر الجوھري ) ط (

الجوھري على الشــــرـكة المســــتثمر بـھا، ـتأـخذ اإلدارة في االعتـبار ـما إذا ـكان للمجموـعة الـقدرة على عـند تـحدـید الـتأثیر  
من حقوق  %  20المشــاركة في القرارات المالیة والتشــغیلیة للشــركة المســتثمر بھا إذا كانت المجموعة تملك نســبة أقل من 

تثمر بھا. ركة المـس ركة   تتمثل في النظر في تمثیلاء ھامة  آر  میی التق  تطلبی   التصـویت في الـش المجموعة في مجلس إدارة الـش
 المستثمر بھا والمشاركة في عملیات صنع السیاسة والمعامالت الجوھریة بین المستثمر والشركة المستثمر فیھا.

 
 التأجیر عقود ) ي(

 :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 . 
 سی مارس اإلنھاء  أو التمدید  خیار أن  معقول بشل  المؤكد من كان  إذا ما تحدید     ُ   . 
 مؤجرا   المنشأة تكون عندما( التأجیر  اتفاقیات تصنیف  ً      ( . 
 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 . 

 
 اتفتراضواإل التقدیرات -2

 نھایة فترة التقریرمؤكدة في  الات الرئیـسیة التي تتعلق بأـسباب مـستقبلیة والمـصادر الرئیـسیة األخرى للتقدیرات غیر فتراـضإن اإل
ــنة المالیة الالحقة ھي على  والتي لھا مخاطر جوھریة في حدوث تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الس

 :الشكل التالي
 
 مسعرةالغیر للموجودات المالیة القیمة العادلة  ) أ(

التي ال تمارس نشـاطھا في سـوق نشـط (أو األوراق المالیة غیر   تقوم المجموعة باحتسـاب القیمة العادلة للموجودات المالیة
عملیات تجاریة بحتة حدیثة، والرجوع ألدوات    إســتخدامأســس التقییم. تتضــمن أســس التقییم   إســتخدامالمدرجة) عن طریق  

ــابھة، واالعتماد على تحلیل للتدفقات النقدیة المخصـــومة، و نماذج تســـعیر الخیارات التي تعكس    إســـتخداممالیة أخرى مشـ
ظروف المصـــــدر المـحددة. إن ـھذا التقییم یتطـلب من المجموـعة عـمل تـقدیرات عن الـتدفـقات النـقدـیة المســــتقبلـیة المتوقـعة  

 .عدالت الخصم والتي ھي عرضة ألن تكون غیر مؤكدةوم
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك ) ب (
  ستخدام                                                                                                   ً        تراجع المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالـستھالك في تاریخ كل بیانات مالیة اـستنادا  إلى اإل

 لتقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات.المتوقع للموجودات. یتعلق عدم التأكد من ھذه ا
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 قیمة الشھرة إنخفاض ) ج(

ــنوي على األقل. ویتطلب ذلك تقدیر "القیمة   ــكل سـ ــھرة بشـ تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك إنخفاض في قیمة الشـ
ــھرة علیھا. إن  ــتخدمة" لألصــل أو لوحدة تولید النقد التي یتم توزیع الش ــتخدمة یتطلب من المجموعة  المس تقدیر القیمة المس

ب   عمل تقدیرات للتدفقات النقدیة المسـتقبلیة المتوقعة من األصـل أو من وحدة تولید النقد وكذلك اختیار معدل الخصـم المناـس
 إلحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

 
 اإلنخفاض في قیمة المدینین ومخصص مخزون مخصص  ) د(

خســائر االئتمان ومخصــص المخزون تتطلب تقدیرات. إن مخصــص  خســائر االئتمان المتوقعة    مخصــصإن عملیة تحدید 
ً                           یستند إلى أسلوب الخسائر االئتمانیة المقدرة مستقبال  كما ھو مبین في إیضاح رقم  المتوقعة   المعدومة  یتم شطب الدیون    )،2(                                                

عندما یتم تحدیدھا. إن التكلفة الدفتریة للمخزون یتم تخفیضھا وإدراجھا بصافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا عندما تتلف أو  
تصــبح متقادمة بصــورة كلیة أو جزئیة، أو عندما تنخفض أســعار البیع. إن معاییر تحدید مبلغ المخصــص أو المبلغ المراد  

م وتقییمات فنیة وأحداث الحقة. إن قید المخصـصـات وتخفیض الذمم المدینة والمخزون یخضـع شـطبھ یتضـمن تحالیل تقاد
 .لمـوافقة اإلدارة

 
 االستثماریة العقارات تقییم  (ھـ)

تثماریة بالقیمة العادلة حیث یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو    المجموعةوم تق بقید عقاراتھا االـس
المعیار   وسیاساتأسالیب    إستخدامب  مختصین مقیمین  قبل  من  االستثماریة  للعقارات  العادلة  القیمةتحدید  یتم.  المجمعالخسائر  

 لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة: ة التالیةقی طرال إستخدامتم  ).13( رقم المالیة ریرالدولي للتقا
 

والتي تعتمد على تقدیرات تتم من قبل مقیم عقاري مســــتقل عن طریق الرجوع إلى صــــفقات فعلیة حدیثة   ،تحالیل المقارنة
معارف وخبرات ذلك المقیم العقاري   تمت بین أطراف أخرى لعقارات مشــــابھة من حیث الموقع والحالة مع االســــتناد إلى

 المستقل.
 

 إعادة تقییم الممتلكات والعقارات والمعدات ) و(
ةتقوم   دـخل    المجموـع ة في اـل ادـل ة الـع التغیرات في القیـم دات، حـیث یتم االعتراف ـب ارات والمـع ات والعـق ادة تقییم الممتلـك إـع ـب

الشــامل اآلخر. تم تقییم الممتلكات والعقارات والمعدات من قبل مقیم مســتقل عن طریق الرجوع إلى صــفقات فعلیة حدیثة  
 االستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقیم المستقل. الحالة مع تمت بین أطراف أخرى لموجودات مشابھة من حیث

 
 المالیة غیر الموجودات قیمة إنخفاض ) ز(

إن االنخفاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصـــل (أو وحدة تولید النقد) القیمة القابلة لالســـترداد. والذي  
                         ً                                                                           ً                  یمثل القیمة العادلة ناقصــا  تكالیف البیع أو القیمة المســتخدمة، أیھما أعلى. إن حســاب القیمة العادلة ناقصــا  تكالیف البیع یتم 

                                                                                       ً  متاحة من معامالت البیع في معامالت تجاریة بحتة من أصـول مماثلة أو أسـعار السـوق المتاحة ناقصـا   بناء على البیانات ال
التكالیف اإلضـافیة الالزمة السـتبعاد األصـل. یتم تقدیر القیمة المسـتخدمة بناء على نموذج خصـم التدفقات النقدیة. تنشـأ تلك 

  المجموعةلمقبلة، والتي ال تتضــمن أنشــطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم التدفقات النقدیة من الموازنة المالیة للخمس ســنوات ا
بھا بعد، أو أي استثمارات جوھریة والتي من شأنھا تعزیز أداء األصل (أو وحدة تولید النقد) في المستقبل . إن القیمة القابلة  

ــالل عملیة خ ــن خــ ــصم المستخدم مــ صم التدفقات النقدیة وكذلك التدفقات  لالسترداد ھي أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخــ
 .النقدیة المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء

 
 الضرائب ) ح(

بقید التزامات عن الضــرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فیھا أنشــطتھا وتقدیر مدى احتمالیة اســتحقاق    المجموعةتقوم 
ضــرائب إضــافیة. وعندما تختلف الضــریبة النھائیة عن المبالغ المســجلة فعلیا، فان تلك الفروقات ســتنعكس على ضــریبة  

ــرائب المؤجلة في الفترة التي یتبین فیھا ھذا اال ــات قد  الدخل والضــ ختالف. إن أیة تغییرات في ھذه التقدیرات واالفتراضــ
 تؤثر على القیمة الدفتریة للضرائب المؤجلة.

 
 التأجیر عقود ) ط (

 :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  ستخداماإل حق موجودات  كان إذا ما تقییم . 

  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 

31 

 
 وأرصدة مدینة أخرى مدینون -3

 
 مدینو عقود و  تجاریون  مدینون ) أ

  الخسائر   إلحتساب)  9رقم (  المالیة  للتقاریر  الدولي  للمعیارالمبسط    سلوباأل  المجموعةتطبق    ،ومدینو عقود  التجاریون  للمدینون  بالنسبة
  المدینون المتوقعة، تم تقییم    الئتمانیة. عند قیاس الخسائر اجوھريحیث أن ھذه البنود ال تحتوي على عنصر تمویل    المتوقعة  االئتمانیة

 . االستحقاق تواریخالمشتركة و الئتمانوتجمیعھا على أساس خصائص مخاطر ا مجمععلى أساس  ومدینو العقود  التجاریون
 

سنوات    5إلى    3على مدى    العمالءتقادم    أو.  السابقة  شھر  48  ـال  مدى   على  للمبیعات  الدفع  نموذجمعدالت الخسائر المتوقعة إلى    تستند
  التاریخیة   المعدالت   تعدیل  یتم .  الفترة  لتلك   المقابلة   التاریخیة   االئتمانیة  والخسائر   التوالي   على   2021  ینایر  1و  2021  دیسمبر  31  قبل 

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

 
تاریخ الفاتورة وعدم    من     ً  یوما     365. كما أن عدم السداد خالل  إستردادھاعندما ال یتوقع    ومدینو العقود   شطب المدینین التجاریین  یتم

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

 
ً                    بناء  على مصفوفة مخصصات    والذي تم  ومدینو عقود  المدینون التجاریون  ببندتحلیل أعمار    یوضح الجدول التالي تفاصیل  .  المجموعة    

ً                                                             ال تظھر أنماط ا مختلفة بشكل كبیر للخسائر بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة،    للمجموعة االئتمانیة التاریخیة    ئر    ً                 نظر ا ألن تجربة الخسا             
 المختلفة.  المجموعةال یتم تمییزه بین قاعدة عمالء  ةاالستحقاق السابق واریخعلى أساس ت ئرالخسا مخصصفإن 

 
        
 المجموع   یوم  365أكثر من   یوم  365 – 181  یوم  180أقل من  

2021 3,565,136   90,626  6,688,555   10,344,317 
        
2020 4,474,013   361,882  4,695,342   9,531,237 

 
 المتوقعة  ئتماناإل خسائر مخصص ) ب

 ئتمان المتوقعة ھي كما یلي: إن حركة مخصص خسائر اإل
 2021  2020 

 5,083,186   5,210,012  السنة  بدایة في  الرصید
 399,087   4,854,378  السنة  المحمل خالل 

 )78,750(  - ) 23لم یعد لھ ضرورة (إیضاح  مخصص 
 )169,812(  )350,421( السنة  خالل مستخدمال

 )23,699(  )20,089( تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 5,210,012    9,693,880  السنة  نھایة في  الرصید

 
 صلةالطراف ذات باأل ات المتعلقةفصاحاإل -4

  العلیا   دارة أفراد اإل  ، دارةس اإلــاء مجلـــأعض  ،الرئیسیین  متنوعة مع أطراف ذات صلة كالمساھمین  بالدخول فى معامالت قامت المجموعة  
المعامالت    . المشتركة اإلدارة  شركات تحت  وال بھذه  المتعلقة  الدفع  قبل  ی إن األسعار وشروط  الموافقة علیھا من  إن    .المجموعة   إدارةتم 

 : أطراف ذات صلة ھي كما یلياألرصدة والمعامالت الھامة التي تمت مع 
  

2020  2021   
 مدینون تجاریون (أ)   1,550,623   1,516,471 
 مدینو عقود (أ)   8,793,694   8,014,766 
 9,531,237   10,344,317   
)4,695,342(  )6,688,555(   ً  (ب)   المتوقعة االئتمان خسائر: مخصص  ناقصا
 4,835,895  3,655,762    

     
 مدینون آخرون    4,182,236  5,527,483 
)514,670(  )3,005,325(    ً  (ب)   المتوقعة االئتمان خسائر: مخصص  ناقصا
 5,012,813  1,176,911    

     
 دفعات مقدمة وتأمینات مستردة   1,901,820   2,751,419 
 موظفون مدینون  334,286   212,405 
 12,812,532  7,068,779    
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  إدارةشركات تحت   المجموع 

 مشتركة
  

2020  2021    
   :األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المجمع      

 مستحق إلى أطراف ذات صلة   207,450  207,450  207,450
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   497,074  497,074  101,300

       
 :المعامالت المتضمنة في بیان األرباح او الخسائر المجمع      

 مصاریف عمومیة وإداریة   2,981,564  2,981,564  2,226,741
 

 . الطلب  عند وتستحقإن المستحق إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة   ) أ(
 

دینار كویتي    1,900,152بمبلغ    اآلخر   الشامل   الدخل   خالل  من  العادلة   بالقیمة موجودات مالیة  توجد ،  2021دیسمبر    31كما في   ) ب (
  صلة ویوجد تنازل منھ لصالح المجموعة عن تلك الموجودات المالیة   ذيدینار كویتي) مسجلة بإسم طرف    2,990,095  –  2020(

 . )7(إیضاح 
 

  3,495,000 –   2020دینار كویتي (  3,635,000بمبلغ  بقیمة عادلة    عقارات استثماریةتوجد  ،  2021دیسمبر    31كما في   ) ج(
بإسم طرف   تلك  غیر موثق  تنازل  كتاب  صلة ویوجد    ذيدینار كویتي) مسجلة  المجموعة عن  العقارات االستثماریة  منھ لصالح 

 . )9(إیضاح 
 

 العلیا   دارةمزایا أفراد اإل     2021  2020
 األجل  قصیرة  مزایا   614,252  720,615
 مزایا نھایة الخدمة      33,017  46,013

766,628  647,269      
 

 مخزون -5
2020  2021   

 المخزون   17,909,742   17,841,170 
 ) 24(إیضاح   خسائر إنخفاض في قیمة المخزون  ) 567,553(  -

 ) 20(إیضاح  مخزون للمتاجرة   17,342,189  17,841,170 
 أخرى   182,721  254,815 
 18,095,985  17,524,910   
 مخصص مخزون بطيء الحركة (أ) ناقصاً :   ) 646,453(  ) 651,062(
 17,444,923  16,878,457   

