
 

 

  
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع. 
  وشركاتها التابعة 

  

 المجمعة  البيانات المالية 
  2021ديسمبر  31













  تابعة ال ش.م.ك.ع. وشركاتهاقابضة  لشركة المتكاملة الا
  

 

  مجمعة. ت المالية الياناًءا من هذه البزتشكل ج 22لى إ  1ن م المرفقةات حايضاإلإن 
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  المجمع  الخسائرأو  األرباحان يب
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  ات إيضاح  
2021  

  دينار كويتي
2020  

  دينار كويتي 
     

 20,092,188 21,009,559 3   اتيراداإل
 (17,511,612) (18,026,222) 4   اتيراداإل تكلفة

   ─────── ─────── 

 2,580,576 2,983,337   بحرلا إجمالي
     

 (2,575,944) (2,738,989) 5   ريةروفات عمومية وإداصم
   ─────── ─────── 

 4,632 244,348   ربح التشغيل 
     

 (666,589) (643,398)   ل تكاليف تموي
 (1,122,876) 2,251,572 6  أخرى )مصروفاتإيرادات (

   ─────── ─────── 

 (1,784,833) 1,852,522   إلدارةمكافأة أعضاء مجلس اوالضرائب  قبل خسارة)  ال( بحرال
     

 (5,023) (17,573)   ية مؤسسة الكويت للتقدم العلمصح
     - (37,210)   ة الوطنية العمال مضريبة دع

 (5,581) (14,886)     زكاةلا
 (10,830) (66,886) 7  جيةالخار على العملياتب الدخل  ئضرا

 (48,000) (54,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
   ─────── ─────── 

 (1,854,267) 1,661,967   سنة ال سارة)(خ ربح
   ═══════ ═══════ 
     

 فلس   (7.33) فلس   6.57  8    ركة األمالخاصة بمساهمي الشفة فخملاية وسهم األساالس )ةار س(خ ربحية
   ═══════ ═══════ 

  
  
  
  



  تابعة ال ش.م.ك.ع. وشركاتهاقابضة  لشركة المتكاملة الا
  

 

  مجمعة. ت المالية الياناًءا من هذه البزتشكل ج 22لى إ  1ن م المرفقةات حايضاإلإن 
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  شامل المجمعبيان الدخل ال
   2021ديسمبر  31 فيمنتهية ة الللسن

  
2021  

   يتي ر كودينا
2020  

     دينار كويتي
   

 (1,854,267) 1,661,967  ة سنالسارة) (خ ربح
  ─────── ─────── 

      شاملة أخرى )خسائر(ات إيراد
    :الخسائرأو  رباحاألإلى  الحًقاتصنيفها ى قد يتم إعادة ة أخرملشا )خسائر(ات إيراد

 21,477 (20,112)          حويل عمالت أجنبية  تتعديل 
  ─────── ─────── 

 (1,832,790) 1,641,855  ةنسلملة لشاال ئر)ساخل(ا تيراداإلا إجمالي
 ═══════ ═══════ 

  
  
  
  
  



  تابعة ال ش.م.ك.ع. وشركاتهاقابضة  لشركة المتكاملة الا
  

 

  مجمعة. ت المالية الياناًءا من هذه البزتشكل ج 22لى إ  1ن المرفقة مات احيضاإلإن 
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  جمعالم ركز الماليالم بيان
  2021سمبر دي 31 فيكما 

  2021  2020  
 دينار كويتي    يتيدينار كو ات إيضاح 

     الموجودات 
      ةاولمتدموجودات غير 

 82,397,031 75,297,138 9  ات معدوممتلكات 
 632,247 579,290 10    مستخداالا قحت ادجومو

 827,485 827,371 11  ت غير ملموسة ادوموج
 195,321 208,754 7  صل ضريبي مؤجلأ

   ─────── ─────── 
   76,912,553 84,052,084 
   ─────── ─────── 

      ةاولمتدموجودات 
 903,135 929,316      مخزون
 12,177,187 12,403,177 12  خرى مدينة أ أرصدةون وي رتجا مدينون
 1,935,725 6,546,222   قدنوك ولدى البن أرصدة

   ─────── ─────── 

   19,878,715 15,016,047 
   ─────── ─────── 

 99,068,131 96,791,268   موجوداتلا موعجم
   ═══════ ═══════ 

     ت والمطلوبا حقوق الملكية

     حقوق الملكية 
 22,000,000 25,300,000 13  س المال  أر

 9,494,240 9,679,493 13   باريجإاحتياطي 
 (8,785) (28,897) 13  أجنبية عمالت احتياطي تحويل 

 28,678,507 26,855,221    مرحلة رباحأ
   ─────── ─────── 

 60,163,962 61,805,817   كية لمحقوق ال إجمالي
   ─────── ─────── 

     داولة تمغير مطلوبات 
 15,552,633 15,652,011 14  قروض وسلف

 1,825,158 2,025,689 15  ظفينمولل ةمالخدمكافأة نهاية 
 7,918,718 -   16  دائنة أخرى أرصدةواريون دائنون تج
 675,833 632,801 10  ر تأجي  مطلوبات

   ─────── ─────── 

   18,310,501 25,972,342 
   ─────── ─────── 

     متداولةمطلوبات 
 5,269,568 12,358,635 16  خرىدائنة أ  أرصدةو نواريجتدائنون 

 7,615,365 4,298,163 14  قروض وسلف
 46,894 18,152 10  تأجير ات  مطلوب

   ─────── ─────── 

   16,674,950 12,931,827 
   ─────── ─────── 

 38,904,169 34,985,451   بات طلوالم يلإجما
   ─────── ─────── 

 99,068,131 96,791,268   باتلومطلة واالملكيمجموع حقوق 
  ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
  
 

  

  ناصر عبد العزيز الفوزان  محمد 
  دارة مجلس اإلرئيس 



 

  التابعة  ها. وشركاتة القابضة ش.م.ك.علكامتمركة اللشا
  

 

  ة. المجمعالبيانات المالية  ًءا من هذهتشكل جز 22إلى  1 قة منفت المراحيضاإلإن ا
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  المجمع  الملكيةفي حقوق  بيان التغيرات
   2021بر ديسم 31 يللسنة المنتهية ف

 
   سرأ
 ال الم

  ة عالو
 أسهم  رادصإ

  احتياطي 
 اري إجب 

 ويلاحتياطي تح
 ية أجنب عمالت

  حبارأ
  حلةمر

إجمالي حقوق  
 ملكية ال

  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   كويتي دينار   ي نار كويتيد  تي ويك دينار  
       

 60,163,962 28,678,507 (8,785) 9,494,240     - 22,000,000   2021ير  ناي  1كما في 
     - (3,300,000)     -     -     - 3,300,000  منحة   هم إصدار أس 

  1,661,967     -     -     -     -   سنة ال   ربح 
 (20,112)     - (20,112)     -      -     -   أخرى  لة  ام ش  خسائر 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,641,855 1,661,967 (20,112)     -     -     -    ملة الشا  ات يراد اإل  إجمالي 

     - (185,253)     - 185,253     -     -  تحويالت
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 61,805,817 26,855,221 (28,897) 9,679,493     - 25,300,000   2021 سمبر دي  31  في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

 68,596,752 35,669,774 (30,262) 9,494,240 1,463,000 22,000,000   2020يناير    1ي ف   كما 
 (1,854,267) (1,854,267)     -     -     -     -  سنة ال   خسارة 

 21,477     - 21,477     -     -     -   رى خ أ شاملة    إيرادات 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,832,790) (1,854,267) 21,477     -     -     -  ملة  الشا(الخسائر)    ات يراد اإل  إجمالي 
     - 1,463,000     -     - (1,463,000)     -  )13  إيضاح أسهم (  دار ص إ عالوة  تحويل من  ل ا 

 (6,600,000) (6,600,000)     -     -     -     -  ) 13 إيضاح ( ح أرباتوزيعات  
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 60,163,962 28,678,507 (8,785) 9,494,240     - 22,000,000  2020  ر بم سدي   31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

  تها التابعة كاوشر ع.ش.م.ك.ابضة  لقة المتكاملا لشركةا
  

 

 عة. ة المجميلمالا يانات البمن هذه  كل جزًءاتش 22إلى  1لمرفقة من ات ايضاحإن اإل
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  المجمع لنقديـةالتدفقات ابيان 
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  ات إيضاح  
2021  

   يتي دينار كو
2020  
    يتي وكدينار 

     لغيالتش أنشطة

 (1,784,833) 1,852,522   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو الضرائبقبل ) ةرساخال( بحرال
إلدارة جلس امكافأة أعضاء مقبل الضرائب وخسارة) ال( ربحاللمطابقة تعديالت 

     : بصافي التدفقات النقدية
 8,140,950 8,916,583 9    معداتو  كاتتلمماستهالك 
 67,043 66,884 10  ستخدامحق اال موجوداتاستهالك 

 (490,092) (507,351) 9  تمعداو  ممتلكاتبنود من بيع ح رب
 340,718 331,731 15  ن وظفيللم دمةالخ يةنها مكافأة  صصخم

 1,642,303 (566,557) 6  قعة للمدينين التجاريينلمتومان ااالئت رخسائمخصص  )تحميلرد (
 666,589 643,398   يل تكاليف تمو

 (159,242)     - 5  منح حكومية إيرادات 
 412,326 (608,056)     ويل عمالت أجنبيةحت )خسارة( ربحصافي 

     - (36,678) 10  إيجار امتيازإيرادات 
   ─────── ─────── 
   10,092,476 8,835,762 

     : العامل لرأس الما التغيرات في 
 40,297 (26,181)   مخزون
 2,995,957 309,085   ى رأخ نةمدي أرصدةوتجاريون مدينون 

 5,797,022 (177,043)    رىأخ دائنة أرصدةوون تجاريون ئندا
   ─────── ─────── 

 17,669,038 10,198,337   اتالعملي نالناتجة م النقدية فقاتالتد
 159,242     -   مية حكو  حمناستالم 
 (60,000) (48,000)            مدفوعة   اإلدارةس مجل أعضاءمكافأة 

 (107,526) (130,046) 15  ة فوعن مديفظموللافأة نهاية الخدمة كم
     - (14,274)   ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة 

     - (32,361)   الزكاة مدفوعة 
   ─────── ─────── 

 17,660,754 9,973,656    ليشغلتا أنشطة منة تجالنا ديةالنق دفقاتالت فياص
   ─────── ─────── 

     رامتث سالا ةأنشط
 (17,924,162) (2,192,317) 9 ومعدات  ممتلكات بنود شراء

 503,110 773,175   ومعدات لكات تمم بنود ع ن بيمتحصالت م
 (295,415)     - 23  عة  ركة تابحيازة شاتجة من نلا الصادرة  قديةلنا تالتدفقا فيصا

   ─────── ─────── 
 (17,716,467) (1,419,142)   رثماتساال  أنشطة ية ف دمتخمسلا ديةلنقافقات التد  فيصا

   ─────── ─────── 

     يل  التمو أنشطة
 (633,412) (584,953)    مدفوعة لتمويتكاليف 

 (51,841) (80,069) 10    تأجيرمطلوبات جزء أصل المبلغ من  اددس
 (6,600,000)     - 13  مدفوعة  أرباحزيعات وت
 11,146,152     - 14    ضروقمن ت الصحتم

 (3,639,934) (3,148,844) 14  قروض   دسدا
   ─────── ─────── 

 220,965 (3,813,866)   التمويل أنشطة )اتجة منالنالمستخدمة في ( ةلنقديصافي التدفقات ا
   ─────── ─────── 

 165,252 4,740,648   د نقبنوك واللدى ال رصدةفي األلزيادة  صافي ا
 (17,476) (130,151)    ةيب ت أجنالمصافي فروق تحويل ع

 1,787,949 1,935,725     يناير 1في  بنوك والنقدلدى ال صدةراأل
   ─────── ─────── 

 1,935,725 6,546,222     برمسيد 31في   بنوك والنقدلدى ال رصدةاأل
   ═══════ ═══════ 



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم

 

 

11  
 

 
 

  موعةجوالم ةكلشرل امعلومات حو   1
  

   شركةلامعلومات حول    1.1
    

يشار  لتابعة (ا  اهتا) وشرك"م الشركة األ"(  قابضة ش.م.ك.ع.لا  ملةاكتشركة الملل  لمجمعةا  يةت المالناالبيا  إصدارب  يحصرتلتم ا
بإليه معًا  لقر  2021  ديسمبر   31في    يةالمنته   لسنةل  )"ةالمجموع"  ـا  مجوفقاً  الشركةار  إدارة  مارس    28  يختارب   مألا  لس 

   . ةيالعمومية السنوعية الجمجتماع ا  ة فيجمعة الميلاملا ناتبياه الهذ تعديل مساهمينللق يحو ،2022
  

للسنة    المجمعةالبيانات المالية    2021أبريل    26المنعقد في    السنوية  العموميةمساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية    اعتمد
  في ذلك التاريخ.الشركة األم عن توزيعات أرباح للسنة المنتهية . ولم تعلن 2020ديسمبر  31المنتهية في 

  

األم    سي تأستم   ا  2005يونيو    4  يخبتارالشركة  لقانون  الوفقًا  مدر  كويتيلشركات  يقع    جةوهي  الكويت.  مكتب  في بورصة 
  .تيوالك، 15458ان مسد ،750 بص.  ي،دمحاأل رقش ،6 قطعة ،7 رقم في المبنى لالمسج األم لشركةا
  

  :ليي ماكألم هي ا لشركةل سيةئيلرا ةشطناألن إ
  

 أو   ةتيكوي  ولية محدودةذات مسؤأسهم في شركات    كلمت إلى    باإلضافة  ةأجنبيأو    كويتية  ات مساهمةشرك  يأسهم ف  لكمت
    و ؛الغير ىدلا نهاموضا الشركات وإدارته ن النوعين منهذي سيفي تأسالمشاركة أو  أجنبية

 المقترضة    ل الشركةامرأس   ياألم فة  كالشرحصة    لال تق  لة،حاالهذه  ثل  م   فيو  .ايهف  مهأس ك  تلتم  التي  شركاتال  ضاإقر
  و ؛%20 ةنسب عن

 الصناعية  قوح  حيازة الملكية  براءات  بمق  ذلك  في  التجاريةاالختراع  ا  اموالعال  والعالمات  الرسومات أو    ةلصناعيات 
  ؛اخارجهأو    تالكويلة  ود  داخل ا  مهخدااستض رغلرى  أخ  ركاتلش  اجيرهبها وتأ  ةقتعلمال  حقوقالن  ا مغيرهأو    ة الصناعي

  و
 ؛ وانونالق اي يسمح بهتلا  ودحدال منضها  أعمالسة لة الالزمة لمماروقولة وغير المنقلمنلكات االممت تملك  
 الفوائ من  المااالستفادة  اليلض  خ رفومتة  من  األم  الشركة  لدى  من    ة اليمفظ  محا  فيا  ارهتثمسال  الة  ت  كارشقبل  تدار 

    .ةصخصمت اتهجو
  

ت المجموع  لوح  تما معلو  قديميتم  إنأدة  هيكل  مع  لومعملا   ناه.  العالقات  ذات  خراألطراف  األات حول  ل عالقى  موعة لمجة 
  .19 إيضاحمبينة في 

  

   مجموعةالت حول معلوما   1.2
  

  تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي: 

  %  ملكيةالة صح    
  2020  2021  سيستأ ال دبل    سمالا  الرئيسية  نشطةاأل

     

 لوجستية خدمة  %100 %100 الكويت  *م.ك.م..ش تيةسوجالل المتكاملة شركةلا
 لوجستية خدمة  %100 %100 الكويت  م. ك.م..شللحموالت الثقيلة الشركة المتكاملة 

 ة يلوجست خدمة  %100 %100 ر قط .م.م .ذ ستيةاللوج المتكاملةشركة ال
 التحتية  لبنيةالت اواقم %100 %100 الكويت  .مك.م. .ش عاريشملل ةالمتكاملكة رشال

 مقاوالت عامة وتجارة  %100 %100 الكويت  . م.م.ذشركة المعدات المتكاملة 
  خدمات النقل  %100 %100  ة  يدوسعال  .م.م.ذشركة مشاريع النقل المتكاملة 

  م.. م.ذ يةستاللوج ملةاكتالمشركة ال
ملة الشركة المتكال الن خم رشابم  يرتفظ بها بشكل غحم(
   ش.م.ك.م.)وجستية للا

  
  اإلمارات

 %100 %100 المتحدة  العربية

  
  

 خدمات النقل 
  م. .م.ذ س للتجارة العامةشركة تكنو سيرف

 ةلمالمتكاشركة الشر من خالل غير مباا بشكل به ظمحتف (
 م.ك.م.).ش اريعلمشل

  
  

 %100 %100 الكويت 

  
  

 ت مقاوالامة وع رةتجا
  

أالشركة األمة باسم أمناء نيابة عن  ت تابعفي شركا  الحصصبعض  تم تسجيل  *   أن الشركة األم هي  . وقد  كد األمناء كتابيا 
       .الحصص المالك المستفيد من هذه 



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم
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  عداد اس اإلسأ   2.1
  

  .ةيريخلتالفة االتك سعلى أسا عةمالية المجمال اناتالبيتم إعداد  
  

  .  األمللشركة العملة الرئيسية  أيًضا لمثي لكويتي الذيار ابالدين ةعجمالمت المالية اانبيرض الع تم
  

  . ليةدوالة سباعن مجلس معايير المح  الصادرة يةالملارير اجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقللمالمجمعة  يانات الماليةاد البعدتم إ
  

  رية. ا استناداً إلى مبدا االستمراعلى أساس أنها ستواصل أعماله المجمعةالمالية البيانات إعداد المجموعة بقامت 
  

  ميعجتالأساس    2.2
  

  السيطرةتتحقق  .  2021ديسمبر    31كما في    التابعة  وشركاتها  األممالية للشركة  الات  ة من البيانمعمجة الالمالي  تانبياال  كونتت
المجمعندما   في عائداو  أ  لمخاطر  وعةتتعرض  لها حقوق  من  يكون  متغيرة  ااي  ف  اهمشاركتت  ويكون   ستثمرمللشركة  فيها 

الل الت  قدرةديها  علسيطر  لخال  نمت  دائعاالك  لت على  أثير  على  المستثالى  تها  محهافيمر  شركة  وبصورة  تسيطر  .  ددة، 
  ن لدى المجموعة: لى الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكومجموعة عال
  

 الملاعلى    ةطرسيلا اشركة  (أي  فيها  القدرهنحتم  يالت  يةالحاللحقوق  ستثمر  توجيه  الحال  ةا  على  الصلة  ذات    نشطةاألية 
 ) هافير مثتلمسة اكرشباللخاصة ا
 ثمر فيهاركة المستاركتها في الشمش تغيرة منم اتائدحقوق في عأو  طرلمخا تعرضال 
  أثير على عائداتهاتلفي ا يهار فعلى الشركة المستثمالقدرة على استخدام سيطرتها 
 

 ةعوم لمجظ اتحتف  عندماواض  االفترعم هذا  . ولدالتصويتعن أغلبية حقوق  شأ  نتسيطرة  لان  بأ   ضافترا  ، هناكعامة  بصورة
أ من  حقوقبيغلبأقل  مماثلةو  أ  ويتالتص  ة  المست  حقوق  فيها،للشركة  ا  ثمر  في  المجموعة  المعتأخذ  كافة  لومات عتبارها 

  ك:لذي ف امفيها بة المستثمر يم مدى سيطرتها على الشركيقعند تلة  الص  والظروف ذات
  

 ا هيف ثمرمستل كة ا الشر يف ناآلخريصوات ملي األم مع حاتيب التعاقدي القائرتال  
 خرى ة األتعاقديالت يبان الترتجة ماتلنالحقوق ا 
 ت المحتملةمجموعة وحقوق التصويدى الويت لالتص حقوق  
  

مدالم  تعيد تقييم  سجموعة  عليطرى  في  تها  فيها  المستثمر  الشركة  كى  إذا  الحالة  وجود  إلى    تشير  فوالظرو  تمالوعمانت 
عتغير في  مأو    حدوا  املات  تجة.  رطيسلل  ثةالالث  واملعلا  نأكثر  التاالشع  مييبدأ  تحصلند ع  بعةركة  على  الم  ما  جموعة 
االس على  عنيطرة  السيطرة  هذه  وتتوقف  التابعة  المجموعة  لشركة  تفقد  علرتهسيطدما  إدراج ى  ا  ويتم  التابعة.   الشركة 

انات  يبلا في  السنة    لالا خيعهبأو    زتهاايح  مالتي تتابعة  ركة القة بالشوالمصروفات المتعل  تايرادإلاوت  باولوالمط  الموجودات
  لشركة التابعة.ى اعل رة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعةالسيط على موعةحصول المجمن تاريخ ة معمجال المالية

  

بو  ئرالخساأو    احاألربق  علتت مكل  بند  اإلن  با ة  ملاشالات  ديرانود  غير  والحص  مجموعةل ل  األمالشركة  اهمي  سمألخرى  ص 
لبيانات  رورة على ا ديالت عند الضإجراء تع  ويتم.  طرةمسيص غير الحص اليد عجز في  صر  إلى  ذلك  أدى  ى إنتحة  المسيطر

