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 2019  2020 إیضاح 
 74,011,736  ,448,69152 16  إیرادات

 (64,087,796)  ,42)858,458( 17  مبیعاتالتكلفة 
 9,923,940  ,590,23210   بحرلمجمل ا

 (6,061)  3,942,316 18 صافي ایرادات تشغیلیة اخرى
 (1,371,470)  (4,819,305) 19 مخصصات وانخفاض في القیمة

 (2,440,059)  )206,137,2( 20 مصاریف عمومیة وإداریة
 (782,395)  (481,119) 21 صافي خسائر استثمارات عقاریة

 (50,235)  14,960)(  تكالیف تمویل
 5,273,720  316,722,6   لس اإلدارةجمافأة أعضاء كاالستقطاعات ومالربح قبل 

 (47,463)  (67,223)  حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 (131,843)  (408,000)  ضریبة دعم العمالة الوطنیة

 (52,737)  (163,200)   زكاة
 6)6,(000  (66,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 677,754,9  ,8936,017  ةسنربح الصافي 
 46.67  56.46 22 سھم (فلس) لاربحیة 

 

 المجمعة. المالیةالبیانات من ھذه ال یتجزأ جزءاً تشكل  إن اإلیضاحات المرفقة
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2019  2020  
 ةسنربح الصافي  ,9386,017  677754,9,

  األخرى: الدخل الشاملبنود    
ً  بنود یمكن إعادة     :المجمع ضمن بیان الدخل تصنیفھا الحقا
 :یانات مالیة بعمالت أجنبیةمة بجوق تررف   

 فروق ترجمة عمالت أجنبیة  (51,223)  (7,416)
 األخرى ةالشامل خسارةالإجمالي بنود  (51,223)  (7,416)

 ةسنالشامل لل إجمالي الدخل ,6705,966  261684,9,

 

 .جمعةمال المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ اً جزءتشكل  إن اإلیضاحات المرفقة



 عامة معامل والمقاوالت ش.م.ك.یتیة لبناء الة الكوكالشر
 وشركاتھا التابعة

 الكویتدولة 

 2020دیسمبر  31 ة فيلمنتھیللسنة ا المجمع التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 لكویتي)ر ادینا(جمیع المبالغ بال
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 المجموع  أرباح مرحلة  احتیاطیات أخرى  احتیاطي اختیاري  احتیاطي قانوني  أسھم خزانة  المال سرأ  
 23,945,518  6,041,354  820,856  3,775,878  3,806,430  (528,197)  10,029,197  2019ینایر  1الرصید كما في 

 1,93)8(736,  (1,938,736)  -  -  -  -  - قدیةت نتوزیعا
 (8,387)  -  -  -  -  (8,387)  - خزانة أسھم شراء

 677754,9,  677754,9,  -  -  -  -  - صافي ربح السنة
 (7,416)  -  (7,416)  -  -  -  - األخرى ةالشاملبنود الخسارة إجمالي 

 -  (1,054,744)  -  7,37252  527,372  -  - المحول إلى االحتیاطیات 
 6566626,9,  55138,02,  813,440  4,303,250  4,333,802  (536,584)  10,029,197  0192 ریسمبد 31 يالرصید كما ف

              
 6566626,9,  55138,02,  813,440  4,303,250  4,333,802  (536,584)  10,029,197 2020ینایر  1الرصید كما في 

 -  1,0)02,919(  -  -  -  -  1,002,919 )23(إیضاح  ةمنح ھمسأ
 (2,422,413)  (2,422,413)  -  -  -  -  - )23توزیعات نقدیة (إیضاح 

 ,8936,017  ,8936,017  -  -  -  -  - صافي ربح السنة
 (51,223)  -  (51,223)  -  -  -  - األخرى ةالشاملبنود الخسارة إجمالي 

 -  ,1,344)464(  -  ,232672  ,232672  -  - تیاطیات ى االحالمحول إل
 ,91330,510  ,6489,271  762,217  ,4824,975  ,0345,006  536,58)4(  11,032,116 2020 دیسمبر 31ي كما ف رصیدلا

 
 المجمعة. المالیةالبیانات من ھذه ال یتجزأ جزءاً تشكل  إن اإلیضاحات المرفقة



 امةع اوالت ش.م.ك.امل والمقء المعة لبنایالشركة الكویت
 لتابعةھا اتوشركا

 ویتلة الكود

 2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  المجمع فقات النقدیةالتدبیان 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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 9201  2020 إیضاح 
     ات النقدیة من األنشطة التشغیلیةدفقالت

 677754,9,  6,017,893  ة نسلصافي ربح ا
     

     :تسویات لــ
 1,007,621  695,049  استثمارات عقاریةتقییم  خسائر

 1,371,470  4,819,305  مخصصات وانخفاض في القیمة
 3,198,305  2,985,928  استھالكات وإطفاءات

 (3,665)  )43,629(  ةثابتصول أ عادتباسرباح أ
 235,05  14,960  تمویل تكالیف

 462,331  321,113  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 974111,06,  619,1014,8  ربح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل

 (7,247,972)  17,772,481  دینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرىم
 )96,883(0  28)(9,644  المخزون

 384,903  691,2651,  موجودات عقود
 (148,326)  (53,603)  ایجاراتعقود  تالتزاما

 ,4)396(964,  822,733  دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
 (794,232)  (10,286,591)  التزامات عقود

 (344,780)  540)(765,  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة
 )882,2,1(77  ,495,92623  األنشطة التشغیلیة خدم في)مست(ال / من الناتج النقدصافي 

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 (41,492)  -  المدفوع الستثمارات عقاریة
 (342,356)  (564,510)  وموجودات غیر ملموسةممتلكات وآالت ومعدات  شراء

 -  19)2,2(99  دفعات مقدمة لشراء عقارات
 14071,  398,112  ممتلكات وآالت ومعداتمحصل من بیع لا

 (366,708)  )411,644(  األنشطة االستثماریة صافي النقد المستخدم في
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 1,020,101  (1,542,810)  صافي حركة القروض والتسھیالت البنكیة 

 8),(387  -  انةشراء أسھم خز
 ,1,906)12(0  (2,386,986)  توزیعات أرباح مدفوعة

 (50,662)  (14,960)  تمویل مدفوعة الیفكت
 (945,158)  (3,944,756)  األنشطة التمویلیةالمستخدم في  صافي النقد

 (3,194,143)  19,337,328  في النقد والنقد المعادل التغیرصافي 
 5,719,806  63,525,62  ةنسة البدای يف النقد والنقد المعادل

 2,525,663  21,862,991 11 ةسنال یةنھا يف المعادلقد والنقد الن

المجمعة. المالیةالبیانات من ھذه ال یتجزأ جزءاً تشكل  إن اإلیضاحات المرفقة
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 وشركاتھا التابعة
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 2020دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة ات المالیة المجمعةبیانحول الإیضاحات 
 )یذكر غیر ذلك ما لم یتير الكوالدیناب(جمیع المبالغ 
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 ةنشطاألتأسیس وال .1
في  في الكویت ویتیة تأسستمساھمة كركة ش ھي) ة األم، الكویت (الشرك.عش.م.كالشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالت إن 
 الشركة األم مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة.ن إ .1979فبرایر  24
 الكویت. 13035الصفاة،  3404المسجل ھو ص.ب.  األم الشركةعنوان  إن

 :في األم لشركةاألساسیة لغراض األتتمثل 
 لكھربائیة.ة وایككانیوالمی تنفیذ أعمال المقاوالت المدنیةبالقیام  •
 مشاریع.ذه الھلالالزمة  استیراد المواد والمعدات •
 القیام بأعمال إدارة المشاریع واألعمال االستشاریة المتعلقة بھا وذلك في مجال المقاوالت المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة. •
 القیام بأعمال الصیانة المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة. •
 ء.البنا موادوبیع  استیراد •
ة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والتحویل والمشاریع السكنیناطق ملألساسیة لالمساھمة المباشرة لوضع البنیة ا •

)B.O.T.الخاصة بأغراض الشركة ( 
 تملك العقار واألرض الالزمة لمباشرة نشاطھا. •
 التھا.ومقاو اھزةنة الجإنتاج وبیع اإلسفلت ومقاوالتھا وإنتاج وبیع الخرسا •
ھا في محافظ وصنادیق تدار من قبل شركات وجھات عن طریق استثمار لشركةا توفرة لدىاستغالل الفوائض المالیة الم •

 متخصصة.
أو بالوكالة ویجوز للشركة أن تكون لھا  أصلیة بصفة ویكون للشركة مباشرة االعمال السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج

قیق أغراضھا في الكویت أو في ي تعاونھا على تحوالت اھھة بأعمالشبی مع الھیئات التي تزاول أعماالً  وجھ يأرك بأن تشتمصلحة و
 .الخارج ولھا أن تشتري ھذه الھیئات أو تلحقھا بھا

عین یھم مجتمر إلاش(ی) 26(اح المبینة في إیض إن ھذه البیانات المالیة المجمعة تتضمن البیانات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة
 .بـ "المجموعة")

وتخضع لموافقة المساھمین خالل  ،2021مارس  21 دارة فياإلمجلس قبل من المجمعة الیة ھذه البیانات المصدار إ وافقة علىتم الم
 .اھصدارعة بعد إإن للجمعیة العمومیة للمساھمین صالحیة تعدیل تلك البیانات المالیة المجم الجمعیة العمومیة السنویة.

 مةالسیاسات المحاسبیة الھااإلعداد وس أس .2

 دادعأسس اإل 2.1
ً  ھذه إعداد مت البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ  ھذه تم إعداد .عاییر الدولیة للتقاریر المالیةللم البیانات المالیة المجمعة وفقا

 ناه.دألمحاسبیة اسات االعادلة كما ھو موضح في السی قیمةلاھا بادة قیاسحیث یتم إعتثمارات العقاریة االسفیما عدا التكلفة التاریخیة 
 2.2.1شارة إلیھ في اإلیضاح نوات المعروضة باستثناء ما تم اإلتم تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة على أساس مماثل لكل الس

 حول تطبیق معاییر دولیة لتقاریر مالیة جدیدة ومعدلة.

 یة الجدیدة والمعدلةالمال اریرلیة للتقتطبیق المعاییر الدو 2.2

 ات واإلفصاح ةاسبیحمال سیاساتالتغیرات في ال 2.2.1
إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبیق 

 :2020ینایر  1 بعد وأفي  لتي تبدأالمعاییر والتعدیالت التي تسري للفترات السنویة ا بعض
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 : تعریف المعلومات الجوھریة8اسبة الدولي ومعیار المح 1لي الدو ةبار المحاستعدیالت على معی
تقدم ھذه التعدیالت تعریفاً جدیداً للمعلومات الجوھریة الذي یبین أن "المعلومات تعتبر جوھریة في حالة إذا كان حذفھا أو عدم صحة 

ألساسیون للبیانات المالیة ذات ذھا المستخدمون اي یتختللقرارات االمتوقع بصورة معقولة أن یؤثر على امن  اھخفائنھا أو إالتعبیر ع
إلى تلك البیانات المالیة بما یقدم معلومات مالیة عن المنشأة القائمة بإعدادھا". توضح التعدیالت أن اتصاف  الغرض العام استناداً 
سیاق البیانات  علومات األخرى فيع المم باالندماججم المعلومات سواء بصورة فردیة أو حو عةیبلى طیعتمد ع المعلومات بالجوھریة

المالیة. ویكون عدم صحة التعبیر عن المعلومات جوھریا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا 
 نات المالیة المجمعة للمجموعة.البیا على ت تأثیرالمستخدمون األساسیون. لم یكن لھذه التعدیال

 : تعریف األعمال 3المالیة الدولي للتقاریر عیار ملالت على اتعدی
أنھ لكي یتم اعتبار مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات كأعمال، فإنھ  3توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

صول إلى ي القدرة على الوریة فھوم بصورة جءات الجوھریة التي تجتمع معاً لتساھجراإلات و، المدخالینبغي أن تتضمن، كحد أدنى
. عالوة على ذلك، فقد أوضح ھذا المعیار أنھ یمكن أن تتواجد األعمال دون تضمین كافة المدخالت واإلجراءات المخرجات

 المجمعة للمجموعة. الیةملات اى البیانالضروریة إلیجاد المخرجات. لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر عل

  19-امتیازات التأجیر المتعلقة بفیروس كوفید :16اریر المالیة للتق يلعیار الدوتعدیالت على الم
تعدیل على المعیار الدولي  - 19-امتیازات التأجیر المتعلقة بفیروس كوفید 2020أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في مایو 

بشأن  16لي للتقاریر المالیة دات المعیار الدوإرشا قیین من تطبیر. تمنح التعدیالت إعفاًء للمستأجرالتأج عقود 16الیة للتقاریر الم
. نظراً لكونھ مبرراً عملیاً، 19-المحاسبة عن تعدیل عقد التأجیر بما یعكس امتیازات التأجیر الناشئة كنتیجة مباشرة لتفشي وباء كوفید

جر یمثل تعدیال لعقد التأجیر أم من المؤ وحممنلاو 19-وفیدان امتیاز التأجیر المتعلق بفیروس كإذا ك م ماعدم تقییقد یختار المستأجر 
 19-ال. یقوم المستأجر الذي یقوم بھذا االختیار باحتساب أي تغییر في مدفوعات التأجیر الناتجة عن امتیاز التأجیر المتعلق بكوفید

  .لعقد التأجیرالتغییر تعدیال  یمثل مل، إذا 16 اً للمعیار الدولي للتقاریر المالیةوفق ریتغی حدوث أي بنفس الطریقة التي یحتسب بھا
وفقط في حال استیفاء جمیع الشروط  19 -تطبق الوسیلة العملیة فقط على إعفاءات اإلیجار التي تحدث كنتیجة مباشرة لجائحة كوفید 

 التالیة:
یجار الذي یسبق قد اإلع عن مقابل یجار معدل یساوي إلى حد كبیر أو یقلعقد إ قابلإلیجار مأن ینتج عن التغییر في دفعات ا )أ

 التغییر مباشرة؛
(تستوفي إعفاءات  2021یونیو  30أن یؤثر أي تخفیض في دفعات اإلیجار فقط على الدفعات المستحقة في األساس في أو قبل  )ب

د تمار التي توزیادة في دفعات اإلیج 2021یونیو  30قبل  ي أوإلیجار فاإلیجار ھذا الشرط إذا نتج عنھا تخفیض في دفعات ا
 )؛ و2021 یونیو 30ما بعد  إلى

 أال یطرأ تغییر جوھري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإلیجار. )ج
ر ییمعا قبل مجلس(الصادر من  16خالل السنة المالیة الحالیة، طبقت المجموعة التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 ھ.سریان خعن تاری ) مبكراً 2020محاسبة الدولیة في مایو ال

