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 اإلدارة   كلمة رئيس مجلس                                                                                                                
 
 
 
 
 

 ، واألخوات المساهمون   األخوة
 

 تحية طيبة وبعد ،،، 
 

ي  
كة(،  يسعدن  الكهربائية ش.م.ك.ع )الشر الخليج للكابالت والصناعات  كة  إدارة شر مجلس  ي 

ي ف 
زمالن  أن وباألصالة عن 

اإلجت ي 
ف  بكم  الرابع ع  ما أرحب  والصو   السنوي  للكابالت  الخليج  كة  لشر العادية  العمومية  للجمعية  ناعات األربعي   

كةلنقدم لكم  ،  الكهربائية   حا حول وضع الشر كاتها التابعة )المجموعة( عن السنة المالية المنته  شر ي وشر
ديسمبر    31ية ف 

ها من  المالية واإلدارية  . وتقاريرها  2020 ي تهم  وغب  كتنا الغتقمس المسائل الت  ي نتطلع أن تحقق انجازات بل شر راء ، الت 

ة القادمة.   نوعية خالل الفب 

 
 ،الكرامين المساهم األخوة 

أن تعلمون  العام  وكما  هذا  من  األوىل  األشهر  عىل    2020ه خالل  وأثر  عالمي  نطاق  عىل  فجأة  وس كورونا  فب  تفشر   ،

كتنا   رىإلقتصادية األخا  طةواق المالية واألنش العمليات التشغيلية العادية واألس مع انهيار أسعار النفط   ومن ضمنها شر

ي تاريخنا المعارص،  
 ال يزال ساريا حت  تاري    خ التقرير. اء  حيث أن الوببصورة لم يسبق لها مثيل ف 

ي القطاعي    لتلبية حاجات السوق الدارة وكعادته من التعامل مع الجائحة بكل كفاءة واقتدار  تمكن مجلس اإل 
محىلي ف 

للعام وال  املعا المالية  نتائجها  عىل  انعكس  والذي  كة  للشر الربحية  هامش  عىل  ايجابيا  أثرا  له  الذي كان  األمر   ، خاص 

ية كذلك قدرته عىل الحفاظ عىل  . 2020 كة  الكوادر البشر ي الشر
، كما أجرت ادارة المجموعة تقييما حول تأثب  جائحة    ف 

أنشطته عىل  وس كورونا  األساسي  ا فب  أثرا  ال و ة  التشغيلية  تتوقع  قياس    يمكن  أنه ال  من  الرغم  اإلستمرارية عىل  لمبدأ 

ي هذه المرحلة ، تعتقد اإلدارة أن استمرارية العمل لن تتأثر سلبا. 
وس كورونا بدقة ف     السلوك المستقبىلي لفب 

 
 اإلنتاج: 

العام   خالل  جائحة كورونا  تداعيات  من  الرغم  ا   2020عىل  أن  إال   نم،  نسبة  حققت  كة  الكابال   ف  و  لشر ت  كميات 

ألف طن ، مقارنة   54.784حواىل    2020% ، حيث بلغت كمية اإلنتاج للمجموعة خالل العام  26.5المنتجة بمعدل  

يبي   كمية اإلنتاج  لكابالت النحاس وكابالت األلمنيوم خالل    ،  والجدول التاىلي   2019ألف طن ف  العام    43.302مع  

 :  2019،   2020العامي    
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 :   ت المنتجة بالطنال بل�اجدول ا
 

 2020 الوصف
 طن

2019 
 طن

   )النقص (/ ال��ادة
% 

%39,30435,50710.70 كابالت النحاس  
%15,4807,79598.60 كابالت األلمنيوم 

%54,78443,30226.50 كابالت النحاس واأللمنيوم  اجما�ي 

 
، بينما    2019% مقارنة بالعام  10.7بنسبة    2020م  اع�ن ال س�ة  النحم�ة اإلنتاج لل�ابالت االجدول أعالە يوضح ز�ادة ك

 كم�ات اإلنتاج ل�ابالت األلمنيوم ، ل��ادة الطلب عليها إلنخفاض ق�متها مقارنة بال�ابالت النحاس�ة . 
�
 تضاعفت تق��با

      المبیعات:
ليون دينار  م   67.717  نة معمقار    ، مليون دينار ك��ئت   76.148ماق�مته    2020بلغت مب�عات المجموعة خالل العام  

للعام   قدرها    2019ك��ئت  ز�ادة  بنسبة  استمرار 12.5،  �سبب   
�
سلبا األردن  مب�عات  تأثر  من  الرغم  ع�   ،

�
تق��با  %

و  جائحة كورونا  وتداع�ات   ، لألردن  المجاورة  الدول  �ن  الراهنة  ال�ش   الظروف  تمكنت  وقد   ، ال�امل  من  اإلغالق   كة 

المب�ع ،  األر بات  تع��ض نقص  مب� بدن  بنسبة  �ادة  ال���ت  �ن  التا�ي 23�عاتها  الجدول  ، كما يتضح من  ن    يالذ  %  يبني

ن  :   2019،  2020ملخص المب�عات المقارن للعامني ي
     كااليت

 2020 الوصف
 د.ك  مليون 

2019 
 مليون د.ك  

 )النقص (/ ال��ادة
% 

% 62.79551.00123.10 مب�عات ال���ت 
)%20.10( 13.35316.716 دنت األر مب�عا

% 76.14867.71712.50 اإلجما�ي 

  :في مجال االســـتثمارات أما 
السنة   إيرادات اإلستثمارات خالل  ،    2019لعام  مليون د.ك.    4.41مليون د.ك. مقارنة مع    3.11مبلغ    2020بلغت 

 ون د.ك.  ليم  1.24 قد�ة بحوا�ي نلح ا ألر�ا ُ�عزى تراجع االيرادات �شكل رئ��ي إ� إنخفاض إيرادات توز�عات ا

المجموعة    تبلغقد  ل أر�اح  ي 
ي    دينار     مليون  5.57حوا�ي    م2020لعام  صا�ن مع    ك��ئت دينار عام    4.23مقارنة  مليون 

أي  2019 حوا�ي  رتفاع  بام،  حوا،  %    31.61�سبته  استقطاع  بعد  ي    0.88  �ي وذلك  ك��ئت دينار  لمساهمة مليون 

من المجموعة   ي كل 
لل �ن ال���ت  و�ن مؤسسة  العل�ي  العماتقدم  دعم  ا �بة  واللة  مجلس  لوطن�ة  أعضاء  ومكافأة  زكاة 

 . م)2019مليون دينار عام   0.55اإلدارة (
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    0.46وتعل�ة مخصصات حوا�ي    ) م2019مليون دينار عام    0.49مليون دينار (   0.40ف�ما بلغت أعباء التم��ل حوا�ي   

مليون دينار عام   0.72مليون دينار (    24.0�ي  ورد مخصصات حوا،    )م2019ر عام  ا دينمليون      0.11(مليون دينار  

ي  أدرجت المجموعة انخفاض  كذلك    ،  م) 2019
ئ (بق�مة  ممتل�ات  ق�مة  �ن   ( 0.38مقابل   م2020عام    ) دينار عنال �ش

  5.28�ي  احو   ت فقد بلغواإلدار�ة والم�وفات التجار�ة  ما إجما�ي الم�وفات العموم�ة  أ  ،   م)2019عام  مليون دينار  

   . )م2019دينار عام ن و ملي 5.58( ر يناد مليون

 
االداریة والشئون البشریة الموارد
العمالة 

 

كة  مصانع -1    ال���ت –  األم  ال�ش

ي واالداري خالل عام   ي القطاع الفئن
ات �ن   722بالعدد االجما�ي من    نخفاض  ح�ث اسفر عن ا  2020حدثت بعض التغ�ي

   %.  0.97 اإلنخفاض ة و�لغت �سبا  ار�) موظف فن�ا واد 2020( عام  715) ا�   2019( عام 
 

كة  مصانع  مجمع     -2    األردن –  ال�ش

ي واالداري خالل عام   ي القطاع الفئن
ات �ن   305ن  مما�ي  ح�ث اسفر عن انخفاض  بالعدد االج   2020حدثت بعض التغ�ي

 %.   1.97) موظف فن�ا وادار�ا و�لغت �سبة  اإلنخفاض  2020( عام  299) ا�   2019( عام 

) األردن-الكویت( لعامة  واألنشطة ا  التدریب
ن لتدر�ب  • ك�ي كة بال�ت ن قامت ادارة ال�ش ي ع� برامج تدر� العاملني ب�ة داخل�ة للعمــل عــن بعــد وذلــك �ســبب األوضــاع الــئت

ي ا�قــاف األعمــال المطل��ــه مــنهم مــن جائحــة  كورونــا  �ســبب الشــركة مــرت بهــا 
اتهم تفاد�ــا �ن لتطــ��ر مهــاراتهم وخــ�ب

كةبما �خمقر سكنهم بخالل تواجدهم   .دم مصالح ال�ش

اطات ا�ع�ــة تطبتــم تأج�ــل الخــدمات االجتماونــا ر جائحــة كو  �ســبب أوضــاع• لصــح�ة وخاصــة تــدر�ب طلبــة قــا لإلشــ�ت

كة سن��ا.   ي كانت تقوم بها ال�ش  جامعة ال���ت أو المعاهد التطب�ق�ة والئت

ــركة ال زالـــت ادارة• ن اللـــذين خـــدموا  تقـــوم بتكـــ��مالشـ ــ االمـــوظفني ات  كةرلشـ عامـــا وتقـــدموا  نو ـ�ــش لعاتجـــاوزت لفـــ�ت

ي 
كة واعمالها. ل تطور اب�حالتهم للتقاعد وذلك تقديرا لجهودهم �ن  �ش

الكراماإلخوة واألخوات 
 

بتار�ــــخ   الختام�ة  المال�ة  الب�انات  اإلدارة  مجلس  أقر  أن  2021  مارس  29لقد  منها  ن  و�تبني  ، ي  م 
مساه�ي  صا�ن حقوق 

كة   ي مليون دينار   185.86قد بلغ حوا�ي    م2020سم�ب د�  31تار�ــــخ  للعام المنت�ي باألم  ال�ش    174.68حوا�ي  مقابل  ك��ئت

ي   ون دينار يمل ي و�نسبة   11.18حوا�ي أي ب��ادة قدرها  م، 2019ة سنك��ئت   . %  6.40مليون دينار ك��ئت
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ي اجتماعه  أو�  كذلك  
ن بواقع  ـنقد�ة للمس توز�ــــع أر�اح  بمجلس اإلدارة �ن   م�ة للسهم ، أي ـة اإلس% من الق�م50اهمني

ي  المنته�ة نة المال�ةــــ عن الس هم الواحد ، وذلك ــللس فلسا  خمسون
ي   ، 2020د�سم�ب  31�ن

مقارنة بتوز�عات العام الما�ن

ي كانت   . % نقدا�  40والئت
 

ي  كما أو� مجلس اإلدارة أ�ضا بتوز�ــــع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
،  2020د�سم�ب    31عن السنة المال�ة المنته�ة �ن

الغ�ي   310,000بمقدار   ي  ك��ئت دينار  آالف  ة  وع�ش ثالثمائة  (فقط  هات عل  ،  )دينار  أن  ن ما  خاضعتني ن  التوصيتني ن    ني

 والجهات الرسم�ة. العاد�ة لموافقات الجمع�ة العموم�ة 

 
شكر و تقدیر 

ن والعمالء والعامل ي الختام .. ال �سعنا إال أن أتقدم بج��ل الشكر وعظ�م اإلمتنان إ� جميع األعضاء والمساهمني
ن  و�ن ني

 الذين كانوا خ�ي عون لنا . 

 ،، ،،و�ركاته   والسالم عل�كم ورحمة هللا
 

 
اصر الخـــرافيبـــدر نـــ

رئیــــس مجلــس اإلدارة
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أبرز مؤشرات االداء 

ي : مالحظة جميع المبالغ اعالە بالدينار ال���يت
حة من قبل مجلس االدارة و�ي خاضعة لموافقة الجمع�ة العموم�ة 1 مق�ت

-49.5%

قروض وتمویالت 
دائنة

2020ملیون في 3.7
2019ملیون في 7.3



+25%

توزیعات االرباح

2020في 1فلس50
2019فلس في 40

+6.4%

حقوق الملكیة

2020ملیون في 186.3
2019ملیون في 175.1



+12.4%

المبیعات 

2020ملیون في  76.2
2019ملیون في  67.7



+4.3%

االصول

2020ملیون في  202.8 
2019ملیون في 194.4



+31.9%

صافي الربح

2020ملیون في  5.6
2019ملیون في  4.2

 +26.5%

(’000‘)االنتاج بالطن 

2020طن في  54.8
2019طن في   43.3

2020ملیون في  5.6
2019ملیون في 4.2

 +35%

ربحیة السھم
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2019 2020

االردن الكویت

المجموعة-نظرة مالیة عامة 

ي 
:2020عام�ف
بعاممقارنة%12.4بنسبةالمجموعةمب�عاتاجما�ي نمو •

2019.
كةمب�عاتارتفعت %23.1بةبنسال���ت-لل�ابالتالخليج�ش

.2019بعاممقارنة
كةمب�عاتانخفضت %20.1ةبنسباالردن-لل�ابالتالخليج�ش

.2019بعاممقارنة
كةاداء ي أفضلال���ت-لل�ابالتالخليج�ش

ح�ث2020عام�ف
ي حصتها زادت

ي %75منالمب�عاتاجما�ي �ف
ا�2019عام�ف

ي 82%
.2020عام�ف

ي ارتفع
.2019بعاممقارنة%31.9بنسبةالمجموعةر�ــحصا�ف

ي من%55.1االستثماراتإيراداتتمثل
ي ال��ــحصا�ف

2020عام�ف
ي بلغبينما 

).ك.دمليون4.4(%104.3بنسبة2019عام�ف

16.7 13.4

51.0 62.8

67.7
76.2
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10
20
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40
50
60
70
80
90

2019 2020

االردن الكویت

75%

25%

2019

الكویت
االردن

82%

18%
2020

الكویت
االردن

توزیع إجمالي المبیعات حسب الدولة

توزیع صافي الربح حسب الدولة
.ك.بالملیون د

إجمالي المبیعات
.ك.بالملیون د
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الخلیج للكابالت الكویت–نظرة مالیة عامة 

3.1 

43.1 

4.8 

21.3 

39.0 

2.5 
0

10

20

30

40

50

القطاع العام المحلي  القطاع الخاص المحلي  قطاع التصدیر

2019 2020

.ك.بالملیون د

القطاع العام 
المحلي

6%

القطاع الخاص 
المحلي

84%

قطاع 
التصدیر

10%

2019
القطاع العام

المحلي
34%

القطاع الخاص 
المحلي

62%

قطاع 
التصدیر 

4%

2020

�س�ة التغ��%التغ��20202019الوصف (مليون د.ك.)
%21.33.118.2587.1القطاع العام المح�ي

%9.5-4.1-39.043.1القطاع الخاص المح�ي

%47.9-2.3-2.54.8قطاع التصدير

%62.851.011.823.1اجما�ي المب�عات

ي عام 
:2020�ف
 كة كابالت الخليج% 587.1نمت مب�عات القطاع العام المح�ي بنسبة ي تمت ترسيتها ع� �ش .���تال-�شكل رئ��ي نت�جة المناقصات اليت

 وس كوف�د2019مقارنة بعام % 9.5انخفضت مب�عات القطاع الخاص بنسبة وعمل�ات االغالق، ح�ث ان 19-وذلك �سبب تأث�ي  جائحة  ف�ي
.معظم مشار�ــــع البناء المحل�ة والخل�ج�ة تم تعل�قها أو تأج�لها 

 ي 2019مقارنة بعام % 47.9انخفضت �سبة مب�عات قطاع التصدير بنحو .، متأثرة باغالق حدود دول مجلس التعاون الخل��ب

الكویت حسب القطاع -تفاصیل مبیعات الخلیج للكابالت 
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35.5 39.3

7.8

15.543.3

54.8
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2019 2020

نحاس  األلمنیوم

االنتاج والمبیعات حسب الوزن–نظرة مالیة عامة 

االنتاج حسب المواد
 2020   

طن
 2019    

طن
�س�ة التغ�� %

%39,30435,50710.7�ا�الت النحاس (ضغط منخفض ومتوسط)  متنوعة الق�اسات والمواصفات
%15,4807,79598.6�ا�الت األلمنيوم (ضغط منخفض ومتوسط)  متنوعة الق�اسات والمواصفات

%54,78443,30226.5إجمالى كابالت النحاس واأللمنیوم

�وسجائحةتداع�اتمنالرغمع ي نموا حققتالمجموعةأناال 2020خالل19–كوف�دف�ي
بنسبةالمنتجةال�ابالتكم�ات�ف

26.5%.

تضاعفت 
�
.�ةالنحاسبال�ابالتمقارنةق�متها إلنخفاضعليها الطلبل��ادة،االلمنيومكابالتانتاجكم�اتتق��با

ةبنسبةالمتوسطالجهد ذاتال�ابالتمب�عاتأوزانإرتفعت .الطلبل��ادةنت�جة%53.9بلغتكب�ي

13.4
20.6

33.4

36.5

46.8

57.1

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 2020

كابالت ذات جھد منخفض و أخرى
كابالت ذات جھد متوسط

االنتاج حسب المواد 
بالطن(’000‘)الكمیات 

2020توز�ــــع المب�عات حسب المنتج ( الوزن)
طن

2019
طن

نسبة التغیر %

%20,60713,38853.9�ا�الت ذات جهد متوسط
%36,45233,4199.1�ا�الت ذات جهد منخفض واخرى

%57,05946,80721.9مجم�ع ال�ا�الت

)الوزن(توزیع المبیعات حسب المنتج 
بالطن(’000‘)الكمیات 
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التغیر 2019 2020 النسب

نسب الربحیة
3.4% 8.1% 11.5% �سبة هامش ال��ــح
1.2% 9.2% 10.4% ائب واالستهال�ات ي ال��ــح قبل الفوائد وال�ف

)EBITDA(واالطفاء �سبة صا�ف

1.1% 6.2% 7.3% ي ال��ــح 
�سبة صا�ف

0.5% 2.3% 2.8% )تتضمن إيرادات االستثمارات( العائد ع� متوسط مجم�ع االصول 

0.5% 2.6% 3.1% )تتضمن ايرادات االستثمارات( العائد ع� متوسط حقوق المل��ة 

نسب المدیونیة 
-1.9% 3.7% 1.8% �سبة اجما�ي الديون إ� اجما�ي األصول
-2.1% 4.1% 2.0% �سبة اجما�ي الديون إ� اجما�ي حقوق المل��ة

6.5 10.7 17.2 معدل تغط�ة الفوائد

نسب السیولة 
2.8 5.0 7.8 �سبة التداول

1.7 2.8 4.5 �سبة السيولة ال��عة

0.1 0.3 0.4 �سبة راس المال العامل ا� مجم�ع االصول 

النسب المالیة–نظرة مالیة عامة 

ف %11.5ا�%8.1منللمجموعةال��ــحهامشارتفع ي �شكلذلكيرجعو 2020و2019عا�ي بني
تكلفةانخفاضا�جزئئ

ي والمناقصاتالحكوم�ةالمشار�ــــعو المب�عات ي ارتفاعا�العواملهذەأدتكما .مرتفعةر�ــحهوامشحققتاليت
ال��ــحهامشصا�ف

ي 
.التوا�ي ع�%6.2و%7.3بنسبة2019بعاممقارنة2020عام�ف

 ي مرة17.2ا�2019عاممرة10.7منللمجموعةالفائدةتغط�ةمعدلنمو
وارتفاعالقروضاجما�ي انخفاض�سبب2020عام�ف

ائبالفوائد قبلاالر�اح ةخالل)EBITDA(واالطفاءواالستهالكوال�ف .الف�ت

 المجموعةشهدتكما 
�
ي ارتفاعا

ي مرة5.0منالتداول�سبةمستوى�ف
ي مرة7.8ا�2019عام�ف

ز�ادةمعرئ��ي �شكل2020عام�ف
.والمخزونالمدينةالذمم
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اوراق مال�ة اجنب�ة غ�ي مسعرة
اوراق مال�ة أجنب�ة غ�ي مسعرة مدارة

ةاوراق مال�ة اجنب�ة غ�ي مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدار 
اوراق مال�ة اجنب�ة مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة

صناديق محل�ة مدارة
اوراق مال�ة محل�ة غ�ي مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة

اوراق مال�ة محل�ة مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة

بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات االستثمارات –نظرة مالیة عامة 
الشاملة األخرى

ا المجموعةحققت ا عائد� ي االستثمار بيعوأر�احاالستثمار إيراداتمن%13.5بنسبةإجمال��
ي %8.5بـمقارنة2020عام�ف

.2019عام�ف

ي االستثماراتبهذەاالحتفاظيتم
ات�ج�ةألهدافمل��ةحقوقأدوات�ف بهذەاالحتفاظموعةالمجتنوي.األجلط��لةإ�متوسطةإس�ت

ةاالستثمارات .األجلط��لةلف�ت

مليون37.5قدرهاإجمال�ةبتكلفةاآلخرىالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالق�مةاستثماراتببيعالمجموعةقامت،العامخالل
افتمك.دمليون10.0قدرەر�ــحتحقيقعنهنتجمما ك.دمليون47.5وقدرەمبلغمقابل.ك.د ي بهاالع�ت

ضمنالمرحلةاألر�اح�ف
.المل��ةحقوق

ي المدارةالصناديقتتمثل
ي استثمارات�ف

ي ب�ستخدامتحدد االستثماراتلهذەالعادلةالق�مةإن.خاصةمل��ةصناديقوحدات�ف
صا�ف

.اإلستثمارمدير تق��ر بحسباألصولق�مة

 الشاملةاإليراداتخاللمنالعادلةبالق�مةاالستثمار بيعر�ــحال�همضافاالستثمار إيرادات�مثل:االستثماراتع�المحققالعائد
ا األخرى .األخرىالشاملةاإليراداتخاللمنالعادلةبالق�مةاالستثماراتع�مقسوم�

96.7

توزیع محفظة االستثمار
ك.بالملیون د

108.6

8.50%

13.50%
عائد محقق
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قدمة مـ
ن والتعل�مات    للقوانني

�
كة الخليج لل�ابالت بالق�ام باألعمال طبقا م �ش ن ن الصادرة عن  تل�ت كات والقوانني الخاصة بالحوكمة وقانون ال�ش

 هيئة أسواق المال. 