ل التابعة  للشركات  المحاسب  فقواتتالمالية  مع  السياسات  المحياسالسية  للمات  اليتم  ة.  جموعاسبية  فة كا  عادتبساتجميع  عند 
والمطلوبات  وجملا وحقن  بي فيما  ودات  المجموعة  والمل  قوشركات  ة تعلقلما   ديةالنق  تدفقاتالو  والمصروفات  تاراديإلاكية 

 .كاملبال المجموعة اءأعضامالت بين بالمع
  

  .كيةة، كمعاملة حقوق مل قد السيطرعة، دون فلكية شركة تابيتم المحاسبة عن التغير في حصة م
  

بات لومطة) والالشهر  كذل  يفما  ة (بالصل   تتعترف بالموجودات ذافإنها ال  ة على شركة تابعة،  رطالسيعة  جموالم  ا فقدتذإ 
األخرلما  غيروالحصص   والبنود  بي وقلحى  سيطرة  الملكية  أرباحنما  ق  بأي  بيانأو    تعترف  في  ناتجة    أو   األرباح  خسائر 

  . ةلادلعة اقيملل اوفقً ه ر محتفظ بل أي استثماالمجمع. يتم تسجي خسائرال
  

الحيازة  في تاريخ  مع  مجالئر  او الخسا  باحرألاان  في بي  ةنسلل اخالها  يع ب  او  اازتهحيكات التابعة التي تم  شرالتم عرض نتائج  
  المالئم. وفق  –يع تى تاريخ البأو ح
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  حات اصية واإلف المحاسب تات في السياساغيرالت   2.3
  

   اتوالتفسير والمعدلةالجديدة المعايير 
  2021ر  يناي  1بعد    أوي  التي تبدأ ف  ةسنويفترات البيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للألول مرة بتط   قامت المجموعة

  تسر بعد.  و تعديالت صدرت ولكن لم أو تفسيرات أكر ألي معايير لمبعة بالتطبيق اومقم المجت لم ذلك). غير ذكري(ما لم 
  

لي  ودلبة االمحاس  عيار، وم9المالية  رير  لتقالي لالدويار  الت على المعيدتع   :2المرحلة    - معدالت الفائدة  لمعياري لاإلصالح ا
  16لية االم للتقارير  يلدولمعيار الوا 4ي للتقارير المالية ر الدولمعياوال 7المالية ر ريتقالمعيار الدولي للوا، 39

إع التعديالت  مؤفاءاتقدم  والتيت  بتتع  قتة  على  لق  المالية  التأثيرات  يت عندممعة  مجلاالبيانات  اسا  (اإليبور)  م  معدل  تبدال 
ً ديل خالي تقريبب دةل فائدعم وك بين البنما بض فيالمعرو  اطر.خلما نم ا

  

  ات العملية التالية:  لمبررالت االتعديتتضمن 
 

   ح، اللعملية اإلص  ةراشكون مطلوبة بصورة مبالنقدية التي ت  اتفقتدالتعاقدية أو تغيرات على    تزم تغيرايستل  يلعممبرر  
  . يةوقعر الفائدة السس فيحركة ل ا عادل، بما ي غيرةالمتتها كتغيرات في سعر الفائدة عاملتم متي يوال

 لتحوط  اإليبو  دلح معاؤها بموجب متطلبات إصالن إجريتعي  ت التيتغييرالسماح بالا ن دولتصنيفات وتحوط الوثائق  ار 
 عالقة التحوط. قفتو

 تحمل   يتة الف األداتصنييتم  تحديدها بصورة منفصلة عندما  يتم  لتي  ات اتطلبالم  ت من استيفاء اكتقديم إعفاء مؤقت للشر
ً ريفائدة خالي تق دلمع   طر. لمخالبند ا ر كتحوطلمخاطان م با

  

ت أي  التعديالت  لهذه  يكن  للمج  المالية  اناتيالبعلى    ر يأثلم  يكون    موعةالمجمعة  أن  المتوقع  من  على هناك  وليس  تأثير  أي 
  .ستقبلفي الم المجموعة

  

    16ير المالية ارتقلللي لدور امعيالى الت عاليدعت - 2021و يوني 30بعد  19- متعلقة بفيروس كوفيدلجير االتأ ازاتيتام
على المعيار   ليدعت -   19- لتأجير المتعلقة بفيروس كوفيدزات اامتيا  2020مايو    28ة الدولية في  ايير المحاسبجلس معأصدر م

التأ  16المالية  ارير  للتقي  ولدلا تعقود  اجير.  إرشان  للمستأجري  إعفاءً ديالت  لتعمنح  تطبيق  قارير  للت  ي لدوالر  عياملادات  من 
.  19- رة لتفشي وباء كوفيدجة مباشئة كنتيس امتيازات التأجير الناشأجير بما يعكقد التعديل عبشأن المحاسبة عن ت  16  يةلالما

إذا  جر عدم تقيلمستأار اخت ي  قد  مبرًرا عمليًا،  نهنظًرا لكو اتياز  كان اميم ما  من    والممنوح 19- دفيبفيروس كو  لمتعلقالتأجير 
المستأجر    ال.م  أ  جيرالتألعقد    ديالعتل  مثي  ؤجرملا االختيار    ومق يالذي  يقوم  تغييبهذا  أي  التباحتساب  مدفوعات  في  أجير  ر 

المتعلق بالناتجة عن   التأجير  الط 19- ديفكوامتياز  ر لتقاريل   الدولي  يارمعللقًا  ي تغيير وفبها حدوث أحتسب  تي يالة  قيربنفس 
ن نظراً  ، ولك2021يونيو    30حتى    قرر تطبيق تلك التعديالتمالن  من  كا  .لتأجيرقد اعل  يالعدر ت ييغالت  ، إذا لم يمثل16المالية  

رر  بيق المبطتبمد فترة    2021رس  ما  31في    حاسبة الدولية مل ا  ، قام المجلس الدولي لمعايير19- ئحة كوفيد  الستمرار تأثير جا
حالع الت  .2022  يونيو  30تى  ملي  علىيسري  اان االبيفترات    عديل  المجاللمت  السنويةية  أو  ت  تيال  معة  في    أبريل   1بعد  بدأ 

2021.  
  

  تسر بعد  معايير صادرة ولكن لم   2.4
  

ال  فيما تنوي المجموعة تطبيق   .وعةمجملل  المجمعةالبيانات المالية    إصدارخ  م تسر بعد حتى تاريل  ن كولة  رداصال  معاييريلي 
المعايير عند ذ  .سريانها  تلك  يأة  موعجملا  قعتولك ال تومع  تأثيج  نتن  ا  عن  رير جوهأي  أو    اعلى مركزهديالت  عتلتطبيق 

  ائها المالي. دأ
  

  غير متداولةأو  اولةت كمتداب ولالمطف يتصن :1ولي اسبة الد لمحار امعي ىتعديالت عل
  1ي  دوللا   اسبةعيار المحمن م  76إلى    69تعديالت على الفقرات رقم    2020  يرفي ينادولية  ير المحاسبة ال لس معايأصدر مج

  لتعديالت ما يلي:وتوضح ا ولة.دامتغير أو  داولةمتوبات كطلماليف نت تصطلبايد متلتحد
 

 و  ؛ل التسويةود بحق تأجيلمقصما ا 
 ؛ وعة البيانات المالية المجمفترة  التأجيل في نهاية يتحقق حق نأ دال ب 
 ؛ وأجيلحق التيف باحتمالية ممارسة المنشأة لنلن يتأثر ذلك التص 
 ل  في لمضمنة  اة  تقلمشاة ات األدمثلا تإذ  قطك فذل  قيتحق أالأداة ح  يفلتحويل  التزام قابل  ثر  يؤقوق ملكية وذلك في حالة 

  ا.فهنيصتزام على تلاال
  

رجعي.    ويجب تطبيقها بأثر  2023يناير    1بعد  أو    بدأ فيي تالتالسنوية  المجمعة  البيانات المالية  ري التعديالت على فترات  ست
  . ةسات الحاليى الممارعل تيالتعدر القييم تأثيى تلع اً حالي ةعمومجالتعمل 
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  (تتمة)  تسر بعد معايير صادرة ولكن لم   2.4
  

  3 ليةلماولي للتقارير اتعديالت على المعيار الد –المفاهيمي  طاراإلإلى  ةيعجة مرراشإ
ارة إش  –  العمدمج األ  3ة  ليماارير اللتقل  يلدولالمعيار  ت على اتعديال   2020ايير المحاسبة الدولية في مايو  جلس معأصدر م

البيانات إعداد وعرض    إطارإلى    مرجعيةالة  راإلشال  اداستب  هو   ه التعديالت. والغرض من هذميالمفاهي  طاراإلى  لإ  رجعيةم
رأ يط  نأ  وند  2018  الصادر في مارس  ةالمفاهيمي للتقارير المالي  طاراإلإلى    ةمرجعي  بإشارة  1989نة  ر في سصادالالمالية  
  لقة به. تعالمت باتطلفي الم حوظملر أي تغيي

  

أضاف ممك معايا  الدوجلس  المحاسبة  استثناءً ليير  مباة  المالية  الواردة    فارعتالا  ئد من  للتقارير  الدولي   لتجنب  3بالمعيار 
 جندرت  تيتملة اللمحا  تاوبطل ات والماتجة عن االلتزام"اليوم الثاني للتطبيق" والنحتملة خالل  الخسائر المأو    رباحاأل  إصدار 

ن الار  عيم  طاقضمن  ل  أو  37لي  ود المحاسبة  تفستفسير  المعجنة  الدويرات  حالة    21  ةيمال لا  ريللتقارة  ليايير  في  الضرائب، 
 ة منفصلة. تكبدها بصور

  

نف الوقوفي  المحم  قررت،  س  معايير  ااسبة  جلس  الحالية  اإلرشادات  توضيح  المعيالدولية  ضمن    رير اقتلل  ليالدوار  لواردة 
  . ات الماليةنايالب ضرعو إعداد ارإطإلى  جعيةدال اإلشارة المرثر باستبي لن تتأتلالمحتملة واات ودوجالمعلقة بتالم 3ة المالي

  

  طبق بأثر مستقبلي. وتن 2022يناير  1بعد أو  بدأ فيالسنوية التي ت عةمالية المجمالبيانات التسري التعديالت على فترات 
  

   .موعةجمالى عل ديتأثير ما تالديلتعان نتج عي نأ قعالمتو نمليس 
  

   16 ت على معيار المحاسبة الدولياليدتع -  دولمقصا خدامالستا ت قبلتحصالدات: المالمعنشآت ولمواكات لتمالم
معايي مجلس  الأصدر  مر  في  الدولية  المحاسب  2020ايو  محاسبة  معيار  على  والا  16الدولي    ةتعديالت  منشآت  لممتلكات 

االستخدقبت  حصالمتال  -   تادعالمو تمنع    ،ودقصلما  مال  ملاوالتي  أنمنشآت  بخصمتقو  ن  متحصالت  م  بنو  أي  بيع  د من 
تكلوال  تآ شلمناو  تالممتلكا من  بنمعدات  أي  بد مفة بيع  الممتلكات  ن  فوالمننود  والمعدات وذلك  بذلك  لوصول  لة اي حاشآت 
الالموقإلى    األصل يع والحالة  بشتللزا  كون جاهضرورية ألن  منالة  طريقلاغيل  مندارإلا   قبل  مقصودة  بدالً    ك، تسجللذ  ة. 
  ر.سائالخأو  رباحلبنود ضمن األا كلت جإنتا  فيبنود وتكالمثل هذه ال  صالت من بيعالمتح ةالمنشأ

  

  رجعي  رثأبقه  تطبيمن  بد  وال  2022يناير    1بعد  أو    السنوية التي تبدأ في  لمجمعةالبيانات المالية اترات  على فيسري التعديل  
ق  بتطبية أشنمالم ياقلة ة في حاة معروضفتر أقرببعد بداية أو   في خدامة لالستحالمعدات المتا وت شآ منوالالممتلكات  دنوعلى ب

  مرة. لتعديل ألول ا
  

الدولي   المال  9المالية  للتقارير  المعيار  اخت  –ة  ياألدوات  ضمن  "نسبة  ابالرسوم  حالة10ر  في  االعت  %"  ف ارإلغاء 
  لية الما تالوب طمبال

 ر مجلس معاييرتقارير المالية، أصدالمعايير الدولية للاد  ة إعدليعم  على  2020- 2018سنوات  لوية لسنال  نات تحسيال  نمء  كجز
لمنشأة الرسوم التي تدرجها ا  لوالتعديل توضيحات ح  . يتضمن9ر المالية  تقاريالدولي للالمحاسبة الدولي تعديالً على المعيار  

ا عن شروط االلتزام   ريةة جوهوربص  المعدل  أو  الجديد  اليم المزالتاال  ف شروطالتاخول مدى  يه حرجتذي  لاقييم  تلضمن 
الرسوم فقلمالي األصلي. تشمل  ا المسددةهذه  المبالغ  فيمأو    ط تلك  المالمستلمة  الرسوم  ى  علقترض والمقرض مشتملةً  ا بين 

ا  أو  المسددة قبل  إما من  نيقمالأو    لمقترضالمستلمة  المنبطت.  ف األخرالطر  ن عةً  بارض  الميل  التعدا  هذ  شأةق  بات طلوعلى 
  ل ألول مرة. يق التعديالسنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطب ةالبيانات المالية المجمعبعد فترة أو   المتبادلة فيأو  لةلمعداة لياالم

  

ر.  المبكق  طبيالسماح بالت  مع  2022ر  ايين  1  بعد  أو   يف  أدي تبالسنوية الت  الية المجمعةالم  تاالبيانات  يل على فتريسري التعد
تي  السنوية ال  البيانات المالية المجمعةة  بعد فترأو    المتبادلة فيأو    معدلةالمالية ال  المطلوبات  ىت عل يالعدتال  عةمومجلاطبق  ست

  ألول مرة.  ديل  التعيها المنشأة بتطبيق تقوم ف
  

  .  موعةجملاى لعدي ما  رتأثيت أن يكون للتعديال المتوقع من  ليس
  

  8محاسبة الدولي تعديالت على معيار ال –ة بياسلمحالتقديرات ا يفتعر
مج معأصدر  فبراير  بسالمحاايير  لس  في  الدولي  اتعدي  2021ة  المحاسبة  معيار  على  تعريف   8لدولي  الت  فيها  قدم    والتي 

التمييز بين التغيرات مال  رات"التقدي التعديالت  ال  حاسبية". توضح    بية اسمحال  في السياسات  يةاسبالمحرات  يغ توال  تتقديرافي 
  ديرات المحاسبية. القياس والمدخالت لتطوير التق بأسالينشآت م المتوضح التعديالت كيف تستخدوتصحيح األخطاء. كما 

  

في   تاييرغى التوتنطبق عل  2023يناير    1ة التي تبدأ في أو بعد  السنوي  عةجمملا  الماليةالتعديالت على فترات البيانات  تسري  
المبكر طالما تم    تطبيقح بالويسم   دث في أو بعد بداية الفترة. لتي تحسبية امحاالتقديرات الي  ف ة  بيسحالما  ات السياسات والتغير

  . مجموعةلا على ادي ع ان يكون للتعديالت تأثير ملمتوقليس من اك الحقيقة. اإلفصاح عن تل
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  )تتمة( بعد م تسرادرة ولكن لص يريامع     2.4
  

المحاسبيةح  اصاإلف  السياسات  ميالتعد  –  عن  المحاسبةت على  الممارسة    1لي  الدو  عيار  ال  2وبيان  المعايير  دولية ضمن 
  للتقارير المالية 

ا أصدر مجلس معايير المحا المحتعديالت على م  2021في فبراير    ةلدوليسبة  ضمن    2وبيان الممارسة    1ة  لياسبة الدوعيار 
الدولي المعلومات    يةلاالم  للتقاريرة  المعايير  أحكام  إرشي  والتي  يةهروجالوضع  فيها  وا قدم  على    أمثلةدات  المنشآت  لمساعدة 

قديم شآت على تت إلى مساعدة المنتلك التعديال  تهدف  سبية.المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحا  تطبيق أحكام
ً حاإفصا نفعا أكثر  تكون  التي  المحاسبية  السياسات  طريق  ت  عن  اإلل  اداستب  في  المنشآت    ها سياست  عنح  اصفمتطلبات 

فية ول كيياستهم المحاسبية "الجوهرية" وإضافة اإلرشادات حاإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح عن سية" بلجوهراالمحاسبية "
  ارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية. قرفي صنع الالجوهرية لمفهوم المعلومات يق المنشآت بطت
  

التعد الدول  ىلع  يالت تسري  المحاسبة  الرفتلل  1ي  معيار  تبدسنات  التي  أ  أوية  بعدفي  بالتطبيق   2023يناير    1  و  السماح    مع 
رية على  وهلومات الجعريف المعامية بشأن تطبيق تدات غير إلزاشدم إريق  2  المبكر. نظراً ألن التعديالت على بيان الممارسة

فإن   المحاسبية،  السياسات  سريامعلومات  مفتاريخ  الزل  وعن  ليس  التعديالت  ً يامتلك  ً الح  وعةممجال  موقت  .ا تأثير    تقييمب  يا
  . جموعةللمإفصاحات السياسات المحاسبية التعديالت لتحديد تأثيرها على 

  

  مةية الهاالمحاسبلسياسات  ا   2.5
  

   رةطر المسيغيص لحصا  زةاوحي لماعألاج دم 2.5.1
بالقيمــة  اسوالمقــ  مقابــل المحــولوع الجمــ مل اً قــ فو فة الحيازةة. تقاس تكلازيحة الباستخدام طريق  عمالدمج األاسبة عن  يتم المح

ر ختــات، أعمــالدمــج لكــل عمليــة  ة. بالنســبالمشــتراة ركةة فــي الشــ صــص غيــر مســيطرخ الحيازة وقيمة أي حيرالعادلة في تا
 اتالموجود صافي قيمة صة فيحلابة بنسأو  بالقيمة العادلة إمامشتراة الشركة ال المسيطرة في  رصص غيحلا  قياسعة  جموالم

   .يةداراإلمصروفات الروفات وتسجل ضمن صمالحيازة المتكبدة ككاليف ة المشتراة. تدرج تللشركة ددحلما
  

بحجموعالم  تقوم   دماعن ب تقو،  أعمالأحد    زة اية  الموم  والما جودتقييم  المابلوطت  التحالية  ت  لغرض  والتصنيف    ديدالمقدرة 
للشروط وفقاً  وااعالت  المناسب  االقتصاديةقدية  الصذا  فوظرلا و  لظروف  الت  تاريخ  في  كما  هلة  يتضمن  فصل  حيازة.  ذا 

  اة.لشركة المشترقبل امن قات المتضمنة في العقود الرئيسية تشالم
 

ادم  عمليات  من  ناتجمحتمل  ابل  مق  يأإن   ال  قييمهت   تمي   عمالألج  تابالقيمة  الالحيازة.    ريخعادلة في  قياس  إعادة  يتم    ل مقابال 
المصن ملالمحتمل  الالحمحاسبال  متوت  ةكيف كحقوق  التسوية  يتمقة ضمن حة عن  الملكية.  المصنف   ل ثقوق  المحتمل  المقابل 

ال،  ماليةات الاألدو  9ة  يالمال  راريللتقالدولي  ر  يانطاق المعضمن  ه  ساقيويتم    ي أداة ماليةزام فالتأو    كأصل لة مع  عادبالقيمة 
ً بط  رالخسائأو    األرباحلة في  داالع  إدراج التغيرات في القيمة المحتمل    لب. ويتم قياس المقا9ية  مالال  الدولي للتقاريرار  عيلم ل  قا

ع مجمعة ممالية  يانات  بكل  يخ  تار  في  ةالعادل  وفقاً للقيمة  9  ية الالم  رلتقاريل   معيار الدولينطاق ال  يندرج ضمن اآلخر الذي ال  
  . المجمع خسائرالأو  باحراألن بياضمن العادلة ي القيمة لتغيرات فإدراج ا

    

ي أوة  للحصص غير المسيطرلة  القيمة المسجالي المقابل المحول ومجالتي تمثل الزيادة في إ(   كلفةة مبدئياً بالت لشهراس  ايقم  تي
  ادلةإذا كانت القيمة الع.  )المقدرة  والمطلوبات  تي تم حيازتهالاددة  حمال  وجوداتالم  لى صافي عابقا  بها سظ  كية محتفمل  ةحص

اصل الموجودات  تم  افي  إتجت  اتهزاحيلتي  المحاوز  المقابل  تجمالي  تقييم  ول،  المجموعة  كافة د معيد  بتحديد  قيامها  ى صحة 
وات  الموجود حيازتها  تم  المالتي  المقدرةوبلطكافة  بمروتقو  ات  اإلام  المجراءجعة  فيمدتخسات  المب  ة  ا قياس  سيتم الغ  لتي 

إذا كاتاريخ الحجيلها في  تس ن يازة.  التقياتنت  إعادة  تزا  يمئج  العادلة لص  تجاوزى  لإ  يرشتل  ال  التيالقيمة  الموجودات  تم   افي 
  .معالمج ئرالخساأو  باحاألر  بيان فيحينها بح الر جمالي المقابل المحول، يدرجإلتها زاحي

