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 الحسابات المستقل تقرير مراقب 

 
 ني مالمحترن ي المساهمالسادة إلى 

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

 دولـة الكويـت 

 
  المالية المجمعةالبيانات تدقيق  حول تقرير

 
 الرأي

ــ"المجمو(ة"( معا   ميشار إليه)وشركاتها التابعة   ("الشركة األم")  ع.ش.م.ك.  -  القابضةالمالية المجمعة لشركة مبرد لقد دققنا البيانات  ، والتي بــ
األرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل و  أو الخسـائر  والبيانات المجمعة لألرباح، 2020ديسـمبر   31تتضـمن بيان المركز المالي المجمع كما في  

، بما في ذلك المجمعة ذلك التاريخ، واإليضـاحات حول البيانات الماليةاآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسـنة المنتهية في  
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

 
ــع النواحي المادية، المركــبرأينا، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة (ادلة، من جمي  ــز المالــ ــي المجمــ ــا فــع للمجمو(ة كمــ ي ــ

 للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفقا  وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  وأدائها المالي، 2020ديسمبر  31
 

 بداء الرأيإأساس 
لتلك المعايير قد تم ـشرحها ـضمن بند مـسووليات مراقب الحـسابات حول    وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، إن مـسووليتنا   وفقا  لقد قمنا بأ(مال التدقيق  

لمتطلبات ميثاق األخالق للمحاســبين المهنيين الصــادر    وفقا  (ن المجمو(ة    مســتقلونتدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا. كما أننا  
في دولة الكويت،   المجمعة  متطلبات األخالقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات الماليةلى الإير أخالقية المحاســبين، باإلضــافة  (ن المجلس الدولي لمعاي 

ــلنا (ليها، كافية كما قمنا باإل ــوولياتنا األخالقية األخرا بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصــ لتزام بمســ
 رأينا.بداء إفي  ومالئمة لتكون أساسا  

 
 أمور التدقيق الهامة

سـنة الحالية.  إن أمور التدقيق الهامة، حسـب تقديراتنا المهنية، هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرا في تدقيق البيانات المالية المجمعة لل
إلى رأينا المهني حولها، وأننا ال نبدي ولقد تم اســتعرات تلك األمور ضــمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل، وفي التوصــل  

   .تدقیقنا راإط في له معالجتنا يهكیفو هبتحديد قمنا ذيلا الهام لتدقیقا رمأ يلي فیمامنفصال حول تلك األمور.  رأيا  
 

 تقييم العقارات االستثمارية
تمـثل  (ديـنار كويتي 13,967,371  – 2019كويتي )ديـنار   14,062,354  بمبلغ  2020ديســــمبر  31إن العـقارات االســــتثـمارـية كـما في  

من إجـمالي موجودات المجموـ(ة، إن تقييم العـقارات االســــتثـمارـية هي من أمور الـتدقيق الـهاـمة ألنـها تتضــــمن أراء  وأحـكاـما  مهـمة   ـهاـما    جزءا  
أن يتم تقييم العقارات االسـتثمارية مرة واحدة (لى األقل   . إن سـياسـة المجمو(ة المتبعة هيالمحاسـبية  والذي يعتمد بشـكل كبير (لى التقديرات

مرخص لهم. إن هذه التقييمات، من ضـمن تقييمات أخرا تتم (لى أسـاس االفتراضـات، مثل تقدير إيرادات  مسـتقلينمن قبل مقيمين  في السـنة  
التأجير، أســعار الخصــم ومعدالت اإلشــغال، ومعرفة الســوق ومخاطر المطورين والمعامالت التاريخية. لغرت تقدير القيمة العادلة للعقارات 

ــتثمارية، قام ال ــملة الدخل وإمقيمون ب االس ــتخدام تقنيات تقييم كطريقة رس ــوق المقارنةس ــعار الس ــتخدام  آخذين،  طريقة أس باال(تبار طبيعة واس
ــتثمارية. ــاحات (ن  العقارات االســ ــادرة من قبل المقيمين المرخص لهم وركزنا (لى مدا كفاية اإلفصــ لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم الصــ

 حول البيانات المالية المجمعة.( 10) هو مبين في إيضاح رقمالعقارات االستثمارية كما 
 

 2020ديسمبر  31خرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في أمعلومات 
، 2020لمعلومات األخرا تتكون من المعلومات الواردة في التقرير السـنوي للمجمو(ة لسـنة ا إن.  األخرا  المعلومات (ن  مسـوولة  اإلدارةإن 

 (لى  االطالعن مســووليتنا هي إفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، ف  .بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحســابات حولها
ا ـنأـخذ في اال(تـبار فيـما  إالمعلوـمات األخرا، وللقـيام ـبذـلك، ـف الـية   ـطابـقةذا ـكاـنت المعلوـمات األخرا  ير مت إنـن اـنات الـم بشـــــكل ـمادي مع البـي

الل  ذا ما تبين لنا من خإذا ما كانت تتضمن أخطاء مادية. هذا وإالمجمعة أو المعلومات التي حصلنا (ليها من خالل التدقيق، أو بطريقة أخرا،  
توجب    اإلفصـاحأخطاء مادية، فإننا مطالبون ب  تتضـمن  األخرا  المعلومات(ملنا أن  فيما  (نه  اإلفصـاح(ن ذلك ضـمن تقريرنا. ليس لدينا ما يـس

 المعلومات األخرا، كما أننا ال نعبر(ن أي نتيجة تدقيق حولها. شمليتعلق بهذا الشأن. إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال ي 
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 المجمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية
ــكل (ادل   ــوولة (ن إ(داد و(رت تلك البيانات المالية المجمعة بشـ للمعايير الدولية للتقارير المالية، و(ن نظام   وفقا  إن اإلدارة هي الجهة المسـ

لتمكينها من إ(داد البيانات المالية المجمعة، بحيث ال تتضـمن أية أخطاء مادية سـواء كانت ناتجة (ن االحتيال  الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا  
 أو الخطأ.

 
فصـاح (ند الحاجة (ن واإل  ،(لى تحقيق االسـتمرارية  تهاولة (ن تقييم قدرمسـو  الشـركة األموإل(داد تلك البيانات المالية المجمعة، تكون إدارة  

أو إيقاف أنشــطتها أو   المجمو(ةاألمور المتعلقة بتحقيق تلك االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية المحاســبي، ما لم يكن بنية اإلدارة تصــفية 
 (دم توفر أية بدائل أخرا واقعية لتحقيق ذلك.

 
 .للمجمو(ةالحوكمة هم الجهة المسوولة (ن مراقبة (ملية التقرير المالي  إن المسوولين (ن

 
 مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الحصــــول (لى ـتأكـيدات معقوـلة ـبأن البـياـنات الـمالـية المجمـعة كـكل، ـخالـية من أخـطاء ـمادـية، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة (ن االحتـيال أو  هو إن ـهدفـنا
دقيق الخطأ، وإصــدار تقرير التدقيق الذي يحتوي (لى رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات (الية المســتوا، ولكنها ال تضــمن بأن مهمة الت 

األخطاء المادية في حالة وجودها. إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو   بكشــفتقوم دائما   متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، ســوف  المنفذة وفق  
متخذة مجتمعة والتي يمكن أن تنشـأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية (ندما يكون من المتوقع أن توثر (لى القرارات االقتصـادية للمسـتخدم وال

 لى ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.بناء (
 

ــك المهني طيلة أ(مال ــتوا من الشــ ــة التقديرات المهنية واالحتفاظ بمســ  وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارســ
 :بالتالي نقوم التدقيق، كما أننا

ــميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات  • ــواء كانت ناتجة (ن االحتيال أو الخطأ، وتصــ المالية المجمعة، ســ
ر (دم التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول (لى أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأينا. إن مخاط

أ(لى من تـلك المـخاطر الـناتـجة (ن الخـطأ، حـيث أن االحتـيال قد يشـــــمل تواطو، أو  اكتشـــــاف األخـطاء الـمادية الـناتـجة (ن االحتـيال تعتبر
 تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو (رت خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

ليس لغرت  اســتيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها (القة بالتدقيق لغرت تصــميم إجراءات التدقيق المالئمة حســب الظروف، ولكن   •
 ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجمو(ة.

إدارة  مة الســــياســــات المحاســــبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاســــبية المطبقة واإليضــــاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل  ءتقييم مال •
 .المجمو(ة

تنتا  حول مال • تمرارية، وبناء (لى أدلة التدقيق التي حصـلنا (ليها، ـسوف  ءاالـس بية في تحقيق مبدأ االـس تخدام اإلدارة لألـسس المحاـس مة اـس
نقرر فيـما إذا كان هـناك (دم تأكد جوهري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشــــير إلى وجود شــــكوك جوهرية حول قدرة المجمو(ة (لى 

إلى   مراقب الحســـاباتوجود (دم تأكد جوهري، فإن (لينا أن نلفت االنتباه لذلك ضـــمن تقرير تحقيق االســـتمرارية، وإذا ما توصـــلنا إلى 
جاتنا اإليـضاحات المتعلقة بها ـضمن البيانات المالية المجمعة، أو في حالة ما إذا كانت تلك اإليـضاحات  ير مالئمة، لتعديل رأينا. إن اـستنتا

حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مســتقبلية قد   ســوف تعتمد (لى أدلة التدقيق التي حصــلنا (ليها
 (لى تحقيق االستمرارية. المجمو(ةتودي إلى (دم قدرة 

البـياـنات تقييم اإلـطار الـعام للبـياـنات الـمالـية المجمـعة من ـناحـية العرت والتنظيم والفحوا، بـما في ذـلك اإليضـــــاـحات، وفيـما إذا ـكاـنت تـلك   •
 المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرت الشامل بشكل (ادل.

أو أنشـطة األ(مال من خالل المجمو(ة بغرت إبداء الرأي    للشـركةالحصـول (لى دليل تدقيق كافي ومالئم فيما يتعلق بالمعلومات المالية  •
ولين (ن التوجيه، اإلـشراف واألداء (لى تدقيق حـسابات المجمو(ة. كما أننا مـسوولين بـشكل منفرد حول البيانات المالية المجمعة. أننا مـسو

 فيما يتعلق برأينا حول التدقيق.
 

التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك   أل(مالحول (دة أمور من بينها النطاق المخطط    المســـوولين (ن الحوكمةإننا نتواصـــل مع 
 .(ملية التدقيق أثناءه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا اية أوج

 
ــوولين (ن الحوكمة بما يفيد  ــتقالليةبمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة   إلتزامناكما قمنا بتزويد المســ رتباطاتنا واألمور  إ، وتزويدهم بكافة  باإلســ

 استقالليتنا، أو حيثما وجدت، والحماية منها.األخرا التي قد تشير إلى وجود شكوك في 
 

ــوولين (ن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا (لى أن لها األهمية الكبرا في   تدقيق  ومن بين األمور التي تم التواصــل بها مع المس
، ولقد قمنا باإلفصــاح (ن تلك األمور ضــمن تقرير التدقيق ما البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية وتم ا(تبارها بذلك، من أمور التدقيق الهامة

 ، قررنا (دم اإلفـصاح (نها ـضمن تقريرنا تجنبا  لم تكن القوانين أو التـشريعات المحلية تحد من اإلفـصاح (ن أمر معين، أو في حاالت نادرة جدا  
 امة.لنتائج (كسية قد تحدث نتيجة اإلفصاح (نها والتي قد تطغي (لى المصلحة الع
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 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
تقرير مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما هو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة   ،كذلك برأينا

يرات التي رأيناها ضـرورية ألداء مهام التدقيق، أن البيانات المالي  ة المجمعة  وارد في دفاتر الـشركة األم. وأننا قد حصـلنا (لى المعلومات والتفـس
ت الالحقة (ليهما، و(قد التأسيس والنظام األساسي للشركة والئحته التنفيذية والتعديال  2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   (ليهتتـضمن ما نص  

لألصــول المر(ية، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل الســنة المنتهية    وفقا  وأن الجرد أجري   األم والتعديالت الالحقة (ليهما،
ه التنفيذية والتعديالت الالحقة (ليهما أو لعقد التأســـيس  والئحت   2016لســـنة    1مخالفات ألحكام قانون الشـــركات رقم    2020ديســـمبر   31في  

 أو نتائج أ(مالها.  للشركة األمفي المركز المالي  (لى وجه يوثر ماديا   والتعديالت الالحقة (ليهما، والنظام األساسي للشركة األم
 

في شـأن هيئة أسـواق المال وتنظيم األوراق المالية والئحته   2010لسـنة    7برأينا كذلك، لم يرد إلى (لمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  
، (لى وجه يوثر ماديا  في المركز المالي للشـركة األم أو نتائج 2020ديسـمبر  31التنفيذية والتعديالت الالحقة (ليهما خالل السـنة المنتهية في  

 أ(مالها.
 
 
 
 
 
 

 دولــة الكـويت
 2021 فبراير 23

 البزيعنايف مسا(د  
   91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزيع وشركاهم 
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 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
  بيان األرباح أو الخسائر المجمع

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 جميع المبالغ بالدينار الكويتي() 

       
  ات إيضاح  2020  )*(  2019

 العمليات المستمرة:      
 النقل والتأجير والصيانة(مليات  يرادات إ    164,552   483,355 
 النقل والتأجير والصيانة(مليات تكلفة     (215,803)  (399,684)
 الربح  )الخسارة( مجمل     (51,251)  83,671 
      

   التأجير إيرادات     1,402,361   1,746,119 
 التأجير تكلفة     (346,056)  (247,229)
 مجمل الربح   1,056,305   1,498,890 
      

 مجموع مجمل الربح   1,005,054   1,582,561 
      

 مصاريف (مومية وإدارية   19  (585,928)  (598,659)
   المتوقعة مخصص خسائر االئتمان   ب    – 5  ( 93,922)  (17,464)

 بطيء الحركة متقادم ومخزون مخصص     ( 10,023)  -
 التشغيل ربح    315,181   966,438 
      

(12,764) 
 

(702) 
 

8 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  لالتغير في القيمة العادلة  

 أو الخسائر 
 أرباح بيع ممتلكات و(قارات ومعدات     66,328   -

 زميلة  شركة من نتائج أ(مال  المجمو(ة حصة   9  (155,793)  (79,761)
 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  10  -  279,510 
   (وائدإيرادات      32,458   49,228 
 مصاريف تمويلية     (121,228)  (188,153)
 أجنبية الت(متحويل فروقات     (8,338)  85,899 
 إيرادات أخرا     77,230   43,526 

 1,143,923 

¤  

 205,136 

حصة    من العمليات المستمرة قبل العمليات غير المستمرة و  ربح السنة   
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة  

 الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      

 المستمرة: غير العمليات      
 خسارة السنة من العمليات  ير المستمرة  7  (199,617)  ( 50,375)

 1,093,548 
 

5,519  
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم    من قبل  ربح السنة   

 العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      
 حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  ش   – 2  (66)  (8,245)
 ضريبة د(م العمالة الوطنية   ت   – 2  (1,896)  (27,969)
 حصة الزكاة   ث   – 2  (758)  (9,501)
 مكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة   22  -  ( 30,000)
 ربح السنة    2,799   1,017,833 

      

 بـ :  المتعلق      
 مساهمي الشركة األم      4,620   1,014,632 
 الحصص  ير المسيطرة      (1,821)  3,201 
 1,017,833   2,799    
      

 بمساهمي الشركة األم ة المتعلقالسهم  ربحية     فلس   فلس 
 األساسية من العمليات المستمرة  ربحية السهم  20  1.25  6.59

 األساسية من العمليات  ير المستمرة السهم خسارة  20  ( 1.22)  ( 0.31)

 بمساهمي الشركة األم  األساسية المتعلقة  ربحية السهم   20  0.03  6.28
  
   

 . (7)إيضاح رقم  كعمليات  ير مستمرة  قد تم إ(ادة تصنيفها، 2019ديسمبر  31المنتهية في لسنة المقارنة إن بعت األرقام المدرجة  ( *)
 

 . من البيانات المالية المجمعة ( تشكل جزءا  28( إلى )1يضاحات المرفقة من )ن اإلإ
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 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جميع المبالغ بالدينار الكويتي((

 
  2020  2019 

     

 1,017,833  2,799   ربح السنة 

     

     الدخل الشامل اآلخر: 

     

     إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع  الحقا  بند ممكن أن يعاد تصنيفه  

 310,767   46,348   فروقات ترجمة (ملة من العمليات األجنبية

 310,767  46,348   للسنة   الدخل الشامل اآلخر

 1,328,600  49,147   للسنة   مجموع الدخل الشامل

     

     المتعلق بـ : 

 1,325,399  50,968   مساهمي الشركة األم  

 3,201  (1,821)  الحصص  ير المسيطرة 

   49,147  1,328,600 

 
 

 . من البيانات المالية المجمعة ( تشكل جزءا  28( إلى )1يضاحات المرفقة من )ن اإلإ
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 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد

 ع بيان التغيرات في حقوق الملكية المجم
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

  بمساهمي الشركة األم  المتعلقةحقوق الملكية     

مجموع حقوق  

  الملكية

الحصص  ير  

 أرباح مرحلة   المجموع الجزئي  المسيطرة 

 

احتياطي ترجمة 

  (مالت أجنبية

أثر التغيرات في  

الدخل الشامل  

   لشركةاآلخر 

  زميلة

 بنود حقوق  

  ملكية أخرا 

حتياطي أسهم  ا

 أسهم خزانة  خزانة

 

حتياطي  ا

 رأس المال  إجباري

 

                      

 20,176,470   57,297   20,119,173    4,841,265  (1,768,988)  117,874  (3,594)  84,388  (476,135)  2019يناير  1الرصيد في  16,369,277  955,086  

 1,017,833  ربح السنة -  -  -  -  -  -  -  1,014,632    1,014,632   3,201  

 310,767   -   310,767  للسنة  اآلخرالدخل الشامل   -  -  -  -  -  -  310,767  -  

 1,328,600   3,201   1,325,399  مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  -  -  -  -  310,767  1,014,632  

-  -  -  (475,464)  ( 21إيضاح ) %5 (ينية أرباحتوزيعات  -  -    475,464   -  -  -  -  

(779,442)   -  (779,442)   (779,442)  ( 21إيضاح ) %5نقدية  أرباحتوزيعات  -  -  -  -  -  -  -  

(4,280)  إلى الحصص  ير المسيطرة نقدية توزيعات  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (4,280)  

-  -  -  (109,035)  حتياطي اإلجباري الالمحول إلى ا -  109,035  -  -  -  -  -  

 20,721,348   56,218   20,665,130    4,491,956  (1,458,221)  117,874  (3,594)  84,388  (671 )    2019ديسمبر  31الرصيد في  16,369,277  1,064,121  

 السنة )خسارة( ربح  -  -  -  -  -  -  -   4,620      4,620   (1,821)    2,799

 للسنة  اآلخرالدخل الشامل   -  -  -  -  -  -   46,348   -    46,348    -    46,348 

 للسنة  )الخسارة الشاملة( مجموع الدخل الشامل -  -  -  -  -  -   46,348    4,620      50,968    (1,821)    49,147 

 ( 21إيضاح ) %5نقدية  أرباحتوزيعات  -  -  -  -  -  -  -  (818,409)    (818,409)    -  (818,409)

 إلى الحصص  ير المسيطرة نقدية توزيعات  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (2,643)  (2,643)  

 حتياطي اإلجباري الالمحول إلى ا -   734    -  -  -  -  -  (734)  -  -  -

   2020ديسمبر  31الرصيد في   16,369,277   1,064,855  (671)   84,388     (3,594)  117,874  (1,411,873)   3,677,433    19,897,689   51,754       19,949,443

 
 

. من البيانات المالية المجمعة ( تشكل جزءا  28( إلى )1يضاحات المرفقة من )ن اإلإ
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 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
   بيان التدفقات النقدية المجمع

   2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
  ات إيضاح  2020  2019

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :      
 السنة من العمليات المستمرة ربح    205,136   1,143,923 
 السنة من العمليات  ير المستمرةخسارة  7  ( 199,617)  ( 50,375)

 1,093,548 
 

 5,519 
 

 
ربح السنة قبل حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة د(م العمالة الوطنية  

 ومكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة   وحصة الزكاة
      

 تسويات :       

 ستهالكات إ    11  -  59,167 

 خسائر االئتمان المتوقعة مخصص      ب   – 5    93,922   ( 9,592)

   بطيء الحركةمتقادم ومخزون مخصص         10,023   -

 12,764   702 
 

8 
األرباح      خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  لموجودات  العادلة  القيمة  في           التغير 

 أو الخسائر 
 بيع ممتلكات و(قارات ومعدات  أرباح      ( 66,328)  -

 زميلة  شركةأ(مال  من نتائج المجمو(ة حصة     9    155,793   79,761 

 ستثماريةاالتغير في القيمة العادلة لعقارات      10  -  ( 279,510)

 (وائد إيرادات       ( 32,458)  ( 50,283)

 مصاريف تمويلية          121,228   189,210 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة     14    61,353   71,730 

 شركة تابعة  بيعخسارة     7  199,617   -

 1,166,795   549,371    

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :      

 مدينون وأرصدة مدينة أخرا     114,214   ( 21,801)

 صلة صافي الحركة (لى أطراف ذات      ( 5,255)  ( 11,795)

 مخزون       2,299   ( 24,478)

 دائنون وأرصدة دائنة أخرا     44,927   ( 64,080)

 من العمليات  ة الناتج يةالنقدالتدفقات     705,556   1,044,641 

 مكافأة نهاية الخدمة المدفو(ة   14  ( 96,803)  ( 14,048)

 حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي المدفو(ة     ( 9,714)  ( 16,008)

 ضريبة د(م العمالة الوطنية المدفو(ة    ( 27,969)  ( 48,084)

 حصة الزكاة المدفو(ة     ( 11,222)  ( 18,767)

 مكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة المدفو(ة   22  ( 30,000)  ( 30,000)