كة   كة و  لتأ�د من تطبيق المتممثلة بمجلس إدارتها و إدارتها التنف�ذ�ة با لذلك قامت ال�ش تع��ز  طلبات الرقاب�ة ع� مستوى ال�ش
ن الصادرة. و�عمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  كة وأ�شطتها بالتعل�مات والقوانني ام ال�ش ن كة والتأ�د من إل�ت ي ال�ش

  البيئة الرقاب�ة �ن
ها من الجوانب   ي تنف�ذ مواثيق العمل والس�اسات واإلجراءات الصادرة وغ�ي

عنه بصورة دور�ة ع� متابعة س�ي اإلدارة التنف�ذ�ة �ن
 .بمنظومة الحوكمة الخاصة

كة ألن   أمام مساهميها تطبيق أفضل ممارسات الشفاف�ة  لالحوكمة وسلوك�ات األعمال األخالق�ة    تتق�د بأع� معاي�ي و�س� ال�ش
   وذلك من خالل مراجعة بن�ة الحوكمة والممارسات المطبقة �شكل مستمر. 

 

إطار الحوكمة في الشركة 

 

 

 

 

المساھمون الجھات التنظیمیة 
والرقابیة

المدققین الخارجین 
المستقلین مجلس اإلدارة

أمین سر المجلس

الرئیس التنفیذي لجنة التدقیقلجنة المخاطر الترشیحاتلجنة 
والمكافآت

اإلدارة التنفیذیة المخاطرإدارة

طر

إدارة التدقیق

اللجنة التنفیذیة
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قدمة مـ
ن والتعل�مات    للقوانني
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  البيئة الرقاب�ة �ن
ها من الجوانب   ي تنف�ذ مواثيق العمل والس�اسات واإلجراءات الصادرة وغ�ي

عنه بصورة دور�ة ع� متابعة س�ي اإلدارة التنف�ذ�ة �ن
 .بمنظومة الحوكمة الخاصة

كة ألن   أمام مساهميها تطبيق أفضل ممارسات الشفاف�ة  لالحوكمة وسلوك�ات األعمال األخالق�ة    تتق�د بأع� معاي�ي و�س� ال�ش
   وذلك من خالل مراجعة بن�ة الحوكمة والممارسات المطبقة �شكل مستمر. 

 

إطار الحوكمة في الشركة 

 

 

 

 

المساھمون الجھات التنظیمیة 
والرقابیة

المدققین الخارجین 
المستقلین مجلس اإلدارة

أمین سر المجلس

الرئیس التنفیذي لجنة التدقیقلجنة المخاطر الترشیحاتلجنة 
والمكافآت

اإلدارة التنفیذیة المخاطرإدارة

طر

إدارة التدقیق

اللجنة التنفیذیة
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األولى القاعدة
لمجلس اإلدارة متوازنھیكلبناء

اإلدارة مجلستشكیل•
كة الخليج لل�ا  ن �   أعضاء  ناعات ال�ه��ائ�ة من ثمان�ةبالت والصيتألف مجلس إدارة �ش    ، للمجلس  وأمني

�
 الذي األسا�ي  للنظام وفقا

 للتشك�لة عضو  كل �شغله الذي والمنصب اإلعضاء  عدد يوضح
�
 غ�ي  من  هم األعضاء  جميع فإن  للمجلس، الحال�ة  بالمجلس ووفقا

ن   مستقل واحد .  عضو يوجد كما  التنف�ذيني
شيح رئ�س مجلس اإلدار   دارة اإل �قوم مجلس    بمراجعة �شك�ل مجلس إ و�قوم    ونائبه من خالل التص��ت ال�ي ة  ب�ت

�
كة وفقا   دارة ال�ش

كات  .لقانون هيئة أسواق المال وقانون ال�ش
 

 
 االسم

 
 المنصب

تصن�ف العضو (تنف�ذي/ غ�ي  
ن �   تنف�ذي/ مستقل)، أمني

ة   المؤهل العل�ي والخ�ب
 العمل�ة

تار�ــــخ أول  
ن   االنتخاب/ تعيني

ن ال�   أمني
ي 
 2004مارس/  ماجست�ي ادارة اعمال  غ�ي تنف�ذي  رئ�س مجلس اإلدارة   بدر نا� محمد الخرا�ن

نائب رئ�س مجلس   أسعد أحمد عمران البنوان
 1996أب��ل/  جام�ي  (مستقل)   /  غ�ي تنف�ذي اإلدارة

 1993أ�ت��ر/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   بدر محمد عبدالوهاب الجوعان 
/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   صباح خالد صالح الغن�م   1995د�سم�ب
 2007يناير/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   جمال نا� حمد الفالح 

جح�ل محمد عبدالرحمن  
 2004أب��ل/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   الجح�ل 

 2007يناير/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   يوسف ابراه�م يوسف الرقم 
 2007أب��ل/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   محمد سعد محمد السعد 

ن � المجلس  نا� عمران عبدهللا كنعان  ن � المجلس  أمني  2013/ 29/04 جام�ي  أمني
 

 

2020خالل عام الشركةإدارةمجلسجتماعاتإ•
كة    تار�ــــخ كل إجتماع وحضور كل عضو من أعضاء المجلس    2020خالل عام  يوضح الجدول أدناە عدد إجتماعات مجلس إدارة ال�ش

�
مبينا

ي حال حضو ح�ث تم التأش�ي بعالمة (  ،من عدمه
 جتماع. اإل ە ر ) �ن

 
 

ن   ال� اسم العضو/ أمني

         
أجتماع 

)  1رقم (
ي 
 المنعقد �ن

  اب��ل   16
2020 

أجتماع 
)   2رقم (

ي 
 المنعقد �ن

08    
 يوليو 

2020 

أجتماع 
   )3رقم (

ي 
   المنعقد �ن

13 
اغسطس 
2020 

أجتماع رقم 
)4     (

ي 
  المنعقد �ن

25   
 اغسطس 

2020 

أجتماع 
)  5رقم (

ي 
    المنعقد �ن

10  
 نوفم�ب 

2020 

أجتماع رقم 
)6     (

ي 
  المنعقد �ن

29    
د�سم�ب 

2020 

عدد 
 اإلجتماعات

ي (رئ�س مجلس اإلدارة) الس�د/ 
       6 بدر نا� محمد الخرا�ن

الس�د/ أسعد أحمد عمران البنوان (نائب رئ�س مجلس  
       6 العضو المستقل – اإلدارة)

 مد عبدالرحمن الجح�ل (عضو)الس�د/ جح�ل مح
      6 

 الس�د/ بدر محمد عبدالوهاب الجوعان (عضو)
      6 
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األولى القاعدة
لمجلس اإلدارة متوازنھیكلبناء

اإلدارة مجلستشكیل•
كة الخليج لل�ا  ن �   أعضاء  ناعات ال�ه��ائ�ة من ثمان�ةبالت والصيتألف مجلس إدارة �ش    ، للمجلس  وأمني
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 غ�ي  من  هم األعضاء  جميع فإن  للمجلس، الحال�ة  بالمجلس ووفقا

ن   مستقل واحد .  عضو يوجد كما  التنف�ذيني
شيح رئ�س مجلس اإلدار   دارة اإل �قوم مجلس    بمراجعة �شك�ل مجلس إ و�قوم    ونائبه من خالل التص��ت ال�ي ة  ب�ت

�
كة وفقا   دارة ال�ش

كات  .لقانون هيئة أسواق المال وقانون ال�ش
 

 
 االسم

 
 المنصب

تصن�ف العضو (تنف�ذي/ غ�ي  
ن �   تنف�ذي/ مستقل)، أمني

ة   المؤهل العل�ي والخ�ب
 العمل�ة

تار�ــــخ أول  
ن   االنتخاب/ تعيني

ن ال�   أمني
ي 
 2004مارس/  ماجست�ي ادارة اعمال  غ�ي تنف�ذي  رئ�س مجلس اإلدارة   بدر نا� محمد الخرا�ن

نائب رئ�س مجلس   أسعد أحمد عمران البنوان
 1996أب��ل/  جام�ي  (مستقل)   /  غ�ي تنف�ذي اإلدارة

 1993أ�ت��ر/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   بدر محمد عبدالوهاب الجوعان 
/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   صباح خالد صالح الغن�م   1995د�سم�ب
 2007يناير/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   جمال نا� حمد الفالح 

جح�ل محمد عبدالرحمن  
 2004أب��ل/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   الجح�ل 

 2007يناير/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   يوسف ابراه�م يوسف الرقم 
 2007أب��ل/  جام�ي  غ�ي تنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة   محمد سعد محمد السعد 

ن � المجلس  نا� عمران عبدهللا كنعان  ن � المجلس  أمني  2013/ 29/04 جام�ي  أمني
 

 

2020خالل عام الشركةإدارةمجلسجتماعاتإ•
كة    تار�ــــخ كل إجتماع وحضور كل عضو من أعضاء المجلس    2020خالل عام  يوضح الجدول أدناە عدد إجتماعات مجلس إدارة ال�ش

�
مبينا

ي حال حضو ح�ث تم التأش�ي بعالمة (  ،من عدمه
 جتماع. اإل ە ر ) �ن

 
 

ن   ال� اسم العضو/ أمني

         
أجتماع 

)  1رقم (
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 المنعقد �ن

  اب��ل   16
2020 

أجتماع 
)   2رقم (

ي 
 المنعقد �ن

08    
 يوليو 

2020 

أجتماع 
   )3رقم (

ي 
   المنعقد �ن

13 
اغسطس 
2020 

أجتماع رقم 
)4     (

ي 
  المنعقد �ن

25   
 اغسطس 

2020 

أجتماع 
)  5رقم (

ي 
    المنعقد �ن

10  
 نوفم�ب 

2020 

أجتماع رقم 
)6     (
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  المنعقد �ن
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د�سم�ب 

2020 

عدد 
 اإلجتماعات
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       6 بدر نا� محمد الخرا�ن
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      6 

 الس�د/ بدر محمد عبدالوهاب الجوعان (عضو)
      6 

 

 

الشركةإدارةمجلساجتماعاتمحاضروحفظوالتنسیقمتطلبات التسجیلأمین سر المجلس و•
ن  مهام تتضمن ي  اإلدارة مجلس  �  أمني

كة �ن  : ال�ش
ي سجل خاص مرقم    مؤرخة ومسلسلة  عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس اجتماعات محا�ن  وحفظ تدو�ن.1

بأرقام متتابعة  �ن
بدايته ونهايته وتار�خه وساعة  االجتماع  مكان  به   

�
االجتماع ومبينا فيها  ي عقد  اليت  والتقار�ر  وال�تب  والمحفوظات  ، للسنة 

 المجلس .  و��  من المحالة
ن  التنسيق.2 ن  التنسيق عن �ً فض  المجلس، أعضاء مختلف بني ي  بما  اآلخ��ن، المصالح وأصحاب المجلس بني

 المساهمون   ذلك �ن
 والموظفون.  واإلدارة

 المجلس.  أعضاء إ� الصلة ذات المعلومات كافة وصول  �سه�ل ع�  اإلدارة مجلس  رئ�س  مساعدة.3
ي  للمجلس ستشارة اإل  توف�ي .4

 .ة التجارة ر بالحوكمة وتعل�مات هيئة أسواق المال ووزا  المتعلقة القضا�ا  �ن
ي تمت وتب��بها وحفظها بح�ث �سهل الرج�ع إليها.  .5   إعداد محا�ن بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمل�ات التص��ت اليت

 

الثانیة القاعدة
والمسؤولیات للمھامالسلیمالتحدید

التنفیذیة واإلدارةاإلدارةمجلسمن أعضاءكلومسؤولیات مھام•
ي الس�اسات واللوائح المعتمدة بما �عكس التوازن  تم تحد�د مهام ومسؤول�ات كل من  

مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة �شكل واضح �ن
ي الصالح�ات والسلطات بين

وقد حدد الميثاق   . من خالل ميثاق عمل مجلس اإلدارة الذي تمة مناقشته و�عتمادە من قبل المجلس  هما �ن
تنف�ذي  جانب تحد�د واجبات ومسؤول�ات كل من رئ�س مجلس اإلدارة والرئ�س ال  مهام ومسؤول�ات مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة إ�

اإلدارة إ� ن � مجلس  اإلدارة ع�  وأمني اإلدارة. كما وحدد ميثاق مجلس  ي ألعضاء مجلس  المهين السلوك  وجود ه�كل   جانب قواعد 
كة وتم التشد�د ع� س�ا  كة يتناسب مع حجم وطب�عة أ�شطة ال�ش سة عدم تضارب المصالح وع� إستقالل�ة مجلس  لمجلس إدارة ال�ش
ي 
ال�ا�ن الوقت  أهم�ة تخص�ص  الميثاق ع�  التنف�ذ�ة. كما ونص  اإلدارة  عن  أجل    اإلدارة  من  اإلدارة  مهامهم    أداءإلجتماعات مجلس 

 ومسؤول�اتهم. 
 
خالل العام اإلدارة مجلس  إنجازات •

كة وس�اس-1 ات�ج�اتها تها وخططها ا إعتماد أهداف ال�ش  . و�س�ت
ي �سبة المب�عات  ل   المنشودة ف  ا هداألمتابعة من مجلس اإلدارة لتحقيق    وكان هناك  2020تقدي��ة لعام  ال   الموازنةتم وضع  -2

��ادة �ن
العام   الخل�ج�ة    2019عن  المصانع  من  الشد�دة  المنافسة  ،  رغم  اإلقتصاد�ة  واالقل�م�ة  ات  المتغ�ي اإلعتبار  ن  بعني األخذ  ومع 

ي يواجهها اإلقتصاد العال�ي  ي    قد حصل ارتفاع   إال أنه   �سبب جائحة كورونا    المتسارعة اليت
  %) 12.45( بنسبة    2020المب�عات لعام  �ن

عام    بالمقارنة ي    و�لغت   2019مع 
المنته�ة �ن المال�ة  للسنة  السهم  أي   27 (   2020/ 12/ 31�سبة ر�ح�ة    مقدارە   ارتفاعبفلس) 

ي 35%
 . عن العام الما�ن

 
 

 (عضو)   الس�د/ صباح خالد صالح الغن�م
      6 

 
 

ن ال�   اسم العضو/ أمني

         
أجتماع 

)  1رقم (
ي 
 المنعقد �ن

اب��ل     16
2020 

أجتماع 
)   2رقم (

ي 
 المنعقد �ن

08    
يوليو 
2020 

أجتماع 
)   3رقم (

ي    
المنعقد �ن

13 
اغسطس 
2020 

أجتماع رقم 
)4     (

ي   
المنعقد �ن

25   
 اغسطس 

2020 

أجتماع 
)  5رقم (

ي     
المنعقد �ن

10  
 نوفم�ب 

2020 

أجتماع رقم 
)6     (

ي  
المنعقد �ن

29    
د�سم�ب 

2020 

عدد 
 اإلجتماعات

       6 الس�د/ جمال نا� حمد الفالح (عضو) 

       6 (عضو) ة الس�د/ يوسف ابراه�م يوسف الرقم

       6 الس�د/ محمد سعد محمد السعد (عضو) 
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ي -3
ات�ج�ة نجح مجلس اإلدارة �ن  . 2019% عن عام 49.75القروض بنسبة  تخف�ض حجم  إس�ت

كات حوكمة نظام تطبيق-4   تنف�ذە فاعل�ة  ومراقبة ال�ش
�
 هيئة أسواق المال والئحته التنف�ذ�ة .  لقانون  طبقا

اف التنف�ذ�ة اإلدارة ف��ق  أداء  متابعة-5  .الداخل�ةعل�ه والتأ�د من فاعل�ة الضوابط  واإل�ش
 

 

ا المھام المناطة بھأداءلجان متخصصة تتمتع باإلستقاللیة كي تساعد على  27/04/2019تاریخ  في  مجلس اإلدارةشكل•
وھي كالتالي: 2021و  2020و 2019للسنواتدورة اإلنتخابیة للمجلس لفترة ال

 

 مهام اللجنة و�نجازاتها  أعضاء اللجنة  اسم اللجنة 
عدد 

إجتماعات  
 اللجنة

لجنة  
ش�حات  ال�ت
 والمكافآت 

ي -
 الس�د/ بدر نا� محمد الخرا�ن

 (رئ�س اللجنة)  
 الس�د/ أسعد أحمد عمران البنوان -
 )  مستقل عضو  -نائب رئ�س اللجنة ( 
  بدر محمد عبدالوهاب الجوعان الس�د/ -

 )   (عضو
 الس�د/ نا� عمران كنعان  -
ن � اللجنة)    (أمني
 

ي ترشيح  �ساعد لجنة -
ش�حات والمكافآت مجلس اإلدارة �ن ال�ت

أعضاء لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه بناء ع� معاي�ي  
ي كل لجنة ولضمان وجود عدد كاف من أعضاء مجلس 

العض��ة �ن
ي كل لجنة لم��د من إستقالل�ة قراراتهم. 

ن �ن  اإلدارة غ�ي التنف�ذيني
كة وموظفيها تعتمد س�اسات لمكافآت أعضاء مجلس إدارة ال�ش -

 إ� جانب مراقبة تنف�ذ تلك الس�اسات �شكل دوري. 
كة وس�استها بما يتعلق بالمكافآت  - ات�ج�ة ال�ش تراجع اللجنة إس�ت

ش�حات وآل�ة توز�ــــع المكافآت ورفعها إ� مجلس اإلدارة  وال�ت
 إلقرارها. 

�ة ودل�ل س�اسة منح المكافآت-  مناقشة س�اسة الموارد الب�ش
 س اإلدارة إلعتمادها. ورفعها ألعضاء مجل

 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 
ي  -

ن ال�فاءات المطل��ة �ن تعمل مع اإلدارات واللجان المعن�ة لتعيني
كة.   ال�ش

مناقشة اخذ المخصصات الالزمة العتماد مكافأة اعضاء مجلس -
كة ن ال�ش  . االدارة وموظفني

1 

(رئ�س الس�د/ أسعد أحمد عمران البنوان - لجنة التدقيق  
 ) عضو مستقل – اللجنة

محمد عبدالوهاب الجوعان بدر الس�د/ -
 (عضو) 

محمد عبدالرحمن الس�د/ جح�ل -
   )الجح�ل (عضو

 الس�د/ نا� عمران كنعان -
ن � اللجنة)    (أمني

خطة عمل إدارة الرقابة الداخل�ة وميثاق لجنة التدقيق   مناقشة-
ورفعها ألعضاء مجلس  ودل�ل س�اسة و�جراءات التدقيق الداخ�ي 

 اإلدارة إلعتمادها والعمل بها. 
 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 

التقار�ر المال�ة و�دارة الرقابة الداخل�ة والتدقيق الداخ�ي   مراقبة-
ي تتناسب مع   ام واألمور األخرى اليت ن ي ومتابعة اإلل�ت والتدقيق الخار�ب

 إختصاصاتها. 
ات - مراجعة الب�انات المال�ة وتقار�ر إدارة الرقابة الداخل�ة للف�ت

 . 2020المرحل�ة خالل 

4 

عمران البنوان (رئ�س الس�د/ أسعد أحمد - لجنة المخاطر 
 )  عضو مستقل – اللجنة

محمد عبدالوهاب الجوعان بدر الس�د/ -
 (عضو)  

محمد عبدالرحمن الس�د/ جح�ل -
 ) الجح�ل (عضو

 الس�د/ نا� عمران كنعان -
ن � اللجنة)     (أمني

تتو� لجنة المخاطر مسؤول�ة متابعة رقابة نظم إدارة مخاطر  -
ي  ي �شمل كافة المخاطر اليت كة اليت كة ومساعدة   ال�ش تواجهها ال�ش

ي 
مجلس اإلدارة ع� تحد�د وتقي�م مستوى المخاطر المقبول �ن

كة.   ال�ش
ا مناقشة ميثاق عمل لجنة المخاطر وس�اسة إدارة المخاطر ورفعه-

 ألعضاء مجلس اإلدارة إلعتمادها. 
 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 

إدارة مخاطر  تتو� لجنة المخاطر مسؤول�ة متابعة رقابة نظم -
كة ومساعدة   ي تواجهها ال�ش ي �شمل كافة المخاطر اليت كة اليت ال�ش
ي 

مجلس اإلدارة ع� تحد�د وتقي�م مستوى المخاطر المقبول �ن
كة.   ال�ش

ع�  مناقشة االجراءات المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا -
كة.   �شاط ال�ش

ي  مناقشة و�عتماد تق��ري إدارة المخاطر للسنة -
المال�ة المنته�ة �ن

 2020/ 06/ 30و  2019/ 12/ 31
ات�ج�ة ادارة المخاطر المعدة من قبل ادارة المخاطر مناقشة - اس�ت

ام  ن   ع� مجلس االدارةعرضها  ح�ث تم   2021للسنة المال�ة  واإلل�ت
 .  و اعتمادها 

4 
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ات�ج�ة نجح مجلس اإلدارة �ن  . 2019% عن عام 49.75القروض بنسبة  تخف�ض حجم  إس�ت

كات حوكمة نظام تطبيق-4   تنف�ذە فاعل�ة  ومراقبة ال�ش
�
 هيئة أسواق المال والئحته التنف�ذ�ة .  لقانون  طبقا

اف التنف�ذ�ة اإلدارة ف��ق  أداء  متابعة-5  .الداخل�ةعل�ه والتأ�د من فاعل�ة الضوابط  واإل�ش
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 مهام اللجنة و�نجازاتها  أعضاء اللجنة  اسم اللجنة 
عدد 

إجتماعات  
 اللجنة

لجنة  
ش�حات  ال�ت
 والمكافآت 
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  بدر محمد عبدالوهاب الجوعان الس�د/ -

 )   (عضو
 الس�د/ نا� عمران كنعان  -
ن � اللجنة)    (أمني
 

ي ترشيح  �ساعد لجنة -
ش�حات والمكافآت مجلس اإلدارة �ن ال�ت

أعضاء لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه بناء ع� معاي�ي  
ي كل لجنة ولضمان وجود عدد كاف من أعضاء مجلس 

العض��ة �ن
ي كل لجنة لم��د من إستقالل�ة قراراتهم. 

ن �ن  اإلدارة غ�ي التنف�ذيني
كة وموظفيها تعتمد س�اسات لمكافآت أعضاء مجلس إدارة ال�ش -

 إ� جانب مراقبة تنف�ذ تلك الس�اسات �شكل دوري. 
كة وس�استها بما يتعلق بالمكافآت  - ات�ج�ة ال�ش تراجع اللجنة إس�ت

ش�حات وآل�ة توز�ــــع المكافآت ورفعها إ� مجلس اإلدارة  وال�ت
 إلقرارها. 