 األثر على المحاسبة عن التغیرات في دفعات اإلیجار عند تطبیق اإلعفاء 
لیة .ب من المعیار الدولي للتقاریر الما46طبقت المجموعة الوسیلة العملیة على كافة إعفاءات اإلیجار التي تستوفي متطلبات الفقرة 

 معة للمجموعة.ت تأثیر على البیانات المالیة المجه التعدیالھذل نكلم ی .16

   2018مارس  29اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصادر في 
الغرض لمتطلبات الواردة في أي معیار.  إن بھ المفاھیم أو ااردة وللمفاھیم اإن اإلطار المفاھیمي ال یمثل معیاراً أو ال یتجاوز أي من ا

ولیة في وضع المعاییر ومساعدة القائمین بإعداد ھذه المعاییر على وضع مفاھیمي ھو مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدر الاطاإل من
اییر. سیؤثر ھذا على یعاب وتفسیر المعى استلعاألطراف  ال یوجد معیار مطبق وكذلك مساعدة كافةسیاسات محاسبیة مماثلة حینما 

یمي. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم ساتھا المحاسبیة استناداً إلى اإلطار المفاھسیا ریبتطوتي قامت تلك الشركات ال
ً الجدیدة ویقدم تعریفات حدیثة وكذلك معاییر االعت ذه لم یكن لھلھامة. ھیم اافبعض الم راف بالموجودات والمطلوبات ویوضح أیضا

  موعة.للمج ةمجمعمالیة الالتعدیالت تأثیر على البیانات ال
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 ر ساریة المفعول بعدلجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولكن غیالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ا 2.2.2
لیة الجدیدة والمعدلة ریر المالیة التاللتقا ةیر الدولیكما في تاریخ التصریح بھذه البیانات المالیة المجمعة، لم تطبق المجموعة المعای

 :دعبریة ا غیر ساالصادرة ولكنھ
 لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعدعلى اساریة   المعدّلةمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة ولا

اریر المالیة عیار الدولي للتقي للمئدطبیق المبتؤجل التعدیالت تاریخ الت  عقود التأمین 17المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
قریر السنویة التي تبدأ في أو الت تافتر الت) إلى(بما في ذلك التعدی 17
 .2023ینایر  1بعد 

ومعیار المحاسبة  10المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 (تعدیالت) 28الدولي 

مشروعھ  بیع أو مشاركة الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
 .شتركملا

ق یبالتطیُسمح ب لم یحدد المجلس بعد تاریخ سریان التعدیالت، غیر أنھ
 مبكر لھا.ال

 تصنیف االلتزامات كمتداولة أو غیر متداولة    1لي تعدیالت على معیار المحاسبة الدو
 تُطبق التعدیالت بأثر رجعي على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد

 ق المبكر.لتطبیابع السماح ، م2023ینایر  1
  -  3الیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر الم

 عمفاھیم كمرجلر ااطإ
ي یكون لى عملیات اندماج األعمال التتسري التعدیالت التي أُجریت ع 

لھا تاریخ استحواذ في أو بعد بدایة الفترة السنویة األولى التي تبدأ في أو 
 .2022ینایر  1بعد 

ة كافة المراجع األخرى المحدثة إذا طبقت المنشأ لمبكرا بالتطبیق یُسمح
 لمحدثة من إطار المفاھیم) في نفس التاریخ أوخة اسنع الي نشرت م(الت

 مبكراً عنھ.
الممتلكات  16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 واآلالت والمعدات  
 .عائدات ما قبل االستخدام المزمع 

ینایر  1و بعد ة التي تبدأ في ألسنویا ى الفتراتتسري التعدیالت عل
 بكر.طبیق الم، مع السماح بالت2022

 .تكلفة الوفاء بالعقد -تحقق خسارة  يالتالعقود    37على معیار المحاسبة الدولي الت تعدی
ینایر  1تسري التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 بكر.، مع السماح بالتطبیق الم2022
ى المعاییر الدولیة للتقاریر السنویة علینات سحالت

 2020–2018 المالیة دورة
 

طبیق المعاییر الدولیة ت 1ى المعیار الدولي للتقاریر المالیة ت علتعدیال 
األدوات  9، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة للتقاریر المالیة ألول مرة

جار، ومعیار اإلی دوعق 16لیة المالیة، والمعیار الدولي للتقاریر الما
 الزراعة 41اسبة الدولي المح

نایر ی 1سنویة التي تبدأ في أو بعد ت الارالفتالت على تسري التعدی
 السماح بالتطبیق المبكر. ، مع2022

 ة.یلت المستقبال تتوقع اإلدارة أن ینتج عن تطبیق المعاییر المبینة أعاله أثر مادي في البیانات المالیة للمجموعة في الفترا
 السیاسات المحاسبیة الھامة 2.3

 :المجموعةلدى  ةبقمطالاسبیة السیاسات المحفیما یلي أھم 

 أسس تجمیع البیانات المالیة 2.3.1
 ت التابعةركاالش

السیطرة علیھا الشركة األم وشركاتھا التابعة. تتحقق  التي تسیطر تتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة للشركة والشركات
اكة ض أو الحق في العوائد المتغیرة نتیجة الشرالتعر (ب) ثمر بھا؛(أ) القدرة على التحكم في الجھة المستون للشركة األم: ما یكدنع

 لعوائد. مع الجھة المستثمر بھا؛ و(ج) القدرة على استخدام التحكم في الشركة المستثمر بھا للتأثیر على ا
أو  واحد ىت علود تغیراإذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجكة المستثمر بھا الشر ىلسیطرتھا عتعید الشركة األم تقییم مدى 

 ة أعاله.أكثر من عناصر السیطرة الثالثة الوارد
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یبدأ تجمیع الشركة التابعة عندما تسیطر الشركة األم على الشركة التابعة ویتوقف التجمیع عندما تفقد الشركة األم السیطرة على 
و المباعة خالل السنة ضمن بیان اة أنتالمقالتابعة راج الدخل والمصروفات الخاصة بالشركة صفة خاصة، یتم إدة. وبعبشركة التاال

خ توقف تلك مع أو اإلیرادات الشاملة األخرى اعتباراً من تاریخ سیطرة الشركة األم على الشركة التابعة حتى تاریالدخل المج
 السیطرة. 

 المسیطرة. غیر تاالجھة األم ورادات الشاملة األخرى على مالكي الشركبند من بنود اإلیوكل  ةرأو الخسا یتم توزیع الربح
م أو الجھات غیر المسیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى وجود رصید ت التابعة إلى مالكي الشركة األیتم توزیع الدخل الشامل للشركا

 عجز في الحصص غیر المسیطرة. 
 سبیة للمجموعة.المحا اساتمع السی لتابعة لكي تتماشى سیاساتھا المحاسبیةلمالیة للشركات انات اایتعدیل البعند الضرورة، یتم 

 صروفات المتبادلة بین شركات المجموعة بالكامل عند التجمیع. ت واألرصدة واإلیردات والمیتم استبعاد جمیع المعامال
عنھا فقد السیطرة على الشركة التابعة عة التي ال ینتج التاب تفي الشركایتم المحاسبة عن التغیرات في حصص ملكیة المجموعة 

الجھات المسیطرة وغیر المسیطرة لتعكس التغیرات في حصتھا في الملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحقوق حقوق  ضمن كمعامالت
مبلغ المدفوع أو لقیمة العادلة للھا واب المسیطرة القیمة التي تم تعدیل حقوق الجھات غیرالشركات التابعة. یتم إدراج الفرق بین 

 تاحة لمساھمي الشركة األم. ون مكترة وكیة مباشالمستلم في حقوق المل
ة على الشركة التابعة یتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة عن االستبعاد في بیان الدخل المجمع ویتم مجموعة السیطرعندما تفقد ال

 ن: رق بیفلبمقدار ا احتساب الربح أو الخسارة
 یة ومتبقلاحصة عادلة للإجمالي القیمة العادلة للمقابل المستلم والقیمة ال )أ(
 ركة التابعة وكذلك حقوق الجھات غیر المسیطرة.بعاد (متضمنة الشھرة)، والتزامات الشالقیمة الدفتریة للموجودات قبل االست )ب(

 جموعة قدلق بالشركة التابعة فیما إذا كانت المل اآلخر فیما یتعالشام لبیان الدختتم المحاسبة عن كافة المبالغ المعترف بھا سابقاً في 
ركة التابعة بشكل مباشر. یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار متبقى في بعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشباست تقام

لغرض المحاسبة الالحقة وفقاً  االعتراف المبدئيعند  ةلیمة العادفي تاریخ فقدان السیطرة على أنھا الق الشركة التابعة "سابقاً"
     ي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.، أو التكلفة عند االعتراف المبدئ9لمالیة یر اراللتقالدولي  للمعیار

 اندماج األعمال
قتناء بالقیمة العادلة والتي یتم لشراء المحول لإلبلغ ام یتم قیاس یتم استخدام طریقة اإلقتناء في المحاسبة عن عملیات دمج األعمال.

والمطلوبات المتكبدة من المجموعة للمالك السابقین للشركة  تناءقفي تاریخ اإل لموجودات المحولةة العادلة لمالقی اليمجبإابھا احتس
بیان  يبصفة عامة ف قتناءمتعلقة باإلیف الراالمص ثباتإیة حقوق ملكیة مصدرة من المجموعة مقابل اإلقتناء. یتم أالمقتناة وكذلك 

 ا.تكبدھعند  المجمع الدخل
بإستثناء  ،بالقیمة العادلة في تاریخ اإلقتناء المحددة في عملیة دمج األعمال للموجودات والمطلوبات المقتناة يالمبدئاف عترالایتم 

على أساس األسھم،  رتیبات المدفوعاتطة بتبتلكیة المرالموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة، أو أدوات حقوق الم
 لمالیة ذات العالقة.م المحاسبة عنھا وفقاً لمعاییر التقاریر اث یتیحبیع بغرض ال والموجودات المصنفة

حصة  يمسیطرة في الشركة المقتناة والقیمة العادلة ألالیتم قیاس الشھرة بمقدار زیادة المقابل المحول وحصة حقوق الجھات غیر 
یمة ا في تاریخ اإلقتناء. في حال زیادة صافي قة كمددالمحلمتكبدة ي قیمة الموجودات المقتناة والمطلوبات االسابق عن صاف اة فينتمق

مسیطرة في الشركة المقتناة والقیمة الالموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وحصة حقوق الجھات غیر 
 .احربأك جمعالم یتم إدراج تلك الزیادة مباشرة في بیان الدخل، سابقفي ال ةحصة مقتنا يالعادلة أل

ر المسیطرة في صافي الموجودات ة التابعة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غیحصة حقوق الجھات غیر المسیطرة في الشرك اسقیم تی
  .ةكل معاملة على حدلقیاس لاار طریقة و بالقیمة العادلة لتلك الحصة. یتم اختیأالمحددة للشركة المقتناة 

ً في الشركة المادة عإیتم مراحل،  عند تنفیذ عملیة دمج األعمال على قتناة بالقیمة العادلة في تاریخ قیاس الحصص المملوكة سابقا
الغ المب لی. یتم تحوفي بیان الدخل المجمع -إن وجدت  -الناتجة  اإلقتناء (تاریخ بدء السیطرة) ویتم إدراج األرباح أو الخسائر

ا لو تم استبعاد مكالمجمع  لى بیان الدخلإقتناء ل تاریخ االة قبقبالسابالحصص  المتعلقةالمجمع  في بیان الدخل الشاملالمعترف بھا 
 الحصة بالكامل.
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 الشھرة
ً  قتناءیتم إدراج الشھرة الناتجة عن إقتناء شركات تابعة بالتكلفة كما في تاریخ اال  .تن وجدإمة قیال يف نخفاضاالخسائر  ناقصا

لدة للنقد) عات الموو المجموألوحدات المولدة للنقد (لشھرة على اایع زوم تتی، لشھرةمدى وجود انخفاض في قیمة ا تحدیدألغراض 
 ن تستفید من عملیة اندماج األعمال.أمن المتوقع  يالت

ً بغرالمجموعات المولدة للنقد والتي توزع الشھرة علیھا س ریتم اختبا في قیمتھا أو على مدى  مدى وجود انخفاض تحدید ضنویا
 اً على احتمال انخفاض قیم تلك المجموعات.مؤشر كھنا دما یكونفترات أقل عن

كانت القیم القابلة لالسترداد لوحدات تولید النقد أقل من قیمتھا الدفتریة، فإن خسائر االنخفاض في القیمة یتم توزیعھا أوالً ا إذ
توزیع النسبي ووفقاً س الاسلى ألوحدات عثم على أیة موجودات أخرى مرتبطة با على تلك الوحدات موزعة ةمة أي شھرلتخفیض قی

لمجمع من أصول وحدة تولید النقد. یتم إدراج أیة خسائر انخفاض في القیمة متعلقة بالشھرة في بیان الدخل ا للقیم الدفتریة لكل أصل
 حقة.تي سبق االعتراف بھا في الفترات الالعلقة بالشھرة والالمت میاض في القمباشرة. ال یتم رد خسائر االنخف

 تبعاد.ة المتعلقة بھا في االعتبار عند تحدید أرباح وخسائر االست تولید النقد، تؤخذ قیمة الشھرأیاً من وحداعاد بتاسد عن

 استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
ي كة فراالمشدرة على إن التأثیر الجوھري ھو الق ل جوھري.یھا المجموعة بشكؤثر فت ركات التيإن الشركات الزمیلة ھي تلك الش

 ركة المستثمر فیھا لكنھ لیس سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات.القرارات المالیة والسیاسات التشغیلیة للش
ق في صافي على الترتیب حقو شتركةم یھم سیطرةالمشروع المشترك ھو نوع من الترتیب المشترك یكون لألطراف الذین لد

ً ركة ھي المشاركة المشت یطرةإن الس  موجودات المشروع المشترك. ة على ترتیب ما وتتواجد فقط لسیطرفي ا المتفق علیھا تعاقدیا
 عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشتركة باإلجماع.

مة لتحدید السیطرة على الالز اراتك االعتبلجوھري أو السیطرة المشتركة تشبھ تلتحدید التأثیر ا ا عندھذلتي تم أخإن االعتبارات ا
 محاسبة على استثمار المجموعة في شركاتھا الزمیلة والمشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.ال تتم الشركات التابعة.