 من األنشطة التشغيلية  ةالناتجالتدفقات النقدية  صافي     529,848   917,734 
      

 ستثمارية : الالتدفقات النقدية من األنشطة ا       

 صافي الحركة (لى ودائع ألجل     ( 200,000)  ( 800,000)

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المحصل من بيع موجودات مالية     -  1,257 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية  لشراءالمدفوع   8  ( 7,272)  -

 ممتلكات و(قارات ومعدات   لشراءالمدفوع   11  -  ( 5,540)

 ممتلكات و(قارات ومعدات المحصل من بيع       310,727   -

 مستلمة (وائد إيرادات       32,458   50,283 

 ستثمارية  الاألنشطة ا)المستخدمة في(  من  التدفقات النقدية الناتجةصافي     135,913   ( 754,000)
      

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :       

 إلتزامات (قود اإليجار  صافي الحركة (لى    ( 608,217)  ( 723,763)

 مدفو(ة أرباح نقدية توزيعات     ( 789,418)  ( 763,015)

 للحصص  ير المسيطرة  مدفو(ةتوزيعات     ( 2,643)  ( 4,280)

 مصاريف تمويلية مدفو(ة     ( 100,333)  ( 137,297)

 األنشطة التمويلية المستخدمة في   التدفقات النقديةصافي     ( 1,500,611)  ( 1,628,355)

 
     

 تعديالت ترجمة (مالت أجنبية   ( 1,744)  ( 57,141)
      

 في نقد ونقد معادل   النقصصافي     ( 836,594)  ( 1,521,762)

 ة في بداية السنة مستمرالنقد متعلق بالعمليات  ير    7  ( 86,776)  -

 ونقد معادل في بداية السنة  نقد    2,222,061   3,743,823 

 نقد ونقد معادل في نهاية السنة   3  1,298,691   2,222,061 
 

 . من البيانات المالية المجمعة ( تشكل جزءا  28( إلى )1المرفقة من )يضاحات ن اإلإ
  



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
 يضاحات حول البيانات المالية المجمعة إ

   2020ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 الشركة األم ونشاط تأسيس .1

األم   . تم تأسـيس الشـركةمسـجلة في دولة الكويت  هي شـركة مسـاهمة كويتية (امة"الشـركة األم"   .ع.ش.م.ك  -  القابضـةمبرد شـركة   إن
 1/ جلد  366م  تحت رق  -دارة التسجيــل العقاري والتوثيق  إ  -محدودة موثق لدا وزارة العدل    ةــــتأسيس شركة ذات مسوولي بموجب (قد  

 4بتاريخ   5/12رقم    مذكرةبموجب  ما تم التأشــير (لية بالســجل التجاري  آخرها  التي كان و  وتعديالته الالحقة،  1996مارس    6بتاريخ  
بتاريخ  ةالمنعقداألم لمـساهمي الـشركة    عاديةال  يرة من إدارة الـشركات المـساهمة بناء (لى قرار الجمعية العامة  الـصادر،  2017ديـسمبر 

 .2017نوفمبر  22
 

 : يلي كما هي األممن أجلها الشركة  تأسستالتي  إن األ رات
 . إدارة الشركات األخرا التي تساهم فيها وتوفير الد(م الالزم لهاالمشاركة في  وها أ إدارة الشركات التابعة ل 
 استثمار أموال الشركة األم في اإلتجار باألسهم والسندات واألوراق المالية األخرا.  
 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا  للقانون.  
وكفالتها لدا الغير، وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة الشركة   أو حصصا   لك فيها أسهما  تمويل أو إقرات الشركات التي تم 

 القابضة في رأس مال الشركة المقترضة (ن (شرين بالمائة. 
ال  االمتياز و يرها من  الصنا(ية وحقوق  النماذ   أو  التجارية  والعالمات  االختراع  براءات  الفكرية من  الملكية  حقوق  تملك حقوق 

 المعنوية، واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها. 
 
، وال يجوز بأي حال من األحوال أن تفســر أي من وأحكام الشــريعة اإلســالمية الســمحةفي ممارســة أ(مالها بتعاليم  األم  تقيد الشــركة  ت و

القيام بشــكل مباشــر أو  ير مباشــر بممارســة أي أ(مال ربوية في صــورة فوائد أو أية األم  األ رات المتقدمة (لى أنها تجيز للشــركة  
 .صورة أخرا

 
ركة   ابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخار  بصـفة األم يكون للـش رة األ(مال الـس ركة    ،أصـلية أو بالوكالةمباـش أن تكون األم  ويجوز للـش

لها مصــلحة أو تشــترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أ(ماال شــبيهة بأ(مالها أو التي قد تعاونها (لى تحقيق أ راضــها في الكويت أو  
 .ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها ،في الخار 

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

 
 .، دولة الكويت29قطعة  22شارع خيطان القديمة هو المسجل األم  الشركة (نوانإن 
 

 ."(الرئيسية )"الشركة األم )(امة( .ش.م.ك –لإلجارة واالستثمار  أ(يانمن قبل شركة  %39.152إن الشركة األم مملوكة بنسبة 
 

البيانات المالية المجمعة  إن    .2021فبراير    23تمت الموافقة (لى إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  
د  البيانات المالية المجمعة بع   هذهصالحية تعديل   حيث لهاالشركة األم   لمساهميالمرفقة خاضعة للمصادقة (ليها من قبل الجمعية العامة 

 . إصدارها
 

 الهامة السياسات المحاسبية .2
 وتتلخص  الدولية، المحاسبة معاييـر مجلس  (ن الصادرة  المالية للتقارير الدولية  للمعايير وفقا   للمجمو(ة  المجمعة  المالية البيانات إ(داد تم

 :يلي  فيما الهامة المحاسبية السياسات
 
 أسس اإل(داد :   -أ 

التكلفة ويتم إ(دادها (لى أســاس مبدأ ، للشــركة األمالذي يمثل العملة الرئيســية  بالدينار الكويتيالمجمعة  البيانات المالية   (رتتم ي 
 ـتدر  بقيمتـهاوالتي  ســــتثـمارـيةالوالعـقارات ا  ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الخســـــائر الموجودات الـمالـية  الـتاريخـية فيـما ـ(دا

 .العادلة
 

ا   المجمـعة الـمالـية البـياـنات إـ(داد إن  والتـقديرات اآلراء بعت إجراء اإلدارة من يتطـلب الـمالـية للتـقارير اـلدولـية للمـعايير وفـق
ياـسات تطبيق (ملية في واإلفتراضـات بية الـس بية واإلفتراضـات والتقديرات اآلراء (ن اإلفصـاح تم للمجمو(ة. لقد المحاـس  المحاـس

ــاح رقم في الهامة ــية للتقديرات  ير الموكدةإن   (.ت) 2 إيضــ ــادر الرئيســ مماثلة لتلك المطبقة في إ(داد البيانات المالية   المصــ
المجمو(ة    (لى  كورونافيروس  جائحة  بإســـتثناء تأثير تفشـــي ، 2019ديســـمبر   31المجمعة للمجمو(ة للســـنة المالية المنتهية في  

 (.27)في إيضاح لما هو مبين  وفقا  وذلك 
 

 المطبقة  والمعدلة   الجديدة المعايير
 

 والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية المعايير  
 الناتجة التغيرات بإستثناء السابقة السنة في المطبقة لتلك مماثلةالمجمعة  المحاسبية المستخدمة في إ(داد البيانات المالية   السياسات  إن
 وبيانها كالتالي: ، 2020 يناير 1 في للتقارير المالية كمـاالمعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية  بعت تطبيق (ن
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 تعريف األ(مال  – ( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت (لى 

  المصطلحات (( هي تغييرات (لى ملحق أ،  3التعديالت في تعريف األ(مال )تعديالت (لى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ( فقط، وبيانها كما يلي:3الُمعرفة، وإرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

ا(تبار األنشطة والموجودات المستحوذ (ليها كأ(مال يجب أن تتضمن (لى األقل ُمدَخل و(ملية  يوضح التعديل أنه لكي يتم   •
 موضو(ية تسهمان معا  بشكل جوهري في القدرة (لى اإلنتا . 

تضييق تعريفات األ(مال واإلنتا  من خالل التركيز (لى البضائع والخدمات المقدمة للعمالء، وإزالة اإلشارة إلى القدرة (لى   •
 فيت التكاليف. تخ

 إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمسا(دة المنشآت في تقييم ما إذا كان قد تم اإلستحواذ (لى (ملية موضو(ية.  •

 ومواصلة اإلنتا .   مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين (لى استبدال أي ُمدخالت أو (مليات    إزالة  •

يسمح بإجراء تقييم مبسط لمعرفة إذا كانت مجمو(ة األنشطة والموجودات المستحوذ (ليها ال    الذي   إضافة َخيار اختبار تركيز •
 . األ(مالتمثل 

 
 تسري التعديالت أ(اله (لى تجميع األ(مال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ 

 . 2020يناير  1في أو بعد 
 

( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم )  – (  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت (لى  
 " الفائدة معدلصالح ( "إ7)

الية: اال(تراف والقياس"  ( "األدوات الم39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9إن التعديالت (لى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
الفائدة. تتأثر (القة التحوط    معدل توفر (دد ا من التخفيفات، والتي تنطبق (لى جميع (القات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح  

أو أداة التحوط.    بالتحوط  لبند المغطىاإذا أدا اإلصالح إلى حالة من (دم التأكد بشأن توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية (لى أساس  
 من معدل الفائدة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير (لى البيانات المالية المجمعة للمجمو(ة حيث ال يوجد لديها أي (القات تحوط 

 
 "تعريف األهمية النسبية" – ( 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت (لى معيار المحاسبة الدولي رقم )

توفر تلك التعديالت تعريف ا جديد ا لألهمية النسبية التي تنص (لى أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  
لأل رات العامة    المجمعة  ريفها أو إخفائها (لى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية يوثر حذفها أو تح

والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد    ،المجمعة  المالية استنادا  إلى تلك البيانات  
المعلوم تأثير  أو  أو  (لى طبيعة  بشكل فردي  إلى ات، سواء  المالية  باإلضافة  البيانات  أخرا في سياق  يعتبر  المجمعة   معلومات   .

التحريف في المعلومات جوهري ا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يوثر (لى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم  
 أي تأثير مستقبلي (لى  ذه التعديالتيس من المتوقع أن يكون لهكما ل،  المجمعة  الماليةيكن لهذه التعديالت أي تأثير (لى البيانات  

   .المجمو(ة 
 

 2018مارس  29إطار المفاهيم للتقارير المالية الصادرة في 
ا، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغ رت من إطار  إن إطار المفاهيم ليس معيار 

(لى  المجمعة المفاهيم هو مسا(دة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومسا(دة القائمين (لى إ(داد البيانات المالية 
تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة (دم وجود معيار ساري قابل للتطبيق، ومسا(دة جميع األطراف (لى فهم المعايير وتفسيرها.  

ذلك (لى الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناء  (لى إطار المفاهيم. يتضمن إطار المفاهيم المعدل بعت المفاهيم    سيوثر
ات ويوضح بعت المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي  اإللتزامبالموجودات و  (تراف الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير اإل

   .للمجمو(ة  المجمعة  تأثير (لى البيانات المالية
 

  COVID-19 امتيازات (قود اإليجار ذات الصلة بـ -"التأجير"   ( 16)تعديالت (لى المعيار الدولي للتقارير المالية  
"تعديل (لى المعيار الدولي    COVID -19  بـ  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات تأجير تتعلق2020مايو    28في  

( (قود التأجير". تقدم هذه التعديالت إ(فاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في المعيار الدولي للتقارير  16للتقارير المالية رقم )
- COVIDجائحة  امتيازات التأجير كتأثير مباشر ل(ن  (لى (قد التأجير الناتجة    تالتعديال  المحاسبة (ن( بشأن  16المالية رقم )

من الموجر تمثل    COVID -19  بـ  . وكمبرر (ملي، يجوز للمستأجر اختيار (دم تقييم ما إذا كانت امتيازات التأجير المتعلقة19
تعديل في (قد التأجير. وبالتالي يقوم المستأجر الذي يأخذ هذا االختيار بالمحاسبة (ن أي تغيير في مدفو(ات (قد التأجير نتيجة  

(، إذا  16للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  وفقا  بنفس طريقة المحاسبة (ن التغيير    COVID -19  بـ  لتأجير المتعلقةامتيازات ا
 لم يمثل ذلك التغيير تعديال  في (قد التأجير.

 
لتطبيق المبكر. لم يكن لهذا  ، كما يتم السماح با2020يونيو  1يتم تطبيق التعديالت (لى الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . المالية المجمعة للمجمو(ة البيانات التعديل أي تأثير (لى 
 

لمجمو(ة. لم  لولكن ليس لها أثر (لى البيانات المالية المجمعة    2020تنطبق بعت التعديالت والتفسيرات األخرا للمرة األولى في  
 تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد.تقم المجمو(ة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو 

 
 . المجمعة لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي (لى البيانات المالية 
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 جارية التأثير  غيرالصادرة و الجديدة  عديالت المعايير والت

  و ير   الصادرة  الجديدة  والتعديالتالمعايير    تطبيقب   المجمو(ة لم تقم    المجمعة   (لى إصدار البيانات المالية  الموافقة في تاريخ    كما
 : التأثير جارية

 
 ( 3تعديالت (لى المعيار الدولي إل(داد التقارير المالية رقم ) -الرجوع إلى إطار المفاهيم 

مايو   رقم )2020في  المالية  التقارير  الدولي إل(داد  المعيار  تعديالت (لى  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  "تجميع 3،   )
الصادر  المجمعة  إشارة إلى إطار المفاهيم. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إ(داد و(رت البيانات المالية    -األ(مال"  
 دون تغيير متطلباته بشكل كبير. 2018مارس  29رة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في ، باإلشا1989في (ام 

 
( لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة  3أضاف مجلس المعايير أيضا  استثناء  لمبدأ اال(تراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

( أو  37زامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )في "اليوم الثاني" والتي تنشأ (ن االلت 
 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. (" الرسوم والضرائب"21)لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  

 
( للموجودات المحتملة  3المالية رقم )   في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إل(داد التقارير

 و(رضها. المجمعة  التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إ(داد البيانات المالية  
 

 وتطبق بأثر مستقبلي.  2022يناير  1إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 " ستخدامما قبل قصد اإل "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد  – ( 16رقم )تعديالت (لى معيار المحاسبة الدولي 
"الممتلكات والعقارات    –(  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت (لى معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو  
من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،    "، والذي يحظر (لى المنشآت الخصمستخدامالعوائد ما قبل قصد اإل   -والمعدات  

ها إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال   إيصالأي (ائدات من بيع تلك البنود المنتجة أثناء  
 . المجمع والدخل الشامل اآلخر رمن ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف تجهيزها في األرباح أو الخسائ 

 
ويجب تطبيقه بأثر رجعي (لى بنود    2022يناير    1إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 بتطبيق التعديل ألول مرة. (ندما تقوم المنشأة  المعروضة،  في أو بعد الفترة األولى    ستخدامالممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لإل 
 

 . المجمو(ةليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير مادي (لى 
 
 ات: تكاليف إتمام العقد" باإللتزام"العقود المثقلة  – ( 37الدولي رقم ) عديالت (لى معيار المحاسبةت 

( لتحديد التكاليف التي يجب  37الدولي رقم ) ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت (لى معيار المحاسبة 2020في مايو 
 ات أو متكبدا  خسائر. باإللتزام(لى المنشأة تضمينها (ند تقييم ما إذا كان العقد مثقال  

 
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة ذات الصلة المباشرة". تتضمن التكاليف المرتبطة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كال  من التكاليف  

ها ما لم  إستبعاداإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. إن التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم 
 حميلها صراحة (لى الطرف المقابل بموجب العقد. يتم ت 
 

هذه التعديالت (لى    المجمو(ة. ستطبق  2022يناير    1إن التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . ألول مرة   بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت تف  العقود التي لم 

 
 2020 -  2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 

 : 2020 –  2018فيما يلي ملخص للتعديالت من دورة التحسينات السنوية 
 

 " إللغاء اال(تراف بالمطلوبات المالية (% 10)الرسوم في اختبار "  –  (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  جوهريا    التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة (ند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا    هذا  يوضح

بما في ذلك الرسوم   لمقرت،وا(ن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفو(ة أو المستلمة بين المقترت  
المدفو(ة أو المستلمة من قبل المقترت أو المقرت نيابة (ن اآلخر. تقوم المنشأة بتطبيق التعديل (لى المطلوبات المالية التي يتم  

 . يأولبشكل تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إ(داد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل 
 

مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجمو(ة    2022يناير    1التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ذا  إن ه
ل  التعديالت (لى المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعدي هذه  

 . لتعديالت تأثير مادي (لى المجمو(ةتلك اليس من المتوقع أن يكون ل  .ي أولبشكل 
 

 " متداولة أو  ير متداولة كتصنيف المطلوبات " –  (1) رقم  التعديالت (لى معيار المحاسبة الدولي
  رقم   من معيار المحاسبة الدولي  (76)إلى    (69)تعديالت (لى الفقرات من    ،2020في يناير    أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية

 :   (لى أنها متداولة أو  ير متداولة. توضح التعديالت المطلوباتلتحديد متطلبات تصنيف   (1)
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 . التسوية تأجيلالمقصود بالحق في  •

 المالية. فترة الفي نهاية  أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودا   •

 . في التأجيل ا لحقه منشأة هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الأن  •

 . (لى تصنيفها  اإللتزامملكية، فلن توثر شروط  القابل للتحويل هي نفسها أداة  ال  اإللتزامضمنة في  ت أنه فقط إذا كانت المشتقات الم •

 
 ويجب تطبيقها بأثر رجعي.  2023يناير  1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد إن تلك 

 
 للمجمو(ة.  المجمعة إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي (لى البيانات المالية 

 
 : التجميع أسس  -ب 

  معا   م إليهقابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار ال مبرد لشركة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 
 . بـ"المجمو(ة"( 

 نسبة الملكية      

 2019  2020  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس  أسماء الشركات التابعة 

 % 99  -  صنا(ي   دولة الكويت     (7إيضاح  ) )أ(،   ذ.م.م -شركة باتك للصنا(ة  
 % 100  % 100  خدمات لوجستية   جمهورية السودان  .ذ.م.م -للتنمية واالستثمار المحدودة  شركة مبرد 

 % 100  % 100  (قاري  دولة الكويت  ش.ش.و.  –إنشاء األهلية العقارية 
 % 98  % 98  خدمات لوجستية   دولة الكويت   ش.م.ك. )مقفلة(  -شركة إمداد لتأجير المعدات  

 )أ(  .ش.م.م –شركة تكاتف العقارية  
جمهورية مصر  

 (قاري  العربية 
 

98 %  98 % 
 
  .الشركة األموهي متنازل (نها لصالح  ،صلة اتف ذاطرأمملوكة من المتبقية الملكية  أن نسب  ( أ)
 

 : السيطرة (ندما تكون الشركة األم  . وتوجدتسيطر (ليها الشركة األم إن الشركات التابعة هي الشركات التي

 .ت سلطة (لى الشركة المستثمر فيهاذا •

 .شاركتها مع الشركة المستثمر فيها، أو لديها حقوق (ن (وائد متغيرة من مقابلة للتعرت للخسارة •

 .ستثمر فيهالديها القدرة (لى إستخدام سلطتها في التأثير (لى (وائد الشركة الم •
 

تقييم مدا سيطرتها (لى الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظروف بأنه هناك تغييرات (لى واحد    تقوم الشركة األم بإ(ادة
 . أو أكثر من (ناصر السيطرة الثالثة المبينة أ(اله

 
مستثمر فانه يكون لديها السلطة (لى الشركة ال  ،(ند تملك المجمو(ة لنسبة أقل من أ لبية حقوق التصويت بالشركة المستثمر فيها

فيها (ندما تكون حقوق التصويت لها كافية ال(طائها القدرة العملية (لى توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانبها.  
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بعين اال(تبار في تقييم مدا كفاية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها    المجمو(ةتأخذ  

 طة (ليها، بما في ذلك: إل(طاء السل

 .حقوق تصويت المجمو(ة نسبة الى مدا توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين •

 .وأصحاب األصوات األخرا أو األطراف األخرا ،حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة •

 .الحقوق الناشئة (ن ترتيبات تعاقدية أخرا •

القدرة المالية للـشركة (لى توجيه األنـشطة ذات الـصلة (ند إتخاذ القرارات، بما في  أية حقائق وظروف إـضافية تـشير إلى مدا   •
  .ذلك أنماط التصويت في االجتما(ــات السابقـة للمساهمين

 
  . الفعلية  السيطرة زوال  تاريخ وحتى الفعلية السيطرة  بدء تاريخ من التابعة للشركات  المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن

تحديدا، يتم ادرا  اإليرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر  
والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريخ حصول الشركة االم (لى السيطرة وحتى تاريخ زوال سيطرة الشركة األم (لى الشركة  

 والخسائر المتبادلة  األرباح فيها بما  الشركات بالكامل، بين المتبادلة  والمعامالت  األرصدة  إستبعاد جميع يتم ميع،التج التابعة. (ند
 األخرا  ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسبية سياسات بإستخدام المجمعة  المالية البيانات إ(داد يتم   .المحققة  ير واألرباح

 .متشابهة ظروف  في تتم التي
 
المجمو(ة، بيان  ملكية حقوق من مستقل  بند في المجمعة  التابعة الشركات موجودات  صافي  من المسيطرة   ير الحصص إظهار يتم

األرباح أو الخسائر المجمع وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص  ير المسيطرة حتى إن  
 المسيطرة. نتج (ن ذلك قيد (جز في رصيد الحصص  ير 

 
معاملة ضمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبالغ  يتم المحاسبة (ن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع (دم التغير في السيطرة ك

الدفترية لحصص ملكية المجمو(ة والحصص  ير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات التابعة. إن أية  
باشرة في حقوق  فروقات بين الرصيد المعدل للحصص  ير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم اال(تراف بها م

 الشركة األم.   مساهميالمـلكية الخاصة 
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 إذا فقدت المجمو(ة السيطرة (لى شركة تابعة، فإنها تقوم باآلتي: 

 إستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة. •

 إستبعاد القيمة الدفترية للحصص  ير المسيطرة. •

 العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.إستبعاد فروق تحويل  •

 إدرا  القيمة العادلة للمقابل المستلم. •

 إدرا  القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. •

 إدرا  أي فائت أو (جز في األرباح أو الخسائر. •

بيان  إلى المجمع  الدخل الـشامل اآلخرواألرباح أو الخـسائر  بيان  إ(ادة تـصنيف حـصة الـشركة األم من البنود المـسجلة ـسابقا في   •
 األرباح المرحلة طبقا لما يلزم لهذه البنود. أو المجمع األرباح أو الخسائر

 
 :  صنيفات الجزء المتداول و ير المتداول ت  -  

 المتداول.المجمو(ة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادا  إلى تصنيف المتداول /  ير تعرت 
 

 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 كانت من المتوقع تحققها أو تنوا المجمو(ة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو •

 انت محتفظ به لغرت المتاجرة، أوك •

 ، أوالمجمع كانت من المتوقع تحققها خالل اثني (شر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز المالي •

أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يـستخدم لتـسوية التزام لفترة اثني (ـشر ـشهرا  (لى األقل بعد تاريخ بيان المركز كانت نقد  •
 .المجمع المالي

 
 تصنف المجمو(ة كافة الموجودات األخرا كـموجودات  ير متداولة.