�ة ودل�ل س�اسة منح المكافآت-  مناقشة س�اسة الموارد الب�ش
 س اإلدارة إلعتمادها. ورفعها ألعضاء مجل

 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 
ي  -

ن ال�فاءات المطل��ة �ن تعمل مع اإلدارات واللجان المعن�ة لتعيني
كة.   ال�ش

مناقشة اخذ المخصصات الالزمة العتماد مكافأة اعضاء مجلس -
كة ن ال�ش  . االدارة وموظفني

1 

(رئ�س الس�د/ أسعد أحمد عمران البنوان - لجنة التدقيق  
 ) عضو مستقل – اللجنة

محمد عبدالوهاب الجوعان بدر الس�د/ -
 (عضو) 

محمد عبدالرحمن الس�د/ جح�ل -
   )الجح�ل (عضو

 الس�د/ نا� عمران كنعان -
ن � اللجنة)    (أمني

خطة عمل إدارة الرقابة الداخل�ة وميثاق لجنة التدقيق   مناقشة-
ورفعها ألعضاء مجلس  ودل�ل س�اسة و�جراءات التدقيق الداخ�ي 

 اإلدارة إلعتمادها والعمل بها. 
 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 

التقار�ر المال�ة و�دارة الرقابة الداخل�ة والتدقيق الداخ�ي   مراقبة-
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ن � اللجنة)     (أمني

تتو� لجنة المخاطر مسؤول�ة متابعة رقابة نظم إدارة مخاطر  -
ي  ي �شمل كافة المخاطر اليت كة اليت كة ومساعدة   ال�ش تواجهها ال�ش
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مجلس اإلدارة ع� تحد�د وتقي�م مستوى المخاطر المقبول �ن

كة.   ال�ش
ا مناقشة ميثاق عمل لجنة المخاطر وس�اسة إدارة المخاطر ورفعه-

 ألعضاء مجلس اإلدارة إلعتمادها. 
 أبرز إنجازات اللجنة خالل العام: 

إدارة مخاطر  تتو� لجنة المخاطر مسؤول�ة متابعة رقابة نظم -
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ع�  مناقشة االجراءات المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا -
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ي  مناقشة و�عتماد تق��ري إدارة المخاطر للسنة -
المال�ة المنته�ة �ن

 2020/ 06/ 30و  2019/ 12/ 31
ات�ج�ة ادارة المخاطر المعدة من قبل ادارة المخاطر مناقشة - اس�ت

ام  ن   ع� مجلس االدارةعرضها  ح�ث تم   2021للسنة المال�ة  واإلل�ت
 .  و اعتمادها 

4 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التنفیذیةالعالقة بین مجلس اإلدارة واإلدارة•
ي تمكنهم  التنف�ذ�ة لل  ألعضاء مجلس اإلدارة الوصول إ� أي عضو من أعضاء اإلدارةيتيح   حصول ع� كافة المعلومات والب�انات األساس�ة اليت
ة من الجودة والدقة، وأنه  التقار�ر  لتأ�د من أن كافة  وا طالع والق�ام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعل�ة  اإل من   يتم إعدادها ع� درجة كب�ي

ي الوقت ا 
  . تخاذ القراراتتسه�ل عمل�ة إ للمناسب يتم تقد�مها إ� أعضاء مجلس اإلدارة �ن

ي الس�اسات واللوائح المعتمدة بما �عكس التوازن  
كما وتم تحد�د مهام ومسؤول�ات كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة �شكل واضح �ن

ن كل من مجلس اإلدارة واإلد ي الصالح�ات والسلطات بني
ارة التنف�ذ�ة، من خالل ميثاق عمل مجلس اإلدارة الذي تمة مناقشته و�عتمادە  �ن

المجلس.  اإلدارة  من قبل  اإلدارة �شأن   كذلك تقوم  تقار�ر دور�ة لمجلس  كة  أداءالتنف�ذ�ة ب�عداد  ة من    ال�ش إعدادها ع� درجة كب�ي يتم 
.   الجودة  ي ة محددة لتسه�ل دورهم الرقايب  خالل ف�ت

 

 

الثالثة القاعدة
التنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسلعضویةالكفاءةذويمنأشخاصختیارإ

تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت•
كة    شكلت  ش�حات والمكافآتال�ش ي    لجنة ال�ت ش�حات لمناصب أعضاء  مجلس اإلدارة واإلدارة  اليت تختص ب�عداد التوص�ات المتعلقة بال�ت

ي القاع  المتعلقة بالس�اسات واللوائح المنظمة لمنح التع��ضات والمكافآت. التنف�ذ�ة وتلك  
  دة الثان�ة من هذا التق��ر تفص�ل وتم التوضيح �ن

  . وأهم إنجازاتها  ە اللجنةأ��� عن هذ
 
 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة تقریر المكافآت الممنوحة ألعضاء •

 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأمین السر -1
ألف    310أقر مجلس اإلدارة برفع توصيته إ� أعضاء الجمع�ة العموم�ة العاد�ة ب�قرار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ح�ث بلغ مجموعها  

ن � مجلس اإلدارة ي باإلضافة إ� إقرارە مكافأة أمني  . دينار ك��يت
 
 

مكافأة اإلدارة التنفیذیة -2
كة أداءب مرتبط  التنف�ذ�ة باإلدارة الخاص المكافآت نظام نإ   وطب�عة حجم مع و�ما يتناسب المنشود النمو هدافأ تحقيق ومدى ال�ش

�حة �شمل المكافآت  .للوظ�فة والمسؤول�ات  المخاطر  ودرجة ي  متمثلة ثابتة �ش
�حة ا� باإلضافة ثابتة أخرى ومزا�ا  وعالوات رواتب �ن  �ش

ة ي مكافآ  متغ�ي
 .�شج�ع�ة سن��ة تتتمثل �ن

 
ھیكل تقریر المكافآت -3

 المكافآت والمزا�ا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

اجما�ي 
عدد 

 األعضاء 

كة األم كات التابعة  المكافآت والمزا�ا من خالل ال�ش  المكافآت والمزا�ا من خالل ال�ش

المكافآت والمزا�ا  
ة  الثابتة  ة  المكافآت والمزا�ا الثابتة المكافآت والمزا�ا المتغ�ي  المكافآت والمزا�ا المتغ�ي

ن ص�ي  ن ص�ي  مكافأة لجان  مكافأة سن��ة  تامني الرواتب الشه��ة  تامني
 مكافأة لجان  مكافأة سن��ة  االجمال�ة 

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 310,000 اليوجد 8
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كة جما�ي ا  ي ال�ش
ن �ن  المكافآت والمزا�ا الممنوحة للرئ�س التنف�ذي وكبار التنف�ذيني

اجما�ي 
عدد 

المناصب  
 التنف�ذ�ة 

كة األم كات التابعة  المكافآت والمزا�ا من خالل ال�ش  المكافآت والمزا�ا من خالل ال�ش

المكافآت والمزا�ا   المكافآت والمزا�ا الثابتة
ة  ة  والمزا�ا الثابتةالمكافآت  المتغ�ي  المكافآت والمزا�ا المتغ�ي

الرواتب الشه��ة 
ن ص�ي  االجمال�ة   مكافأة سن��ة  تأمني

الرواتب 
الشه��ة 
 االجمال�ة 

ن ص�ي   مكافأة سن��ة  تامني

 اليوجد اليوجد اليوجد 70,625 3,960 339,000 7
 

الرابعة القاعدة
المالیة التقاریرنزاھةضمان

ونزاھة التقاریر المالیة المعدة سالمة•

كة يتم عرضها بصورة سل�مة وعادلة، وأنها �ستعرض    قامت  بأن التقار�ر المال�ة لل�ش
�
كة كتاب�ا اإلدارة التنف�ذ�ة بالتعهد لمجلس إدارة ال�ش

كة من ب�انات ونتائج �شغ�ل�ة، كما أنه يتم إعدادها وفق معاي�ي المحاسبة ا   . لدول�ة المعتمدة من قبل الهيئةكافة الجوانب المال�ة لل�ش

       

المالیة لتقاریر سالمة ونزاھة ابمجلس اإلدارةتعھد•
كة الخليج لل�ابالت والصناعات ال�ه��ائ�ةرئ�س وأعضاء مجلس إدارة  نتعهد نحن   كة    الب�انات المال�ة  ونزاهة  سالمة�  �ش المعدة عن ال�ش

ي  
كة  2020/ 12/ 31خالل السنة المال�ة المنته�ة �ن ، و�أن هذە التقار�ر تم عرضها بصورة سل�مة  وكذلك كافة التقار�ر ذات الصلة بنشاط ال�ش

ينا من تعهد من  وعادلة، كما أنه تم إعدادها وفق معاي�ي المحاسبة الدول�ة المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وذلك بناًء ع� ما ورد إل 
ن قبل اإلدارة التنف�ذ�ة فضً� عن تق��ر  ي هذا الشأن.  مدققني

   الحسابات الخارج�ة �ن
 

 المنصب  االسم

ي 
 رئ�س مجلس اإلدارة   بدر نا� محمد الخرا�ن

 عضو المستقل ال  - نائب رئ�س مجلس اإلدارة  أسعد أحمد عمران البنوان

 عضو مجلس اإلدارة   بدر محمد عبدالوهاب الجوعان 

 عضو مجلس اإلدارة  صباح خالد صالح الغن�م 

 عضو مجلس اإلدارة   جمال نا� حمد الفالح 

 عضو مجلس اإلدارة   جح�ل محمد عبدالرحمن الجح�ل 

 عضو مجلس اإلدارة   يوسف ابراه�م يوسف الرقم 

 عضو مجلس اإلدارة   محمد سعد محمد السعد 
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تشكیل لجنة التدقیق •
أسا�ي    شكلت  �شكل  ي تختص  اليت التدقيق  لجنة  كة  الداخل�ة بال�ش الرقابة  المال�ة وأنظمة  التقار�ر  ونزاهة  تقوم    التأ�د من سالمة  كذلك 

ن ودراسة الس�اسات المحاسب�ة المتبعة وتقي�م نظم الرقابة الداخل�ة ومراجعة الت ي الحسابات الخارجيني   قيق الداخ�ي دبمتابعة أعمال مراقيب
ي القاع

 أ��� عن هذە اللجنة وأهم إنجازاتها.  دة الثان�ة من هذا التق��ر تفص�لوتم التوضيح �ن
  
ین الحسابات الخارجیيمراقباستقاللیة وحیادیة التأكید على•
ي -1 ن الحسابات الخارجي  تم التأ�د من كون مراقيب ن   ني كة ومجلس إدارتها، وعدم ق�امه  مستقلني كة ال تدخل    معن ال�ش بأعمال إضاف�ة لل�ش

ي قد تؤثر ع� الح�اد�ة أو اإلستقالل�ة.     ضمن أعمال المراجعة والتدقيق واليت
ي  -2 ي �قدمها مراقيب ن بناًء  الحسابات الخارجي  �قوم المجلس باإلعتماد ع� الخدمات اليت التدقيق المرفوعة إ�  ني ع� توص�ة من لجنة 

 مجلس اإلدارة. 
التدقي  -3 لجنة  تقوم  ن كذلك  الخارجيني الحسابات  ي  مراقيب ن  تعيني و�عادة  ن  بتعيني اإلدارة  لمجلس  بالتوص�ة  ي  يتم ح�ث  ق  مراقيب ن    تعيني

ن الخارجي الحسابات ي  ني
هم    المجلس توص�ات ع�  بناءا�  العاد�ة العامة الجمع�ة �ن إ أو تغي�ي أتعابهم والتأ�د من  ستقالليتهم  وتحد�د 

ي السجل الخاص لدى الهيئة. ومراجعة خطابات تعيينهم ودراسة 
كة و كونهم مق�دين �ن  مالحظاتهم ع� القوائم المال�ة لل�ش

ن السادة / جرانت ثورنتون  -4 كاە    –تم تكل�ف وتعيني ن للسنة  القطا�ي والعيبان و�ش ن حسابات خارجني بناءا� ع� موافقة    2020كمدققني
 الجمع�ة العموم�ة .  

 
 

الخامسة القاعدة
الداخلیة والرقابةالمخاطرإلدارةسلیمةنظموضع

مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر/إدارةتشكیل •
كة   ن مديرا� لها وذلك  تم  و   إدارة تتمتع باالستقالل�ة الفن�ة التامة وتتبع لجنة المخاطر  باستحداث ادارة للمخاطر و�ي   قامت ال�ش لتحد�د  تعيني

ي  كة لتحقيق أهدافها المنشودة ورفع توص�اتها للجنة إدارة المخاطر وق�اس والحد من كافة أنواع المخاطر اليت  .  تواجه ال�ش
 
المخاطر لجنة إدارةتشكیل •

كة   شكلت  ي وضع الس�اسات واللوائح إلدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة ال�ش
ي تختص �شكل أسا�ي �ن كة لجنة إدارة المخاطر اليت ال�ش

ي ال
 أ��� عن هذە اللجنة وأهم إنجازاتها.  قاعدة الثان�ة من هذا التق��ر تفص�للتحمل المخاطر. وتم التوضيح �ن

 
أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة •

كة  تعتمد  أنظ  ال�ش الداخل�ة  و بط  الض  ة ممجموعة من  كة وذلك من خاللالرقابة  ال�ش أ�شطة  ي تغ�ي جميع  اإلدار�ة    اليت الس�اسات  إتباع 
الج�د   والتوثيق  المعامالت  ع�ة  و�ش الرقاب�ة  واإلرشادات  بالحدود  ام  ن واإلل�ت كة  ال�ش ي 

�ن للموافقات  إطار  ��شاء  و المعتمدة  مناسب  عمل 
ف مجلس اإلدارة ع� التأ�د من تطبيق نظم الرقابة الداخل�ة وذلك من خالل لجنة المخاطر ولجنة  والت��حات والتحقق والتس��ة.  ��ش

 التدقيق. 
كة باإل قامت    ات هيئة أسواق  وفق متطلب  )ICR(   نظم الرقابة الداخل�ة ، إلعداد تق��ر لتقي�م ومراجعةجهة مستقلة ستعانة بخدمات  ال�ش

ي  
ي تنت�ي �ن ي إطار الرقابة الداخل�ة. وتبفقد تم إجراء الفحص وفق المعاي�ي المحد.  2020د�سم�ب    31المال، للسنة المال�ة اليت

ن أن نظم  دة �ن ني
كة الخليج لل�ابالت قد تم تطب�قها والمحافظة عليها وفق المعاي�ي المحددة ي �ش

 .الرقابة الداخل�ة �ن

إدارة التدقیق الداخلي  •
كة  إ كلف مجلس اإلدارة إدارة التدقيق الداخ�ي من خالل لجنة التدقيق بالمهام والمسؤول�ات المناطة لها. لذا ف  ن إدارة التدقيق الداخ�ي بال�ش

ن  كة ح�ث تقوم ب�ت و�د  مجلس اإلدارة واإلدارة  �ي إدارة تتمتع باالستقالل�ة الفن�ة التامة وتتبع لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس إدارة ال�ش
ي من شأنها تتضمن سالمة وفا  وط الرقاب�ة اليت كة للوصول إ� أهدافها  التنف�ذ�ة برأي مستقل وموضو�ي حول توفر الضوابط وال�ش عل�ة ال�ش

 . مجلس اإلدارة إ�ن يتم رفع تقار�ر إدارة التدقيق الداخ�ي من خالل لجنة التدقيق ع� أ
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السادسة القاعدة

األخالقیة والقیمالمھنيالسلوكتعزیز
عملالمیثاق •

اإلدارة   يتمثل مجلس  اإلدارة    دور  مسؤول�ات  تتمثل  بينما  كة،  لل�ش األخالق�ة  والق�م  المفاه�م  ترسخ  ي  اليت والمحددات  المعاي�ي  ي وضع 
�ن
ي تنف�ذ أهداف ال

كة وفق تلك المعاي�ي والمحددات. التنف�ذ�ة �ن ي ق�ام كل من مجلس اإلدارة   لذلك تم �ش
كة �ساهم �ن وضع ميثاق عمل لل�ش

ن   اع أو التعارض ودعم السلوك�ات  وتقد�م التوجيهات الال ة بهم ع� أ�مل وجهالمهام المنوط  أداء بوجميع الموظفني ن زمة لتجنب حاالت ال�ن
 المناسبة والحفاظ ع� ��ة المعلومات.  

ي والق�م األخ إعتمد   ام بمبادئ الحوكمة وتع��ز السلوك المهين ن الق�ة  أعضاء مجلس اإلدارة مجموعة من الس�اسات واإلجراءات الداخل�ة لإلل�ت
كة وتلك المرتبطة بمجلس اإلدارة وموظفيها. لوض ن مصالح ال�ش     ع فصل واضح بني

تعارض المصالح•
 لمجلس معتمدة آل�ة الس�اسة هذە تعد مصالح و لتهدف هذە الس�اسة إ� ضمان تطب�ف اإلجراءات المناسبة إل�تشاف حاالت تعارض ا 

ن   واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء لمنع اإلدارة ن المستقلني ي  المعلومات إستخدام إساءة من والموظفني كة لعملهم نظرا�  عليها  حصلوا  اليت  بال�ش
كة المتعلقة  والب�انات  المعلومات  عن  اإلفصاح عدم�جب   فإنه  ذلك،  إ� إضافة  منافع شخص�ة.  لتحقيق  مسم�ح باإلفصاح    كان إذا  إال بال�ش

ن  �ق  بموجب القانون. ها  عن ي من المتوقع أن تخل ب�ستقالليتهم وموضوعيتهم أو  وم الموظفني باإلفصاح �شكل تام وعادل عن كافة األمور اليت
كة.  ن أو ال�ش ن أو المتوقعني  تتعارض مع مهامهم المنوطة بهم تجاە عمالئهم الحاليني

 

السابعة القاعدة

المناسب الوقتوفيدقیقبشكلوالشفافیةاإلفصاح
والشفافیة اإلفصاح•

اف ع� إجراءات اإلفصاح   اإلدارة باإل�ش المناسب�قوم مجلس  الوقت  ي 
كة وتوف�ي    من أجل  الدقيق �ن المال�ة لل�ش السالمة  ترسيخ دعائم 

 . ن ن أو محتملني كة سواء كانوا مستثم��ن حاليني ن بال�ش كة باإلفصاح عن أي معلومة المعلومات والب�انات لجميع المهتمني ع�  فقد قامت ال�ش
 من الدقة والمصداق�ة. درجة عال�ة من  

ي خالل سنة   
ي    2020و�ن كة عن معلومات جوه��ة بح�ث كان اإلعالن �حتوي ع� قدر كاف من المعلومات والب�انات اليت أفصحت ال�ش

كة  .  مع توضيح أثرها ع� الب�اتات المال�ة�سمح ألي شخص بالوقوف ع� هذە المعلومات   ها ممن عن كبار مساهميكذلك أفصحت ال�ش
كة% أو أ��� من رأس مال  5تصل مل�يته �سبة   ن    بحسب تعل�مات هيئة أسواق المال  ال�ش كة بتحد�ث قائمة االشخاص المطلعني وقامت ال�ش

اإلفصاحات لديها  يتضمن كل  كة سجل خاص  ال�ش ب�ان  .وأعدت  إعالنها و�تم تحد�ث  ي تم  السجل �شكل دوري. كما و�حتوي  اليت ات هذا 
ي 
ي �ن

وين ي تم اإلعالن عنها الموقع اإلل��ت    .  قسم اإلعالنات كل اإلفصاحات اليت

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة سجل إفصاحات أعضاء •
 لإلطالع هناك

�
 ب�فصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة، وهو متاحا

�
كة سجً� خاصا  . عل�ه من قبل كافة مساه�ي ال�ش

 
المستثمرینشؤون وحدة تنظیم •

كة خصص ي قسم    ت ال�ش
وين ي الموقع اإلل��ت

كة  أر�اح توز�عات    ،التقار�ر المال�ة   كل من تضمن  يلشؤون المستثم��ن    �ن ي   السهم سعر    ، ال�ش
 السو�ت

كة  المساهمون ��ان كبار  والمخططات الب�ان�ة، و  ي ال�ش
ي من    أداء  المعلومات المال�ة الشاملة حول  . هذە األقسام تحتوي ع� �ن كة اليت ال�ش

هم من األطراف المعن�ة بالمعلومات المطل��ة ل ن وغ�ي ن والمساهمني  طالع عليها. إل شأنها تزو�د المحللني
 
المعلومات لوجیا وتكن•

كة كات  أ�شأت ال�ش ي   قسم مخصص لحوكمة ال�ش
وين ي الموقع اإلل��ت

ال ال���ت�ة والقواعد  بحسب التعل�مات الصادرة عن هيئة أسواق الم  �ن
يتضمنالتنظ�م�ة.   القسم  ي   هذا  اليت ال���ت�ة  المال  أسواق  هيئة  تعّرفها  الحوكمة كما  كة و�ي    ركائز  ال�ش ي 

�ن ى  مجاالت ك�ب اله�كل  تالمس 
إدارة  ظ��ي  التن والشفاف�ة،  اإلفصاح  األخالق�ة،  والمعاي�ي  ي  المهين السلوك  السلوك�ة،  الق�م  له،  التابعة  واللجان  اإلدارة  للحوكمة، مجلس 

. المخاطر والرقابة الداخل�ة، حما�ة المُ      بلغ، وعقد التأس�س والنظام األسا�ي
كة ع� إتباع تعل�مات الهيئة و�ورصة ال���ت ح�ث   ي والبوا تحرص ال�ش

وين �د اإلل��ت ون�ة للبورصة  تتم المراسالت عن ط��ق ال�ب بة اإلل��ت
ي الممثل والهيئة و�ن ال

كة مسؤول عن  قانوين كة إدخال الملل�ش  وتحديثها ع� موقع البورصة والهيئة.  علومات والب�انات الخاصة بال�ش
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السادسة القاعدة

األخالقیة والقیمالمھنيالسلوكتعزیز
عملالمیثاق •
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�ن
ي تنف�ذ أهداف ال

كة وفق تلك المعاي�ي والمحددات. التنف�ذ�ة �ن ي ق�ام كل من مجلس اإلدارة   لذلك تم �ش
كة �ساهم �ن وضع ميثاق عمل لل�ش

ن   اع أو التعارض ودعم السلوك�ات  وتقد�م التوجيهات الال ة بهم ع� أ�مل وجهالمهام المنوط  أداء بوجميع الموظفني ن زمة لتجنب حاالت ال�ن
 المناسبة والحفاظ ع� ��ة المعلومات.  