  

إ يتم  الشهرعندما  النقد  نتإ  وحداتأحد    نمض  ةدراج  العملي  ويتماج  من  جزء  الو  ةاستبعاد  ا  متي  حدة،بداخل  لشهرة إدراج 
ياس الشهرة  . يتم قبعادتاالسة عن  ئر الناتجالخساأو    رباحألاد تحديد  للعملية عن  فتريةالقيمة الدبعدة في  المست  ةيل ملعاب  ةطالمرتب
  نقد. حتفظ به من وحدة إنتاج الزء المبعدة والجالمستة ليعملل بيةلقيمة النسعلى أساس ا الظروف  هذهظل دة في عبالمست

  

بات لمتطل  اقوفل  جسغ الملمبقياسه الحقا بال  يتمه العادلة. ووفقاً لقيمت  عمال ألاج  ة دميلمع  يفل  تملتزام المحال قياس ااً يئ دمب  يتم
ناقصاً لمسجل مبدئيا  لغالمبأو    تملةموجودات المحبات المحتملة واللوت والمطالمخصصا  37بة الدولي  كام معيار المحاس أح اً 

  على. ات أيهما أيرادباإلتراف عال ا اتبلتطلمدرج وفقا ملا راكمالمت ءفا طاإل )ناسبًاك مكان ذل(متى 
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  ) (تتمة مةية الهاالمحاسبلسياسات ا     2.5
 

 ات  يراداالعتراف باإل 2.5.2
المقابل العميل بقيمة تعكس  إلى    الخدمات  أو  بضائعلاى  لسيطرة علالعقود مع العمالء عند نقل امن  ات  رادياإل تراف باالعيتم  

الوقتت  يلذا نعليه    لصوحالفي  أحقيتها  جموعة  مع  البضمقابل  وانتهتالخدمات  يمدقتأو    ائعقل  تعإلى    وعةالمجم  .  مل أنها 
أساسية   نفسها  كمنشأة  ترتي تمثل  جميع  إ ،  هاتاإيرادبات  في  تحيث  نم نها  بصورة  البضطسيطر  على  قبل امخدالأو    عئاية  ت 

  ل. ميلعاإلى  هايم دقت
  

   ات.يرادباإل عترافل االبق اهنحة أدالموضف المحددة عتراالا رياي معالوفاء بأيضاً يجب 
  

    النقللمعدات وتأجير ا اتمدخ
االعترا الالناتجة من    باإليراداتف  يتم  في  الخدمات  التقديم  خ التي  ة  بيسامحفترة  بالنسيتم  الخدمة.  تقديم  ذا اللها  للعقود  ت  بة 

  م العميل لستمعة حيث يالمج  ةالمالينات  ايبال  حتى نهاية فترةمقدمة  ة الليعفلاة  بناءا على الخدم  اإليرادات الثابتة، تسجل    األسعار
  .  دمةستخلفعلية المعلى ساعات التأجير احديد ذلك بناءا في نفس الوقت. وتم ت ستخدمهاالخدمة وي

  

   د بصفتها التزام أداء فردي.بة عن العقوحاسالميتم ، ، وبالتاليعةجات متنوال توجد عقود تتضمن مخر
  

للمجموعة  باقم  اإليراداتجل  سعة، وتالسا  رامد  تعاب محتسبة علىأود  العق  نمضتت الذي يحق  المبلغ  فاتورة  ل   .مقابلهتقديم 
  به.   داد عند اصدار الفاتورة الخاصةسلل اقابالم، ويستحق اشهريللعميل ويتم اصدار الفواتير 

  

للمج  لياتالعم  تتكون من  المعتادة  وخدمموعة  المعدات  الخدما.  لقنلا  اتايجار  لمبيعات  الئجااست  يأ  ..تبالنسبة  معدات  ر 
  رة على الخدمة.  ها السيط في الفترة المحاسبية التي تنتقل في  اإليراداتجل ستقل، والن

  

   بيع بضاعة
التال  ترةلففي ا بضاعة  ات من بيع الدراياإلف بترايتم االع  كلذ  تمالعميل، ويإلى    السيطرة على األصل  هااللي تنتقل خزمنية 

  البضاعة. عند تسليم  ةً ماع
  

 كومية منح ح 2.5.3
الحتُ  المنح  معيكون هنا  ما دنية عكومسجل  تأكيدات  بإنه سيك  اقولة  الشروط  بكافة  المنح وااللتزام  بهتم استالم هذه  ا.  لمتعلقة 

تعند ببنتعلق  ما  مصروفاتالمنحة  بها   د  االعتراف  أعل  اتإيرادك  فيتم  متى  اساس  الفترات  مدى  على  جيل ست  متيلتي  ماثل 
للتعوتوجد نيوالتي    فات،وصركم  التكاليف ذات الصلة امقابل. وعبال  عنهايض  ة  ا، فيتم االعتراف  م  أصللمنحة بندما تتعلق 

  .لةذي الص  لصلمتوقع لأل اجي ااإلنتر لعمعلى مدى ا بمبالغ متساوية اتإيرادبها ك
  

تستلم   غللموج  نحم  ةمجموعلاعندما  تسجي ودات  يتم  النقدية،  األير  اسمية  او  لصل  بمبالغ  أو   رباحألافي    هااجروإدلمنحة 
اإلنتاجي  معال  مدى  على   الخسائر لألر  استنادًال صالمتوقع  األإلى    ،  مزايا  استهالك  على    صلنمط  سنوية   طأقسااألساسي 

    ية.ساومت
  

  ضرائبلا 2.5.4
  

  للتقدم العلمي  الكويتمؤسسة حصة 
مجلس إدارة قرار أعضاء    لىإ  اداً نتاسل  عدالم ساب  تحقاً لالف وعلمي  قدم التليت لحصة مؤسسة الكوساب  احتم باأللشركة  تقوم ا
  ة. ديد الحص ة عند تحاري من ربح السناالحتياطي اإلجبإلى  طاعاالقتد نه يجب استبعاالذي ينص على أ ةسالمؤس

  

  طنية  العمالة الو معة دريبض
ربح2.5بنسبة    الوطنية  العمالة  تحتسب ضريبة دعم من  األمبالشرك  صاالخ  السنة  %  للقانون  ة   2000  نةلس  19  مرق  وفقا 

  . 2006لسنة   24ية رقم مالال يرار وزوقر
  

   لزكاةا
الز الخ1اة بنسبة  كتحتسب حصة  السنة  بالشركة  % من ربح  لق  األماص  راليمالة  رار وزاروفقا  الذي   2007لسنة    58  مقة 

   .2007مبر ديس 10ن را ميسري اعتبا
  

  ية خارجال  ةعتابلة االضرائب على الشرك
الشركاتخضع   ال  للضرائبة  بعاتلات  بعض  في  على  ادخل  ا  األجنبيةلدول  مختلف  عمليات  فيها  تتم   متيوة.  لمجموعالتي 

الدخل    حتسابا لضرائب  بناءً مخصص  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  في  ال  المتداولة  والمعدالت  على  الضريبية  قوانين 
تأثيرات في  صا  لمؤجلةلدخل اضرائب ا  مخصص  كس يع.  ةسن ال  العمليات خاللتنفيذ  م فيها  تيلتي  دول االضريبية السائدة في ال

التوقيالضرائب   فروق  القيعلى  بين  المستخدمة  للم  ةالدفتري  مةت  والمطلوبات  المالية    ألغراضوجودات  التقارير  اعداد 
  في المستقبل القريب.   اة والمتوقع أن يتم ردهبيوالضري
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  (تتمة)  مةاية الهبساالمحلسياسات ا   2.5
  

  ات دعمو تكاتلمم 2.5.5
  ت.  وجد إن، متراكمة ةانخفاض في القيمخسائر  بالصافي بعد االستهالك المتراكم و/أو أي ،معدات بالتكلفةلت واالممتلكاج درت
  

  كها.  يتم استهال بالتكلفة والحر ملك ض ألرام قياس تي
 

  يلي:  لموجودات كمالدرة لمقجية ااتنإلى مدى األعمار الثابت علا طسقال  سعلى أسالموجودات األخرى ا كاستهالاحتساب  متي
 

 نة س 30إلى  25        مباني 
 سنة  20إلى  5                                    أسطول 
 ات نوس 5                                      مكائن 
 سنوات 10الى  5     معدات وأدوات 
 سنوات  5               اراتيس 
 وات سن 5         يباترك تو أثاث 
  

  بالصافي بعد خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت.لفة، ذ بالتكقيد التنفي ليةلرأسماا مالعألاج تدر
  

ظروف ت في الاراث أو تغيض القيمة في حالة وجود أحدوالمعدات لغرض تحديد انخفات  اممتلكلل  يةمة الدفتريق الجعة  مرايتم  
غ المقدر  عن المبل  ة الدفتريةالقيم ة  عند زيادالمؤشر و  د هذاجوالة ووفي ح  .ادهيمكن استردا  ال   قد  ريةفتالد  ةقيملاأن    ىلإتشير  

ً قيمتها العترداده الذي يمثل  سممكن الاا  مبلغه  إلى  الموجودات  خفيضت  يتمه  إنالممكن استرداده، ف بيع  التكاليف حتى الادلة ناقصا
  .ىلا أعأيهم امأثناء االستخدمتها يقأو 

  

الم المصروفات  أحبدال جزالست   ةدبتك يتم رسملة  يت  والمعداتالممتلكات  د بنود  ء من  منفصلة التي  المحاسبة عنها بصورة   م 
الدفتريةايتم شطب  و المللبن  لقيمة  الملتم رسميو.  ستبدلد    ةياالقتصاد  مزاياتزيد من الما  ط عندفققة األخرى  صروفات الالحة 

  عند تكبدها. رىخات األمصروفلا فةلق بها. وتسجل كات المتعا دعملوات ممتلكالالبند  بليةالمستق
  

ة  قتصاديا اايزم توقع معدعند أو  يعلبه عند اب إلغاء االعترافات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم والمعد كاتالممتلإن بند 
 فيلفرق بين صاسبة با(المحتل  صألاب  فااالعترإلغاء  ائر ناتجة عن  سخأو    بيعه. تدرج أي أرباحأو    مهتخدان اسبلية ممستق 

  األصل.ب إلغاء االعترافعند  جمعالم الخسائرأو  األرباح بيان لألصل) في  يةالقيمة الدفتروالبيع  حصالتتم
    

ي، مستقبل  بأثرعديلها  توفي نهاية كل سنة مالية    للموجوداتك  ق االستهالية وطرإلنتاجمار اع ة واأليدريالتخ  قيمالة  تم مراجعي
  ناسباً. م كلذكان متى 

  

  ر يأجود الت عق 2.5.6
طريقة  ةعمجمولام  تقو لالعتر  بتطبيق  والقياس  فردية  التأجيراف  عقود  لكافة  ال.  بالنسبة  مطلوبات    مجموعةقامت  بتسجيل 
 .األساسية تمثل حق استخدام الموجوداتي الت خدامت حق االستداوموجو أجيرالت اتوعدفسداد مأجير لالت
  

  مادموجودات حق االستخ ) 1
. يتم قياس  تخدام)ي لالسساساأل   لفر األصاريخ تو(أي ت  عقد التأجير  ءدبيخ  ارتم في  ادخستموجودات حق اال  مجموعةالجل  ست

بالتكموجود االستخدام  أناقصً ة  لف ات حق  م ستها  يا  وخسكاترالك  القئام  انخفاض  إعاأي  مقابل  يلها  تعد  مويتيمة،  ر  دة عملية 
اشرة  مبالدئية  المب  فليلة، والتكاجسمال  يرج التأ  تابلومط  قيمةاالستخدام    ات حقجودومفة  لكضمن تلتأجير. تتت اابلومطقياس ل

  دة متأك  مجموعةم تكن الل  ام  لمة.تسم  افز تأجيروح  أي  قًصانا،  قبل تاريخ البدءأو    فيالتأجير التي تمت    وعاتومدف،  ةبدكالمت
من  بشكل ع  معقول  االحصول  ملكية  فيال  ألصلى  مدة  نها  لمؤجر  اقعية  موجودات  ر،  أجيتلد  استهالك  م استخدالا  حقيتم 

   .قصرأيهما أ داتللموجو جيرالتأمدة  نتاجي المقدرر اإلعمال ىدملى لثابت عقسط الا  أساسعلى جلة سمال
  

انتقالف حالة  نه  األصل   ملكية  ي  في  المجموعة  الى  التالمستأجر  تعكس  او  االيجار  مدة  يتم  اية  الشراء،  خيار  ممارسة  كلفة 
    الصل.ل مقدرلا ياجاإلنتباستخدام العمر ك تهالساالب حتساا
  

االس  اتموجود  تتعرض القيالنخفا  مداتخ حق  راجض  قسالسياس  عمة.  في  المبينة  المحاسبية  "ات  قيمة   2.5.8م  انخفاض 
    المالية". الموجودات غير 

  

    تأجيرالبات مطلو ) 2
الخ بدء عفي تاري التأجير تسجل  ا التأ  اتوبطلم  مجموعةقد  الحاقيلاب  اسةلمقجير  ادها  دعين سيتالتي    ريجأالت  لية لمدفوعاتمة 

المدفوعن  ضمتتأجير.  لتاعقد  مدة    لى مدىع ثابتة  وفتأجير مدات  ذعات  ناتهابطبيعثابتة  المدفوعات  اللك  (بما في  أي    قًصا) 
المتغيتأجلات  دفوعاموة  مستحقتأجير  افز  وح ت ير  التي  وا  دلمعأو    مؤشرإلى    ستندرة  التيبالم ما،  سدادتوملامن    لغ  ها قع 

   يدية.خرالت ةميقلانات بموجب ضما 
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  تتمة) ( مةالها ةيالمحاسبت السياسا   2.5
  

   (تتمة)  يرود التأجعق 2.5.6
  

  (تتمة)  تأجيرالبات مطلو) 2
ل  من قب  ممارستهنه سيتم  معقولة من أمؤكد بصورة  ذي من الل او  اءشرخيار الممارسة  عر  ى سر عل أجيالت  فوعاتتمل مدكما تش

التأجيمدة عكانت    إذاحالة  ي  ف  ر،التأجي  دقع  ةمد  إنهاءات  وعات غرامومدف  ةعمجموال لخيار   مجموعةسة الس مماركتع ر  قد 
تسجينهاءاإل يتم  مدف.  المتجيأت الوعات  ل  ار  الغيرة  كم  لعدمأو    مؤشرى  إل  دستنت  لتي  فيصروفا ما  فرتالف  ت  يقع  التي  يها  ة 

  .دسداال وثحد  ستدعييي ذالظرف الأو  الحدث
  

القيمة  احتس  دعن في    تاريخ بداية عقد التأجير  ي ف  زايدتملاالقتراض  ل اعدم  عة مومجتخدم الست  ،ريأجالت  تاوعدفلمة  لي الحااب 
ر  أجيالت  ة مبلغ مطلوباتيتم زياد  ،ءبدال  تاريخ  . وبعدةولهسبجير  التأي عقد  ف  تضمنالم  فائدةالعدل  م  دنية تحديعدم إمكاحالة  

الدفترية لمطلوبات التأجير مة  لقيس اقيا  اديعك  ذلى  إل  ةافضإلبا .  المسددةير  تأجمدفوعات ال  ةمض قي وتخفي  ئدةافالكم  رايعكس تل
  األصل  ءلشرا  لتقييما  فيأو    اعتهبطبي بتة  ثاالالتأجير  ات  عوفمد  ر فيتغيأو    رأجيالت  ر في مدةغيتأو    لرأ تعديطن يفي حالة أ

  ي.ساساأل
  

  ضة القيمةخفنم توداوعقود الموج جلرة األصيق أجيرتلد اعقو) 3
لغ  بت  يلتأجير التد ا عقوي  (أ  جل ألتأجير قصيرة االد  قوعلى ع  جليرة األصأجير ققود التعب  افترالعء افاإع  مجموعةبق الطت

د تأجير الموجودات  وف بعقترا إعفاء االع  أيًضا  تطبقكما    .)شراءيار الال تتضمن خو  تاريخ البدء  من  أقلا أو  شهرً   12مدتها  
د التأجير  عات التأجير على عقودفوراج مإد. يتم  فضة القيمةمنخ   تعتبر  تيال  ةبيكت الم  تداالمع  تأجيرد  وقع  لىع  منخفضة القيمة
  لتأجير.مدى فترة ات على ثابالقسط ال اسفات على أسخفضة القيمة كمصروالموجودات منوعقود تأجير قصيرة األجل 

  

  موجودات غير ملموسة   2.5.7
الالموجود  يتم قياس  تكلفة الموجودات    إنئي.  المبد  ترافة عند االعالتكلفب  لةصف منة  ا بصورتي يتم حيازتهال  ةوسملمات غير 
المل فيغير  حيازتها  تم  التي  األ  يةملع  موسة  القيمت  هي،  عمالدمج  تها  في  الحياعادلة  االبع  زة.اريخ  المبدئعترد  يتم   ،ياف 

  . ةكمراتم ةيمالقفي انخفاض خسائر  يأوم كارصاً أي إطفاء متقاة نإدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلف
  

  غير محددة.أو  ددةموجودات غير الملموسة إما كمحلل نتاجيةار اإلم تقييم األعمتي
  

الملموغت  داالموجو  فأتط األير  ذات  عل المحددعمار  سة  مة  األد ى  اإلنتاجيامعى  تحديد   ة تصاديقاال  ةر  لغرض  تقييمها  ويتم 
ف حالة    ياالنخفاض  في  األإلى    يشير  امد  وجو القيمة  غ أن  يتم  نخت  قدس  لموالم  ريصل  قيمته.   طريقةوفترة    مراجعةفض 

رات في تغيال  ن. إقلعلى األ  معةات مالية مج بيانترة  فكل    ةاينهلمحدد في  س ذي العمر اإلنتاجي ااإلطفاء لألصل غير الملمو
من خالل عاتها  رام  متي  صلفي األبلية المتضمنة  قتسلما  ةمزايا االقتصاديلاالنمط المتوقع الستهالك  أو    اإلنتاجي المتوقع  رمالع
روف تم تسجيل مصية.  رات المحاسبيديقت في التا كتغيرايتم معاملتهواإلطفاء، متى كان ذلك مناسباً،    طريقةو  أ  فترةديل  تع

بيان  اذ  ةالملموس  ت غيروجودالمل  ءاإلطفا في  المحددة  فئة  المجمع  رئالخساأو    رباحاألت األعمار  التي  فورمصال  ضمن  ات 
  سة.ر الملمودات غي جومولاة يفمع وظ تتوافق

  

  ي ف  نخفاضالاتحديد  ياً، لسنوتم اختبارها  ي  نحددة ولكغير الم  نتاجيةالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإل  إطفاءيتم    ال
  ال ن  إذا كاياً لتحديد ما  ونس  ددحمغير الالعمر  ييم  قتوحدات إنتاج النقد. يتم مراجعة  على مستوى  و  أ  ةورة فرديما بصيمة إلقا
  بلي. تق ى أساس مسمحدد يتم عل إلى  من غير محدد اإلنتاجي مرعفي تقييم ال التغيرك فإن ن ذلوإن لم يك مؤيداً ل زاي
  

أي   يتوقع  عندما ال أو    لى السيطرة)اريخ حصول المتلقي عت  في  عاد (أي،الستبعند اس  مولمصل غير الاالعتراف باألم  يت  ال
 المحتسبة ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل (ئر  خساأو    احدراج أي أرب يتم إ  ه.بيعأو    هستخدامستقبلية من ام  ةيدصاتقامزايا  

   .عمالمج الخسائر أو باحراأل ) في بيانفترية لألصلالد قيمةلبيع والا ي متحصالتالفرق بين صافب
  

  الشهرة 
    ة".رشهال"دمج االعمال وحاسبية ملا ةسافي السيبالشهرة  المتعلقة ةيالسياسة المحاسب عرضتم 

  

  تأجير حقوق 
حقوق التأجير لها  يفترض أن    كومة.حال  جب عقود تأجي منبموالمستأجرة  صول  األفادة من حفقوق  االستير  جلتأق احقو  تمثل
    .األقلض القيمة سنويا على افخنع الختبار اخضوتد محدير انتاجي غر عم
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  ) ةتم(ت مةية الهاالمحاسبلسياسات ا   2.5
  

  اليةالم يرغ اتدووجلمنخفاض قيمة اا 2.5.8
 ؤشر، ملاد هذا  جوقيمته. فإذا    نخفضتقد    ما  أصلن  ا يوجد مؤشر على أإذبتقييم ما    معةمج  تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية

الحاجة  أ عند  االخت  إلىو  الإجراء  السنوي  القبار  الم  قومت  ة،يمنخفاض  بتقدير  استردادهالمجموعة  الممكن  المبلغ إلألصل.    بلغ  ن 
العادلة لألصل   القيمة  البناقصا تكالنقد  انتاج  و وحدة  أالممكن استرداده لألصل هو  القيأيع  اليف  أعلى.  أثناء االستخدام  أمة  و  يهما 