 
 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:

 عادية، أوكان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل ال •

 محتفظ به بصورة رئيسية لغرت المتاجرة، أو •

 أو المالي،كان من المتوقع تسويتها خالل اثني (شر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  •

 .المجمع الماليال يوجد حق  ير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل (ن اثني (شر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  •
 

 تصنف المجمو(ة كافة مطلوباتها األخرا كـمطلوبات  ير متداولة.
 

 :  األدوات المالية -  د
. يتم إدرا  الموجودات المالية والمطلوبات المالية (ندما  ومطلوبات ماليةتقوم المجمو(ة بتصنيف أدواتها المالية كموجودات مالية  

 .  األحكام التعاقدية لتلك األدوات  في  ا  تكون المجمو(ة طرف
 

والتوزيعات واألرباح والخسائر    العوائد . إن  طبقا لمضمون اإلتفاقية التعاقديةيتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية 
. إن التوزيعات (لى حاملي هذه األدوات المالية المصنفة  ة كمطلوبات تدر  كمصروف أو إيرادالتي تتعلق باألداة المالية المصنف

يتم قيدها مباشرة (لى حقوق الملكية. يتم إظهار األدوات المالية بالصافي (ندما يكون للمجمو(ة حق قانوني ملزم  كحقوق ملكية  
 .لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد 

 
موجودات  ،  مدينينودائع ألجل،    ،معادلنقد ونقد    المجمع  بيان المركز المـالي في  المدرجـة الماليـة والمطلوبات المـوجودات  نــتتضم
  .دائنينالو   ،صلة ي مستحق إلى طرف ذ ،إلتزامات (قود اإليجار، بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمالية 
 

 لموجودات الماليةا -1
 

 تصنيف الموجودات المالية
تصـــنيف وقياس الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باســـتثناء لتحديد فئة  

ــتنادا  إلى نموذ  األ(مال الخاص بال ــتقات، اسـ ــائص  ابإدارة موجودات    مجمو(ةأدوات الملكية والمشـ لمجمو(ة و كذلك خصـ
 األدوات مجتمعين.التدفقات النقدية التعاقدية لتلك 

 
 تقييم نموذ  األ(مال

المجمو(ة لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، وتحقيق    تحدد المجمو(ة نموذ  أ(مالها وفق مـستوا يعكس أفـضل وـسيلة إلدارة
ــيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموج ــواء كان هدف المجمو(ة الوحيد هو تحصــ ودات أو  التدفقات النقدية التعاقدية. وهذا ســ

ــيل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين )كأن   تحصــ
يتم االحتـفاظ ـبالموجودات الـمالـية أل رات المـتاجرة(، ـفإن الموجودات الـمالـية تصــــنف كجزء من نموذ  أ(ـمال البيع وتـقاس  

ل األرباح أو الخـسائر. ال يتم تقييم نموذ  أ(مال المجمو(ة لكل أداة (لى حدة، ولكن (لى مـستوا أ(لى بالقيمة العادلة من خال
 من المحفظة ككل.
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ــل المبلغ والفائدة  ــل المبلغ والفائدة    –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفو(ات أصـ اختبار مدفو(ات أصـ

 فقط
نموذ  اال(مال لالحتفاظ بالموجودات لغرت تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصـــيل التدفقات النقدية  تحديد(ندما يتم 

ــل المبلغ والفائدة  في  مثل ت بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ت   المجمو(ةالتعاقدية والبيع، تقوم  مدفو(ات ألصــ
المبلغ والـفاـئدة فقط"(. أل رات ـهذا االختـبار، يُعرف "أصـــــل المبلغ" ـبالقيـمة الـعادـلة  )"اختـبار تحقق ـمدفوـ(ات أصـــــل   فقط
)(لى سـبيل المثال، في حالة أن يمثل   الموجودات الماليةوقد يتغير (لى مدا (مر  ،(ند اال(تراف المبدئي  موجودات الماليةلل

للفائدة في أي ترتيب إقرات أـساـسي تتمثل بـصورة    ةالجوهري الخـصم(. إن العناـصر    /  مدفو(ات ألـصل المبلغ أو إطفاء القـسط
 ومخاطر االئتمان.  للنقودنموذجية في مرا(اة القيمة الزمنية 

 
أي تغيير في نموذ  األ(مال المســتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم   حصــولالمجمو(ة بإ(ادة التصــنيف فقط في حال   تقوم

ــنيف ا(تبارا  من بداية فترة   ــولالالحقة ل  التقريرإ(ادة التصـ بدرجة    التغييرات هذه  مثل تكرارالمتوقع    ير  التغيير. ومن  حصـ
 كبيرة ولم تحدث خالل السنة.

 
 اال(تراف المبدئي

ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجمو(ة بشراء أو بيع  يتم اال(تراف بمشتريات  
األصــل. يتم اال(تراف بالموجودات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة مضــاف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية  ير 

 الخسائر.المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 

 إلغاء اال(تراف
ة من  دـي ات النـق دفـق ة في اســــتالم الـت دـي اـق ا تنتهي الحقوق التـع دـم ا( (ـن ا أو جزئـي ة )كلـي الـي الموجودات الـم اء اال(تراف ـب يتم إلـغ
ة، وذـلك في أـحدا   الـي دـية من الموجودات الـم ات النـق دفـق ا في اســــتالم الـت ا تحول المجموـ(ة حقـه دـم ة، أو (ـن الـي الموجودات الـم

أو )ب(   ،الـتاليين: )أ( إذا تم تحوـيل جميع المـخاطر والعواـئد الـخاصـــــة بملكـية الموجودات الـمالـية من قـبل المجموـ(ةالـحالتين  
(ـندـما ال يتم تحوـيل جميع المـخاطر والعواـئد للموجودات الـمالـية أو االحتـفاظ بـها، ولكن تم تحوـيل الســــيطرة (لى الموجودات  
 المالية. (ندما تحتفظ المجمو(ة بالسيطرة، فيجب (ليها االستمرار في إدرا  الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.

 
 لماليةفئات قياس الموجودات ا

 بتصنيف موجوداتها المالية (ند اإل(تراف المبدئي ضمن التصنيفات التالية: المجمو(ةتقوم 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة. •

 .األرباح أو الخسائر خالل أدوات الملكية بالقيمة العادلة من •
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
 كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذ  األ(مال الذي يهدف إلى تملك األصل للحصول (لى تدفقات نقدية تعاقدية، و •

الشــروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضــمن بشــكل أســاســي مدفو(ات المبلغ  •
 والفوائد المستحقة (لى المبلغ المتبقي.األصلي 

 
أدوات الدين التي تم قياـسها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باـستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخـسائر انخفات  

ــائر المجمع (ند إلغاء ا ــائر في بيان األرباح أو الخسـ ــل أو  القيمة، إن وجدت. يتم اال(تراف باألرباح والخسـ ال(تراف باألصـ
 تعديله أو انخفات قيمته.

 
 طريقة العائد الفعليو المطفأة التكلفة

ــلة.   ــيص إيرادات الفوائد (لى الفترة ذات الصـ ــاب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصـ طريقة العائد الفعلي هي الطريقة الحتسـ
ــكل (ام، فإن معدل العائد الفعلي هو   ــعربش ــتقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع   الس ــيالت النقدية المس ــم التحص الذي يقوم بخص

مة التي تشـكل جزءا  من سـعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسـاط أو الخصـومات  الرسـوم والنقاط المدفو(ة أو المسـتل
ــائر االئتمانية المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيثما ينطبق، فترة أقصــر، إلى القيمة   ــتثناء الخس األخرا( باس

بة للموجودات المالية التي تم شـــراوها أو الناشـــئة (ن ضـــعف  الدفترية اإلجمالية ألداة الدين (ند اال(تراف المبدئي. بالنســـ
ــتقبلية المقدرة، بما في ذلك  ــم التدفقات النقدية المسـ ــعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا (ن طريق خصـ ــاب سـ ائتماني، يتم احتسـ

 الخسائر االئتمانية المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدين (ند اال(تراف المبدئي.
 

التكلفة المطفأة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية (ند اال(تراف المبدئي مخصوما  منها المبالغ المستلمة من أصل  
ــتحقاق، المعدلة   ــتخدام طريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبلغ المبدئي ومبلغ االس ــافة إلى اإلطفاء التراكمي باس المبلغ باإلض

القيـمة اـلدفترـية اإلجـمالـية للموجودات الـمالـية هي التكلـفة المطـفأة للموجودات الـمالـية قـبل التـعدـيل   بمخصــــص الخســـــائر. إن
 لمخصص الخسائر.

 
 .تصنف كأدوات دين بالتكلفة المطفأة مدينينالو ،ألجل، ودائع معادلالنقد النقد وإن ال
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 النقد والنقد المعادل  •
 ولدا البنوك والودائع تحت الطلب لدا البنوك واالستثمارات قصيرة  الصندوق  في النقد في  المعادل  والنقد النقد يتمثل
 محددة من مبالغ إلى  للتحويل  اإليداع والقابلة  تاريخ من  أقل  أو  شهور  3 فترة  خالل  تستحق  والتي  السيولة  (الية  األجل 
   .القيمة التغيرات في  حيث من  ير مادية تتعرت لمخاطر  والتي النقد
 

 ودائع ألجل  •
 أشهر.  3إن ودائع ألجل يتم إيدا(ها لدا بنوك ولها فترة استحقاق تعاقدية ألكثر من 

 

 مدينون تجاريون •
تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط اال(تيادي،    ،يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء (ن بيع بضائع

ويتم اال(تراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا  
 مخصص االنخفات في القيمة.  

 
 رالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 

  موـضح هو  كما)  األخر  الـشامل  الدخل  خالل منالقياس بالتكلفة المطفأة أو    ـشروطيتم قياس الموجودات المالية التي ال تـستوفي  
 . (لى وجه التحديد:الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقيمةأ(اله( 

 
  بتصنيف ما لم تقم المجمو(ة    الخسائر   أو   االرباح  خالل   من   العادلة   بالقيمة يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية   •

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (ند اال(تراف المبدئي.  االدواتستثمار في اال

قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ال  شروط التكلفة المطفأة أو    شروط يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي   •
التكلفة   شروطإما   ةتوفي المسالدين  أدوات  تصنيف. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم  الخسائر  أو االرباح  خالل من العادلة بالقيمة

أو شروط   الشامل  االمطفأة  الدخل  العادلة من خالل  (ند    الخسائر  أو   االرباح   خالل   من   العادلة  بالقيمة  أو  اآلخر لقيمة 
القياس أو اال(تراف )"(دم تطابق    في  تطابق(دم    جوهرييلغي أو يقلل بشكل    التصنيفإذا كان هذا    المبدئياال(تراف  
(لى أسس مختلفة.    موالخسائر (ليه  باالرباح أو المطلوبات أو اال(تراف    الموجودات( الذي قد ينشأ من قياس "يالمحاسب 

 . الخسائر  أو  االرباح خالل  من العادلة  بالقيمةالمجمو(ة أي أدوات دين  تصنفلم 
 

تبعاد جل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح البيع و الناتجة من االـس إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو   ،تـس
 الخسائر المجمع وفقا  لشروط العقد أو (ندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح.

 
ــمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   ــعرة ضـ ــتثمارات في أدوات الملكية المسـ ــنف المجمو(ة االسـ تصـ

 .مركز المالي المجمعالخسائر في بيان ال
 

 انخفات قيمة الموجودات المالية
المتوقـعة لجميع أدوات اـلدين  ير المحتفظ بـها ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل    ـيةلخســـــائر االئتـمان لبمخصــــص  المجموـ(ةتعترف  

 .رئ ح أو الخساارب اال
 

توقع تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  للعقد وكافة التدفقات النقدية التي ت 
بة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األصـلي (لى ذلك األصـل.المجمو(ة   تـشمل التدفقات النقدية   اـستالمها، ثم يخصـم العجز بنـس

المتوقـعة الـتدفـقات النقدية من بيع الضــــمانات المحتفظ بها أو التحســــينات االئتمانية اآلخرا التي تعتبر جزءا  من الشــــروط  
 .التعاقدية

 
لمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين، طبقت المجمو(ة  األســلوب المبســط للمعيار واحتســبت الخســائر االئتمانية لبالنســبة 

المجمو(ة بتتبع التغيرات   مو(ليه، ال تقو  .ى الخسائر االئتمانية المتوقعة (لى مدا أ(مار الموجودات الماليةالمتوقعة استنادا  إل
تند إلى الـسجل  إفي مخاطر االئتمان وتقوم بتقييم   نخفات القيمة (لى أـساس مجمع. أنـشأت المجمو(ة مـصفوفة مخـصـصات تـس

ة المحددة للمدينين والبيئة االقتـصادية. يتم تقـسيم االنكـشافات للمخاطر (لى الـسابق لخـسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المـستقبلي 
أـساس الخـصائص االئتمانية مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافية، قطاع األ(مال، حالة التعـسر و(مر العالقة، أيهما 

 ينطبق.
 

 مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:تقييم من ثالث المجمو(ة  قلتطبيق األسلوب المستقبلي، تطب 

األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصــورة كبيرة بالنســبة لجودتها االئتمانية منذ اال(تراف المبدئي  –  األولىالمرحلة   •
 أو المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

لـمالـية التي تراجـعت قيمتـها بصــــورة كبيرة من حـيث جودتـها  األدوات ا –المرحـلة الـثانـية )ـ(دم انخـفات قيـمة االئتـمان(   •
 االئتمانية منذ اال(تراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية  ير منخفضة.

الموجودات الـمالـية التي لـها دلـيل موضــــو(ي (لى انخـفات القيـمة في ـتاريخ  –المرحـلة الـثالـثة )انخـفات قيـمة االئتـمان(  •
أن قيمتـها ـقد انخفضـــــت (ـندـما يكون لـحدث أو أكثر أثر ســــلبي (لى الـتدفـقات النـقدـية  والمـحدد    المجمـعة  البـياـنات الـمالـية

 المستقبلية المقدرة.
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مخاطر    منذ اال(تراف المبدئي، تقارن المجمو(ة  جوهريالمالية قد تدهورت بشكل    لألداة(ند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان 

اطر    (لى  التعثر اريخ التقرير بمـخ ة في ـت الـي ذا   (لى  التعثراألداة الـم د إجراء ـه دئي. (ـن اريخ اإل(تراف المـب ة في ـت الـي األداة الـم
تأخذ المجمو(ة في اال(تبار المعلومات الكمية والنو(ية المعقولة والمد(ومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات   ،التقييم

المســتقبلية للصــنا(ات التي  اإلمكانيةمفرط. تشــمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها    دجه  ة المتاحة دون تكلفة أوتطلعي ال
والتي تم الحصـــول (ليها من تقارير الخبراء االقتصـــاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية    ،مجمو(ةاليعمل فيها مدينو 

  للمعلومات  الخارجيةباإلضـافة إلى النظر في مختلف المصـادر    ،وموسـسـات الفكر ذات الصـلة و يرها من المنظمات المماثلة
 لمجمو(ة.لالمتعلقة بالعمليات األساسية  والمتوقعة الفعلية االقتصادية

 
شهرا " للمرحلة األولي مع اال(تراف بـــ "الخسائر االئتمانية المتوقعة   12يتم اال(تراف بـــ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  

أ(ـمار االئتـمان للموجودات الـمالـية" للمرحـلة الـثانـية والـثالـثة. تمـثل الخســـــائر االئتـمانـية المتوقـعة (لى ـمدا أ(ـمار  (لى ـمدا 
ــائر االئتمان المتوقعة الناتجة (ن جميع أحداث التعثر المحتملة (لى مدا العمر المتوقع لألداة   االئتمان للموجودات المالية خسـ

ا جزءا  من الخســــائر    12ة المتوقعة (لى مدا أ(مار االئتمان للموجودات المالية لمدة المالية. تمثل الخســــائر االئتماني  شــــهر 
االئتـمانـية المتوقـعة (لى ـمدا أ(ـمار الموجودات الـمالـية والتي من المتوقع أن تنتج (ن أـحداث تعثر (لى األدوات الـمالـية لـمدة 

ا بعد تاريخ التقرير المالي. 12   شهر 
 

ــائر ا ــائر االئتمان (لى مدا العمر المتوقع لألداة  يتحدد قياس الخسـ الئتمانية المتوقعة (ن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسـ
المالية. يتم خصـــم خســـائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياســـها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل  

  .(لى بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

 المطلوبات المالية -2
جميع المطلوـبات الـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة، وفي ـحاـلة القروت والســــلفـيات واـلدائنون تخصــــم تـكاليف ل  المـبدئييتم اال(تراف 

المعاملة المتعلقة بها بشـــكل مباشـــر. يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـائر أو  
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

 يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر(ندما تكون المطلوبات المالية:
 مقابل محتمل للمستحوذ في (ملية دمج األ(مال، -1
 محتفظ بها لغرت المتاجرة أو  -2
 الخسائر.  تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو -3
 

ــائر   ــائر بالقيمة العادلة، مع اال(تراف باألرباح أو الخســ يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخســ
 الخسائر إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءا  من (القة تحوط محددة.الناشئة (ن التغيرات في القيمة العادلة في االرباح أو 

 
ــائر، يتم اال(تراف بمبلغ التغير في   ــنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسـ ــبة للمطلوبات المالية المصـ ومع ذلك، بالنسـ

ك المطل ان لتـل اطر االئتـم التغييرات في مـخ اص ـب ة الـخ الـي ات الـم ة للمطلوـب ادـل ة الـع ل اآلخر. يتم القيـم ــاـم ل الشـــ دـخ ات في اـل وـب
اال(تراف بالمبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات في االرباح أو الخســائر. التغيرات في القيمة العادلة الخاصــة  

رباح أو الخـسائر  بالمخاطر االئتمان للمطلوبات المالية يعترف بها في الدخل الـشامل اآلخر وال يتم إ(ادة تـصنيفها الحقا  إلى اال
 لكن يتم تحويلها إلى األرباح المرحلة (ند استبعاد المطلوبات المالية.

 
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

اـئدة   ة الـف أة ـباســــتـخدام طريـق ة المطـف الـية  ير الـمدرـجة ـبالقيـمة الـعادـلة (لى النحو المبين أ(اله ـبالتكلـف يتم قـياس المطلوـبات الـم
 الفعلية.
 

 الدائنون •
يمثل رصــيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمثل بند الدائنين التجاريين االلتزام لســداد قيمة بضــائع أو  
خدمات تم شـــراوها ضـــمن النشـــاط اال(تيادي. يتم إدرا  الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة 

يقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تصـنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السـداد يسـتحق خالل سـنة  المطفأة باسـتخدام طر
 أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات  ير متداولة. 

 

 دائنو إيجار تمويلي  •
دائنو إيجار  (قود    اتالتفاقي   وفقا  مـستحق (لى أـساس الدفع الموجل لبنود تم ـشراوها  يتمثل دائنو إيجار تمويلي في المبلغ ال

جمالي المبلغ الدائن، بعد خـصم تكاليف التمويل المتعلقة بالفترات إب  دائنو اإليجار التمويلييدر  رـصيد (قــــــود    .تمويلي
اسـتحقاقها (لى أسـاس توزيع نسـبي زمني باسـتخدام طريقة العوائد  المسـتقبلية. يتم إطفاء تكاليف التمويل المسـتقبلية (ند 

 .الفعلية
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ــتبدال المطلوبات  إلغاء أو تقادم االلتزام مقابل تلك المطلوبات ،(ند إنتهاءيتم إلغاء اإل(تراف بالمطلوبات المالية  . (ندما يتم اس

أو تعديل شــروط المطلوبات المالية الحالية بشــكل جوهري.    المالية الحالية بأخرا من نفس المقرت بشــروط مختلفة جوهريا  
(تراف ألصـــــل اللتزام وإدرا  التزام ـجدـيد، ويتم إدرا  الفرق بين القيـمة اـلدفترـية ذات  إيتم مـعامـلة التـبدـيل أو التغيير ـكإلـغاء 
(  1: )بالفرق  اإل(تراف يتم، ا  . إذا لم يكن التعديل جوهري المجمع  والدخل الشـــامل اآلخر الصـــلة في بيان األرباح أو الخســـائر

ر ـكأرـباح أو  ئ ح أو الخســـــااـبر( القيـمة الـحالـية للـتدفـقات النـقدـية بـعد التـعدـيل في اال2القيـمة اـلدفترـية للمطلوـبات قـبل التـعدـيل  و )
 خرا.آخسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر 

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية -3

والمطلوبات المالية ويتم ادرا  صــــافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كان هناك حق  يتم مقاصــــة الموجودات  
وية   اس الصـافي أو لتحقيق الموجودات وتـس وية (لى أـس قانوني واجب النفاذ حاليا لمقاصـة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتـس

 المطلوبات في وقت واحد.
 