 
 الحركة  يء بط مخزون مخصص )أ (

 : یلي كماھي  الحركة   يء بط مخزون  مخصص  حركة  إن
 2021  2020 

 992,961   651,062  السنة  بدایة في  الرصید
 ) 341,899(  (4,609) السنة  خالل المستخدم
 651,062   646,453  السنة  نھایة في  الرصید

 
 

 غرض البیعمحتفظ بھا لو مصنفة كعملیات غیر مستمرةومطلوبات موجودات  -6
 

 موجودات ومطلوبات مصنفة كعملیات غیر مستمرة  ) أ
حدى الشركات التابعة والعاملین في قطاع السوق المركزي في  أاثرت الظروف االقتصادیة التي شھدتھا الجمھوریة اللبنانیة على  

الس  ـالتابعة وتقدمھا بطلب إشھار افالشركة    مما أدى إلى توقف نشاطش.م.ل.    – مركز سلطان للتجزئة    – الجمھوریة اللبنانیة  
 مصفیین  ةقد عینت المحكمو ،2017نوفمبر  6المحاكم اللبنانیة المختصة والتي قبلت طلبھا بتاریخ لى إ 2017یولیو  31بتاریخ 

لقوانین الجمھوریة اللبنانیة  ات الشركة التابعةی مدیون لتحصیل   تم تصنیف موجودات ومطلوبات    ،وعلیھ  والوفاء بالتزاماتھا وفقاً 
   .2017یولیو  31غیر مستمرة من تاریخ وعملیات الشركة التابعة كموجودات ومطلوبات وعملیات 
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 المصنفة بعملیات غیر مستمرة ھي كالتالي:  إن بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة

 

  2021  2020 
     : الموجودات 

 60,854  60,854  نقد في الصندوق ولدى البنوك 
 891,091  891,091  مدینون وارصدة مدینة أخرى 

 830,365  830,365  مخزون 
 4,634,900  4,634,900  ممتلكات وعقارات ومعدات 

 72,396  72,396  موجودات أخرى 
 6,489,606  6,489,606  غیر مستمرة كعملیات مجموع الموجودات المصنفة 

     
     : المطلوبات

 6,580,481  6,580,481  وأرصدة دائنة أخرى دائنون 
 207,693  207,693  مخصص مكأفاة نھایة الخدمة 

 6,788,174  6,788,174  المطلوبات المصنفة كعملیات غیر مستمرة مجموع 
 (298,568)   (298,568)   زیادة المطلوبات عن الموجودات المصنفة كعملیات غیر مستمرة 

 
التصفیة. یوجد دعاوى قضائیة ضد مركز  كان من الصعب تقدیر اإللتزامات الطارئة التي من المتوقع أن تتكبدھا المجموعة بسبب  

سلطان للتجزئة (لبنان) ش.م.ل. نتیجة اإلفالس وھي ما زالت منظورة أمام جھات االختصاص، وتعتقد إدارة المجموعة أن ھذه  
 الدعاوى القضائیة لن یكون لھا تأثیر سلبي مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة المرفقة. 

 
 غرض البیع ل  محتفظ بھا ومطلوبات موجودات   ) ب

"شركة    – الشركة التابعة    تم الموافقة على خطة تخارج من   ،2021نوفمبر    14بتاریخ  بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة األم  
الشركة  وحیث حصلت إدارة الشركة األم على عروض جدیة لبیع  ،  المملوكة لھا بالكامل  ذ.م.م."   –   جود فود للتجھیزات الغذائیة 

ً غرض  ل  محتفظ بھاكموجودات    الشركة التابعةالخاصة ب   مطلوبات الموجودات والتصنیف  علیھ تم  ، ومن مستثمرین  التابعة   البیع طبقا
 .  المجمع ، وتم عرضھا بشكل منفصل في بیان المركز المالي)5للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 
حتساب خسائر  إبالتالي لم یتم  و،  ھاعن صافي القیمة الدفتریة لموجودات الشركة التابعة  أن تزید قیمة بیع  إدارة الشركة األم  وقع  ت ت 
 . المرفقة  المجمعة قیمة كما في تاریخ البیانات المالیةالنخفاض في ا

 
دیسمبر   31كما في لغرض البیع  الالستبعاد المصنفة كمحتفظ بھ ة الخاضعباألنشطة إن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

 ھي كما یلي: ، 2021
 
  2021 

   : الموجودات 
 55,299  نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 364,602  رصدة مدینة أخرى أمدینون و
 13,640  مخزون 

 296,102  ممتلكات وعقارات ومعدات 
 310,059  أصول  إستخدام حقوق 

 1,039,702  كمحتفظ بھا لغرض البیعمجموع الموجودات المصنفة 
   

   : المطلوبات
 792,073  وأرصدة دائنة أخرى دائنون 

 116,335  مخصص مكأفاة نھایة الخدمة 
 319,608  لتزامات عقود إیجار إ

 1,228,016  كمحتفظ بھا لغرض البیعالمطلوبات المصنفة مجموع 
 ) 188,314(   كمحتفظ بھا لغرض البیعزیادة المطلوبات عن الموجودات المصنفة 
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 ھي كما یلي: ، 2021دیسمبر  31 للسنة المنتھیة فيإن ملخص نتائج األعمال المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد 

 
  2021  2020 

 403,459   790,127   التشغیلیة  اإلیرادات
 ) 107,117(  ) 211,044(  التشغیلیة التكالیف

 296,342   579,083   مجمل الربح
     

 ) 757,382(  ) 721,844(  عمومیة وإداریة مصاریف 
 193,092   138,980   إیرادات أخرى 
 ) 267,948(  ) 3,781(  خسارة السنة  

 
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة -7

2020  2021   
 غیر مسعرة -أسھم ملكیة    8,323,201  10,425,542 

  
 : كما یلي  ھي الحركة خالل السنة إن 

 2020  2021   
 الرصید في بدایة السنة  10,425,542   5,248,218 
 العادلةالتغیر في القیمة   ) 2,102,341(  ) 367,246(
 المحول من استثمار في شركة زمیلة   -  5,544,570 
 الرصید في نھایة السنة  8,323,201   10,425,542 

 
دینار    1,900,152  بمبلغ  اآلخر  الشامل  الدخل   خالل  من   العادلة  بالقیمة  موجودات مالیة لدى المجموعة    وجد ، ی 2021دیسمبر    31كما في  
یفید   لصالح المجموعة   نھ مغیر موثق  تنازل  كتاب  ویوجد    صلة   ذيبإسم طرف    ة مسجل   )كویتي  دینار  2,990,095  –   2020(  كویتي

 . ) ب  – 4 (إیضاح موجودات المالیةاللتلك  بملكیة المجموعة 
 

  5,587,259  –   2020(  دینار كویتي  6,423,052بقیمة عادلة  توجد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 . ) 11مرھونة مقابل تسھیالت بنكیة ممنوحة للمجموعة (إیضاح  )كویتي دینار

 
 . الكویتي دینارمقومة بال اآلخر  الشامل الدخل  خالل من العادلة  بالقیمة  الموجودات المالیةإن 
 

 زمیلةات استثمار في شرك -8
 یتمثل استثمار في شركات زمیلة فیما یلي: 

  
 بلد التأسیس 

األنشطة   
 الرئیسیة 

 المبلغ  نسبة الملكیة (%)  
 2020  2021  2020  2021    إسم الشركة الزمیلة 
العقاریة   الوطنیة    ش.م.ك.   –الشركة 

 (عامة) 
 

 24.75 العقارات  دولة الكویت 
 

24.75 
 

128,799,022 
 

85,540,922 
وتصنیع  إلنتاج  البلغاریة  الكویتیة  الشركة 

   ذ.م.م. -األلبان
 

 دولة الكویت 
 

 40  40 منتجات األلبان 
 

- 
 

120,000 
         128,799,022  85,660,922 

 

 
 : كما یلي كانت إن الحركة خالل السنة 

2020  2021   
 الرصید في بدایة السنة  85,660,922   93,478,264 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلة  49,407,297   147,589 

)8,128,238 (  -  
ى موجودات مالیة بالقیمة إلإعادة تصــــنیف اســــتثمار في شــــركة زمیلة  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 المجموعة من التغیر في حقوق ملكیة شركات زمیلةحصة   ) 1,604,655(  -
 )24خسائر اإلنخفاض في القیمة (إیضاح   ) 120,000(  -

 163,307  )4,544,542 (  
ــاملة األخرى)   منحصــة المجموعة   ــارة الش ــامل اآلخر(الخس   الدخل الش
 لشركات زمیلة

 الرصید في نھایة السنة  128,799,022   ¤ 85,660,922 
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في    سنةالخالل   العمومیة  ـشرك  قامت،  2021  دیسمبر  31المنتھیة  للمخازن  أجیلیتي  الوطنی ـ لشركل لة  ی شركة زم(   ش.م.ك.ع.  –ة  ة  ـة 
 (DSV)بانالبینا    ڤيإلى شركة دي.أس.    (GIL)صتھا في قطاع الخدمات اللوجیستیة العالمیة المتكاملةحكامل  بیع  ب   .ع)ش.م.ك  –ة  ـالعقاری 
 ملیون  897دینار كویتي، نتج عن البیع ربح بمبلغ    ملیون  1,474  بلغت قیمتھا العادلة مبلغ  DSVة بشركة  ی تخصیص أسھم ملك  مقابل

حصة المجموعة من نتائج أعمال  تم إدراجھا ضمن   دینار كویتيالف  52,570 بلغت حصة الشركة األم من ربح البیع مبلغ ،دینار كویتي
 . یتي في بیان األرباح أو الخسائر المجمع دینار كو 49,407,297البالغة  زمیلةالشركات ال

 
 90,199,354بقیمة سوقیة بلغت  ). .عش.م.ك  –، إن بعض أسھم الشركة الزمیلة (الشركة الوطنیة العقاریة 2021دیسمبر 31كما في 

  11ات  بنكیة ومرابحات (إیضاح  تسھیالت مرھونة لبعض البنوك المحلیة مقابل    ،)دینار كویتي  28,997,508  –   2020دینار كویتي (
 ). 13و

 
 ع. ش.م.ك. – لشركة الوطنیة العقاریة لإن ملخص البیانات المالیة 

 
 2020  2021   :المجمع ملخص بیان المركز المالي

 
 
 
 
 
 

 (المعدل) 
 (المعدل) 

 491,124,527   654,150,704   الموجودات 
 ) 217,516,192(  ) 205,762,167(  المطلوبات

 273,608,335   448,388,537   صافي الموجودات
 % 24.75  % 24.75  نسبة ملكیة المجموعة

 لشركة الزمیلةالحصة في صافي موجودات ا
 

  110,976,163   67,718,063 
 17,822,859   17,822,859   الشھرة  
 ع.ش.م.ك. –الدفتریة للشركة الوطنیة العقاریة القیمة 

 
  128,799,022   85,540,922 

 
 2020  2021   المجمع: أو الخسائر رباحملخص بیان األ

 16,913,458   32,451,754   اإلیرادات 
 ) 5,693,873(  ) 19,776,198(  الیفالتك

 ) 25,164,616(  ) 50,944,291(  مصاریف أخرى
 14,541,349   237,894,177   إیرادات أخرى

 596,318   199,625,442   ربح السنة
 659,826   ) 18,361,786(  الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) 

 1,256,144   181,263,656   الدخل الشامل  مجموع
 310,896   44,862,755   زمیلة ةحصة المجموعة من نتائج أعمال شرك

 
 تتلخص المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائیة المتعلقة بالشركة الزمیلة فیما یلي: 

 
 عقد مكتب المشاریع والتعاقدات  )1

القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب  2008حتى    2004منذ عام   ، نفذت الشركة الزمیلة عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 
 .المؤقت لتقدیم الخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمنمحددة مع سلطة التحالف 

 
ملیون دوالر أمریكي تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة    47، أرسلت الشركة الزمیلة مطالبة موثقة بحوالي  2011أبریل    23وبتاریخ  

دیسمبر    15المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة الزمیلة بتاریخ  الزمیلة فیما یتعلق بعقد مكتب  
واستأنفت الشركة الزمیلة قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت الحكومة األمریكیة   2011

علق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد المبلغ. وطعنت الشركة الزمیلة  ملیون دوالر تت   80أن الشركة الزمیلة مدینة لھا بمبلغ  
 . على مطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم األستئنافین

 
خد2013أغسطس    26وبتاریخ   مجلس  طعون  محكمة  أمام  االستئنافین  لرفض  األمریكیة  الحكومة  اتجھت  لعدم  ،  الجیش  مات 

بتاریخ   االستئناف  الطلب ورفضت  الحكومة األمریكیة على  الجیش  دیسمبر    9االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات 
. وبتاریخ  2015أبریل    8. طعنت الشركة الزمیلة على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ  2014

لعدم    ،2018أبریل    16 الزمیلة  الشركة  استئناف  الذي رفض  الجیش  مجلس خدمات  محكمة طعون  قرار  الفیدرالیة  الدائرة  أكدت 
 .االختصاص

 
وبتاریخ   الفیدرالیة،  الدائرة  قرار  أمر معلق یخص عقد مكتب  2018سبتمبر    21وبعد  بشكوى معدلة في  الزمیلة  الشركة  تقدمت   ،

ملیون دوالر قامت الحكومة    17الفیدرالیة للمطالبة، من بین أمور أخرى، باسترداد مبلغ    المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى
األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك للمطالبة بإعالن حكم بأنھ ال یجوز استنادا إلى احتمال وجود  

لحكومة األمریكیة لصالح الشركة الزمیلة على الشركة الزمیلة بموجب عقد  دین للحكومة األمریكیة أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من ا
 .المبین أدناه DDKS مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا األمر مع األمر المتعلق بعقد
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بمصادرة   األمریكیة  الحكومة  قامت  أشرنا،  وا  17وكما  المشاریع  بمكتب  یرتبط  آخر  أمریكي من عقد    لتعاقدات (عقد ملیون دوالر 

DDKS  قدمت الشركة الزمیلة مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد2017یولیو    3). وبتاریخ ، DDKS  تطلب دفع مبلغ مقاصة عقد  
DDKS    أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة الزمیلة أنھا أوقفت المطالبة  2017سبتمبر    1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ ،
 DDKS علیھا. وبعد قرار الدائرة الفیدرالیة المشار إلیھا أعاله، قدمت الشركة الزمیلة شكوى تطلب فیھا استرداد مبلغ مقاصةالمصادق  