ً لطریقة حقوق الملكیة، یتم إ ً بالتكلفة.ي شركة زمیلة أو مار فثتثبات االسوفقا تریة الدف ةلقیمیل اتعد ویتم مشروع مشترك مبدئیا
 .االستحواذ موعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منذ تاریخالتغیرات في حصة المجلالستثمار إلثبات 

ً لالستثمار وھي غ فتریةدلالقیمة ا ن الشھرة المتعلقة بشركة زمیلة أو مشروع مشترك مدرجة فيإ للتحقق  یر مطفأة وال مختبرة فردیا
 ك.ائج أعمال الشركة الزمیلة أو المشروع المشترویعكس بیان الدخل المجمع حصة المجموعة في نت ھا.تمض قیمن انخفا

 .جموعةر للمخالشامل اآلیتم عرض أي تغییر في بیان الدخل الشامل اآلخر لھذه الشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل 
المجموعة  یة الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، تثبتملك قوي حقمباشرة فباإلضافة إلى ذلك، عندما یوجد تغیر معترف بھ 

 ً ة یتم حذف األرباح والخسائر غیر المحققة الناتج ، في بیان التغیر في حقوق الملكیة المجمع.حصتھا في أي تغییر، حیثما كان مناسبا
ي الشركة الزمیلة أو المشروع كة فرشة الى مدى حصتھا الزمیلة أو المشروع المشترك، إلین المجموعة وشركالت بمامن المع

مالي حصة المجموعة في نتائج شركة زمیلة ومشروع مشترك في مقدمة بیان الدخل المجمع خارج الربح رض إجیتم ع المشترك.
أو الزمیلة لمسیطرة في الشركات التابعة للشركة ائب والحصص غیر االضر مصارة بعد خالتشغیلي، كما أنھ یمثل الربح أو الخس

وكلما كان  س فترة البیانات المالیة للمجموعة.ة الزمیلة أو المشروع المشترك لنفیتم إعداد البیانات المالیة للشرك المشترك. شروعملا
 ً  ة.ة من قبل المجموعستخدمملمع تلك ا یتم عمل تعدیالت لتتماشى السیاسات المحاسبیة ذلك ضروریا

ً  إذا اموعة دد المجمبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة تح قیمة استثمارھا في االعتراف بأي خسارة انخفاض في  كان ضروریا
تقوم المجموعة بتاریخ كل بیانات مالیة بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على  یلة أو المشروع المشترك.شركاتھا الزم

وم المجموعة باحتساب مبلغ ، تقلیالدلمثل ھذا وفي حالة وجود  یلة أو مشروع مشترك.تثمار في شركة زماالس ةمانخفاض قی
فتریة ثم تثبت خسارة انخفاض ة بالفرق بین القیمة المستردة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھا الدض في القیماالنخفا

 المجمع.لدخل ا ك في بیانقیمة شركة زمیلة أو مشروع مشتر
ً  عندما تفقد المجموعة تأثیراً  ي استثمار محتفظ بھ عة بقیاس وإثبات أمشروع المشترك تقوم المجموأو ال میلةزشركة العلى ال جوھریا

 اھشتركة علیأي الفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند فقدان تأثیر جوھري أو سیطرة م بقیمتھ العادلة.
 ل المجمع.الدخ نبیا ثباتھ فيتثمار المحتفظ بھ ومحصل البیع یتم إیمة العادلة لالسوالق
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 األدوات المالیة 2.3.2
 طرفاً في األحكام التعاقدیة لھذه األدوات. المجموعةوالمطلوبات المالیة عندما تصبح موجودات المالیة یتم االعتراف بال

ً بالقیمة العامبدئ ةیبات المالیتم قیاس الموجودات المالیة والمطلو إصدار أو  ءااقتنمباشرة بدلة. إن تكالیف المعاملة المرتبطة یا
) المجمع بیان الدخل(بخالف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 

إن  المبدئي.عند االعتراف  ، حیث یكون مناسباً،لمطلوبات المالیةیة والاجودات المیتم إضافتھا أو خصمھا من القیمة العادلة للمو
، یتم االعتراف بیان الدخلالمالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  ء الموجوداتالمعاملة المرتبطة مباشرة بإقتنا الیفكت

 .بیان الدخلبھا مباشرة ضمن 

 الموجودات المالیة
االعتیادیة باستخدام طریقة تاریخ روط شلم باالتي تت یات شراء أو بیع الموجودات المالیةعتراف بكافة عملاء االغلتراف أو ایتم االع

 تسلیم ن عملیات الشراء أو البیع التي تتم بالشروط االعتیادیة ھي عملیات شراء أو بیع موجودات مالیة تتطلبالمتاجرة. إ
 ف المتعامل بھا في السوق.قوانین أو األعرااً للقفھا عامة والموجودات خالل فترة یتم تحدید

 .ھاتصنیفوفقاً لالقیمة العادلة بأو التكلفة المطفأة بلمالیة المدرجة سواء ودات االموج كافةاً قیاس یتم الحق

 تصنیف الموجودات المالیة
 مطفأة:إن أدوات الدین التي تستوفي الشروط التالیة یتم الحقاً قیاسھا بالتكلفة ال

الت�دفقات النقدی�ة  تحص�یلج�ل أالمالي م�ن  ألصلابفاظ االحت نھیكون الھدف ماألصل المالي ضمن نموذج أعمال حتفاظ باالتم ی نأ •
 قدیة; والتعا

تتمثل بشكل أساسي في دفعات أصل الدین باإلضافة إلى  الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددةینتج عن  •
 .دالفوائ

 الل الدخل الشامل اآلخر: من خ ةعادللقیمة الالشروط التالیة یتم الحقاً قیاسھا با ن التي تستوفيالدی تاإن أدو
 صل المالي; وبیع األوالتدفقات النقدیة التعاقدیة  یھدف إلى تحصیلوذج أعمال ألصل المالي ضمن نمأن یتم االحتفاظ با •
ی�ھ ض�افاً إلتتمثل بشكل أساسي في دفع�ات أص�ل ال�دین م واریخ محددةفي ت ةیدفقات نقدالشروط التعاقدیة لألصل المالي تینتج عن  •

 .وائدفلا
 .بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل الحقاً األخرى  قیاس كافة الموجودات المالیةبخالف ذلك یتم 

 ل المالي:المبدئي باألصتراف ععند االیة االختیارات التالب -بشكل ال یمكن الرجوع فیھ  - على الرغم مما سبق، قد تقوم الشركة
ض�من بی�ان ال�دخل الش�امل  ملكی�ةمع�ین ف�ي أداة  مارقیمة العادلة بالنسبة الس�تثفي ال حقةیرات الالعرض التغتأن  للمجموعةیجوز  •

 وذلك عند استیفاء معاییر محددة; واآلخر 
قیمة العادلة م�ن خ�الل ال�دخل مطفأة أو الفة اللكالت خصائصیستوفي في أداة الدین الذي ستثمار قیاس اال تقررأن  للمجموعةیجوز  •

 بشكل كبیر من عدم التطابق المحاسبي. للقأو ی یزیل، إذا كان ذلك بیان الدخلمن خالل  ادلةعلمة ابالقی ،رالشامل اآلخ

 فائدة الفعالةالتكلفة المطفأة وطریقة ال
 ذات الصلة. على الفترات فائدةإیرادات ال وتوزیعدین، ات الودلمطفأة ألھي طریقة احتساب التكلفة ا لفائدة الفعالةإن طریقة ا

الفائدة الفعلي ھو  سعرمتدھورة، فإن الئتمانیة االجدارة الناشئة ذات لمالیة المشتراة أو الالیة بخالف األصول االم تاألدولنسبة لاب
 اً أو المستلمة التي تشكل جزءالنقاط المدفوعة سوم ورللك كافة االذي یخصم تحدیداً المتحصالت النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذ

الخسائر االئتمانیة المتوقعة  بدوناألخرى) الوات والخصومات باإلضافة إلى العوتكالیف المعاملة، فعلي، لة ادئالفا سعرمن  ال یتجزأ
ً بالنسب اةخالل العمر المتوقع ألد الدین عند االعتراف  ةالدفتریة ألدا لقیمةا ة إلجماليالدین أو فترة أقصر عندما یكون ذلك مناسبا

المعدل فیما یخص الفائدة الفعلي  سعرمتدھورة، فإن الئتمانیة االجدارة الشتراة أو الناشئة ذات الم ةیلماللألصول االمبدئي. بالنسبة 
مقدار التكلفة یة المتوقعة إلى ئتمانالالخسائر ایتم احتسابھ عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بما في ذلك  االئتمان

 .بدئيملاف اد االعترالمطفأة ألداة الدین عن
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ً منھ بلغ الذي یتم من خاللھ قیاس األصل المالإن التكلفة المطفأة لألصل المالي ھي الم المبالغ ي عند االعتراف المبدئي مخصوما
لغ بدئي ومبألي فرق یتم تسویتھ بین المبلغ الم الةقة الفائدة الفعم طریاداكم باستخأصل المبلغ، باإلضافة إلى اإلطفاء المتر ة منسددالم

التكلفة المطفأة لألصل  يلألصل المالي ھ، فإن إجمالي القیمة الدفتریة مخصص خسارة. على الجانب اآلخر معدل بأياق ستحقالا
 خسارة.الالمالي قبل مخصص 

لعادلة من مة ایقوبالالمطفأة ألدوات الدین التي یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة  الةعلفا ئدةافالطریقة  یتم االعتراف بإیرادات الفوائد باستخدام
متدھورة، الئتمانیة الجدارة االبة لألدوات المالیة بخالف األصول المالیة المشتراة أو الناشئة ذات خالل الدخل الشامل اآلخر. بالنس

 تاوجودثناء المعلى إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي باستالفعلي  دةفائلا سعرطبیق یتم احتساب إیرادات الفوائد من خالل ت
 بالنسبة لألصول المالیة التي أصبحت الحقاً ذات جدارة ائتمانیة متدھورة،ة متدھورة. الیة التي أصبحت الحقاً ذات جدارة ائتمانیالم

حقة، لألصل المالي. وفي فترات التقریر الال التكلفة المطفأة ي علىلعفائدة الفال سعریتم االعتراف بإیرادات الفوائد من خالل تطبیق 
لیة ذات الجدارة االئتمانیة المتدھورة بحیث لم یعد األصل المالي ذو جدارة مخاطر االئتمانیة الناتجة عن األدوات المات النسا تحإذ

 ي القیمة الدفتریة لألصل المالي.الفعلي على إجمالائدة فلیق معدل االعتراف بإیرادات الفوائد من خالل تطبائتمانیة متدھورة، یتم ا
متدھورة، تعترف الشركة بإیرادات الفوائد من خالل تطبیق النیة ئتمااالجدارة الات المشتراة أو الناشئة ذ الیةملول الألصسبة بالن

 اف المبدئي.العترا لمالي منذعلى التكلفة المطفأة لألصل ا المعدل فیما یخص االئتمانالفائدة الفعلي  سعر
یعد األصل المالي ذو ر االئتمانیة الحقاً بحیث لم تحسن المخاط حالة يف تىح الماليإلى إجمالي األصل طریقة االحتساب  ال تعود

 جدارة ائتمانیة متدھورة. 
 بیان الدخل.یتم االعتراف بإیرادات الفوائد في 

 أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبیة 
الصرف السائد في نھایة كل  سعرھا بتمترج ملة ویتمیة المقومة بعملة أجنبیة بنفس تلك العللموجودات المال فتریةدلالقیمة ا یتم تحدید

 .فترة

 ة موجودات مالیةض قیمانخفا
خالل قعة بتطبیق المنھج المبسط وقیاس مخصص الخسارة للذمم المدینة بمبلغ یعادل قیمة الخسائر االئتمانیة المتو مجموعةقامت ال

 دول للمخصصات بالرجوع إلى تجارب التعثر فيام جدخباستالمدینة . تقدر الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم داة المالیةر األمع
عوامل تتعلق بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة لمجاالت بلمركز المالي الحالي للمدین المعدل االسداد السابقة للمدین وتحلیل 

 قریر.الت خیتار فيف كما للظرو المتوقعالتوجھ الحالي و ییموتق أنشطتھم المدینونفیھا  لالتي یزاواألنشطة 
إلى أن المدین یواجھ صعوبات مالیة وال یوجد احتمال واقعي ند وجود معلومات تشیر بشطب الذمم المدینة ع مجموعةتقوم ال

 المدینة أكثر من سنتین. لى استحقاق الذمممضى ع وي إفالس ألالسترداد أو عندما یخضع المدین لعملیة تصفیة أو دخولھ ف
ً مخصصات مقابل الخسائر االئتمانیة المتوین لتك ماالع المنھج ةمجموعتطبق ال  لما نص علیھ المعیار الدولي للتقاریر وقعة وفقا
ً االئت فالتصنی عةمجمو، فیما یتعلق باألدوات المالیة ضمن النقد واألرصدة لدى البنوك. تستخدم ال9المالیة  لوكاالت  ماني وفقا

ھذه التصنیفات المنشورة ذه الموجودات المالیة ویتم مراقبة وتحدیث لھا ھ تعرضن التي تتصنیف خارجیة لتقییم مخاطر االئتما
 باستمرار.

 االعتراف بالموجودات المالیة إلغاء
ت النقدیة من األصل أو نقل لتعاقدیة للتدفقاقوق احلصالحیة ا االعتراف باألصل المالي فقط في حالة انتھاء بإلغاء مجموعةتقوم ال

بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزایا  مجموعةقیام الیا ملكیة األصل للطرف اآلخر. في حال عدم ومزا رمخاطي وكافة األصل المال
لھ اللتزام المصاحب صل واألبھا في ا بإثبات حصتھا المحتفظ مجموعةالملكیة واستمرت في السیطرة على األصل المنقول، تقوم ال

في  مجموعةي المنقول، تستمر البكافة مخاطر ومزایا ملكیة األصل المال عةمجمولافظت إذا احت مقابل المبالغ التي قد تضطر لدفعھا.
 المتحصالت المستلمة. كما یتم االعتراف بالتزام مالي مضمون بمقدار االعتراف باألصل المالي 

صل والمبلغ المقابل المستلم ا األذھیة لة الدفترفة المطفأة، یتم تسجیل الفرق بین القیملي المقاس بالتكلالما لصتراف باأللغاء االعإعند 
 . بیان الدخل والمستحق في
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 المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة

 التصنیف كدین أو حقوق ملكیة 
ات ملكیة وفقاً لمضمون الترتیبالحقوق  ة أوطلوبات المالین الممضمنشأة ال من قبل المصدرةالدین وحقوق الملكیة  أدوات یتم تصنیف

 االلتزام المالي وأداة حقوق الملكیة.  فاتوتعری قدیةالتعا

 أدوات حقوق الملكیة 
قوق أدوات حب االعترافالملكیة ھي أي عقد یثبت حصة متبقیة في موجودات منشأة بعد خصم جمیع التزاماتھا. یتم  وقإن أداة حق

 مباشرة. ر الاداإلصتكالیف  بعد خصم المتحصالت المستلمةصافي منشأة بالدرة من قبل الصا ةیالملك
ربح أو ب االعترافبالشركة ویتم خصمھا مباشرة في حقوق الملكیة. ال یتم  قوق الملكیة الخاصةإعادة شراء أدوات حب االعترافیتم 

 لخاصة بالشركة.ت حقوق الملكیة اأدوا ءاار أو إلغجة شراء أو بیع أو إصدینتفي بیان الدخل خسارة 

 المالیة  المطلوبات
 . بیان الدخلأو القیمة العادلة من خالل  الةخدام طریقة الفائدة الفعالمالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة باست وباتالمطل كافةم قیاس تی