 :   مخزونال -  ـه
، بعد تكوين مخصص أليـة بنود متقادمة  الممكن تحقيقها أيهما أقل البيعيةصافي القيمة    التكلفة أو   متوسطيقيم المخزون (لى اساس  

لجعل    المتكبدة  ، وأجور العمالة المباشرة وكذلك المصاريف  ير المباشرةالمواد المباشرة  المخزونتكلفة  . تتضمن  كةأو بطيئة الحر
 . المتوسط المرجحالتكلفة (لى أساس  تحدد . موقعه وحالته الحالية المخزون في 

 
اال(تيادي مخصوما منه تكاليف االنجاز والمصاريف   إن صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو السعر المقدر للبيع من خالل النشاط

بناء (لى  .  البيعية الحركة  وبطيئة  المتقادمة  المخزون  بنود  الممكن يتم شطب  البيعية  القيمة  المتوقع وصافي  المستقبلي  االستخدام 
 تحقيقها.

 
 :  العقارات االستثمارية  -  و

تتضمن العقارات االستثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إ(ادة التطوير والمحتفظ بها لغرت اكتساب اإليجارات أو  
العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء وتكاليف العمليات المرتبطة  ارتفاع القيمة السوقية أو كالهما. تدر   

يتم تسجيل األرباح   بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.  يتم إدرا  العقارات االستثمارية  أو  بها. الحقا  للتسجيل المبدئي، 
لة للعقارات االستثمارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث بها  الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العاد

 .التغير
 

يتم رسملة المصاريف الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقط (ندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة من  
ق يمكن  التكلفة  وأن  المجمو(ة.  إلى  األخرا  المصاريف  والصيانة  اإلصالحات  تكاليف  جميع  تسجيل  يتم  موثوقة.  بصورة  ياسها 

 . المستبدل  للجزء ة ي الدفتر مةي كمصاريف (ند تكبدها. (ند استبدال جزء من العقار االستثماري، يتم إلغاء اال(تراف بالق
 

انتقال السيطرة للمشتري( أو سحبها نهائيا من االستخدام وال  يتم إلغاء اال(تراف بالعقارات االستثمارية (ند استبعادها )أي في تاريخ  
ار  يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستبعاد. ويتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة (ـن استبعاد أو إنهـاء خدمـة العق

 .االستثماري في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

الستثماري فقط (ند حدوث تغير في استخدام العقار يدل (لى نهاية شغل المالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا  يتم التحويل إلى العقار ا
لطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطوير. ويتم التحويل من (قار استثماري فقط (ند حدوث تغير في االستخدام يدل (ليه بداية شغل  

بالمحاسبة    ي حال تحول (قار مستخدم من قبل المالك إلى (قار استثماري، تقوم المجمو(ة المالك له، أو بداية تطويره بغرت بيعه. ف
 (ن ذلك العقار طبقا للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير االستخدام. 

 
 :   لشركات الزميلةا   -  ز

والتي تتمثل في قدرتها (لى المشاركة في القرارات   جوهري (ليها، تأثير للمجمو(ة  يكون التي الشركات تلك هي الزميلة الشركات  إن
بيان المركز المالي   في  تدر  الزميلة  الشركات في  االستثمارات الملكية، فان حقوق لطريقة  وفقا  والتشغيلية للشركة الزميلة.   المالية
بداية   تاريخ من الزميلة الشركة موجودات صافي في المجمو(ة لحصة اإلقتناء لتاريخ الحقة تغيرات أية بأثر المعدلة بالتكلفة المجمع

 لغرت بها محتفظ  كاستثمارات المصنفة االستثمارات (دا فيما  الجوهري، التأثير لهذا الفعلي الزوال  فعليا حتى التأثير الجوهري
الدولي  وفقا   (نها المحاسبة يتم البيع، حيث البيع  المتداولة  ير "الموجودات 5 رقم ليةالما للتقارير للمعيار  بها لغرت  المحتفظ 
 المستمرة".   ير والعمليات

 
  30(لى بيانات مالية مراجعة للشركات الزميلة كما في    الشركات الزميلة بناء    في  استثمارتهاتقوم المجمو(ة بإحتساب حصتها من  

 . 2020ديسمبر  31أكتوبر وحتى  1مع إجراء التعديالت المتعلقة بأية معامالت مادية تمت خالل الفترة من  2020سبتمبر 
 

تقوم بإدرا  حصتها في    تقوم المجمو(ة  بإدرا  حصتها في نتائج أ(مال الشركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع، كما
  الدخل الشامل اآلخر بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة ضمن  بيان األرباح أو الخسائر والتغيرات في  

 لها.  المجمع
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والتي   األجل طويلة حصص أية المجمو(ة متضمنة حصة الزميلة الشركة خسائر تجاوزت إذا الخسائر تسجيل (ن المجمو(ة تتوقف
 قامت  أو  الزميلة  الشركة  تجاه  إلتزام   المجمو(ة  (لى  كان إذا (دا  الزميلة فيما الشركة المجمو(ة في  صافي استثمار جزءا  من تمثل

 .بأية مدفو(ات نيابة (نها
 
حصة   حدود  في  الزميلة الشركة في  االستثمار مقابل الزميلة الشركات  مع المعامالت (ن الناتجة الخسائر أو األرباح ستبعادا يتم

 .الزميلة الشركة من المجمو(ة 
 
 المحتملة  واإللتزامات  والمطلوبات المحددة من صافي القيمة العادلة للموجودات  حصة المجمو(ة  (ن  اإلقتناء تكلفة  في  زيادة  أي  إن

 الدفترية القيمة  من  كجزء الشهرة  وتظهر   . كشهرة بها اإل(تراف  يتم اإلقتناء (ملية  تاريخ في كما  الزميلة  للشركة  بها  المعترف
 إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من . الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء من االستثمار لتحديد أي إنخفات في قيمتها الشركات  في لالستثمار

 ضمن مباشرة إدرا  الفرق يتم المحتملة، واإللتزاماتالمحددة   والمطلوبات  من صافي القيمة العادلة للموجودات  حصة المجمو(ة 
 األرباح أو الخسائر المجمع.  بيان
 

بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضو(ي (لى أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته   تحدد المجمو(ة 
االستثمار. فإذا ما وجد ذلك الدليل، فيتم اختبار االنخفات في القيمة  وتحديد إذا ما كان ضروريا  اال(تراف بأي انخفات في قيمة  

باحتساب مبلغ االنخفات في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن  لكامل القيمة الدفترية لالستثمار )متضمنة الشهرة( وتقوم المجمو(ة
ن األرباح أو الخسائر المجمع. يتم إدرا  أا (كس لإلنخفات  استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدرا  هذا المبلغ في بيا

 في القيمة إلى الحد الذي تزيد فيه الحقا القيمة القابلة لالسترداد من اإلستثمار.
 

ق  (ند فقــدان التأثير الجوهري (لى الشركة الزميلة، تقوم المجمو(ة بقياس وقيد أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. إن أي فر
ع  بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة (ند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به باإلضافة إلى المحصل من البي 

 يتم اإل(تراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
 

 دمج األ(مال والشهرة :  -  ح
 دمج األ(مال . أ

. تقاس تكلفة اإلقتناء بالقيمة العادلة في تاريخ اإلقتناء والتي تمثل إجمالي بإستخدام طريقة اإلقتناءيتم المحاسبة (ن دمج األ(مال  
يقوم المشــتري في كل (ملية دمج أ(مال   ،ير المســيطرة في الشــركة المشــتراةالمقابل الممنوح باإلضــافة إلى قيمة الحصــص  

مثل حـصتهم الحالية التي تعطي لمالكها الحق في حـصة نـسبية في  بقياس الحـصص  ير المـسيطرة في الـشركة المـشتراة والتي ت 
ــي صـافي قيمة الموجودا بة الحصـة فــــ تحوذ صـافي الموجودات (ند التصـفية إما بالقيمة العادلة أو بنـس ت المحددة للـشركة المـس

 . تدر  تكاليف اإلقتناء كمصروف (ند تكبدها.(ليها
 

للشــروط التعاقدية   وفقا  ات والمطلوبات المالية لغرت تحديد التصــنيف المناســب لها  تقوم المجمو(ة (ند اإلقتناء بتقييم الموجود
، بما في ذلك فـصل المـشتقات الـضمنية (ن تلك العقود التابعة ذات الـصلة كما في تاريخ اإلقتناءوالظروف اإلقتـصادية والـشروط  
 لها والخاصة بالشركة المشتراة.

 
ة العادلة كما في تاريخ إ(ادة قياس حصــــة المشــــترا الســــابقة (لى تاريخ اإلقتناء بالقيم، يتم (ـند دمج األ(ـمال (لى مراحل

 ، ويدر  أي ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.اإلقتناء
 

ــتري يتم إدراجه بالقيم . يتم إدرا  التغيرات الالحقة  ة العادلة كما في تاريخ اإلقتناءإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشـ
ا  في القيـمة الـعادـلة للمـقاـبل المحتـمل والتي ـقد تكون أصـــــل أو إلتزام   دوات  "األ  – (9)رقم    للتـقارير الـمالـية  معـيار اـلدوليلل  وفـق

 كية.، فإنه ال تتم إ(ادة قياسه حتى يتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملل المحتمل كحقوق ملكيةف المقاب المالية". (ند تصني 
 

لتي لم تكتمل معالجتها ، تقوم المجمو(ة بتســـجيل مخصـــصـــات للبنود ااأل(مال في نهاية الفترة المالية(ند (دم إســـتكمال دمج  
. ويتم تعديل هذه المخصـصـات خالل فترة القياس أو قيد موجودات أو مطلوبات إضـافية لتعكس أي معلومات حديثة المحاسـبية

، والتي كانت قد توثر (لى المبالغ المسـجلة (ند اإلقتناء إن كانت معروفة في  المتواجدة في تاريخ اإلقتناءوال  (ن الحقائق واألح
 ذلك التاريخ.

 
 الشهرة .ب 

ة للموجودات   ادـل ة الـع ه للحصــــص  ير المســــيطرة (ن القيـم ل المحول والمبلغ المعترف ـب اـب ادة في المـق ل الشــــهرة الزـي تمـث
ــهرة والمطلوبات واإللتزامات المحتملة   ــهرة مبدئيا كأصــل بالتكلفة والحقا يتم قياس الش كما في تاريخ (ملية اإلقتناء. تظهر الش

  بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفات المتراكمة في القيمة.
 

ـفإن   ،إذا ـكان هـناك زـيادة في صـــــافي القيـمة الـعادـلة لحصـــــة المجموـ(ة من الموجودات والمطلوـبات واإللتزاـمات (ن التكلـفة
ومن ثم إدرا  قيـمة الزـيادة  ،ـطالـبة ـبإـ(ادة تقييم القـياس والتـحدـيد لصـــــافي الموجودات ومراجـعة قـياس تكلـفة اإلقتـناءالمجموـ(ة م

 المتبقية بعد إ(ادة التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
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فإنه يتم توزيع الشــهرة (لى كل وحدات توليد النقد للمجمو(ة والمتوقع لها   ،لغرت التأكد من وجود إنخفات في قيمة الشــهرة

تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشـهرة (ليها سـنويا أو بصـورة أكثر تكرارا (ند وجود   .اإلنتفاع من (ملية الدمج
، ـفإـنه يتم من القيـمة اـلدفترـية لتـلك الوـحدة النـقد أـقلإذا ـكاـنت القيـمة االســــتردادـية لوـحدة تولـيد    .دلـيل (لى إنخـفات قيـمة الوـحدة

، ومن ثم يتم تخفيت باقي الموجودات في نفس (لى الوحدة بقيمة إنخفات القيمة تخفيت القيمة الدفترية ألي شـهرة تم توزيعها
ة المتعلقة بالشـهرة في  نخفات في القيمالأصـل في الوحدة، وال يتم (كس خسـائر االوحدة بشـكل نسـبي طبقا للقيمة الدفترية لكل  

  الفترات الالحقة.
 

ــهرة ــكل الشـ ــتبعاد جاجزءا من وحدة توليد النقد ويتم   (ندما تشـ ــهرة المسـ رتبطة  زء من العمليات بداخل هذه الوحدة، فإن الشـ
(ن إســتبعاد هذه الناتجة  ، وذلك (ند تحديد الربح أو الخســارة  لهذه العملياتبالعمليات المســتبعدة تمثل جزءا  من القيمة الدفترية  

المحتفظ به من وحدة    . يتم قياس الـشهرة المـستبعدة في هذه الحالة (لى أـساس القيمة النـسبية للعمليات المـستبعدة والجزءالعمليات
 .توليد النقد

 
ة المجمو(ة الخاصـة بالـشهرة الناتجة (ن (ملية إقتناء ـشرك ياـس ة اإن ـس ياـس تثمار في الـشركا الة زميلة قد تم (رضـها في ـس ت  ـس

 .(ز - 2)إيضاح رقم  -الزميلة 
 

 ممتلكات و(قارات ومعدات :  -   ط
 موقع  إلى الموجودات تلك بإيصال مرتبطة مباشرة تكاليف وأي الشراء سعر والمعدات والعقارات للممتلكات المبدئية التكلفة تتضمن
 اإلصالحات  مثل ،والمعدات والعقارات  الممتلكات تشغيل بعد المتكبدة المصاريف  إدرا  (ادة يتم .للتشغيل جاهزة  وجعلها  التشغـيل
 فيها يظهر التي الحاالت  في . فيها المصاريف  هذه تكبد يتم التي  الفترة في  المجمع  األرباح أو الخسائر بيان في والفحص  والصيانة
 الممتلكات إحدا  إستخدام من (ليها الحصول  المتوقع المستقبلية االقتصادية  المنافع في زيادة إلى  أدت  قد  المصاريف  أن بوضوح 

 الممتلكات  (لى إضافية  كتكلفة المصاريف  هذه  رسملة  يتم فإنه  أساسا ، المحدد األداء معيار من أ(لى حد  إلى  والمعدات  والعقارات 
 .والمعدات  والعقارات 

 
 خدمة إنهاء أو بيـع (ند  .القيمة اإلنخفات في  وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة والمعدات والعقارات  الممتلكات تظهر

األرباح   بيان في استبعادها (ن ناتجة  خسارة أو  ربح أي  ويدر  الحسابات من المتراكم واستهالكها تكلفتها استبعاد يتم الموجودات،
لتحديد االنخفات في القيمة (ندما تشير األحداث أو   والعقارات والمعدات  يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات . المجمع أو الخسائر

في حالة وجود مثل هذه الموشرات و(ندما تزيد القيمة الدفترية   تغيرات الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
قيمتها القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع (ن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيت الموجودات إلى  

 أو القيمة المستخدمة، أيهما أ(لى. 
 
األراضي  يتم ال يتماستهالك  الممتلكات   لبنود المتوقعة  اإلنتاجية  األ(مار  مدا  (لى  الثابت القسط  بطريقة  االستهالك احتساب  . 

 :يلي كما والعقارات والمعدات وذلك 
 

   سنوات 

 مباني  20
 وأدوات أجهزة ومعدات  10 -  4
 سيارات النقل   10 -  6
 أثاث وديكورات  5 -  4
 موجودات حق االستخدام  5 -  3

 
 ال يتم إستهالك حق انتفاع أرت مستأجرة وتظهر بالتكلفة ناقصا  خسائر اإلنخفات في القيمة. 

 
 االقتصادية  المنافع نمط مع تتفقان االستهالك وفترة الطريقة أن من للتأكد دوريا االستهالك وطريقة اإلنتاجي العمر مراجعة يتم

  .والمعدات  والعقارات الممتلكات بنود من  المتوقعة
 

يتم إلغاء اال(تراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات (ند استبعادها أو (ند إنتفاء وجود منفعة إقتصادية متوقعة من االستعمال  
 المستمر لتلك الموجودات.  

 
 : الموجودات  ير المالية قيمة  نخفاتا -  ي

الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل (لى انخفات في قيمة تلك  بمراجعة القيم   في نهاية الفترة المالية، تقوم المجمو(ة
الموجودات. إذا كان يوجد دليـل (لى االنخفات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائر االنخفات في القيمة،  

د ألصل منفرد، يجب (لى المجمو(ة تقدير القيمة القابلة لالسترداد  )إن وجدت(. إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالستردا
 لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. 

 
لألصل    إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أ(لى. يتم تقدير القيمة المستخدمة

ت النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب. يجب أن يعكس سعر  من خالل خصم التدفقا 
 الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. 
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القابلة لالسترداد المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من الق يمة الدفترية لألصل، فإنه يجب تخفيت القيمة  إذا كانت القيمة 

الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يجب اال(تراف بخسارة االنخفات في القيمة مباشرة في بيان  
معالجة خسارة انخفات قيمة    األرباح أو الخسائر المجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب

 األصل كانخفات إ(ادة تقييم.
 

لة  (ند (كس خسارة االنخفات في القيمة الحقا ، تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القاب 
الم القيمة (ن  انخفات  الدفتري بسبب (كس خسارة  المبلغ  يزيد  يتم  لالسترداد. يجب أال  لم  أنه  لو  الذي كان سيحدد  الدفتري  بلغ 

خسارة   بعكس  اال(تراف  يجب  السابقة.  السنوات  خالل  النقد(  توليد  وحدة  )أو  األصل  قيمة  انخفات  من  خسارة  بأية  اال(تراف 
ا وفي هذه الحالة  االنخفات في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمه

 يجب معالجة (كس خسائر االنخفات في القيمة كزيادة في إ(ادة التقييم. 
 

 :   العمليات  ير المستمرة - ك 
 : ذيلبيع، والا  لغرت محتفظ به    ا(لى أنه  اأو تم تصنيفه  امن المجمو(ة تم استبعاده  ات )وحدات( ُمَكون تمثل العمليات  ير المستمرة  

 قطاع جغرافي منفصل.تمثل نشاط جوهري أو  -

 تمثل جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوهري أو قطاع جغرافي منفصل. -

 .الحقا  تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرت البيع  -
 

 بقية  (ن التقريرالمالي وأل رات التشغيلية الناحية من واضح، بشكل تمييزها يمكن والتي نقدية  وتدفقات (مليات الُمَكون هذا يشمل
  بها   محتفظ  يكون  (ندما  نقد  توليد  وحدات   مجمو(ة   أو   نقد  توليد  وحدة   (ن  (بارة   المنشأة  مكونات   أحد   سيكون   أخر،  بمعنى.  المجمو(ة 
 .االستخدام لغرت

 

 . مستمرة، أيهما يحدث أوال  يتم تصنيف تلك العمليات كعمليات  ير مستمرة (ند البيع أو (ند تحقق شروط التصنيف كعمليات  ير 
 

يتم إدرا  االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات  ير المستمرة بشكل منفصل (ن االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات  
وكذلك  معة  المجالمستمرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع وذلك حتى مستوا الربحية للفترة المنتهية في تاريخ البيانات المالية  

المجمو(ة بحصة  ير مسيطرة في الشركة التابعة بعد البيع، حيث يتم إدرا  الربح أو الخسارة    الفترات المقارنة، حتى وإن احتفظت
 كبند مستقل ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 

 
 :   الخدمة نهاية  مخصص مكافأة -   ل

 اإللتزام  هذا إن   . الموظفين األهلي و(قود  القطاع  في  الكويتي العمل  لقانون  طبقا للموظفين الخدمة  نهاية  لمكافأة  إحتساب مخصص  يتم
 لهذا  الحالية القيمة  يقارب والذي  ،نهاية الفترة المالية في خدماته إنهاء  تم لو فيما موظف، لكـل المستحق  المبلغ يمثل  الممول  ير

 .اإللتزام النهائي
 

 :   للمساهمينتوزيعات األرباح  -  م
تقوم المجمو(ة باال(تراف بتوزيعات األرباح النقدية و ير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات (ند إقرار تلك التوزيعات نهائيا، 

  ة م االع. يتم إقرار تلك التوزيعات (ند الموافقة (ليها من قبل الجمعية  رة المجمو(ة داالتوزيعات خاضعا إلو(ندما ال يعود قرار تلك  
 . المجمع حقوق الملكيةفي بيان ، حيث يتم اال(تراف بقيمة تلك التوزيعات  اهمي الشركة األملمسالسنوية 

 

  يتم قياس التوزيعات  ير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدرا  نتيجة إ(ادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة 
ن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية  إالتوزيعات  ير النقدية، ف  (ند القيام بتلك  . المجمع  حقوق الملكية بيان  ضمن  

 . للموجودات الموز(ة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي   المجمعة  رباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات الماليةألفصاح (ن توزيعات ايتم اإل
 المجمع.

 
 :   رأس المال -  ن

إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم (رضها ضمن حقوق الملكية    .تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية 
   مخصومة من المبالغ المحصلة. 