 ").  DDKSباألضافة إلى الفوائد ("قضیة 
 

لزمیلة  ،قدمت الشركة ا  2018دیسمبر    3. بتاریخ  DDKS، قدمت الشركة الزمیلة شكوى معدلة في قضیة  2018سبتمبر    21بتاریخ  
التي الزالت قید النظر فیھا   COFC مع قضیة DDKS دعوى إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى دعوى لضم قضیة

، 2018دیسمبر  17،استجابت المحكمة لطلب الشركة الزمیلة بضم القضیتین. بتاریخ  2018دیسمبر  6والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ 
، قدمت الشركة الزمیلة ردھا على دعوى  2018دیسمبر    28. وبتاریخ  DDKSمذكرة برد دعوى    قدمت حكومة الوالیات المتحدة

بتاریخ   المتحدة االمریكیة  الوالیات  بتاریخ    2019فبرایر    14الحكومة األمریكیة. وقد ورد رد حكومة  فبرایر    28وتم عقد جلسة 
 ً                                                     أی ا بمنح حكومة الوالیات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب  ، أصدرت محكمة المطالبات الفیدرالیة ر2019مایو    9. وبتاریخ  2019

بسبب عدم اختصاصھا. ھذا، وقامت الشركة الزمیلة بالطعن باالستئناف على  DDKS المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة
ن مذكرة االستئناف قد اكتملت  حیث قامت المحكمة بضمھما لبعض، علما بأ  2019مایو    14كال القرارین أمام الدائرة الفیدرالیة في  

 . 2020فبرایر  5، وتم سماع المرافعة الشفویة بتاریخ 2019سبتمبر  16بتاریخ 
 

، أصدرت الدائرة الفیدرالیة رأیا بإعادة شكوى مكتب المشاریع والتعاقدات إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة  2020أغسطس    12في  
ي أصدرتھ حكومة الوالیات المتحدة وكذلك تحدید ما إذا كان قد تم اتباع اإلجراءات المناسبة  لتقییم مزایا قرار التعویض (االوفسیت) الذ 

 . وفقا لما یقتضیھ القانون
 

  18، سعت شركة أجیلیتي إلى إعادة جلسة استماع حول نقطة فنیة ثانویة وھو ما رفضتھ الھیئة. وبتاریخ  2020أغسطس    31في  
ا2020سبتمبر   الوالیات  الھیئة إلعادة جلسة االستماع وإعادة  ، قدمت حكومة  التماس مشترك قبل  لتقدیم  بتمدید األجل  لمتحدة طلبا 

 . 2020 سبتمبر 21ھذا ووافقت المحكمة على ھذا الطلب في . 2020نوفمبر  12االستماع إلیھا حتى 
 

، وفي األسبوع التالي،  2020نوفمبر    12الھیئة بحلول  ولم تتقدم حكومة الوالیات المتحدة في نھایة األمر بالتماس إلعادة االستماع إلى  
 .بإعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة                                   ً ، أصدرت الدائرة الفیدرالیة تفویضا  2020نوفمبر  19في 

 
ٍ                                 وبمجرد إعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة، تم تحویل القضیة إلى قاض  جدید حیث قام بتحدید موعد لبحث ت  طورات القضیة                                                                             

. وقبل الموعد المذكور، تواصل محامي حكومة الوالیات المتحدة مع محامي الشركة الزمیلة من أجل مناقشة  2020دیسمبر    17في  
ً                                                               تسویة محتملة في ضوء قرار االحالة من الدائرة الفیدرالیة، وبناء  على المحادثة، قدم الطرفان مجتمعین تقریر حالة یطالبان المحكمة                                                               

، وافقت المحكمة على طلب الطرفین  2020دیسمبر    14جراءات المحكمة بینما یبحثان في إمكانیة التوصل إلى تسویة. وفي  بوقف ا
التماسا لمواصلة وقف االجراءات،    2021مایو    17. وللسبب نفسھ، قدم الطرفان بتاریخ  2021مایو    17وأمرت بوقف اإلجراءات حتى  

ً                                                               بع ا لآلجال المختلفة التي منحتھا المحكمة، ستبقى القضیة موقوفة حتى  ووافقت المحكمة على طلب الطرفین، وت  . خالل  2022مایو    17  
فترة الوقف، استمرت المناقشات بشأن التسویة واألطراف اآلن بصدد عملیة تبادل مسودات اتفاق التسویة المقترح، وسیستمران في  

الوالیات المتحدة للحصول على الموافقات المطلوبة، وھي عملیة  التفاوض على الشروط النھائیة وبعد ذلك سیسعى محامي حكومة  
 ستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل. 

 
، رفعت الشركة الزمیلة دعوى قضائیة بشأن عقد مكتب المشاریع والتعاقدات وفقا    2016سبتمبر    14باإلضافة إلى ذلك ، بتاریخ  

ألمر  وفقا  ")، وھذه القضیة ما زالت موقوفة  DDCكولومبیا في الوالیات المتحدة ("لقانون اإلجراءات اإلداریة أمام محكمة مقاطعة  
في   الصادر  الدعاوى  2021مایو    14المحكمة  محكمة  أمام  الصلة  ذات  اإلجراءات  انتظار حل  في  بالقضیة  السیر  أوقف  والذي   ،

 الفیدرالیة. 
 

إدارة الشركة الزمیلة بتسجیل أي مخصصات في البیانات المالیة المجمعة  وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بھذه القضایا، لم تقم  
 وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة الزمیلة التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.  للشركة الزمیلة.

 
 تسییل كفالة  )2

ألف دینار كویتي من الكفالة المصرفیة المقدمة من   10,092مبلغ صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء ب 
ش.م.ك. (مقفلة) ("شركة جلوبال كلیرنج")، وھي شركة تابعة للشركة الزمیلة، لصالح اإلدارة    –  شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز

العامة للجمارك بتسییل الكفالة المذكورة خالل السنة المنتھیة في  العامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبقا لھذا القرار، قامت اإلدارة  
 . 2007دیسمبر  31

 
وقد تقدمت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمھا  

ألف دینار كویتي كتعویض مقابل عدم الوفاء    58,927لغ  لصالح شركة جلوبال كلیرنج، والزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مب 
%  7ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابقا إلى احتساب فائدة بنسبة    9,138بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  

  ً  ا .      ً                                             سنویا  على ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائی 
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بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما تقدمت    ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج

سبتمبر    13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في    4إداري    2014/    1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم  
قامت كل من شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك بالطعن  حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم    2015

 قضت محكمة التمییز  2017مارس    15، وبتاریخ  2015لسنة    1487,  148على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي  
الشركة الزمیلة في التعویض المطالب بھ.  ، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد احقیة  2018مایو    7بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي  

قدمت شركة جلوبال كلیرنج دفاعھا وقررت    2019ینایر    23. وبجلسة  2018أكتوبر    3وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في  
ً             للتعقیب من الجمارك وبھذه الجلسة طلب الحاضر عن الجمارك أجال  وتم منحھ أج  2019فبرایر    13المحكمة التأجیل لجلسة   ً        ال  لجلسة                                                             

. كما تم مد أجل النطق بالحكم  2019یونیو    26وفیھا تأجلت لجلسة    2019مایو    1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة  2019مارس    6
وبتلك الجلسة قضت محكمة التمییز بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء وأصبحت الدعوى محل النظر فیھا    2019سبتمبر    25لجلسة  

 . 2022أبریل  20وأودعت الخبرة تقریرھا في الدعوى وقررت المحكمة حجز القضیة للحكم لجلسة   من قبل إدارة الخبراء ، 
 

كما قامت شركة جلوبال كلیرنج برفع دعوى قضائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة االستئناف  
ة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة االستئناف حكما  بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسییل الكفاالت البنكی 

لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاألت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت ھذه األخیرة بالطعن  
 .على حكم محكمة االستئناف وقضت محكمة التمییز برفض الطعن

 
باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة أخرى بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى  
                                        ً                                                                                      قضائیة ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالی ا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للشركة الزمیلة أنھ لن یكون لھذه األمور 

 ي سلبي على البیانات المالیة المجمعة للشركة الزمیلة. تأثیر ماد
 

 قضیة كورك  )3
المادة  2017في فبرایر   إلى  استنادا   العراق  جمھوریة  حكومة  ضد  تحكیم  المجموعة طلب  قدمت  اتفاقیة تسویة منازعات    36                                                         ً             ،  من 

االتفاقیة الثنائیة بین حكومة دولة الكویت وحكومة  من    10االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة  
"). ویتعلق طلب التحكیم بمجموعة من  2015جمھوریة العراق بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلة ("االتفاقیة الثنائیة لعام  

الرقابیة  ھیئتھا  فیھا  بما  العراق  من جانب حكومة جمھوریة  یلزم  ما  اتخاذ  واالمتناع عن  اإلعالم    التصرفات  ھیئة  وھي  لھا  التابعة 
بشأن   الصادرة  المسبقة  الكتابیة  بإبطال موافقتھا  قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت  بقرار مزعوم صدوره من  یتعلق  فیما  واالتصاالت، 

لیھا المجموعة  استثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى أمر ھیئة اإلعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت ع
). وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین  2019إلى المساھمین العراقیین األصلیین (األمر الذي تم تنفیذه في مارس  

ملیون دوالر أمریكي بشكل عادل ومنصف،    380أمور أخرى، بإخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار المجموعة البالغ أكثر من  
في إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام    وإخفاقھا

، تم قید طلب التحكیم المقدم من المجموعة لدى مركز تسویة منازعات االستثمار  2017فبرایر    24. في  2015االتفاقیة الثنائیة لعام  
 . 2018ینایر  31، حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر  20        ً     یم رسمیا  في  وتم تشكیل ھیئة التحك

 
، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على االختصاص  2018أغسطس    6. وبتاریخ  2018أبریل    30وتم إیداع مذكرة المجموعة في  

اس النزاع. قامت المحكمة بتقسیم اإلجراءات في  وطلبت النظر في االعتراض للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع وأس
. وقد ورد رد المدعى علیھم  2019ینایر  10، وقدمت المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في 2018أكتوبر  31
.  2019  أبریل  25و  24. ھذا، وقد انعقدت الجلسات بتاریخ  2019مارس    21، فیما ردت المجموعة بتاریخ  2019فبرایر    25في  

، أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص القضائي وخلصت فیھ إلى أن لدیھا والیة قضائیة على بعض  2019یولیو    9بتاریخ  
(ولیس كل) مطالبات المجموعة. وسیتم البت اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي تختص بھا الوالیة القضائیة للمحكمة. وقد  

یولیو   17. وقد تم تقدیم رد المجموعة على مذكرة المدعى علیھا بتاریخ  2020مارس    13ة دفاع بتاریخ  تقدمت المدعى علیھا بمذكر
 . 2020وتم تقدیم المذكرات الختامیة في شھر نوفمبر   2020. فیما انعقدت الجلسات للبت في أساس الدعوى في شھر أكتوبر 2020

 
ب 2021فبرایر    22بتاریخ   التحكیم قرارھا  بمصاریف  ، أصدرت ھیئة  المجموعة   إلزام  المجموعة وقررت  رفض جمیع مطالبات 

، تقدمت المجموعة بطلب الغاء القرار قبل  2021مایو    28ملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. بتاریخ    5التحكیم بقیمة حوالي  
، قام مركز تسویة منازعات  2021سبتمبر    22. بتاریخ  2021یونیو    4مركز تسویة منازعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاریخ  

ً      ً  وأصدرت جدوال  زمنیا     2021نوفمبر    22االستثمار بتشكیل لجنة للفصل في طلب المجموعة إللغاء القرار، وقد اجتمعت اللجنة في              
من  و 2021دیسمبر  22       ً                                                  ، ووفقا  للجدول الزمني اإلجرائي ، قدمت المجموعة مذكرتھا في 2021نوفمبر   24       ً             إجرائیا  لإلجراءات في 

 .. 2022أبریل  22المقرر تقدیم جمھوریة العراق مذكرة دفاعھا في 
 

استثمار   بمصادرة  واالتصاالت  اإلعالم  ھیئة  عن  الصادر  ذاتھ  التنظیمي  القرار  أسباب  في  البت  رفضت  التحكیم  ھیئة  ألن      ً                                                                                                         ونظر ا 
المجموعة  فإن  التحكیم،  لھیئة  الوالئي  االختصاص  بدعوى عدم  تلكوم  ضد    المجموعة في كوریك  جدیدة  مطالبة  إعداد  بصدد  ً                              أیض ا     

 جمھوریة العراق. 
 

    ً                      ً                                                                                          نظر ا ألن النزاع ال یزال معلق ا دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نھائي، فال یمكن تقییم األثر المالي لنتائج ھذه القضیة. 
  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 حول البیانات المالیة المجمعةات إیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 

38 

 
العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم العراق") (التي  بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تیلیكوم، قامت شركة تیلیكوم  

 %) ببدء اإلجراءات التالیة: 54تملك المجموعة بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة 
 

 التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین 
، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة ("كورك الدولیة")  2018یونیو    4في  

والسید سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة 
 في شركة كورك تیلیكوم. وسوف یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات.   الزمیلةباستثمار الشركة 

 
. قدمت شركة تیلیكوم 2018سبتمبر    10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ    2018یونیو    4وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ  

ً                  العراق طلبا  معدال  لطلب التحكیم في   وقدمت شركة تیلیكوم   2019مارس    29التحكیم في  . وتم تشكیل ھیئة  2019ینایر    15           ً     
. وفي  2020ینایر    22. وقدمت شركة كورك الدولیة مذكرة دفاعھا بتاریخ  2019أغسطس   28العراق مذكرة مطالبتھا بتاریخ  

 ، أوقفت شركة تیلیكوم العراق اإلجراءات دون المساس بأصل الحق المدعي بھ. 2020یولیو  10
 

ات جدیدة مع مطالبات مماثلة رفعتھا شركة تیلیكوم العراق نیابة عن نفسھا وبالنیابة عن شركة انترناشونال  وقد تم الشروع في إجراء
قدمت    2020أغسطس    25ھولدینج المحدودة وشركة كورك تیلیكوم، ضد كورك الدولیة والسید سروان صابر مصطفى، وفي  

م عن نفسھا وباسم ونیابة عن شركة انترناشونال ھولدینج المحدودة.  شركة تیلیكوم العراق طلبھا الثاني المعدل (والحالي) للتحكی 
ھذا، وتم تشكیل ھیئة التحكیم وتم تقدیم طلب شركة تیلیكوم العراق للسیر بمطالبات فرعیة نیابة عن شركة انترناشونال ھولدینج  

 . 2020المحدودة وشركة كورك تیلیكوم في دیسمبر 
 

ف في  أولیة  المحكمة جلسة  نیابة عن شركة    2021برایر  وقد عقدت  فرعیة  لمطالبات  العراق  تیلیكوم  في طلب شركة  للفصل 
مارس    16انترناشونال ھولدینج (بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل ھذا الطلب). وبموجب أمر مؤرخ في  

قدمت    2021أبریل    23حل الخالف وبتاریخ                                       ً                               منحت المحكمة شركة تیلیكوم العراق إذنا  لتقدیم معظم الطلبات الفرعیة م  2021
الشركة المذكورة صحیفة الدعوى بشأن األسس الموضوعیة للمطالبة. وسیقوم الطرفان اآلن بتقدیم سلسلة من الطلبات المتتالیة  

أبریل  حول موضوع النزاع والبدء في االفصاح، علما بأن جلسة النظر في موضوع النزاع مقرر عقدھا في أواخر مارس / أوائل  
2022 . 