 المالیة المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة المطلوبات 
 : الفعالةالفائدة  طریقة خدامفأة باستبالتكلفة المط ،ف ضمن البنود التالیةالیة التي ال تصنت الماباس المطلویتم الحقاً قی

 ؛األعمال اندماجفي عملیة  النقدي المحتملالمقابل  )1
 ؛محتفظ بھا للمتاجرة )2
 بیان الدخل.مصنفة بالقیمة العادلة من خالل  )3

 ذات اتتروتوزیع مصاریف الفوائد على مدار الف لمطلوبات المالیةفأة لطملتكلفة الساب اتحاإن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة 
النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو  تالمدفوعاالفعلي ھو معدل خصم معدل الفائدة  . إنةلالص

أو خصومات) خالل العمر  عالواتة وغیر ذلك من معامللاوتكالیف  المستلمة والتي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
ً أو ( لیة،امت الللمطلوباالمتوقع   التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. إلى  ) على مدى فترة أقصر،حیث یكون مناسبا

 خسائر وأرباح صرف العمالت األجنبیة
أرباح ایة كل فترة، فإنھ یتم تحدید خسائر وفة المطفأة في نھالتكلب تم قیاسھابالنسبة للمطلوبات المالیة المقومة بعمالت أجنبیة والتي ی

ه األدوات. یتم االعتراف بھذه الخسائر واألرباح الناتجة عن صرف العمالت األجنبیة استناداً إلى التكلفة المطفأة لھذالت معف الصر
 من عالقة تحوط محددة. تي ال تشكل جزءاً یة اللالوبات المللمط بیان الدخل" في إیرادات أو مصروفات أخرىاألجنبیة ضمن بند "

 یةالمال وباتبالمطلف االعترا إلغاء
عندما یتم اإلعفاء من التزامات الشركة أو الغاؤھا أو انتھاء صالحیة فقط المالیة  مطلوباتبالتقوم الشركة بإلغاء االعتراف 

 .لدخلفي بیان ا ،النقدي المدفوع والمستحقمبلغ المستبعد والمالي لالاللتزام استحقاقھا. ویتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة 

 المعادل لنقداود نقال 2.3.3
في بیان التدفقات  شھرأوألجل لدى البنوك والتي تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة  ائع تحت الطلبالصندوق والودبیتم تبویب النقد 
 عادل.بند النقد والنقد الم ضمنالنقدیة المجمع 

 نومخز 2.3.4
. ة المرجحمتوسط التكلففة المواد األولیة على أساس تكل دتحدّ  ھما أقل.م المخزون بالتكلفة وصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیتقیییتم 

 تتضمن تكالیف البضاعة تامة الصنع تكالیف المواد والعمالة المباشرة وتكالیف التصنیع غیر المباشرة الثابتة والمتغیرة والتكالیف
یة على أساس سعر البیع مخصوماً البیع قیمةصافي ال إلى مكانھا ووضعھا الحالي. ویتم تحدید حتى تصل البضاعة تكبدةملاألخرى ا
 .عملیة البیعفة المتوقع تكبدھا الستكمال منھ التكل
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 ات عقاریةاستثمار 2.3.5
ا المجموعة الطویل وال تشغلھلمدى ا تأجیر علىال زیادة رأس المال أو تحقیق عوائد من إن األرض والمباني المحتفظ بھا ألغراض

تم تحدیدھا بصورة قیمة السوق الحر التي یبالقیمة العادلة تمثل  تثمارات العقاریةساالج ارم إد. یتةاریعق تكاستثمارایتم تصنیفھا 
بیعة وموقع في ط قررة، بأي ف، المعدلة عند الضروةدوریة من قبل مقیمین خارجیین. تستند القیمة العادلة إلى أسعار السوق النشط

ر الحدیثة في أسواق تخدم المجموعة طرق تقییم بدیلة مثل األسعا، تسةحمتا لمعلوماتالموجودات المحددة. إذا لم تكن ھذه ا وحالة
 یمة العادلة في بیان الدخل المجمع. أقل نشاطاً أو التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة. یتم إدراج التغیرات في الق

في المواقع وفئات  وخبرات حدیثةئمة مال ةیعلم ھالتم مؤلدیھات بواسطة مقیمي عقار لالستثمارات العقاریةلعادلة قیم الاتم تحدید ی
 یتم تقییمھا. يات التالعقار

عن طریق یتم األخذ في االعتبار عند قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تولید منافع اقتصادیة 
تخدام األفضل سیستخدم األصل االسلذي اوسوق خر في الآلألصل أو عن طریق بیع األصل لمشارك  م األفضل واألمثلستخداالا

 واألمثل.

 لممتلكات واآلالت والمعداتا 2.3.6
ل وتشتم .المتراكمةتظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة 

 ام المزمع لھ.اشرة األخرى الالزمة إلعداد األصل لالستخدالمب فكالیجمیع التخیة على تكلفة االقتناء باإلضافة إلى التكلفة التاری
إن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تدرج بالتكلفة ناقص خسائر االنخفاض في القیمة إن وجدت ویتم تحویلھا لتصنیف الموجودات 

 ام المزمع لھا.بح جاھزة لالستخدما تصدنالمالئم ع
 عدیلھا عند اللزوم في نھایة كل سنة مالیة.ة وطرق احتساب االستھالك وتعمار اإلنتاجیواأل تاوجودللم بقیةالمتتتم مراجعة القیم 

 یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة: 
 نةس 50 - 10 يمبان

 ةسن 10 - 2 سیاراتو ومعدات ثقیلة داتعم
 نةس 5 - 2  وتركیباتأثاث 

انخفاض على معدات في تاریخ كل بیان مركز مالي لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر الو التواآل لقیمة الدفتریة للممتلكاتاجعة ام مرتی
 ، وتمثلي بیان الدخل المجمعخفاض في القیمة فاالن ةرتدرج خسا تلك القیمة الدفتریة. في حال وجود مؤشر لمثل ھذا االنخفاض،

 القیمة االستردادیة لألصل.یة ورتالدفالقیمة  الفرق بین
 ة، یتم تبویب الموجودات ألقل مستوى یمكن عنده تحدید وجود تدفقات نقدیة بشكل مستقل.نخفاض في القیملغرض تحدید اال

ً منھا التكلفة مخصلدیمتھ العاقإما وتمثل القیمة االستردادیة لألصل  ھما ، أیلصلأل ماستخدالاقید القیمة  وأ ة إلتمام عملیة البیعوما
یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة إلى القیمة الحالیة باستخدام معدل خصم مناسب  ماستخداالقید أعلى. عند تقدیر القیمة 

ورة نقدیة بصوبالنسبة لألصل الذي ال ینتج تدفقات  المتعلقة باألصل.خاطر ملللمال وا یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة
 تحدیدھا لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل. عن أصول أخرى فإن القیمة االستردادیة یتم فصلةنم

ن الدخل ذ الناتج إلى بیاویؤخ ةیمة الدفتریتم تحدید األرباح والخسائر من االستبعادات عن طریق مقارنة القیمة المحصلة مع القی
 المجمع.

 موجودات غیر ملموسة 2.3.7
م قیاسھا بالتكلفة وقت االعتراف المبدئي. یتم تحدید األعمار زتھا بصورة منفصلة یتملموسة التي یتم حیار الیغدات الموجو نإ

نتاجیة المحددة ة ذات األعمار اإلملموسلاودات غیر اإلنتاجیة لھذه الموجودات غیر الملموسة على أنھا محددة أو غیر محددة. الموج
ا بانخفاض القیمة في حال وجود مؤشر على أن القتصادیة المتوقعة ویتم تقییمھا وتعدیلھیة اجاإلنتعمارھا ایتم إطفاؤھا على مدى أ

إطفائھا ولكن یتم  الالمحددة  ر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیرالموجودات غیر الملموسة انخفضت قیمتھا. إن الموجودات غی
 یلھا، حال وجود انخفاض. تعد متة ویفي القیماختبارھا سنویاً لغرض تحدید االنخفاض  یتم

 للموظفین خدمةمكافأة نھایة ال 2.3.8
داد سبالتابعة  تلتزم المجموعة وفقاً لقوانین العمل المختلفة بما فیھا قانون العمل الكویتي وقوانین العمل للبلدان التي تعمل بھا شركاتھا

 د ترك الخدمة وفقاً لخطة مزایا محددة.بالغ للموظفین عنم
في  حق بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتیجة إلنھاء خدمة العاملینعلى أساس المبلغ المستر ممول ویتم حسابھ م غیازاللتإن ھذا ا

إلدراج ھذا االلتزام ا االلتزام وذلك ة لھذیلقیمة الحا. ویستخدم ھذا االفتراض كتقدیر مناسب للالمجمع تاریخ بیان المركز المالي
 ة.للسن تروفاة بھ كمصوالتكالیف المتعلق
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 التزامات اتمخصص 2.3.9
، عندما یكون ھناك توقع استخدام الموارد االقتصادیة لتسویة التزامات قانونیة الضمان اتمتضمن مخصصیتم تكوین المخصصات، 

 مبلغ بشكل موثوق بھ. اإلمكان تقدیر الكون بیوي الماضي أو متوقعة ناتجة عن أحداث وقعت فحالیة 

 أسھم الخزانة 2.3.10
وإعادة حیازتھا بواسطة الشركة األم ولم یعاد التصرف بھا أو ركة األم بإصدارھا األسھم التي قامت الش ة منناالخزأسھم ون تتك
ً لھذهإلغ مرجح لألسھم المعاد تكلفة المتوسط الحمل تُ  الطریقة، اؤھا.  یتم المحاسبة عن أسھم الخزانة باستخدام طریقة التكلفة. وفقا

ساب مستقل ضمن حقوق األرباح إلى ح الخزانة، تضاف كیة. عند إعادة إصدار أسھمالمل قحقو قابل ضمنحیازتھا إلى حساب م
 مع حد بالملكیة ("احتیاطي أسھم الخزانة") وھو احتیاطي ال یمكن توزیعھ. تحمل أیة خسائر محققة على نفس الحساب بما یتناس

ع أي أرباح ت. ال یتم توزیالمرحلة ثم على االحتیاطیاباح رى األأوالً علالرصید الدائن في ھذا الحساب.  تحمل أیة خسائر إضافیة 
یة على ھذه األسھم. إن إصدار أسھم المنحة یزید من عدد أسھم الخزانة نسبیاً ویخفض متوسط التكلفة لكل سھم دون أن یؤثر على نقد

 م الخزانة. ة أسھفلإجمالي تك

 منح حكومیة 2.3.11
 تتعلق عندما. المرفقة الشروط بكافة زامااللت وسیتم المنحة استالم سیتم بأنھ لقومع دیكتأ دیوج دمانع الحكومیة بالمنح االعتراف یتم

 ذات التكالیف لتحمی خاللھا یتم التي الفترات مدار على منتظم أساس علىأخرى  كإیرادات تسجیلھا یتم المصروفات، ببند المنحة
 متساویة بمبالغ اداتكإیر تسجیلھا یتم ما، بأصل المنحة قتتعل اندمعو. اتروفكمص لتعویضھا، المنحة تلك تخصیص تم التي الصلة،

 .الصلة ذي لألصل المتوقع اإلنتاجي العمر مدار على

بالقیم اإلسمیة ویتم اإلفراج عنھما لألرباح أو  ةعندما تقوم المجموعة باستالم منح من موجودات غیر نقدیة، یتم تسجیل األصل والمنح
 یا األصل ذي الصلة على أقساط سنویة متساویة.ك مزاستھاللمتوقع لألصل، استناداً إلى نمط اا تاجينر اإلدار العمالخسائر على م

 تحقق اإلیراد 2.3.12
ً لشروط ھذه العقود یكون عمال التنأ لبدء فيتقوم المجموعة بتنفیذ مشاریع إنشائیة لصالح الغیر، یتم إبرام العقود قبل ا فیذ. وفقا

طریقة وھي ن ھذه العقود على مدار عمر المشروع عمال المنفذة وبالتالي تتحقق االیرادات ماأل لبمقا مدفوعات للمجموعة الحق في
ً المدخالت. یتم قیاس مرحلة اإل ن ھذه الطریقة مناسبة أدارة تعتقد اإل .المقدرةللتكلفة الفعلیة المتكبدة نسبة الى إجمالي التكلفة  تمام وفقا

 .15رقم  ریر المالیةتقالل فقاً لمتطلبات المعیار الدولياالداء ومات ازلتإ افةفاء كاستی لقیاس التنفیذ الى
  والصیانة خالل الفترة الزمنیة للعقود. ات عقود التركیباتتتحقق إیراد

 .ةفي نقطة زمنیة محددیتحقق إیراد بیع البضاعة 
 العائد الفعلي. ت الفوائد على أساسإیرادا قتتحق

 قیة استالم المبالغ.د أحنعباح عات األرتتحقق إیرادات توزی

 ارالمحاسبة على اإلیج 2.3.13

 ستأجرھي الطرف الم المجموعةعندما تكون 
 مقابلتزام خدام والتسحق االبأصل  الشركةإیجار. تعترف  تضمنعند بدء العقد ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو ی المجموعة تحدد

   (تاریخ بدء العقد). الشركةم من قبل خداتسلال اصل متاحً عقد اإلیجار في التاریخ الذي یكون فیھ األ
 :االستخدام بالتكلفة والتي تتكون منحق  بقیاس عةالمجمو تقوممن ذلك التاریخ،  تباراً عا
  قیمة القیاس المبدئي اللتزام عقد اإلیجار. •
 ة.دممقإیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء مدة عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز  ةإیجاریأي دفعات  •
 و  أولیة؛مباشرة الیف أي تك •
ً ألحكام وشروط عقد اإلیجار كنتیجة إلعادة األصل محل اللتي سیتم تكبدھا تقدیر للتكالیف ا • عقد إلى الحالة المطلوبة وفقا

د دما تتكبراف بھا على أنھا جزء من تكلفة أصل "حق االستخدام" عنجب االعتیعینة، والستخدام األصل محل العقد خالل فترة م
 .م األصل محل العقد خالل فترة معینةدء مدة العقد أو كنتیجة الستخداریخ بفي تامتكبدة االلتزام بتلك التكالیف ال موعةجمال
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غیر المسددة في ذلك التاریخ. اعتباًرا من ذلك  جاریةاإلیت عافللدلیة التزام عقد اإلیجار بالقیمة الحا یتم قیاسفي تاریخ بدء مدة العقد 
ید ھذا المعدل بسھولة. إذا كان ال أمكن تحد اإلیجار، إذافي عقد  ل الفائدة الضمنيالتاریخ، یتم خصم دفعات عقد اإلیجار باستخدام معد

 معدل اقتراضھا اإلضافي.  الشركةیمكن تحدیده بسھولة، تستخدم 
ضمنة في قیاس التزام عقد اإلیجار من الدفعات التالیة لحق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد المت إلیجاریةاات لدفعاتتكون 