 
 :   أسهم الخزانة -   س

من قبل المجمو(ة ولم يتم إ(ادة إصـدارها    الحقا  تتمثل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها ثم إ(ادة شراوها  
د  أو إلغائها بعد. وتتم المحاسبة (ن أسهم الخزانة باستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدرا  متوسط تكلفة األسهم المعا 

ا كحساب معاكس ضمن حقوق الملكية. (ند إ(ادة إصدار هذه األسهم يتم إدرا  األرباح في حساب منفصل  ير قابل للتوزيع  شراوه
ويتم تحميل أي خسائر محققة (لى الحساب نفسه في  فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة. ل"احتياطي أسهم الخزانة"،  الملكية ضمن حقوق  

ويتم تحميل الخسائر اإلضافية (لى األرباح المرحلة ثم االحتياطيات ثم (الوة اإلصدار (لى  حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب،  
 في (الوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم    (ن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا   الحقا  تستخدم األرباح المحققة  .التوالي

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
 يضاحات حول البيانات المالية المجمعة إ

   2020ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

21 

 
الخزانة (لى التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية (ن أسهم الخزانة. إن إصدار أسهم المنحة  األرباح المرحلة ثم احتياطي أسهم  

 .يودي إلى زيادة (دد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيت متوسط تكلفة السهم دون أن يوثر (لى إجمالي تكلفة أسهم الخزانة
 

التكاليف    ألم )أسهم الخزانة(، يتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا  (ند شراء أي شركة في المجمو(ة حصة في ملكية رأس مال الشركة ا 
اإلضافية المتعلقة مباشرة بأسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم إلى أن يتم إلغاء األسهم أو إ(ادة إصدارها.  

م التكاليف اإلضافية المباشرة للعملية في حقوق  ، يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصالحقا  في حال إ(ادة إصدار األسهم  
 الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم. 

 
 :   حقوق ملكية أخرابنود  -  ع

 دون فقدان السيطرة.من ملكية حصص وحقوق ملكية، شركات تابعة لتسجيل أثر التغير في  حقوق ملكية أخرابنود تم استخدام 
 

 :   العمالءإيرادات العقود المبرمة مع  -   ف
الذي تتوقع   المقابلبإيرادات العقود المبرمة مع العمالء (ند نقل ـسيطرة البـضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس    اإل(ترافيتم 

ــتحقاقه  المجمو(ة ــائعمقابل تلك   اسـ ــتنتجتأو الخدمات.   البضـ ــكل (ام أنها   المجمو(ة اسـ ــي  الطرفبشـ في ترتيبات (قود   الرئيسـ
 إلى العميل. السيطرة نقلإيراداتها، ألنها تسيطر (ادة (لى البضائع أو الخدمات قبل 

 
ا من خمس خطوات (لى النحو التالي لحساب اإليرادات   (ن العقود: الناتجةتطبق المجمو(ة نموذج 

يُعّرف العـقد ـبأـنه اتـفاق بين طرفين أو أكثر ينشــــئ حقوـقا  والتزاـمات واجـبة النـفاذ  -: تـحدـيد العـقد مع العمـيل   ىالخطوة األول 
 ويحدد المعايير الخاصة بكل (قد يجب الوفاء به.

أدية الـخدمات  التزام األداء هو و(د في العـقد مع العمـيل لبيع البضـــــائع أو ـت  -الخطوة الـثانـية : تـحديد التزامات األداء في العـقد  
 إلى العميل.

ســـعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجمو(ة إســـتحقاقه لبيع البضـــائع أو تأدية    -الخطوة الثالثة : تحديد ســـعر المعاملة   
 باستثناء المبالغ المحصلة نيابة (ن أطراف خار  التعاقد. ،الخدمات إلى العميل المتفق (ليها

بالنســبة للعقد الذي يحتوي (لى أكثر من التزام أداء،    –ملة (لى التزامات األداء في العقد الخطوة الرابعة: توزيع ســعر المعا 
ــعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي   ــيص سـ ــتقوم المجمو(ة بتخصـ سـ

 تتوقع المجمو(ة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام باألداء.
 (تراف باإليراد (ندما )أو كما( تفي المجمو(ة بالتزام األداء.الخطوة الخامسة : اال 

 
بممارـسة بعت األراء، مع األخذ في اإل(تبار كافة الحقائق والظروف ذات الـصلة (ند تطبيق كل خطوة من خطوات  المجمو(ة   تقوم

 النموذ  (لى العقود مع (مالئها.
 

بتلبية التزامات األداء  المجمو(ة  باإليرادات إما في وقت محدد أو (لى مدا فترة من الوقت، (ندما )أو كلما( تقوم  المجمو(ة    تعترف
بنقل السيطرة (لى البضا(ة أو الخدمات (لى مدا  المجمو(ة  (ن طريق بيع البضا(ة أو تأديه الخدمات المتفق (ليها لعمالئها. وتقوم  

 ( وذلك (ند استيفاء أي من المعايير التالية: فترة من الوقت )وليس في وقت محدد
 أو   ،العميل المنافع التي تقدمها أداء المجمو(ة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجمو(ة باألداء  ىأن يتلق 
ألصل أو  أداء المجمو(ة ينشئ أو يحسن األصل )(لى سبيل المثال، األ(مال قيد التنفيذ( الذي يسيطر (ليه العميل (ند تشييد ا 

 تحسينه، أو 
و للمجمو(ة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل    ، أداء المجمو(ة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجمو(ة 

 حتى تاريخه. 
 

تنـقل الســــيطرة في وـقت مـحدد إذا لم تتحقق أي من المـعايير الالزـمة لنـقل البضـــــاـ(ة أو الـخدـمة (لى ـمدا فترة من الوـقت. ـتأـخذ 
 المجمو(ة العوامل التالية في اال(تبار سواء تم تحويل السيطرة أم لم يتم:

 أن يكون للمجمو(ة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  
 في األصل. أن يكون للعميل حق قانوني   
 . أن تقوم المجمو(ة بتحويل الحيازة المادية لألصل 
 . أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل 
 أن يقبل العميل األصل.  

 
تلم والمتعلقة بالتزامات األداء التي لم يتم تلبيتها، وتدر  هذه المبالغ مثل المطل وبات  تعترف المجمو(ة بمطلوبات العقود للمقابل المـس

األخرا في بـيان المركز الـمالي المجمع. وـبالمـثل، إذا ـقاـمت المجموـ(ة بتلبـية التزاـمات األداء قـبل اســــتالم المـقاـبل، ـفإنـها تعترف إـما 
 لما إذا كانت هناك معايير  ير مرور الوقت قبل استحقاق المقابل. وفقا  بموجودات العقد أو مدينين في بيان المركز المالي المجمع 

 
رسـملة التكاليف اإلضـافية للحصـول (لى العقد مع العميل (ند تكبدها حيث تتوقع المجمو(ة اسـترداد هذه التكاليف، وال يتم تكبد يتم 

ــروف إذا كانت فترة   ــجيل (موالت المبيعات المتكبدة من قبل المجمو(ة كمصـ ــول (لى العقد. يتم تسـ تلك التكاليف إذا لم يتم الحصـ
 سنة.إطفاء تلك التكاليف أقل من 
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 : إن مصادر إيرادات المجمو(ة من األنشطة التالية

 (قود النقل  •
العـقد المتكـبدة لأل(ـمال المنجزة حتى ـتاريـخه إلى  تـكاليف  بـناء (لى نســـــبة   ـمدا الوـقتيتم اال(تراف ـبإيرادات (قود النـقل (لى 

 .إجمالي تكاليف العقد المقدرة
 

 اإليرادات األخرا  •
 األخرا (لى أساس مبدأ االستحقاق.يتم تحقق اإليرادات 

 

 ر(.   – 2إن السياسة المحاسبية إليرادات اإليجارات تم االفصاح (نها في إيضاح ) •
 
   :  المخصصات - ص 

االلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدث ســابق يكون من المرجح   يتم اال(تراف بالمخصــص فقط (ندما يكون (لى المجمو(ة
ة   دير موثق لمبلغ االلتزام. يتم مراجـع ة االلتزام، مع إجراء تـق ة لتســــوـي ــادـي ــادرا للموارد االقتصـــ ا صـــ دفـق ك ـت ب ذـل ه أن يتطـل مـع

ثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ، فيجب  المخصـصـات في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها إلظهار أفضـل تقدير ممكن. (ندما يكون تأ
 أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة المستقبلية للمصاريف المتوقعة لتسوية االلتزام. 

 
 ال يتم إدرا  المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.

 
 :    التمويلتكاليف  -   ق

وهي الموجودات   ،المـستوفاة لـشروط رـسملة تكاليف التمويلتكاليف التمويل المتعلقة مباـشرة بتملك أو إنـشاء أو إنتا  الموجودات  إن 
، يتم إضــافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصــبح جاهزة بشــكل  أو البيع  ســتخدامالتي تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصــبح جاهزة لإل

تخدامجوهري لإل تثمارات  اإل  إيرادات. إن أو البيع  ـس تثمرة خالل فترة (دم ـس تثمار الموقت لقروت محددة والمـس المحصـلة من اإلـس
يتم إدرا  كافة تكاليف التمويل األخرا في بيان األرباح أو    .إســتغاللها للصــرف يتم خصــمها من تكاليف التمويل القابلة لإلســترداد

والتكاليف األخرا التي تم تكبدها في   مصــاريف التمويلإن تكاليف التمويل تشــمل    ها فيها.بدالخســائر المجمع في الفترة التي يتم تك
 .فيما يتعلق بإقترات األموال المجمو(ة

 
 :  (قود اإليجار  -  ر

 ر كمؤج المجموعة
تشغيلية إذا احتفظ الموجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية. تصنف    تأجير(لى أنها (قود    التأجيرتصنف (قود  
  تأجير إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن    .تمويلية   تأجيراألخرا كعقود    التأجير جميع (قود  

يستند إلى مضمون هذا الترتيب، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد (لى استخدام أصل معين أو موجودات محددة، أو  
   .أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في استخدام األصل 

 
 (قد اإليجار التشغيلي 

ا التشغيلي (لى أساس  بإيرادات اإليجارات من (قد اإليجار  التكاليف  يتم اال(تراف  الثابت (لى مدا مدة (قد اإليجار. إن  لقسط 
م  المباشرة األولية المتكبدة (ند التفاوت وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها (لى القيمة الدفترية لألصل الموجر ويت 

 اال(تراف بها (لى أساس القسط الثابت (لى مدا فترة (قد اإليجار. 
 

 كمستأجر المجموعة 
  االستخدام   حق بموجودات    المجمو(ة  تعترف .  العقد  بداية  تاريخ  في  تأجير،  يتضمن  أو  تأجير العقد  كان  إذا  مابتقييم    المجمو(ة   تقوم

 . المستأجر  الطرف  فيها تكون التي التأجير ترتيبات بجميع يتعلق فيما  المقابلة التأجير ومطلوبات
 

 اإلستخدام  حق   موجودات (1
بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية (قد التأجير )أي التاريخ الذي تصبح به الموجودات محل العقد    المجمو(ة  تعترف

متاحتا  لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا  أي استهالك متراكم وخسائر انخفات القيمة المعدلة ألي  
تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات (قد التأجيرالمعترف بها   (مليات إ(ادة قياس لمطلوبات (قد التأجير.

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ودفعات (قد التأجير المسددة في أو قبل تاريخ بداية (قد التأجير ناقصا  أي حوافز إيجار  
وجودات المستأجرة في نهاية مدة (قد التأجير، يتم بصورة معقولة من حصولها (لى ملكية الم  المجمو(ةمستلمة. إذا لم تتأكد  

إستهالك موجودات حق االستخدام المعترف بها (لى أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة (قد  
 اإليجار، أيهما أقرب. تتعرت موجودات حق االستخدام لالنخفات في القيمة. 
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 التأجير  (قد مطلوبات  (2
في تاريخ بداية (قد التأجير بمطلوبات (قد التأجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات (قد التأجير المقرر    المجمو(ة  تعترف

سدادها خالل فترة (قد التأجير. وتتضمن دفعات (قد التأجير الدفعات الثابتة )تشمل دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصا  أي حوافز  
أجير المتغيرة تعتمد (لى موشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة  التأجير مستحقة ودفعات (قد الت 

متأكدة من ممارسة هذا الخيار    المجمو(ةالمتبقية. كما تشتمل دفعات (قد التأجير (لى سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت  
إذا كانت مدة   التأجير  الغرامات إلنهاء (قد  التأجير تعكس ممارسة  بصورة معقولة ودفعات  إنهاء (قد    المجمو(ة (قد  خيار 

التأجير. يتم اال(تراف بدفعات (قد التأجير المتغيرة والتي ال تعتمد (لى موشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فيه  
 األحداث أو الظروف التي تستد(ي سداد الدفعات.   

 
سعر االقترات اإلضافي في تاريخ بداية (قد التأجير، إذا    المجمو(ة دم  إحتساب القيمة الحالية لدفعات (قد التأجير، تستخ  (ند

كان سعر الفائدة المتضمن في (قد اإليجار  ير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية (قد التأجير، يتم زيادة قيمة مطلوبات  
لمسددة. إضافة الى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية  (قد التأجير لتعكس نمو الربح، بينما يتم تخفيضها مقابل دفعات (قد اإليجار ا 

لمطلوبات (قد التأجير، إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة (قد التأجير أو تغيير في مضمون دفعات (قد التأجير الثابتة أو تغيير 
 في التقييم الذي يتم إجراوه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء الموجودات محل العقد. 

 
 القيمة  منخفضة الموجودات  تأجير  و(قود  األجل قصيرة  التأجير (قود (3

إ(فاء اال(تراف الخاص بعقود التأجير قصيرة األجل (لى لعقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أي (قود التأجير    المجمو(ة  تطبق 
شهرا  أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوي (لى خيار شراء(. كما تطبق أيضا  إ(فاء اال(تراف الخاصة    12التي تبلغ مدتها  

  1,500ة (لى (قود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من  بعقود تأجير موجوداتها ذات القيمة المنخفض
دينار كويتي(. يتم اال(تراف بدفعات (قد التأجير (لى (قود التأجير قصيرة األجل و(قود تأجير الموجودات ذات القيمة منخفضة  

 كمصروف (لى أساس طريقة القسط الثابت خالل مدة التأجير. 
 

 موسسة الكويت للتقدم العلمي : حصة  -   ش
قبل خصم حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  األم  % من ربح الشركة  1يتم إحتساب حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  

من أرباح الشركات  األم  الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة وبعد استبعاد حصة الشركة    العمالة وضريبة د(م  
 . حتياطي اإلجباري الالتابعة والزميلة والمحول إلى ا الكويتية مة المساه

 
 ضريبة د(م العمالة الوطنية :  -   ت

% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت  2.5يتم احتساب ضريبة د(م العمالة الوطنية بواقع  
الزكاة ومكافأة أ(ضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح  للتقدم العلمي وضريبة د(م العمالة الوطنية وحصة  

المدفو(ة من   الوطنية  العمالة  الكويت وكذلك حصتها في ضريبة د(م  بورصة  في  المدرجة  التابعة  والشركات  الزميلة  الشركات 
من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وذلك   الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة

 والقوا(د التنفيذية المنفذة له.  2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم   2000لسنة  19طبقا للقانون رقم 
 
 حصة الزكاة :  -   ث

العلمي وضريبة د(م  % من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت للتقدم  1يتم احتساب الزكاة بواقع  
في أرباح الشركات المساهمة الكويتية    األم   العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أ(ضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة

لشركات  الزميلة والتابعة وكذلك حصة الزكاة المدفو(ة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من ا
 والقوا(د التنفيذية المنفذة له.  2007لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46المساهمة الكويتية، وذلك طبقا للقانون رقم 

 
 العمالت األجنبية :  -  خ

ألسعارالصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت. ويتم إ(ادة تحويل    وفقا  تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي  
ألسعار الصرف السائدة بذلك   وفقا  الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي 

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ    وفقا  ريخ. أما البنود  يرالنقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إ(ادة تحويلها  التا
 . إن البنود  ير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة (لى أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها . تحديد قيمتها العادلة

 
الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إ(ادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة.    تدر  فروق التحويل

أما فروق التحويل الناتجة من البنود  ير النقدية كاألدوات المالية والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  
 . خسائر التغير في القيمة العادلة  الخسائر فتدر  ضمن أرباح أو 

 
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة   وفقا  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي  

ألسعار صرف مساوية تقريبا ألسعار الصرف السائدة في    وفقا  يتم تحويل نتائج األ(مال لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي    . المالية
ويتم إدرا  هذه    ،المجمع  تاريخ هذه المعامالت، ويتم إدرا  فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم إستبعاد العمليات األجنبية فيها. الفروق في بيان األرباح أو 
 

إن الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة (ن (مليات شراء شركات أجنبية يتم التعامل معها كموجودات ومطلوبات الشركات  
 األجنبية ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال. 
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 األحداث المحتملة :  -  ذ

اال (ندما يكون استخدام موارد اقتصادية لسداد التزام قانوني حالي  المجمعة   المالية  البيانات ضمن المحتملة  المطلوبات إدرا  يتم ال
(ن المطلوبات   اإلفصاح  أو متوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة. وبخالف ذلك، يتم

 مستبعـدا .  اقتصادية  خسائر تحقيق  احتمال  يكن لم  ما المحتملة
 
اقتصادية نتيجة   منافع تحقيق يكون (ندما (نها اإلفصاح يتم بل  المجمعة  المالية البيانات ضمن المحتملة الموجودات إدرا  يتم ال

 مرجحا .  أحداث سابقة 
    

 معلومات القطاع :  -  و
.  ف ــد مصاري ـأو تكب   رادات ــإي اب  ـا اكتسـج (نهــة األ(مال التي ينت ــ ي أنشطـل فـة يعمــن المجمو(ـل مـ زء منفصــو جـطاع هــإن الق

يتم اإلفصاح (ن القطا(ات التشغيلية (لي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي وهو  
 توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطا(ات التشغيلية. الشخص المسوول (ن 

 
 :  الهامة  المحاسبية واالفتراضات  اآلراء والتقديرات    -   ت 

للمعايير   وفقا  إن المجمو(ة تقوم ببعت اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إ(داد البيانات المالية المجمعة  
ت  الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضات توثر (لى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبا

بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ المدرجة لإلواإلف والمصاريف خالل    يراداتصاح (ن الموجودات والمطلوبات المحتملة 
 . لنتائج الفعلية (ن تلك التقديراتالسنة. قد تختلف ا

 
 :  اآلراء - أ 

اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها  ، قامت  2لمجمو(ة والمبينة في إيضاح رقم  من خالل (ملية تطبيق السياسات المحاسبية ل
   .أثر جوهري (لى المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة 

 
 :  يراداتتحقق اإل -1

يتم تحقق اإليرادات (ندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للمجمو(ة، ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها. إن  
تلبية معايير اال(تراف باإليراد   للتقارير المالية رقم )  وفقا  تحديد ما إذا كان  ( وسياسة تحقق اإليراد  15للمعيار الدولي 

 . ب أراء هامة( يتطلف  -  2المبينة في إيضاح رقم )
 

 :   تحديد تكاليف العقود -2
إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل (ام يتطلب أراء هامة. إن تحديد تكاليف  

الدولي للتقارير  العقود لها تأثير هام (لى تحقق اإليرادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل. تتبع المجمو(ة إرشادات المعيار 
 .( لتحديد تكاليف العقود وتحقق اإليرادات 15المالية رقم )

 
 :  تصنيف األراضي  -3

(ند إقتناء األراضي، تصنف المجمو(ة األراضي إلى إحدا التصنيفات التالية بناء (لي أ رات اإلدارة في إستخدام هذه  
 : األراضي

 
 :   عقارات قيد التطوير .1

المجمو(ة في تطوير األراضي بهدف بيعها في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكاليف  (ندما يكون  رت  
 . اإلنشاءات يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير 

 
 :  أعمال تحت التنفيذ  .2

(ندما يكون  رت المجمو(ة تطوير األراضي بهدف تأجيرها أو إستخدامها في المستقبل، فإن كال من األراضي  
 .تم تصنيفها كأ(مال تحت التنفيذوتكاليف اإلنشاءات ي 

 
 :  عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة .3

(ندما يكون  رت المجمو(ة بيع األراضي خالل النشاط اال(تيادي للشركة، فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات  
 . محتفظ بها لغرت المتاجرة 

 
 :  عقارات استثمارية  .4

االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية، أو أن الهدف لم  (ندما يكون  ــرت المجمو(ة تأجير األراضي أو  
 . فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية ،يتم تحديده بعد

 
األراضي(ند   األراضي    ، إقتناء  المجمو(ة  تأجير   ستثماريةاعقارات  كتصنف  المجمو(ة  يكون  رت  (ندما 

 . ن الهدف لم يتم تحديده بعدإ، أو قيمتها الرأسماليةاألراضي أو االحتفاظ بها بهدف زيادة 
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 :  ومخصص مخزون  اإلنخفات في القيمة مخصص  -4

االنخفات في قيمة  إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء وروا  المخزون والعوامل المحددة الحتساب  
 .المدينين والمخزون تتضمن آراء هامة

 
 : الموجودات المالية تصنيف  -5

(ند اقتناء األصل المالي، تقرر المجمو(ة ما إذا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو  
( تقييم 9بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )"

ستثناء أدوات الملكية والمشتقات، استنادا  إلى نموذ  أ(مال المجمو(ة إلدارة الموجودات ذات  كافة الموجودات المالية، با
( حول تصنيف موجوداتها  9خصائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجمو(ة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 (. د  -  2المالية كما هو مبين في إيضاح رقم )
 

 :  األ(مالدمج  -6
(ند اقتناء شركات تابعة، تقوم المجمو(ة بتحديد ما إذا كان هذا االقتناء يمثل إقتناء أ(مال أم إقتناء موجودات )أو مجمو(ة  
متكاملة من   إقتناء مجمو(ة  يتم  أ(مال (ندما  االقتناء كدمج  ذلك  بالمحاسبة (ن  المجمو(ة  تقوم  موجودات مطلوبات(. 

ودات، حيث يوخد في اال(تبار بشكل خاص ماهية العمليات الجوهرية المقتناة. إن تحديد مدا  األنشطة باالضافة إلى الموج 
 جوهرية العمليات المقتناة يتطلب آراء هامة. 