ي والق�م األخ إعتمد   ام بمبادئ الحوكمة وتع��ز السلوك المهين ن الق�ة  أعضاء مجلس اإلدارة مجموعة من الس�اسات واإلجراءات الداخل�ة لإلل�ت
كة وتلك المرتبطة بمجلس اإلدارة وموظفيها. لوض ن مصالح ال�ش     ع فصل واضح بني

تعارض المصالح•
 لمجلس معتمدة آل�ة الس�اسة هذە تعد مصالح و لتهدف هذە الس�اسة إ� ضمان تطب�ف اإلجراءات المناسبة إل�تشاف حاالت تعارض ا 

ن   واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء لمنع اإلدارة ن المستقلني ي  المعلومات إستخدام إساءة من والموظفني كة لعملهم نظرا�  عليها  حصلوا  اليت  بال�ش
كة المتعلقة  والب�انات  المعلومات  عن  اإلفصاح عدم�جب   فإنه  ذلك،  إ� إضافة  منافع شخص�ة.  لتحقيق  مسم�ح باإلفصاح    كان إذا  إال بال�ش

ن  �ق  بموجب القانون. ها  عن ي من المتوقع أن تخل ب�ستقالليتهم وموضوعيتهم أو  وم الموظفني باإلفصاح �شكل تام وعادل عن كافة األمور اليت
كة.  ن أو ال�ش ن أو المتوقعني  تتعارض مع مهامهم المنوطة بهم تجاە عمالئهم الحاليني

 

السابعة القاعدة

المناسب الوقتوفيدقیقبشكلوالشفافیةاإلفصاح
والشفافیة اإلفصاح•

اف ع� إجراءات اإلفصاح   اإلدارة باإل�ش المناسب�قوم مجلس  الوقت  ي 
كة وتوف�ي    من أجل  الدقيق �ن المال�ة لل�ش السالمة  ترسيخ دعائم 

 . ن ن أو محتملني كة سواء كانوا مستثم��ن حاليني ن بال�ش كة باإلفصاح عن أي معلومة المعلومات والب�انات لجميع المهتمني ع�  فقد قامت ال�ش
 من الدقة والمصداق�ة. درجة عال�ة من  

ي خالل سنة   
ي    2020و�ن كة عن معلومات جوه��ة بح�ث كان اإلعالن �حتوي ع� قدر كاف من المعلومات والب�انات اليت أفصحت ال�ش

كة  .  مع توضيح أثرها ع� الب�اتات المال�ة�سمح ألي شخص بالوقوف ع� هذە المعلومات   ها ممن عن كبار مساهميكذلك أفصحت ال�ش
كة% أو أ��� من رأس مال  5تصل مل�يته �سبة   ن    بحسب تعل�مات هيئة أسواق المال  ال�ش كة بتحد�ث قائمة االشخاص المطلعني وقامت ال�ش

اإلفصاحات لديها  يتضمن كل  كة سجل خاص  ال�ش ب�ان  .وأعدت  إعالنها و�تم تحد�ث  ي تم  السجل �شكل دوري. كما و�حتوي  اليت ات هذا 
ي 
ي �ن

وين ي تم اإلعالن عنها الموقع اإلل��ت    .  قسم اإلعالنات كل اإلفصاحات اليت

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة سجل إفصاحات أعضاء •
 لإلطالع هناك

�
 ب�فصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة، وهو متاحا

�
كة سجً� خاصا  . عل�ه من قبل كافة مساه�ي ال�ش

 
المستثمرینشؤون وحدة تنظیم •

كة خصص ي قسم    ت ال�ش
وين ي الموقع اإلل��ت

كة  أر�اح توز�عات    ،التقار�ر المال�ة   كل من تضمن  يلشؤون المستثم��ن    �ن ي   السهم سعر    ، ال�ش
 السو�ت

كة  المساهمون ��ان كبار  والمخططات الب�ان�ة، و  ي ال�ش
ي من    أداء  المعلومات المال�ة الشاملة حول  . هذە األقسام تحتوي ع� �ن كة اليت ال�ش

هم من األطراف المعن�ة بالمعلومات المطل��ة ل ن وغ�ي ن والمساهمني  طالع عليها. إل شأنها تزو�د المحللني
 
المعلومات لوجیا وتكن•

كة كات  أ�شأت ال�ش ي   قسم مخصص لحوكمة ال�ش
وين ي الموقع اإلل��ت

ال ال���ت�ة والقواعد  بحسب التعل�مات الصادرة عن هيئة أسواق الم  �ن
يتضمنالتنظ�م�ة.   القسم  ي   هذا  اليت ال���ت�ة  المال  أسواق  هيئة  تعّرفها  الحوكمة كما  كة و�ي    ركائز  ال�ش ي 

�ن ى  مجاالت ك�ب اله�كل  تالمس 
إدارة  ظ��ي  التن والشفاف�ة،  اإلفصاح  األخالق�ة،  والمعاي�ي  ي  المهين السلوك  السلوك�ة،  الق�م  له،  التابعة  واللجان  اإلدارة  للحوكمة، مجلس 

. المخاطر والرقابة الداخل�ة، حما�ة المُ      بلغ، وعقد التأس�س والنظام األسا�ي
كة ع� إتباع تعل�مات الهيئة و�ورصة ال���ت ح�ث   ي والبوا تحرص ال�ش

وين �د اإلل��ت ون�ة للبورصة  تتم المراسالت عن ط��ق ال�ب بة اإلل��ت
ي الممثل والهيئة و�ن ال

كة مسؤول عن  قانوين كة إدخال الملل�ش  وتحديثها ع� موقع البورصة والهيئة.  علومات والب�انات الخاصة بال�ش

 

الثامنة القاعدة

المساھمینحقوقحترامإ
لمساھمیناحقوق حمایة •
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ن والتص��ت ع� قراراتها �ن  . جتماعات الجمع�ة العامة للمساهمني
 
بالمساھمینسجل خاص •
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�
ات تطرأ ع� الب�انات المسجلة ف�ه وفقا ن بأي تغي�ي ي سجل المساهمني
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 والتعل�مات الصادرة عن الجهات الرقاب�ة ذات الصلة. 
 

جتماعات الخاصة بجمعیات الشركةإلتشجیع المساھمین على المشاركة والتصویت في ا•
كة المساه  شجعت  ي اإل ال�ش

ن ع� المشاركة والتص��ت �ن كة بناء ع� دعوة من مجلس اإلدجتماعات  مني ارة خالل  الخاصة بجمع�ات ال�ش
ن لحضور إ نتهاء السنة المال�ة. فقد تم تو الثالثة أشهر التال�ة إل  جتماع الجمع�ة العامة متضمنة جدول األعمال  ج�ه الدعوة إ� المساهمني

ن بمناقشة كل من تق��ر الحوكمة وتق��ر لجنة  و جتماع.  اإل وزمان ومكان انعقاد   تضمنت بنود جدول أعمال الجمع�ة العامة إحاطة المساهمني
مرا  تق��ر  ومناقشة  أعمالها،  ونتائج  الما�ي  ومركزها  كة  ال�ش �شاط  اإلدارة عن  وتق��ر مجلس  نتائج  التدقيق،  عن  ي  الخار�ب الحسابات  قب 

والمصاد  كة  لل�ش المال�ة  و� الب�انات  عل�ه  للتوز�ــــعقة  القابل  ال��ــح  ي 
ومناقشة  عتماد صا�ن الصلة،  ذات  األطراف  مع  التعامالت  ومناقشة   ،

 ستفسارات. جدول األعمال وما يرتبط بها من إ  الموضوعات المدرجة ع� 
 

كبار المساھمینقائمة •
 

 النسبة المئ��ة لعدد االسهم  اسم المساهم 

اء األسهم  كة الخ�ي العالم�ة لبيع و�ش ي ومجموعته (�ش
 % 23.73 )بدر نا� الخرا�ن

ي القابضة كة ا�جايب  % 12.17 ) جح�ل محمد جح�ل ومجموعته ( �ش
 % 5.90 إبراه�م عبد الرحمن العصفور 

 % 46. 5 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماع�ة 
كة المعراج   % 5 القابضة المحدودة �ش
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التاسعة القاعدة

المصالح أصحابدوردراكإ
أصحاب المصالح حقوق •

كة ي تكفل    وضعت ال�ش اف بها.  حما�ة حقوق أصحاب المصالح واإل القواعد واإلجراءات اليت  أعضاء  مع  التعامل  التأ��د أن   ع��شتملت  و ع�ت
أو  بذات   يتم  المصالح وأصحاب  اإلدارة  مجلس ن  المصالح دون أي تمي�ي المختلفة من أصحاب  كة مع األطراف  ال�ش ي تطبقها  اليت وط  ال�ش

ي سيتم إتباعها  وط تفض�ل�ة واإلجراءات اليت ي حالة إخالل أي من األطراف ب�ل   �ش
اماته. كما و�شتملت الس�اسة ع� آل��ن ن ات تع��ض أصحاب  �ت

ي حالة إ 
كة.   نتهاك حقوقهم وآل�ات �س��ة الشكاوى أو المصالح �ن ن ال�ش ي قد تنشأ بينهم و�ني عتبار أال �حصل  كما �جب األخذ باإل   الخالفات اليت

العقود والصفقا  ي 
ة من خالل تعامله �ن ن أ�ة م�ي المصالح ع�  اإل أي من أصحاب  كة  ال�ش ي �شاطات 

ي تدخل �ن اليت ي سب�ل عدم  ت 
عت�اد�ة �ن

كة مع .    تعارض معامالت أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع ال�ش ن  مصلحة المساهمني

تشجیع أصحاب المصالح على متابعة أنشطة الشركة  •
كة  تقوم ي متابعة أ�شطتها المختلفة من خالل إمكان�ة حصول  بتشجيع ال�ش

ع� المعلومات والب�انات  هم أصحاب المصالح ع� المشاركة �ن
ي   ذات الصلة بأ�شطتهم،

وين ي الوقت المناسب وع� أساس منتظم  هعتماد عل�بح�ث �مكن اإل   وذلك من خالل الموقع اإلل��ت
للحصول    �ن

المعلومات  شؤون    ع� كافة  جانب  إ�  كة  ال�ش وس�اسة  �ات،  المش�ت المب�عات،  شبكة  المنتجات،  المصانع،  من  إليها  �حتاجون  ي  اليت
كات.   المستثم��ن وحوكمة ال�ش

 

العاشرة القاعدة

داءاألوتحسینتعزیز

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة تقییم وتدریب•
التنف�ذ�ة بفهم مناس أعضاء مجلسيتمتع   إ اإلدارة واإلدارة  كة وعمل�اتها من  كة وأهدافها، إ� الجوانب  ب لس�ي عمل ال�ش ات�ج�ة ال�ش س�ت

كة،   امات القانون�ة والرقاب�ة الملقاة ع� عاتقواإلالمال�ة والتشغ�ل�ة ل�افة أ�شطة ال�ش ن المسؤول�ات والمهام المناطة بهم، ودور اللجان  و   همل�ت
كة  المنبثقة عن مجلس اإلدارة.   دة من س�اسات ومواثيق ونظم عمل مجلس  بالنسخة المعتمح�ث تم تزو�د جميع أعضاء مجلس إدارة ال�ش

 اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة. 
كة   وضعت كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة �شكل دوري، وذلك    أداء مجلس اإلدارة ككل و  أداءنظم وآل�ات لتقي�م ال�ش

ات   ات�ج�ة  تر   -Key Performance Indicatorsموضوع�ة  أداء من خالل وضع مجموعة من مؤ�ش اإلس�ت األهداف  تبط بمدى تحقيق 
كة وجودة إدارة المخاطر  وكفا�ة أنظمة الرقابة الداخل�ة، لتقي�م مجلس اإلدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة    لل�ش

)، فض�ً   أداء من لجانه، وتقي�م  
�
، وذلك �شكل دوري (سن��ا ن اح معالجتها بما  لقوة و�  عن تحد�د جوانب الضعف وا المدي��ن التنف�ذيني ق�ت

كة.   يتفق مع مصلحة ال�ش

  (Value Creation) المؤسسیةخلق القیم•
المؤسس�ة    �د أ  الق�م  اإلدارة ع� أهم�ة خلق  ال  (Value Creation)مجلس  كة، وذلك من خالل  ال�ش ي 

ن �ن العاملني الدائم ع� لدى  عمل 
ن معدالت األ تحقيق األهداف اإل  كة، وتحسني ات�ج�ة لل�ش ن داء س�ت ام بالقوانني ن  من خالل:  والتعل�مات وخاصة قواعد الحوكمة، واإلل�ت

كة، التجار�ة للسمة ق�مة  إضافة.1 كاء المصالح أصحاب ثقة وز�ادة لل�ش كة والحكومات والمجتمعات وال�ش ي ال�ش
 .�ن

،  العمل  فرصة  إتاحة.2 كة ع� بق�ة المصالح الجما�ي  .ها أهداف تحقيق  من أجل  لتغل�ب مصالح ال�ش
ي  العال�ة  والحرف�ة المهن�ة المسؤول�ة  روح  من بالم��د التح�ي و  الذات�ة، الرقابة  ع�  التشجيع.3

 .داءاأل  �ن
ن  حث.4  .بها  اآلخ��ن وتع��ف العمل ق�م معرفة  ع� الموظفني
ام مفهوم ��ش .5 ن ن  اإلل�ت ن  �ساعد مما  واألنظمة، بالقوانني ي  العمل ع� الموظفني

مت بيئة �ن ن  .التنظ�م�ة القواعدب ل�ت
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التاسعة القاعدة

المصالح أصحابدوردراكإ
أصحاب المصالح حقوق •
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العقود والصفقا  ي 
ة من خالل تعامله �ن ن أ�ة م�ي المصالح ع�  اإل أي من أصحاب  كة  ال�ش ي �شاطات 
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كة مع .    تعارض معامالت أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع ال�ش ن  مصلحة المساهمني

تشجیع أصحاب المصالح على متابعة أنشطة الشركة  •
كة  تقوم ي متابعة أ�شطتها المختلفة من خالل إمكان�ة حصول  بتشجيع ال�ش

ع� المعلومات والب�انات  هم أصحاب المصالح ع� المشاركة �ن
ي   ذات الصلة بأ�شطتهم،
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العاشرة القاعدة

داءاألوتحسینتعزیز
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كة   وضعت كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة �شكل دوري، وذلك    أداء مجلس اإلدارة ككل و  أداءنظم وآل�ات لتقي�م ال�ش
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كة وجودة إدارة المخاطر  وكفا�ة أنظمة الرقابة الداخل�ة، لتقي�م مجلس اإلدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة    لل�ش

)، فض�ً   أداء من لجانه، وتقي�م  
�
، وذلك �شكل دوري (سن��ا ن اح معالجتها بما  لقوة و�  عن تحد�د جوانب الضعف وا المدي��ن التنف�ذيني ق�ت

كة.   يتفق مع مصلحة ال�ش

  (Value Creation) المؤسسیةخلق القیم•
المؤسس�ة    �د أ  الق�م  اإلدارة ع� أهم�ة خلق  ال  (Value Creation)مجلس  كة، وذلك من خالل  ال�ش ي 

ن �ن العاملني الدائم ع� لدى  عمل 
ن معدالت األ تحقيق األهداف اإل  كة، وتحسني ات�ج�ة لل�ش ن داء س�ت ام بالقوانني ن  من خالل:  والتعل�مات وخاصة قواعد الحوكمة، واإلل�ت

كة، التجار�ة للسمة ق�مة  إضافة.1 كاء المصالح أصحاب ثقة وز�ادة لل�ش كة والحكومات والمجتمعات وال�ش ي ال�ش
 .�ن

،  العمل  فرصة  إتاحة.2 كة ع� بق�ة المصالح الجما�ي  .ها أهداف تحقيق  من أجل  لتغل�ب مصالح ال�ش
ي  العال�ة  والحرف�ة المهن�ة المسؤول�ة  روح  من بالم��د التح�ي و  الذات�ة، الرقابة  ع�  التشجيع.3

 .داءاأل  �ن
ن  حث.4  .بها  اآلخ��ن وتع��ف العمل ق�م معرفة  ع� الموظفني
ام مفهوم ��ش .5 ن ن  اإلل�ت ن  �ساعد مما  واألنظمة، بالقوانني ي  العمل ع� الموظفني

مت بيئة �ن ن  .التنظ�م�ة القواعدب ل�ت
 

 

 

عشر الحادیةالقاعدة 

جتماعیة اإلالمسؤولیةأھمیةعلىالتركیز

أھداف الشركة  •

كة لوضع س�اسة �س� كة وأهداف المجتمع لتحق�قها،   ال�ش ن كل من أهداف ال�ش روف المع�ش�ة  الظ تعمل ع� تط��ر و لتحقيق التوازن بني
 قتصاد�ة للمجتمع الذي تزاول �شاطها ف�ه.  واإلجتماع�ة واإل

جھود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي •

ي البالد المتعلقة  -1
اطات  نظرا للظروف الطارئة �ن تم  و الظروف االقتصاد�ة    الصح�ة المفروضة من قبل الدولة بجائحة كورونا واالش�ت

كة للمجتمع . تاج�ل جميع اال�شطة االجتماع�ة  ي تقوم بها ال�ش  اليت
كة بتوج�ه الموارد الالزمة لل -2    .  ع� استقرار العمالة ة حفاظمقامت ال�ش
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تقریر لجنة التدقیق
م 2020دیسمبر31للسنة المنتھیة في

أعضاء اللجنة

أحمد   الس�د/ أسعد  اللجنة من  اللجنة)تتألف عض��ة  (رئ�س  البنوان  الجوعان   - عمران  عضو مستقل والس�د/ محمد عبدالوهاب 
ن � اللجنة).   (عضو) والس�د/ جح�ل محمد عبدالرحمن الجح�ل  والس�د/ نا� عمران كنعان (أمني

إجتماعات اللجنة وإنجازاتھا

 ومن أهم إنجازاتها:   2020إجتمعت لجنة التدقيق أر�ــع مرات خالل العام 

ي تتناسب .1 ام واألمور األخرى اليت ن ي ومتابعة اإلل�ت   مراقبة التقار�ر المال�ة و�دارة الرقابة الداخل�ة والتدقيق الداخ�ي والتدقيق الخار�ب
 مع إختصاصاتها. 

 ورفع التوص�ات إ� مجلس اإلدارة.   2020ق الداخ�ي للعام مراجعة الب�انات المال�ة ونتائج تقار�ر إدارة التدقي .2

رأي اللجنة فیما یتعلق بالتدقیق الداخلي في الشركة 

ي تنف�ذ األعمال المحددة      2020قامت اللجنة خالل العام  
كة للتحقق من مدى فعاليتها �ن ي ال�ش

اف ع� إدارة التدقيق الداخ�ي �ن باإل�ش

كة  ، من قبل مجلس اإلدارة فإن اللجنة تحرص    .كما وتأ�دت اللجنة من ص�انة نظم الرقابة الداخل�ة والتأ�د من كفايتها وفعاليتها لل�ش

ن والس�اسات وا  كة بالقوانني ام ال�ش ن  لنظم والتعل�مات ذات العالقة. ع� إل�ت
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 المستقل  ب الحساباتق تقرير مرا
 

 الى السادة المساهمين 
   ش.م.ك.ع – ةشركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائي

 الكويت
 

 المجمعة    حول تدقيق البيانات المالية التقرير
 الرأي 
المالية  قمنا   البيانات  كةالمجمعة  بتدقيق  الكهربائية  لشر والصناعات  للكابالت  كة"ش.م.ك.ع. )  -  الخليج  كات التاب  ("مال   الشر لها  والشر عة 

المالي  ( "المجموعة") المركز  بيان  تتضمن  ي  والت  ي  المجمع ، 
ف  وبيان  2020ديسمير    31كما  الخسائر ،  او  االرباح المجمع    االرباح  او    وبيان 

و  المجمعالخسائر  الخرى  الشاملة  ي حقوق الملكية  ، االيرادات 
ات ف  النقدية    المجمع   وبيان التغير التدفقات  المنتهية ع  مالمجوبيان  للسنة 

ي ذلك التاري    خ، وااليضاحات حول البيانات المالية 
ي ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة ف 

 ، بما ف 
المالية البيانات  أن  المالي    تظهر المرفقة  المجمعة    برأينا،  المركز  المادية،  النواحي  من كافة  عادلة،  للمجموعةبصورة  ي   المجمع 

ف    31كما 
ي ذلك التاري    خ وفقا للالمجمعة  وتدفقاتها النقدية لمجمعة  ا نتائج أعمالها و   ،2020ديسمير  

   . معايير الدولية للتقارير الماليةللسنة المنتهية ف 
 

 أساس ابداء الرأي 
ق بلقد  التدقي منا  للتدقيقأعمال  الدولية  للمعايير  وفقا  حها  ؤو مس  إن  . ق  شر تم  قد  المعايير  تلك  وفق  بند  لياتنا  مؤو مسضمن  اقب  ر ليات 

حول  الح الماليةسابات  البيانات  تقريرنا   المجمعة  تدقيق  ي 
ف  اننا    . الوارد  الخالق وفقا   المجموعةعن    مستقلونكما  ميثاق    يةلمتطلبات 

المهنيير   ا   للمحاسبير   المجلس  عن  لمعايير  الصادر  للمحاسبير   لدولي  المهنية  قمنا  الخالقيات  امباال، كما  بما  ؤو مسب  لي   الخالقية  لياتنا 
ي حصلنا عليها، كافية ومالئمة  الخالقيات المهنية للمحاسبير  مجلس الدولي لمعايير المتطلبات  افق معو يت . اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق الت 

ي اب
 . رأينا داء لتكون أساسا ف 

 

 الرئيسيةأمور التدقيق 
التدقيق   ي كان لها ا الم، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك  الرئيسية ان أمور  ي همية  لور الت 

ى ف  المالية  ت  الكير البيانات  للسنة دقيق    المجمعة 
تلك    . الحالية استعراض  تم  المالية  المولقد  البيانات  تدقيق  حول  تقريرنا  فحوى  ضمن  و ككلالمجمعة  ور  ال  ال  ،  ي  التوصل  المهت  رأينا 

 ق الرئيسية. دناه كأمور التدقي أ كما قمنا بتحديد المور المبينة   ور. المحول تلك   منفصال ننا ال نبدي رأيا  إ حولها، و 
 

 تحقق االيرادات
االيرادات   قياس  ي    عىليتم 

ف المجموعة ب  عقد أساس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه ف  تنقل  مع العميل. تعي  عندما  اإليرادات 
ي السياسة السيطرة

ة بتحقق  المحاسبية المتعلق   عىل منتج أو خدمة إل عميل. تتبع المجموعة عملية من خمس خطوات كما هو موضح ف 
رقم    اإليرادات تحقق    (. 6. 4)ايضاح  معايير  تطبيق  االدراة  اضات  افي  تتطلب  حيث  النطاق  هذا  عىل  التدقيق  عملية  لكل تركز   االيرادات 

 وقد ينتج عن هذا ظروف تتطلب دراسة متأنية لتحديد كيفية تسجيل االيرادات.  ر االيرادات عىل حدة. مصدر من مصاد 
ي  التدقيق مالعتضمنت ا   . تدقيق شاملة إجراءات وتنفيذ  التشغيل للضوابط الداخلية المرتبطة بها  فعالية اختبار  قمنا بها  الت 

 
لتحديد أي مصادر هامة جديلقد قمنا بمراجعة تحليلية ومراجعة حسا  االدارة  دة لتدفق االيرادات. تضمنت اجراءات االختبار مراجعة  بات 

كد من استيفاء معايير التحقق وفقا للمعايير لتسليم ولوائح اال ا عقود العمالء وتدقيق سجالت   قمنا أيضا الدولية للتقارير المالية.   سعار والتأ
 فيها واالفصاحات الخرى المتعلقة بها.  ياسة تحقق اإليرادات الخاصة بها والحكام الواردة بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة عن س

ي االيضصان االيرادات حسب القطاع مف 
 . 26  اح رقمح عنها ف 
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 المستقل  ب الحساباتق تقرير مرا
 