 
   التحكیم بشأن اتفاقیة تبعیة لبنك انتركونتیننتال لبنان إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تیلیكوم

 وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة 
وم بمعرفة وتعاون من بنك  یتعلق ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیك

                    ّ                      ملیون دوالر أمریكي قد مھ بنك انتركونتیننتال   150انتركونتیننتال لبنان فیما یتعلق باتفاقیة الحقوق التبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة  
  26ریخ  لبنان إلى شركة كورك تیلیكوم. وسوف یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتا

. ومن الطلبات الواردة بدعوى التعویض  2018أكتوبر    8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ    2018یونیو  
المقابلة عن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. تم إیداع رد ودعوى بنك  

ال لبنان  بتاریخ  انتركونتیننتال  بتاریخ  2018نوفمبر    8مقابلة  انترناشونال ھولدینج  وشركة  تیلیكوم  كورك  شركة   14   ُ                                                          . ق دم رد 
نوفمبر    22    ً                                                 علما  أنھ تم تقدیم مطالبة شركة تیلیكوم العراق بتاریخ    2019مایو    15. تم تشكیل ھیئة التحكیم بتاریخ  2018دیسمبر  
یولیو   22، وقامت شركة تیلیكوم العراق بالرد بتاریخ 2020فبرایر  21        ّ                                   فیما قد مت مذكرات دفاع المدعى علیھم بتاریخ 2019
. تم تقدیم مذكرة رد من قبل بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل. والرد على الدفاع على الدعوى المقابلة ومذكرة شركة كورك  2020

 . 2021قدت جلسات االستماع في فبرایر . وع2020أكتوبر  23تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج بالمطالبة بالتعویض في 
 

، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا بسماع مطالبة شركة عراق تیلیكوم إللغاء وابطال اتفاقیة الحقوق التبعیة  2021سبتمبر  24في  
ة التحكیم مع ملیون دوالر أمریكي الذي قدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان إلى كورك تیلیكوم. اتفقت ھیئ   150المتعلقة بالقرض البالغ  

عراق تیلیكوم بأن جمیع المدعى علیھم ، بما في ذلك بنك انتركونتیننتال لبنان، قد تورطوا في احتیال متعمد ضد شركة عراق  
تیلیكوم، وتم رفض كامل الدعاوى الفرعیة المقدمة من المدعى علیھم باإلضافة إلى إبطال اتفاقیة الحقوق التبعیة، فضال عن منح  

ملیون دوالر أمریكي. وفي ضوء ھذا القرار، قدمت شركة عراق   3یكوم حق الحصول على رسوم قانونیة بمبلغ شركة عراق تیل
ملیون دوالر    285طلب تحكیم ضد كورك تیلیكوم بھدف تنفیذ مطالبتھا بالدیون التي تزید عن    2021نوفمبر    12تیلیكوم بتاریخ  

أصب  بحیث  القانونیة)  الفوائد  الى  (باإلضافة  مبلغ  أمریكي  المطالبة  قیمة  مجموعة  شركة    828ح  ضد  أمریكي  دوالر  ملیون 
                                        ً                                                                          انترناشونال ھولدینج المحدودة، بصفتھا مدین ا ، وشركة كورك تیلیكوم ، بصفتھا الكفیل. وقدمت شركة كورك تیلیكوم ردھا في  

 وان ھیئة التحكیم ھي اآلن في طور التشكیل.  2022ینایر  24
 

ركة تیلیكوم العراق طلب تحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان للمطالبة بتعویض عن االحتیال  قدمت ش  2022ینایر    7وبتاریخ  
 . 2022ابریل   7الذي تم الفصل فیھ في إجراءات التحكیم السابقة، وإن موعد رد بنك انتركونتیننتال لبنان في 
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 مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي 

تیلیكوم العراق دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد بعض مدراء  ، بدأت شركة  2018مارس    12في  
%). والمدراء  44شركة انترناشونال ھولدینج لیمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة  

شونال ھولدینج لیمتد بمھامھم. وشركة تیلیكوم العراق  المدعى علیھم. ویرتكز موضوع الدعوى على إخالل مدراء شركاء انترنا
 بصدد اعالن مطالباتھا في لبنان والعراق. 

 
  ، وصل لعلم شركة تیلیكوم العراق خبر وفاة أحد المدعى علیھم، عبد الحمید عقراوي. لذلك، قررت الشركة 2021في فبرایر  

 ھا في مواجھة السید رحمة. وقف المطالبات ضد السادة عقراوي وجندي وتركیز مطالب  الزمیلة
 

الدعوى  في  صحیحا  اعالنا  اعالنھ  وتم  شخصیة.  منفعة  فیھا  حقق  تعاقد  حاالت  بشأن  رحمة  السید  ضد  منفصلة  دعوى  َ                                                                                                  ر ف ع ت    ِ ُ     
CFI-019-2018    13وصدرت شھادة باإلعالن من محكمة مركز دبي المالي العالمي في    2020فبرایر    6في لبنان بتاریخ  

 . 2020فبرایر 
 

اإلذن لشركة تیلیكوم العراق لتقدیم مطالبة فرعیة من قبل شركة    2020مایو    11محكمة مركز دبي المالي العالمي في    منحت
بالمخالفة والخسارة والرابطة   العراق جدول  تیلیكوم  تقدم شركة  السید رحمة، بشرط أن  انترناشونال ھولدینج ونیابة عنھا ضد 

ُ  السببیة (االمر الذي لم یحصل). ھذا، وب   ذلت جھود إلعالن السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات الحدیثة األخرى عبر االعالن                                     
                                                 ً                                                               الدبلوماسیة، لكنھا باءت بالفشل في نھایة األمر، ووفق ا ألوامر المحكمة، یجب إعالن جدول الجزئیات قبل اتخاذ خطوات أخرى  

على إذن إلعالن    2021یونیو    17لى إذن وحصلت في  في اإلجراءات، وعلیھ، تقدمت شركة تیلیكوم العراق بطلب للحصول ع 
السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات األخرى بوسائل بدیلة (كالبرید اإللكتروني والبرید السریع لمختلف الشركات التابعة  

د رحمة بمبلغ ، صدر حكما ضد السی 2021دیسمبر    16للسید رحمة). ھذا، واالعالن بالطرق البدیلة قد حصل، وعلیھ، بتاریخ  
منحت محكمة مركز دبي المالي  ،  2021دیسمبر    27ملیون دوالر أمریكي باإلضافة الى الفوائد والمصاریف. وبتاریخ    71.3

التنفیذ، وبعد ذلك یمكن لشركة    العالمي إذنا بإعالن السید رحمة بالحكم بموجب طریق بدیل، علما بأن مھمة اإلعالن في طور 
 تسعى إلى تنفیذ الحكم بالنسبة للبالغ المحكوم بھا باإلضافة إلى المصاریف. تیلیكوم العراق أن 

 
، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م (شركة  2017سبتمبر    5في سیاق منفصل، في  

رك تیلیكوم بشأن إخالل كورك تیلیكوم في سداد  ) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كو الزمیلةتابعة مملوكة بالكامل من الشركة  
، تم منح شركة مودرن العالمیة  2019مارس    20رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ  

المجموعة إجراءات  ملیون دوالر أمریكي. ھذا، وقد بدأت    4.5مطالبتھا بالكامل والفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي  
التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. وكجزء من إجراءات التنفیذ، سعت شركة مودرن العالمیة إلى الحصول على إذن إلعالن كورك  
ُ                                                                                             تیلیكوم بطریقة بدیلة وع قدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي للنظر بأمر اإلعالن بطریقة بدیلة وذلك بتاریخ                         

والذي بموجبھ فازت شركة مودرن    2021مایو    9. أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمھا في  2021فبرایر    9
ً               العالمیة باالستئناف، وبناء  علیھ، الشركة   ملیون دوالر أمریكي    5اآلن بصدد اتخاذ خطوات جادة لتنفیذ الحكم الصادر بقیمة  الزمیلة                           

 والعراق. ضد شركة كورك في اإلمارات العربیة المتحدة  
 

ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار وإمكانیة  
، وبالتالي تم إدراج االستثمار بالقیمة العادلة  2020دیسمبر    31و  2021دیسمبر    31استرداد القرض الذي یحمل فائدة كما في  

  110,078  –  2020ألف دینار كویتي (   109,293ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ    359بمبلغ    2013یسمبر  د  31كما في  
 ألف دینار كویتي). 

 
 دعاوي قضائیة أخرى  )4

   أصدرت وزارة المالیة قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءھا على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت
سنة. وقد استأنفت الشركة الزمیلة ھذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات، اصدرت محكمة االستئناف حكمھا ایضا    25بانتھاء مدة  

 دینار كویتي.  11,711,060لصالح وزارة المالیة مع تعویض بمبلغ 
 

  31وآخر قسط تم دفعھ في  ،  2019إلى    2017سددت الشركة الزمیلة التعویض لوزارة المالیة على أقساط في خالل عامي  
للممتلكات 2019مارس   بالنسبة  النظر. أما  القضیة قید  تزال  التمییز وال  الحكم في محكمة  الزمیلة على  الشركة  . وقد طعنت 

ً                                            األخرى، فقد حكمت محكمة االستئناف أیض ا لصالح وزارة المالیة وحصلت على تعویض بمبلغ  دینار كویتي. كما   6,597,527                                  
زمیلة بالطعن على الحكم في محكمة التمییز. القضیة قید النظر حتى اآلن ولم تسدد الشركة الزمیلة أي مبلغ حتى  قامت الشركة ال

 اآلن.
 

   قامت الشركة الزمیلة برفع دعوى قضائیة ضد مؤسسة الموانئ الكویتیة وإحدى شركات النقلیات للمطالبة بقیمة االیجارات المستحقة
ي المنطقة التجاریة الحرة بالكویت، حیث قضت محكمة اإلستئناف بتأیید االستئناف بإلزام مؤسسة  عن استغاللھما لبعض القسائم ف

دینار كویتي للشركة الزمیلة. وقد قامت الشركة الزمیلة    6,956,416الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات متضامنین بدفــع مبلــغ  
. وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة وشركة  2011أكتوبر    11بتاریخ  بإستالم المبلغ المنصوص علیھ في حكم محكمة اإلستئناف  

النقلیات بالطعن مجددا على ھذا الحكم بمحكمة التمییز والذي ال یزال منظورا أمام القضاء حالیا في انتظار الحكم النھائي. لم تقم  
 ور الحكم النھائي. الشركة الزمیلة بعكس المخصصات المسجلة سابقا وذلك من باب الحیطة والحذر لحین صد
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كما قامت الشركة الزمیلة برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء الكویتیة للتعویض عن قیمة إستغالل مواقع أخرى بمنطقة التجارة  

 الحرة، والتي قامت المحكمة بإحالتھا إلى إدارة الخبراء وال تزال قید النظر حتى تاریخھ. 
 

                                                            ً                    ركة الزمیلة، والتي ال یمكن تقییم نتائجھا حتى یتم إجازتھا نھائی ا من قبل المحكمة.  ھناك بعض القضایا األخرى المرفوعة ضد الش
في رأي المستشار القانوني الداخلي للمجموعة، لن یكون ھناك أي تأثیر سلبي جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة،  

    ً                     بار ا من تاریخ التقریر.  وبالتالي، لم یتم تسجیل أي مخصصات في سجالت الشركة الزمیلة اعت 
 

  عقارات استثماریة -9
2020  2021   

 الرصید في بدایة السنة  9,090,520   10,193,272 
 )أ( )10(إیضاح  المحول من ممتلكات وعقارات ومعدات  1,173,017   -

 استبعادات  -  ) 960,000(
 التغیر في القیمة العادلة   ) 468,366(  ) 142,752(

 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة  6,971   -
 الرصید في نھایة السنة  9,802,142   9,090,520 

 
إلى العقارات    معداتالعقارات والممتلكات و، قامت إدارة المجموعة بتحویل عقار من ال2021دیسـمبر   31خالل السـنة المنتھیة في   )  أ(

لمجموعة. بلغت القیمة التشــغیلیة لعملیات الة نتیجة تغییر غرض إســتخدام العقار والبدء في تأجیره بدالً من إســتخدامھ في  االســتثماری 
البالغ إدرج فرق القیمة العادلة للعقار المحول  و، 2021دیســــمبر    31دینار كویتي كما في    1,173,017العالة للعقار المحول مبلغ 

 دینار كویتي ضمن بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة الحالیة. 212,633
 

ــمبر   31كما في   ــتثماریة بقیمة عادلة  توجد،  2021دیس  )دینار كویتي  3,495,000 –  2020دینار كویتي (  3,635,000  عقارات اس
 .)ـج – 4(إیضاح  عنھا لصالح المجموعة كتاب تنازل غیر موثقویوجد  صلة ذيسم طرف إمسجلة ب 

 
ــمبر   31كما في   ــتثماریة بقیمة عادلة،  2021دیس  )دینار كویتي  3,607,239 –  2020دینار كویتي (  6,173,729  توجد عقارات اس

 ).13 و 11 ات(إیضاح دائنو مرابحةتسھیالت بنكیة و مرھونة مقابل
 

أســس    إســتخدامالتوصــل إلى القیمة العادلة للعقارات االســتثماریة من قبل مقیمین مســتقلین ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة ب تم 
 وأسالیب التقییم المتعارف علیھا.