 
مجمو(ة موجودات    أما (ندما تكون (ملية االقتناء ال تمثل دمج أ(مال، فيتم المحاسبة (ن تلك العملية كاقتناء موجودات )أو 

زيع تكلفة االقتناء (لى الموجودات والمطلوبات المقتناة إستنادا إلى قيمتهم العادلة بدون إحتساب شهرة  ومطلوبات(. يتم تو
 أو ضرائب موجلة. 

 
 :  الضرائب -7

تخضع المجمو(ة (ن طريق شركاتها التابعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحديد مخصصات ضرائب الدخل  
العديد من المعامالت والعمليات الحسابية التي تجعل تحديد الضريبة النهائية  ير موكد من  يتطلب آراء هامة، حيث توجد 

 خالل النشاط اال(تيادي للمجمو(ة. 
 

 : تحقق السيطرة  -8
ترا(ي اإلدارة (ند تحديد وجود السيطرة (لى الشركة المستثمر فيها ما إذا كان لديها سيطرة واقعية (لى تلك الشركة،  

% من حقوق التصويت بها. إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستثمر فيها  50كانت تملك أقل من  وذلك إذا ما  
   ومدا إمكانية قيام المجمو(ة بإستغالل سلطتها للتأثير (لى العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها يتطلب آراء هامة.

 
 : تقييم التأثير الجوهري  -9

التأثير   تحديد  (لى  (ند  القدرة  للمجمو(ة  كان  إذا  ما  اال(تبار  في  اإلدارة  تأخذ  بها،  المستثمر  الشركة  (لى  الجوهري 
من حقوق  %  20المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها إذا كانت المجمو(ة تملك نسبة أقل من  

ل في النظر في تمثيل المجمو(ة في مجلس إدارة الشركة  التصويت في الشركة المستثمر بها. يتطلب التقييم آراء هامة تتمث 
 المستثمر بها والمشاركة في (مليات صنع السياسة والمعامالت الجوهرية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها.

 
 :  ر(قود التأجي  -10

 : يلي ما ،أخرا أمور  بين من ،(16) رقم المالية  للتقارير الدولي المعيار لتطبيق المطلوبة  الهامة  األراء  تشمل

 . تأجير (قد  يتضمن( العقد من جزء   أو) العقد كان  إذا ما تحديد •

 . سيُمارس اإلنهاء  أو التمديد  خيار أن  معقول بشل  الموكد من كان  إذا ما تحديد •

 . ( موجرا   المنشأة تكون (ندما) التأجير  اتفاقيات تصنيف •

 . جوهرها في  ثابتة المتغيرة المدفو(ات  كانت  إذا ما تحديد •

 . الترتيب في  متعددة تأجير  (قود هناك كانت  إذا ما تحديد •

 . الموجرة  و ير الموجرة  للعناصر البيع أسعار تحديد •
 

 واالفتراضات :  التقديرات -   ب
التقرير  إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرا للتقديرات  ير الموكدة في نهاية فترة  

والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي (لى  
 الشكل التالي: 

 
  ير المسعرة :  القيمة العادلة للموجودات المالية -  1

اب القيمة العادلة للموجودات المالية ط )أواألوراق المالية  ير التي ال  تقوم المجمو(ة بإحتـس وق نـش اطها في ـس تمارس نـش
تخدام أـسس التقييم تخدام (مليات تجارية بحتة حديثة .المدرجة( (ن طريق إـس والرجوع ألدوات   ،تتضـمن أـسس التقييم إـس

ــابهة ــعير الخيارا  ،مالية أخرا مش ــتخدام نماذ  تس س ت التي تعكواال(تماد (لى تحليل للتدفقات النقدية المخصــومة، وإس
. إن هذا التقييم يتطـلب من المجمو(ة (ـمل تـقديرات (ن التدفقات النقدية المســــتقبلية المتوقعة  ظروف المصــــدر المـحددة

 .كون  ير موكدةومعدالت الخصم والتي هي (رضة ألن ت 
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 :  األ(مار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك -  2

اإلنـتاجـية للموجودات الـقابـلة لالســــتهالك في ـتاريخ ـكل بـياـنات ـمالـية اســــتـنادا  إلى تراجع المجموـ(ة تـقديراتـها لأل(ـمار  
 االستخدام المتوقع للموجودات. يتعلق (دم التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.

 
 قيمة الشهرة :   نخفاتا -  3

في قيمة الشــهرة بشــكل ســنوي (لى األقل. ويتطلب ذلك تقدير "القيمة    إنخفاتتقوم المجمو(ة بتحديد فيما إذا كان هناك 
المسـتخدمة" لألصـل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الشـهرة (ليها. إن تقدير القيمة المسـتخدمة يتطلب من المجمو(ة  

ة المتوقعة من األصل أو من وحدة توليد النقد وكذلك إختيار معدل الخصم المناسب  (مل تقديرات للتدفقات النقدية المستقبلي 
  .القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةإلحتساب 

 
 : قيمة ومخصص مخزونالمخصص اإلنخفات في  -  4

اإلنخفات في  ومخـصص المخزون تتطلب تقديرات. إن مخـصص    اإلنخفات في قيمة المدينين  مخـصصإن (ملية تحديد 
ــتقبال  كما هو مبين في إيضــاح رقم )  القيمة ــائر االئتمانية المقدرة مس ــلوب الخس ــتند إلى أس (. يتم شــطب الديون أ  –  5يس

ــافي القيمة البيعية  ــها وإدراجها بصـ الممكن تحقيقها المعدومة (ندما يتم تحديدها. إن التكلفة الدفترية للمخزون يتم تخفيضـ
(ندما تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية أو جزئية، أو (ندما تنخفت أسعار البيع. إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو  
ــات وتخفيت الذمم المدينة  ــصـ ــمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصـ ــطبه يتضـ المبلغ المراد شـ

 .والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة
 

  : تقييم العقارات االستثمارية -  5
تقوم المجمو(ة بقيد (قاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم اإل(تراف بالتغيرات فــى القيمة العادلة فى بيان األرباح  

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االسـتثمارية من قبل مقيمين مختصـين باسـتخدام أسـاليب وسـياسـات    .المجمع  أوالخسـائر
 لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية: أساسيتين طريقتينتم إستخدام  .(13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

ادا  إلى الدخل الناتج منه، حيث يتم احتساب هذه القيمة (لى أساس  رسملة الدخل، والتي يتم بها تقدير قيمة العقار استن  .1
لمعطيات الســوق، والذي يعرف    صــافي الدخل التشــغيلي للعقار مقســوما  (لى معدل العائد المتوقع من العقار طبقا  

 .بمعدل الرسملة
ــفقات فعلية   .2 ــتقل (ن طريق الرجوع إلى صـ تحاليل المقارنة، والتي تعتمد (لى تقديرات تتم من قبل مقيم (قاري مسـ

حديثة تمت بين أطراف أخرا لعقارات مشــــابهة من حيث الموقع والحالة مع االســــتناد إلى معارف وخبرات ذلك 
 المقيم العقاري المستقل. 

 

  : الماليةقيمة الموجودات  ير  نخفاتا -  6
. والذي  النقد( القيمة القابلة لإلـستردادنخفات في القيمة يحدث (ندما تتجاوز القيمة الدفترية لألـصل )أو وحدة توليد الإن ا

، أيهما أ(لى. إن حـساب القيمة العادلة ناقـصا  تكاليف البيع يتم كاليف البيع أو القيمة المـستخدمةيمثل القيمة العادلة ناقـصا  ت 
البيانات المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا   بناء (لى  
. تنشأ تلك (لى نموذ  خصم التدفقات النقدية . يتم تقدير القيمة المستخدمة بناءاإلضافية الالزمة إلستبعاد األصلالتكاليف 

  المجمو(ةلة التي لم تلتزم ، والتي ال تتضمن أنشطة إ(ادة الهيكالمالية للخمس سنوات المقبلةزنة  التدفقات النقدية من الموا
ــتقبلبها بعد ــأنها تعزيز أداء األصــل )أو وحدة توليد النقد( في المس ــتثمارات جوهرية والتي من ش إن القيمة    .، أو أي اس

ــصم المستخ ــالل (ملية خصم التدفقات النقدية وكذلك  القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخــ ــن خــ دم مــ
 .ستقراءالتدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم أل رات اإل

 

 :   الضرائب -  7
تحقاق    المجمو(ةتقوم  طتها وتقدير مدا احتمالية اـس بقيد التزامات (ن الضـرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فيها أنـش

ضـرائب إضـافية. و(ندما تختلف الضـريبة النهائية (ن المبالغ المسـجلة فعليا، فان تلك الفروقات سـتنعكس (لى ضـريبة  
ختالف. إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضــات قد  الدخل والضــرائب الموجلة في الفترة التي يتبين فيها هذا اال

 توثر (لى القيمة الدفترية للضرائب الموجلة.
 

 :ر(قود التأجي  -  8
 :يلي ما تتضمن( 16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق في التأكد (دم لتقديرات الرئيسية العناصر إن

 . التأجير (قد مدة تقدير •

 . التأجير لمدفو(ات المناسب  الخصم  سعر تحديد •

 . قيمته  انخفضت قد  االستخدام حق موجودات  كان إذا ما تقييم •
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 نقد ونقد معادل .3

2019  2020  

 نقد في الصندوق ولدا البنوك 1,298,691  1,722,061
 500,000  ودائع بنكية قصيرة األجل -  

2,222,061  1,298,691  

 
ــمبر   31كما في   ــنويا  %  3.25جل  بنكية قصــيرة األالالفعلي (لى الودائع   العائدبلغ معدل  ، 2019ديس ــتحق هذه الودائع و ،س تعاقديا  تس
 يوما . 92خالل 

 
 ودائع ألجل .4

بمعدل ســـتة أشـــهر تعاقديا  % ســـنويا (، تســـتحق هذه الودائع 3.5 –  2019% ســـنويا  )1.3الفعلي (لى الودائع ألجل   العائدبلغ معدل  
 ستة أشهر(. – 2019)

 
 خراأمدينون وأرصدة مدينة  .5

2019  2020  

 مدينون تجاريون )أ(  1,892,769  2,358,784
(1,551,510 )  )ب( خسائر االئتمان المتوقعة : مخصص ناقصا   (1,560,991)  

807,274  331,778 
 

 موظفون مدينون 27,198  47,753
(9,680 )  )ب( خسائر االئتمان المتوقعة : مخصص ناقصا   (6,618)  

38,073  20,580  
 (7)إيضاح )جـ( مستحق من بيع شركة تابعة  1,700,000  -
 مصاريف مدفو(ة مقدما   26,000  51,582
 تأمينات مستردة 64,500  67,790
 لموردينلدفعات مقدمة  -  5,947
 إيرادات مستحقة  4,370  7,209

 مدينون آخرون 87,818  161,422

1,139,297 ¤  2,235,046  

 
 مدينون تجاريون:  (أ )

 يوم.   90إن أرصدة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة، ويتم تسويتها (ادة خالل  
 

( إلحتساب الخسائر االئتمانية 9األسلوب المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) المجمو(ةبالنسبة للمدينون التجاريون، تطبق 
المدينون  تقييم  تم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قياس  تمويل جوهري. (ند  تحتوي (لى (نصر  البنود ال  أن هذه  المتوقعة، حيث 

 تمان المشتركة وتواريخ االستحقاق. التجاريون (لى أساس مجمع وتجميعها (لى أساس خصائص مخاطر االئ 
 

(لى التوالي    2020يناير    1و  2020ديسمبر    31سنوات قبل    5إلى    3تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى تقادم العمالء (لى مدا  
لكلية الحالية والمستقبلية  والخسائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة. يتم تعديل المعدالت التاريخية لتعكس العوامل االقتصادية ا

التي توثر(لى قدرة العميل (لى سداد المبلغ المستحق. ولكن نظرا  لقصر فترة التعرت لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل االقتصادية  
 الكلية هذه ال يعتبر جوهريا  خالل فترة البيانات المالية. 

 
ة في  ـة المنتهي ـخالل السن   المجمو(ةت إدارة ــ لمهمة خالل السنة الحالية. قاملم يطرأ أي تغيير (لى أساليب التقدير أو اإلفتراضات ا

، بإ(ادة تقييم معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة لعمالئها نتيجة زيادة مخاطر االئتمان بسبب تفشي فيروس  2020ديسمبر    31
 "(. Covid - 19كورونا )"

 
إ يتوقع  ال  (ندما  التجاريين  المدينين  خالل  يتم شطب  السداد  (دم  أن  كما  دخول    365ستردادها.  و(دم  الفاتورة  تاريخ  من  يوما  

 في إتفاقيات سداد بديلة يعتبر موشر (لى (دم توقع إسترداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنه يتم إ(تباره إئتمان قد إنخفضت قيمته.   المجمو(ة 
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ا  المجمو(ةيوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند المدينون التجاريون والذي تم بناء  (لى مصفوفة مخصصات   . نظر 

ال تظهر أنماط ا مختلفة بشكل كبير للخسائر بالنسبة لقطا(ات العمالء المختلفة،    للمجمو(ة ألن تجربة الخسائر االئتمانية التاريخية  
 المختلفة.  المجمو(ةلى أساس تواريخ االستحقاق السابقة ال يتم تمييزه بين قا(دة (مالء فإن مخصص الخسائر(

 

 

لم يتأخر 
سدادها ولم  
 ولم تنخفض قيمتها تأخر سدادها  تنخفض قيمتها

 

   

2020 
 أقل من

  يوم 90
91 - 180  

  يوم
181 - 365  

  يوم
 أكثر من 

 يوم  365 
منخفضة   

 المجموع  القيمة 

ر  ـــخسائ تدال ــــمع
 -  %100  %25.203  %22.598  %5.308  %1.144 االئتمان المتوقعة 

 1,892,769  1,487,359  217,138  73,176  25,318  89,778 الدفترية  القيمة إجمالي

 1,560,991  1,487,359  54,725  16,536  1,344  1,027 المتوقعة االئتمان خسائر

 

 

لم يتأخر 
سدادها ولم 
  ولم تنخفت قيمتهاتأخر سدادها   تنخفت قيمتها

 

   

2019 
 أقل من 

  يوم 90
91 - 180  

  يوم 
181 - 365  

  يوم 
 أكثر من

 يوم 365 
 

 المجموع   منخفضة القيمة 

ر  ـــخسائ  تدالــــمع
 -  % 100  % 6.252  % 4.148  % 0.496  % 0.357 االئتمان المتوقعة  

 2,358,784  1,533,311  139,163  178,249  207,769  300,292 الدفترية القيمة  إجمالي

 1,551,510  1,533,311  8,701  7,394  1,032  1,072 المتوقعة االئتمان خسائر

 
 : االئتمان المتوقعةخسائر  مخصص (ب )

 :يلي كما  هياالئتمان المتوقعة خسائر  مخصص  حركة  إن
 2020  2019 

 1,590,451   1,561,190  السنة  بداية في  الرصيد
 17,464    93,922   السنة  خالل المحمل  

 ( 27,056)  - مخصص لم يعد له ضرورة )*( 
 ( 19,669)  ( 3,062) خالل السنة  ستخدمالم

 -  ( 84,441) المتعلق بالعمليات  ير المستمرة  

 1,561,190   1,567,609  السنة  نهاية في  الرصيد
 

 متعلق بعمليات  ير مستمرة.  ، 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في خالل ال  المعكوسالمبلغ  إن ( *)
 

دينار كويتي من المستحق (ن بيع شركة   1,200,000الحقا  لتاريخ بيان المركز المالي المجمع قامت الشركة األم بتحصيل مبلغ  )جـ(
 تابعة.

 
 اإلفصاحات المتعلقة بأطراف ذات صلة  .6

  ة، أ(ضـاء مجلس اإلدارة، أفراد اإلدارة العليا، الشـرك كالمسـاهمين  و(ة مع أطراف ذات صـلةقامت المجمو(ة بالدخول في معامالت متن 
تركة يطرة مـش ركات تحت ـس روط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة    .واألطراف ذات الصـلة األخرا  الزميلة، ـش عار وـش إن األـس

 :تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يليإن األرصدة والمعامالت الهامة التي  (ليها من قبل إدارة المجمو(ة.
 

 

 مساهمين 

أطراف ذات صلة   
 أخرا

 المجموع  

   2020  2019 

        : المجمع الماليالمركز   في بيان المتضمنة األرصدة
 290,705  292,486  292,486  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
(قار استثماري )محفظة (قارية مدارة من قبل طرف ذي  

 2,560,000  2,560,000  -  2,560,000 (10إيضاح  –صلة  
 655  655  -  655 مستحق إلى طرف ذي صلة 

        
        : المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 30,000  -  -  - إيرادات التأجير 
 4,307  2,940  -  2,940 تكلفة التأجير 

        

 2019  2020     :مزايا أفراد اإلدارة العليا

 111,311  82,413     مزايا قصيرة األجل  
 12,340  10,413     مزايا نهاية الخدمة 

 30,000  -     مكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة 

     92,826  153,651 
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 العمليات  ير المستمرة .7

ــركة األم بتاريخ   ــمبر   9بتاريخ    موقعة بيع  إتفاقيةو 2020نوفمبر    12بموجب قرار من مجلس إدارة الش ــركة   2020ديس بين إدارة الش
بة وال  .ذ.م.م  –  ةـشركة باتك للصـنا(  –للمجمو(ة   ـشركات التابعةالأحدا    بيع تماألم وأطراف أخرا،   ، للـشركة األم%  100مملوكة بنـس

ـتاريخ فـقد  هو   2020كتوبر أ 31أن ـتاريخ  (لى البيع   قـيةاتـفا  ت، ونصـــــديـنار كويتي  1,700,000ســــيتم دفـعه نـقدا  بقيـمة   مـقاـبل مبلغ
 السيطرة (لى الشركة التابعة.

 
دينار كويتي، إدرجت كعمليات  ير مســتمرة في بيان األرباح أو الخســائر المجمع للســنة    199,617نتج (ن (ملية البيع خســارة بمبلغ  

 ، وبيانها كاآلتي:2020ديسمبر  31المنتهية في 
 دينار كويتي    

 1,699,617       2020يناير  1في  كما  التابعةالقيمة الدفترية لالستثمار في الشركة 
 (154,871)    حتى تاريخ فقد السيطرة حصة المجمو(ة من نتائج أ(مال الشركة التابعة

     1,544,746 
 200,000     الرصيد المدين المستحق من الشركة التابعة 

 1,744,746     في الشركة التابعة لالستثمار ة ي القيمة الدفتر
 1,700,000     ( 5)إيضاح  مقابل البيع

 ( 44,746)    شركة تابعة بيعرة خسا
 (154,871)    حصة المجمو(ة من نتائج أ(مال الشركة التابعة حتى تاريخ فقد السيطرة

 ( 199,617)    من العمليات غير المستمرة السنة  ةخسار 

 
 :هي كما يلي للشركة التابعة بيان الموجودات والمطلوباتإن 
 أكتوبر  31  

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
     : الموجودات

 86,776   99,054   نقد في الصندوق ولدا البنوك 
 396,115   185,603   مدينون وأرصدة مدينة أخرا 

 574,973   620,377   مخزون 
 1,156,008   1,119,075   ممتلكات ومعدات 

 2,213,872   2,024,109   الموجودات إجمالي 

 : المطلوبات 
    

 164,630   138,893   دائنون وأرصدة دائنة أخرا 
 349,625   340,470   مطلوبات أخرا 

 514,255   479,363   إجمالي المطلوبات 
 1,699,617   1,544,746   صافي الموجودات 

 
 هي كما يلي: ،2020أكتوبر  31حتى  2020يناير  1إن بيان األرباح أو الخسائر للشركة التابعة للفترة من 

 دينار كويتي    

   637,560    المبيعات
 (565,928)    تكلفة المبيعات

71,632     مجمل الربح  

     
 (178,181)    مصاريف (مومية وإدارية  

 (50,277)    اإلستهالكات
 (1,216)    مصاريف تمويلية 
   3,171    إيرادات أخرا 

 (154,871)    خسارة الفترة  
% 100    نسبة الملكية   

 (154,871)    حتى تاريخ فقد السيطرة  حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة
 

 كما يلي:هي  إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات  ير المستمرة

  
         أكتوبر 31

2020 
       ديسمبر 31 

2019 

 11,437   45,035   من األنشطة التشغيلية الناتجة صافي التدفقات النقدية 
 ( 4,484)  (11,166)  األنشطة االستثمارية  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 ( 107,133)  (21,591)  التمويليةاألنشطة ي المستخدمة ف صافي التدفقات النقدية 

 ( 100,180)  12,278   صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة 
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 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية  .8

  2020  2019 

      مسعرة :  
 1,746  1,247   أسهم ملكية 

 1,746  1,247  المجموع 

     
     غير مسعرة :  
 429,224  427,244  أسهم ملكية  

 456,919  465,968  استثمارية محافظ 

 886,143  893,212  المجموع 

 887,889  894,459  اإلجمالي 
 

 :كما يلي هي الل السنةإن الحركة خ
  2020  2019 

 901,910  887,889  السنة  الرصيد في بداية 
7,272   إضافات    - 

( 1,257)  -  ستبعاداتا  
( 702)  التغيرات في القيمة العادلة    (12,764 )  

 887,889  894,459  الرصيد في نهاية السنة 

 
 زميلة ةستثمار في شركا .9

 زميلة مما يلي:  ة ستثمار في شركاليتمثل ا
 المبلغ   نسبة الملكية     

 2019  2020  2019  2020  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  الزميلة   الشركة اسم

ــيــة  شــــــ ال ــمــان ــع ال ركــة 
ــــة المتكاملة   ــ  –اللوجستي

 خدمات لوجستية   سلطنة (مان قفلة(م) ش.م.ع.