 :اإلیجار والتي لم تسدد في تاریخ بدء مدة العقد
 .الدفعات الثابتة (بما في ذلك دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا)، ناقًصا أي حوافز إیجار مستحقة •
 معدل.مد على مؤشر أو ة تعتار متغیرجإی عقد دفعات •
 المتبقیة.مبالغ یتوقع دفعھا بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القیمة  •
 مارسة ھذا الخیار بصورة معقولة، و سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من م •
 .إنھاء عقد اإلیجارخیار لمستأجر اسة مماردفعات الغرامات إلنھاء عقد اإلیجار إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس  •

على أساس القسط الثابت كمصروف المنخفضة القیمة  ذات والموجوداتدفعات إیجارات عقود اإلیجار قصیرة األجل یتم االعتراف ب
 .المجمع ان الدخلفي بی

صل المعني للحالة ألة اأو إعاد ھفی یقع التزام مقابل تكالیف إزالة األصل المستأجر أو رده إلى المكان الذي المجموعةعند تحمل 
ً المطلوبة وفق ضمن . یتم إدراج التكالیف 37لشروط وأحكام عقد اإلیجار، یتم تكوین مخصص وقیاسھ وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي  ا

 الصلة، ما لم یتم تكبد تلك التكالیف إلنتاج مخزون. ذوأصل حق االستخدام  یمةق

 القیاس الالحق
 ً تعریف  ھر تقوم المجموعة بتصنیفھ ضمن مجموعة الموجودات التابع لھا فإذا انطبقت علیالمؤجم األصل اتخدة اسلطبیع طبقا

ً " فإن المجم40االستثمار العقاري "معیار المحاسبة الدولي رقم  للسیاسة المحاسبیة المتبعة في قیاس  وعة تقوم بقیاسھ طبقا
ً  المجموعةوالمعدات تقوم  اآلالتیف الممتلكات وتعر ھطبقت علینا اا إذ، أمللمجموعةاالستثمارات العقاریة المملوكة   بقیاسھ طبقا

 للسیاسة المحاسبیة المتبعة في قیاس الممتلكات والمنشآت والمعدات.
ً  یتم قیاسریخ بدء مدة العقد، بعد تاوبشكل عام،   .یمةالق االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقصا

ر. تحدد المجموعة م�ا إذا صالستھالك على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقساب ایتم احت
لالنخفاض في القیمة وتعترف بأي خسارة ناتجة ع�ن االنخف�اض ف�ي القیم�ة ف�ي بی�ان ال�دخل. یب�دأ كان أصل حق االستخدام قد تعرض 

 یجار.د اإلء مدة عقدخ بتاریاالستھالك عند 
تم المحاسبة عن یلتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القیمة و 36معیار المحاسبة الدولي  المجموعةتطبق 

 .نخفاض في القیمةعن االة ناتجة أي خسارة محدد
كي تعكس الفائدة على التزام عقد تریة یمة الدفقال یادةالتزام عقد اإلیجار عن طریق ز المجموعةبدء مدة العقد، تقیس تاریخ بعد 

 اإلیجار وتخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات عقد اإلیجار المسددة. 
 الصلة) عند:  ذيقوم بإجراء التسویة المالئمة على أصل حق االستخدام قیاس التزام عقد اإلیجار (وت المجموعةتعید 
یطرأ تغییر في الظروف نتیجة التغیر في تقییم ممارسة خیار ما عندو أ مھمدث حاك ن ھنتغیر مدة عقد اإلیجار أو عندما یكو •

اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم الشراء، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار عن طریق خصم دفعات عقد 
 المعدل. 

فعات المتوقعة للقیمة المتبقیة المكفولة، وفي و الدالمعدل أ أو مؤشرتغیر دفعات عقد اإلیجار بسبب التغیرات التي طرأت على ال •
 معدلمعدل خصم غیر ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار عن طریق خصم دفعات عقد اإلیجار المعدلة باستخدام 

 دل الخصم المعدل). ام معتم استخدیلة الحا، وفي ھذه المتغیرة(ما لم یكن تغیر دفعات عقد اإلیجار بسبب التغیر في معدل الفائدة 
المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام عقد  وعدمتعدیل عقد اإلیجار  •

 ریخالتار استنادًا إلى مدة عقد اإلیجار المعدل عن طریق خصم دفعات عقد اإلیجار باستخدام معدل الخصم المعدل في اإلیجا
 ل. لتعدیالفعلي ل
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توزع كل دفعة إیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على بیان الدخل خالل مدة عقد اإلیجار كي تنتج معدل 
س القیفي االدوري الثابت ھو معدل الخصم المستخدم  الفائدةابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. إن معدل فائدة دوري ث

 تزام عقد اإلیجار.ي اللالمبدئ
مع مكون غیر إیجاري واحد أو أكثر، یجب على المستأجر توزیع المقابل  أو أكثر بالنسبة للعقد الذي ینطوي على مكون إیجاري

ونات كللمالي في العقد على كل مكون إیجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون اإلیجاري، والسعر المستقل اإلجم المالي
 .جاریةاإلی غیر

 ھي الطرف المؤجر المجموعةعندما تكون 
ندما تنقل شروط عقد تمویلي أو تشغیلي. ععقود إیجار كھي الطرف المؤجر  المجموعةفیھا یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون 

 ي.لمویار تالملكیة إلى المستأجر، یتم تصنیف العقد على أنھ عقد إیجنافع مخاطر وم كافةاإلیجار 
 عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلي. كافة وتصنف

جار. یتم إضافة التكالیف مدة عقد اإلی على مداریتم االعتراف بإیراد التأجیر من عقود اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت 
یتم إطفائھا على أساس القسط ؤجر وألصل الملیة دفتراألولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة ال

 الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.
لتوزیع مقابل العقد على كل  15للتقاریر المالیة ، تطبق الشركة المعیار الدولي مكونات إیجاریھ وغیر إیجاریھعندما یشتمل العقد على 

 .مكون

 العمالت األجنبیة المعامالت ب 2.3.14
نار الكویتي. یتم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي والتي تمثل عملة التشغیل الدی األم ھي ةشركة للإن العملة الرئیسی

 والعرض للمجموعة.
مالت األجنبیة إلى الدینار الكویتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. وتحول یتم تحویل المعامالت التي تتم بالع

إلى الدینار الكویتي باستخدام أسعار الصرف الساریة في والمقّومة بالعمالت األجنبیة ة النقدیة لطبیعات ذات ابطلووالمالموجودات 
الخسائر الناتجة إلي بیان الدخل المجمع. إن فروق ترجمة العمالت األجنبیة تاریخ بیان المركز المالي المجمع. تؤخذ األرباح/ 

 مالیة متاحة للبیع یتم إدراجھا في بیان الدخل الشامل المجمع. جوداتصنفة كمومال سھمللموجودات غیر النقدیة مثل األ
دینار الكویتي باستخدام سعر اإلقفال في تاریخ یتم ترجمة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبیة والعملیات األجنبیة إلى ال

یتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في  لصرف.سط سعر اوبمتفات بیان المركز المالي المجمع ویتم ترجمة اإلیرادات والمصرو
 . واالعتراف باحتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة ضمن حقوق الملكیة بیان الدخل الشامل المجمع

 ع معلومات القطا 2.3.15
م م استخدات. یالیفیمثل القطاع جزءاً من المجموعة والذي یعمل في أنشطة تشغیلیة ینتج عنھا الحصول على إیرادات وتكبد تك

عات التشغیل من قبل إدارة المجموعة لتوزیع الموارد وتقییم األداء. إن القطاعات التشغیلیة التي لدیھا صفات اقتصادیة ومنتجات قطا
 متشابھة یتم تجمیعھا والتقریر عنھا كقطاعات. وخدمات وفئات عمالء

 األدوات المالیة .3

 عوامل المخاطر المالیة 3.1
عرضھا لمخاطر مالیة عدة من ضمنھا مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السیولة. یلیة دوات المالأل وعةمإن استخدام المج

ت الالزمة لتحد منھا لمستویات مقبولة. تقع مسؤولیة إدارة تقوم المجموعة بمراجعة تعرضھا للمخاطر باستمرار وتقوم باإلجراءا
اإلدارة. تقوم ھذه اللجنة بتحدید وتقییم المخاطر المالیة  سمجل أسھا رئیسرویتیا لالمخاطر على عاتق لجنة تتكون من اإلدارة الع

المخاطر الكلیة باإلضافة إلى تغطیة  بالتعاون المشترك مع الوحدات التشغیلیة األخرى بالمجموعة كما تقوم بتقدیم أسس إلدارة
ار بسیولة زائدة. إن المخاطر الرئیسیة مستثئتمان واالاال اطرخنواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبیة، مخاطر أسعار الفائدة، م

 التي تتعرض لھا المجموعة مبینة أدناه: 

 مخاطر السوق  )أ(
ر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسھم الناتجة عن التحركات في تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت األجنبیة ومخاط

 للموجودات. ةسوقیألسعار الاة وائدفأسعار صرف العمالت األجنبیة ومعدالت ال



 عامة ت ش.م.ك.الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوال
 وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

 2020دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة ات المالیة المجمعةبیانحول الإیضاحات 
 )یذكر غیر ذلك ما لم یتير الكوالدیناب(جمیع المبالغ 

22 

)I.(  مخاطر العمالت األجنبیة 
الیة نتیجة للتغیرات في في مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات الم مخاطر العمالت األجنبیة تتمثل

ة الناتجة عن یجنبلعمالت األاطر مخالمعدالت صرف العمالت األجنبیة. تزاول المجموعة نشاطھا خارج الكویت مما یعرضھا 
بوضع سیاسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة المجموعة التعرض لعمالت عدة ال سیما بالنسبة للدرھم اإلماراتي. قامت إدارة 

یة رتجاال تت األجنبیة الخاصة بھا مقابل العمالت الرئیسیة. تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبیة عندما تتم المعامالمخاطر العمال
أو یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات بعملة لیست العملة الرئیسیة للشركة األم أو شركاتھا التابعة. تراقب إدارة  بلیةالمستق

عمالت األجنبیة لموجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة المدرجة بشكل یومي وتدیر ھذا النوع من المجموعة وتقیس مدى التعرض لل
وم بالمطابقة بین الموجودات والمطلوبات النقدیة وتعرضھا لعمالت متماثلة عند قما تللعمالت ك عرضللت المخاطر بوضع حد

الت الھامة والموجودات والمطلوبات المعترف بھا اإلمكان. ال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة حیث أن المعام
 الرئیسیة لكل شركة. ھي بالعملةلشركات المجموعة 

)II.(  لفائدةات عدالممخاطر 
اطر معدالت الفائدة من تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة التغیر في معدل الفائدة خشأ متن

 السوقیة.
 معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع والقروض البنكیة.  تنشأ مخاطر

نقطة أساس مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى،  50لتاریخ بمقدار اذلك فائدة في لل امعد ، إذا زاد/ نقص2020دیسمبر  31كما في 
 . )2019 - دینار كویتي 2,022دینار كویتي ( 1,190فسیكون ربح السنة أقل / أكثر بمقدار

 ر. ارة المخاطدق إفری تتم مراقبة مخاطر معدالت الفائدة الكلیة كما یتم قیاس حساسیة معدالت الفائدة على أساس یومي من قبل

 خاطر االئتمان م )ب(
ً ھي مخاطر االئتمان  مخاطرإن    خسارة مالیة للطرف اآلخر. احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزاماتھ مسببا

نة اریة المدیجالتمم ذوال التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان تتمثل بشكل رئیسي في الودائع البنكیة إن الموجودات المالیة
عمالء ومؤسسات مالیة ذات جدارة ائتمانیة جھات حكومیة ومن خالل التعامل مع . تدیر المجموعة ھذه المخاطر وجودات العقودوم

 .كلما أمكن ذلك عالیة والحصول على ضمانات
 ان:تمالئض لمخاطر ارلتعى لصالجدول أدناه یبین الجدارة االئتمانیة للموجودات المالیة وموجودات العقود والحد األق

 2019دیسمبر  31  
طریقة   التقییم االئتماني إیضاح 

 االحتساب
القیمة  

 جمالیةاإل
خسائر  

 االئتمان
صافي القیمة  

     خارجي داخلي الدفتریة
 2,525,663  (4,543)  2,530,206  شھر Aa3 /Baa3  12 منتظم 11 النقد والنقد المعادل

 2,127,575  -  2,127,575  اةداأل عمر  - (i) 10 قودعموجودات ال
 36,650,054  (8,199,756)  44,849,810  عمر األداة  - (ii) 9 الذمم التجاریة المدینة

 
 2020دیسمبر  31  
طریقة   التقییم االئتماني إیضاح 

 االحتساب
 القیمة 

 جمالیةاإل
خسائر  

 االئتمان
صافي القیمة  

     رجياخ يداخل الدفتریة
 21,862,991  (4,543)  21,867,534  شھر Aa3 /Baa3  12 منتظم 11 والنقد المعادل النقد

 436,310  -  436,310  عمر األداة  - (i) 10 موجودات العقود
 16,269,494  (8,912,398)  25,181,892  عمر األداة  - (ii) 9 لذمم التجاریة المدینةا

)i(  لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة  دراسةالعقود تخضع ل داتموجوبالرغم من أن ً إال أن أثر  9االنخفاض في القیمة وفقا
 غیر مادي. ةالخسائر االئتمانیة المتوقع

)ii( لجمیع  قعةلمتولقیاس الخسائر االئتمانیة ا 9یق طریقة المنھج المبسط الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة المجموعة بتطب تقوم
وذلك على مدار عمر األداة. تقوم المجموعة بتحدید الخسائر االئتمانیة لھذه البنود من خالل استخدام مصفوفة یة المدینة لتجارالذمم ا

عدیلھا لكي والتي تم تقدیرھا على أساس التجارب السابقة للخسائر االئتمانیة لألرصدة المدینة المستحقة والتي یتم ت المخصصات
 لیة والمستقبلیة.الحا وف االقتصادیةرالظعكس ت
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 :یة احتساب خسائر االئتمانیبین الجدول التالي كیف
 31 دیسمبر 2019   

التحلیل العمري للذمم 
 ةالتجاریة المدین

مجمل القیمة  
المقدرة  دفتریةال

 عند التعثر

معدل متوسط  
الخسائر 
االئتمانیة 
 المتوقعة

الخسائر  
انیة االئتم
ل ة خالالمتوقع

 مر األداةع
ً  30من ل أق  160,749  %0.70  23,733,826  یوما

31 – 60  ً  74,213  %1.50  4,999,473  یوما
61 – 90  ً  66,552  %1.80  3,715,114  یوما
91 – 120  ً  55,865  %1.90  2,920,260  یوما