 
أـسس التقییم الموـضحة في البیان التالي، مع األخذ في اإلعتبار  إـستخدامألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االـستثماریة، قام المقیمون ب 

 العقارات االستثماریة: إستخدامطبیعة و
 

2021 
 

 المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
 9,802,142  مبیعات السوق المقارنة   ومباني   أراضي

 
2020 

 

 المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
 9,090,520  مبیعات السوق المقارنة   مبانىو  أراضي

 
 قامت إدارة المجموعة باإللتزام بالالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال بشأن إرشادات تقییم العقارات االستثماریة.
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 ممتلكات وعقارات ومعدات -10
 
 

  المجمـوع

 
 أعمال رأسمالیة  

  تحت التنفیذ

 
 

  آالت ومعدات 

 
 

  سیــارات 

 
 

  أثاث وتركیبات
تجھیزات مكتبیة  

  كمبیوتر وأجھزة 

 
مباني مقامة على  
 أراضي مستأجرة

مقامة على   مبانـي 
 أراضي ملك 

  أراضي ملك حر   حر 
 التكلفــة:                  
 2021ینایر  1كما في      62,438,034   21,180,132  62,254,975  10,971,685   16,127,932   2,639,239   21,759,129   609,135   197,980,261 
 إضافات   -  197,306  970,472   360,411   501,271   5,045   757,524   1,077,764  3,869,793 
 إستبعادات    -  ) 1,155(  -  ) 81,636(  ) 159,008(  ) 8,718(  ) 501,016(  -  ) 751,533(
 )22(إیضاح أثر بیع شركة تابعة    -  -  ) 2,401,078(  -  ) 16,192(  -  ) 3,683(  ) 4,505(  ) 2,425,458(
 
)780,136 (  

 
)4,359 (  

 
)180,961 (  

 
)12,995 (  

 
)69,268 (  

 
)149,561 (  

 
)362,992 ( 
 

-  - 
بھا   محتفظ مطلوباتو المتعلق بموجودات  

 ب)   – 6(إیضاح  غرض البیعل
 )9المحول إلى عقارات استثماریة (إیضاح    ) 453,726(  ) 1,222,940(  -  -  -  -  -  -  ) 1,676,666(
 ربح إعادة تقییم    100,653   2,498,799   -  -  -  -  -  -  2,599,452 
 ) 24خسائر اإلنخفاض في القیمة (إیضاح    ) 1,116,426(  ) 449,958(  ) 5,423,446(  -  -  -  -  -  ) 6,989,830(

  تحویالت   2,742,215   4,724,960   ) 7,467,175(  -  -  -  -  -  -
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة    51,925   32,889   ) 211,570(  604   4,148   593   3,936   9,505   ) 107,970(
 2021دیسمبر  31كما في  63,762,675   26,960,033  47,359,186   11,101,503   16,388,883   2,623,164   21,834,929   1,687,540   191,717,913 

             
  

  
 

 : اإلستھالك المتراكم
  2021ینایر  1كما في      -  11,894,252    26,570,761   10,025,448   15,174,208   2,519,693   18,651,246   585,094   85,420,702 
 المحمل على السنة   -  506,275   799,623   313,586   367,888   14,237   853,922   -  2,855,531 
 المتعلق باإلستبعادات     -  ) 1,155(  -  ) 81,635(  ) 158,770(  ) 8,708(  ) 487,188(  -  ) 737,456(
 )22أثر بیع شركة تابعة (إیضاح    -  -  ) 375,963(  -  ) 16,192(  -  ) 1,933(  -  ) 394,088(

)484,034 (  -  )117,718 (  )12,993 (  )66,978 (  )148,119 (  )138,226 ( 
 

-  - 
بھا   محتفظ مطلوباتو المتعلق بموجودات  

 ب)   – 6(إیضاح  غرض البیعل

)503,649 (  -  -  -  -  -  - 
 

)503,649 (  - 
المحول إلى عقارات استثماریة  المتعلق ب  

 )9(إیضاح 
 ) 24 خسائر اإلنخفاض في القیمة (إیضاح   -  -  ) 681,903(  -  -  -  -  -  ) 681,903(

  تحویالت   -  3,140,608   ) 3,140,608(  -  -  -  -  -  -
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة    -  ) 89,293(  200,091   771   4,188   515   4,491   -  120,763 
 2021دیسمبر  31كما في  -  14,947,038   23,233,775   10,110,051   15,304,344   2,512,744   18,902,820   585,094   85,595,866 

             
  

  
 

 صافي القیمة الدفتریة:
 2021دیسمبر   31كما في    63,762,675   12,012,995  24,125,411  991,452   1,084,539   110,420   2,932,109   1,102,446   106,122,047 
 2020دیسمبر  31كما في    62,438,034   9,285,880  35,684,214  946,237   953,724   119,546   3,107,883   24,041   112,559,559 
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دیـنار كویتي   71,357,000  بلـغت  بصـــــافي قیـمة دفترـیةتوـجد أراضــــي مـلك حر ومـباني ـمدرـجة  ، 2021دیســــمبر  31كـما في   -
 ).13و  11 اتیضاح(إممنوحة للمجموعة  تسھیالت بنكیةدینار كویتي) مرھونة مقابل  53,507,055 – 2020(

 
تقییــم  بنـاءً   اني المقامة علیھاب ألراضي ملك حر والم، تم التوصل إلى القیمة العادلة  2021دیسمبر    31كما في   - من قبل    اتعلى 

 : الموجودات ستخدام تلك إ في البیان التالي، مع األخذ في االعتبار طبیعة و  ة، بإستخدام أسس التقییم الموضح ینمستقل ینمقیم
 

  2021 
 المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة الممتلكات والعقارات والمعدات 

 63,762,675   ة مبیعات السوق المقارن   أراضي ملك حر
 12,012,995   ة مبیعات السوق المقارن   حر مقامة على أراضي ملك مبانـي

     75,775,670 
 

في  2021دیسمبر    31في    كما - إنخفاض  بتسجیل خسائر  المجموعة  إدارة  قامت  ب ،  ممتلكات وعقارات ومعدات    مبلغ صافي  قیمة 
 . متعلقة بمواقع مستأجرة من قبل شركات المجموعة وتم تسلیمھا للجھات المؤجرةتمثل قیمة موجودات  ،دینار كویتي 3,017,397

 
 بنكیة تسھیالت -11

حوالة حق  و  شركات المجموعة بعض  بالكفالة التضامنیة لمضمونة  ھي  و،  أجنبیةومن بنوك محلیة  للمجموعة  البنكیة ممنوحة    التسھیالتإن  
 : المجموعة وبیانھا كما یليبعض موجودات  نرھو العقود  بعض  إیرادات على

 
  بیان الرھن   2021  2020

5,587,259 
 

6,423,052 
 

 أسھم ملكیة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 ) 7الشامل اآلخر (إیضـاح 
 ) 8(إیضـاح   أسھم شركة زمیلة سھم  337,529,542  74,594,029  23,980,670

 ) 9عقــارات استثمــاریة (إیضـاح  عقارات  3,928,729  757,239
 ) 10(إیضـاح   أراضي ملك حر ومباني أراضي ومباني  62,370,266  45,158,225
   شركة تابعةفي  حصص ملكیة   حصة  90  2,700,000  2,700,000

 حصص ملكیة في شركة تابعة  حصة    13,000,000  5,203,998  -
 

 یلي: وتتمثل فیما
  االستحقاق تاریخ   2021  2020

38,240,219 
 

5,108,243 
عدة أقساط آخرھا في   

 الجزء المتداول  2022دیسمبر  31

69,506,479 
 

102,996,520 
ما بین عدة أقساط  

 الجزء غیر المتداول  2031و 2023
107,746,698  108,104,763    

 
 بمبلغتســـھیالت بنكیة إعادة ھیكلة بین إدارة المجموعة وبعض البنوك المحلیة، تم   2021دیســـمبر  6بموجب إتفاقیة ثنائیة مبرمة بتاریخ  

شـھراً من تاریخ اإلتفاقیة، وتحمل فائدة تصـاعدیة تتراوح   120إلى   25، لتسـتحق خالل فترات تتراوح من دینار كویتي  76,633,771
إعادة تصـنیف بعض التسـھیالت اإلتفاقیة   نتج عن.  فوق سـعر الخصـم المعلن من قبل بنك الكویت المركزينویاً  % سـ2% إلى 1.25من 

 .2021دیسمبر  31دینار كویتي كما في  33,273,771البنكیة من مطلوبات متداولة إلى مطلوبات غیر متداولة بمبلغ 
 

 :یليما أعاله ھي كالبنكیة  تسھیالتالعلى السنویة إن الفائدة 
     معدل الفائدة (%) 

 البیان   العملة  2021  2020

1.75  – 2.5   251.  – 2.5   دینار كویتي  
نویة فوق ـسعر الخصـم المعلن  متوـسط معدل فائدة ـس

 من قبل بنك الكویت المركزي
 متوسط معدل فائدة سنویة   دینار كویتي  8  8

6.5  – 8.5   6.5  – 8.5  متوسط معدل فائدة سنویة   دینار أردني  
4 – .55   4 – 4.5  نصف سنويمتوسط معدل فائدة   لایر عماني  

 
 :بالعمالت التالیة مقومةلمجموعة ل البنكیة تسھیالتلل الدفتریة القیمإن 

 

 العملـــــة   2021  2020
 دینار كویتي  96,964,593  95,599,457
 دینار أردني  4,319,769  4,465,900
 لایر عماني  6,820,401  7,681,341

107,746,698  108,104,763   
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 وأرصدة دائنة أخرىدائنون  -12
2020  2021    

  (أ) دائنون تجاریون   51,445,983  58,477,834 
  جازات ومستحقات أخرى للموظفینأ  3,049,967  3,874,745 
  ) بمخصصات أخرى (     7,919,726  6,501,301 
  شراء ممتلكات وعقارات ومعدات  دائنو  75,885  88,985 
  محجوز ضمان لمقاولین  85,370  76,431 
  دائنون آخرون   13,892,686  14,928,646 
 83,947,942  76,469,617    

 
مع بنك محلي في دولة  قامت المجموعة بالدخول في ترتیبات ، حیث  رصدة تتعلق بدائنو تمویل تجاریونتتضمن الدائنون التجاریون أ ) أ(

%  0.25  منتتراوح  خدمة  حمل رسوم  ت ان ھذه التسھیالت ت  ،الكویت لتحصیل فواتیرھا، حیث یقوم البنك بتمویل الموردین التجاریین
ً   180 –  90والتي تســـتحق خالل  % من مبالغ الفواتیر المســـتحقة  0.5لى  إ إن دائنو تمویل تجاریین مضـــمونة    .في المتوســـط یوما
 تابعة. اتلشركالمجموعة وبعض متاجر التشغیل ومباني  رھن أراضيب 

 
ً المخصصات األخرى  تكوینتم  ) ب (  :في تتمثل التيدارة واإلتقدیرات ل طبقا

2020  2021   
 مخصص قضایا   1,832,351   1,362,351
 محالت مخصص إغالق    605,890   2,330,037

 مخصص زكاة   750,000   750,000
 مخصصات أخرى   4,731,485   2,058,913
6,501,301   7,919,726   

 
 :یلي ماھي ك مخصصات أخرىعلى  حركةال إن

2020  2021   
 الرصید في بدایة السنة   6,501,301   7,840,407 

 السنة  المحمل خالل   3,489,400   -
 لم یعد لھ ضرورة * مخصص   ) 1,724,147(  -

   السنة  خالل مستخدمال  ) 346,828(  ) 1,339,106(
 السنة  نھایة في  الرصید  919,7267,   6,501,301 

 
خاصــة بأســواق  متعلق بقیمة ممتلكات وعقارات ومعدات  وال  خالل الســنة  المعكوسالمبلغ ضــرورة في    یتمثل مخصــص لم یعد لھ * 

ــابقةمركزیة تم إخالئھا خالل   ــنوات السـ نخفاض في القیمة إمكون لھا مخصـــص  و  من قبل أحد الشـــركات التابعة للمجموعة،  السـ
 .)24(إیضاح  خالل السنة الحالیة بإستخدام المخصصات األخرىمن الدفاتر تم شطبھا وخالل السنوات السابقة، بالكامل 

 
 الدائنة األخرى تقارب بحد كبیر لقیمھم العادلة.إن القیم الدفتریة ألرصدة الدائنون واألرصدة   ) ـ(ج

 
 دائنو مرابحة -13

2020  2021   
 إجمالي المرابحة  16,848,000   17,725,150 
ً ناقص  ) 160,156(  )153,650(  : تكالیف تمویلیة مستقبلیة غیر مطفأةا
 القیمة الحالیة إللتزام المرابحة  16,687,844   17,571,500 

 
 والتي تتمثل في: 

  تاریخ االستحقاق   2021  2020

792,000 
 

 908,876 
 عدة أقساط آخرھا في  

 الجزء المتداول  2022دیسمبر  31

16,779,500 
 

 15,778,968 
 ما بینعدة أقساط  

 الجزء غیر المتداول  2025و 2023
17,571,500   16,687,844    

 
ــ  %2.5بمعدل  تكلفة دائنو مرابحة متوسط  تحمل  ت  ــوق سعـــ عدة   وناتبرھ  ةمضمون ھي  و  ،ر الخصم المعلن من بنك الكویت المركزيفـــ

 بیانھا كالتالي:
  بیان الرھن   2021  2020
 ) 8(إیضـاح   أسھم شركة زمیلة سھم  70,612,329  15,605,325  5,016,838
 ) 9عقــارات استثمــاریة (إیضـاح  عقارات  2,245,000  2,850,000
 ) 10(إیضـاح   أراضي ملك حر ومباني أراضي ومباني  8,986,734  8,348,830
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 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 
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 اإلیجارقود ع -14
 

 أصول إستخدامحقوق  ) أ
 :ھي كما یلي السنةأصول خالل  إستخدامحقوق على الحركة  إن

 