 

50%  50 % 

 

3,587,040  3,784,469 
 

 إن الحركة خالل السنة هي كما يلي:
 2020  2019 

3,866,830     3,784,469   السنة  الرصيد في بداية   
( 79,761)  (155,793) زميلة  ةأ(مال شركحصة المجمو(ة من نتائج   

( 2,600)  (41,636) تعديالت ترجمة (مالت أجنبية  

   3,784,469     3,587,040  السنة  الرصيد في نهاية 

 
دينار كويتي   77,143مبلغ ، 2020ديســـمبر    31كما في    الزميلة  ةشـــركالالمحتملة الخاصـــة ب   االلتزاماتمن المجمو(ة    بلغت حصـــة

 (.دينار كويتي 19,420 – 2019)
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 الزميلة هي كما يلي: ةالمالية للشرك المعلوماتإن ملخص 

 
 : ملخص بيان المركز المالي  

 م. ش.م.ع.  –المتكاملة  الشركة العمانية اللوجستية 

 2020  2019 

    :الموجودات
303,010     645,486 نقد ونقد معادل  

1,585,882     1,141,287 متداولة أخراموجودات   

1,888,892     1,786,773 الموجودات المتداولة مجموع  
9,015,747     8,405,585 الموجودات  ير المتداولة  

   10,904,639     10,192,358 الموجودات مجموع
     

    :المطلوبات
73,220     190,649 المطلوبات المالية   

811,382     557,048 مطلوبات متداولة أخرا   

884,602     747,697 المطلوبات المتداولة مجموع  
2,491,884     2,346,381 المطلوبات  ير المتداولة  

101,817     66,813 مسيطرةالحصص  ير ال  

   3,478,303      3,160,891 المطلوبات مجموع

7,426,336     7,031,467 صافي الموجودات  
    

3,713,168     3,515,734 الزميلة  ةالحصة في صافي موجودات الشرك  
( 41,521)  (41,516) تسويات أخرا  

3,474,218  الزميلة ةالحصة في صافي موجودات الشركصافي     3,671,647   
    

    112,822      112,822  زميلة كةستثمار في شرالالشهرة المتعلقة با

3,784,469     3,587,040 زميلة ةستثمار في شركالالقيمة الدفترية ل  

 
 ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: 

 . ش.م.ع.م  –الشركة العمانية اللوجستية المتكاملة  

 2020  2019 

   5,674,173   5,099,067  اإليرادات
 ( 5,563,528)  (4,874,773) مصاريف التشغيل
 ( 164,454)  (159,911) مصاريف تمويلية

 -  (370,139) قيمة الشهرة في نخفاتإ
 ( 53,152)  (4,732) خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

 ( 52,561)  (1,098) مسيطرةالحصص  ير ال

 (159,522)  ( 311,586)  الخسارةصافي 

 ( 79,761)  (155,793) الزميلة ةالحصة في نتائج أ(مال الشرك

 
  ةستثماري ا ات(قار .10

 المجموع   مجمع سكني  مجمعات تجارية  

 13,217,854   117,815   13,100,039  2019 يناير 1في 
 77,490   -  77,490  "التأجير"  –  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 279,510   -  279,510  التغير في القيمة العادلة 
 392,517   13,744   378,773  أجنبية ةتعديالت ترجمة (مل

 13,967,371   131,559   13,835,812  2019ديسمبر  31في 
 94,983   3,326   91,657  أجنبية ةتعديالت ترجمة (مل

    14,062,354   134,885   13,927,469  2020ديسمبر   31في 

 
  واألـساليب  األـسسمن ذوي الخبرة والكفائة المهنية باـستخدام مقيمين مـستقلين   من قبلـستثمارية  الإلى القيمة العادلة للعقارات ا  تم التوـصل

 .قامت إدارة المجمو(ة بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن إرشادات تقييم العقارات االستثمارية المتعارف (ليها.
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باســــتخدام أســــس التقييم الموضــــحة من البيان التالي، مع األخذ في   المقيمونأل رات تقدير القيمة العادلة للعقارات االســــتثمارية، قام  

 : اال(تبار طبيعة وإستخدام العقارات االستثمارية
  2020 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   أساس التقييم   فئة العقار االستثماري 

 10,210,000  10,210,000  -  رسملة الدخل   مجمعات تجارية
 3,717,469  -  3,717,469  السوق المقارنة  أسعار   مجمعات تجارية
 134,885  -  134,885  السوق المقارنة  أسعار   مجمع سكني

 14,062,354  10,210,000  3,852,354    جمالياإل

 
  2019 

 المجموع   المستوا الثالث   المستوا الثاني   أساس التقييم   االستثماري فئة العقار 

 10,210,000  10,210,000  -  رسملة الدخل   مجمعات تجارية
 3,625,812  -  3,625,812  السوق المقارنة  أسعار  مجمعات تجارية

 131,559  -  131,559  السوق المقارنة  أسعار  مجمع سكني

 13,967,371  10,210,000  3,757,371    جمالياإل

 
 . لم تتم أي تحويالت بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة  
دينار    7,357,371  –  2019دينار كويتي )  3,600,000  (ادلة   ستثمارية بقيمة ايوجد (قارات  ،  2020ديسمبر    31كما في   

كما هو مبين في    سداد األقساط التعاقدية  لحينالبنوك المحلية  سم أحد  إومسجلة ب   ةيجار تمويلي إتم إقتناوها بموجب (قود  كويتي(  
 . (12) إيضاح

  2,560,000  –  2019)  2020ديسمبر    31كما في    دينار كويتي  2,560,000  بقيمة (ادلةستثمارية (قار  الاتتضمن العقارات   
 . (6)إيضاح  قبل طرف ذي صلة مدار من  ، دينار كويتي(

خمس سنوات تنتهي لمدة  مقامة (لى أراضي مستأجرة من الهيئة العامة للصنا(ة في دولة الكويت  المجمو(ة  (قارات    إن بعت 
 .وجاري العمل (لى تجديدها،  مماثلة لفتراتقابلة للتجديد  2021و 2020في 
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 ممتلكات و(قارات ومعدات .11

  المجموع 

موجودات حق  
  نقل ت  سيارا  أثاث وديكورات   ستخدام  اإل

  أجهزة ومعدات
  مباني   أدوات و

انتفاع أرت  حق 
  مستأجرة 

 التكلفة :              
 2019يناير  1في   693,000    667,948  3,486,597   23,480   29,776   -   4,900,801

19,900    19,900    -  -  -  -  - 
في    16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقاريــر الماليــة 

 2019يناير  1
 إضافات   -  -  4,898   642  -    4,514    10,054

 2019ديسمبر  31في   693,000    667,948   3,491,495   24,122    29,776     24,414    4,930,755
 استبعادات  -  -  (1,339,749)  -  -  -  (1,339,749)
 المستمرة المتعلق بالعمليات  ير  (693,000)  (667,948)  (238,403)  (24,122)  (13,197)  (24,414)  (1,661,084)

 2020ديسمبر  31في  -  -  1,913,343  -   16,579   -   1,929,922

              
 االستهالك المتراكم :              

 2019يناير  1في  -    229,784  3,102,852  20,384      29,647      -  3,382,667  
 )*( المحمل (لى السنة -   33,397  16,380   976   126    8,288    59,167

 2019ديسمبر  31في  -   263,181   3,119,232   21,360    29,773     8,288    3,441,834 
 المتعلق باالستبعادات  -  -  (1,095,350)  -  -  -  (1,095,350)

 المتعلق بالعمليات  ير المستمرة  -  (263,181)   (199,050)  (21,360)  (13,197)  (8,288)   (505,076)

 2020ديسمبر  31في  -  -  1,824,832   -   16,576  -   1,841,408

              
 صافي القيمة الدفترية :              

 2020ديسمبر  31في  -  -  88,511  -   3  -   88,514

 2019ديسمبر  31في   693,000    404,767  372,263   2,762    3   16,126   1,488,921

 
 متعلق بعمليات  ير مستمرة.  ، 2019ديسمبر    31(لى السنة المنتهية في  االستهالك المحمل إن)*( 
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 إلتزامات (قود إيجار .12

2019  2020  

 إجمالي إلتزام اإليجار التمويلي 1,828,791  2,449,474 
 يطرح : تكاليف تمويل مستقبلية  ير مطفأة -  ( 77,271)

 الحالية إللتزام اإليجار التمويليالقيمة  1,828,791    2,372,203 
 التأجير - 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية أثر  -  60,387 

 ات (قود إيجارإجمالي إلتزام 1,828,791    2,432,590 

 
 :في تتمثلوالتي 

2019  2020  

 الجزء المتداول 1,828,791  2,405,522
 الجزء  ير المتداول -  27,068

2,432,590  1,828,791  

 
ــحبنك محلي لتمويل شراء  مع تتضمن خيار شراء    إتفاقية تأجير بتجديد  الشركة األمقامت   ــقسيمة صنا(ية تقإنتفاع ق  ـ ـــ ــع في منطقـ ـــ ة  ـ
مع  ،2021  ديسمبر 31 بتاريخ، تستحق  إيجارية سنوية  اتمقابل دفع  ،(165م )ــة رقــ، قسيمم )د(ــة رقــــ، قطعخ الثالثة الصنا(يةــــالشوي 

مع  مطلوبات التأجير التمويلي،  ســداد كاملحتى  . يتم تجديد إتفاقية التأجير التمويلي ســنويا  التعاقدية  خيار شــراء (ند إســتكمال األقســاط
 .(10)إيضاح  التعاقدية األقساطجميع سم البنك لحين سداد إمسجل ب الموجر األصل إن  .ةالتعاقدي  األقساطالشراء (ند سداد كامل خيار 

 
  الناتجة دينار كويتي  500,102بمبلغ  التعاقدية  األقـساطأخر    بـسداد  إدارة المجمو(ةقامت  ، 2020ديـسمبر   31خالل الـسنة المنتهية في  

في  الواقعان  مع موـسـسة مالية أجنبية لتمويل ـشراء واقتناء قطعة أرت والمبنى اإلداري المقام (ليها المبرمة  تمويلي ال تأجير(ن أتفاقية ال
ــر العربية  – 211قطعة رقم   –مدينة القاهرة الجديدة   ــدد البدء في إجراءات  القطاع الثاني في جمهورية مصــ . إن إدارة المجمو(ة بصــ

 ة.تسجيل ملكية األرت والمبنى المذكور لصالح المجمو(
 

 دائنون وأرصدة دائنة اخرا .13
2019  2020  

 دائنون تجاريون )أ( 38,655  162,587
 دفعات مقدمة من العمالء 49,336  53,152

 مصروفات مستحقة 109,275  159,930
 إجازات موظفين مستحقة 114,300  144,241
 دائنو توزيعات 571,487  542,496
 تأمينات للغير 59,199  57,875
 المستحق إلى موسسة الكويت للتقدم العلمي 66  9,714

 المستحق (ن ضريبة د(م العمالة الوطنية 1,896  27,969
 المستحق (ن الزكاة 758  11,222
 المستحقة مكافأة أ(ضاء مجلس اإلدارة -  30,000

 دائنون آخرون 223,780  145,180

1,344,366  1,168,752  

 
   .يوم  90الدائنين التجاريين ال تحمل فوائد ويتم سدادها خالل متوسط فترة إن أرصدة  ( أ)

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة .14

2019  2020  

 429,689  الرصيد في بداية السنة   487,371  
 71,730  )*( المحمل (لى السنة   61,353  

 إلى دائنون وأرصدة دائنة أخراالمحول  ( 13,211)  -
 المدفوع خالل السنة ( 96,803)  ( 14,048)

 المتعلق بالعمليات  ير المستمرة ( 111,220)  -

 الرصيد في نهاية السنة   327,490    487,371 

 
 دينار كويتي متعلق بعمليات  ير مستمرة.  14,773، مبلغ  2019ديسمبر  31)*( يتضمن المحمل (لى السنة المنتهية في 
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  رأس المال .15

بمبلغ    فلس للســـهم الواحد 100ســـهم بقيمة إســـمية    163,692,769من   والمدفوع بالكامل  مال المصـــرح به والمصـــدرالرأس   يتكون
ــمية    163,692,769 –  2019) دينار كويتي  16,369,277 ــهم بقيمة أسـ ــهم الواحد بمبلغ  100اسـ دينار   16,369,277 فلس للسـ

 (.دينار كويتي 3,272,949 مبلغ دينار كويتي والعيني منها 13,096,328ها مبلغ وجميع األسهم نقدية و(ينية )النقدي من  )كويتي
 

  حتياطي إجباريا .16
قبل  بمســاهمي الشــركة األم   المتعلق  الســنة ربح من %10 تحويل يتم األم والنظام األســاســي للشــركة الشــركات قانون لمتطلبات وفقا  

اإلحتياطي   إلى اإلدارةومكافأة أ(ـضاء مجلس  وحـصة الزكاة  حـصة موـسـسة الكويت للتقدم العلمي وـضريبة د(م العمالة الوطنية  إحتـساب  
ــويج ،جبارياإل ــال رأس من %50 إلىرصيد اإلحتياطي   يصل (ندما التحويل هذاإيقاف   األم للشركة وزــ   يراإلحتياطي   هذا إن.  الم
  .األم لشركةوالنظام األساسي ل القانون (ليها نص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل

 
 ختيارياحتياطي ا .17

بمسـاهمي الشـركة األم قبل حصـة موسـسـة   المتعلقمن ربح السـنة   نسـبة مئوية، يتم تحويل  لبات النظام األسـاسـي للشـركة األملمتط  وفقا  
ــريبة د(م العمالة الوطنية   ــة الزكاة الكويت للتقدم العلمي وضـ ــاء  ومكافأة  وحصـ ، ويجوز  ختياريالحتياطي االامجلس اإلدارة إلى  أ(ضـ

اهم  العامةهذا التحويل بقرار من الجمعية  إيقاف   ركة األم   يلمـس ته  .  بناء (لى إقتراح مجلس اإلدارةالـش بموجب قرار مجلس االدارة بجلـس
تم رفع توصـــية الى الجمعية العامة العادية لمســـاهمي الشـــركة األم بعدم تحويل اي نســـبة لحســـاب   ،2021فبراير    23المنعقدة بتاريخ  

 االحتياطي االختياري.
 

 أسهم خزانة .18
2019  2020    

 10,996  األسهم (دد   10,996  
 0.007 %  الملكية نسبة   % 0.007  
 671  كويتي(  التكلفة )دينار   671  
 979  كويتي( السوقية )دينار القيمة   792  

 
. إن هذا المجمعة  جزء من األرباح المرحلة بما يـساوي رـصيد أـسهم الخزانة كما في تاريخ البيانات المالية  الـشركة األم بتجميدقامت إدارة  

 إن أسهم الخزانة  ير مرهونة. بأسهم الخزانة.األم الشركة  احتفاظالرصيد  ير قابل للتوزيع طوال فترة 
 

 (مومية وإداريةمصاريف  .19
2019  2020    

 تكاليف موظفين   350,293  372,785
 إيجار   6,805  7,860
014,218  مصاريف أخرا   228,830  

598,659  585,928      

 
 األمبمساهمي الشركة  المتعلقةاألساسية  ربحية السهم .20

بمـساهمي خـسارة الـسنة المتعلقة من العمليات المـستمرة وبمـساهمي الـشركة األم   المتعلقالـسنة   الـسهم األـساـسية بقـسمة ربح  تحتـسب ربحية
ليس هناك أســهم (ادية مخففة  (لى المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الســنة.   ير المســتمرة  من العمليات   الشــركة األم

ائمة خالل الفترة الـسهم األـساـسية بناء (لى المتوـسط المرجح لعدد األـسهم الق  ربحيةالـضرورية الحتـساب    إن المعلومات.  متوقع إـصدارها
 :هي كما يلي

 
 2020  2019 

204,237  بمساهمي الشركة األم المتعلقمن العمليات المستمرة ربح السنة     007,0651,  
( 199,617) بمساهمي الشركة األم ةالمستمرة المتعلق يرمن العمليات السنة  خسارة   (50,375 )  

1,014,632     4,620  بمساهمي الشركة األم المتعلقربح السنة   

    
 سهم  سهم  :(دد األسهم القائمة

163,692,769     163,692,769  لمصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم ا  
( 2,082,134)  (10,966) الخزانةأسهم لعدد : المتوسط المرجح ناقصا    

 161,610,635   163,681,803  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

    
 فلس   فلس  

.596  1.25 األساسية من العمليات المستمرة ربحية السهم  
( 1.22) األساسية من العمليات  ير المستمرة السهم خسارة   (0.31 )  

 6.28  0.03 بمساهمي الشركة األم األساسية المتعلقة ربحية السهم
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 مقترحةتوزيعات  .21

ــس إدارة  ــي  الشــركة األمأوصــى مجل ــدة هجلســت ف ــاريخ  المنعق ــر  23بت ــة  ، بعــدم2021فبراي ــاح نقدي ــع أرب ــي لتوزي ــة ف لســنة المنتهي
 الشركة األم.إن هذه التوصية خاضعة للموافقة (ليها من قبل الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي  .2020 ديسمبر 31

 
اهمي الـشركة األم نوية لمـس بة توزيع أرباح نقدية(لى   ،2020يونيو   24بتاريخ   المنعقدة  وافقت الجمعية العامة العادية الـس %، أي  5 بنـس

 .2019 ديسمبر 31لسنة المنتهية في (ن ا دينار كويتي 818,409 بإجمالي مبلغ، الواحد فلس للسهم 5بواقع 
 

ــركة األم المنعقدة بتاريخ   ــاهمي الشـ ــنوية لمسـ فلس    5، (لى توزيع أرباح نقدية بواقع  2019أبريل   8وافقت الجمعية العامة العادية السـ
% بإســتخدام 5وتوزيعات (ينية بنســبة  ،2018ديســمبر   31المنتهية في  دينار كويتي (ن الســنة   779,442للســهم، أي ما يعادل مبلغ 

 أسهم الخزانة.
 

 اإلدارة مجلس أ(ضاء مكافأة .22
مجلس اإلدارة (ن الســنة   أل(ضــاءتوزيع مكافأة  ، بعدم 2021فبراير    23بتاريخ   المنعقدة  هجلســت في    إقترح مجلس إدارة الشــركة األم

 الشركة األم.إن هذه التوصية خاضعة للموافقة (ليها من قبل الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 الـعادـية الجمعـية الـعاـمةديـنار كويتي ـقد تـمت الموافـقة (ليـها من قـبل  30,000دارة لســـــنة المـقارـنة بمبلغ  إن مـكاـفأة أ(ضـــــاء مجلس اإل
 .2020يونيو  24بتاريخ لمساهمي الشركة األم المنعقدة 

 
 المطالبات القضائية .23

ليس  الذي  ، والمجمو(ةضــــد الغير ومن الغير ضــــد    المجمو(ةقضــــايا مرفو(ة من   توجد لدا المجمو(ة مطالبات قضــــائية تتمثل في
وفي رأي إدارة المجموـ(ة، ـفإـنه لن يكون لـهذه   .فيـها من قـبل القضـــــاءيتم الـبت إلى أن   يـهاالتي ســــوف تترـتب (لالنـتائج  مـكان تـقدير  ـباإل

لبي مادي (لى البيانات المالية المجمعة للمجمو(ة، و(ليه، لم تقم المجمو(ة بقيد مخصـصـات إضـافية (ن هذه القضـايا   المطالبات تأثير ـس
 نظرا لوجود مخصصات كافية (نها كما في تاريخ التقرير.

 
  رة المخاطر الماليةإدا .24

ــاطها اال(تيادي بعت األدوات المالية األولية مثل   ــتخدم المجمو(ة ضــمن نش الموجودات  ،  مدينينالودائع ألجل،  ،  النقد والنقد المعادلتس
ــائرأبالقيمة العادلة من خالل األرباح  المالية   ــتحق إلى طرف ذ ،إلتزامات (قود إيجار، و الخسـ ــلة  يمسـ ونتيجة لذلك فإنها ، دائنينو  صـ

 ال تستخدم المجمو(ة حاليا مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرت لها. .تتعرت للمخاطر المشار إليها أدناه
 

 :  العائد مخاطر سعر  
العائد الفعلية والفترات التي يتم خاللها  تتعرت األدوات الماليـة لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت العوائد. إن أسعار  

 إ(ادة تسعير أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية قد تم اإلشارة إليها في اإليضاحات المتعلقة بها. 
 

أثر   خالل المجمو(ة مناألخرا (لى ربح   المتغيرات ثبات مع معدل العائد، في التغير المعقول المحتمل التالي أثرحساسية الجدول يبين
 تغيير معدل العائد.  

 
  2020 

 )النقص  (الزيادة  
  العائد  معدل في

 الرصيد 
  ديسمبر   31في كما 

  بيان األرباح أو على األثر 
 الخسائر المجمع 

 5,000 +  1,000,000     %0.5  ±  ودائع ألجل 
 144,9 +  1,828,791     %0.5  ±  إلتزامات عقود إيجار 

 
  2019 

 )النقص (الزيادة  
  العائد  معدل  في

 الرصيد
  ديسمبر   31في كما 

  بيان األرباح أو (لى األثر
 الخسائر المجمع 

 6,500 +  1,300,000      %0.5  ±  ودائع ألجل 
 12,163 +  2,432,590      %0.5  ±  إلتزامات (قود إيجار 

 
 :  ئتمان مخاطر اإل

بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف اآلخر. إن  ئتمان هو خطر  إن خطر اإل احتمال (دم قدرة أحـد أطراف األداة المالية (لى الوفاء 
المدينين. إن أرصدة  و،  ألجلودائع  والنقد المعادل،  النقد  ئتمان تتمثل أساسا في  الموجودات المالية التي قد تعرت المجمو(ة لمخاطر اإل

كما يتم إثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص    ئتمانية جيدة. إسسات مالية ذات سمعة  مود(ة لدا مو  ألجل والودائع  البنوك  
 ئتمان فيما يتعلق بالمدينين محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء وتوز(هم (لى صنا(ات مختلفة. إن خطر اإل . خسائر االئتمان المتوقعة
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 نقد لدا البنوك وودائع ألجل 

إن النقد لدا البنوك والودائع ألجل الخاصة بالمجمو(ة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ويحتسب مخصص الخسائر  
مود(ة لدا موسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة دون تاريخ    ألجلشهرا . كما أن النقد والودائع    12(لى أساس الخسائر المتوقعة لفترة  

ر. واستنادا  إلى تقييم اإلدارة، فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية  ير جوهري للمجمو(ة حيث أن  سابق للتعس
 مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو اال(تراف المبدئي. 