121 – 150  ً  14,971  %18.40  81,439  یوما
151 – 180  ً  3,8412  %0.002  119,378  یوما
ً ی 210 – 181  24,852  %43.10  57,626  وما
211 – 240  ً  28,992  %41.80  69,370  یوما
 7,749,721  %84.70  9,153,324  یوماً وأكثر 240

  44,849,810    8,199,756 
 

 31 دیسمبر 2020   

التحلیل العمري للذمم 
 التجاریة المدینة

مجمل القیمة  
رة دفتریة المقدال

 لتعثراند ع

دل معسط متو 
الخسائر 
االئتمانیة 
 المتوقعة

الخسائر  
االئتمانیة 

المتوقعة خالل 
 عمر األداة

ً  30أقل من    105,04 1  %1.18      8,889,694  یوما
31 – 60  ً    69,619  %8.03         866,649  یوما
61 – 90  ً    183,701  %5.97      3,078,803  یوما
ً ی 120 – 91    111,040  1.61%7        951,14 0  وما

121 – 150  ً    53,187  %4.40      1,209,589  یوما
151 – 180  ً    85,077  %20.13         422,602  یوما
ً ی 210 – 181    138,463  %23.67         585,022  وما
211 – 240  ً    107,925  %23.38         461,590  یوما
 8,058,345  .4592%  3716,80,8   أكثریوماً و 240

  25,181,892    ,3989128, 

 یوضح الجدول التالي حركة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة:
  2020  2019 

 7,509,858  8,199,756  ینایر 1 –فتتاحي الرصید اال
 1,030,165  767735,  خالل السنة االئتمان المتوقعةخسائر 

 3),39(501  )24,388(  ةنلساالل مبالغ مشطوبة خ
 (766)  1,263  فروق ترجمة عمالت أجنبیة

 8,199,756  ,3989128,  دیسمبر 31 –الرصید الختامي 

 مخاطر السیولة  )ج(
ر السیولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات التمویل. تتضمن إدارة مخاطر السیولة توفیر النقد الالزم تتمثل مخاط

یة ومناسبة تحصل علیھا المجموعة من تسھیالت ائتمانیة ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز فكا مبالغیل من خالل موتال وافروت
 السوقیة المفتوحة.
في تاریخ بیان كما على المدة المتبقیة  ه التزامات المجموعة المالیة من خالل مجموعات استحقاق متقاربة بناءً یحلل الجدول أدنا

 ات التعاقدیة. إن المبالغ المبینة في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. قحقااالستتواریخ حتى ي للماكز االمر
 الدفتریة، إذ أن أثر الخصم لیس جوھریاً.  قیمتھاتساوي  شھر 12إن األرصدة المستحقة خالل 

  
 أقل من 

 بین سنة  سنة
 وسنتین

     2020دیسمبر  31كما في 
 -  667212,  كیةوتسھیالت بنض وقر

 -  528,16922,  دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
 84,926  95,615  التزامات عقود ایجار

     
     2019دیسمبر  31كما في 

 157,913  16,6881,6  قروض وتسھیالت بنكیة
 -  283,8747,1  ىدائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخر

 8161,71  74,825  ایجار التزامات عقود
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 دارة مخاطر رأس المالإ 3.2
 أعلى عائد توفیرعة سوف تكون قادرة على االستمرار، إلى جانب رأسمالھا للتأكد من أن شركات المجموالمجموعة  تدیر

 حقوق الملكیة.االستخدام األمثل لللمساھمین من خالل 
ً قروض مخصومالدیون (صافي ال منل للمجموعة الما سأرل ھیك یتكون رأس ملكیة (متضمنة ال) وحقوق المعادلقد نوال منھا النقد ا
 ).وأسھم الخزانةة رباح المرحل، االحتیاطیات، األالمال

 دیسمبر: 31س المال كما في أجمالي رإبیان بنسبة المدیونیة إلى  يفیما یل
 2020  2019 

 ,0661,748  205,256 بنكیةت الالیھتسوال إجمالي القروض
 ً   (2,525,663)  )1,82(62,991 دلالنقد والنقد المعا :ناقصا

 (777,597)  (21,657,735) صافي الدیون
 6566626,9,  30,510,913 وق الملكیةإجمالي حق

 0598926,1,  8,853,178 إجمالي رأس المال
 -  - نسبة المدیونیة (%)

 ةدلتقدیر القیمة العا 3.3
 :يیل موجودات وااللتزامات المالیة كمادیر القیمة العادلة للتم تقی
 ة.األسعار المعلنة لألدوات المالیة المسعرة في أسواق نشط المستوى األول:  -
 رغیلموجودات أو التزامات مماثلة في سوق األسعار المعلنة  .األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة المستوى الثاني:  -

 .ة لألدوات المالیةمعلنلار ایمكن مالحظتھا بخالف األسعخالت مدرق تقییم تستند على شط. طن
 .بیانات سوق یمكن مالحظتھا على اھطرق تقییم ال تستند مدخالت المستوى الثالث:  -

 .ت المالیة المجمعةبیانالا یخیمتھا الدفتریة في تارت المالیة اآلخرى تساوي تقریباً قإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبا

 امةالتقدیرات المحاسبیة الھحكام واأل .4
عض التقدیرات واالفتراضات لتحدید القیم الدفتریة بیق السیاسات المحاسبیة المتبعة من المجموعة یتطلب من اإلدارة القیام ببن تطإ

ابقة والعناصر تراضات على الخبرة السواالف تایرللموجودات وااللتزامات التي لیست لھا أي مصادر أخرى للتقییم. تعتمد التقد
 تلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات.د تخققة. األخرى ذات العال

فة دوریة. یتم إثبات أثر التعدیل على التقدیرات في الفترة التي تم فیھا التعدیل وفي الفترة یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بص
 الفترات المستقبلیة. ر علىثؤیف المستقبلیة إذا كان التعدیل سو

 األحكام الھامة
تأثیر جوھري على المبالغ  التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھاة ماھم الفیما یلي األحكا

 المدرجة ضمن البیانات المالیة المجمعة:

 تصنیف العقارات
 المتاجرة أو استثمارات عقاریة.تصنیفھا كعقارات بغرض یجب ن اا كتقرر اإلدارة عند اقتناء العقارات ما إذ

لیتم إعادة بیعھا في إطار النشاط االعتیادي وعة بتصنیف العقارات بغرض المتاجرة إذا كان قد تم اقتنائھا بصفة أساسیة لمجماقوم ت
تأجیرھا أو لحصول على إیرادات من رض ابغ ئھالألعمال. كما تقوم المجموعة بتصنیف العقارات كاستثمارات عقاریة في حالة اقتنا

 أسمالیة.الر ایمتھاالستفادة من زیادة ق
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 مصادر عدم التأكد من التقدیرات
والتي المجمعة یما یتعلق بالمستقبل ومصادر عدم التأكد من التقدیرات كما في تاریخ البیانات المالیة فیما یلي االفتراضات الرئیسیة ف

 :ادمةات والمطلوبات خالل السنة القت جوھریة على الموجودعدیالت بیسبقد ینتج عنھا خطر ھام 

 لقیمة العادلة وآلیات التقییمقیاس ا
. تقوم إدارة المجموعة المجمعة اسھا بالقیمة العادلة ألغراض إعداد البیانات المالیةإن بعض موجودات والتزامات المجموعة یتم قی

االلتزامات تقوم جودات ووللم لة. عند تحدید القیمة العادلةمة لقیاس القیمة العادلالزا ةاسببتحدید الطرق والمدخالت الرئیسیة المن
لمتاحة، وفي حالة عدم توافر بیانات سوق یمكن مالحظتھا تقوم اإلدارة باستخدام بیانات سوق یمكن مالحظتھا في الحدود ا

المدخالت الالزمة التي تم مات حول طرق التقییم ومعلوال إن المجموعة باالستعانة بمقیم خارجي مؤھل للقیام بعملیة التقییم.
 .6و 3.3 اتد القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات تم اإلفصاح عنھا في إیضاحا لتحدیھخداماست

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
مقابل  ذا كان یجب تسجیل مخصصبصورة دوریة لتحدید ما إ غیر المالیةودات لموجل القیم الدفتریةتقوم المجموعة بمراجعة 

. وبصفة خاصة، یتعین على اإلدارة اتخاذ القرار المناسب بشأن تقدیر المجمع بیان الدخل ھ فيي تسجیللالتااالنخفاض في القیمة وب
بالضرورة وذلك عند إجراءھا تحدید المخصصات المطلوبة. ھذه التقدیرات یجب أن تقوم  یةلتقبمبالغ وتوقیت التدفقات النقدیة المس

 وعدم التأكد. لحكمفة من المخت حول عوامل عدیدة تتضمن درجات على افتراضات
ً تكالیف البیع كما في تم تحدید القیمة االستردادیة للفندق استناداً إلى  ً لقیمة االستخ( 2020دیسمبر  31القیمة العادلة ناقصا دام وفقا

 )2019 - %12بمعدل خصم و

 المالیة جوداتلمواة النخفاض في قیما
تبطة بالموجودات المالیة والبنود األخرى قد ازدادت بشكل جوھري منذ المر انمالئتا إذا كانت مخاطر ابتقییم م ةالمجموعتقوم 
شھر أو الخسارة  12تراف المبدئي وذلك بغرض تحدید ما إذا كان من الواجب االعتراف بالخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة االع
 ).3.1(ایضاح  اة المالیةقعة على مدار عمر األدالمتویة ماناالئت

 كات الزمیلةالشر مةیاض قانخف
عندما یكون ھناك مؤشر على ذلك االنخفاض. یتم دراسة االنخفاض یتم عمل تقدیر لوجود خسائر انخفاض في قیمة الشركة الزمیلة 

 ةلشھرانخفاض في القیمة لعمل دراسة شھرة وعلى ذلك ال یتم ھا الفی بمالكامل القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة في الشركة الزمیلة 
 ستقل.شكل مب

 تحقق اإلیراد
بممارسة بعض التقدیرات  المجموعةتقوم إدارة  .ع وفقاً لطریقة نسبة االتمامنشاءات على مدار عمر المشروعقود اإلیتم قیاس إیراد 

للعقود من  فعلیةال تائجن النإ .ال األعمالدرة الستكمال وصحة التكالیف المقواكتمیة ییرواألوامر التغ واألحكام لتحدید األعمال المنفذة
 ً ً  .الممكن ان تختلف جوھریا ى التعدیل بناًء على أحداث مستقبلیة وعند ظھور نتائج بنود كان یحكمھا ما تحتاج تلك التقدیرات إل غالبا

 عدم تأكد.

 وتشغیل مخصصات ضمان
لى أساس الخبرة شروع عملاام ستقبلیة ومصاریف إتملضمان المصص المرتبط بمطالبات االمخ دیربتق المجموعةتقوم إدارة 

ك على أیة اتجاھات حدیثة تبین احتمال اختالف معلومات تكلفة الضمانات التاریخیة للمطالبات السابقة وتكلفة إتمام المشروع وكذل
من ضتوع توتكلفة إتمام المشر لمستقبلیةقدیر مطالبات الضمان اعلى تثر تؤ السابقة عن الضمانات المستقبلیة. إن العوامل التي قد

 .)15(ایضاح  جاح والجودة واإلنتاجیة في العمل وكذلك تكالیف العمالة وقطع الغیارالن
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 ممتلكات وآالت ومعدات .5

 
 أراضي 
 ومباني

  معدات  سیارات 
 ومعدات ثقیلة

 أثاث 
 وتركیبات

أعمال  
 رأسمالیة
 قید التنفیذ

 المجموع 

            ةالتكلف
 31,980,558  9,305  1,701,606  ,933,37711  6,722,096  47114,1,61 2019ینایر  1ما في ك

لمعیار األثر الناتج عن تطبیق ا
 334,228  -  -  -  -  334,228 16الدولي 

 388,208  -  67,768  190,790  77,585  52,065 إضافات
 (372,056)  -  (31,249)  124)(526,  (146,281)  (70,000) استبعادات

 -  (9,305)  9,305  -  -  - مال قید التنفیذعأمن ول المح
 (220)  -  (478)  535  (97)  - فروق ترجمة عمالت أجنبیة

 32,330,718  -  1,746,952  11,999,996  6,653,303  11,930,467  2019دیسمبر  31كما في 
 64,5105  -  61,993  5283,30  65,786  153,426 إضافات

 (938,092)  -  ,85)(310   295,5)(82  (488,156)  )449,06( استبعادات
 (37,156)  -  (2,618)  )3,586(  78  )31,030( فروق ترجمة عمالت أجنبیة

 919,98031,  -  ,0171,721  11,984,133  6,231,011  83,81911,9 2020دیسمبر  31كما في 
            كاالستھال
 17,512,038  -  1,166,866  8,277,435  ,2,643134  9455,03,7 2019ینایر  1كما في 

 3,189,258  -  152,198  1,585,447  1,062,974  388,639 المحمل خالل السنة
 (358,581)  -  )(24,431  (123,843)  (140,308)  (69,999) استبعادات

 6684,67  -  -  -  -  6684,67 االنخفاض في القیمة
 (179)  -  914  (257)  (71)  - بیةأجنالت فروق ترجمة عم

 21,027,212  -  1,294,782  9,738,782  5,235,238  4,758,410 2019دیسمبر  31كما في 
 2,977,023  -  45,3721  1,501,549  920,437  409,665 المحمل خالل السنة

 )323,869(  -  56,7)(50  (295,531)  485,0)5(5  )1,9873( استبعادات
 )15,429(  -  )1,883(  )3,246(  65  )10,365( ة عمالت أجنبیةمجتر فروق

 23,119,483  -  521,381,1  10,941,554  5,670,685  7235,125, 2020دیسمبر  31كما في 
            ةتریفي القیمة الدفصا

 0611,303,5  -  452,170  4,261,212  1,418,065  172,0577,  2019دیسمبر  31كما في 
 8,800,497  -  339,496  1,042,579  560,326  6,858,096 2020دیسمبر  31ما في ك

و حق استخدام أراضي بمبلغ  دینار كویتي 1,241,061یتضمن بند األراضي والمباني، أراضي مستأجرة من دولة الكویت بمبلغ  -
 161,323 غلبمب و حق استخدام أراضي دینار كویتي 1,241,061(أراضي  2020دیسمبر  31كما في دینار كویتي  118,271

 2020دیسمبر  31 دینار كویتي كما في 1,251,505)، ومقام علیھا مباني بلغت صافي قیمتھا الدفتریة 2019 –دینار كویتي 
 ).2019 –دینار كویتي  1,414,827(

اني المب مدة إیجار توسطمي. إن واألراض المبانيقامت المجموعة باعتبارھا مستأجر بتأجیر العدید من األصول بما في ذلك  -
 ضمن بند األراضي والمباني. 16ولي رقم ار الدیعالملناتج عن تطبیق األثر اوات، تم إثبات سن 5ھي  واألراضي المستأجرة

ً  الممتلكات واآلالت والمعداتتتضمن  - ً ملیون دینار كویتي ت 4.3مبلغ القیمة الدفتریة صافي في دولة لبنان، بلغت  فندقا  كما في قریبا
تفشي نتیجة الیة نة الحسلل اقف النشاط خالتو كمائر كبد الفندق خسایت .)2019 -ملیون دینار كویتي  4.5( 2020یسمبر د 31

المجموعة القیمة االستردادیة للفندق دارة إمما یعتبر مؤشراً على انخفاض القیمة. حددت  )19-فیروس كورونا المستجد (كوفید
ً  باستخدام القیمة العادلة  2020دیسمبر  31كما في القیمة  يفال یوجد انخفاض  ھنأ المجموعةدارة إوتوصلت  تكالیف البیع ناقصا

 .)4ضاح یإ( )2019 -ینار كویتي ألف د 685القیمة بمبلغ في خفاض نا(

 استثمارات عقاریة .6
 :خالل السنة لعقاریةرات اتثماساالل التالي حركة یوضح الجدو. يدب ةمارإ فيتقع عقارات في  االستثمارات العقاریةتمثل ت

  2020  2019 
 90,5377,6  6,718,831  ینایر  1الرصید في 

 1651,29  -  ت إضافا
 (609,799)  -  استبعادات

 (1,007,621)  (695,049)  التغیر في القیمة العادلة
 (5,577)  4,062  فروق ترجمة عمالت أجنبیة

 831,7186,  6,027,844  مبر دیس 31في  صیدالر
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تقییم الذي أجري في ذلك على ال ءً ابن 2020دیسمبر  31العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة كما في تم التوصل إلى القیمة  -
مؤھالت  یھمولد التاریخ من قبل مقیمین مستقلین غیر ذي صلة بالمجموعة. إن ھؤالء المقیمین مرخصین لدى الجھات الرسمیة

إلى  استناداً  ةیقارستثمارات العتم تحدید القیمة العادلة لال موجود بھا العقارات.العقارات في المواقع القییم في ت ةئمة وخبرات حدیثمال
 مقارنة أسعار السوق التي تعكس أسعار معامالت حدیثة لعقارات مماثلة (المستوى الثاني).