 الى السادة المساهمين 
   ش.م.ك.ع – ةشركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائي

 الكويت
 

 المجمعة    حول تدقيق البيانات المالية التقرير
 الرأي 
المالية  قمنا   البيانات  كةالمجمعة  بتدقيق  الكهربائية  لشر والصناعات  للكابالت  كة"ش.م.ك.ع. )  -  الخليج  كات التاب  ("مال   الشر لها  والشر عة 

المالي  ( "المجموعة") المركز  بيان  تتضمن  ي  والت  ي  المجمع ، 
ف  وبيان  2020ديسمير    31كما  الخسائر ،  او  االرباح المجمع    االرباح  او    وبيان 

و  المجمعالخسائر  الخرى  الشاملة  ي حقوق الملكية  ، االيرادات 
ات ف  النقدية    المجمع   وبيان التغير التدفقات  المنتهية ع  مالمجوبيان  للسنة 

ي ذلك التاري    خ، وااليضاحات حول البيانات المالية 
ي ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة ف 

 ، بما ف 
المالية البيانات  أن  المالي    تظهر المرفقة  المجمعة    برأينا،  المركز  المادية،  النواحي  من كافة  عادلة،  للمجموعةبصورة  ي   المجمع 

ف    31كما 
ي ذلك التاري    خ وفقا للالمجمعة  وتدفقاتها النقدية لمجمعة  ا نتائج أعمالها و   ،2020ديسمير  

   . معايير الدولية للتقارير الماليةللسنة المنتهية ف 
 

 أساس ابداء الرأي 
ق بلقد  التدقي منا  للتدقيقأعمال  الدولية  للمعايير  وفقا  حها  ؤو مس  إن  . ق  شر تم  قد  المعايير  تلك  وفق  بند  لياتنا  مؤو مسضمن  اقب  ر ليات 

حول  الح الماليةسابات  البيانات  تقريرنا   المجمعة  تدقيق  ي 
ف  اننا    . الوارد  الخالق وفقا   المجموعةعن    مستقلونكما  ميثاق    يةلمتطلبات 

المهنيير   ا   للمحاسبير   المجلس  عن  لمعايير  الصادر  للمحاسبير   لدولي  المهنية  قمنا  الخالقيات  امباال، كما  بما  ؤو مسب  لي   الخالقية  لياتنا 
ي حصلنا عليها، كافية ومالئمة  الخالقيات المهنية للمحاسبير  مجلس الدولي لمعايير المتطلبات  افق معو يت . اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق الت 

ي اب
 . رأينا داء لتكون أساسا ف 

 

 الرئيسيةأمور التدقيق 
التدقيق   ي كان لها ا الم، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك  الرئيسية ان أمور  ي همية  لور الت 

ى ف  المالية  ت  الكير البيانات  للسنة دقيق    المجمعة 
تلك    . الحالية استعراض  تم  المالية  المولقد  البيانات  تدقيق  حول  تقريرنا  فحوى  ضمن  و ككلالمجمعة  ور  ال  ال  ،  ي  التوصل  المهت  رأينا 

 ق الرئيسية. دناه كأمور التدقي أ كما قمنا بتحديد المور المبينة   ور. المحول تلك   منفصال ننا ال نبدي رأيا  إ حولها، و 
 

 تحقق االيرادات
االيرادات   قياس  ي    عىليتم 

ف المجموعة ب  عقد أساس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه ف  تنقل  مع العميل. تعي  عندما  اإليرادات 
ي السياسة السيطرة

ة بتحقق  المحاسبية المتعلق   عىل منتج أو خدمة إل عميل. تتبع المجموعة عملية من خمس خطوات كما هو موضح ف 
رقم    اإليرادات تحقق    (. 6. 4)ايضاح  معايير  تطبيق  االدراة  اضات  افي  تتطلب  حيث  النطاق  هذا  عىل  التدقيق  عملية  لكل تركز   االيرادات 

 وقد ينتج عن هذا ظروف تتطلب دراسة متأنية لتحديد كيفية تسجيل االيرادات.  ر االيرادات عىل حدة. مصدر من مصاد 
ي  التدقيق مالعتضمنت ا   . تدقيق شاملة إجراءات وتنفيذ  التشغيل للضوابط الداخلية المرتبطة بها  فعالية اختبار  قمنا بها  الت 

 
لتحديد أي مصادر هامة جديلقد قمنا بمراجعة تحليلية ومراجعة حسا  االدارة  دة لتدفق االيرادات. تضمنت اجراءات االختبار مراجعة  بات 

كد من استيفاء معايير التحقق وفقا للمعايير لتسليم ولوائح اال ا عقود العمالء وتدقيق سجالت   قمنا أيضا الدولية للتقارير المالية.   سعار والتأ
 فيها واالفصاحات الخرى المتعلقة بها.  ياسة تحقق اإليرادات الخاصة بها والحكام الواردة بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة عن س

ي االيضصان االيرادات حسب القطاع مف 
 . 26  اح رقمح عنها ف 
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والصناعات  شركة الخليج للكابالت  ساهميمالى السادة  المستقلالحسابات  تابع / تقرير مراقب
 عش.م.ك. – الكهربائية

 
 الرئيسية أمور التدقيق تابع /  

 وتكلفة المخزون  البضاعة
يخضع    . وقطع الغيار   يذ يد التنف وأعمال قالمواد الولية والبضاعة الجاهزة  تشمل  و جموع اصول المجموعة  من م  جزءا هاما تمثل البضاعة  

قد يؤدي هذا  الجاهزة. و    أسعار البضاعةلي تسجيل قيمة البضاعة لتقلبات االسعار العالمية ، خاصة تلك المرتبطة باسعار النحاس وبالتا 
داد كامل قيمة تلك البضاعة. ال   فرضيات محتملة حول إمكانية اسي 

 
ي قمنا بها ،عمليات التدقيق    تضمنت ة  اختبار ضو   الت  ابط المجموعة الداخلية عىل حركة البضاعة من الوارد والصادر وأرصدة نهاية الفي 

اء، ذات الصلة  المخزون عىل اساس العينة مع الوثائق    مطابقة تكلفةو   خرى ل التكاليف ا   عمليات احتسابودراسة واختبار    مثل فواتير الشر
المحملة  الغير   ة  البضاعة، مباشر قيمة  ية  القيمة  بير    العالقة  ومراجعة  عىل  ي   خالل   اإلنتاج   وتكلفة  للمخزون  الدفي  الت  ة 

  إنتاج   تم  الفي 
ي  المسجلة المخصصات مستويات  ةبدراس قمنا يها.كما المخزون ف 

ي  ضوء ف 
ي  المبيعات قيمة صاف  ي  فعليا  تحققت  الت 

ي  وتلك العام نهاية ف    الت 
ي وقتأن تت   تملمحلا   من

كما قمنا أيضا بدراسة مدى مالئمة االفصاحات فيما يتعلق  . ومقارنة ذلك مع أسعار المواد المعلنة  الحق  حقق ف 
ي البيانات ا  بالبضاعة
 . المجمعة لماليةف 

 . 13رقم ضمن اإليضاح   البضاعةحول   إدراج إفصاحات المجموعةتم  
 

 ذمم تجارية مدينة 
المجموعة يبق  خطر عجز العمالء عن السداد موضوعا    عمالء  طبيعةل  ونظرا   العمالء  مع  هامة  مدينة  رية ا تج  ذمم  المجموعة  يوجد لدى

 هاما. 
 

اخت  بها  قمنا  ي  الت  التدقيق  عمليات  المجموعة  تضمنت  ضوابط  و بار  المدينة،  الذمم  تحصيل  عمليات  مخصصات  عىل  اختبار كفاية 
خالل   من  المدينة  التجارية  الذمم  مقابل  الصلة  االف   ار تبخ ا المجموعة  ذات  اضات  الخسائر  ي  قياس  عند  استخدامها  تم  ي  الت  والعوامل 

المتوقعة   التحص االئتمانية  ة  خير عن  معلوماتنا  االعتبار  بعير   االخذ  البيانات    مؤخرا يالت  مع  أيضا  و  القطاع  هذا  ي 
ة  من    التاريخيةف  خير

ي هذا المجالاف  كفاية  ر كما قمنا أيضا باالخذ بعير  االعتبا التحصيالت السابقة للمجموعة. 
  . صاحات المجموعة ف 

 . 14رقم   ضمن اإليضاح  التجارية المدينة الذمم حسابات حول تم إدراج افصاحات المجموعة 
 

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  المدرجةغير  راتاالستثماتقييم 
ا  اإل ال تمثل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  ا ستثمارات  جزءيرادات  للمجموعة  الخرى  اجمالي    ا هام  ا لشاملة  ونظرا  أصولها من   .

كيبة ا  وط تلك االستثمارات، فلطبيعة الي  ي إما عىل أساس تقييمات خارجية مستقلة أو عىل نماذج  م  دواتن تقييم تلك ال إ لفريدة وشر بت 
ي 
ف  معلنة  أسعار  أساس  عىل  وليس  المجموعة  قبل  من  داخليا  تطويرها  تم  تأكد جوهري أسواق نش  تقييم  ال وجود عدم    طة، مما يؤدي 

ي تدقأهمية كير   دوات ن لتقدير القيمة العادلة لتلك ال وبناء عليه، كا  حول قياس قيمة تلك االستثمارات. 
يقنا، مما تطلب رصف المزيد  ى ف 

ي بنيت ي مجهود التدقيق لتقييم مدى مالئمة تلك التقييمات والفرضيات الت 
ي ف 
 عليها.   من الوقت اإلضاف 

 
ية لالستثمارات غير المدرجة مع تقييمات المجموعة الداخلية او الخارجية اجراءاتان  ي قمنا بها تضمنت مطابقة القيمة الدفي   التدقيق الت 

التقييم ومنهجية  اضات  واالفي  التقديرات  مالءمة  واختبار  وتقييم  التقييم  تقنيات  باستخدام  المؤيد  المعدة  المستندات    ة والحصول عىل 
 حات لتعزيز التقييمات.  والتوضي 

 . 12ضمن ايضاح رقم   بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة الخرى غير المدرجة  استثماراتها  حول تم إدراج إفصاحات المجموعة
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 2020ديسمبر  31متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة عن السنة المنتهية في معلومات أخرى 

ي التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية  تتكون المعلومات الخرى   مات االخرى. المعلو   نان االدارة مسؤولة ع
من المعلومات الواردة ف 

ي  
الب  2020ديسمير    31ف  المجمعة وتقرير مراقبيان، بخالف  المالية  الشر  . الحسابات حولها   ات  إدارة  عىل تقرير مجلس  حصلنا  الم لقد  كة 

مراقب   تقرير  تاري    خ  ونتبالحسا قبل  تقرير  و ات  تاري    خ  بعد  للمجموعة  السنوي  التقرير  أقسام  من  تبق   ما  عىل  الحصول    مراقب قع 
 الحسابات. 

ال  المجمعة  المالية  البيانات  حول  رأينا  ال إن  ونحن  المرفقة  االخرى  المعلومات  يغطي  تلك      عىل  كيدات  التأ اشكال  من  شكل  اي  نبدي 
 المعلومات. 

ا  للبيانات  يتعلق بتدقيقنا  اذا كانت  مالية  لفيما  بالنظر فيما  بذلك، نقوم  القيام  االخرى واثناء  المعلومات  المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة 
جوه متطابقة  غير  االخرى  البياناتالمعلومات  مع  غير   ريا  او  التدقيق  عملية  أثناء  عليها  الحصول  تم  ي  الت  معلوماتنا  مع  أو  المجمعة  المالية 

يشوب   قد  ي  الت  المور  من  اخطا هذلك  تلك  ا  ضمن  مادية  اخطاء  فعال  هناك  بأن  بها،  قمنا  ي  الت  االعمال  عىل  بناء  استنتجنا،  ما  وإذا  مادية.  ء 
ي هذا الشأن. المعلومات االخرى، فالمطلوب منا بيا 

ء للتقرير عنه ف  ي
 ن تلك المور. ليس لدينا اي شر

 
 المجمعة   حول البيانات الماليةالمسؤولين عن تطبيق الحوكمة و لية االدارة ؤومس

االد هي  ان  المالية  ارة  البيانات  وعرض  اعداد  عن  المسؤولة  الماليةالمجمعة  الجهة  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  عادل  نظام    بشكل  ، وعن 
ال المالية  ا دالضبط  البيانات  اعداد  من  مناسبا لتمكينها  تراه  الذي  الغش  المجمعة  خىلي  ناتجة عن  مادية سواء كانت  من فروقات  بشكل خال 
 أو الخطأ. 

، واالفصاح  االستمرار كمنشأة عاملة عىل  المجموعة مسؤولة عن تقييم قدرة   المجموعة، تكون ادارة المجمعة البيانات المالية  هذهعداد وإل 
، ما لم يكن بنية االدارة تصفية   وتطبيقاالستمرارية    تلك ور المتعلقة بتحقيقالماجة، عن  حل،عند ا  ي   المجموعة مبدأ االستمرارية المحاستر

 عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى إتخاذ هذا اإلجراء. ، أو  أنشطتها اف أو ايق
 

 . للمجموعةالتقرير المالي  الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية  المسؤولير  عن تطبيق الحوكمة همان 
  

 المجمعة  حول تدقيق البيانات المالية  مراقب الحساباتليات ؤومس
معقولة   كيدات  تأ عىل  الحصول  المالية  نأبان أهدافنا هي  الغش  ككل ،  المجمعة   البيانات  ناتجة عن  مادية، سواء كانت  من فروقات  ، خالية 

تقرير   واصدار  الخطأ،  رأ  التدقيقأو  عىل  يحتوي  مهمة  ا. ني الذي  بأن  تضمن  ال  ولكنها  المستوى،  عالية  كيدات  تأ هي  المعقولة  كيدات  التأ ان 
للتدقي الدولية  المعايير  متطلبات  وفق  المنفذة  وجودها.  التدقيق  حالة  ي 

ف  المادية  الخطاء  دائما  تكتشف  سوف  أن  ق،  يمكن  الفروقات  إن 
مجت  أو  منفردة  كانت  سواء  مادية  وتعتير  الخطأ  أو  الغش  من  أن  ةعمتنشأ  المتوقع  من  يكون  عندما  االقتصادية    تؤثر ،  القرارات  عىل 

ي  للمستخدم بناء عىل 
 .  المجمعة تلك البيانات المالية  ما ورد ف 

 
من  و  التكجزء  التقديرات  مهام  بممارسة  نقوم  للتدقيق،  الدولية  المعايير  وفق  الشكواالحتفاظ    المهنيةدقيق  من  طيلة    بمستوى  ي  المهت 

 أننا:  التدقيق.كما  أعمال
بتحديد  • المالية   نقوم  البيانات  ي 

ف  المادية  الفروقات  مخاطر  الخطأ المجمعة   وتقييم  أو  الغش  عن  ناتجة  سواء كانت  وتنفيذ  ،  وتصميم   ،
التدقيقاج الكا المالئمة    راءات  التدقيق  أدلة  عىل  المخاطر، والحصول  تلك  مع  تتجاوب  ي  أساسا  الت  لنا  لتوفر  والمالئمة  رأينا. إل فية   بداء 
تلكخم  إن من  أعىل  تعتير  الغش  عن  الناتجة  المادية  الفروقات  اكتشاف  عدم  قد    المخاطر   اطر  الغش  أن  حيث  الخطأ،  عن  الناتجة 

.  إلجراءات الضبطت مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز ، أو حذوفا ، أو تزوير تواطؤ يشمل    الداخىلي
اجراءات • اج  فهم  تصميم  لغرض  بالتدقيق  عالقة  لها  ي  الت  الداخىلي  لغرض  ر الضبط  ليس  ولكن  الظروف،  حسب  المالئمة  التدقيق  اءات 

 . للمجموعةابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخىلي 
ال • السياسات  مالئمة  ومعقوليةتقييم  المتبعة  المحاسبية    محاسبية  بها   المطبقة التقديرات  المتعلقة  قبل  و   وااليضاحات  من  المعدة 

 االدارة. 
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 الرئيسية أمور التدقيق تابع /  

 وتكلفة المخزون  البضاعة
يخضع    . وقطع الغيار   يذ يد التنف وأعمال قالمواد الولية والبضاعة الجاهزة  تشمل  و جموع اصول المجموعة  من م  جزءا هاما تمثل البضاعة  

قد يؤدي هذا  الجاهزة. و    أسعار البضاعةلي تسجيل قيمة البضاعة لتقلبات االسعار العالمية ، خاصة تلك المرتبطة باسعار النحاس وبالتا 
داد كامل قيمة تلك البضاعة. ال   فرضيات محتملة حول إمكانية اسي 

 
ي قمنا بها ،عمليات التدقيق    تضمنت ة  اختبار ضو   الت  ابط المجموعة الداخلية عىل حركة البضاعة من الوارد والصادر وأرصدة نهاية الفي 

اء، ذات الصلة  المخزون عىل اساس العينة مع الوثائق    مطابقة تكلفةو   خرى ل التكاليف ا   عمليات احتسابودراسة واختبار    مثل فواتير الشر
المحملة  الغير   ة  البضاعة، مباشر قيمة  ية  القيمة  بير    العالقة  ومراجعة  عىل  ي   خالل   اإلنتاج   وتكلفة  للمخزون  الدفي  الت  ة 

  إنتاج   تم  الفي 
ي  المسجلة المخصصات مستويات  ةبدراس قمنا يها.كما المخزون ف 

ي  ضوء ف 
ي  المبيعات قيمة صاف  ي  فعليا  تحققت  الت 

ي  وتلك العام نهاية ف    الت 
ي وقتأن تت   تملمحلا   من

كما قمنا أيضا بدراسة مدى مالئمة االفصاحات فيما يتعلق  . ومقارنة ذلك مع أسعار المواد المعلنة  الحق  حقق ف 
ي البيانات ا  بالبضاعة
 . المجمعة لماليةف 

 . 13رقم ضمن اإليضاح   البضاعةحول   إدراج إفصاحات المجموعةتم  
 

 ذمم تجارية مدينة 
المجموعة يبق  خطر عجز العمالء عن السداد موضوعا    عمالء  طبيعةل  ونظرا   العمالء  مع  هامة  مدينة  رية ا تج  ذمم  المجموعة  يوجد لدى

 هاما. 
 

اخت  بها  قمنا  ي  الت  التدقيق  عمليات  المجموعة  تضمنت  ضوابط  و بار  المدينة،  الذمم  تحصيل  عمليات  مخصصات  عىل  اختبار كفاية 
خالل   من  المدينة  التجارية  الذمم  مقابل  الصلة  االف   ار تبخ ا المجموعة  ذات  اضات  الخسائر  ي  قياس  عند  استخدامها  تم  ي  الت  والعوامل 

المتوقعة   التحص االئتمانية  ة  خير عن  معلوماتنا  االعتبار  بعير   االخذ  البيانات    مؤخرا يالت  مع  أيضا  و  القطاع  هذا  ي 
ة  من    التاريخيةف  خير

ي هذا المجالاف  كفاية  ر كما قمنا أيضا باالخذ بعير  االعتبا التحصيالت السابقة للمجموعة. 
  . صاحات المجموعة ف 

 . 14رقم   ضمن اإليضاح  التجارية المدينة الذمم حسابات حول تم إدراج افصاحات المجموعة 
 

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  المدرجةغير  راتاالستثماتقييم 
ا  اإل ال تمثل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  ا ستثمارات  جزءيرادات  للمجموعة  الخرى  اجمالي    ا هام  ا لشاملة  ونظرا  أصولها من   .

كيبة ا  وط تلك االستثمارات، فلطبيعة الي  ي إما عىل أساس تقييمات خارجية مستقلة أو عىل نماذج  م  دواتن تقييم تلك ال إ لفريدة وشر بت 
ي 
ف  معلنة  أسعار  أساس  عىل  وليس  المجموعة  قبل  من  داخليا  تطويرها  تم  تأكد جوهري أسواق نش  تقييم  ال وجود عدم    طة، مما يؤدي 

ي تدقأهمية كير   دوات ن لتقدير القيمة العادلة لتلك ال وبناء عليه، كا  حول قياس قيمة تلك االستثمارات. 
يقنا، مما تطلب رصف المزيد  ى ف 

ي بنيت ي مجهود التدقيق لتقييم مدى مالئمة تلك التقييمات والفرضيات الت 
ي ف 
 عليها.   من الوقت اإلضاف 

 
ية لالستثمارات غير المدرجة مع تقييمات المجموعة الداخلية او الخارجية اجراءاتان  ي قمنا بها تضمنت مطابقة القيمة الدفي   التدقيق الت 

التقييم ومنهجية  اضات  واالفي  التقديرات  مالءمة  واختبار  وتقييم  التقييم  تقنيات  باستخدام  المؤيد  المعدة  المستندات    ة والحصول عىل 
 حات لتعزيز التقييمات.  والتوضي 

 . 12ضمن ايضاح رقم   بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة الخرى غير المدرجة  استثماراتها  حول تم إدراج إفصاحات المجموعة
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 2020ديسمبر  31متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة عن السنة المنتهية في معلومات أخرى 

ي التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية  تتكون المعلومات الخرى   مات االخرى. المعلو   نان االدارة مسؤولة ع
من المعلومات الواردة ف 

ي  
الب  2020ديسمير    31ف  المجمعة وتقرير مراقبيان، بخالف  المالية  الشر  . الحسابات حولها   ات  إدارة  عىل تقرير مجلس  حصلنا  الم لقد  كة 

مراقب   تقرير  تاري    خ  ونتبالحسا قبل  تقرير  و ات  تاري    خ  بعد  للمجموعة  السنوي  التقرير  أقسام  من  تبق   ما  عىل  الحصول    مراقب قع 
 الحسابات. 

ال  المجمعة  المالية  البيانات  حول  رأينا  ال إن  ونحن  المرفقة  االخرى  المعلومات  يغطي  تلك      عىل  كيدات  التأ اشكال  من  شكل  اي  نبدي 
 المعلومات. 

ا  للبيانات  يتعلق بتدقيقنا  اذا كانت  مالية  لفيما  بالنظر فيما  بذلك، نقوم  القيام  االخرى واثناء  المعلومات  المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة 
جوه متطابقة  غير  االخرى  البياناتالمعلومات  مع  غير   ريا  او  التدقيق  عملية  أثناء  عليها  الحصول  تم  ي  الت  معلوماتنا  مع  أو  المجمعة  المالية 

يشوب   قد  ي  الت  المور  من  اخطا هذلك  تلك  ا  ضمن  مادية  اخطاء  فعال  هناك  بأن  بها،  قمنا  ي  الت  االعمال  عىل  بناء  استنتجنا،  ما  وإذا  مادية.  ء 
ي هذا الشأن. المعلومات االخرى، فالمطلوب منا بيا 

ء للتقرير عنه ف  ي
 ن تلك المور. ليس لدينا اي شر

 
 المجمعة   حول البيانات الماليةالمسؤولين عن تطبيق الحوكمة و لية االدارة ؤومس

االد هي  ان  المالية  ارة  البيانات  وعرض  اعداد  عن  المسؤولة  الماليةالمجمعة  الجهة  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  عادل  نظام    بشكل  ، وعن 
ال المالية  ا دالضبط  البيانات  اعداد  من  مناسبا لتمكينها  تراه  الذي  الغش  المجمعة  خىلي  ناتجة عن  مادية سواء كانت  من فروقات  بشكل خال 
 أو الخطأ. 