2020  2021  
 السنة بدایةالرصید في  28,810,364   34,813,797 
 اإلطفاء المحمل على السنة   ) 3,616,053(  ) 4,232,916(
 إضافات 6,669,289   7,973,958 
 استبعادات  ) 5,587,134(    ) 9,868,278(

 ب) – 6(إیضاح  غرض البیعل محتفظ بھا ومطلوبات المتعلق بموجودات ) 310,059(  -
 أثر بیع شركة تابعة  ) 1,863,475(  -

 تسویات -  113,632 
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 135,556  10,171 
 السنةالرصید في نھایة  24,238,488  28,810,364 

 
 إلتزامات عقود إیجار ) ب

 :ھي كما یلي السنةخالل  إلتزامات عقود إیجارعلى الحركة  إن
 

2020  2021  
 السنة بدایةالرصید في  30,221,477   35,811,937 
  تمویلیة مصاریف 1,369,009   1,574,274 
 السنةالمدفوع خالل  ) 4,372,226(  ) 4,795,176(
 إضافات 6,669,289   7,973,958 
 استبعادات  ) 5,971,301(  ) 10,330,553(

 ب) – 6(إیضاح  غرض البیعومطلوبات محتفظ بھا ل المتعلق بموجودات ) 319,608(  -
 أثر بیع شركة تابعة  ) 2,029,920(  -

 تسویات -  ) 21,986(
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 6,600   9,023 
 السنةالرصید في نھایة  25,573,320   30,221,477 

 

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  -15

2020  2021   
 الرصید في بدایة السنة   4,797,607   4,825,363 
 المحمل على السنة   895,575   865,157 
 المدفوع خالل السنة   ) 851,734(  ) 892,913(

 ب)   – 6(إیضاح  البیعغرض ومطلوبات محتفظ بھا ل المتعلق بموجودات   ) 116,335(  -
 الرصید في نھایة السنة   4,725,113     4,797,607 

 
 رأس المال -16

فلس للســھم الواحد،    100بقیمة اســمیة   ،)ســھم  578,828,782 –  2020ســھم (  578,828,782یتكون رأس المال المصــرح بھ من 
 الشركة األم كما یلي:وجمیع األسھم نقدیة. إن بیان رأس مال  ،فلس للسھم الواحد) 100 – 2020(
 

2020  2021   
 رأس المال المصرح بھ   57,882,878   57,882,878 
 رأس المال غیر المدفوع   ) 28,941,439(  ) 28,941,439(
 رأس المال المدفوع   28,941,439   28,941,439 

 
  

 والتي تتمثل في : 2021  2020
 الجزء المتداول 3,411,414   4,370,629 
 الجزء غیر المتداول 22,161,906   25,850,848 
 30,221,477   25,573,320  
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 أسھم خزانة -17
2020  2021   

 عدد األسھم     10,002,122   7,136,266 
 (%) النسبة إلى األسھم المدفوعة  % 3   % 2 
 القیمة السوقیة (دینار كویتي)  2,100,446   700,781 
 التكلفة (دینار كویتي)  ) 2,593,571(  ) 2,593,571(

 
، والتي كان قد تم  ھارأسمالأسھم  سھم من    2,865,856  عدد  ستردادإب األم  ، قامت الشركة  2021  دیسمبر  31المنتھیة في    سنة خالل ال

ضمن برنامج خیار شراء األسھم للموظفین، وقد قامت اإلدارة بتسجیل األسھم  ألحد موظفي اإلدارة العلیا  منحھا خالل السنوات السابقة  
 عنھا.                                                                  ً                                                 المتنازل عنھا بزیادة رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ التنازل، نظرا  لعدم وجود تكلفة أو مقابل مادي عن األسھم المتنازل 

 
 المرفقة. المجمعة  المالیة    البیاناتكما في تاریخ  لصالح رصید أسھم الخزانة  لم تقم الشركة األم بتجمید أیة مبالغ من حساب األرباح المرحلة  

 
 جباريإ حتیاطيا -18

 قبل األم  الشــركة بمســاھمي الخاص الســنة ربح من %10 تحویل یتم ،األم للشــركة األســاســي والنظام الشــركات قانون لمتطلبات وفقا
 حتیاطياال إلى دارةاإل  مجلس أعـضاء ومكافأة الزكاةحـصة  و الوطنیة العمالة دعم وـضریبة العلمي للتقدم الكویت مؤـسـسة احتـساب حـصة

 غیر حتیاطياال ھذا إن .المال رأس من %50 إلى حتیاطياال یصــل رصــید عندما التحویل ھذا إیقاف للشــركة األم  ویجوز ،جباريإلا
  .للشركة األم األساسي والنظام القانون علیھا نص التي الحاالت في إال للتوزیع قابل
 

 ختیاريا حتیاطيا -19
 الكویت مؤـسـسة  حـصة قبل األم الـشركة بمـساھمي الخاص الـسنة ربح من %10 تحویل یتم ،األم للـشركة األـساـسي النظام لمتطلبات وفقا

 ھذا إیقاف ویجوز ،ختیارياال  حتیاطياال إلى دارةاإل مجلس أعضـاء ومكافأة الزكاة  حصـةو الوطنیة العمالة دعم وضـریبة العلمي للتقدم
  .دارةاإل مجلس اقتراح علىاً بناء للمساھمین العامة الجمعیة من بقرار التحویل

 
 المبیعاتتكلفة  -20

 2021  2020 
 16,445,281   17,841,170  رصید المخزون في أول السنة 

 183,166,760   161,460,978  المشتریات خالل السنة
 199,612,041   179,302,148  المخزون المتاح للبیع

 )17,841,170(  )17,342,189( )5(إیضاح رصید المخزون في نھایة السنة 
 181,770,871   161,959,959  تكلفة المبیعات

 
 بیعیةإداریة وو عمومیةمصاریف  -21

دینار   16,629,964  –  2020دینار كویتي (  14,967,418ة والبیعیة تكالیف موظفین بمبلغ  اإلداری و  تتضـــمن المصـــاریف العمومیة
 .كویتي)

 
 خسارة بیع شركة تابعة -22

، وإتفاقیة بیع 2021أغسطس    12، وبموجب موافقة من مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ  2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  
شركة    –بین إدارة الشركة األم وأطراف أخرى، تمت الموافقة على بیع أحدى الشركات التابعة للمجموعة    2021مارس    28مبرمة بتاریخ  

% للشركة األم وبما لھا من حقوق وما علیھا من  100ذ.م.م. وشركاتھا التابعة والمملوكة بنسبة    – مار العقاري  البواني للتطویر واالستث 
دینار كویتي،  10,000                                                ً       (تاریخ فقدان السیطرة)، مقابل مبلغ سیتم دفعھ نقدا  بقیمة  2021أبریل  1                                  ً    إلتزامات حالیة أو مستقبلیة إعتبارا  من 

 دینار كویتي، تم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة الحالیة وبیانھا كالتالي: 248,967بلغ نتج عن عملیة البیع خسارة بم
 

 أبریل  1
2021 

      

 2021ینایر  1القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة التابعة كما في   509,996 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة   ) 127,466(
 حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر للشركة التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة   3,510 
 2021أبریل  1القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة التابعة كما في   386,040 
)10,000 (  البیعمقابل       
 376,040       
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة معاد تصنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع   ) 127,073(
 248,967  خسارة بیع الشركة التابعة      

 
  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 ات حول البیانات المالیة المجمعةإیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 
 

46 

 ھي كما یلي: المستبعدة  للشركة التابعة  المالیة المعلومات إن 
 

 :ملخص بیان المركز المالي 
 أبریل  1  

2021 
 دیسمبر 31 

2020 
     الموجودات:

 201,988   144,102   نقد في الصندوق ولدى البنوك
 114,319   168,564   مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 2,033,228   2,031,370   ممتلكات وعقارات ومعدات
 3,470,263   3,290,529   أصول إستخدامحقوق 

 65,000   65,000   موجودات أخرى
 5,884,798   5,699,565   مجموع الموجودات

     
     المطلوبات:

 1,676,925   1,759,134   دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 3,697,877   3,539,262   إلتزامات عقود إیجار

 -  15,129   مطلوبات أخرى
 5,374,802   5,313,525   مجموع المطلوبات
 509,996   386,040   صافي الموجودات

 
 : كما یلي  ھو، 2021 أبریل 1حتى  2021ینایر  1للفترة من ملخص بیان األرباح أو الخسائر 

  

  

ینایر   1للفترة من 
أبریل   1إلى  2021

2021 
 97,940     مبیعات

 5,425     إیرادات أخرى
 103,365     مجموع اإلیرادات 

     
 ) 77,463(    مصاریف عمومیة وإداریة

 ) 99,012(    وإطفاء إستھالك
 ) 54,356(    أخرى

 ) 127,466(    خسارة الفترة
 % 100    نسبة الملكیة

 ) 127,466(    تاریخ فقدان السیطرة  ىحصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حت
 

 : ملخص بیان التدفقات النقدیة
 ھي كما یلي: للشركة التابعة إن صافي التدفقات النقدیة 

  
 أبریل  1

2021 
       دیسمبر 31 

2020 
 586,826   148,063  من األنشطة التشغیلیةالناتجة صافي التدفقات النقدیة 
 (260)  -  األنشطة االستثماریة المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 
 (563,937)  )205,949(  األنشطة التمویلیةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدیة 

 22,629   )57,886(  بالشركة التابعة صافي التدفقات النقدیة المتعلقة 
 

 مخصصات لم یعد لھا ضرورة -23
2020  2021  

 ب) – 3خسائر ائتمان متوقعة لم یعد لھ ضرورة (إیضاح  مخصص -  78,750
 موظفین لم یعد لھ ضرورة جازاتإمخصص  586,887  -
78,750  586,887  

 
جازات التي تعدت  عكس أرصدة اإلب جازات الموظفین وقامت  إ إدارة المجموعة بعمل تسویة ألرصدة  قامت  ،  2021دیسمبر    31في    كما
  . نتج عن تلك التسویة عكس مخصص والقوانین المعدلھ لھ ھلي  األفي شأن العمل في القطاع   2010لسنة  )  6( رقم    ً     ً          یوما  وفقا  للقانون    60

 . للسنة الحالیة دینار كویتي في بیان األرباح أو الخسائر المجمع  586,887أجازات بمبلغ 
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 نخفاض في القیمةاإلخسائر  -24
 2021  2020 

 -  1,980,901  قیمة الشھرة نخفاض في اخسائر 
 38,186   4,583,780  *  ممتلكات وعقارات ومعدات خسائر انخفاض في قیمة صافي  
 -  120,000  ) 8استثمار في شركة زمیلة (إیضاح  نخفاض في قیمةاخسائر 
 -  713,112  أرصدة مدینةقیمة نخفاض في اخسائر 
 -  567,553  ) 5قیمة المخزون (إیضاح نخفاض في اخسائر 
 78,434   - موجودات غیر ملموسة  نخفاض في قیمةاخسائر 

  7,965,346   116,620 
 
 ) ب  –  12(إیضاح   1,724,147نخفاض في القیمة لم یعد لھ ضرورة بمبلغ إبعد استنزال قیمة مخصص خسائر الصافي   *
 

من قبل مجلس إدارة الشركة األم في جلستھ المنعقدة   دینار كویتي  7,965,346  البالغةتمت الموافقة على خسائر اإلنخفاض في القیمة  
 . 2022 مارس 31بتاریخ 

 
 الجمعیة العامة العادیة -25

عضاء مجلس  ألمكافأة    أو منحأو أسھم منحة  بعدم توزیع أرباح نقدیة  ،  2022  مارس  31مجلس اإلدارة بجلستھ المنعقدة بتاریخ    أوصى
. إن ھذه التوصیة خاضعة للموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة العادیة السنویة لمساھمي  2021دیسمبر    31للسنة المنتھیة في    اإلدارة

 الشركة األم. 
 

، على البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة  2021مایو  27الشركة األم المنعقدة بتاریخ وافقت الجمعیة العامة العادیة السنویة لمساھمي 
  31، كما وافقت على عدم توزیع أرباح نقدیة أو أسھم منحة أو مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في  2020دیسمبر    31في  

 . 2020دیسمبر 
 

 مالمتعلقة بمساھمي الشركة األوالمخففة األساسیة  السھم(خسارة) ربحیة  -26
ھم عادیة مخففة متوقع إصـدارھا ابإلالضـروریة  المعلومات  إن    .لیس ھناك أـس ارة)    ربحیة  حتـس یة بناء(خـس اـس ھم األـس ً الـس على المتوـسط   ا

 :كما یلي ھي المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة
2020    2021  

 بمساھمي الشركة األم ةمن العملیات المستمرة المتعلقالسنة (خسارة) ربح  36,982,671   ) 882,038(
 بمساھمي الشركة األم  من العملیات غیرالمستمرة المتعلقةالسنة  خسارة  ) 3,781(  ) 267,948(
 بمساھمي الشركة األم  المتعلقالسنة (خسارة) ربح  36,978,890   ) 1,149,986(

    
 عدد األسھم القائمة: سھم   سھـم

 السنةعدد األسھم المصدرة في بدایة  289,414,391   289,414,391 
)7,136,266 (  )8,078,465 (  ً    : المتوسط المرجح ألسھم الخزانةناقصا
 في نھایة السنة المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 281,335,926   282,278,125 

 فلس 
 

 فلس 
 

 لعملیات المستمرةامن والمخففة  السھم األساسیة(خسارة) ربحیة  131  ) 3(
 من العملیات غیر المستمرةوالمخففة خسارة السھم األساسیة  (0.01)  ) 1(
  المتعلقة بمساھمي الشركة األموالمخففة  السھم األساسیة(خسارة) ربحیة  131  ) 4(

 
 رأس المال العامل -27

تم إعداد البـیانات الـمالـیة المجمـعة وفـقا لمـبدأ االســــتمراریة، والذي یفترض قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وســــداد التزاماتھا من 
 خالل نشاطھا اإلعتیادي، وال تتضمن البیانات المالیة المجمعة أیة تعدیالت قد تنتج عن عدم التأكد من إستمراریة المجموعة. 