 ام لھا.استخدفضل أ ھوستخدام الحالي االأن  راضافتات بتم تقدیر القیمة العادلة للعقار -

 زمیلة اتركاستثمار في ش .7
نسبة الملكیة  األنشطة 

% 
2020  2019 

 1,226,573  1,129,163 40 عقارات -قابضة  ش.م.ل. 8871مجموعة سبیرز 
 136,423  136,423   أخرى

   1,265,586  1,362,996 
 .یةوق الملكطریقة حقیلة باستخدام الزمتم المحاسبة عن كافة الشركات  7.1
 دیسمبر: 31كما في  1788لمجموعة سبیرز  موجزةات المالیة الي المعلومیل فیما 7.2

  0202  2019 
 5,507  370,022  متداولة اتدموجو

 5,941,423  5,817,645  موجودات غیر متداولة
 2,880,497  3,332,394  مطلوبات متداولة

 للسنة الحالیة معالمج الدخل دینار كویتي في بیان 78,538 بلغمب عة سبیرزفي مجمو یمة لالستثمارالق ثبات انخفاض فيإتم  7.3
القیمة القابلة لالسترداد باستخدام  أعدتھا إدارة المجموعة لتحدید تيالدراسة الًء على ابن وذلك )2019 –تي دینار كوی 481,466(

 .ناقصاً تكالیف البیع القیمة العادلة

 مخزون .8
  2020  2019 

 959,51,45  831,781,8  ولیةمواد أ
 1,203,598  91,170,54  قطع غیار

  2,952,432  2,663,157 
 3)5(1,263  (350,894)  دم مخصص تقا

  2,601,538  2,311,894 

 دینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى م .9
  2020  2019 

 23,911,113  16,130,420  مدینون تجاریون
 79,620,938  51,4729,0  مدینو محجوزات ضمان 

  81,89225,1  1044,849,8 
 ,8)(199,756  ,8)912(398,   خسائر االئتمان المتوقعة مخصص

  494,69216,  ,650,05436 
 -  2,179,780  )18(ایضاح  إیرادات مستحقة

 826,291  519,032  مقدمة للموردین اتدفع
 714,038  786,337  دفعات مقدمة لشراء عقارات

 381,109  7639,73  أخرىصدة مدینة أر
  ,2801340,2  38,571,492 

 .9في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  الواردة لمبسطا جنھملطریقة الوفقاً تم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة  9.1
 - ویتيدینار ك 1,348,406( ینار كویتي كضماناتد 371,859 تحتفظ المجموعة بخطابات ضمان واعتمادات مستندیة بمبلغ 9.2

2019(.  
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 التزامات العقود /موجودات .10
 2020  2019 

مخصوماً منھا الخسائر المحققة و احباً إلیھا األرمضافتكالیف اإلنشاء المتكبدة 
 165,771,013  185,728,731 ھالمتكبدة حتى تاریخ

ً ناقص  17)9,13(6,102  (190,498,494) : فواتیر اإلنجازا
 )7634,769,(  (13,365,089) 

 
     :ضمن بندفي البیانات المالیة المجمعة تھا ثباإ میت
 15,492,66)4(  )0735,206,(  التزامات عقود -
 2,127,575  436,310  عقود موجودات -
  )4,769,763(  (13,365,089) 

بالغ سوف یتم تحویلھا المه ذھ نإواتیر للعمالء. ھا فوالتي لم یصدر عنفذة تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات العقود لألعمال المن -
 .مالءصدار الفواتیر للعإلى الذمم التجاریة عند إالحقاً 

 تمام.لطریقة نسبة اإلوفقاً  یرادات المحققة حتى تاریخھالمبالغ المحصلة من العمالء بالزیادة عن اإل العقود في اتمتتمثل التزا -

 عادلالم النقد والنقد .11
  2020  9201 
 2,052,051  1,553,5981  لبطالسابات جاریة وتحت ح

 320,636  10,257,262  ووكاالت ودائع ألجل
 52,622  24,508  وقلصندنقد با

 130,351  62327,  تحت التحصیلشیكات 
  21,862,991  2,525,663 
 ).2019 - %0.7 إلى %0.5( 2020دیسمبر  31 ا فيكم %1.55 إلى %1.45 من عالودائ علىسعر الفائدة  یتراوح 

  لكیةالموق حق .12

 رأس المال
سھم  110,321,164على  ي موزعینار كویتد 11,032,116 كاملبال والمدفوعبھ والمصدر  مال الشركة األم المصرح رأس بلغ

موزع على  2019ر دیسمب 31دینار كویتي كما في  10,029,197( 2020 دیسمبر 31كما في فلس للسھم  100 بقیمة
 .یةنقدم ھأسوجمیعھا سھم)  100,291,968

 أسھم خزانة 
  2020  2019 

 3,395,465  3,735,080  عدد األسھم
 3.39  .933  % ھم المصدرةنسبة األس

 876,030  1,520,178  القیمة السوقیة (دینار كویتي)

ً لتعلیمات  وذلك املكھمشتراة طوال فترة تال كلفة أسھم الخزانةدل تحتفاظ باحتیاطیات وأرباح مرحلة تعاتلتزم الشركة األم باال وفقا
 الجھات الرقابیة ذات العالقة.

 احتیاطي قانوني 
اقتراح مجلس  یقتطع سنویاً بقرار یصدر عن الجمعیة العامة العادیة بناًء على، األم لشركةاألساسي ل امظالشركات والن طبقاً لقانون

ز للجمعیة العامة وقف ھذا االقتطاع إذا زاد ویجو ،باريساب االحتیاطي اإلجلح تخصصمن األرباح  %10ن اإلدارة نسبة ال تقل ع
 .مال الشركة األاالحتیاطي اإلجباري عن نصف رأس م

 تیاري حتیاطي اخا
اح قترعادیة بناًء على اة السنویاً بقرار یصدر من الجمعیة العامیجوز أن یقتطع ، األم طبقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة

 ةتحددھا الجمعیمن األرباح الصافیة لتكوین االحتیاطي االختیاري یخصص لألغراض التي  %10على  تزید بة المجلس اإلدارة نس
 عامة.لا
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  حتیاطیات أخرىا .13
احتیاطي أسھم  

 خزانة
احتیاطي ترجمة 

 عمالت أجنبیة
 اإلجمالي

 820,856 921661, 158,935  2019ینایر  1لرصید كما في ا
 (7,416) (7,416) - خرىألمل ابنود الدخل الشا جماليإ

 813,440 654,505 158,935  2019دیسمبر  31الرصید كما في 
 813,440 654,505 158,935  0202ینایر  1 يالرصید كما ف

 5)(1,223 (51,223) - إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
 17762,2 603,282 58,9351 2020دیسمبر  31الرصید كما في 

 ةیكت بنقروض وتسھیال .14
  2020  2019 

     قصیر األجل
 1,420,243  -  سحب على المكشوف 

 183,815  6205,25  ض وقر
  ,256520  04,0581,6 

     طویل األجل
 144,008  -  ضوقر
  205,256  1,748,066 

 إلى %2.75 من البنكیةت ھیالستوال لفعلي على القروضئدة ا. بلغ معدل الفاتغیروض والتسھیالت البنكیة معدل فائدة متحمل القر 14.1
 ).2019 - %4.75 - %4( 2020دیسمبر  31 في كما 3.5%

 .أوراق دفعكذلك إیرادات العقود وتخصیص بعض ة مضمونة مقابل ت البنكیالیھن القروض والتسإ 14.2

 دائنة أخرى  ون وأرصدةدائنون تجاری .15
  2020  2019 

 13,187,498  ,7863508,  دائنون تجاریون
 1,261,810  1,500,292  عقود إنشاءات -مة دقات مفعد

 150,000  4,194,000  مطالبات مخصصات
 807,140  5,805,710  ةلوكفا ضمان مخصص

 1,170,557  1,049,504  مستحق إلى موظفین
 098524,  889,566  مصاریف مستحقة
 72,632  93,148  جاراتالتزامات عقود إی

 751,100  135,584  نقدیة یعاتتوز
 546,391  ,579509  رصدة دائنة أخرىأ

  22,528,169  ,28387417, 
 ول:صبطة بحق استخدام األرتملیجارات اإلابلغت التزامات  -

 2020   2019 
    إیجارات متداولة  عقود التزامات

 72,632  93,148 شھر 12خالل مبالغ مستحقة السداد 
    رات غیر متداولةإیجاالتزامات عقود 

 159,122  82,216 شھر 12د ستحقة السداد بعلغ مابم
 175,364  31,7542 

ً والمسلمة للعمالء المنفذة  أعمال المقاوالتلضمان ألتزام القائم اا ةلمقابلت الفاكلاضمانات ومخصص ال تم تدعیم -  .لعقودل وفقا
  .ةخالل الفترة المحددلتزام االنفیذ وقعة لتتلتكلفة المعتبار ااال يف خذاً أدارة إلل اً فضل تقدیرأن المخصص المكون یمثل إ
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 یراداتإ .16
 :بصفة أساسیة ركیب وصیانة وبیع بضائع داخل دولة الكویتل تامعأاءات ونشإ یرادات المجموعة من عقودإتنشأ 

 2019  2020  یرادراف باإلتوقیت االعت  
 427,761,97  39,065,876  ةزمنیفترة   عقود إنشاءات

 8,718,503  10,459,415  محددة زمنیة طةقن  بیع بضائع
 13,315,49  ,157,1663  نیةفترة زم  تركیب وصیانة

    4481,9652,  74,011,736 
قة من عقود محق )2019 -دینار كویتي  60,987,467دینار كویتي ( 36,929,410یرادات بمبلغ إنشائیة إیرادات العقود اإلتتضمن 

 .كویتة اللت حكومیة في دوجھامبرمة مع 

 تكلفة المبیعات  .17
  2020  2019 

 50,61225,8  17,800,346  مواد
 ,9228,768  3546,886,  تكالیف موظفین

 18,599,141  3,877,997  تكالیف مقاولي الباطن 
 2,744,524  2,523,039  اتاستھالكات وإطفاء

 53,7183,0  2,253,312  إیجارات
 ,1854,653  2,338,310  نةتصلیحات وصیا

 -  5,080,000  ضمانكفالة ومخصص 
 3911,656,  ,5001,699  أخرى

  85842,458,  96,087,764 

 رىتشغیلیة أخ داتإیرا فياص .18
  2020  2019 

 -  5,210,443  تعویضات قضائیةصافى 
 -  ,1)227(078,  مصاریف قضائیة وأخرى

 )26,435(  )301,003(  مجمل خسارة الفندق
 20,374  ,954259  رىخإیرادات أ

  3,942,316  (6,061) 
ً  التمییزكمة لیة، أصدرت مححاال السنةخالل  - ً ینھائ حكما  االبتدائيتأمین ال وذلك لردلصالح المجموعة ضد أحد العمالء  ا

غة والبال داتاریخ السدحتى  2010مایو  25من  على ذلك المبلغ %7واقع د القانونیة بوالفوائیتي دینار كو 3,030,663 بمبلغ
فى بیان الدخل  یرادات األخرىألا ضمن ىكویت دینار 5,210,443 لحكم البالغأجمالى قیمة اتم اثبات . دینار كویتي 2,179,780

  .المجمع خالل السنة الحالیة
لفترة خالل اة قالمستحالفوائد  كما تم تحصیل، ھخالل السنة الحالیار كویتي دین  3,030,663 المجموعة بتحصیل مبلغادارة قامت  -

 .)9ح نة (ایضادیرصدة الماألضمن  ةالمستحق لفوائدا إثباتتم . الالحقة

 القیمة يف ضنخفاامخصصات و .19
  2020  2019 

 )824,837(  ,0005883,  وغرامات مطالباتمخصص  )رد( /تدعیم
 0,1651,03  767573,  خسائر االئتمان المتوقعةتدعیم مخصص 

 -  20,0001  عقاراتراء ة لشممقد عاتدفض في قیمة نخفاا
 481,466  78,538  انخفاض في قیمة شركة زمیلة

 7684,66  -  الت ومعداتوآ تانخفاض في قیمة ممتلكا
  4,819,305  1,371,470 

 ذ العقودیتنفخ ریتاعتباراال يف خذاً أ كذلارة ودعلى تقدیرات اإل بناءً سنة الحالیة مطالبات والغرامات خالل الالتم تدعیم مخصص  -
 .)15 یضاحإ( لصلةذات االمراسالت و

 



 عامة ت ش.م.ك.الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوال
 وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

 2020دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة ات المالیة المجمعةبیانحول الإیضاحات 
 )یذكر غیر ذلك ما لم یتير الكوالدیناب(جمیع المبالغ 