من   الناتجةكبير عن تلك  اردة مستقلة على نحو  ة ودينقت  منتجاً لتدفقا  كن األصلما لم ي  فرديصل  استرداده ألمكن  الم  غلبحدد المي
المبلغ الممكن استرداده،   لنقدإنتاج اوحدة  و  أ  الدفترية ألصل  القيمة  تجاوزالموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما ت 

  .لممكن استرداده لوحدة إنتاج النقدمبلغ اأو ال تردادهمبلغه الممكن اس ىلإفض خيوقيمته  ل قد انخفضتصاأليعتبر 
  

م قبل  خص  عدلام مية باستخدالحال  تهاقيم  ىإل   ةقدرالم  ةستقبليالمالنقدية  م، يتم خصم التدفقات  اء االستخداثنأ  قيمةال  ييمتق  عند
السوق  الضرائ تقييمات  للقيمة الزمنيب يعكس  لألموالحالية  الملاو  الة  لغرض  صة باألصخاخاطر  القل.  العاتحديد  ة  دل يمة 

  ،تالملمعالك ا تية تحديد  دم إمكاناالعتبار. وفي حالة عفي السوق في    ةثيالت حدذ معاميع، يتم اخلبحتى ا  ناقصا التكاليف
اسيت تق  تخدامم  م  سب.مناييم  نموذج  خالل  من  الحسابات  هذه  تأييد  التقييم  يتم  للشركات المعلنة    األسهم  وأسعارضاعفات 

    .األخرىحة متامؤشرات القيمة العادلة ال وا ألمتداولة علنالتابعة ا
 

منفصلة لكل   تي يتم إعدادها بصورةال  يريةالتقدلتفصيلية والحسابات  لموازنات اا  لىإانخفاض القيمة    بتسااح  في  موعةالمج  ستندت
ديرية والحسابات التقت  هذه الموازنا  شملوحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. ت

لسنة  قبلية بعد امستة اللنقديلتوقع التدفقات ا جل ويتم تطبيقهدل نمو طويل األمع  سابتحا يتمول، لفترات أط ات.دة فترة خمس سنوعا
  مسة. الخا

  

ضمن    معمجال  الخسائر  وأتسجل خسائر انخفاض القيمة للعمليات المستمرة بما في ذلك انخفاض قيمة المخزون في بيان األرباح  
  .  ةميخفض القاألصل من ظيفةمع وق تواففئة المصروفات التي ت

  

ك مؤشر على أن خسائر  تحديد ما إذا كان هنابيانات مالية مجمعة لكل  ريخ  م بتاييراء تقيتم إجباستثناء الشهرة،  بالنسبة للموجودات  
سابقاً   المسجلة  القيمة  قد  قد  انخفاض  أو  موجودة  تعد  فإذا  تنخفضلم  بتا  هذتوفر  .  المجموعة  تقوم  المبلغالمؤشر،  الممكن   قدير 

لألرداست و  لصاده  يحدة  أو  النقد.  رد  إنتاج  انخفاضتم  ال  خسائر  ساالقيمة  تغير  فق  بقاً مسجلة  هناك  كان  إذا  االفتراضات ط  في 
  القيمة.في انخفاض  رئتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ إدراج آخر خسادمة لالمستخ

  

القيمة  د دوالرد مح  إن الممكالدفترية لألص   بحيث ال تتجاوز  الدتتج  وال  هدان استردل مبلغه  القيمة  التي كااوز  الممكن فترية  ن من 
في قيمة األصل في سنوات سابقة، ويسجل هذا الرد في    نخفاضالخسائر الم يتم تسجيل  د االستهالك فيما لو  بع  صافييدها بالتحد

    تقييم. عادةدة إايز الرد ك ةيث تتم معاملعاد تقييمه حم إدراج األصل بمبلغ مم يتل ما  المجمع ئرأو الخسااألرباح بيان 
  

لاختبيتم   الشهرة  االنخفاار  اتحديد  في  الظر  ياً سنوة  يملقض  تشير  الدفترية.   إلىوف  وعندما  القيمة  انخفاض  تحديد   احتمال  يتم 
  الشهرة. د) ترتبط بهادات إنتاج نقو مجموعة وحة إنتاج نقد (أحدترداده لكل وانخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ الممكن اس

الممكن  يكوندما  عن لوحدة  المبلغ  النقد    استرداده  ق إنتاج  من  ايمتهأقل  تسجيل  ا  يتم  انخفاضسخلدفترية،  ي   ائر  ال  رد القيمة.  مكن 
  خسائر انخفاض القيمة ذات الصلة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

  

  نمخزوال 2.5.9
  كن تحقيقها، أيهما أقل. مميمة الصافي القأو  تكلفةبالون زلمخم اتقيي متي
  

 كما يلي: ةضرا ته الحوحال الحالي عهموق لىإ جنتم لك ى يصلحتالمتكبدة يف لاكتالن تم المحاسبة عي
  

 ح المتوسط المرج أساس فة الشراء على: تكلخام مواد 
 جاهزة المواد  بضاعة  تكلفة  وبالملة  والعماشرة  مبالا:   قدرة إلى    ادًاتناسمباشرة  الغير  ع  التصنيات  مصروف  ةنسباشرة 

  ليف االقتراض.كات  ءاثنستلكن باو دية،عاالالتشغيل 
  

 جراءإل  لالزمةا  المقدرةكاليف  ناقصا الت  العادي  عمالق األن سياضم  المقدرلبيع  سعر ا  هو  هامكن تحقيق ة المميقلا  فياص  إن
  .البيع
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  ) ةتم(ت ةمية الهاالمحاسبلسياسات ا   2.5
  

 المبدئي والقياس الالحق ف تراالعا –مالية لا دواتاأل 2.5.10
  رى. خ أ أةنشلكية لمأداة حقوق مأو  يالتزام مال منشأة ول ليماأصل عنه أ شينعقد أي  هي  اليةة الماألداإن 

  

  ةياللمالموجودات ا )1
   سالقياالمبدئي وتراف عالا

ً   قاسةكموجودات م  ،بدئيالماف  رتععند اال  ،لماليةا  نيف الموجوداتتص  يتم ة من خالل  العادل  بالقيمةأو    المطفأة  ةلتكلفبا  الحقا
  الخسائر.أو  األرباحخالل ادلة من عمة القيلاأو   خرىألاملة االشات يراداإل

  

 ذج مون  ىإللي وماالل  ية التعاقدية لألصالنقدفقات  دخصائص التإلى    مبدئيلا  فارتعاالية عند  لودات الماموجلا  ف ينصيستند ت
مت قا  تلك التيأو    جوهري  تمويل  دبنال تتضمن    المدينة التيية  راالتج  رصدةاأل  ستثناء. بااتهر داالمستخدم إلجموعة  الم  أعمال

لمعاملة في حالة ليف اا تكادائته العادلة زلقيما  فقو  يلماالاألصل    اً وعة مبدئيمج ملاس  قيلها، ت  بتطبيق المبرر العملي جموعة  الم
من  ض تتال  تيلاالمدينة    التجارية  رصدةلأل  بالنسبةالخسائر. وو  أ  األرباحة العادلة من خالل  درج بالقيم لما   ريغي  ال الم  ألصلا

  .املةمعالر عسل اً سها وفقياا، فيتم قهل يلعمالالمبرر قامت المجموعة بتطبيق  التيتلك أو  يجوهرويل د تم بن
  

  يؤدي  ، يجب أن خرىألاملة االش  ت اديران خالل اإلالعادلة م  مةقيبالأو    المطفأة  تكلفةاسه بالقيالي و لمل األصتصنيف ا  رضغل
التقييم باختبار مدفوعات  إلى    رالقائم. يشى أصل المبلغ اعل   الفائدة فقط"بلغ ومأصل ال  عاتل "مدفوثمقدية تن  تفقادتى  لإ هذا 
  تي ال لا  قديةدفقات النية ذات التاللمات  داياس الموجويتم تصنيف وق.  األداة  ىتومس  على  اؤهإجر  ة فقط ويتموالفائدصل المبلغ  أ

فقط  ائفوال  غبلمل ا  صلأ  تندرج ضمن مدفوعات للدة  العادقيموفقاً  اأو    األرباحخالل  ة من  لة  ذج  وملنظر عن نالخسائر بغض 
  .عمالاأل

  

 إنتاجأجل    منة  ياللموجوداتها االمجموعة لم  ةرإداة  فيكي  إلى  ليةلمات ااة الموجودرإدالق بعة المتعموالمج  أعماليشير نموذج  
ن األ   ويحدد  .قديةتدفقات  إ  عمالنموذج  تنتلنقدية  ا  تفقاتدال  تناك  ذاما  التحص  من  جسوف  النقدية  التدفقات  بيع  أو    اقديةتعيل 

 يهدف  أعمال نموذج    نفأة ضمطمالة  فلتكلبا  اسةقمصنفة والمال  اليةودات الموجبالم  كليهما. يتم االحتفاظأو    مالية لات  دالموجوا
لالموجودات  ب  اظحتفاالإلى   التعاقدالتدف  لتحصيالمالية  النقدية  ايتن  يح  يف  يةقات  باالم  المصنال  لموجوداتحتفاظ  فة مالية 

الن  صيلحتإلى    دفيه  أعمالفي نموذج    خرى ات الشاملة األداريخالل اإلقيمة العادلة من  لوالمقاسة با   ةدياقعالت  قديةالتدفقات 
   يع.لبوا

  

ً مومع  دهيدح تم  يتدات خالل إطار زمني  موجولا  سليمي تتطلب تلمالية التا  اتجود لموا  مبيعاتأو    مشتريات  نإ   أو   وائحل وفقاً لا
(السائدة    عرافاأل األسواق  تسجيلها  يديااالعتة  بالطريقالمتاجرة  في  يتم  المتا  فية)  فيه  الذ  التاريخ  أيجرة،  تاريخ  تلتزم  ي 

  .صلبيع األأو  اءبشروعة لمجما
  

  ق الالح  القياس
  :فئات أربع إلى  ماليةت الادولموجالالحق، يتم تصنيف اس القياألغراض 

  

 دين)ال أدواتفأة (لمطلتكلفة امدرجة با ةت ماليادوجمو 
 كمة المترا  رسائالخو  رباحاأل  دراجإإعادة    معخرى  ات الشاملة األيراد من خالل اإل  ةلادمة العيموجودات مالية مدرجة بالق 

 ن) ديال واتدأ(
 م مالية  بنفصموجودات  اإلة  يمالق ة  خالل  من  األالشا  تاراد يالعادلة  إعادة  ملة  دون  والخسائر    رباحاأل  جا إدرخرى 

 حقوق الملكية)  أدوات( د إلغاء االعترافنعة المتراكم
 رسائ الخأو  حربااأل مة العادلة من خاللمدرجة بالقي ةليدات ماوموج   
  

الشركلم   وتعتبر  تقم  العادلة  للقيمة  وفقا  مالية  أي موجودات  بتصنيف  المالموة  بالتكلفة  المدرجة  ارتباجودات  األكثر  طاً طفأة 
 بالشركة.

  

  تكلفة المطفأة (أدوات الدين) موجودات مالية مدرجة بال
  في النخفاض  لا تتعرض  علي، كملفائدة اعدل الفمقة  طريخدام  تلتكلفة المطفأة باسالية المدرجة باالم  وداتموجقياس اليتم الحقا  

  ته.  قيم فاضانخأو  لهيدتع وأ صلاالعتراف باأل إلغاء ما يتمدنعالخسائر أو  األرباح ر فيوالخسائ األرباحجل ست. مةقيال
 

ياسها الحقاً وفقاً  ) تستوفي هذه الشروط، يتم قكلدى البنو رصدةواألن والتجاري نوالمدينة (كظراً ألن الموجودات المالية للشرن
  .للتكلفة المطفأة
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  تتمة) ( مةية الهااسبالمحسات يالسا   2.5
 

 (تتمة)   المبدئي والقياس الالحقالعتراف ا –مالية لا دواتاأل 2.5.10
 

  (تتمة) اليةملا اتودالموج )1
  

  فاالعترا غاءلإ
جزء أو    ليالماصل  األ  الي (أو جزء منل مبأصللمجموعة)    جمعالملمالي  ركز ان الممن بيا  داعستباال(أي    افاالعترتم  ي   ال

  ما: عندسي اأس بشكلذلك)  بما ينطبق عليهحس ماثلةموجودات مالية مموعة من مج
  

  أو  ؛لصألامن ة ديات النقهي الحقوق في استالم التدفقتنت  
 التتأو    لن األصم  ديةقنلاالتدفقات    الماستفي  ا  قهقول ح وعة بتحويمجمال  ومتق التدفقتحمل  بدفع  المستلزاًما  النقدية  مة ات 

دونبالك مادي  امل  بإلى    تأخير  آخر  تر طرف  "موجب  والتيب  والدفع"  تا  إمقبض  أن  كافة بتحوي  عةمومجال   قوم(أ)  ل 
صل  امة لأللها ايازملمخاطر والة اكافظ بتفاحالاو  أ  عة بتحويلوالمجم تقوم    ال  ) ب(أو    ل صهامة لألالمخاطر والمزايا ال

  .صلت السيطرة على األكنها فقدول
  

ا  بتحويل  لمجموعةعندما تقوم ا والدفع"،    بضلق"ايب  ترتدخول في  الب  تقومأو    صل ماأ  ية منت النقداستالم التدفقحقوقها في 
اظ  حتفاالأو    تحويلب  ةعومم المجتق  لما  إذ  لك.ى ذدم  أي  إلىلكية والميا  اطر ومزامخب  ظتفتحت  ا إذا كان تقوم المجموعة بتقييم م

واافبك المخاطر  ا  ة لألصل ولمالهام  لمزاياة  المجمرة على األصل، تلسيطتفقد  ايل األوعة في تسجستمر   مقدارلمحول بصل 
تقوم  رلسيطا  في  رارهااستم الحالة،  االبت  أيضاَ المجموعة  ة على األصل. وفي تلك  الصلتزام  سجيل  قلة. يتذي   صل األس  يام 

  مجموعة.حتفظ بها الالتي تزامات لحقوق وااللتا يعكس ساسأى تبط به عل مرال مل وااللتزامحوال
  

السيطرة  يت قياس  ام  تأخذ شالمستمرة  باالمح  ى األصلان علكل ضملتي  األقصى  أو    األصلية لألصل  تريةدفال  لقيمةول  الحد 
  أقل.  سداده أيهما لمجموعة ا  جب علىبل الذي يللمقا

  

 ةيلمالجودات االمو يمةق اض  انخف
 أو  احاألربة من خالل  لعادلمحتفظ بها بالقيمة اغير ال  لجميع أدوات الدين  وقعةتاالئتمان المخسائر    مخصص   مجموعةتسجل ال

ة  نقديت الادفقوجميع الت  للعقدوفقًا    ةحقالمست  التعاقديةالفرق بين التدفقات النقدية  إلى    عةقمتوال  مانائر االئتسخ الخسائر. تستند
المتوقعة ل التدفقات النقدية  سوف تشم علي األصلي.  ة الفلفائداريبية لمعدل  نسبة تقا، مخصومة باستالمه  ةعمجموتي تتوقع اللا
وط  الشر  يتجزأ من  زًءا التعتبر جي  التحسينات االئتمانية األخرى التأو    بهافظ  محتلضمانات التجة من بيع االنا  نقديةلتدفقات الا

 .يةالتعاقد
  

ث فيها زيادة كبيرة  لم تحد  الئتمان التياطر اض لمخرلحاالت التع  بالنسبةى مرحلتين.  توقعة علملسائر االئتمان اخيل  تسج   يتم
 تجة عن ان الناتمائر االئئتمان المتوقعة مقابل خساالائر  خس  خصصم احتساب مالمبدئي، يت  ذ االعترافالئتمان منفي مخاطر ا

ت التعرض لحاالنسبة  لبا شهًرا).    12مدى    على  لمتوقعةئتمان االاالتالية (خسائر    ًراشه  12دة  مل  لمحتملة خالعثر احداث التأ
االلمخ فيه اطر  التي حدثت  المبدئيطر االئتمان منذ االعتريرة في مخاا زيادة كبئتمان  مخصص خسائر    اباحتسجب  ، ياف 

ن المتوقعة  االئتما  رئقيت التعثر (خساون تظر عالن  فبصري للتعرض،  لمتبقالعمر ا  ىدعلى م  لمتوقعةا  االئتمانمقابل خسائر  
  .عمر األداة) على مدى

  

متوقعة. يقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان الريق طبتطب  مجموعة، تقوم الات العقودوموجود  جاريينة للمدينين التنسببال
ات  الشركء من  للعمالئر  ك تسجل مخصص خساال من ذلبدوتمان  خاطر االئبتتبع التغيرات في م  مجموعةالتقوم    ي، الالالتوب
المخلى  إ  داستناا االئتمان  علسائر  مدى  توقعة  اى  فألداعمر  كل  ة  تاريخ  المجمعة   ماليةانات  يبي  قامت  إنشاء  ب  مجموعة. 

  ن والبيئة ية الخاصة بالمدينيالعوامل المستقبلقابل  م  لهامان، وتعديخبرتها السابقة بخسائر االئتإلى    صصات تستندمصفوفة مخ
  دية. صاتاالق

  

  ليةوبات الما المطل )2
   

 والقياسالمبدئي  عترافاال
اال عند  المالية  المطلوبات  ا  عترافتصنف  بالقيمة  مدرجة  مالية  كمطلوبات  األالمبدئي  خالل  من  أو   الخسائرأو    رباحلعادلة 

  متى كان ذلك مناسباً.  فعالة  تحوطفي معاملة  تحوطمشتقات مصنفة كأدوات أو  دائنينأو  قروض وسلف،
  

   والقروض والسلف ىرخاألدائنة ال رصدةألوان ارييالتج لدائنينامطلوبات التأجير وة المجموع لوبات المالية لدىطالمضمن تت
   .سابات المكشوفة لدى البنوكبما في ذلك الح

 
 
  



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم

 

 

22  
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  (تتمة) اليةملا باتالمطلو )2
 (تتمة) والقياسالمبدئي  عترافاال

مبدئ المالية  المطلوبات  بكافة  االعتراف  بالقيميً يتم  اا  حالة  وفادلة  لعة  والسلف ي  التجاريين  القروض  بعوالدائنين  بالصافي  د ، 
مباشرةعلقالمت  لةعامالمتكاليف   بها  السياس  .ة  على  راجع  لالطالع  التأجير  بعقود  المتعلقة  المحاسبية  المبدئي اة  العتراف 

  . 9ولي للتقارير المالية الدوالقياس لمطلوبات التأجير حيث ال تندرج ضمن نطاق المعيار 
  

  الالحق القياس 
   :ينفئتإلى  اليةبات المس الالحق، يتم تصنيف المطلوغراض القياأل
  

 ائرالخسأو  احرباألل مة العادلة من خالرجة بالقيلمالية المدا تبامطلوال  
 (قروض وسلف) ةطفألمفة اكلتبالة المدرجة ماليلا مطلوباتال  
  

ا تقم  ألمجمولم  بتصنيف  مدلوكمطية  مال  اتمطلوب  يعة  خالل  قيبالرجة  بات  من  العادلة  وتعتبر  أو    األرباحمة  الخسائر، 
  بالمجموعة.   صلة األكثرهي ة مطفأالتكلفة بالالمدرجة  الماليةالمطلوبات 

  

  فوسل روضق
االبع المبدئد  يتم الحق عتراف  قياس  ي،  تحمل    ضروالقا  ً ربحالتي  باستخدام ط بالتكلفة    ا الفائدة  المطفأة  معدل  علي. الف ريقة 
في  والخ  رباحألا  جلتس وكذلك من خالاب  رافالعتاء  إلغاعند  المجمع    الخسائر  أو  رباحاألبيان  سائر  طريقة    للمطلوبات 

  معدل الفائدة الفعلي. إطفاء
  

احتساب  ي المطفأة  التكلفتم  االعتبأة  في  أي خصم اخذا  واألالحيو عالوة عند  ار  ال  أ  ابتعازة  تعتبر جزءا  التي  التكاليف  و 
  . عجمالم أو الخسائر رباحاألبيان  في لفعلي كتكاليف تمويإطفاء معدل الفائدة الج دري. يللفعمن معدل الفائدة ا زأجيت
  

  ومصروفات مستحقةن دائنو
  ير من بها فوات  رتدء صسوا  ،المهتس  تم  دماتخ  ءالق  لستقبلمي اف  فع عن مبالغ ستد  والمصروفات المستحقةن  يدائنال  لتسجييتم  

  لم تصدر. أو  ردوقبل الم
  

  اف االعتر غاءإل
  .هانسرينتهاء ا أو اؤهإلغأو  مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات ال يتم االعتراف بأي التزام

  

ل الحالي بشك  متزاااللط  شرويل  تعدأو    ري،وهج  لبشك  ختلفةم   شروطفس المقرض بن  من  آخرند استبدال التزام مالي حالي بع
يدرج الفرق في القيمة  و  ،لي واالعتراف بالتزام جديدكإلغاء االعتراف بااللتزام األصالتعديل  و  أ  للة هذا التبدير، يتم معاميكب
  .المجمعالخسائر أو  باحاألر يان لصلة في با  ية ذاتفترالد

  

   المالية دواتألة اقاصم) 3
الموجودصة باقء مإجرا  تمي عند    المجمعلمالي  ن المركز ايابصافي المبلغ في    تسجيلتم  ية وي لوبات المالطالمية والالمات  ين 

دات الموجو  تحقيقأو    الصافي  أساسعلى  ة  التسويعة  لمجموتزم اعة المبالغ المسجلة وتحالي ملزم بمقاص  قانونيوجود حق  
  في آن واحد.ت امالتزوتسوية اال

  

  الخدمة للموظفين   ة نهايةمكافأ 2.5.11
 محلي

الخدمة    المجموعة  تقدم نهاية  استح  .ظفيهاموجميع  لمكافأة  عادةً هذ  قاقإن  يستند  المكافأة  النهائيإلى    ه  مدة و  الراتب    طول 
  ات التزام  إن   لخدمة. ة افتردى  ة على مقستحم  كمصروفاتها  سجيلتم تافآت يمكهذه التوقعة لمليف ال إن التكا .وظفينلملخدمة  لا

    عند استحقاقها. اتروفجل كمصتسالتي بتلك المساهمات  ةة محددالمجموع
  

الكويتيينبة  لنسباو  ذلك إلى    باإلضافة المجموعة    ،للموظفين  مساهبتيضا  أتقوم  العامة المإلى    تماقديم    أمينات لتل  ؤسسة 
   .الموظفين بتوار ب كنسبة منتس عية تحاالجتما

  

 لي دو
طول ولراتب النهائي  ا إلى    هذه المكافأة يستند عادةً   إن استحقاق  .لدوليينا  فيهاظمو  جميعلهاية الخدمة  ة نمكافأ  وعةمجمال  تقدم
المتوق .وظفينمللدمة  خال  مدة التكاليف  لإن  مستحقة  تسجيلها  متيت  افآالمكهذه  عة  معل  كمصروفات  فترةى  إن    ة.الخدم  دى 

    ها.عند استحقاق اتروفكمصجل تس لتيات ك المساهمابتل ةموعة محددالمج اتالتزام
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  ة) تتم( ةمهاية المحاسبالت السياسا   2.5
  

 الت األجنبية العم 2.5.12
للمجموتُعرض البيانا  المالية المجمعة  الذي  ت  للييمثل أ عة بالدينار الكويتي،  العملة الرئيسية  ة عموجمالتحدد  .  ماألة  شركضاً 

العملة  ركة باستخدام تلك ل شلك  معةلمجا   ةنات الماليلبياادرجة ضمن  وتقاس البنود الم  صة الخا  ةيسيئلرا  تهاعمل  هاكة فيكل شرل
التجيسية.  لرئا المجموعة طريقة  المباشرة وعند بيع عملية أجتستخدم  إلى  نبية، يميع  المعاد تصنيفها  عكس الربح أو الخسارة 

 األرباح أو الخسائر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة. 
 