 
  –   2020دینار كویتي (  56,843,265  ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ2021ر  دیسمب   31كما في  

 ). %76 – 2020% (66دینار كویتي)، إضافة إلى أن نسبة الدین إلى إجمالي الموارد المالیة قد بلغت  87,578,744
 

بـیاـنات اتـخاذ االجراءات الالزـمة ـبالـبدء في تنفـیذ خـطة للتـخارج من بعض االســــتثـمارات والموجودات الـمدرـجة ـبالـب  ـقاـمتان المجموـعة 
ھیكلة  بإعادة، 2021دیسـمبر    31خالل السـنة المنتھیة في  ، كما قامت إدارة المجموعة  لمواجھة التزاماتھا تجاه ھذا األمر  المالیة المجمعة

 .)11بعض تسھیالتھا البنكیة كما ھو مبین في إیضاح (
 

على مواجھة ھذه العوامل السـابق ذكرھا، والذي قد ینتج عنھ عدم المجموعة  أنھ على الرغم من الشـكوك حول قدرة  المجموعة  ترى إدارة  
ــداد  المجموعة  قدرة   ــاطھا اإلإعلى تحقیق موجوداتھا وسـ ترى أن التخارج من بعض   إدارة المجموعةفإن  عتیادي، لتزاماتھا من خالل نشـ

 ً ً المجموعة  لخطة    الموجودات طبقا ــوف یتم بنجاح طبقا ــاھمین   س ــافة إلى التزام المس ــوق الحالیة، إض ــلةلمعطیات الس   واألطراف ذات ص
 إذا تطلب األمر.لمجموعة لبتقدیم الدعم المادي 

  



  ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
  وشركاتھا التابعة

 ات حول البیانات المالیة المجمعةإیضاح
 2021دیسمبر  31

 بالدینار الكویتي) المبالغ(جمیع 
 

48 

 المخاطر المالیة  إدارة -28
تخدم  الموجودات المالیة  ،مدینینال  ودیعة ألجل،  ،ونقد معادلنقد   مثل األولیة المالیة األدوات بعض يعتیاداإل نـشاطھا ضـمن المجموعة تـس

امل اآل تحق إلى أطراف ذات صـلة،  ،خربالقیمة العادلة من خالل الدخل الـش ھیالتال  المـس دائنو مرابحة،   ،إلتزامات عقود إیجار ،بنكیةال تـس
 المخاطر ھذه  دارةإل المالیة األدوات مشتقات حالیا المجموعة تستخدم ال  .أدناه إلیھا المشار للمخاطر تتعرض فإنھا لذلك ونتیجة ،دائنینوال

 لھا. تتعرض التي
 
 الفائدة سعر مخاطر 

الفائدة لموجوداتھا ومطلوباتھا المالیة ذات الفائدة  ســعر معدالت في التغیرات نتیجة القیمة في التغیرات لمخاطر المالیة األدوات تتعرض
 اتیضاحاإل المالیة قد تم اإلشارة إلیھا في المطلوبات استحقاق أو تسعیر  إعادة خاللھا یتم  التي  والفترات  الفعلیة الفائدة  أسعار  المتغیرة. إن

  بھا. المتعلقة
 

ً 4.25تحمل ودیعة آلجل فائدة بمعدل  ً 4.25 – 2020( % سنویا  .وھي مقومة باللایر العماني )% سنویا
 

ــالمعق التغیر حساسیة أثر التالي الجدول یبین ــثب  مع الفائدة أسعار في المحتمل ولـ ــالمتغی  اتـ  المجموعة(خسارة)   ربح على األخرى راتـ
 :قتراضاإل تغییر معدل فائدة أثر خالل من

2021   
 بیان  على األثر 

األرباح أو الخسائر   
  المجمع 

 األرصدة كما 
  دیسمبر  31في  

 )النقص  (الزیادة /
 الفائدة  معدل في

 

 
 ألجلودیعة     % 0.5 +  1,581,946  7,910 +
 بنكیة تسھیالت    % 0.5 +  108,104,763  540,524 +
 دائنو مرابحة    % 0.5 +  16,687,844  83,439 +

 
2020   

 بیان على األثر
األرباح أو الخسائر   

  المجمع
 األرصدة كما

  دیسمبر  31في  
 )النقص (الزیادة / 

 الفائدة  معدل  في

 

 
  جلودیعة أل    % 0.5 +  2,775,220  13,876 +
 بنكیة تسھیالت    % 0.5 +  107,746,698  538,733 +
 دائنو مرابحة    % 0.5 +  17,571,500    87,858 +

 
 ئتماناإل مخاطر  

  .اآلخر للطرف  مالیة خسارة  بالتزاماتھ التعاقدیة مسببا الوفاء على المالیة  األداة  أطراف  أحد  قدرة  عدم احتمال  خطر ھو االئتمان خطر  إن
ً  تتمثل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض قد التي المالیة الموجودات إن  والمدینین. كما یتم، ودیعة ألجل  دلوالنقد المعافي النقد    أساسا

 للعدد  نتیجة محدود بالمدینین یتعلق فیما االئتمان خطر . إنخسائر اإلئتمان المتوقعة  مخصص خصم بعد بالصافي  المدینین رصید إثبات
 مختلفة.  صناعات على  وتوزعھم للعمالء الكبیر

 
 جل أل ودیعة نقد لدى البنوك و

ألجل الخاصة بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر   ودیعة إن النقد لدى البنوك وال 
لمجموعة مودعة لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة  لجل  البنكیة قصیرة اآل  ودیعة شھراً. كما أن النقد وال  12على أساس الخسائر المتوقعة لفترة  

إلى تقییم اإلدارة، فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتیجة تلك الموجودات المالیة غیر  ائتمانیة جیدة دون تاریخ سابق للتعسر. و استناداً 
 جوھري للمجموعة حیث أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف المبدئي.

 
 المدینون التجاریون وموجودات العقود

یتأثر بشكل رئیسي بالخصائص الفردیة لكل عمیل. إن الطبیعة التركیبیة لقاعدة عمالء المجموعة،  إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
 .بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المتعلقة بالصناعة والدولة، والتي یعمل فیھا العمالء، لھا تأثیر أقل على مخاطر االئتمان

 
عمل تخضــــع لســــیاســــة المجموعة وإجراءاتھا وضــــوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطر    تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمالء من قبل كل وحدة

االئتمان للعمالء. تتم مراقبة الذمم المدینة للعمالء بشــــكل منتظم ویتم تغطیة أي شــــحنات إلى العمالء الرئیســــیین بشــــكل عام بواســــطة  
ــكال التأمین االئتماني وال ــتندیة المصــدرة أو غیرھا من أش ــمعة االئتمانیة االعتمادات المس تي یتم الحصــول علیھا من قبل البنوك ذات الس

 .الجیدة والمؤسسات المالیة األخرى
 

 ةـعی إن الـحد األعلى لتعرض المجموـعة لمـخاطر االئتـمان الـناتج عن ـعدم ســـــداد الطرف المـقاـبل ھو القیـمة االســــمـیة للنـقد ـلدى البنوك، ود
 .المدینونو، جلآل
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 األجنبیة العمالت مخاطر  
لتقلبات أســـعار صـــرف  لمســـتقبلیة لألدوات المالیة نتیجة إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ا

الكویتي. ویمكن  اـلدیـنار غیر بعمالت تتم التي المـعامالت عن والـناتـجة األجنبـیة العمـلة لمـخاطر المجموـعة العمالت األجنبـیة. تتعرض
ــالل من األجنبیة  العمالت صـرف أسـعار لتقلبات تعرضـھا خطر تخفیض للمجموعة   المالیة. وتحرص األدوات لمشـتقات ھاإسـتخدام خــــ
 بشــكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك ،معقول مســتوى في األجنبیة العملة  لمخاطر التعرض صــافي إبقاء على المجموعة
 .الكویتي الدینار مقابل جوھري

 
 الدینارالمجموعة مقابل  المـستخدمة من قبل  األجنبیة   تالعمال ـصرف راـسعأ فيالتغیرات المحتملة والمعقولة   حـساـسیة التالي البیان یظھر

 .الكویتي
2021  

 الدخل  على األثر 
  الشامل اآلخر المجمع  

 بیان  على األثر 
  و الخسائرأ رباح األ 

  المجمع 

 )نقص ال  (/  زیادةال
 مقابل 

   الكویتي  الدینار 
 دینار بحریني   % 5 +  27,844 +  38,900 +
 لایر عماني   % 5 +  88,207 +  736,543 +
 درھم اماراتي   % 5 +  -  221,016 +
 دینار أردني   % 5 +  12,952 +  201,374 +

 
2020  

 الدخل  على األثر
  الشامل اآلخر المجمع 

 بیان على األثر
األرباح أو الخسائر   

  المجمع

 )النقص (الزیادة / 
 مقابل

   الكویتي الدینار
 دینار بحریني  % 5 +  31,923 +  40,671 +
 لایر عماني  % 5 +  86,151 +  716,805 +
 درھم اماراتي  % 5 +  -  258,186 +
 دینار أردني  % 5 +  10,394 +  199,024 +

 
 مخاطر السیولة

ــیولة مخاطر تنتج ــداد الالزمة األموال توفیر على المجموعة مقدرة عدم عن السـ  ھذه المالیة. وإلدارة باألدوات المتعلقة التزاماتھا لسـ
 للتـسییل القابلة األخرى االـستثمارات أو البنكیة الودائع في وتـستثمر دوري، بـشكل لعمالئھا المالیة المقدرة بتقییم المجموعة تقوم المخاطر

تخطیط وإدارة التدفقات النقدیة المتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات نقدیة مناسـبة وخطوط ائتمان بنكیة سـاریة السـریع، مع 
 ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة.

 
 : المالیة بالمطلوبات الخاص  االستحقاق جدول )أ (

 2021 
 المجموع  أكثر من سنة   شھر  12 إلى 3  شھور  3 إلى 1  شھر حتى 

5,108,243   -  - بنكیة  تسھیالت    102,996,520   108,104,763 
 76,469,617  -    34,986,399  12,519,796  28,963,422 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

207,450   -  - صلة  مستحق إلى أطراف ذات   -  207,450 
908,876   -  - دانئو مرابحة      15,778,968   16,687,844 

3,411,414   -  - إلتزامات عقود إیجار    22,161,906   25,573,320 
 28,963,422  12,519,796   44,622,382    140,937,394   227,042,994 

 
 2020 
 المجموع   أكثر من سنة  شھر  12 إلى 3  شھور  3 إلى 1  شھر  حتى 

 107,746,698  69,506,479  38,240,219  -  - بنكیة  تسھیالت
942,947,83  -  38,701,929  14,772,502  30,473,511 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  

 207,450  -  207,450  -  - صلة مستحق إلى أطراف ذات 
 17,571,500  16,779,500  792,000  -  - دانئو مرابحة

,477,22130  25,850,848  4,370,629  -  - إلتزامات عقود إیجار   
 30,473,511  14,772,502  82,312,227  827,136112,   067,695239,  

 
ً  )ب (  كما یلي:  ھيلالستحقاقات التعاقدیة المتبقیة  إن تحلیل المطلوبات المحتملة للمجموعة وفقا

 2021 
 

  شھر  12 إلى 3  شھور  3 إلى1   شھر حتى 
 5 إلى  1 من

  سنوات
 

 المجموع
 7,227,303  1,014,160  4,827,814  1,243,012  142,317 خطابات ضمان 

 1,476,129  -  -  730,936  745,193 إعتمادات مستندیة
 887,510  1,973,948  4,827,814  1,014,160  8,703,432 
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 2020 
 

  شھر  12 إلى 3  شھور  3 إلى1   شھر  حتى 
 5 إلى 1 من

  سنوات
 

 المجموع 
 7,781,122  47,738  5,929,656  1,667,453  136,275 خطابات ضمان

 1,401,507  -  69,520  1,173,985  158,002 إعتمادات مستندیة
 294,277  2,841,438  5,999,176  47,738  9,182,629 

 
 مخاطر أسعار أدوات الملكیة -29

كنتیجة لتغیرات مســــتوى مؤشــــرات أدوات الملكیة   القیمة العادلة ألدوات الملكیة إنخفاضإن مخاطر أســــعار أدوات الملكیة ھي مخاطر  
أدوات الملكیة المـصنفة كموجودات    ینـشأ من اـستثمار المجموعة فير أدوات الملكیة اـسعأوقیمة األـسھم بـشكل منفرد. إن التعرض لمخاطر  

  .ال تتعرض المجموعة بشكل جوھري لھذه المخاطر .العادلة من خالل الدخل الشامل االّخربالقیمة المالیة 
 

 العادلة قیاس القیمة -30
والموجودات غیر الـمالـیة  خرـبالقیـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآل  ـكالموجودات الـمالـیةتقوم المجموـعة بقـیاس الموجودات الـمالـیة  

 بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة. االراضي ملك حر والمباني المقامة علیھا، كالعقارات االستثماریة
 

داد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف ال تالمھ من بیع األصـل أو الممكن دفعھ لـس وق  تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إـس ـس
 كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة:

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

 
ھا أو اإل توى  المجمعة  عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة   فصـاحیتم تصـنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاـس من خالل مـس

 كل كما یلي:قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ك
 المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة. 
المســتوى الثاني: ویشــمل أســس التقییم التي یكون فیھا أقل مســتوى مدخالت جوھري نســبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشــكل  

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

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

 
2021  

  الثالث  المستوى  المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة  8,323,201  8,323,201

 
2020  

  الثالث  المستوى  المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة  10,425,542  10,425,542

 
 خالل السنة.القیاس للقیمة العادلة لم تتم أي تحویالت بین مستویات 

 
تحدد المجموعة ما إذا كانت ھناك   ،على أسـاس دوريالمجمعة  بھا في البیانات المالیة    عترافبالنسـبة للموجودات والمطلوبات التي یتم اإل

أقل مســتوى مدخالت    تحویالت قد تمت لھم بین مســتویات القیاس المتســلســل وذلك عن طریق إعادة تقدیر أســاس التصــنیف إســتنادا إلى
 جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل في نھایة كل فترة مالیة.