31 

  مصاریف عمومیة وإداریة .20
  2020  9201 

 1,513,871  ,3,242321  رواتب وأجور
 280,614  192,528  استھالكات وإطفاءات

 36,470  325,49  إیجارات
 27,286  0,7253  ةتصلیحات وصیان

 1,81858  472,554  أخرى
  206,7,132  9440,052, 

 استثمارات عقاریة سائرخصافي  .21
  2020  2019 

 402,824  077348,  اتیجارإإیرادات 
 (177,598)  (134,147)  یرأجلتمصاریف ایخصم: 
 225,226  213,930  یجاراتیرادات اإلإصافى 

 1,007,62)(1  (695,049)  یةائر تقییم استثمارات عقارخس
  19)81,1(4  395)782,( 

 السھمة ربحی .22
 . قائمة خالل السنةعدد األسھم الب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لتم احتسای
 یلي:تم حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة كما ی

  2020  2019 
 1641,110,32  6421,1110,3  املوعة بالكألسھم المصدرة والمدفدد االمتوسط المرجح لع

 3,713)(016,  3,735,080)(  وسط المرجح لعدد أسھم الخزانةصم: المتخی
 106,608,148  6,084106,58  ةئمقاح لعدد األسھم الالمتوسط المرج

 677754,9,  6,017,893  صافي ربح السنة
 46.67  56.46  ربحیة السھم (فلس) 

 ).23تج من توزیع أسھم المنحة (إیضاح ثر الناألتبار اعخذاً في االالمقارنة أ رقاملألسھم تعدیل ربحیة التم 

 أرباحتوزیعات  .23
ة للسن المجمعة البیانات المالیةتم اعتماد للمساھمین و وغیر العادیة عمومیة العادیةالة انعقدت الجمعی ،2020 یونیو 24خ بتاری

 ي:التال اعتمادتم لك ، وكذ2019دیسمبر  31 منتھیة فيال
 .2019دیسمبر  31دینار كویتي للسنة المنتھیة في  66,000 مبلغبدارة االعضاء مجلس أمكافأة  -
المسجلین وذلك للمساھمین  (بعد خصم أسھم الخزانة) 2019دیسمبر  31منتھیة في الة عن السن %25بة بنسباح نقدیة أر توزیع -

 .2020یو یول 20وم االستحقاق المحدد لھ تاریخ یة یفي نھا
 .2020یولیو  20ق المحدد لھ تاریخ حالي في نھایة یوم االستحقاالمال ال من رأس %10ة بنسبة یع أسھم منحتوز -

 .مسھألصدار اإأشیر في السجل التجاري بزیادة رأس مال الشركة االم بأسھم المنحة وكذلك تم لتا تم االنتھاء من، ةالسنخالل 

كما اقترح توزیع أسھم ، الخزانة)صم أسھم خ(بعد  %45 بنسبةة أرباح نقدیدارة توزیع س اإلترح مجلاق ،2021 مارس 21بتاریخ 
لموافقة الجمعیة ع خضات تالقتراحاه ن ھذإ .2020ر سمبدی 31تھیة في عن السنة المنمن رأس المال المدفوع  %5منحة بواقع 

 العمومیة للشركة األم والجھات المختصة.

 عمعلومات القطا .24
ھا من قبل اإلدارة التنفیذیة والتي یتم استخدامھا في عتتم مراجتي اریر القالتإلى  ستناداً لیة ایات المجموعة التشغم تحدید قطاعیت

تقوم بتوفیر منتجات وخدمات مختلفة. یتم إدارة ھذه  یةاتیجاسترال عات ھي وحدات أعمقطا. إن ھذه الیةاالستراتیجالقرارات 
ویقیة لكل من ھذه تساتیجیات الاالستر ككذلالء وات العمات وفئالمنتجات والخدم ةطبیع ث تختلفل حیالقطاعات بشكل منفص

 القطاعات.
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 لي:ا یقطاعات وھي كمإن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقاریر ال
 انة یب وصیتركو إنشاءات •
 استثمار الفوائض المالیة •
 فنادق •

 لقطاع.احة مباشرة لالمتتتضمن نتائج القطاع اإلیرادات والمصاریف 
التشغیلیة المتاحة مباشرة للقطاع. تمثل المصاریف الرأسمالیة ت والمطلوبا تموجودالع االقطاطلوبات جودات ومتتضمن مو

 .واحدة دات المتوقع استخدامھا لفترة تتجاوز سنةموجوراء اللش السنةكبدة خالل تالتكالیف الم جماليإمجموع 

 السنة المنتھیة في
 2020ر مبدیس 31

 إنشاءات
 وتركیب وصیانة 

 المجموع  موزعة غیر  ادقفن  راتاستثما 

 52,691,448  -  -  -  52,691,448 التشغیلادات یرإ
 ,232,59010  -  -  -  10,232,590 نتائج القطاع
           6,017,893  (4,660,712)  (305,255)  )123(539,  399,7101,1 لسنةا صافي ربح

 20938,61,1  68420,1,7  4,418,893  7,293,430  913,705,47 تموجودا
  30,628,007  2,309,756  222,467  -  ,784,50928 توبالمط

 2019ر دیسمب 31
إنشاءات 

 وصیانة  وتركیب
 جموعالم  موزعةغیر   فنادق  ثماراتاست 

 74,011,736   -   -   -   74,011,736 التشغیلإیرادات 
 9,923,940   -   -   -   ,9409239, عنتائج القطا

                  67775,94,   3,50)8(832,   (36,494)   940,915)(   ,61,91849 السنة في ربحصا
 64,940,736   ,2121,984   4,672,220   8278,081,   2,47750,20  موجودات
 080,7437,9   91,572,38   3,209,337   -   32,377,152 مطلوبات

 :المعلومات الجغرافیةما یلي فی

  2020 ردیسمب 31ي لمنتھیة فالسنة ا
الموجودات غیر   اداتیراإل

 ةالمتداول
 85,669,97  50,833,377  الكویت

 066,030,5  9,219  حدةالعربیة المت اإلمارات
 38,846  1,848,852  انعم

 4,364,471  -  لبنان
  448,16952,  16,103,801 

 

  2019دیسمبر  31تھیة في نة المنالس
 رغی الموجودات  راداتاإلی

 ولةاالمتد
 8,095,351  72,200,380  تالكوی
 6,722,273  9,579  ارات العربیة المتحدةاإلم
 49,722  1,801,777  انعم

 7664,536,  -  لبنان
  74,011,736  19,404,112 

 معامالت مع أطراف ذات صلة .25
ً  معامالتفي  المجموعةتدخل  طراف أنھا ذات صلة إذا األرة. تعتبر ال اإلدبن قمعتمدة م ط وبنودلشرو مع أطراف ذات صلة وفقا

 القرارات المالیة والتشغیلیة.خاذ في ات لھ تأثیر جوھري علیھآلخر أو یكون ن ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اكا
ساھمین مقبل ال من ات مملوكةال: شركأطراف ذات صلة (على سبیل المثلھا مع ادي ط االعتیتتعامل المجموعة في إطار النشا

 موعة.افقة على شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجء مجلس اإلدارة). تتم الموضاوأع
 األطراف ذات الصلة بخالف المبین في البیانات المالیة: معة األرصدوي بیان بالمعامالت فیما یل
 دة: األرص

  0202  2019 
 37111,4  27140,7  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 64,9215  166,086  صلة (بالصافي)ت ن أطراف ذاممستحق 
 4,03871  786,337  دفعات مقدمة لشراء عقارات



 عامة ت ش.م.ك.الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوال
 وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

 2020دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة ات المالیة المجمعةبیانحول الإیضاحات 
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 :التالمعام
  2020  2019 

 90,624  3,9184  تإیرادا
 191,616  -  خدمات عقود 

 600,111  41,330,99  ة األجل رواتب ومكافآت قصیر
 637,08  029,29  ینفوظلمل ة الخدمةنھای مكافأة

 00066,  66,000  اء مجلس اإلدارةمكافأة أعض
 96327,3  54,242  مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 325,000  -  بةدیون مشطو

 ابعةالت لشركاتا .26
 ملكیة%ة النسب اسم الشركة التابعة

 0202  2019 
 90  90 تحدةلما ات العربیةدولة اإلمار -دبي  - ذ.م.م مقاوالتسي لل كي سي بي

 001  100 لمتحدةالعربیة ا دولة اإلمارات -دبي  -اوالت لیمتد للمق 28بریم 
 70  70 سلطنة عمان -شركة ماس العالمیة 

 50  50 قطر -ذ.م.م.  - طرق -سي كي سي بي 
 100  100 الكویت -ش.و. إلنتاج اإلسفلت ش.وط الرمادیة الخطشركة 

 100  100 الكویت -ھا ش.ش.و. ائیة ومقاوالتالكھرب عد والساللمصالمالكویتیة لكة التقنیة الشر
 100  100 لبنان -.ایھ.ال یر القابضة اسشركة تعم

 100  100 كویتال -و شركة المعامل العقاریة ش.ش.
دیسمبر  31 يف كویتي كما دینار 15,443,689 ة المجمعةالمالی بیاناتبعة المجمعة في الالشركات التادات بلغت إجمالي موجو

 -دینار كویتي  598,535ربح بمبلغ ویتي (دینار ك 197,436أرباحھم ) وبلغت صافي 2019 -ر كویتي دینا 16,888,542( 2020
2019.( 

حصص الملكیة في بباقي  حتفاظت وأراضي. ویتم االوتملك عقارا والتالتابعة ھي مزاولة أنشطة مقاكات ض الشرإن أغرا
یة في اقي حصص الملكالحتفاظ ببملوكة للمجموعة، بینما یتم ان قبل أطراف مكویت ملأسیسھا في ات تمابعة التي الشركات الت

 ازل.تن بكتوجب الشركات التابعة التي تم تأسیسھا خارج الكویت بم

 ملة ارتباطات والتزامات محت .27
 لة كما یلي:ات محتمالتزاممجموعة ارتباطات ویوجد على ال

  0202  2019 
     ارتباطات

 425,2309,  4,202,396  مالیةسارتباطات رأ
 2,814,589  535,777  اعتمادات مستندیة

     
     التزامات محتملة
 05,540,539  56,340,664  خطابات ضمان
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 دولة الكویت
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 19-أثر كوفید .28
ھذا  ىة. أدالمیحة عه جائراعتبا) ب19-فیدالمستجد (كو كورونا تفشي فیروس 2020مارس  11المیة في العصحة أعلنت منظمة ال

ھذه األوضاع عن كثب،  المجموعةتراقب  .االقتصادية على النشاط األعمال بشكل واسع وما تبع ذلك من آثار سلبی لحدث إلى تعطلا
ال المحتملة ة تعطل األعمحال ارةدالمخاطر األخرى إل إدارةممارسات ا وة بھتفعیل خطط استمراریة األعمال الخاصمت بوقد قا

 .19-كوفید راً لتفشيئھا المالي نظا وأداھملیاتلى عھا عأثیراتوت
ً آل المجموعةأجرت  لیة للتقاریر المالیة، وقامت الدوعاییر لمالیة للمجموعة، وذلك في ضوء المعلى النتائج ا 19-ثار كوفیدتقییما

 .الجوھریةم والتقدیرات األحكابعلقة المتناه ردة أدالتغیرات الوا قامت بتوضیح كما، عةالمجم ئج في ھذه البیانات المالیةنتاالج بإدرا
القتصادیة وف ابالظر الظروف الحالیة والتنبؤحة حول األحداث الماضیة ومعلومات المتاأفضل ال عتبارفي اال المجموعةأخذت 

وتظل  متقلبة سواقل األ، تظمع ذلكنات المالیة. وفي ھذه البیالواردة ات المالیة وغیر المالیة للشركة اجودللمولتحدید المبالغ المدرجة 
 المسجلة حساسة لتقلبات السوق.  المبالغ

 عة وتعدیل الموجودات المالیة المتوقتمانیة الخسائر االئ
ثر ومعدل بما في ذلك احتمالیة التعأحكامھا وتقدیراتھا الھامة فیما یتعلق بالخسائر االئتمانیة المتوقعة (ییم ادة تققامت المجموعة بإع

 .)3.1 إیضاح(الً في موجودات المالیة كما ھو موضح تفصیال عدیل) وتات المستقبلیةلمعلوماودمج عثر الت رة عندالخسا

 عداتمالت والممتلكات وآالالاالنخفاض في قیمة 
ً  األدارة جرتأ ً  تقییما نة موازع الفترة مللائج الفعلیة مقارنة النتمن خالل  ، وذلكستثناء الفندق"ا"ب معداتالممتلكات وآالت ولل نوعیا
االنخفاض في  ةث دراستحدیب دارةاإلھذا وقد قامت  .انخفاض بالقیمةمؤشرات على وجود جد یو ال ھنوخلصت إلى أ، ریةقدیتال

د ھ ال یوجارة أناإلد، وقد خلصت تكالیف البیعة ناقصا العادلالقیمة  . تم تحدید القیمة االستردادیة استناداً إلىفندققة بالالقیمة المتعل
  .فندقة لللدفتریا قیمةى الاض فانخف

 قیمة شركات زمیلة خفاضان
الش�ركة الزمیل�ة وفق�اً لمتطلب�ات  ر ف�يستثمااالنخفاض في القیمة وتحدید القیمة االستردادیة لال عة بدراسةة، قامت المجموسنخالل ال

ً ة نالالعاد ةساس القیمى أعل" "االنخفاض في قیمة الموجودات 36معیار المحاسبة الدولي رقم   دارةإلع. وقد خلصت اف البییتكال قصا
 يدین�ار ك�ویت 78,538 غبمبل�ة القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیل�أقل من القیمة االستردادیة ن أ، إلى ةفي ضوء تلك الدراس

 .)7(إیضاح 

 التقییمقیاسات القیمة العادلة وأسالیب 
القیمة العادلة للعقارات االستثماریة. وعلیھ،  ى التأثیر علىلمي إلاتصاد العاالق وتراجع 19-دى تفشي كوفید، أالحالیة الفترةخالل 

 تغیر في القیمة العادلة ائرخس ثباتإنتج عن ذلك و قاریةالع ثماراتباالستلة المتعلقة قامت اإلدارة بتحدیث دراسات القیمة العاد
 .)21ح یضاإ(

 یةستمراربدأ االم
ً  مجموعةلاأجرت  مات المتاحة ي ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلونشأة مستمرة فرار كمملى االستھا عتحول قدر تقییما

 ورأس المال والسیولة. ةمجموعلللي ات التي تتناول األداء المستقبتوقعداد التم إع ر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة.حول المخاط
لدیھا موارد ة مجموعالر التوقعات إلى أن ت الراھن، تشیي الوقفإال أنھ ، )19-(كوفید درونا المستجوك فیروسلقم المتفااألثر  ُرغم

 یر منذیتغولم االستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر لق بالمتع ستمرار في مزاولة عملیاتھا التشغیلیة فضالً عن أن موقفھاكافیة لال
 .االستمراریةمبدأ  سق مع أساتوافیالیة بما الم البیاناته أُعدت ھذ ك، فقدیجة لذل. ونت2019دیسمبر  31
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