 رصدة المعامالت واأل
ة ذات ييسرئال  تهاعماللرية  الفوصرف  الة وفقًا ألسعار  عالمجمودئياً من قبل شركات  نبية مبت بالعمالت األجتُسجل المعامال

 عتراف ألول مرة.الاملة ل لمعل ا تأهفي تاريخ صلة ال
 

تحويل والمالمو  يتم  بالعمالت  النقدية    باتطلوجودات  وفالمدرجة  لاألجنبية  الرئيسية  ل  الفوري  صرفالر  عسقاً  اريخ بتلعملة 
  .الخسائر أو احربألا ة فينقديد الوتحويل البنأو  ة من تسويةجالنات الفروقتدرج لمجمعة. مالية االبيانات ال

 

غيرنبلا  تحويل  يتم التكلفل  فقًاوالمقاسة    النقدية  ود  بعملة  ريختالة  باستخية  السأم  داأجنبية  تصرف  عار  الوافي  معامالت  ريخ 
 حديدتخ  يرات  يف  الصرفعار  م أسباستخدابية  لة أجنعملة بادعل ا  يمةقاً للقوف  المقاسةة  النقدي  غير  البنوديتم تحويل    انمبي   .المبدئية

متي  ة.العادل يمة  الق ما   رئالخساأو    حارباألة  لمعام  المال  غير  ودالبنيل  تحو  نلناتجة  اال ب  قاسةنقدية  بمالعاقيمة   مع  افقيتو  دلة 
ر  ئخسا  أو  حأربا  سجلنود التي تُ الب  يلوحت  روقن ف أ  أيند (لة للبيمة العادغير في القلتة من اج تانال  رئاالخسأو    تسجيل األرباح

في ادلعلا  هامتقي تي  خسائرالأو    رباحاأل  أو  ىرخاأللة  امالش   اتيراداإل  ة  أيضا  األالشات  ديرااإلفي    اهجيلستم  أو    ىرخاملة 
  التوالي). على الخسائرأو  رباحألا
  

أو    ء منها)زأو جات (إيرادأو    مصروفاتأو    ي ألصلبدئالمالعتراف ا  الذي سيستخدم عند  الفوري   عند تحديد سعر الصرف
استبعا أصلعند  نقدو  أ  د  غير  مقالتزام  بدفعات  متعلق  فإناً دمي  الرتا  ،  فيه  ه  معاملةيخ  تقوم  الذي  التاريخ   ةالمجموعو 

ً   الدفعاتير النقدي الذي نشأ عن تلك  االلتزام غ  أو  اف المبدئي لألصلترباالع أو   مدفوعة  لغمباجود عدة  و  . في حالةمقدما
  مقدما.  مستلم من الدفعات أو لكل مبلغ مدفوع عاملةيخ المتحديد تار المجموعةلى قدما، فيجب عمستلمة م

  

 شركات المجموعة
ً   يتيكوالدينار  ل الى  إ  يةيات األجنبالمطلوبات للعملجودات وند التجميع، يتم تحويل الموع تاريخ  في  ئد  لسعر الصرف السا  وفقا
اال ابيانات  وتللمالية  بحمجمعة،  خسائريانات  ول  أو  الصأب  ياتالعمل  هذهل  األرباح  المعامالت  فرسعار  تواريخ  في  .  السائدة 
فتُ  الع درج  تحويل  الناتجة  روق  األجنبية  بغرضممالت  التحويل  الشيراداإلضمن  التجميع    ن  األات  استبعادخرىاملة  عند   . 

 .سائرلخاو أ حاألربافي  المحددةة ه العملية األجنبيهذتعلق بالمرى ات الشاملة األخديراند اإلب  يفعاد تصنة، يجنبيعملية أ
  

وبات مطلودات والوجمقيمة الدفترية للللة  ل ى القيمة العادوأي تعديالت علأجنبية    عمليةشهرة ناتجة من حيازة  تم معاملة أية  ت
ة  يألجنبمالت الفوري لتحويل العم تحويلها بسعر الصرف ايتت ومطلوبات للشركة األجنبية ووجودازة كمناتجة من الحياال

  .المجمعةلية ماالالبيانات في تاريخ 
 

 صاتمخص 2.5.13
ح  ن المرج م  يكونومن حدث سابق،  ناتج    )ليالتداسأو    موعة التزام حالي (قانونيالمجى  لديكون  ما  عندخصصات  متسجل ال

وثوق  م  ةربصو  مازتلغ اال، ويمكن تقدير مبل امزتاللاوية  لتسادية  قتصا  ياازن مضمتتي  د التموارا للتدفقا صادر أن يتطلب ذلك  
    .نهام
  

ث يعكس، وفقاً  بحيب  ضرائقبل الما  باستخدام معدل حالي  صات  خصلما  خصم، يتم  ايً مادل  نية لألموالزما  مةيقالر  ثيتأن  ا كاإذ
 ة فلوقت كتكمرور الة  جينت  ص المخصلزيادة في  ا  لجيستم  يت،  خصمم التخداد اسعن االلتزام.ر المرتبطة بط، المخاالئملما هو م

  . ليتمو
  

 لة  المحتموالموجودات المطلوبات  2.5.14
ل التــدفق تمــام يكــن احها مــا لــ يتم اإلفصاح عنمجمع، ولكن  ي اللماللمحتملة ضمن بيان المركز الوبات ااالعتراف بالمطتم  ال ي

    ة أمراً مستبعداً.يداقتصا ة لمزاياد المتضمنارصادر للموال
  

يت بالماال  مال  المركز    لةمالمحت  دات وجوعتراف  بيان  يتم اإلفصاحضمن  بل  المجمع  ا  دماها عنعن  المالي  التدفق  لوارد  يكون 
  الً.مزايا اقتصادية أمراً محتمل



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم

 

 

24  
 

 
 

  (تتمة)  مةية الهاسبمحاال لسياساتا   2.5
  

  عاتالقطالومات مع 2.5.15
القطاع هو جزء مميز من   يالمإن  تستخدم    ليف.اوتكبد تك  اتإيراد  تحقيقنها  ع  ي ينتجتال  عمالأل ا  أنشطةفي    ضطلعجموعة 

مات االقتصادية  نفس السشغيل التي لها  اعات الت. وبالنسبة لقطداءيع الموارد وتقييم األلتشغيل لتوزا اعات  طموعة قمجلا  ارةإد
تقارير   إعداد بجاعات يطكق   سجيلهاتو ميعها تج  رقابية، يتمال طرق التوزيع وطبيعة البيئةء والعمال وفئة  دماتوالخوالمنتجات  

  . مناسبًا لكذ نمتى كا هاحول
  

 غير متداولةمقابل  متداولةإلى  اتمطلوبات واللموجودا يفتصن 2.5.16
  ولة/غير متداولة. داد متبنوإلى  تصنيفهالى إ اً تناداس المجمعن المركز المالي بيا في مطلوباتدات والوالموج ةالمجموعتعرض 

 ا: مدداوالً عناألصل مت ونيك
 

  و ية؛ أيل عاددورة تشغ في هكتهال اسأو  هلبيع نية  توجد أو ققهح ت قعالمتو نميكون  
 كل أساسي بغرض المتاجرة؛ أومحتفظاً به بش  يكون  
 أو؛ ة المجمعةماليت الالبياناشر شهراً بعد فترة ثني عا قه خاللوقع تحقتمن الم كوني 
 ة فتر ل بعدقألى ار شهراً علشي عنلفترة اث زامالتدام لتسوية ختاالسو أ لداا من التبمقيد يكن لمما د المعادل قنقد والنيمثل ال

 .ة المجمعةلمالياانات البي
 

 تداولة.  م ات غير ودموجك خرىف كافة الموجودات األصنت
   

 زام متداوالً عندما: ن االلتيكو
  

 ؛ أول عاديةغيدورة تش يقع سداده فوالمتمن  يكون  
 أو ؛اجرةمتلا رضأساسي بغ  به بشكلظاً حتفيكون م  
 ؛ أوةجمعلمالية اات المالبيانرة فت بعدراً عشر شهثني  اخالل داد تحق السن مس يكو 
  المجمعةلية الماالبيانات األقل بعد فترة  راً علىرة اثني عشر شهتلفتزام لتسوية االعدم وجود حق غير مشروط بتأجيل. 
 

    ة.ولغير متدا كمطلوبات رىخأللوبات امطال كافة المجموعة صنفت
  

  اولة. ير متدمطلوبات غت وودالة كموجمؤجب الئبات الضراموجودات ومطلونيف  صتيتم 
  

  لعادلة قياس القيمة ا 2.5.17
في السوق في    أطرافالت منتظمة بين  في معامم ما  لتزاالمدفوع لنقل اأو    صل ماتلم من بيع أالمبلغ المس  هيالقيمة العادلة  إن  

 ة: التالي االتلححدى اي إفام لتزل االنقأو  صلألة بيع املحدوث معا راضتاف  ىلعة  دلعاقيمة الند قياس الاس. يست تاريخ القي
  

 أو زام، االلتأو  ل في السوق الرئيسي لألصلالنقأو  بيعال 
 لتزاماالأو  ر مالءمة لألصلاألكث السوق في يي غير السوق الرئيسي، أالنقل فأو  عالبي . 

  

  ة.  مءكثر مالألالسوق او أ يسرئيل ا وقلسا إلى صولمجموعة الومكان اليكون بإ يجب أن
  

تسعير    تخدامها عندفي السوق اس  الفتراضات التي من الممكن للمشاركينباستخدام ام  لتزااالأو    ألصلل  عادلةال  ةقيمال  قياس   يتم
  المثلى. قتصاديةلون لتحقيق مصالحهم االمشاركين في السوق سيعمض أن الافترام، بااللتزاأو  األصل

  

ام  تصادية من خالل استخداق  ايامزنتاج  لى إع  السوقفي    كينشارة المة قدراليملت غير اداجولة للموعادلة اميقالس  يايراعي ق
مست وأفضل  بأعلى  له،األصل  بيعه  منأو    وى  السوق  إلى    خالل  في  آخر  امشارك  يسلمحتممن  أن  بأعلى ل  األصل  تخدم 

  ل مستوى له. وأفض
  

   رباحتوزيع األ 2.5.18
ال بسداد  التزمجموعة  تسجل  تكونالعندما    حابرأتوزيعات  ام  وفقامجمال  رتقدي  علىفة  متوق  اتوزيعتلا    ن لقانو  وعة. 

الالش  ويسجلالسنوية.    ةلجمعية العموميا  جتماعا  ين فقبل المساهمياعتمادها من  تصريح بالتوزيعات عندما يتم  ركات، يتم 
 من حقوق الملكية.ضالمبلغ المقابل مباشرة 

  

المو علىيتم  األتو  افقة  البيانا  دبعة  للسن  رباحزيعات  االيلما  تتاريخ  اإلة  ويتم  كحدح  صافلمجمعة  بعوث  عنها  تارقع  يخ  د 
  لمجمعة.البيانات المالية ا
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  (تتمة)  مةية الهاسبمحاال لسياساتا   2.5
  

  المالية المجمعة  بعد فترة البيانات حداث أ 2.5.19
وقعت في نهاية فترة    ول ظروفاعتمادها لإلصدار ح  بلق و  المجمعة  يةة البيانات المالرعد فتب  ات إذا تلقت المجموعة معلوم

الالب اليانات  تمالية  إمجمعة،  ما  بتقييم  المجموعة  المذا  قوم  تؤثر  كانت  العلومات  المسجلة  على  المبالغ  البيانات  مالية  في 
  حداث التي أدت األ  كسبحيث تع  عةات المالية المجمنالبياي  ف  ة بتعديل المبالغ المسجلة ة. وتقوم المجموعالمجمعة للمجموع

الما  التعديلإلى   البيانات  فترة  المجبعد  باإللية  تإلى    ضافة معة،  التي  اإلفصاحات  اتعلتحديث  بتلك  ضوء ق  في    لظروف 
المجموعة    تقوم  لن،  البيانات المالية المجمعةعديالت بعد فترة  تإلى    ي أحداث ال تؤديفي حالة وقوع أومات الجديدة.  المعل

أو   ر تأثيره الماليدث وتقديبيعة الح صاح عن طعة، ولكن سوف تقوم باإلفة المجمفي البيانات المالي  لة جمسمبالغ الالبتغيير  
  مكناَ. م لكمتى كان ذ – لتقييمهذا ا إجراء إمكانية عدمبيان 

  
  الهامةية بمحاسالت ضاراواالفت والتقديراتم األحكا     2.6

  

الماليةبيانلإعداد ان  إ للمعالمجموة لعمجمال  ات  للتقارال  ييرعة وفقاً  ت أحكام وتقديراة وضع  المالية يتطلب من اإلدار  يردولية 
المس المبالغ  المرفات والمصروفات والموجودات  يرادجلة لإلوافتراضات تؤثر على  قة واإلفصاح والمطلوبات واإلفصاحات 

التأكاإن عدم  .  المحتملة  باتولمطلوات  داجوعن المو على  ي  نه تعديل مادج عينتديرات يمكن أن  والتقات  ضتراالفد من هذه 
  متأثرة في الفترات المستقبلية. والمطلوبات الجودات القيمة الدفترية للمو

  

   األحكام 2.6.1
  لتي ايرات، وقد التتتضمن  تي  للك ات  منم  رغية، بالرة االحكام التالة للمجموعة، اتخذت اإلدالغرض تطبيق السياسات المحاسبي

  انات المالية المجمعة: في البي رجةلمدعلى المبالغ ا وهريةر جثألكر الها التأثي
  

  ع البضاعة ين بضمعقود مع العمالء التي تتالناتجة من ات اليراداإل
ب االعتراف  بضاعةات  ادإيرعند  ببيع  فإنعمالإلى    تتعلق  ال  الء،  األداء  للمنرئالتزام  ت  ة شأيسي  نقطة  يعتبر  سليم  المجمعة 

الذي يالوق  العميل، حيث يعتبر ذلكلى  إ   البضاعة الالع   تسلم فيهت  نشأة بتقديمها،  تي تعهدت المالالبضاعة    سيطرة على ميل 
  زايا الوصول غير المقيد. ملى ع وبالتالي، السيطرة

  

  )19- جائحة فيروس كورونا (كوفيد
التأث  كام حاألاتخاذ  تم   أو قد تنتج    يراتعند مراعاة  نتجت  (   بسبب   لمجموعةاعلى  التي  )  19- كوفيدجائحة فيروس كورونا 

إلى استنا المعروفة.    دًا  هذهالمعلومات  والخدما  تشمل  المنتجات  طبيعة  التوريد   تالمراعاة  وسلسلة  والعمالء  المقدمة 
محددة، ال يبدو حاليًا أن هناك  احات  إيض  فيبخالف ما تم تناوله    .لمجموعةاالموظفين والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها  و

يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد    رية فيمادم تيقن جوهعوامل عأو أي  جمعة  الم  أي تأثير جوهري على البيانات المالية
ف  لمجموعةا  تؤثر على المالية  بشكل سلبي كما  البيانات  نالمجمعة  ي تاريخ  - دوفيئحة فيروس كورونا (كتيجة لجاأو الحقًا 

19.( 
  

  المجموعة كمستأجر  – ء نهاجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد واإلتحديد مدة التأ
ن من ا كاإذ  جيرالتأد عقد  تمدي  يارخ طيها  يغ  اتأي فترلى  إ  ة افباإلض  قابلة لإللغاءأجير كمدة غير  تتعتبر المجموعة مدة عقد ال

ا كان من غير المؤكد بصورة معقولة  لتأجير إذعقد ا إنهاءغطيها خيار أي فترات ي و أ رستهلة أنه سيتم ممامعقورة المؤكد بصو
 سته. ممار

 

كان من المؤكد   تستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذاتمديد واإلنهاء.  الخيارات  لدى المجموعة عدة عقود تأجير تتضمن  
أالأم    نهاءاإل  أو  التجديد  يارخ  ممارسةبصورة معقولة   أنها.  الصلة  ة العواملكافعي  ترا  ي  اقتصقحتي تال  ذات  ادياً ق حافزاً 

تغير أو    دة عقد التأجير إذا كان هناك حدثموعة تقييم مبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المج. ونهاءاإلأو    د لممارسة خيار التجدي
أو    ر التجديدخيا  سةممارعدم  و  أ  سةرمما  ا علىرتهقديؤثر على  ة ووعالمجم   من نطاق سيطرةفي الظروف يقع ضجوهري  

  ).أو تخصيص جوهري لألصل المستأجر على عقارات مستأجرةوهرية إجراء تحسينات ج مثل(  ءنهااإل
  

  لغاء لإلات القصيرة غير القابلة  الفتر  ذاتقود التأجير  لع  بالنسبة  يرتأجال  من مدة عقد  جديد كجزءترة التأدرجت المجموعة ف
تإلى    سنوات). إضافة  5لى  إ  3أي  (  ط فق  تأجيراالنهاء كجزء من مدة عقد الرات  خيان  تضمترات التي تالف  لم تسجيذلك، 

  معقولة.  عندما يكون عدم ممارستها مؤكدا بصورة
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  ات تراضرات واالف ديالتق 2.6.2
البيانات  عدم الرى لوالرئيسية األخ  يةلبالمصادر المستقبتي تتعلق  ال  ةيس ضات الرئياترفاليلي ا  مايف تأكد من التقديرات بتاريخ 
ية لوبات خالل السنة المالمادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطتعديل  إلى    كبير يؤدي  تأثيري لها  لمالية المجمعة والتا

المتاحؤشرمالإلى    موعةجلما  تراضافتوا  يراتتقد  تستند.  قةحالال البيات  إعداد  المجمنااة عند  المالية  ا عة.  ت  لظروف ولكن 
ظروف خارج  أو    ناتجة عن تغييراتالظروف الأو    تغير نتيجة للتغيراترات المستقبلية قد تواالفتراضات الحالية حول التطو 

  .دوثهاح دت عنراضاضمن االفتت لتغيراالمجموعة. تنعكس هذه ا نطاق سيطرة
  

  المطفأة فة التكلالمالية المدرجة بوجودات لمة اقيماض  نخفا
تكلفة المطفأة. لدين المالية المدرجة بالابأدوات  المتوقعة المرتبطة    أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان  عة علىتقوم المجمو

التجارييبا للمدينين  العقولنسبة  وموجودات  تقون  بتطبيق  مد،  مبريط  المجموعة  المتومائت اال  ائرخس  ب تساالح   ةسطقة  قعة. ن 
إلى   ااستناد لى تسجيل مخصص خسائر من ذلك تعمل عمخاطر االئتمان وبدال رات فيمجموعة بتتبع التغييال تقوم وبالتالي، ال