 
 ). 10،  9م (ارقأ  اتفي إیضاحوأراضي ملك حر والمباني المقامة علیھا  القیاس للقیمة العادلة للعقارات االستثماریة    ىتم اإلفصاح عن مستو 

 
ــوق المتاحة للمطلوبات  یتم تقدیر القیمة العادلة للمطلوبات   ــعر الفائدة الحالي في الس ــتحقاق التعاقدیة المتبقیة بس ــم فترات اإلس المالیة بخص

 .المالیة المماثلة
 

والمطلوبات  التســھیالت البنكیة، دائنو مرابحة  قصــیرة األجل، الذمم التجاریة المدینة، الذمم التجاریة الدائنة،   ودیعةإن القیم العادلة للنقد وال
 .ولة األخرى تقارب قیمھم الدفتریة بشكل كبیر نظراً لقصر فترة إستحقاق ھذه األدوات المالیةالمتدا

 
یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات غیر المســــعرة، القروض من البنوك والمطلوبات المالیة األخرى باإلضــــافة إلى المطلوبات المالیة غیر 

المعدالت المتاحة حالیًا للدیون بشــروط مماثلة، مخاطر االئتمان  إســتخدامة المســتقبلیة ب المتداولة األخرى عن طریق خصــم التدفقات النقدی 
 وآجال االستحقاق المتبقیة.
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لدیھ خبرة   إن أساس تقییم العقارات االستثماریة ھو القیمة العادلة. یتم إعادة تقییم العقارات االستثماریة سنویًا بناًء على مقیم مستقل ومعتمد
موقع وفئة العقارات االسـتثماریة التي یتم تقییمھا. تسـتند التقییمات إلى األسـعار الحالیة في سـوق نشـط لعقارات مماثلة من نفس الموقع  في  

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

 :الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات المقاسة كمستوى ثالثفیما یلي بیان بالمدخالت غیر 
 

 
 الموارد المالیةمخاطر  إدارة -31

 ومنافـع  األسھم لحاملي عوائد لتوفیر  وذلك  ،ستمراراإل على قدرتھا على المحافظة  ھو  المالیة مواردھا إدارة عند المجموعة ھدف  إن
 . الموارد المالیةتلك  خدمة  أعباء لتخفیض المالیة للموارد  مثالي  ھیكل على للمحافظة  وكذلك ،الخارجیین للمستخدمین

 
 تخفیض ،للمساھمین المدفوعة النقدیة التوزیعات مبالغ تنظیم لمجموعةل  یمكن ،المالیة للموارد المثالي الھیكل  لتعدیل أو على وللمحافظة 

 . جدیدة  قروض  على  الحصول أو  قروض  سداد ،الدیون لتخفیض الموجودات  بعض بیع ،جدیدة أسھم  إصدار  ، المدفوع المال رأس
 

دید یتم تح  .نسـبة الدین إلى الموارد المالیة بناءا علىتقوم المجموعة بمراقبة الموارد المالیة    ،المجالبالمقارنة بالشـركات األخرى في نفس  
ونقد  نقد  ناقصـا  قتراضاإل  إجمالين كوالدی   صـافيالموارد المالیة. یتم احتسـاب    إجماليھذه النسـبة باحتسـاب صـافي الدیون مقسـوما على 

لیھا إالموارد المالیة كحقوق الملكیة والتي تظھر في بیــــان المركــــز المالــــي المجمع مضافا    إجماليویتم إحتساب    .آلجل  ودیعةومعادل  
 .صافي الدیون

 
 یلي: مما المالیة الموارد يجمالإ یتكون ، الموارد المالیة مخاطر إدارة لغرض

  2021  2020 
107,746,698     108,104,763   بنكیة تسھیالت  

17,571,500     16,687,844  دائنو مرابحة   
30,221,477     25,573,320  إلتزامات عقود إیجار   

150,365,927   إجمالي اإلقتراض     155,539,675  
 : یخصم

 ونقد معادل  نقد  
 

)4,220,035 (  
 
 )7,245,389 (  

) 1,581,946(  ودیعة ألجل       )2,775,220 (  
144,563,946   الدیون صافي    145,519,066  

   44,839,581     75,440,279  مجموع حقوق الملكیة  
220,004,225   إجمالي الموارد المالیة     190,358,647  

 % 76  % 66 إلى الموارد المالیة  الدین نسبة
 

 ومطالبات قضائیة لتزامات محتملةإ -32
 :كما یلي ھي دیسمبر إلتزامات محتملة 31یوجد على المجموعة كما في  )أ

 2021  2020 
 7,781,122  7,227,303 خطابات ضمان 

 1,401,507  1,476,129 إعتمادات مستندیة
 8,703,432  9,182,629 

 
 :یليھي كما  الشركة الوطنیة العقاریة ش.م.ك.ع."شركة زمیلة " استثمار فياإللتزامات المحتملة الناتجة عن إن  ) ب

الزمیلة  لدى    یوجد ،  2021دیسمبر    31في   - رأسمالیة  الشركة  كویتي    2,585,999بمبلغ  ارتباطات    –   2020(دینار 
 دینار كویتي).  3,106,427

%) من إجمالي  0.5  –  2020% (0.5تقدیم ضمان بنكي بنسبة    الزمیلة لتزامات عقود التأجیر التشغیلي، قدمت الشركة  بالنسبة إل -
 قیمة المشروع الرأسمالي ذي الصلة لخدمات الصیانة المقدمة من المؤجر النھائي.

دینار كویتي    2,701,041لتزام محتمل بمبلغ  إمن    2021دیسمبر    31في  الشركة الزمیلة  تتكون المطلوبات المحتملة لدى   -
 المقدمة. دینار كویتي) تتعلق بالضمانات  2,701,041 –  2020(

  

 النطاق   

  بیان 
 مدخالت غیر ال

  الملحوظة 
 

  المتوسط 
 

 تحلیل الحساسیة 

أسھم ملكیة بالقیمة العادلة من   
  الدخل الشامل اآلخر خالل 

المستثمر  الشركة  موجودات 
ب معدلھ  نسب    إستخدامفیھا 

 لتحدید قیمتھا العادلة  خصم
 

 
من   تتراوح  خصم  معدالت 

 % 15% إلى 10
 

زیادة   أي  في  أو  إن  نقص 
الملحوظة   غیر  المدخالت 

إلى بالتبعیة  أو  زیادة      ستؤدي 
مع ثبات    نقص في القیمة العادلة
 كافة العوامل األخرى 
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ً                                                                          ضمان ا تجاری ا للحصول على تسھیالت قروض ألجل حصلت علیھا شركة نابلس توبكو لبناء ریم مول،  الشركة الزمیلة أصدرت  -        ً   
 دینار كویتي.  45,344,991بمبلغ  2021دیسمبر  31في كما والرصید المستحق للتسھیالت 

(شركة   االستثمار في شركة المحاصة المتوسط لإلستثمار القابضةاتفاقیة ضمان مؤسسي مع شركائھا في  الشركة الزمیلة  أبرمت   -
ً                                                                           محاصة)، حیث قدم الشریك ضمان ا كامال  لحاملي السندات للتجدید واإلصدار الجدید للسندات في شركة المحاصة، بلغت قیمة          ً                          

 دینار كویتي.  8,212,663ما قیمتھ  2021دیسمبر  31السندات في 
 

الذي  ، واألم  ضـد الغیر ومن الغیر ضـد الشـركة  األم  قضـایا مرفوعة من الشـركة  مطالبات قضـائیة تتمثل فيتوجد لدى الشـركة األم   ) ج
ــوف تترتب علالنتائج  مكان تقدیر لیس باإل ــاءیتم البت  إلى أن   یھاالتي سـ ــار القانوني الداخلي  .فیھا من قبل القضـ ــتشـ   وفي رأي المسـ

المـطالـبات ـتأثیر ســــلبي ـمادي على البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة للمجموـعة وعلـیھ، لم تقم المجموـعة بقـید للمجموـعة، ـفإـنھ لن یكون لـھذه 
 ً  لوجود مخصصات كافیة عنھا كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة المرفقة. مخصصات إضافیة عن ھذه القضایا نظرا

 
 ")COVID – 19على وباء (" ةر المترتب ااألث  -33

") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة،  COVID - 19فیروس كورونا ("أدى تفشي  
ت،  حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكوی 

ة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الوباء على عملیات المجموعة  عن تدابیر دعم مختلف
 . 2021دیسمبر  31والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر االئتمان 

المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفاً التي تأثرت في  اتخذت إدارة  
 .المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر 

 
") من المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في عوامل  COVID - 19تطلبت حاالت عدم الیقین الناجمة عن وباء ("

. بالنسبة لعملیاتھا  2021دیسمبر    31االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في  
صلة المستخدمة والمتعلقة ببیئة االقتصاد الكلي لتحدید احتمالیة الخسائر االئتمانیة  الدولیة، قامت المجموعة بتحدیث المعلومات التطلعیة ذات ال

 فیما یتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ المجموعة أنشطتھا.
 

 إدارة مخاطر السیولة 
لتفشي وباء (" التمویل  COVID - 19استجابة  السیولة ووضع  بتقییم  المجموعة  تقوم  المناسبة.  ")،  بعنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر 

 ستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة لدیھا وذلك من خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة.
 

 قیاس القیم العادلة لألدوات المالیة 
لمبالغ المفصح عنھا للموجودات المالیة غیر المسعرة  أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة لتقلبات السوق الحالیة وذلك عند تحدید ا

. بالنظر  المجمعة  للمجموعة، وھذا یمثل أفضل تقییم لإلدارة بناءاً على المعلومات المتاحة التي یمكن مالحظتھا كما في تاریخ البیانات المالیة
القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تمثل السعر الذي  ")، قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت  COVID - 19إلى تأثیر وباء ("

 یمكن تحقیقھ للمعامالت بین المشاركین في السوق في الوضع الحالي. 
 

 قیاس القیم العادلة لألدوات غیر المالیة (ممتلكات وعقارات ومعدات، عقارات استثماریة، استثمار في شركات زمیلة) 
") على القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر  COVID - 19، قامت المجموعة بتحدید تأثیر تفشي وباء ("المجمعة  البیانات المالیةكما في تاریخ  

والناتج من التأثیر على التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن ھذه الموجودات غیر المالیة أو توقعات    2021دیسمبر    31المالیة كما في  
. تدرك  2021دیسمبر    31المشاركین في السوق للسعر اعتماًدا على المنھج المستخدم في تحدید القیمة العادلة لتلك الموجودات كما في  

والق  الجغرافیة  المناطق  بعض  أن  التطور  المجموعة  في  الوضع  استمرار  ومع  سلباً،  تأثرت  قد  الموجودات  فیھا ھذه  توجد  التي  طاعات 
واالنتشار، تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قیمة ھذه الموجودات غیر المالیة بشكل  

 مناسب في البیانات المالیة المجمعة. 
 

 رة خسائر اإلنخفاض في الشھ
من خالل إعادة    ") COVID - 19المبلغ القابل لالسترداد من الشھرة، وذلك مع األخذ في االعتبار تأثیر وباء ("  قامت المجموعة بتقییم

التقییم،   لھذا  نتیجة  النقدیة.  التدفقات  وتوقعات  االفتراضات  في  الالمجموعة    قامت النظر  مبلغ  كامل  البالغ  شبتسجیل    1,980,901ھرة 
 . )24(إیضاح   2021دیسمبر  31في بیان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتھیة في  خفاض في قیمة الشھرة كإن 

 
على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة في التطور    ") COVID - 19من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالیة والمتوقعة لتفشي تأثیر وباء ("

للمجموعة   المالي  األداء  على  سلباً  یؤثر  أن  یمكن  المرحلة ولكن  في ھذه  مؤكد  التطورات غیر  ومدة ھذه  حجم  یزال  ال  كما  واالنتشار، 
االفتراضات والتوقعات الخاصة بھ    والتدفقات النقدیة والمركز المالي في المستقبل. ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحدیث 

 في المستقبل. المجمعة حیث قد یكون لذلك تأثیر كبیر على البیانات المالیة 
 

 أرقام المقارنة -34
على    تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع تصنیف ارقام السنة الحالیة. إن عملیة إعادة التبویب لم یكن لھا تأثیر

 المجموعة أو حقوق الملكیة للسنة السابقة.  خسارة 
 



 
 وشركاتھا التابعة ش.م.ك. (عامة) –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
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  اتالقطاعمعلومات  -35

 قسام الرئیسیة التالیة كقطاعات تشغیلیة وبیانھا كالتالي:تم تصنیف األ ،دارةألغراض اإل
 

 الوصف   القطاع التشغیلي 
 مركزیة للمواد الغذائیة  أسواق   البیع بالتجزئة

 االستثمار في االوراق المالیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة   استثماري
 مقاوالت  العقود

 وتطویر والمتاجرة بالعقارات إدارة  العقارات
 

 التشغیلیة مبینة كالتالي: إن المعلومات المتعلقة بكل من القطاعات 
 

2021   
   البیع بالتجزئة   استثماري   العقود   العقارات   المجموع 

 مجموع اإلیرادات  197,973,251   -  9,613,392   345,364   207,932,007 
 مجمل الربح  36,013,292   -  1,560,955   345,364   37,919,611 
 إستھالك وإطفاء  ) 5,743,389(  ) 76,932(  ) 376,958(  ) 639,113(  ) 6,836,392(
 مصاریف تمویلیة  ) 2,118,686(  ) 4,603,489(  ) 8,041(  ) 65,049(  ) 6,795,265(
 ربح (خسارة) القطاعات  5,399,808   36,811,382   ) 2,925,658(  ) 2,584,057(  36,701,475 
 مجموع موجودات القطاعات    132,957,100   135,930,280   2,133,688   44,203,508   315,224,576 
 مجموع مطلوبات القطاعات  123,030,652   107,971,860   3,330,216   5,451,569     239,784,297 

 
2020   

   البیع بالتجزئة  استثماري  العقود  العقارات   المجموع 
 مجموع اإلیرادات  222,212,561   -  9,258,130   566,525   232,037,216 
 مجمل الربح  40,441,690   -  1,402,518   566,525   42,410,733 
 إستھالك وإطفاء  ) 5,668,837(  ) 87,184(  ) 688,768(  ) 1,178,887(  ) 7,623,676(
 مصاریف تمویلیة  ) 2,045,815(  ) 5,352,213(  ) 34,698(  ) 238,854(  ) 7,671,580(
 ربح (خسارة) القطاعات  8,234,035   ) 8,655,105(  295,299   ) 1,010,721(  ) 1,396,492(
 مجموع موجودات القطاعات  142,620,733   95,906,171   5,595,315   51,998,210   296,120,429 
 مطلوبات القطاعاتمجموع   150,689,443   87,144,608   3,846,865   9,599,932   251,280,848 

 