، واالفصاح  االستمرار كمنشأة عاملة عىل  المجموعة مسؤولة عن تقييم قدرة   المجموعة، تكون ادارة المجمعة البيانات المالية  هذهعداد وإل 
، ما لم يكن بنية االدارة تصفية   وتطبيقاالستمرارية    تلك ور المتعلقة بتحقيقالماجة، عن  حل،عند ا  ي   المجموعة مبدأ االستمرارية المحاستر

 عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى إتخاذ هذا اإلجراء. ، أو  أنشطتها اف أو ايق
 

 . للمجموعةالتقرير المالي  الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية  المسؤولير  عن تطبيق الحوكمة همان 
  

 المجمعة  حول تدقيق البيانات المالية  مراقب الحساباتليات ؤومس
معقولة   كيدات  تأ عىل  الحصول  المالية  نأبان أهدافنا هي  الغش  ككل ،  المجمعة   البيانات  ناتجة عن  مادية، سواء كانت  من فروقات  ، خالية 

تقرير   واصدار  الخطأ،  رأ  التدقيقأو  عىل  يحتوي  مهمة  ا. ني الذي  بأن  تضمن  ال  ولكنها  المستوى،  عالية  كيدات  تأ هي  المعقولة  كيدات  التأ ان 
للتدقي الدولية  المعايير  متطلبات  وفق  المنفذة  وجودها.  التدقيق  حالة  ي 

ف  المادية  الخطاء  دائما  تكتشف  سوف  أن  ق،  يمكن  الفروقات  إن 
مجت  أو  منفردة  كانت  سواء  مادية  وتعتير  الخطأ  أو  الغش  من  أن  ةعمتنشأ  المتوقع  من  يكون  عندما  االقتصادية    تؤثر ،  القرارات  عىل 
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شركة الخليج للكابالت والصناعات   ساهميمالى السادة    المستقلالحسابات    تقرير مراقبتابع /  
 ش.م.ك.ع  –  كهربائيةال
 

 المجمعة   المالية حول تدقيق البيانات مراقب الحسابات ليات ؤومستابع / 
استخدا  • مالئمة  حول  عليها،    ماالستنتاج  ي حصلنا  الت  التدقيق  عىل أدلة  وبناء  االستمرارية،  مبدأ  تحقيق  ي 

ف  المحاسبية  لألسس  االدارة 
جو  أمور  هناك  كان  اذا  فيما  نقرر  شكوك  سوف  وجود  ال  تشير  قد  ظروف  أو  بأحداث  ومرتبطة  قائمة  قدرة  جوهرية  هرية  حول 

وجود  عىل تحقيق االستمرارية. واذا ما توصلنا    المجموعة فت ال  الجوهرية،  الشكوك  تقرير  إ لك  ضمن  لذلك  االنتباه  نلفت  أن  علينا  ن 
االفصاحات    التدقيق المالية  المتعلقة وال  البيانات  ضمن  غير مالئمة، سوف    ،المجمعة  بها  االفصاحات  اذا كانت تلك  ي حالة ما 

أو ف 
تعديل ال  ي ح   رأينا.   يؤدي ذلك  ذلك فإنه  .  التدقيقعليها حت  تاري    خ تقرير    لنا صان استنتاجاتنا سوف تعتمد عىل أدلة التدقيق الت  ومع 

 ستمرارية.  عىل تحقيق اال  المجموعة قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي ال عدم قدرة 
المالية   • للبيانات  العام  االطار  تلك المجمعة  تقييم  اذا كانت  وفيما  االفصاحات،  ذلك  ي 

ف  بما  والفحوى،  والتنظيم  العرض  ناحية    من 
 بشكل عادل. الشامل  تعكس المعامالت والحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض المجمعة البيانات المالية 

تدقيق كافية ومال  • أدلة  عىل  الخاصالحصول  المالية  المعلومات  عن  كات او النشطئمة  إل ة بالشر المجموعة  ضمن  الواردة  الخرى  بداء  ة 
م اننا  المجمعة.  المالية  البيانات  حول  المسؤولير   سرأي  نزال  ال  المجموعة.  تدقيق  اعمال  واداء  عىل  اف  واالشر توجيه  عن  ؤولون 

ي قمنا بها.   الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق الت 
 

التدقيق  بالعرض عىل المسؤولير  عن تطبيق الحوكمة    نقوم واطار وتوقيت  خطة  أخرى،  امور  وضمن  الجوهريةالمو ،  ي    الخرى  ور    يتمالت 
ي   اكتشافها، ي نظام الضبط الداخىلي الت 

ي ذلك نقاط الضعف الجوهرية ف 
 أثناء عملية التدقيق.  انتباهنا  لفت تبما ف 

ويد    نقومكما   تطبي بي   عن  الحوكمة المسؤولير   يفيد   ق  بكافة    بما  وتزويدهم  باالستقاللية،  المتعلقة  المهنة  أخالقية  بمتطلبات  امنا  الي  
ي قد تشير المو   ارتباطاتنا  ي استقالليتنا، ال وجود  ور الخرى الت 

ي تم اتخاذها ، إن وجدتشكوك ف   . والتدابير الت 
 

ي  مل ا ومن بير    مع  ي ور الت  بها  التواصل  تلك  الحوكمةالمسؤولير  عن تطبيق  تم  ي تم تحديدها من قبلنا عىل أن لها الهمية  الم،  ى ور الت    الكير
ي تدقيق البيانات المالية

اعتبار   للسنة  المجمعة   ف  التدقيق  الحالية وتم  أمور  من  بذلك،  تلك  باإل  ونقوم   . الرئيسيةها  عن  ضمن  المفصاح  ور 
يعات المحلية قيق دالتتقرير   ي حاالت نادرة جدا،    منتحد  ، ما لم تكن القوانير  أو التشر

، أو ف  عدم االفصاح عنها    نقرر االفصاح عن أمر معير 
ي عىل المصلحة العامة. وا عنها االفصاح  تحدث نتيجة تجنبا لنتائج عكسية قد ضمن تقريرنا  

ي قد تطع   لت 

 
 خرىألالتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات ا

كة الم  برأينا أن   منتظمة  الشر محاسبية  البيو تحتفظ بسجالت  ي تقرير مجلس ادارة  المجمعة  انات المالية  ان 
كة الم  والبيانات الواردة ف  الشر

بهذ يتعلق  المالية   هفيما  متفقةالمجمعة   البيانات  هو   ،  ما  ي    مع 
السجالت.  وارد ف  ي تلك  الت  المعلومات وااليضاحات    وقد حصلنا عىل كافة 

البيا  أن  التدقيق، كما  لغراض  ورية  المالية  رأيناها رص  )  المجمعةنات  كات رقم  الشر قانون  يتطلبها  ي  الت  المعلومات  جميع  لسنة  1تتضمن   )
التنفيذية   2016 كة   والئحته  للشر الساشي  والنظام  التأسيس  الوا ،  الم  وعقد  لهمال لتعديالت  لألصول  حقة  وفقا  أجري  قد  الجرد  وأن   ،

ي توفرت لنا، لم تقع خنالمرعية، وأ  ي حدود المعلومات الت 
المنتهية  ه ف  السنة  ي الل 

كات  مخ  ،  2020ديسمير    31  ف  الفات لحكام قانون الشر
الئحة  ال وال عقد  كةالتنفيذية أو  الالم   تأسيس أو النظام الساشي للشر كةحقة لهمال ، والتعديالت  ي نشاط الشر

الم أو    ، عىل وجه يؤئر ماديا ف 
 . مركزها المالي 

 
مخ أية  تقع  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وصل  حسبما  إن،  أيًضا  رقم  نبير   القانون  لحكام  المال    2010لسنة    7الفات  أسواق  هيئة  بشأن 

ي 
ف  المنتهية  المالية  السنة  خالل  به  المتعلقة  كة    2020ديسمير    31  والتعليمات  الشر نشاط  عىل  مادًيا  تاثير  له  يكون  قد  وجه  أو  الم  عىل 

. لمركزها ا   مالي
 
 

 (CPAد العيبان )ـعبداللطيف محم
 ة أ( فئ  94)مراقب مرخص رقم  

كاهم  –جرانت ثورنتون   القطامي والعيبان وشر
 

 2021مارس  29 - الكويت
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 المجمع  االرباح او الخسائربيان 
 
 

 اتايضاح 

نتهية  ملا ةالسن
  
 ديسمي   31 ف 

2020 

 المنتهية   السنة
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك  د.ك   تراداياال 
 67,717,318 76,148,034  المبيعات 

 (62,234,900) (67,390,625)  تكلفة المبيعات 

 5,482,418 8,757,409  مجمل الربــح 

 4,396,943 3,066,499 8   استثمارات ايرادات

ك ي نتائج شر
 16,077 39,578 11 ة زميل ة حصة ف 

 11,479 6,005  ايرادات فوائد 

 (47,533) 898 10 استبعاد ممتلكات واالت ومعدات / ع بيرب  ح/)خسارة( من  

 39,901 122,710  ايرادات أخرى 

 358,038 342,653  تحويل العملة االجنبية  رب  ح 

  12,335,752 10,257,323 

    واألعباء األخرى  المصاريف

 (3,728,369) (3,701,465)  دارية ال ا و  ةي العموم مصاريفال

 (1,852,484) (1,576,008)  تجارية ال مصاريف ال

ي تحصيلها )مخصص( / رد مخصص 
ي بالصا  – ديون مشكوك ف 

 469,313 (365,912) 14,27 ف 

ي  – وبطيئة الحركة  بضاعة متقادمةرد مخصص  
 487,794 143,095 13 بالصاف 

 (378,087) -  ت ا ممتلكات واالت ومعدف  قيمة  انخفاض 

 (491,504) (397,079)  تكاليف تمويل 

  (5,897,369) (5,493,337) 

يبة دعم  ض  مخصصات حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم  و قبل الربــح 
   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو  والزكاة العمالة الوطنية 

 

6,438,383 4,763,986 

 (47,660) (64,091)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مخصص 

يبة  مخصص   (139,267) (359,938)  دعم العمالة الوطنية رص 

 (52,254) (143,580)  لزكاة مخصص حصة ا 

 (310,000) (310,000)  ارةمكافأة أعضاء مجلس االد مخصص 

السنة ربــح   7 5,560,774 4,214,805 

ــــبـ رة( السنة الخاصاربــح/)خس      ــــ : ــــــــ

كة الم   4,232,942 5,571,085  مالكي الشر

 (18,137) (10,311)  الحصص غير المسيطرة 

 4,214,805 5,560,774  سنة لاربــح 

ك  السهمربحية   فلس  20 فلس  27 9 ة األم األساسية والمخففة الخاصة بمالك  الشر
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وجود  عىل تحقيق االستمرارية. واذا ما توصلنا    المجموعة فت ال  الجوهرية،  الشكوك  تقرير  إ لك  ضمن  لذلك  االنتباه  نلفت  أن  علينا  ن 
االفصاحات    التدقيق المالية  المتعلقة وال  البيانات  ضمن  غير مالئمة، سوف    ،المجمعة  بها  االفصاحات  اذا كانت تلك  ي حالة ما 

أو ف 
تعديل ال  ي ح   رأينا.   يؤدي ذلك  ذلك فإنه  .  التدقيقعليها حت  تاري    خ تقرير    لنا صان استنتاجاتنا سوف تعتمد عىل أدلة التدقيق الت  ومع 

 ستمرارية.  عىل تحقيق اال  المجموعة قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي ال عدم قدرة 
المالية   • للبيانات  العام  االطار  تلك المجمعة  تقييم  اذا كانت  وفيما  االفصاحات،  ذلك  ي 

ف  بما  والفحوى،  والتنظيم  العرض  ناحية    من 
 بشكل عادل. الشامل  تعكس المعامالت والحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض المجمعة البيانات المالية 

تدقيق كافية ومال  • أدلة  عىل  الخاصالحصول  المالية  المعلومات  عن  كات او النشطئمة  إل ة بالشر المجموعة  ضمن  الواردة  الخرى  بداء  ة 
م اننا  المجمعة.  المالية  البيانات  حول  المسؤولير   سرأي  نزال  ال  المجموعة.  تدقيق  اعمال  واداء  عىل  اف  واالشر توجيه  عن  ؤولون 

ي قمنا بها.   الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق الت 
 

التدقيق  بالعرض عىل المسؤولير  عن تطبيق الحوكمة    نقوم واطار وتوقيت  خطة  أخرى،  امور  وضمن  الجوهريةالمو ،  ي    الخرى  ور    يتمالت 
ي   اكتشافها، ي نظام الضبط الداخىلي الت 

ي ذلك نقاط الضعف الجوهرية ف 
 أثناء عملية التدقيق.  انتباهنا  لفت تبما ف 

ويد    نقومكما   تطبي بي   عن  الحوكمة المسؤولير   يفيد   ق  بكافة    بما  وتزويدهم  باالستقاللية،  المتعلقة  المهنة  أخالقية  بمتطلبات  امنا  الي  
ي قد تشير المو   ارتباطاتنا  ي استقالليتنا، ال وجود  ور الخرى الت 

ي تم اتخاذها ، إن وجدتشكوك ف   . والتدابير الت 
 

ي  مل ا ومن بير    مع  ي ور الت  بها  التواصل  تلك  الحوكمةالمسؤولير  عن تطبيق  تم  ي تم تحديدها من قبلنا عىل أن لها الهمية  الم،  ى ور الت    الكير
ي تدقيق البيانات المالية

اعتبار   للسنة  المجمعة   ف  التدقيق  الحالية وتم  أمور  من  بذلك،  تلك  باإل  ونقوم   . الرئيسيةها  عن  ضمن  المفصاح  ور 
يعات المحلية قيق دالتتقرير   ي حاالت نادرة جدا،    منتحد  ، ما لم تكن القوانير  أو التشر

، أو ف  عدم االفصاح عنها    نقرر االفصاح عن أمر معير 
ي عىل المصلحة العامة. وا عنها االفصاح  تحدث نتيجة تجنبا لنتائج عكسية قد ضمن تقريرنا  

ي قد تطع   لت 

 
 خرىألالتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات ا

كة الم  برأينا أن   منتظمة  الشر محاسبية  البيو تحتفظ بسجالت  ي تقرير مجلس ادارة  المجمعة  انات المالية  ان 
كة الم  والبيانات الواردة ف  الشر

بهذ يتعلق  المالية   هفيما  متفقةالمجمعة   البيانات  هو   ،  ما  ي    مع 
السجالت.  وارد ف  ي تلك  الت  المعلومات وااليضاحات    وقد حصلنا عىل كافة 

البيا  أن  التدقيق، كما  لغراض  ورية  المالية  رأيناها رص  )  المجمعةنات  كات رقم  الشر قانون  يتطلبها  ي  الت  المعلومات  جميع  لسنة  1تتضمن   )
التنفيذية   2016 كة   والئحته  للشر الساشي  والنظام  التأسيس  الوا ،  الم  وعقد  لهمال لتعديالت  لألصول  حقة  وفقا  أجري  قد  الجرد  وأن   ،

ي توفرت لنا، لم تقع خنالمرعية، وأ  ي حدود المعلومات الت 
المنتهية  ه ف  السنة  ي الل 

كات  مخ  ،  2020ديسمير    31  ف  الفات لحكام قانون الشر
الئحة  ال وال عقد  كةالتنفيذية أو  الالم   تأسيس أو النظام الساشي للشر كةحقة لهمال ، والتعديالت  ي نشاط الشر

الم أو    ، عىل وجه يؤئر ماديا ف 
 . مركزها المالي 

 
مخ أية  تقع  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وصل  حسبما  إن،  أيًضا  رقم  نبير   القانون  لحكام  المال    2010لسنة    7الفات  أسواق  هيئة  بشأن 

ي 
ف  المنتهية  المالية  السنة  خالل  به  المتعلقة  كة    2020ديسمير    31  والتعليمات  الشر نشاط  عىل  مادًيا  تاثير  له  يكون  قد  وجه  أو  الم  عىل 

. لمركزها ا   مالي
 
 

 (CPAد العيبان )ـعبداللطيف محم
 ة أ( فئ  94)مراقب مرخص رقم  

كاهم  –جرانت ثورنتون   القطامي والعيبان وشر
 

 2021مارس  29 - الكويت
 

 

 
 

شركة الخليج للكابالت والصناعات   ساهميمالى السادة    المستقلالحسابات    تقرير مراقبتابع /  
 ش.م.ك.ع  –  كهربائيةال
 

 المجمعة   المالية حول تدقيق البيانات مراقب الحسابات ليات ؤومستابع / 
استخدا  • مالئمة  حول  عليها،    ماالستنتاج  ي حصلنا  الت  التدقيق  عىل أدلة  وبناء  االستمرارية،  مبدأ  تحقيق  ي 

ف  المحاسبية  لألسس  االدارة 
جو  أمور  هناك  كان  اذا  فيما  نقرر  شكوك  سوف  وجود  ال  تشير  قد  ظروف  أو  بأحداث  ومرتبطة  قائمة  قدرة  جوهرية  هرية  حول 

وجود  عىل تحقيق االستمرارية. واذا ما توصلنا    المجموعة فت ال  الجوهرية،  الشكوك  تقرير  إ لك  ضمن  لذلك  االنتباه  نلفت  أن  علينا  ن 
االفصاحات    التدقيق المالية  المتعلقة وال  البيانات  ضمن  غير مالئمة، سوف    ،المجمعة  بها  االفصاحات  اذا كانت تلك  ي حالة ما 

أو ف 
تعديل ال  ي ح   رأينا.   يؤدي ذلك  ذلك فإنه  .  التدقيقعليها حت  تاري    خ تقرير    لنا صان استنتاجاتنا سوف تعتمد عىل أدلة التدقيق الت  ومع 

 ستمرارية.  عىل تحقيق اال  المجموعة قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي ال عدم قدرة 
المالية   • للبيانات  العام  االطار  تلك المجمعة  تقييم  اذا كانت  وفيما  االفصاحات،  ذلك  ي 

ف  بما  والفحوى،  والتنظيم  العرض  ناحية    من 
 بشكل عادل. الشامل  تعكس المعامالت والحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض المجمعة البيانات المالية 

تدقيق كافية ومال  • أدلة  عىل  الخاصالحصول  المالية  المعلومات  عن  كات او النشطئمة  إل ة بالشر المجموعة  ضمن  الواردة  الخرى  بداء  ة 
م اننا  المجمعة.  المالية  البيانات  حول  المسؤولير   سرأي  نزال  ال  المجموعة.  تدقيق  اعمال  واداء  عىل  اف  واالشر توجيه  عن  ؤولون 

ي قمنا بها.   الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق الت 
 

التدقيق  بالعرض عىل المسؤولير  عن تطبيق الحوكمة    نقوم واطار وتوقيت  خطة  أخرى،  امور  وضمن  الجوهريةالمو ،  ي    الخرى  ور    يتمالت 
ي   اكتشافها، ي نظام الضبط الداخىلي الت 

ي ذلك نقاط الضعف الجوهرية ف 
 أثناء عملية التدقيق.  انتباهنا  لفت تبما ف 

ويد    نقومكما   تطبي بي   عن  الحوكمة المسؤولير   يفيد   ق  بكافة    بما  وتزويدهم  باالستقاللية،  المتعلقة  المهنة  أخالقية  بمتطلبات  امنا  الي  
ي قد تشير المو   ارتباطاتنا  ي استقالليتنا، ال وجود  ور الخرى الت 

ي تم اتخاذها ، إن وجدتشكوك ف   . والتدابير الت 
 

ي  مل ا ومن بير    مع  ي ور الت  بها  التواصل  تلك  الحوكمةالمسؤولير  عن تطبيق  تم  ي تم تحديدها من قبلنا عىل أن لها الهمية  الم،  ى ور الت    الكير
ي تدقيق البيانات المالية

اعتبار   للسنة  المجمعة   ف  التدقيق  الحالية وتم  أمور  من  بذلك،  تلك  باإل  ونقوم   . الرئيسيةها  عن  ضمن  المفصاح  ور 
يعات المحلية قيق دالتتقرير   ي حاالت نادرة جدا،    منتحد  ، ما لم تكن القوانير  أو التشر

، أو ف  عدم االفصاح عنها    نقرر االفصاح عن أمر معير 
ي عىل المصلحة العامة. وا عنها االفصاح  تحدث نتيجة تجنبا لنتائج عكسية قد ضمن تقريرنا  

ي قد تطع   لت 

 
 خرىألالتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات ا

كة الم  برأينا أن   منتظمة  الشر محاسبية  البيو تحتفظ بسجالت  ي تقرير مجلس ادارة  المجمعة  انات المالية  ان 
كة الم  والبيانات الواردة ف  الشر

بهذ يتعلق  المالية   هفيما  متفقةالمجمعة   البيانات  هو   ،  ما  ي    مع 
السجالت.  وارد ف  ي تلك  الت  المعلومات وااليضاحات    وقد حصلنا عىل كافة 

البيا  أن  التدقيق، كما  لغراض  ورية  المالية  رأيناها رص  )  المجمعةنات  كات رقم  الشر قانون  يتطلبها  ي  الت  المعلومات  جميع  لسنة  1تتضمن   )
التنفيذية   2016 كة   والئحته  للشر الساشي  والنظام  التأسيس  الوا ،  الم  وعقد  لهمال لتعديالت  لألصول  حقة  وفقا  أجري  قد  الجرد  وأن   ،

ي توفرت لنا، لم تقع خنالمرعية، وأ  ي حدود المعلومات الت 
المنتهية  ه ف  السنة  ي الل 

كات  مخ  ،  2020ديسمير    31  ف  الفات لحكام قانون الشر
الئحة  ال وال عقد  كةالتنفيذية أو  الالم   تأسيس أو النظام الساشي للشر كةحقة لهمال ، والتعديالت  ي نشاط الشر

الم أو    ، عىل وجه يؤئر ماديا ف 
 . مركزها المالي 

 
مخ أية  تقع  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وصل  حسبما  إن،  أيًضا  رقم  نبير   القانون  لحكام  المال    2010لسنة    7الفات  أسواق  هيئة  بشأن 

ي 
ف  المنتهية  المالية  السنة  خالل  به  المتعلقة  كة    2020ديسمير    31  والتعليمات  الشر نشاط  عىل  مادًيا  تاثير  له  يكون  قد  وجه  أو  الم  عىل 

. لمركزها ا   مالي
 
 