المت المالية في تاريخوقعة على مدى عمر  خسائر االئتمان  بيانات مالية  األداة  المجموعة ب  .مجمعة  كل   ةوفء مصفشاإنقامت 
التارتخب  إلى  ندتست  صاتمخص االها  المتعلقة  لعوامليتم تعديلها مقابل ان وئتماريخية في خسائر  والب  المستقبلية  يئة بالمدينين 

  قديرات.نتائج الفعلية عن هذه التلتختلف ااالقتصادية. قد 
  

  هالك  ابلة لالستالق األعمار اإلنتاجية للموجودات 
اإل تقديدارتراجع  لألة  للموجنتااإل  عماررها  لالات  ودجية  المالستقابلة  البيانات  تاريخ  في  المجمعة  هالك  إلى استناالية  دًا 

تغيير في  إلى    يؤدينولوجية ما قد  ئة التكلبيقادم ابت ق  ذه التقديرات يتعلحول ه  م التأكدت. إن عد للموجودا  عقاالستخدام المتو
  كنولوجيا المعلومات.  ومعدات ت بعض البرامج 

  

  لمخزون صص انخفاض قيمة امخ
مختطي احتساب  المخلب  مستوى  تقييم  يتم  واالحكام.  التقديرات  من  درجة  المخزون  قيمة  انخفاض  في    صصصص  اخذا 

  ى تقادم المخزون. تؤثر عل تيال خرىل األوالعوامون المخز دمقاثة في المبيعات وتديالح الخبرات باراالعت
  

الق ض  فاانخ الشهرموجودات غير  يمة  الملموسة المالية بخالف  ا  األخرى  ة والموجودات غير  غير   يةنتاجاإل  عمارألذات 
  المحددة  

بتق  المجموعة  انخفاض  تقوم  غملا  قيمةييم  بخالالمالر  يوجودات  الية  الملموسة  جوالمووشهرة  ف  غير  ذات   خرىاألدات 
الصلة    ذيروف المتعلقة بالمجموعة واالصل  ييم الظالمجمعة لتق  لماليةانات  البيا  في تاريخ  ية غير المحددةاجنتاإل  ارمعألا

. للألصه  مكن استردادالم  لغبحديد المت  يتمنخفاض القيمة،  على ا  مة. في حالة وجود ما يدليقالانخفاض  إلى    ؤديوالتي قد ت
تقديرات د من اللتي تتضمن عدام وادخالستثناء احسابات القيمة أأو    البيع  اليف حتىكالت  ضمن ذلك القيمة العادلة ناقصايتو

  يسية.واالفتراضات الرئ
  

  دة محدر غير الذات األعماوسة الملم موجودات غيرال ةض قيمخفاان
األقل على    ىعل  يمتهاات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة قد انخفضت قذا كانت  الموجودإما  تحديد  تقوم المجموعة ب

القيمةتذلك  أساس سنوي. يتطلب   النقإالستخدام لوحدات  ا  ثناءأ  قدير  طلب  ة عليها. يتلصل ا  يل ذألص ا  عيتم توزيي  الت  دنتاج 
نتاج النقد وأيضاً اختيار معدل  إة المقدرة من وحدة  ات النقدية المستقبليلتدفقامن المجموعة تقدير    دامء االستخدير القيمة أثناتق

   .10رقم  احاليضاصيل في فاعرض المزيد من التم ت ة.ديتدفقات النقالقيمة الحالية لهذه الم مناسب لغرض احتساب خص
  

  دل االقتراض المتزايد تقدير مع – جيرألت عقود ا
الفائدة الضمني في  لة معدوعة أن تحدد بسهومجم لل  ال يمكن التأجير وبالتالل   تزايدي فإنها تستخدم معدل االقتراض المعقد 

إنقل التأجير.  ا ياس مطلوبات  االقتراض  ا دلمتزايمعدل  الفائدة  يتعينهو معدل  لدادس  المجموعةلى  ع  لذي    ى عل تراض،  قاله 
تبط بحق االستخدام مة مماثلة لألصل المرذي قي  ة للحصول على أصلزمالالة ومقابل ضمان مماثل، األموال  ى مدة مماثلمد
يًرا في ، والذي يتطلب تقدده" سدا  ما "يتعين على المجموعة القتراض المتزايدال  معد سلذلك يعك ي بيئة اقتصادية مماثلة.ف

معدل تقدير  تقوم المجموعة ب ير.تأجوط وأحكام عقد العديل لتعكس شرتإلى    تحتاجما  دعنأو    ظة حولت مدالمعدم توفر  ة ع لاح
  .إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة بةمطلوعندما تكون متاحة ويمكن مالحظتها باستخدام مدخالت  يداالقتراض المتزا

  

  
  



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم
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  من العقود مع العمالء اتيراداإل       3
  

  :قود مع العمالءمن الع لمجموعةا اتإيراد وزيعي تفيما يل
  

  

    2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  موع المج    أخرى  داتاإير  ضاعة  ب مبيعات  قلن  عدات لمأجير ات
  

 يتيدينار كو دينار كويتي ويتيينار كد تييكو ردينا   تيويار كدين
      :ةخدمالأو  عةع البضانو

 20,901,086 438,035 -                 1,022,234 19,440,817 تقديم خدمات
 108,473 -                 108,473     -                     -                 بيع بضاعة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 19,440,817 1,022,234 108,473 438,035 21,009,559 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      ة:افي الجغر   األسواق 
 13,163,737 438,035 108,473 935,576 11,681,653 الكويت دولة  

 7,845,822 -                     -                86,658 7,759,164 الكويت  ة ل خارج دو 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 19,440,817 1,022,234 108,473 438,035 21,009,559 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      :ت ا يراد باإل  العتراف توقيت ا 
 20,901,086 438,035 -               1,022,234 19,440,817  دار الوقت م   على   محولة  خدمات 

 108,473 -               108,473     -                     -                 ة في فترة زمنية معين   ولة مح   ة اع بض 
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  

19,440,817 1,022,234 108,473 438,035 21,009,559 
  

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

  

    2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  المجموع    أخرى إيرادات  بضاعة  مبيعات   نقل  تأجير المعدات 
  

 يتي دينار كو كويتي  دينار ر كويتي ايند تي كوير دينا    يتيار كودين
      : ةخدمالأو  عةنوع البضا

 19,557,654  234,376      -  1,775,128  17,548,150  قديم خدماتتمن   ت يرادا اإل 
 534,534     - 534,534     -     - بيع بضاعة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 17,548,150 1,775,128 534,534 234,376 20,092,188 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      ة:في لجغرا ا األسواق  
 14,154,446 234,376 534,534 1,648,731 11,736,805  ويت الك ولة  د 

 5,937,742     -     - 126,397 5,811,345 الكويت  ة خارج دول 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 17,548,150 1,775,128 534,534 234,376 20,092,188 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      ت:ا يراد اإلب  ف ترا الع يت اق تو 
 19,557,654 234,376     - 1,775,128 17,548,150 دار الوقت م   على   لة محو  خدمات 

 534,534     - 534,534     -     - ة رة زمنية معين في فت  محولة   ة اع بض 
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  

17,548,150 1,775,128 534,534 234,376 20,092,188 
  

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



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم
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   اإليراداتتكلفة        4
   2021  2020  

  دينار كويتي    دينار كويتي    
    

 7,927,515 8,698,398   )9  إيضاح ك ممتلكات ومعدات ( هال است 

 6,335,846 6,061,949  موظفينليف  تكا 

 1,881,462 2,069,654  نة الصيا سطول و لأل   ة ي ستهالكمواد ا 

 446,943 285,143   البضاعة  ف عند بيع  سجل كمصرو مخزون م 

بع مصروفات   األجل متعلقة  قصيرة  تأجير  قود 
   )10  إيضاح (   موجودات منخفضة القيمة و 

371,197 354,430 

 177,143 119,721   تعبئة  تكاليف 

 78,394 124,674   من الباطن  تعاقدات وفات مصر 

 309,879 295,486   ة أخرىاشرمب ليف  تكا 
 

 ─────── ─────── 
 

 18,026,222 17,511,612 
 

 ═══════ ═══════ 
 

   وإداريةات عمومية مصروف        5
   2021  2020  

  دينار كويتي    نار كويتي دي   
    

 1,523,405 1,352,520   تكاليف موظفين 
 213,435 218,185   ) 9  إيضاح ( ممتلكات ومعدات  ك استهال 

بع مصروفات   األجل متعلقة  قصيرة  تأجير  قود 
   )10  إيضاح (   خفضة القيمة موجودات منو 

6,001  20,994 
 67,043 66,884   )10  حيضا إ (   دامخ ست ال حق ا موجودات   ك ال هاست 

 751,067 1,095,399   ى أخر مصروفات متنوعة  
 

 ─────── ─────── 
 

 2,738,989  2,575,944  
  
  
 

 ═══════ ═══════ 
  

  أخرى    (مصروفات) إيرادات       6
   2021  2020  

  دينار كويتي    يتي دينار كو   
    

  490,092  507,351  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 
 159,242     -  حكومية   منح إيرادات  

 282,419 208,669   إيرادات متنوعة 
 -                  360,939   انتفت الحاجه إليهمخصص  رد  

 (412,326) 608,056   أجنبية  ت تحويل عمال  )خسارة ربح ( صافي  
 (1,642,303) 566,557   سائر االئتمان المتوقعةمخصص خ )  حميلت رد ( 

 
 ─────── ─────── 

 
 2,251,572 (1,122,876) 

 
 ═══════ ═══════ 

  

    الدخل ضريبة       7
  

 : دخلال ضريبةروف مصئيسية للرالبنود ا  ليالتا يعرض الجدول
  

   2021  2020  
  دينار كويتي    ر كويتي نادي   

    المجمع   الخسائر   او   األرباحبيان  
     الحالية الدخل    ضريبة 
 (206,151) (81,417)   ة لي الحا ل  الدخ   ضريبة   رسوم 

    

    ؤجلة: الم   ضريبة ال 

 195,321 14,531   الفروق المؤقتة حداث ورد  است لق ب المتع 
  ─────── ─────── 

 (10,830) (66,886)   جمع الخسائر الم او    األرباح لمسجل في بيان  خل ا لد ا   ضريبة مصروف  
  ═══════ ═══════ 



  ركاتها التابعة ع. وشضة ش.م.ك.لقابالشركة المتكاملة ا
  

  عة المجم ةيالات المنالبيال ات حوإيضاح
  2021سمبر دي  31ي نتهية فمال وللسنة ا فيكم
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  ة)(تتم  الدخل ةضريب      7
  

  المؤجلة  ةيبضرال
 

 لة بما يلي: جؤالم الضريبةتتعلق 
  
 المجمع  سائر الخو ا  اح رب األبيان    مالي المجمع ز ال بيان المرك  
 2021  2020   2021  2020  
  دينار كويتي    نار كويتي دي   دينار كويتي    يتي كونار يد 
      

 182,192 (940) 182,192 180,176 لديونخسائر ائتمان متوقعة لموجودات مالية ل 
 4,617 14,015 4,617 18,567 لخدمة ا   أة نهاية مكاف 

 2,353 7,655 2,353 10,011 مخصص إجازات 
 6,159 (6,199) 6,159     - ققة عمالت أجنبية غير مح   ئر تحويل خسا 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

     المؤجلة   الضريبة مزايا  
      

 195,321 14,531 195,321 208,754 ، بالصافي ؤجلة موجودات الضريبة الم 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  

   السهم  )خسارة( ةربحي      8
  

األساسهال  ةربحيالغ  مبـاب  احتسيتم   قسمةم  امالخاص ب  رةتالف  (خسارة)  ربح  سية عن طريق  ين  لعادياركة األم  لشساهمي 
ا المعلى  الألا  ددعلح  جلمرتوسط  خا  عاديةسهم  االسه  ةربحي  بساتحايتم  .  السنةالل  لقائمة  )  سارةخ(  ربحـمة  ففة بقسخلمم 

با  نةالس اللخـاص  اا  لعددالمرجح  لمتوسط  ا  علىن  العاديي  األم  كةشـرمسـاهمي  خالل  عالألسهم  القائمة   اً زائد   السنةدية 
  . ية هم عادأس ىلإ فةفخلمادية المحتملة العم اسهاألكافة  ليحوت ارها عندصدإم التي سيتسهم العادية األجح لعدد رلمتوسط الما

  ة. والمخففة متماثل األساسيةم السه ةخسارفإن مة، قائة ففمخوجود أي أدوات م دعل نظًرا
     

 2021  
2020    

  *)اد إدراجهامع(

  

     

 (1,854,267) 1,661,967  ي) كة االم (دينار كويترالش بمساهمي السنة الخاص) رةخسا( ربح
 

  ═══════ ═══════  

 253,000,000 253,000,000 أسهم) ( مةئاالق األسهمالمتوسط المرجح لعدد 
 

  ═══════ ═══════  

 (7.33) 6.57    (فلس) ففةالسهم األساسية والمخ حيةرب
 

  ═══════ ═══════  

  

إعادة   السهم  إدراج* تم  ل  ربحية  المقارفترلاألساسية والمخففة  لتعكس تعديل أسهم   نةة  بالمن  المعروضة  أسهم عد إصدار  حة 
 ).13(إيضاح  2020ديسمبر  31المنتهية في  بالسنة ةالمتعلقالمنحة 

  

 حالتصريخ  لة بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريمحتمهم عادية  أسأو   ديةتتضمن أسهم عات  عامالي مألم يتم اجراء  
  . السهم بحيةج رادرا إعادةا يتطلب مم  المجمعةالمالية البيانات  ههذب



 

    التابعة .م.ك.ع. وشركاتها شابضة  قللة اتكامركة المالش
 

  معة المج ةيالت الماناالبيات حول إيضاح
  2021 ديسمبر 30 ينتهية فملا وللسنة ا فيكم
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  عدات  مومتلكات م     9

 

  أثاث وتركيبات   ت سيارا  دوات وأمعدات   ائنمك    أسطول ني مبا  أرض ملك حر
قيد  رأسمالية لأعما

  التنفيذ 
  
  لمجموع ا

 

 دينار كويتي   ي  يتدينار كو  كويتي  دينار   تي يوار كيند  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  يتي دينار كو ي دينار كويت
          فة:تكلال 

 139,671,829 2,368,573 114,654 1,806,206 3,200,702 2,252,908 128,150,641 1,483,860 294,285  2020اير ين   1في  
حيازة شركة تابعة (إيضاح 

23(  -     12,170 -     445,945 28,251 43,242 3,861 4,501 537,970 
 17,924,162 13,024,107     - 64,055 87,094 45,900 4,703,006     -      - إضافات  

     - (649,754)     - 12,043 24,277     - 613,434     -     -  تتحويال 

 (2,029,655)      -     - (3,200)     - (225,977) (1,800,478)     -      - استبعادات

 55,892 3,796 28 674 717 18 48,988 703 968  ة  أجنبي ت  الم ع   يل تحو روق ف 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 156,160,198 14,751,223 118,543 1,923,020 3,341,041 2,518,794 131,715,591 1,496,733 295,253  2020ديسمبر    31  ي ف 

 2,192,317 318,016 4,027 75,480 197,746 432 1,586,677 9,939     - إضافات  

     - (10,751,254) 18,576 36,987 593,697     - 8,987,043 1,114,951     - تتحويال 

 (3,045,413)     - (3,520) (23,544)     - (98,530) (2,919,819)     -     - استبعادات

 (144,901) (30,462) (48) (1,156) (1,231) (528) (108,610) (1,206) (1,660) ة  أجنبي ت  الم ع   تحويل  روق ف 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 155,162,201 4,287,523 137,578 2,010,787 4,131,253 2,420,168 139,260,882 2,620,417 293,593   2020ديسمبر  31  ي ف 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  



    تها التابعة . وشركا.م.ك.عابضة شة القة المتكاملركالش
 

  عة المجم ةيالمات النالبيا ات حولحيضاإ
  2021مبر ديس 30ي نتهية فمال وللسنة يا فكم
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  (تتمة) عدات مومتلكات م     9

 

  أثاث وتركيبات   ت سيارا  دوات وأمعدات   ائنمك    أسطول ني مبا  أرض ملك حر
قيد  رأسمالية لأعما

  التنفيذ 
  
  لمجموع ا

 

 دينار كويتي   ي  يتدينار كو  كويتي  دينار   تي يوار كدين  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  يتي دينار كو ي دينار كويت
           

          :الك ته االس 
 67,123,945     -  104,177 1,247,323 1,525,389 1,800,599 61,628,567 817,890     -   2020يناير   1في  

تابعة (إيضاح  كة حيازة شر 
23(   -     4,450 -     406,156 27,750 40,114 3,635  -     482,105 

 8,140,950     -  5,078 200,170 179,253 119,982 7,439,566 196,901     -  نة االستهالك المحمل للس 

 (2,016,637)     -      - (3,200)     - (225,977) (1,787,460)     -     -  تا د ا بع ت اس 

 32,804     -  27 397 177 10 32,116 77     -   مالت أجنبية  ع   تحويل  فروق 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 73,763,167     - 112,917 1,484,804 1,732,569 2,100,770 67,312,789 1,019,318     -  2020مبر  ديس  31في  

 8,916,583     - 12,992 195,488 217,310 124,830 8,274,420 91,543     - نة ستهالك المحمل للس اال 

 (2,779,589)     - (2,446) (23,544)     - (98,530) (2,655,069)     -     - تا د ا بع ت اس 

 (35,098)     - (47) (862) (423) (246) (33,146) (374)     - مالت أجنبية  ع   تحويل  فروق 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 79,865,063     - 123,416 1,655,886 1,949,456 2,126,824 72,898,994 1,110,487     -  2021ديسمبر  31في  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
          ة:ري مة الدفت صافي القي 

 82,397,031 14,751,223 5,626 438,216 1,608,472 418,024 64,402,802 477,415 295,253   2020ديسمبر    31في  

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 75,297,138 4,287,523 14,162 354,901 2,181,797 293,344 66,361,888 1,509,930 293,593   2021ديسمبر  31في  

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

  
  
  
  
  



 

  اتها التابعة وشركش.م.ك.ع.   بضةلشركة المتكاملة القاا
  

  المجمعة  ةيالمات النلبيااات حول احإيض
  2021ر ديسمب 30ي ية فنتهمال وللسنة ا فيكم

 

 

32 
 

  مة)(تتومعدات  كاتتلمم          9
  

  االستهالك المحمل للسنة 
 ي:يل اممع ك الخسائر المجأو  تم توزيع االستهالك المدرج في بيان األرباح

  
 2021 2020 
 ي تدينار كوي دينار كويتي 
   

 7,927,515 8,698,398 ) 4 إيضاح( االيرادات لفةكت

 213,435 218,185 )5 إيضاح( يةارإدوومية عممصروفات 

 ─────── ─────── 

 8,916,583 8,140,950 
 ═══════ ═══════ 

  

 الممتلكات والمنشآت والمعدات استبعادات
  13,018:  2020دينار كويتي (  265,824  مبلغب  ، باعت المجموعة معدات بإجمالي صافي القيمة الدفترية2021  سنةفي  

كويتي)   قدره  لقاء  دينار  نقدي  (  773,175مقابل  كويتي  بصافي   503,110:  2020دينار  االعتراف  تم  كويتي).  دينار 
  ةالتشغيلي  اتاإليراددينار كويتي) كجزء من    490,092:  2020(  507,351األرباح من عمليات االستبعاد هذه والبالغة  

  ). 6(إيضاح  األرباح أو الخسائريان في ب األخرى
  

  تأجير العقود         10
  

لها  وعة عقود تأجير لمختلف بنود الممتلكات (مثل المستودعات ومباني المكاتب) المستخدمة في عملياتها، والتيى المجملد
ر مضمونة بملكية وجب عقود التأجيلمجموعة بمامات اوعشر سنوات. إن التزخمس    وح بينتأجير بشكل عام تترا  اتفتر

من    هاتأجيرو  جرةستأالمالتنازل عن الموجودات    حظور عليهامجموعة  ، فإن المجرة. بشكل عامستأالمؤجر للموجودات الم
 .الباطن

 

عة إعفاء المجموشهًرا أو أقل. تطبق    12ا  ر مدتهتأجي  بمدةوالسيارات    اتللممتلك  لدى المجموعة أيًضا بعض عقود تأجير  
  .ذهه يرقود التأجيرة األجل" و "عقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة" لععقود التأجير قص"
 

  ة: لسنتخدام المسجلة والحركات خالل ات حق االسا وجودة لممة الدفتريي القييلفيما 
  

 2021 2020 
 ينار كويتي د  ي ر كويتدينا 
   

 697,144 632,247 ناير ي 1ي كما ف
     - 17,281  إضافات 

 (67,043) (66,884) الك ستهامصروفات 
 2,146 (3,354) أجنبية   تحويل عمالت فروق

 ─────── ─────── 
 632,247 579,290 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
  