 
 مدينون تجاريون

لمـخاطر االئتـمان يـتأثر بشـــــكل رئيســــي ـبالخصـــــائص الفردـية لـكل (مـيل. إن الطبيـعة التركيبـية لـقاـ(دة (مالء  المجموـ(ةإن تعرت  
، بـما في ذـلك مـخاطر التخلف (ن الســـــداد المتعلـقة ـبالصـــــناـ(ة واـلدوـلة، والتي يعـمل فيـها العمالء، لـها ـتأثير أـقل (لى مـخاطر  المجموـ(ة
 االئتمان.

 
ــة  تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمال ــياسـ ــع لسـ ــوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر    المجمو(ةء من قبل كل وحدة (مل تخضـ وإجراءاتها وضـ

ــطة    االئتمان للعمالء. ــكل (ام بواسـ ــيين بشـ ــحنات إلى العمالء الرئيسـ ــكل منتظم ويتم تغطية أي شـ تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء بشـ
مين االئتماني والتي يتم الحصــول (ليها من قبل البنوك ذات الســمعة االئتمانية  اال(تمادات المســتندية المصــدرة أو  يرها من أشــكال التأ

 الجيدة والموسسات المالية األخرا.
 
 الودائع لدا البنوك،للنقد  االســمية القيمة هو المقابل الطرف ســداد (دم (ن الناتج االئتمان لمخاطر المجمو(ة لتعرت األ(لى الحد إن

 .المدينونو ،ألجل
 

 األجنبية : العمالتمخاطر 
ــعار   ــتقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أس صــرف  إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المس

ــالت تتم التي المعامالت (ن والناتجة األجنبية العملة لمخاطر المجمو(ة . تتعرتالعمالت األجنبية  و يمكن .الكويتي الدينار  ير بعمـــ
 المالية. وتحرص األدوات لمـشتقات اـستخدامها خــــــالل من األجنبية العمالت ـصرف أـسعار لتقلبات تعرـضها خطر تخفيت للمجمو(ة
ــتوا في األجنبية العملة لمخاطر التعرت صــافي إبقاء (لى المجمو(ة ــكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك معقول، مس  بش
  .الكويتي الدينار مقابل جوهري

 

 الدينار أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدمة من قبل المجمو(ة مقابل في والمعقولة المحتملة التغيرات حساسية التالي البيان يظهر
 :يتيالكو
  2020 

 )نقصة )الزياد ال  

 الكويتي الدينار مقابل 

 بيان األرباح  على األثر 

  المجمع أو الخسائر 

 الدخل الشامل  على األثر

 المجمع  اآلخر 

   191,914  ±    947  ±  % 5 ±  مصري جنية

   104,480  ±    23,299  ±  % 5 ±  لاير عماني 

 -    64  ±  % 5 ±  يأمريك دوالر

 296,394  ±  24,310  ±    اإلجمالي 

 
  2019 

 )نقصة )الزيادال  

 الكويتي  الدينار مقابل

 بيان األرباح  (لى األثر 

  أو الخسائر المجمع 

 الدخل الشامل  (لى األثر

 المجمع  اآلخر 

   165,835  ±    897  ±  %5 ±  مصري  جنية

   114,357  ±    24,925  ±  %5 ±  لاير (ماني 

 -    61  ±  %5 ±  يأمريك دوالر

   280,192  ±    25,883  ±    اإلجمالي 
 

 مخاطر السيولة :
. وإلدارة هذه اتها المتعلقــــــة باألدوات الماليةالـسيولة (ن (ــــــدم مقدرة المجمو(ة (لى توفير األموال الالزمة لـسداد التزاممخاطر  تنتج  

األخرا القابلة للتســييل ســتثمارات  اإل  ودائع بنكية أو  ، وتســتثمر فيقدرة المالية لعمالئها بشــكل دوريالمخاطر تقوم المجمو(ة بتقييم الم
من خالل اإلحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسـبة وخطوط إئتمان بنكية سـارية    للمجمو(ةوإدارة التدفقات النقدية المتوقعة  مع تخطيط    السـريع

  .المطلوبات الماليةومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات و
 

 الخاص بالمطلوبات المالية االستحقاقجدول 
2020 

 
  سنوات   5إلى   1من   المجموع 

 أشهر إلى    3من 
  شهرا  12

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

 طرف ذي صلة مستحق إلى  655  -  655

 المجموع     2,998,198  -  2,998,198
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2019 

 
  سنوات  5إلى  1من   المجموع 

 أشهر إلى   3من 
  شهرا  12

 إلتزامات (قود إيجار  2,405,522  27,068  2,432,590
 دائنون وأرصدة دائنة أخرا  1,344,366  -  1,344,366

 طرف ذي صلة مستحق إلى   655  -  655

 المجموع     3,750,543  27,068  3,777,611

 
 :أسعار أدوات الملكية مخاطر

ــرات أدوات   ــتوا موشـ ــعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفات القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مسـ الملكية إن مخاطر أسـ
هم بـشكل منفرد تثماريةالدارة هذه المخاطر. وقيمة األـس تثمر فيها بمحفظتها اإلـس ومراقبتها بـشكل  ، تقوم المجمو(ة بتنويع القطا(ات المـس

 ال تتعرت المجمو(ة حاليا  بشكل جوهري لهذه المخاطر. .مستمر
 

 العادلة قياس القيمة .25
والموجودات  ير الـمالـية   ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الخســـــائر  ـكالموجودات الـمالـيةتقوم المجموـ(ة بقـياس الموجودات الـمالـية  

 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. كالعقارات اإلستثمارية
 

ق  تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إـستالمه من بيع األـصل أو الممكن دفعه لـسداد اإللتزام من خالل (ملية تجارية بحتة بين أطراف الـسو 
 القيمة العادلة (لى فرضية إتمام (ملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدا الطرق التالية :كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس 

 

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. •

 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال (دم وجود سوق رئيسي. •
 

من خالل مـستوا    المجمعة قياـسها أو اإلفـصاح (نها بالقيمة العادلة في البيانات الماليةيتم تـصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم 
 قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:

 

 ماثلة.المستوا األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة ) ير المعدلة( للموجودات والمطلوبات الم •

إما بشـكل سـتوا الثاني: ويشـمل أسـس التقييم والتي يكون فيها أقل مسـتوا مدخالت جوهري نسـبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا الم •
 مباشر أو  ير مباشر.

 متاح.المستوا الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة  ير  •
 

 المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوا القياس المتسلسل للقيمة العادلة: البنوديبين الجدول التالي تحليل 
 

2020 

 المجمـــــوع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

ة من موجودات مـاليـة    بـالقيمـة العـادـل
 1,247 خالل األرباح أو الخسائر  

 
465,968 

 
427,244 

 
894,459 

 
2019 

 المجمـــــوع   المستوا الثالث   المستوا الثاني   المستوا األول  

 بــالقيمــة العــادلــة من موجودات مــاليــة  
 1,746 خالل األرباح أو الخسائر  

 
456,919 

 
429,224 

 
887,889 

 
 .المستويات األول والثاني والثالث خالل السنةلم تتم أي تحويالت ما بين 

 
بالنســــبة للموجودات والمطلوبات التي يتم اال(تراف بها في البيانات المالية المجمعة (لى أســــاس دوري، تحدد المجمو(ة ما إذا كانت  

ــاس   ــل وذلك (ن طريق إ(ادة تقدير أس ــلس ــتويات القياس المتس ــتوا  هناك تحويالت قد تمت لهم بين مس ــتنادا إلى أقل مس ــنيف اس التص
 مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل في نهاية كل فترة مالية.

 
  .(10رقم )إيضاح في  ستثماريةالللعقارات االقيمة العادلة  تم اإلفصاح (نلقد 
 

التعاقدية المتبقية بســعر الفائدة الحالي في الســوق المتاحة للمطلوبات  يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات المالية بخصــم فترات اإلســتحقاق  
 المالية المماثلة.
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ــيرة األجل، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة،  والمطلوبات المتداولة    إلتزامات (قود إيجارإن القيم العادلة للنقد والودائع قصــ

 .ير نظرا  لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات الماليةاألخرا تقارب قيمهم الدفترية بشكل كب 
 

من البنوك والمطلوبات المالية األخرا باإلضــــافة إلى   التمويلي  إلتزامات (قود اإليجاريتم تقدير القيمة العادلة لألدوات  ير المســــعرة،  
ســتخدام المعدالت المتاحة حالي ا للديون بشــروط  المطلوبات المالية  ير المتداولة األخرا (ن طريق خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية با

 مماثلة، مخاطر االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية.
 

ــنوي ا بناء  (لى مقيم مســتقل ومعتمد لديه   إن أســاس تقييم العقارات االســتمارية ــتثمارية س هو القيمة العادلة. يتم إ(ادة تقييم العقارات االس
العقارات االسـتثمارية التي يتم تقييمها. تسـتند التقييمات إلى األسـعار الحالية في سـوق نشـط لعقارات مماثلة من نفس  خبرة في موقع وفئة  

 الموقع والحالة، والتي تخضع لعقود إيجار مماثلة مع األخذ في اال(تبار معدالت اإلشغال و(وائد االستثمار.
 

 :سية الموجودات المقاسة كمستوا ثالثفيما يلي بيان بالمدخالت  ير الملحوظة وتحليل حسا
 

 
 الموارد الماليةمخاطر  إدارة .26

ــتمرار، (لى قدرتها (لى المحافظة هو مواردها المالية إدارة (ند المجمو(ة هدف إن ــهم ومنافع لتوفير وذلك االس  (وائد لحاملي األس
ــللمستخدمي  ــللمحافظ وكذلك الخارجيين، نــ  ى(ل وللمحافظة  .تلك الموارد الماليةأ(باء خدمة   لتخفيت للموارد المالية مثالي هيكل (لى ةــ
  الـمال رأس تخفيت ،يـعات النـقدـية الـمدفوـ(ة للمســـــاهمينالتوز مـبالغ تنظيم  لمجموـ(ةالهيـكل المـثالي للموارد الـمالـية يمكن ا أو لتـعدـيل
 .جديدة قروت (لى الحصول أو سداد قروت ،الديون لتخفيت بعت الموجودات ، بيعإصدار أسهم جديدة ،المدفوع

 
تقوم المجمو(ة بمراقـبة مواردها الـمالـية بـناءا  (لى نســــبة الدين إلى الموارد المالية. يتم  بالمـقارنة بالشــــركات األخرا في نفس المـجال،  

تحديد هذه النـسبة باحتـساب صافي الديون مقسوما (لى اجمالي الموارد المالية. يتم احتساب صافي الديون كاجمالي اإلقترات ناقصا النقد 
ــاب إجمالي الموارد الما ــافي  والنقد المعادل. ويتم احتســ ــافا اليها صــ لية كحقوق الملكية التي تظهر في بيان المركز المالي المجمع مضــ

 الديون.
 

 "( Covid– 19األثر المترتب (لى وباء )" .27
"( (بر مـناطق جغرافـية مختلـفة (لى مســــتوا الـعالم إلى تعطـيل األ(ـمال واألنشـــــطة  Covid - 19أدا تفشــــي فيروس كوروـنا )"

منظمة الـصحة العالمية أنه وباء (المي، كما أ(لنت الـسلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك االقتـصادية، حيث أ(لنت  
ــلبية المحتملة. يبين هذا اإليضــاح تأثير تفشــي الوباء (ل ى دولة الكويت، (ن تدابير د(م مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار الس

 .2020ديسمبر  31ات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمطلوبات كما في (مليات المجمو(ة والتقدير
 

 إدارة مخاطر االئتمان
ي  اتخذت إدارة المجمو(ة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القطا(ات األكثر ضـعفا  التي تأثرت ف 

 األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوا (اٍل من إدارة تلك المخاطر.المقام 
 

"( من المجموـ(ة أن ـتأـخذ في اال(تـبار ـتأثير التقلـبات الـعالمـية في (واـمل  Covid - 19تطلـبت ـحاالت ـ(دم اليقين الـناجـمة (ن وـباء )"
. بالنســـبة 2020ديســـمبر   31الخســـائر االئتمانية المتوقعة كما في  االقتصـــاد الكلي المســـتقبلية التي تم أخذها في اال(تبار وذلك لتحديد 

ــاد الكلي لتحديد احتمالية ــتخدمة والمتعلقة ببيئة االقتصـ ــلة المسـ  لعملياتها الدولية، قامت المجمو(ة بتحديث المعلومات التطلعية ذات الصـ
 مجمو(ة أنشطتها.الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه ال

 
 .ب( – 5)إيضاح  دينار كويتي كمخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة 93,922و(ليه، قامت المجمو(ة بتسجيل مبلغ 

 
 إدارة مخاطر السيولة

ــبة.  "(، تقوم المجمو(ة بتقييم الســيولة ووضــع التمويل بعناية واتخاذ اإلجراءات  Covid - 19اســتجابة لتفشــي وباء )" والتدابير المناس
 ستواصل المجمو(ة تقييم مركز السيولة لديها وذلك من خالل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية.

  

 النطاق  

 تحليل الحساسية  المدخالت غير الملحوظة   أساس التقييم   بيان

       

ــة ملكي ــة   أســـــهم  ــالقيم ب
خالل األرـباح   الـعادـلة من
 أو الخسائر

دـية المخصـــــوـمة،    الـتدفـقات النـق
المتوســــط المرجح لتكلفة رأس  
المال، متوـسط الـسعر إلى القيمة  
ــعر إلى   ــط السـ الدفترية ومتوسـ

 األرباح

نــمــو  بــنســــــبــة    مــعــدل 
دل خصـــــم 0.25 %، مـع
%، وخصــم  9.76بنســبة  
% لعدم السيطرة  50نسبة 
 الكلية.

المـدخالت  ير نقص في  أو  إن أي زيـادة   
أو زـيادة     ســـــتودي ـبالتبعـية إلىالملحوـظة  

القيمــة العــادلــة كــافــة    نقص في  مع ثبــات 
 العوامل األخرا.

 

 ةاستثماري ات(قار

 

 رسملة الدخل

 
ــبة    يجارإ(ائد   %  11بنسـ

ــافي   ــنوي    الدخلوصـ السـ
 للعقارات

ةإن    دل %  0.75±    التغيير بنســــــب في مـع
ــد   ــائ بمبلغ  الع ــة  ــادل الع ــة  القيم ــد   ســـــيزي

القيمـة    أو ينقص  دينـار كويتي  747,073
 دينار كويتي. 651,702 بمبلغ العادلة
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 قياس القيم العادلة لألدوات المالية

وجودات الـمالـية  ير أـخذت المجموـ(ة في اال(تـبار اآلـثار المحتمـلة لتقلـبات الســــوق الـحالـية وذـلك (ـند تـحدـيد المـبالغ المفصــــح (نـها للم
 المســــعرة للمجمو(ة، وهذا يمثل أفضــــل تقييم لإلدارة بناءا  (لى المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كما في تاريخ البيانات المالية

للموجودات والمطلوـبات الـمالـية "(، ـقاـمت المجموـ(ة بتقييم ـما إذا ـكاـنت القيـمة الـعادـلة Covid - 19. ـبالنظر إلى ـتأثير وـباء )"المجمـعة
 تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي.

 
 زميلة( ةقياس القيم العادلة لألدوات غير المالية )عقارات استثمارية، استثمار في شرك

"( (لى القيمة الدفترية لموجوداتها  ير المالية Covid - 19)"  كما في تاريخ البيانات المالية، قامت المجمو(ة بتحديد تأثير تفشــي وباء
ا في   ات    2020ديســــمبر    31كـم ة أو توقـع الـي ذه الموجودات  ير الـم ة (ن ـه اتـج ة الـن ة المتوقـع دـي ات النـق دفـق أثير (لى الـت اتج من الـت والـن

تخدم في تحديد القيمة   عر ا(تماد ا (لى المنهج المـس وق للـس اركين في الـس مبر   31العادلة لتلك الموجودات كما في  المـش . تدرك 2020ديـس
المجمو(ة أن بعت المناطق الجغرافية والقطا(ات التي توجد فيها هذه الموجودات قد تأثرت ســـلبا ، ومع اســـتمرار الوضـــع في التطور  

هذه الموجودات  ير المالية بـشكل  المجمو(ة باـستمرار توقعات الـسوق وتـستخدم االفتراـضات ذات الـصلة لتعكس قيمة    واالنتـشار، تراقب
 مناسب في البيانات المالية المجمعة.

 
 خسائر اإلنخفاض في الشهرة

ــهرة، وذلك مع األخذ في اال(تبار تأثير وباء )"  قامت ــترداد من الش من خالل إ(ادة    "(Covid - 19المجمو(ة بتقييم المبلغ القابل لالس
النظر في االفتراضـــات وتوقعات التدفقات النقدية. نتيجة لهذا التقييم، خلصـــت المجمو(ة إلى أنه ال يوجد انخفات في قيمة الشـــهرة من 

 .2020ديسمبر  31الضروري احتسابه في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 
 

تمر اآلثار الحالية   ي تأثير وباء )"من المتوقع أن تـس واق المالية في التطور    "(Covid - 19والمتوقعة لتفـش (لى االقتصـاد العالمي واألـس
ــلبا  (لى األداء المالي للمجمو(ة   ــار، كما ال يزال حجم ومدة هذه التطورات  ير موكد في هذه المرحلة ولكن يمكن أن يوثر ســ واالنتشــ

ــوق وتحديث االفتراضــات والتوقعات  في المالمجمع والتدفقات النقدية والمركز المالي   ــتواصــل المجمو(ة مراقبة توقعات الس ــتقبل. س س
 في المستقبل.عة المجمالخاصة به حيث قد يكون لذلك تأثير كبير (لى البيانات المالية 
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 معلومات القطا(ات .28

 : (ة بتصنيف أنشطة المجمو(ة كاآلتيأل رات تحليل األنشطة الرئيسية قامت إدارة المجمو
 

 قطاع النقل والتأجير والصيانة : يتمثل في نقل البضائع وتأجير واستئجار وسائل النقل وصيانة سيارات الغير.
 

 ستثمارات (قارية.او واستثمار في شركة زميلة أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح في موجودات مالية  قطاع االستثمار : يتمثل
 
 تحليل القطاعات حسب األنشطة   - أ 

 وذلك كما يلي :    ،، إن هذه األقسام هي األساس الذي تقوم (ليه المجمو(ة بعرت معلومات أنشطتها الرئيسيةوجد معامالت متبادلة بين األنشطة ي 
 

2020  

 
  **  االستثمار قطاع   المجموع 

 قطاع صناعة  
  *  هياكل السيارات 

 قطاع النقل 
 والصيانة   والتأجير 

 

 مجموع اإليرادات  251,539  640,731  850,659  1,742,929
(1,740,130)  (517,366)  (795,602 )  مجموع التكاليف  (427,162)  

 ربح السنة  )خسارة(  (175,623)  (154,871)  333,293  2,799
 

 ذ.م.م. والذي تم (رضه كعميات  ير مستمرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.  –باتك للصنا(ة   – * متعلق بالشركة التابعة المبا(ة 
 تم (رضها ضمن العمليات  ير المستمرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.  دينار كويتي  44,746بمبلغ ** يتضمن خسارة بيع شركة تابعة  

 
 

 
  المجموع 

 
  استبعادات 

 
  قطاع االستثمار 

 قطاع صناعة  
  هياكل السيارات 

 قطاع النقل  
 والصيانة  والتأجير

 

 اتموجودات القطاعمجموع     2,957,417   -  29,088,904  ( 8,771,190)  23,275,131

 اتالقطاعمطلوبات  مجموع   ( 324,173)  -  ( 5,933,749)  2,932,234  ( 3,325,688)
 

2019  

 
  قطاع االستثمار   المجموع 

 قطاع صنا(ة  
  هياكل السيارات 

 قطاع النقل 
 والصيانة   والتأجير 

 

3,634,473     2,174,991    946,596    512,886  مجموع اإليرادات  
(2,616,640)  (1,082,544 )   (996,971 )   (537,125 )  مجموع التكاليف  

 ربح السنة  )خسارة(  (24,239)  (50,375)    1,092,447    1,017,833
 

 
  المجموع 

 
  استبعادات 

 
  قطاع االستثمار 

 قطاع صنا(ة  
  هياكل السيارات 

 قطاع النقل  
 والصيانة  والتأجير

 

  24,986,330    (10,505,481 )   30,063,046    2,213,872    3,214,893  القطا(اتموجودات  مجموع  

(4,264,982 )   3,185,566  القطا(اتمطلوبات  مجموع  ( 358,397)  ( 514,254)  ( 6,577,897)  
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 تحليل القطاعات جغرافيا  - ب 

 وذلك كما يلي :   بتصنيف موجوداتها طبقا  للقطا(ات الجغرافية المجمو(ة  قامت
 

2020  

 
  أفريقيا   مجموع القطاعات   تعديالت واستبعادات    المجموع 

 دولة الكويت  
ودول مجلس  
  التعاون الخليجي 

 اإليرادات مجموع   1,395,265   613,144   2,008,409  (265,480)  1,742,929

 موجودات القطاعات مجموع  28,018,961  4,027,360  32,046,321  (8,771,190)  23,275,131

 القطاعات مطلوبات مجموع  (5,044,592)  (1,213,330)  (6,257,922)  2,932,234  (3,325,688)

 
2019  

 
  أفريقيا  مجموع القطا(ات   تعديالت واستبعادات    المجموع 

 دولة الكويت  
ودول مجلس  
  التعاون الخليجي 

 3,634,473   (849,778 )    4,484,251    664,642    3,819,609  اإليرادات مجموع  

 24,986,330    (10,505,481 )    35,491,811    3,943,393    31,548,418  مجموع موجودات القطا(ات  

(4,264,982)   3,185,566   (7,450,548 )   (1,640,319 )   (5,810,229 )  مجموع مطلوبات القطا(ات  
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