 (CPAد العيبان )ـعبداللطيف محم
 ة أ( فئ  94)مراقب مرخص رقم  

كاهم  –جرانت ثورنتون   القطامي والعيبان وشر
 

 2021مارس  29 - الكويت
 

 
 

 

 المجمع  االرباح او الخسائربيان 
 
 

 اتايضاح 

نتهية  ملا ةالسن
  
 ديسمي   31 ف 

2020 

 المنتهية   السنة
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك  د.ك   تراداياال 
 67,717,318 76,148,034  المبيعات 

 (62,234,900) (67,390,625)  تكلفة المبيعات 

 5,482,418 8,757,409  مجمل الربــح 

 4,396,943 3,066,499 8   استثمارات ايرادات

ك ي نتائج شر
 16,077 39,578 11 ة زميل ة حصة ف 

 11,479 6,005  ايرادات فوائد 

 (47,533) 898 10 استبعاد ممتلكات واالت ومعدات / ع بيرب  ح/)خسارة( من  

 39,901 122,710  ايرادات أخرى 

 358,038 342,653  تحويل العملة االجنبية  رب  ح 

  12,335,752 10,257,323 

    واألعباء األخرى  المصاريف

 (3,728,369) (3,701,465)  دارية ال ا و  ةي العموم مصاريفال

 (1,852,484) (1,576,008)  تجارية ال مصاريف ال

ي تحصيلها )مخصص( / رد مخصص 
ي بالصا  – ديون مشكوك ف 

 469,313 (365,912) 14,27 ف 

ي  – وبطيئة الحركة  بضاعة متقادمةرد مخصص  
 487,794 143,095 13 بالصاف 

 (378,087) -  ت ا ممتلكات واالت ومعدف  قيمة  انخفاض 

 (491,504) (397,079)  تكاليف تمويل 

  (5,897,369) (5,493,337) 

يبة دعم  ض  مخصصات حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم  و قبل الربــح 
   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو  والزكاة العمالة الوطنية 

 

6,438,383 4,763,986 

 (47,660) (64,091)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مخصص 

يبة  مخصص   (139,267) (359,938)  دعم العمالة الوطنية رص 

 (52,254) (143,580)  لزكاة مخصص حصة ا 

 (310,000) (310,000)  ارةمكافأة أعضاء مجلس االد مخصص 

السنة ربــح   7 5,560,774 4,214,805 

ــــبـ رة( السنة الخاصاربــح/)خس      ــــ : ــــــــ

كة الم   4,232,942 5,571,085  مالكي الشر

 (18,137) (10,311)  الحصص غير المسيطرة 

 4,214,805 5,560,774  سنة لاربــح 

ك  السهمربحية   فلس  20 فلس  27 9 ة األم األساسية والمخففة الخاصة بمالك  الشر
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 المجمع  االخرى ةالشامل وااليرادات الخسائر واالرباح ا بيان 
 
 
  
 المنتهية  ةنس ال 

   
 ديسمي   31 ف 

2020  

 السنة المنتهية  

ي 
 ديسمير  31ف 

2019 

 د.ك   د.ك  

 4,214,805  5,560,774 السنة  ربــح

    :  االيرادات الشاملة االخرى

    : ان االرباح او الخسائر المجمع  ال بي الحقا إعادة تصنيفها  يتمقد  بنود 

 5,869  10,682 بية نالج العملياتفروقات تحويل ناتجة من ترجمة 

بيان االرباح او الخسائر اىل  إعادة تصنيفها   قد يتمالشاملة االخرى التى  االيراداتمجموع 

ات الالحقة     الفيى
 5,869  10,682 المجمع ف 

    

    : ر المجمع  ئا ان االرباح او الخسال بي الحقا  إعادة تصنيفها  لن يتمبنود 

    ل اإليرادات الشاملة الخرى: ال استثمارات بالقيمة العادلة من خ

ي القيمة العادلة الناتج خالل السنة  -
ي التغير ف 

 23,814,771  14,341,348 ( 12)ايضاح صاف 

اىل بيان االرباح او  الحقا  إعادة تصنيفها  لن يتمالشاملة االخرى التى  االيراداتمجموع 

 23,814,771  14,341,348 جمع  ملالخسائر ا

 23,820,640  14,352,030 الخرى   شاملةل ا مجموع اإليرادات 

 28,035,445  19,912,804 للسنة  ةالشامل االيراداتمجموع 

     ـ : ـــــــــ الخاصة ب ةالشامل )الخسائر(/ تمجموع االيرادا

كة الم   28,053,259  19,922,528  مالكي الشر

 (17,814)  (9,724)  الحصص غير المسيطرة 

  19,912,804  28,035,445 
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 بيان المركز المالي المجمع 
 
 

 اتايضاح  األصول
 ديسمي   31

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك    أصول غير متداولة

 7,680,430 7,160,670 10  ممتلكات وآالت ومعدات 
ي 
كة استثمار ف   1,064,351 1,103,929 11  ة زميل   شر

 108,616,152 96,671,328 12  رى الخ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
   104,935,927 117,360,933 
     صول متداولة  أ

 34,422,188 41,319,685 13  بضاعة 
 17,078,319 29,606,122 14  ذمم تجارية مدينة 

 1,091,297 657,532 15  ومدفوعات مقدما أخرى  ةمدين ذمم 
 24,467,421 26,257,513 16  أرصدة لدى البنوكو نقد 

   97,840,852 77,059,225 
 194,420,158 202,776,779   مجموع األصول 

     والخصوم  الملكيةحقوق 
     الملكية  حقوق 

 20,993,131 20,993,131 17  رأس المال 
 29,160,075 29,160,075 17  هم سعالوة إصدار أ
 - (454,480) 18  أسهم خزينة 

 - 77,888   احتياطي أسهم خزينة 
 20,993,131 20,993,131 19  إجباري ياطي احت

 20,993,131 20,993,131 19  احتياطي اختياري 
 26,109,322 26,754,192 19  احتياطي عام

ي حقوقى ر خبنود أ
 43,560,477 47,904,074 20  الملكية  ف 
 12,866,109 19,437,247   ة ارباح مرحل
كة األم حقوق مجموع    174,675,376 185,858,389   الملكية الخاصة بمالك  الشر

 451,522 441,798 6  الحصص غير المسيطرة 
 175,126,898 186,300,187   مجموع حقوق الملكية

     ة خصوم غير متداول
 3,828,844 3,929,186   فير  ظمخصص مكافأة نهاية الخدمة للمو 

     ة خصوم متداول
 2,242,276 1,702,884   ذمم تجارية دائنة 

 5,964,659 7,179,352 21  ومستحقات نة أخرى  دائ  ذمم 
ة الجل   3,657,450 3,646,476 22  قروض قصير
 130,000 - 23  تمويل اجارة دائنة 

 3,469,106 - 24  ة نئ مرابحات دا 
 925 18,694 16  بنوك  مستحق إل 

   12,547,406 15,464,416 
 19,293,260 16,476,592   مجموع الخصوم 
 194,420,158 202,776,779   والخصوم  لملكيةامجموع حقوق 
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 المجمع  االخرى ةالشامل وااليرادات الخسائر واالرباح ا بيان 
 
 
  
 المنتهية  ةنس ال 

   
 ديسمي   31 ف 

2020  

 السنة المنتهية  

ي 
 ديسمير  31ف 

2019 

 د.ك   د.ك  

 4,214,805  5,560,774 السنة  ربــح

    :  االيرادات الشاملة االخرى

    : ان االرباح او الخسائر المجمع  ال بي الحقا إعادة تصنيفها  يتمقد  بنود 

 5,869  10,682 بية نالج العملياتفروقات تحويل ناتجة من ترجمة 

بيان االرباح او الخسائر اىل  إعادة تصنيفها   قد يتمالشاملة االخرى التى  االيراداتمجموع 

ات الالحقة     الفيى
 5,869  10,682 المجمع ف 

    

    : ر المجمع  ئا ان االرباح او الخسال بي الحقا  إعادة تصنيفها  لن يتمبنود 

    ل اإليرادات الشاملة الخرى: ال استثمارات بالقيمة العادلة من خ

ي القيمة العادلة الناتج خالل السنة  -
ي التغير ف 

 23,814,771  14,341,348 ( 12)ايضاح صاف 

اىل بيان االرباح او  الحقا  إعادة تصنيفها  لن يتمالشاملة االخرى التى  االيراداتمجموع 

 23,814,771  14,341,348 جمع  ملالخسائر ا

 23,820,640  14,352,030 الخرى   شاملةل ا مجموع اإليرادات 

 28,035,445  19,912,804 للسنة  ةالشامل االيراداتمجموع 

     ـ : ـــــــــ الخاصة ب ةالشامل )الخسائر(/ تمجموع االيرادا

كة الم   28,053,259  19,922,528  مالكي الشر

 (17,814)  (9,724)  الحصص غير المسيطرة 

  19,912,804  28,035,445 

 
 
 
 
 
 

 . معةالمج تشكل جزءا من هذه البيانات المالية  57 - 12ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  

 
 

 

 بيان المركز المالي المجمع 
 
 

 اتايضاح  األصول
 ديسمي   31

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك    أصول غير متداولة

 7,680,430 7,160,670 10  ممتلكات وآالت ومعدات 
ي 
كة استثمار ف   1,064,351 1,103,929 11  ة زميل   شر

 108,616,152 96,671,328 12  رى الخ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
   104,935,927 117,360,933 
     صول متداولة  أ

 34,422,188 41,319,685 13  بضاعة 
 17,078,319 29,606,122 14  ذمم تجارية مدينة 

 1,091,297 657,532 15  ومدفوعات مقدما أخرى  ةمدين ذمم 
 24,467,421 26,257,513 16  أرصدة لدى البنوكو نقد 

   97,840,852 77,059,225 
 194,420,158 202,776,779   مجموع األصول 

     والخصوم  الملكيةحقوق 
     الملكية  حقوق 

 20,993,131 20,993,131 17  رأس المال 
 29,160,075 29,160,075 17  هم سعالوة إصدار أ
 - (454,480) 18  أسهم خزينة 

 - 77,888   احتياطي أسهم خزينة 
 20,993,131 20,993,131 19  إجباري ياطي احت

 20,993,131 20,993,131 19  احتياطي اختياري 
 26,109,322 26,754,192 19  احتياطي عام

ي حقوقى ر خبنود أ
 43,560,477 47,904,074 20  الملكية  ف 
 12,866,109 19,437,247   ة ارباح مرحل
كة األم حقوق مجموع    174,675,376 185,858,389   الملكية الخاصة بمالك  الشر

 451,522 441,798 6  الحصص غير المسيطرة 
 175,126,898 186,300,187   مجموع حقوق الملكية

     ة خصوم غير متداول
 3,828,844 3,929,186   فير  ظمخصص مكافأة نهاية الخدمة للمو 

     ة خصوم متداول
 2,242,276 1,702,884   ذمم تجارية دائنة 

 5,964,659 7,179,352 21  ومستحقات نة أخرى  دائ  ذمم 
ة الجل   3,657,450 3,646,476 22  قروض قصير
 130,000 - 23  تمويل اجارة دائنة 

 3,469,106 - 24  ة نئ مرابحات دا 
 925 18,694 16  بنوك  مستحق إل 

   12,547,406 15,464,416 
 19,293,260 16,476,592   مجموع الخصوم 
 194,420,158 202,776,779   والخصوم  لملكيةامجموع حقوق 
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بيان التغيرات في حقوق 
الملكية
لا 

مجم
ع  

 
  

 
 

 
حقوق الملكية 

كة األم 
ر

ش
صة بمالك  ال

الخا
 

 
 

 

س  
رأ

 
 

المال
 

عالوة 
صدار 

أسهمإ
 

أسهم 
خزينة

 

ط  
احتيا

أسهم 
خزينة

 

 
ط  

احتيا
 
إجباري

 

 
ط  

احتيا
 
اختياري

 

 
ط  

احتيا
 

ـع
ام

 

بنود أ
خرى ف   
حقوق الملكية 

 
(

ضاح 
إي

20
 ) 

ارباح 
 
مرحل
 ة 

المجموع
 

الفرع  
 

ص  
ص
الح

 
ر غي

سيطرة
الم

 
المجموع

 
 

. د 
 ك

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
الرصيد ف   

 
31

 
سمي  

دي
 

 
2019

  
 

20,993,131
 

29,160,075
 

- 
- 

20,993,131
 

20,993,131
 

26,109,322
 

43,560,477
 

12,866,109
 

174,675,376
 

451,522
 

175,126,898
 

اء أسهم خزينة 
ر

ش
 

- 
- 

(649,799)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(649,799)
 

- 
(649,799)

 
يب

ع أسهم خزينة 
 

- 
- 

195,319
 

77,888
 

- 
- 

- 
- 

- 
273,207

 
- 

273,207
 

ت 
توزيعا

أرباح 
نقدية

 
ضاح 

)اي
25

 ) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(8,362,923)

 
(8,362,923)

 
- 

(8,362,923)
 

ت مع المالك 
المعامال

 
- 

- 
(454,480)

 
77,888

 
- 

- 
- 

- 
(8,362,923)

 
(8,739,515)

 
- 

(8,739,515)
 

رب  
/ح

 (
خسارة 

ا( 
سنة 

ل
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5,571,085
 

5,571,085
 

(10,311)
 

5,560,774
 

االيراد
ت

ا
 

شامل
ال

 ة
الخرى  

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

14,351,443
 

- 
14,351,443

 
587

 
14,352,030

 
مجموع

 
سائر(

)الخ ت/
االيرادا

  
شامل

ال
 ة

سنة 
لل

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

14,351,443
 

5,571,085
 

19,922,528
 

(9,724)
 

19,912,804
 

المحول ال اإلح 
ت 

ي العام  ط
يا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
644,870

 
- 

(644,870)
 

- 
- 

- 
رب  ح

 
من بيع 

استثمار 
ت 

ا
بالقيمة العادلة من خالل  

شاملة
ت ال

اإليرادا
 

الخرى
  

ضاح 
)اي

12
 ) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(10,007,846)

 
10,007,846

 
- 

- 
- 

الرصيد ف   
31

 
سمي  

دي
   

2020
 

20,993,131
 

29,160,075
 

(454,480)
 

77,888
 

20,993,131
 

20,993,131
 

26,754,192
 

47,904,074
 

19,437,247
 

185,858,389
 

441,798
 

186,300,187
 

 
 

صفحات  
ت المبينة على ال

ضاحا
ان اإلي

12
 –

  
57

  
ت المالية

تشكل جزءا من هذه البيانا
 

المجمعة
 . 
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تابع / 

بيان التغيرات في حقوق 
مال

ل
كية
 

المجمع  
 

  
حقوق الملكية 

كة األم
ر

ش
صة بمالك  ال

الخا
 

 
 

 

 

  
أر 

س 
المال

 
عالوة 

صدار 
أسهمإ

 

 
ط  

احتيا
 
إجباري

 

 
ط  

احتيا
 
اختياري

 

 
ط  

احتيا
 

ـع
ام

 

بنود أ
خرى ف   
حقوق الملكية 

 
ضاح 

)إي
20

 ) 

ارباح 
 
مرحل
 ة 

المجموع
 

الفرع  
 

 
ص  

ص
الح

 
ر غي

سيطرة
الم

 
المجموع

 
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

ك
د.

 
ك

د.
 

د. 
 ك

ك
د.

 
 

ك
د.

 
ك

د.
 

الرصيد ف   
 

31
 

سمي  
دي

 
2018

   
 

20,993,131 
29,160,075 

20,993,131 
20,993,131 

25,631,110 
24,592,071 

9,926,581 
152,289,230 

 
469,336 

152,758,566 

ت
توزيعا

 
أرباح

 
نقدية

 
ضاح 

)اي
25

 ) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(5,667,113) 

(5,667,113) 
 

- 
(5,667,113) 

ت مع المالك 
المعامال

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(5,667,113) 

(5,667,113) 
 

- 
(5,667,113) 

رب  
/ح

 (
خسارة 

ا (
سنة 

ل
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4,232,942 
4,232,942 

 
(18,137) 

4,214,805 

االيرا
ت

دا
 

شامل
ال

 ة
الخرى  

 
- 

- 
- 

- 
- 

23,820,317 
- 

23,820,317 
 

323 
23,820,640 

مجموع
 

سائر(
)الخ ت/

االيرادا
 

شامل
ال

 ة
سنة 

لل
 

- 
- 

- 
- 

- 
23,820,317 

4,232,942 
28,053,259 

 
(17,814) 

28,035,445 

المحول ال اال 
ح 

ي العام  ط
تيا

 
- 

- 
- 

- 
478,212 

- 
(478,212) 

- 
 

- 
- 

رب  ح
 

من بيع استثمار 
ت 

ا
بالقيمة العادلة من خالل  

شاملة
ت ال

اإليرادا
 

الخرى
 

ضاح 
)اي

12
 ) 

- 
- 

- 
- 

- 
(4,851,911) 

4,851,911 
- 

 
- 

- 

الرصيد ف   
31

 
سمي  

دي
  

2019
 

20,993,131 
29,160,075 

20,993,131 
20,993,131 

26,109,322 
43,560,477 

12,866,109 
174,675,376 

 
451,522 

175,126,898 

     
ت ال

ضاحا
ان اإلي

صفحات  
مبينة على ال

12
 –

  
57

  
ت المالية

تشكل جزءا من هذه البيانا
 

المجمعة
 . 
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ع مالمج ةبيان التدفقات النقدي   
 
 

 

 

 
 

 

 السنة المنتهية  
  
 سمي  يد 31 ف 

 2020  

 السنة المنتهية 
ي  

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك   يلشغأنشطة الت
 4,214,805  5,560,774  السنة  ربــح

     تعديالت : 
 1,002,087  1,093,924  استهالك  

 543,324  399,090  للموظفير   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 491,504  397,079  تكاليف تمويل 

 (11,479)  (6,005)  ايرادات فوائد 
 (4,313,762)  (3,069,163)  ايرادات توزيعات أرباح 

 (53,646)  459  أخرى  استثماراتخسارة/)رب  ح( 
ك ي نتائج شر

 (16,077)  (39,578)  ة لزمي  ة حصة ف 
 (690)  -  بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر من بيع استثمارات رب  ح 

 378,087  -  اتدع قيمة ممتلكات واالت ومانخفاض 
 47,533  (898)  ومعدات ت استبعاد ممتلكات واال بيع/ )رب  ح(/خسارة من  

ي تحصليها مخصص/)رد مخصص(  
ي   -ديون مشكوك ف 

 (469,313)  365,912  بالصاف 
ي   - وبطيئة الحركة  بضاعة متقادمة  رد مخصص

 (487,794)  (143,095)  بالصاف 
 (4,701)  (49,594)  ية لي أجنبية من خصوم غير تشغ عملة تحويل  رب  ح

  4,508,905  1,319,878 
ات    التغير
     :  وم التشغيل اصول وخصف 

 5,723,036  (6,754,402)  ضاعة ب
 1,068,856  (12,893,715)  مدينة  ذمم تجارية 

 3,566,457  428,410  مدينة اخرى ومدفوعات مقدما  ذمم 
 526,364  (539,392)  ذمم تجارية دائنة 

 (1,561,255)  850,542  ومستحقات  نة اخرى ئ ا د ذمم 
 (428,102)  (298,748)  مدفوعة ال لموظفير  ا  مةخدمكافأة نهاية 

  
(/ النقد  صاف   

 10,215,234  (14,698,400)  ناتج من أنشطة التشغيل ال)المستخدم ف 

 
 
 
 
 
 
 

 . المجمعة البيانات المالية  هذهتشكل جزءا من  57 - 12ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
 

 
 

 

 

 المجمع  ةبيان التدفقات النقدي تابع / 
 
 

 

 
 

 حضا يا

السنة المنتهية  
  
 ديسمي   31 ف 

 2020  

 السنة المنتهية 
ي  
 ديسمير  31ف 

2019 
 د.ك   د.ك   طة اإلستثمارأنش

 (3,350,776)  (566,574)  اضافات ال ممتلكات وآالت ومعدات 
 1,388  900  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  المحصل

اء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات   (5,826,476)  (21,183,997)  املة االخرى الششر
 25,857,629  47,474,364    ادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى استثمارات بالقيمة العمن بيع  المحصل
 691  -  رئا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس من بيع  المحصل

 4,313,762  3,064,968  ايرادات توزيعات ارباح مستلمة 
 48,292  4,894  أخرى مستلمة   استثمار ايرادات 

 11,479  6,005  مستلمة ايرادات فوائد  
  النقد 

 21,055,989  28,800,560  أنشطة اإلستثمار  الناتج من صاف 
     انشطة التمويل 

 (5,747,867)  (7,997,512)  مدفوعة نقدية   ارباحتوزيعات 
اء أسهم خزينة   -  (649,799)  شر

 -  273,207  من بيع أسهم خزينة  المحصل
ة الجل  المحصل  4,416,050  15,863,393  من قروض قصير
ة الجل المسدد   (8,708,359)  (15,876,167)  من قروض قصير

 130,000  -  المستلم من تمويل اجارة دائنة 
 -  (130,000)  إجارة دائنة  لالمسدد من تموي 

 1,000,000  3,952,747  نة المستلم من مرابحات دائ 
 (1,000,000)  (7,370,459)  المسدد من مرابحات دائنة 

 (476,010)  (398,337)  مدفوعة  كاليف تمويلت
  
  أنشطة التمويل صاف 

 (10,386,186)  (12,332,927)  النقد المستخدم ف 
  النقد وشالزيادة 
 20,885,037  1,769,233  النقد  ه بف 

 (4,872)  3,090  تعديل عملة أجنبية 
ي 
 3,586,331  24,466,496 16 السنة  بداية النقد وشبه النقد ف 

  نهاية السنة الن
 24,466,496  26,238,819 16 قد وشبه النقد ف 

 
 
 
 
 

 
 . المجمعة مالية لاالبيانات  هذهتشكل جزءا من  57 - 12ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
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ع مالمجةبيان التدفقات النقدي

السنة المنتهية 
سمييد31ف

2020

السنة المنتهية

ديسمير31في
2019

د.كد.كيلشغأنشطة الت
5,560,7744,214,805السنةربــح

: تعديالت
1,093,9241,002,087استهالك 

مكافأة نهاية الخدمة 399,090543,324للموظفيرمخصص
397,079491,504تكاليف تمويل

فوائد (11,479)(6,005)ايرادات
أرباح توزيعات (4,313,762)(3,069,163)ايرادات

ح( (53,646)459أخرى استثماراتخسارة/)رب
ك شر نتائج في (16,077)(39,578)ة لزمي ة حصة

الخسائرمن بيع استثمارات رب  ح  خالل االرباح أو (690)-بالقيمة العادلة من
378,087-اتدع قيمة ممتلكات واالت ومانخفاض 

من ح(/خسارة ممتلكات واالبيع/)رب 47,533(898)ومعدات ت استبعاد
مخصص( تحصليهامخصص/)رد في مشكوك (469,313)365,912بالصافي-ديون