  نة: لسل ات خالركاالحعقود التأجير وت فترية لمطلوبالقيمة الدايلي يما ف
  

 2021 2020 
 دينار كويتي   يتي كودينار  
   

 739,039 722,727 ناير ي 1 كما في
     - 17,281  إضافات 

 33,177 31,560 ائدة ف تراكم
 (51,841) (80,069) فوعاتمد

     - (36,678)  إيجار ات امتياز
 2,352 (3,868) ت أجنبية  مالتحويل ع فروق

 ─────── ─────── 
 722,727 650,953 برسمدي 31في كما 

 ═══════ ═══════ 
   

 675,833 632,801 ةغير متداول
 46,894 18,152 متداولة

  

نس ال  بةبلغت  االقتراض  لمعدل  المرجح  امتزاالمتوسط  على  ليد  امطبق  امطلوبات  بيلملتأجير  في    الماليالمركز    انسجلة 
  . ياسنو  %4.5 معالمج

  

  .مطلوبات التأجيرفصاحات حول تحليل استحقاق ا 20.2 ضاحياإل رضيع



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  )(تتمة  أجيرالت  ودعق        10
  

  :ئرالخساأو  األرباحالمسجلة في فيما يلي المبالغ 
  

 2021 2020 
 ر كويتي نادي  ويتي دينار ك 
   

 67,043 66,884 ) 5(إيضاح  داماالستخ ات حقالك موجوداستهمصروفات 
 33,177 31,560 ات التأجيرفائدة لمطلوبمصروف ال

 لقيمةاة فضمنخوجودات رة االجل وعقود تأجير الممصروف متعلق بعقود التأجير قصي
 354,430 371,197  ) مدرج ضمن تكلفة اإليرادات(

 لقيمةمنخفضة اودات د تأجير الموجقووع االجلعقود التأجير قصيرة بمصروف متعلق  
 20,994 6,001  )مدرج ضمن المصروفات العمومية واإلدارية(

     - (36,678)  ) 6(إيضاح  إيجار امتيازإيرادات 
 ─────── ─────── 

 475,644 438,964 إجمالي المبلغ المسجل في األرباح أو الخسائر 
 ═══════ ═══════ 

  

المج لدى  تدفق كان  إجمالي  نقدية  موعة  (   86,070بمبلغ    التأجير لعقود    صادرةات  كويتي  ر  دينا  72,835:  2020دينار 
في   17,218ومطلوبات التأجير بمبلغ  حق االستخدام  موجودات    إلىات غير نقدية  إضاف  دى المجموعة أيًضاي). كان ليتكو

  ). ويتيدينار ك : ال شيء2020( 2021عام 
  

  ير ملموسة  غ موجودات  11
  جمالي  اإل  ار  ستئجاالق حقو  الشهرة  
 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك 

     
  711,338            711,338     -  2020اير ين   1في  

 116,080     - 116,080  )23من حيازة شركة تابعة (إيضاح  الشهرة الناتجة 
 67 67     -  الت أجنبية تحويل عم  فروق 

  ─────── ─────── ─────── 
 827,485 711,291 116,080   2020  ديسمبر   31في  

 (114) (114)    -  الت أجنبية تحويل عم  فروق 
  ─────── ─────── ─────── 

 827,371 711,291 116,080   2021 ديسمبر  31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

  

لرسوم اإلطفاء حيث أن    االنتفاعق  وضع حق. ال تخمن الحكومةرة  مستأجألرض الع باالنتفااحقوق  ار  ئجستالاوق  تمثل حق 
ادية  قتصق منافع اتحقيفي    ماألستستمر الشركة  و  تقريبًا  كدمؤأمر    أجيرالتد عقد  لها عمر إنتاجي غير محدد حيث أن تجدي

  ة. كبير لفة ة دون تكبد تكتقبلية من استخدام األرض المستأجرمس
  



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  نة أخرى مدي ةأرصدوتجاريون ون مدين       12
 2021 2020 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

     

  15,201,064  15,491,052  ريون مدينون تجا 
 205,593 134,915  محتجزات مدينة  

  ─────── ─────── 
  15,625,967 15,406,657 

 (6,046,969)  (5,461,756) وقعة مت ل ئتمان ا سائر االا: مخصص خناقصً 
  ─────── ─────── 
  10,164,211 9,359,688 

 1,305,730 1,056,629  مستحقة   إيرادات 
 217,462     -  )19  ضاح إي قة ( عال   ذي ف  طر من  ة ستحق م  غ ل ا مب 

 158,097 109,521 تتأمينا
 515,760 599,247 ظفين موردين وموإلى    مقدًما  ات دفع 
 177,689 298,797 اقدمً عة مفو ات مد روف مص 
 442,761 174,772  رونخ آ ون  ن مدي

  ─────── ─────── 
  12,403,177 12,177,187 
  ═══════ ═══════ 

  

 .يوماً  90إلى    60مل األرصدة التجارية المدينة فائدة وتستحق عامةً خالل فترة تتراوح من  ال تح ◄
 .19ذات عالقة، راجع اإليضاح  األرصدة المدينة لألطراف  ب ط المتعلقة  ولالطالع على البنود والشر  ◄

  
الدفترية للذمم   القيمة  للقيمة العادلة. ال تحتوي الفئات األخرى ضمن  المدينة  التجارية  يعتبر صافي    دة األرصتقديًرا تقريبيًا 

  منخفضة القيمة. موجوداتالمدينة على 
  

  ات من فئلكل فئة    ريةتالدف  ةيمالق  لة يعادجمعلماية  المالنات  بياريخ الي تافلتعرض لمخاطر االئتمان  من االحد األقصى  إن  
   أعاله.  ذكورةنة المالمدي رصدةاأل

 

 :ن يي تجار دينين ال للم قعة  متو ن الاالئتما خسائر    مخصص في  ةالحركي لفيما ي
  

 2021  2020  
  يتي  ار كوندي  دينار كويتي  
     

 4,407,633 6,046,969  يناير   1  في كما  
 1,642,303 (566,557) لمتوقعة ن ا ئتما الخسائر ا   مخصص   ) تحميل(   د ر 
 (2,967) (18,656)  ة ت أجنبي ويل عمالتح  روق ف 
  ─────── ─────── 

 6,046,969 5,461,756 مبر ديس   31ي  كما ف 
 ═══════ ═══════ 

  

ة للمدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعوتحليل    بالتعرض لمخاطر االئتمان،تتعلق    اتإفصاح  20.1اح  يضاإليتضمن  
  .  للمجموعةالمدينة األخرى واألرصدة ريين التجا

  

  ة  كيحقوق المل       13
  

  المال س رأ 13.1  
  

    عدد األسهم 
 والمصدر رح بهالمص

  لكامل با ع والمدفو
  

2021  2020  
  2021  

  ينار كويتيد
2020  

  كويتي  اريند
            

 22,000,000 25,300,000  220,000,000 253,000,000   )نقداً عة فلس للسهم (مدفو 100مة أسهم بقي 
  ══════════ ══════════  ═════════ ═════════ 

  



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  (تتمة)ة كيحقوق المل       13
  

  عالوة إصدار األسهم  13.2
ر متاح  حتياطي غيار. إن هذا االالمصدرة وسعر االكتتاب أو اإلصدسمية لألسهم  سهم الفرق بين القيمة االألار اتمثل عالوة إصد
  قانون الشركات. التي ينص عليها تحاالللتوزيع إال في ال

  

    ريباجاطي االالحتيا 13.3
من  د أدنى  ح% ب10ستقطاع  ايجب  ،  المللشركة ا  ساسياأللنظام  اويس  س، وعقد التأ2016لسنة    1ات رقم  الشرك  وفقا لقانون

  الى   رةدااإلس  مجل  ضاءأعافأة  ومكزكاة  يبة دعم العمالة الوطنية والضرعلمي ولكويت للتقدم السة اسالسنة قبل حصة مؤ  ربح
الأن تقرر    يجوز  حتياطي االجباري.الا ز االحتياطي  دما يتجاونعاع  السنوية للشركة األم وقف هذا االستقط  موميةعالجمعية 

% بحد اقصى 5بنسبة    أرباح  توزيع   ادلة الخسائر اواالحتياطي فقط لمبدام  وز استخكما يج   المال المصدر.من رأس  %  50
تياطيات القابلة للتوزيع. زيعات وفي غياب االحه التواد هذها الربح لسدفي فيكلتي ال يا  سنواتال  ع في المدفو  من رأس المال

%  50حتياطي  االم يتجاوز  تالية ما لنوات الالسفي    متاحة  األرباحا تصبح  ندمن االحتياطي عمخصومة م  غلمبا  أيويجب رد  
  در.  صمال المرأس المن 

  

  ة احتياطي تحويل عمالت أجنبي 13.4
 بنديتم تراكمها في  و  ،األخرىالشاملة    اداتاإليرفي  خاضعة للسيطرة  ية  اجنب   شركة  تجة من تحويلا حويل النلتاق  روفل  تسج

  . استبعاد صافي االستثمارر عند الخسائاو  األرباحمبلغ المتراكم الى ف الييعاد تصن الملكية.  ضمن حقوقاحتياطي منفصل 
  

  ها وموصي بمسددة توزيعات أرباح  13.5
في    أوصى المنعقد  اجتماعه  في  اإلدارة  بوب  2022مارس    28مجلس  نقدية  أرباح  بإجمالي    10اقع  توزيع  سهم  لكل  فلس 

على األسهم العادية    الموصي بها. تخضع توزيعات األرباح  2021ديسمبر    31دينار كويتي للسنة المنتهية في    2,530,000
 ديسمبر.  31كالتزام كما في  ولم يتم تسجيلها ةنويللموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الس

 

ا  أوصى اجتماعه  في  اإلدارة  في  مجلس  بنسبة  أسهم  إصدار  ب  2021مارس    24لمنعقد  في  15منحة  المنتهية  للسنة   ٪31 
دينار كويتي) من خالل استخدام    6,600,000للسهم بإجمالي    فلس  30: توزيعات أرباح نقدية قدرها  2019(  2020ديسمبر  

  ). دينار كويتي 6,600,000: 2019( المرحلةرباح األ
  

   قروض وسلف  14
 2021  2020  
  يتي  ار كوندي  كويتي  اردين 

     

 1,262,574 580,823 ألجلا   ةحدد م ض  و قر 
  16,910,424 14,869,351  ورقدائنو ت 

 4,995,000 4,500,000  دائنو مرابحة 
 ─────── ─────── 
 19,950,174  23,167,998  
 ═══════ ═══════ 
  

لمستحق  المبلغ اسوية  ويتم تسنوات.    5ى  إل  واحدة  ةنق خالل ستح تسات مرابحة وتورق  اقيب اتفستحقة بموجملغ ابالإن الم
اعلى   ولد أساس  المؤجل  تمويليحمل  فع  :  2020يسمبر  د  31(  % 2.5  إلى  % 2.25  نسبة  من  يتراوح   بمعدل  تكاليف 
ً  )%2.75 إلى 2.25%   . سنويا

  

  سنوات.   5حق خالل % وتست0.75ر + يبواالدل بمع تمويل رسومل تحمل  األجددة وض محالقرإن 
  

 ت:العمالب حس فوض والسلري القيل فيما
  

 2021  2020  
  نار كويتي  دي  يتي ور كدينا 
     

  21,905,424  19,369,351  يتيكو ار دين 
  1,262,574  580,823  وور ي 
 ─────── ─────── 

 23,167,998 19,950,174 ر مب ديس   31في  كما  
 ═══════ ═══════ 



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  (تتمة) فقروض وسل  14
  

 : ستحقاقاالب حس روض والسلففيما يلي الق
  

 2021  2020  
  كويتي  نار يد  يتي وينار كد 
     

 15,552,633 15,652,011  ة ير متداول غ 
 7,615,365 4,298,163  ةمتداول 

 ─────── ─────── 
 23,167,998 19,950,174 يسمبر د  31في  

 ═══════ ═══════ 
  

 وبات الناتجة من أنشطة التمويل:تغيرات في المطلال
  

 2021  2020  
    يويتنار كدي  يتي وكدينار  
     

 15,415,908  23,167,998  يناير  1  في كما  

 11,146,152      -  سلف ال ن  م  متحصالت 

 (3,639,934)  (3,148,844)    سداد سلف 

  245,872  (68,980)  جنبية  ل عمالت أ ي تحوق رو ف 
 ─────── ─────── 

 23,167,998 19,950,174 بر ديسم   31في  كما  
 ═══════ ═══════ 
  

  ظفين  مومة لللخداية امكافأة نه       15
  

 :لموظفينخدمة ل ية الفي مخصص مكافأة نها  حركةليعرض الجدول التالي ا
  

   
2021  2020  

   
  يتي  دينار كو  ي دينار كويت

    

 1,567,228 1,825,158  ايرين  1في  كما  

 24,392     -  تابعة  ركة ش ة  يازج من ح النات 

 340,718 331,731   ل للسنة المحم 

 (107,526) (130,046)  خالل السنة   ع المدفو 

 346 (1,154)   ية  مالت أجنبتحويل ع فروق 

 
 ─────── ─────── 

 1,825,158 2,025,689  ديسمبر  31في  كما  

 
 ═══════ ═══════ 

  

    خرىأائنة د أرصدةن وريوا جن تدائنو  16
 2021  2020  
  دينار كويتي    ينار كويتي د 

     

 9,535,965 9,124,119  اريون تج دائنون 
 33,456     -  )19  إيضاح ( قة  عال  ذي ف  طرإلى    ة ق ح ت لغ مساا مب 

 940,126 1,059,452  ة مصروفات مستحق 
 1,824,412 1,415,209  ندائنو موظفي 

 854,327 759,855   ن و آخرون  دائن 
  ─────── ─────── 
  12,358,635 13,188,286 
  ═══════ ═══════ 
    

 7,918,718     -  غير متداولة 
 5,269,568 12,358,635  متداولة 

  ─────── ─────── 
  12,358,635 13,188,286 
 ═══════ ═══════ 



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  (تتمة) خرىأائنة د أرصدةن ويورا جن تدائنو  16
  

 ه هي: حكام المطلوبات المالية أعالوط وأشر
 

  يوًما. 60تسويتها عادة لمدة م يتائدة وال تحمل فالدائنة التجارية الذمم 
 ائدة ولها متوسط مدة ستة أشهرف لدائنة األخرى ال تحملم اذمال . 
 

  .20.2، راجع إيضاح لتوضيح عملية إدارة مخاطر السيولة للمجموعة
 

  قطاعاتالات لوممع  17
 ، وتتضمن قطاعين هالم بتعي  ية التى وحدات اعمال بناءا على المناطق الجغرافتنظيم المجموعة ال  تمي  رة،اداال  ضألغرا
  : ، وهماارير بشأنهملتقاداد ايتم ع
 خل الكويت  دا 
 ت يج الكوخار  

  

التشغيل  يتولى   قرارات  اتخاذ  تشغيلاتن بة  مراقمسئول  القرا  أساسعلى    العمليات  ئج  اتخاذ  لغرض  حراجغرافي  ول ت 
وتقييم  ا  توزيع تقييم  داءاأللموارد  ويتم  بناءً إدا.  القطاعات  الخا  احاألرب  على  ء  بصورو  قياسها  ويتم  متس سائر،  مة  ع قة 

  عة. البيانات المالية المجمي ف و الخسائرا األرباح
  

التالي   الجدول  الجغيعرض  وااليرادات والمصروفات  اوالمطلوبلموجودات  ل  رافيالتحليل  وعة المجم  )ارةخس(  وربحت 
 :  تواليعلى ال 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر   31ي لمنتهية فا سنواتلل
  
  2021ديسمبر  31  
  ع  لمجموا  الكويت   رجخا  لكويت داخل ا  

  تي دينار كوي  دينار كويتي   ويتي ك اردين  
        

 96,791,268 31,399,513 65,391,755  الموجودات جمالي إ
     

 34,985,451 29,218,846 5,766,605  تالمطلوبامالي جإ
     

 21,009,559 7,845,822 13,163,737    اتيراداإل
     

 (20,198,654) (5,248,483) (14,950,171)  المصروفات
     

 1,661,967 2,349,062 (687,095)   ربح السنةخسارة) (
     

 (8,916,583) (2,468,750) (6,447,833)  ممتلكات ومعدات   استهالك
     

 (643,398) (80,762) (562,636)  تمويل   ليفتكا
     

 2,192,317 1,648,355 543,962  رأسمالية ات فقن
     

 (66,884) (59,904) (6,980)  حق االستخدام جوداتموك استهال

  



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
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  )تتمة( قطاعاتالات لوممع  17
 

 2020ديسمبر  31  

 ع  لمجموا الكويت   رجخا لكويت داخل ا  
 تي  دينار كوي ويتي  دينار ك ويتي  ك اردين  
     

 99,068,131 24,386,047 74,682,084  الموجودات مالي جإ
     

 38,904,169 23,173,766 15,730,403  تالمطلوباجمالي إ
     

 20,092,188 5,937,742 14,154,446   ات يراداإل
     

 (22,878,208) (4,380,467) (18,497,741)  تالمصروفا
     

 (1,854,267) 1,436,775 (3,291,042)   نةربح الس(خسارة) 
     

 (8,140,950) (1,403,082) (6,737,868)    اتممتلكات ومعد استهالك
     

 (666,589) (53,174) (613,415)  تمويل   تكاليف
     

 17,924,162 6,402,906 11,521,256  رأسمالية نفقات 
     

 (67,043) (59,975) (7,068)  حق االستخداموجودات ك ماستهال
  

  ت. معداكات ولالى ممت فاتضاإلنفقات الرأسمالية من ن اتتكو
  

  تملةمطلوبات محو تزاماتال      18
           

 : التاليةمحتملة الات بمطلوال تزامات ولاالالمجموعة   ىلد، عةمجالية الممال اتفي تاريخ البيان
  

 2021  2020  
  يتي  دينار كو  ينار كويتي د 

     

 6,495     -   لية  ما رأس   ماتا تز ال 
 1,023,660 321,106   اعتماد   ات خطاب 
 2,269,594 3,157,314  ضمانابات  خط 

  ─────── ─────── 
  3,478,420 3,299,749 
 ═══════ ═══════ 

  

  ت عالقةاف ذاطراأل اتفصاحإ      19
ذااأل  مثلي عالقةطراف  الزم  ت  مجلاضأعويين  سئيالرن  ميهالمساو  يلةالشركات  اء  ليا العاإلدارة  وموظفي  إلدارة  س 
  . طرافاألء  ن قبل هؤالم  اً ملموساً ريتأثأو    مشتركةً   طرةً سي  امارسون عليهيأو    هاعلي  ونريسيط  لتيا  تاركشالو  عةمجمولل
    .قةطراف ذات عالاألمع  تتلك المعامال  تسعيرط ووشراسات سيعلى   ماأل ة الشركةإدار فقاوت
  

  مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية ذات الصلة.  إبرامهاجمالي للمعامالت التي تم الجدول التالي المبلغ اإل يوضح
  أخرى زميلة كات*شر 
 2021  2020  
  يتي  دينار كو  ينار كويتي د 

     

 378,926     -  عالقة طرف ذي  إلىخدمات مقدمة 
 (255,880) 175,044  خرىأ معامالت

    
    

 33,456     -  قة الأطراف ذات ع  لىإمستحقة  مبالغ

  ═══════ ═══════ 
 217,462     - ات عالقة قة من أطراف ذتح مبالغ مس

  ═══════ ═══════ 
  
 

   .ا موسً مل  اثيرً تأالعليا  ةاإلدار موظفويها الشركات التي يمارس عل تلك األخرى الزميلةتمثل الشركات  * 



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
  

  المجمعة  ةيالالم اتنالبياات حول إيضاح
  2021بر مسدي  30ي فمنتهية ال للسنةو ا فيكم
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  ) تتمة( عالقةف ذات اطراأل اتفصاحإ   19
  

 عامالت مع األطراف ذات العالقةمال أحكام وشروط
القائمة في نهاية السنة غير    رصدةقبل اإلدارة. إن األ  ف ذات العالقة بشروط معتمدة منع المعامالت مع األطراتتم جمي

ذات   طرافينة ألضمانات مستلمة عن أي ذمم مد  يأ  كن هناكسداد ثابت. لم ت فوائد وليس لها جدول  وال تحمل    مضمونة
  . عالقة

  

  ليا دارة الع اإلموظفي  ةافأمك
موظف مااإلد  ويتألف  العليا  فيييلرئيسا  ءضاع ألاو  رة اإلدا  مجلسأعضاء    ن رة  و  لديهم  ممنة  داراإل  ن  ة يولئسمسلطة 

وطيتخال والمعقيمة    جماليإإن    مجموعة.ال  أنشطةعلى  رة  لسيطوا  وجيهتالط  ي  بموظفلمتعلقة  االقائمة    رصدةألاامالت 
  :يليكما  كان علياة الداراإل

 

 يقيمة المعامالت للسنة المنتهية ف 
   ديسمبر   31

 في ا ئم كم الرصيد القا
 ديسمبر  31

 2021    2020     2021    2020    
  دينار كويتي    كويتي دينار    ر كويتي  دينا  كويتي دينار  
      

 133,369 71,017  1,089,750 900,234 لجاأليرة قصموظفين ا مزايو رواتب
  46,807 46,259 مة  كافأة نهاية الخدم

578,469 538,404 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 946,493 1,136,557  649,486 671,773 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

ر يناد  54,000بمبلغ    2021ديسمبر    31  ينتهية فمال  لسنةإلدارة لا  لسجم  ة أعضاءمكافأباألم    مجلس إدارة الشركة  أوصى
  ة للشركة األم. العمومي لجمعيةاماع لموافقة المساهمين في اجتهذه التوصية خضع تدينار كويتي).   48,000: 2020(  يتيكو

  

   المالية ألدواتمخاطر اإدارة اف وسياسات أهد      20
 وتخضعة  تمرالمسقبة  ارالموالقياس و  ة التحديدبطريقالمخاطر  ذه  ارة ه ن يتم إدكلو  ةوعالمجم  أنشطة طر ضمن  تكمن المخا
الم المخخالحدود  الطريقة في إدارة  إن هذه  األخرى.  المجموعة فهمية كبيرة الس أ  ذات  اطرطر والضوابط  ق  ي تحقيتمرار 

بالماأل فرد  كل  ويتحمل  للمخاطرباح  التعرض  مسئولية  يتعلقجموعة  فيما  تالمنوطة    تا يلئوبالمس  ر  المجموتعربه.  عة ض 
االئلم ومخاطت خاطر  امان  تنق   اطرومخ  يولةسلر  والتي  الفائدةإلى    سمالسوق،  أسعار  العمالت    الربح  /مخاطر  ومخاطر 
الم  .نبيةجاأل سياسة  على تقوم  الخرة  المذكو  عمالاأل  مخاطرمراقبة    جموعة  اإلستراتيجي  التخطيط  عملية  خالل  اصة  من 

  ة.بالمجموع
  

الماللوبطالم  نوتتك األساسيةيات  مللمجم  ة  األوعة  وو  األخرىالدائنة  دة  األرصوالدائنة    التجارية  رصدةن   سلفالالقروض 
إجيرالتأت  اومطلوب لهذه  ن  .  الرئيسي  الماالغرض  اللالمطلوبات  عمليات  تمويل  هو  مجموعة    مجموعة.ية  المجموعة  لدى 

  تي تنتج لواوالنقد  نوك  البى  لد  دةرصاألو  األخرى المدينة    رصدةن واألييتجارالن  يدينمثل الم  ةيالالمت  متنوعة من الموجودا
  .  من عملياتها بصورة مباشرة

  

تراتيجية إدارة المخاطر. تقوم  والموافقة على اسر  خاطملعام إلدارة الن المنهج ايسي علمسئول الرئاهي    ة األمإدارة الشرك  إن
  اطر الموجزة أدناه.ئات المخف دارةات إسياسواعتماد  ةجعمراب إدارة الشركة األم

  

  ئتماناالاطر مخ 20.1
 ة. لياتكبد خسائر مى  إل  ما يؤدي  لعميلعقد اأو    ةيمال  باداة  امات المرتبطةاللتزاالئتمان هي مخاطر عدم الوفاء با  رن مخاطإ

المدينة    رصدةواأل  نارييالتجنين  ل المديالخن  ة ميسيمخاطر االئتمان على أنشطتها التشغيلية بصورة رئتتعرض المجموعة ل
  ع لدى البنوك. ئفي ذلك الودا بماويل لتما ةشطأناألخرى و

  

للتعرض البياناتتار  لمخاطر االئتمان في  إن الحد األقصى  المجمعةالما  يخ  الد  لية  القيمة  الموج  يةترفهو  فئة من  ودات  لكل 
  المالية: 

  2021    2020  
  ي  ويتر كدينا  دينار كويتي   
    

 1,902,290 6,527,853   بنوكى اللد  أرصدة
 11,644,269 11,505,133    *ىمدينة أخر أرصدةو نيوراجت مدينون

  ─────── ─────── 
  18,032,986 13,546,559 
  ═══════ ═══════ 

  

  .نيردمو إلى اً مقدم ةوالدفع مدفوعة مقدماً باستثناء المصروفات ال *
 



  بعة ها التااتوشرك .ك.ع.مة ش.القابض متكاملةال الشركة
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 (تتمة) يةالمال تدواألامخاطر ة إدارأهداف وسياسات       20
  

  (تتمة) تماناالئ مخاطر 20.1
  

    ى البنوكلد  صدةراأل
مثل مؤسسات لة تقابودة حيث إن األطراف المالمالية محد  اتسسلبنوك والمؤلدى ا  رصدةاألة من  اتجالن  ئتمانإن مخاطر اال

ذلك، تخضع  إلى  ةإضاف ية.  من العالماالت التصنيف االئت اكمن قبل ومحددة    ة مناسبةئتمانيحسنة السمعة ذات تصنيفات امالية  
لالمبا الرئيسية  المحلية  لودلغ  البنوك  في  في  ائع  االدخ(بما  حسابات  والحسذلك  بن  ة)اريالج  اباتار  الكويلضمانات  ت  ك 

للقانون رقم  ركزي  الم الودائع لدبشأن ض  2008لسنة    30طبقاً  المحلية فمان  البنوك  الكويت ودول   يى  سارياً  بح  الذي أصة 
  .  2008فمبر نو 3باراً من اعت

  

قات  تحقاعكس االس وي  شهراً   12مدى    ة علىوقعالمتئتمان  على أساس خسائر االلدى البنوك  ألرصدة  قيمة ا  ضاخفان  تم قياس
للمخاطر.القصيرة   أن    ترى  لالنكشافات  مرتبط  رصدةألاالمجموعة  البنوك  اابمخ  ةلدى  منخفطر  استنئتمان  إلى    اداضة 

  البنوك المحلية. دعة لدى ودائع الموت المركزي للوضمان بنك الكوي ةابللألطراف المقرجية الخا يةالتصنيفات االئتمان 
  

  والمحتجزات المدينة التجاريون ينونلمدا
ة  ر اداإل  ، تأخذكن ذلمى الرغم  فردية لكل عميل. عل لاسمات  بال ر بصورة رئيسية  ن يتأثإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتما

ارس  يم  والدولة التيطاع  مرتبطة بالقاطر اللمخوتتضمن ا  ها،لدي  لعمالءها العوامل التي قد تؤثر على قاعدة اعتباري اف  أيضا
للسداد بثالثة   ىصاألق  حداأل ن خالل تحديد  ينين مالمجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من المدتحد  ه.  اطبها العميل نش

  .  اليلتوا اد علىرف ألوا لشركاتامن  ءر للعمالأشه
  

أو    اداالفرمالء  عال  لكا في ذمب ء  مالة للعيخصائص االئتمانفقا لليتم تجميع العمالء واطر االئتمانية للعمالء،  عند مراقبة المخ
القانونية، سواء   شالمنشآت  ق  أو  ركاتكانت  انية، وانومؤسسات  ملتالتاريخ  ية  لاجود أي صعوبات مالمجموعة وو  عجاري 

   بقة.سا
  

اانخفايل  لتحجراء  إ  تمي في تض  بياكاريخ  لقيمة  مل  ماسطوب  جمعةم  اليةنات  االئتمان   صفوفة مخصصاتة  خسائر    لقياس 
ت المخصصاتالمتوقعة.  معدالت  قطاعا  عدد لى  إ  ستند  لمجموعات  السداد  في  التأخر  أنما  مختلفةال  الءالعم ت  أيام  ط ذات 

االمتماثلة.    رالخسائ االحتساب  المرجنتائليعكس  لقيمة  وال  حتماالتالباحة  ج  والالزمنية  المامعلومألموال  ة دالمؤي  عقولةت 
تاريخلمتا في  المالية    احة  األجمعة  المالبيانات  احول  والظروف  السابقة  االقتصادية والت  ليةلحاحداث  بالظروف  وقعات 

ية عصوربلية.  المستقب األامة،  المدينجتال  رصدةتم شطب  التأخارية  في حالة  وهي  احدة  ة ونيد عن سزت   ةلمدالسداد  في    رة 
إن الح  نشطةأل  ليست خاضعة األقتعزيز.  االلتعى لص د  البيا رض لمخاطر  المالية  ئتمان في تاريخ  القيمة نات  المجمعة يمثل 

  سبيل التأمين.ي ضمان على أبجموعة لم تحتفظ اال .ناهاد نهاعمفصح الموجودات المالية ال لكل فئة من فئات ريةدفتال
  

أو    الجغرافية المنطقة  في نفس    أنشطة  في أو    ة،متشابه  ةطشأن  في لمقابلة  راف اا يشترك عدد من األطمات عندزكنشأ الترت
سمله  يكونعندما   ممام  اقتصادية  قدت  مما  الوفاءيج  اثلة  على  قدرتهم  التعا  عل  مماثل   قديةبااللتزامات  بشكل    تتأثر 

االق الظروف  في  الت غيرها.و  أ  سيةاالسيأو    تصاديةبالتغيرات  نحو  وممجلا  ية ألداءالنسبالحساسية  إلى    ركزاتتشير  عة 
ت  عينة.مفية  غراقة جلى منطعأو    بذاته  الأعمقطاع  التي تؤثر على  طورات  لتا المخاطريتعلق  للمجموعة اال  ركز  ئتمانية 

من  رصدةباأل للمجم  رأكب  المستحقة  عمالء  بنسبة  خمس  في  50وعة  كما  من 33:  2020(  2021يسمبر  د  %31   (%
  .لمجمعةا المالية تاانيلبتاريخ ا مة فيالقائدينة مالالتجارية  صدةراأل

  

لدى المجموعة    دينةالم  زاتتجحوالم  اريينجالت  المدينين  علىن  ماض لمخاطر االئتالتعرول  ح علومات  م  ضريع  ل أدناهلجدوا
  ت: امخصص مصفوفة خدامباست
  

 
داد س ال  في  أخرعدد أيام الت    

  ةمتداول 
  اقل من 

   اً يوم 180- 91  اً يوم 90
 ر من كثأ

  وعالمجم  يوماً  180
  يتيودينار ك  ييتكو دينار  كويتير ايند  دينار كويتي  دينار كويتي  

        2021ديسمبر  31

 %34.95 %59.72 %16.66 %9.04 %4.52 ةتوقعان الممعدل خسائر االئتم

 المقدرة لدفتريةقيمة الالكلي ل إلجماليا
 15,625,967 8,123,245 1,584,802 1,738,263 4,179,657  ند التعثر ع
 5,461,756 4,851,418 264,094 157,154 189,090 عةق ومان المتئر االئتاسخ
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  (تتمة) تمانمخاطر االئ 20.1
  

لسداد ا يفخر لتأ يام اعدد أ     

    ةمتداول 
  اقل من 

  اً يوم 180- 91  اً يوم 90
 أكثر من 

  المجموع  ماً يو 180
  يار كويتندي  يتيكو رنادي  تيويدينار ك  تيدينار كوي  دينار كويتي  

       2020ر مبديس 31

 %39.25 %66.59 %34.41 %5.21 %5.12 وقعةلمتان ااالئتممعدل خسائر 

فترية  لدة اقيملإلجمالي الكلي لا
 15,406,657 7,534,380 2,132,877 2,145,935 3,593,465 التعثر  ندع درةقمال

 6,046,969 5,017,144 733,923 111,803 184,099 مان المتوقعةئت ئر االخسا
  

  سيولة  ال اطرمخ 20.2
ة. يلماال  واتالتزاماتها المرتبطة باألداء بللوف  البة في توفير األمولصعو  المجموعة  هةهي مخاطر مواجلة  ويخاطر السإن م
سهل  التي ي  بنكيةالودائع ال  مار فيء واالستثمالالمالية للعرة  القديم  تقية بلمخاطر، تقوم المجموعة بصورة دوريارة هذه  وإلدا

  ولة الكافية.  السي من توفر دأكاالستحقاق للتمة ئامراقبة قم اإلدارة بقوتد. نقإلى  تحويلها
  

عات  مبيلل  سبةلبنكية. تتطلب شروط المجموعة بالناسهيالت  توفر الت  نم  أكدالتمن مخاطر السيولة من خالل  وعة  المجمد  تح
الأن   ً ي  60خالل    دائنة عادةً ال  ريةالتجا  رصدةاأل. يتم تسوية  البيعمن تاريخ    ا يومً   90إلى    30الغ خالل  مبيتم سداد   من  وما

  ء.اشرتاريخ ال
  

  ات التعاقدية غير المخصومة:المدفوعإلى  وعة استناداً لمجمعلى اية مالت المطلوباق للستحقااالول التالي قائمة الجد خصيل
   

  أشهر   3حتى   لطلب ا دعن 
  الى  3

  شهر  12
  نم أكثر

  جموع لم ا  سنة  
  كويتي رانيد  يكويتدينار   يدينار كويت  ويتيدينار ك  دينار كويتي  2021

       

 21,128,431 12,233,038 4,108,640 4,786,753     -   سلفروض وق
 12,358,635     - 7,353,996 5,004,639     -  دائنة أخرى أرصدةدائنون تجاريون و

 844,152 767,819 58,187 18,146     -  ر تأجيمطلوبات  
 

────── ────── ────── ────── ────── 
 34,331,218 13,000,857 11,520,823 9,809,538     -  تابطلولما يالإجم

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

2020        
 24,199,058 16,038,983 6,120,056 2,040,019     -  فلروض وسق

 13,188,286 7,918,718 3,441,659 1,794,453 33,456  ئنة أخرىاد أرصدةن تجاريون ووندائ
 884,736 815,361 52,968 16,407     -  ر تأجيبات  لومط

  
────── ────── ────── ────── ────── 

 38,272,080 24,773,062 9,614,683 3,850,879 33,456  تالمطلوباإجمالي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  

  السوق   مخاطر 20.3
م هي  خاطإن  السوق  القيمقتاطر  مخر  العالب  االأو    لةدة  المستنلتدفقات  ألقدية  مداقبلية  أسعارنتيج   ةالية  في  التغيرات    ة 
  .نبيةت األجأسعار العمال ومخاطر الربح/سعار الفائدةطر أق. تتكون مخاطر السوق من مخاالسو

  

  ربح ال /ر أسعار الفائدةمخاط 20.3.1
أ مخاطر  الفائدةتنتج  احتماالت  م  حلرب ا/سعار  االفائار  سعأفي    تالتغيرا  رتؤث  نأن  على  المست أل دة   قيمة   أو  قبليةرباح 

الفائدةسعاأ  المالية. تدار مخاطردوات  األ إدار  الربح/ر    أسعار   جموعة لمخاطرالمتتعرض    .عةمجموبال  الخزينةة  من قبل 
رة  إداإلى    عةالمجمو  بحر  اسةسيتهدف    وبات.مطلعلى الموجودات واليد أسعار الفائدة  تحدافق  عدم توجة لنتي  ربحلا  /الفائدة

الفاتك مموعمجاستخدام  ب  الربح  /ةدئلفة  المالدي  نة  ذات  الثون  ل  والمتغيرة.ابتة  عدالت  المجموعة  معدل تتعرض  مخاطر 
   .ميجب تمويل إسالبمو دائنةل ا رصدةواأل ألجلا محددة قروضالالربح على  /ةالفائد
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  (تتمة)السوق  مخاطر 20.3
  

  تتمة)(ربح ال /ر أسعار الفائدةمخاط 20.3.1
بيا ااتأثير    المجمع هي   الخسائرأو    األرباحن  إن حساسية  أ  لربحا/فائدةال  أسعار  يفلمقدرة  لتغيرات  المعلى   ة وعجمرباح 

يوضح   .2021بر  ديسم  31ظ بها في  تفر المحل المتغيالمعد  تاالمالية ذ  ت والمطلوباتوجوداالمإلى    استناداً ة واحدة  نلس
فاظ  تح، مع االر الفائدةا ي أسعفيرات المحتملة بصورة معقولة  للتغ المجمع    الخسائرأو    حربااألبيان  لي حساسية  الجدول التا

  . اكس مماثلربح تأثير مع/ ال في معدالت الفائدةنخفاض الن ليكوس ى ثابتة.يرات األخرغتكافة المب
  

    العملة

ط  انقالتغير في ال
  )- +/( األساسية

  )- (+/ح األربا (الخسائر) ثير على لتأا
  تي يور كدينا

      2021  2020  
       

 219,054 193,694 100±    يتي  دينار كو
 12,625 5,808 100±    يورو  

  

  يةنبألجلعمالت امخاطر ا 20.3.2
العمإ األجنبية هي مخن مخاطر  االت  تقلب  النقديةو  أ   دلةلعاا  قيمةلاطر  في مالية  قبلية ألداة  لمستا  التدفقات  للتغيرات  نتيجة 

ا  المجموعة بصورة    ية. ألجنبا  لعمالتأسعار صرف  لمتتعرض  دد  محالقرض    على  يةجنباألالت  العم  أسعارخاطر  رئيسية 
  و. بعملة اليورالمسجلة اجنبية وبصورة رئيسية  تمالبعلة ين المسجن التجاريينل والدائاالج

  

حة للمجموعة راكز المفتور للم تموالتقييم المس  اإلدارةالتي تقرها  دود  ى الحبناءا عل  ألجنبيةا  اطر العمالتموعة مخالمج  تدير
  .ةقولمعات  في مستويي التعرض فااظ على صمن الحفة المجموعتتأكد . وفالصر رأسعالمستمرة في والتحركات ا

  

مطلوباتها و  وجوداتهانتيجة لم  رسمبدي  31في    الجوهرية  نبيةاألج  طر العمالت لمخا  جموعةتعرض الم  جدول التالييعرض ال
ا يحتسب  معقولةحال أثير  ت  لتحليلالنقدية.  بصورة  المتوقعة  الحفي    ركات  للدينار  السعر  بكالي  االحتفاظ  مع  ة  افالكويتي 

 قدية نجودات والمطلوبات الللمو ساسية القيمة العادلةسائر المجمع (نتيجة لحاو الخ  األرباح  على بيان  ثابتة  ىألخرا  لمتغيراتا
 ية).نب عمالت أجالمسجلة ب

  

  ة يت أجنبالمدرجة بعمال رصدةاأل  
% 5 بنسبة في سعر العملة التغير يرثتأ

    ربح السنة(خسارة)  على

  

2021  
  دينار كويتي 

2020  
    تييوينار كد

2021  
   دينار كويتي

2020  
  يتي  ر كودينا

       

 24,148 ± 3,470 ± 482,961 69,395    يكي الر أمردو

  457,754 ± 367,452 ± 9,155,071 7,349,049    يورو

  13,159 ± 15,167 ± 263,189 303,349  اراتي  درهم ام

 1,241 ± 822 ± 24,820 16,440  عودي سلایر

  530 ± 530 ± 10,606 10,606  قطري  لایر
  

  لية ماالعادلة لألدوات ال القيمة       21
  

 . انات الماليةالبي  خريي تاف   تريةفا الدهن قيمية عرة مادف بصوال تختل  ةالمالي  باتوالمطلو  اليةالم  داتللموجوالقيمة العادلة  إن  
عشر   ثني ا(أقل من  األجل  استحقاق قصيرة    ةت فترذا  أو  بيعة السائلةطلذات ا  ليةالمات المالية والمطلوبات  بالنسبة للموجودا

ً بتقري ةلعادليمتها اترية قلدفادل القيمة اأن تعمفترض شهراً)، من ال    .ا
  

  إدارة رأس المال       22
    

التي    مالعاأل  ة لدعملى معدالت رأس المال الجيدة رأس المال هو ضمان المحافظة ع إدار  نم  ئيسيعة الرالمجمو  إن هدف
  . المساهمون عليها أعلى قيمة يحصل قوتحقيها وم ب تق
  

المال وإجراءبإدارة هالمجموعة  تقوم   التغوفي ض  ت عليهتعديال  يكل رأس  اليراء  للحفاظ على ظت في  روف االقتصادية. 
رأسه لليله،  دتعأو    المال  يكل  تو  مجموعةيجوز  مدفوعات  رأتعديل  إعادة  أو  األرباح  إ س  زيعات  أو   اهمينالمسى  لالمال 
  ديدة. ج حصصر اصدإ
  

إجرا يتم  السياء  لم  أو  األهداف  في  تغيرات  أو  أي  السنتسات  الماإلجراءات خالل    31و  2021ر  ديسمب  31في    نتهيتينين 
  .  2020ديسمبر 
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  )تتمة( إدارة رأس المال      22
  

تدرج    .دينال   يئداً صافن مقسوماً على رأس المال زاي الديوهو صاف   االقتراضدل  دام معاستخمال بلا   رأسة  المجموع  تراقب
الالقرة  المجموع ناقصا  والسلف  البنوض  لدى  والنقصرصيد  ا  ك  صافي  يلدينضمن  المالتضمن  .  حقوق إجما  رأس  لي 

 . األجنبيةالت مويل العتح حتياطي اثناء الملكية باست
 

  
 

2021  2020  
 

  ي  ر كويتدينا  ويتي كدينار 
     

 23,167,998 19,950,174     قروض وسلف 

 9,535,965 9,124,119  دائنون تجاريون
 (1,935,725)  (6,546,222)    لبنوك والنقد  ا   ى د ل   رصدة األ   ناقصاً: 

  ─────── ─────── 

  30,768,238  22,528,071  صافي الدين 

 60,172,747 61,805,817  ية  جمالي حقوق الملكإ 
 ═══════ ═══════ 

 90,940,985 84,333,888 دين وال   كية لمل قوق ا ح  مالي إج 
  ═══════ ═══════ 

 %34 %27       قتراض معدل اال 
  ═══════ ═══════ 

  