مخصص (487,794)(143,095)بالصافي-وبطيئة الحركةبضاعة متقادمةرد
ح تشغعملةتحويل رب غير خصوم من (4,701)(49,594)ية لي أجنبية

4,508,9051,319,878
ات وخصفالتغير :وم التشغيلاصول

5,723,036(6,754,402)ضاعة ب
تجارية 1,068,856(12,893,715)مدينةذمم

428,4103,566,457مدينة اخرى ومدفوعات مقدماذمم 
دائنة تجارية 526,364(539,392)ذمم

اخرى ئ ا دذمم  (1,561,255)850,542ومستحقاتنة
(428,102)(298,748)مدفوعةاللموظفيرا مةخدمكافأة نهاية 

ف(/النقدصاف 10,215,234(14,698,400)ناتج من أنشطة التشغيلال)المستخدم

الماليةهذهتشكل جزءا من 57-12ان االيضاحات المبينة على الصفحات . المجمعةالبيانات

المجمع  ةبيان التدفقات النقدي تابع / 

حضا يا

السنة المنتهية  
  
ديسمي   31 ف 

 2020

السنة المنتهية 
ي  
ديسمير  31ف 

2019
د.ك د.ك  طة اإلستثمارأنش

(3,350,776)(566,574) اضافات ال ممتلكات وآالت ومعدات 
9001,388 من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  المحصل

اء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات  (5,826,476)(21,183,997)املة االخرىالششر
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. المجمعةماليةلاالبياناتهذهتشكل جزءا من 57-12ان االيضاحات المبينة على الصفحات
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 ةمعمجيضاحات حول البيانات المالية الإ
 
   التأسيس والنشاط  .1

كة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائيةتأسست   كة مساهمة كويتيةك  ش.م.ك.ع-شر كة الم"(  شر ي  عامة )"الشر
. إن 1975 مارس 15ف 

كة  ي  درجةمالم أسهم الشر
  .  بورصة الكويتف 

كةتتكون المجموعة من ال كاتها التابعة )اال  شر   (. 6ايضاح م وشر
ي ، ت  م تع  ديل أه   داف الش  ر  2020يوني  و  22لغ  ير عادي  ة المنعق  دة بت   اري    خ جمعي  ة العمومي   ة ا لا  بن  اء ع  ىل ق  رار 

كة الم وت  م التأش  ير عليه   ا ف 
:  2020سبتمير  2السجل التجاري بتاري    خ    واصبحت الهداف كما يىلي

كة  ي تأسست من أجلها الشر  هي القيام بما يىلي : م ل ا إن الغراض الت 
 تلف الحجام والصناف. الكهربائية والهاتفية من مخ تانتاج جميع أنواع الكابال  .1
 بائية والهاتفية من مختلف الحجام والصناف. انتاج جميع أنواع السالك الكهر  .2
 إنتاج السالك الالزمة إلنتاج اللمبات الكهربائية.  .3
خيص الالزم ا وأحجامها وذلك بعد الحصول عىل الهفإنتاج اللمبات الكهربائية بجميع أصنا  .4  صناعة. الهيئة العامة لل مني 
خيص الالزم من الهيئة العامة للصناعة.  صناعة المحوالت والمفاتيح ولوحات التوزي    ع الكهربائية وذلك .5  بعد الحصول عىل الي 
خ يص ال الزم  مختلف الصناعات العائدة للمعدات والدوات الكهربائية لألغراض الصناعية او  .6 لية وذلك بع د الحص ول ع ىل الي  المي  

 يئة العامة للصناعة. هالمن 
خ  يص ال الزم م  ن إنت اج جمي ع أن  واع رق ائق اللومني  وم وروالت ن ايلون التغلي  ف بم .7 ختل ف الحج ام واالص  ناف بع د الحص  ول ع ىل الي 

 الهيئة العامة للصناعة. 
ي انت  اج الك  ابالت  .8

ي تس  تخدم ف  خ  يصلا انت  اج قض  بان النح  اس ال  ت  زم م  ن الهيئ  ة الل  ا  كهربائي  ة والهاتفي  ة وذل  ك بع  د الحص  ول ع  ىل الي 
 العامة للصناعة. 

 جات. المتاجرة بجميع أنواع هذه المنت .9
اد المك .10 كة. إستير  ائن واالالت والمعدات والدوات الالزمة تحقيقا لغراض الشر
اد المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة.  .11  استير
ي  .12

كة. محافظ استثمارية بما يخد إستثمار الموال الفائضة ف   م أغراض الشر
كة. رات والمنقا عقتملك ال .13   والت لمصلحة الشر

ك بأي  كة أن تكون لها مصلحة او أن تشي  ي ق د تعاونه ا ع ىل تحقي ق ويجوز للشر ي ت زاول أعم اال ش بيهة بأعماله ا أو ال ت  وجه مع الهيئ ات ال ت 
ي هذه اله ي الخارج ولها أن تشي 

ي الكويت وف 
  ات او تلحقها بها. ئيأغراضها ف 

كة مكتب  عنوان   دولة الكويت .   13012  –الصفاة  1196: ص.ب  هو   جلالم المس الشر
 دارةمن قبل أعضاء مجلس ا  2020ديسمير  31للسنة المنتهية ف   للمجموعة ية المجمعةت المالتمت الموافقة عىل اصدار هذه البيانا 

كة الم  . وا عة لموهي خاض 2021مارس  29 بتاري    خالشر   فقة الجمعية العامة للمساهمير 
 
 مبيان االلتزا  .2

الص    ادرة م    ن قب    ل مجل    س مع    ايير المحاس    بة الدولي    ة  المالي    ة المجمع    ة وفق    ا للمع    ايير الدولي    ة للتق    ارير المالي    ة ع    داد ه    ذه البيان    اتإ  ت    م
ات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس م  . اسبة الدوليةالمح عايير والتفسير

     

 
 

 

 المجمعة  ت الماليةناياايضاحات حول البتابع /  
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  .3

 لة المطبقة من قبل المجموعة المعايير الجديدة والمعد   3.1
ي أو بعد  

ي تبدأ ف  ات السنوية الت 
ي ت   2020يناير    1هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفي  ا من قبل المجموعة. فيما يىلي  يقه م تطب والت 

 ه المعايير الجديدة:  هذ   ول المعلومات ح 
 

ات السنوية   المعيار أو التفسير  يفعل للفيى
  
 التى  تبدأ ف 

 2020  يناير 1 تعريف العمال التجارية   - 3  ديالت عىل المعيار الدولي للتقارير الماليةتع

 2020  يناير 1 تعريف المادية   - 8الدولي  بة لمحاس ومعيار ا  1 تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي 

المالية  ت عىلديال عت للتقارير  الدولي  المعيار  وس  امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة ف -16  ير
 ( 19-كوفيد)كورونا 

 2020 يونيو  1

 
 تعريف األعمال التجارية - 3تعديالت عىل المعيار الدوىل  للتقارير المالية 

ات عىل ملحق أ، المصطلحات المعرفة وإرشادات التطبيق والمثلة  تغيير ثل  م ت   ( دمج العمال )   3ارير المالية  ولي للتق ر الد لمعيا إن التعديالت عىل ا 

 : التعديالت .  فقط وذلك فيما يتعلق بتعريف العمال التجارية   3عيار الدولي للتقارير المالية  التوضيحية للم 

ل مدخل وعملية  ضمن عىل الق ن تت أ   ة، يجب ات المستحوذ عليها كأعمال تجاري موجود ة وال توضح التعديالت أنه لكي يتم اعتبار النشط  •

ي القدرة عىل اإلنتا 
 ج؛ موضوعية تسهمان معًا بشكل جوهري ف 

عىل   • القدرة  إل  اإلشارة  وأزالت  للعمالء  المقدمة  والخدمات  البضائع  عىل  كير   الي  خالل  من  واإلنتاج  العمال  تعريفات  تضييق  عنها  نتج 

 ليف؛ التكا خفيض  ت 

   ستحواذ عىل عملية موضوعية، المنشآت عىل تقييم ما إذا كان قد تم اال عدة  سا أضافت إرشادات وأمثلة توضيحية لم  •

ي السوق قادرين عىل استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة ومواصلة اإلنتاج، و أزالت تقييم   •
 ما إذا كان المشاركون ف 

كير  الذي ي  • يها ال تمثل أعمال  والصول المستحوذ عل   نشطة ل كانت مجموعة ا   تقييم مبسط لمعرفة إذا   إجراء سمح ب أضافت خيار اختبار الي 

 . تجارية 

 . ير جوهري عىل البيانات المالية المجمعة للمجموعة ليس لتطبيق هذه التعديالت أي تأث 
 

 8ومعيار المحاسبة الدوىل    1تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىل  

ي االطار المفاهيمي  "  المادية " ريف  ع ت   8  لي ومعيار المحاسبة الدو   1الدولي  محاسبة  ار ال  معي توضح التعديالت عىل 
ومواءمة التعريف المستخدم ف 

 ". من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول " ال  "  قد يؤثر " يل مستوى المادية الذي يؤثر عىل المستخدمير  من  تم تعد .  والمعايير 

 . لمجموعة لبيانات المالية المجمعة ل عىل ا وهري  ليس لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير ج 
 
وس كورونا امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة ف - 16معيار الدوىل  للتقارير المالية عىل ال ت يال دعت  ( 19-كوفيد)ير

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  اإليج   16يتضمن  ي مدفوعات 
ات ف  التغيير عن  المحاسبة  تكون  ي  متياز ار وا متطلبات محددة عندما 

اإليجار ف  ات 

 عىل عقد اإليج الطرف ا   ب من طل يت .  نطاق هذه المتطلبات 
ا
ار، وإذا كانت كذلك، فيتعير   لمستأجر تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار تمثل تعديًل

ا، ال سيما من  ا صعبً أمرً   ومع ذلك، قد يكون تطبيق هذه المتطلبات عىل عدد كبير من عقود اإليجار المحتملة .  تطبيق أساس محدد للمحاسبة 

 . تجة عن هذه الجائحة النا ط  منظور عمىلي بسبب الضغو 
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ات ف  التغيير عن  المحاسبة  تكون  ي  متياز ار وا متطلبات محددة عندما 

اإليجار ف  ات 

 عىل عقد اإليج الطرف ا   ب من طل يت .  نطاق هذه المتطلبات 
ا
ار، وإذا كانت كذلك، فيتعير   لمستأجر تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار تمثل تعديًل

ا، ال سيما من  ا صعبً أمرً   ومع ذلك، قد يكون تطبيق هذه المتطلبات عىل عدد كبير من عقود اإليجار المحتملة .  تطبيق أساس محدد للمحاسبة 

 . تجة عن هذه الجائحة النا ط  منظور عمىلي بسبب الضغو 
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 لتغيرات في السياسات المحاسبية تابع / ا   .3
 الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   المعايير تابع/       .13

وس كورونا صلة بجاالامتيازات اإليجار ذات  - 16لمالية رير اللتقاتابع/ تعديالت عىل المعيار الدوىل    ( 19-كوفيد)ئحة فير

إ  عدم  باختيار  المستأجر  للطرف  العملية  الوسيلة  وس كورونا  تسمح  فير بجائحة  الصلة  ذات  اإليجار  امتيازات  إذا كانت  ما  لتقرير  تقييم  جراء 

 عىل عقد اإليجار (  19-كوفيد ) 
ا

 عىل عقد  ا لو كا كم تأجر بالمحاسبة عن امتيازات اإليجار  لمس طرف ا ُيسمح لل .  ُتمثل تعديًل
ا

ن التغيير ال ُيمثل تعديًل

 . اإليجار 

وس كورونا  تنطبق الوسيلة العملية فقط عىل امت  ة لجائحة فير أن هذا اإلعفاء مخصص فقط   (. 19-كوفيد ) يازات اإليجار المقدمة كنتيجة مباشر

 .  لمؤجر ا   ال تنطبق هذه التعديالت عىل الطرف .  يجار ت اإل للطرف المستأجر الذي تم منحه امتيازا 
وط التالية   :  يجب استيفاء جميع الشر

ا  • المدفوعات  من  اإلعفاء  اإليجار  امتياز   لعقد اإليجار يمثل إل حد كبير نفس المقابل الصىلي لعقد  يوفر 
ا

ي ينتج عنها بشكل عام مقابًل لت 
ة ياز م االمت اإليجار أو أقل من ذلك المقابل قبل منح هذا    . باشر

بغر  • اإليجار  امتياز  منح  ي كان لها تاري    خ اس   اإلعفاء ض  يتم  ي أو قبل  من المدفوعات الت 
فإ .  2021يونيو    30تحقاق أصىلي ف  الدفعات  لذا  ن 

ي أو قبل  
المتطلب أن يتم تخفيضها ف  الدفعات  تلك  ي 

للمب   2021يونيو    30المدرجة تتمثل ف  اإليجارات  ي 
الالحقة ف  الزيادات  الغ  غير أن 

 .  2021يونيو    30ة قد تكون بعد  لمؤجل ا 
وط والحكام الخرى لعقد اإليجار ات جوهرية أ يير جد تغ تو ال   •  خرى عىل الشر

 
 . يالت أي تأثير جوهري عىل البيانات المالية المجمعة للمجموعة ليس لتطبيق هذه التعد 

  
 بعد فعلة  المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن غير الم    3.2

ا  البيانات  هذه  عىل  المصادقة  ال لم بتاري    خ  وال الية  والتعديالت  المعايير  بعض  اصدار  تم  معايير مجمعة،  مجلس  قبل  من  الجديدة  ات    تفسير
 المحاسبة الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة. 

 
ضمن  التعديالت  تطبيق كافة  يتم  أن  االدارة  ة االول  اسات  السي   تتوقع  ي تبدأ ال المحاسبية للمجموعة للفي  تا   ت  أو  بعد  الجديد  المعيار  تفعيل  ري    خ 

المعاي  عن  المعلومات  أن   . التفسير أو  المجمعة  التعديل  المالية  بالبيانات  ارتباط  لها  يكون  أن  المتوقع  الجديدة  ات  والتفسير والتعديالت  ير 
ات  التفس للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض المعايير و  مادي عىل  متوقع أن يكون لها أي تأثير  س من ال لي قد تم اصدارها لكن الخرى الجديدة  ير

 البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

ات السنوية التى    ر أو التفسير المعيا 
يفعل للفيى

  
 تبدأ ف 

أ :  28ومعيار المحاسبة الدولي    10تعديالت عىل المعيار الدولي للتقارير المالية   مسا بيع  همة الصول بير   و 
كته الزميلة   كة ال   أو مستثمر وشر  . محاصة شر

 ال يوجد تاري    خ محدد 

ي   المحصل قبل   -  16تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي    2022يناير    1 االستخدام المعت 

امات    -  37تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي    2022يناير    1 تكلفة تنفيذ العقد   -عقود مثقلة بااللي  

 2022يناير    1 2020-2018ت السنوية دورة  سينا التح 

 0232يناير    1 التصنيف إل متداول أو غير متداول   -1ت عىل معيار المحاسبة الدولي  ديال التع 
     

 
 

 

 تابع / إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 
 تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية    .3

 علة بعد مف ولية ولكن غير ال المحاسبة الد ايير  لس مع المعايير الصادرة عن مج تابع/     3.2
كته  ب 28ومعيار المحاسبة الدوىل    10عديالت عىل المعيار الدوىل  للتقارير المالية  / ت تابع يع أو مساهمة األصول بير  مستثمر وشر

كة المحاصة    الزميلة أو شر

الم   10إن التعديالت عىل المعيار الدولي للتقارير المالية   الدولي   عة المجم الية  البيانات  المحاسبة  كات    28  ومعيار  ي الشر
الزميلة  االستثمارات ف 

كات المحاصة   كة المحاصة عىل النحو التالي (  2011) وشر كته الزميلة أو شر  : توضح معالجة بيع أو مساهمة الصول من المستثمر إل شر
 

ال تتطل  • ي البيانات الما ب 
ل لي تسجيل الكامل ف  للمستثمر  ال ة  مساهمة  أو  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  ي تشكل العمل  ألرباح  هو  ) صول الت  كما 

ي محدد  
 "(. دمج العمال "   3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ف 

ي لألرباح والخسائر حيثما ي التسج تتطلب   •
 تجارًيا، أي يتم تسجيل الرباح أو الخسائ  تشكل الصول  ال ل الجزئئ

ا
ر فقط إل حد مصالح  عمًل

كة المحاصة المستثمرين ا  كة الزميلة أو شر ي تلك الشر
ي ليست لها عالقة ف   . لت 

 
ي 

سب يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوئ  عىل  للمعاملة،  ال   مساهم سوا مثال  يل  أو  بيع  عملية  حدثت  قب ة  ء  من  ل  الصول 

ي ال 
ي تمتلك الصول المستثمر الذي يقوم بتحويل الحصص ف  كة التابعة الت  كة التابعة ما ينت ) شر أو من قبل البيع   ( ج عنه فقدان السيطرة عىل الشر

 . المباشر لألصول نفسها 
 

أ نفاذ  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاري    خ ال  المبكر ذلك مع  .  الخرى   ي    ع جل غير مسم حت  إنجاز المشار إل  بالتنفيذ  يسمح   ،  .

تأث  التعديالت  هذه  لتطبيق  يكون  قد  أنه  اإلدارة  هذه  تتوقع  مثل  نشوء  حال  ي 
ف  المستقبل  ي 

ف  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  عىل  ا  ً ير

 .  المعامالت 
 

 االستخدام المعت    ل قبل المحص - 16تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىل  

التعد  منشأ   يل يحظر  أي  بن عىل  تكلفة أي  من  تخصم  أن  مستلمة ة  مبالغ  أي  والمنشآت والمعدات  الممتلكات  بنود  من  المنتجة    د  البنود  بيع  من 

ي  ف المنشأة بعائدات بيع هذه البنو .  أثناء قيام المنشأة بإعداد ذلك الصل الستخدامه المعت  ف ذات الصلة ضمن  تكالي د وال وبدالا من ذلك، تعي 

 . سائر لخ الرباح أو ا 
 

ا جوهرًيا عىل البيا وقع ا ال تت  ً ي المستقبل تأثير
 . نات المالية المجمعة للمجموعة إلدارة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل ف 

 
امات   - 37تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىل    تكلفة تنفيذ العقد  -عقود مثقلة باالليى 

ي يجب عىل المنشأة إد   اليف التك   ت تلك ُتحدد التعديال   . ال م ما إذا كان العقد سينتج عنه خسارة أم  جها عند تقيي را الت 
 

امات أم ال، فإن تكلفة تنفيذ العقد تتضمن كالا من التكاليف اإلضافية لتنفيذ هذا  توضح التعديالت أنه لغرض تقييم ما إ   بااللي  
ا

ذا كان العقد مثقًل

ي   لخرى العقد وتخصيص التكاليف ا  ة بتنفيذ العقود   الت   . تتعلق مباشر

ي بداية  تعديالت فقط  م تطبيق ال ت ي 
اماتها ف  ي المنشأة بها بعد بجميع الي  

ي لم تق  ي تطبق فيها التعديالت اوالا عىل العقود الت  ة السنوية الت   . الفي 

ي المستقبل تأثير جوهري عىل البيان 
 . المجمعة للمجموعة   مالية ات ال ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل ف 

 
 2020-2018 سنوية دورةالالتحسينات 

كة تابعة تقوم بتطبيقه الول    1الدولي للتقارير المالية  عىل تبسيط تطبيق المعيار   1تعمل التعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي   من قبل أي شر
كة الم فيما يتعلق بقياس فروق ترجمة ترجمة العملة   ا مرة بعد الشر    . كمية الي 
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 لتغيرات في السياسات المحاسبية تابع / ا   .3
 الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   المعايير تابع/       .13

وس كورونا صلة بجاالامتيازات اإليجار ذات  - 16لمالية رير اللتقاتابع/ تعديالت عىل المعيار الدوىل    ( 19-كوفيد)ئحة فير

إ  عدم  باختيار  المستأجر  للطرف  العملية  الوسيلة  وس كورونا  تسمح  فير بجائحة  الصلة  ذات  اإليجار  امتيازات  إذا كانت  ما  لتقرير  تقييم  جراء 

 عىل عقد اإليجار (  19-كوفيد ) 
ا

 عىل عقد  ا لو كا كم تأجر بالمحاسبة عن امتيازات اإليجار  لمس طرف ا ُيسمح لل .  ُتمثل تعديًل
ا

ن التغيير ال ُيمثل تعديًل

 . اإليجار 

وس كورونا  تنطبق الوسيلة العملية فقط عىل امت  ة لجائحة فير أن هذا اإلعفاء مخصص فقط   (. 19-كوفيد ) يازات اإليجار المقدمة كنتيجة مباشر

 .  لمؤجر ا   ال تنطبق هذه التعديالت عىل الطرف .  يجار ت اإل للطرف المستأجر الذي تم منحه امتيازا 
وط التالية   :  يجب استيفاء جميع الشر

ا  • المدفوعات  من  اإلعفاء  اإليجار  امتياز   لعقد اإليجار يمثل إل حد كبير نفس المقابل الصىلي لعقد  يوفر 
ا

ي ينتج عنها بشكل عام مقابًل لت 
ة ياز م االمت اإليجار أو أقل من ذلك المقابل قبل منح هذا    . باشر

بغر  • اإليجار  امتياز  منح  ي كان لها تاري    خ اس   اإلعفاء ض  يتم  ي أو قبل  من المدفوعات الت 
فإ .  2021يونيو    30تحقاق أصىلي ف  الدفعات  لذا  ن 

ي أو قبل  
المتطلب أن يتم تخفيضها ف  الدفعات  تلك  ي 

للمب   2021يونيو    30المدرجة تتمثل ف  اإليجارات  ي 
الالحقة ف  الزيادات  الغ  غير أن 

 .  2021يونيو    30ة قد تكون بعد  لمؤجل ا 
وط والحكام الخرى لعقد اإليجار ات جوهرية أ يير جد تغ تو ال   •  خرى عىل الشر

 
 . يالت أي تأثير جوهري عىل البيانات المالية المجمعة للمجموعة ليس لتطبيق هذه التعد 

  
 بعد فعلة  المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن غير الم    3.2

ا  البيانات  هذه  عىل  المصادقة  ال لم بتاري    خ  وال الية  والتعديالت  المعايير  بعض  اصدار  تم  معايير مجمعة،  مجلس  قبل  من  الجديدة  ات    تفسير
 المحاسبة الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة. 

 
ضمن  التعديالت  تطبيق كافة  يتم  أن  االدارة  ة االول  اسات  السي   تتوقع  ي تبدأ ال المحاسبية للمجموعة للفي  تا   ت  أو  بعد  الجديد  المعيار  تفعيل  ري    خ 

المعاي  عن  المعلومات  أن   . التفسير أو  المجمعة  التعديل  المالية  بالبيانات  ارتباط  لها  يكون  أن  المتوقع  الجديدة  ات  والتفسير والتعديالت  ير 
ات  التفس للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض المعايير و  مادي عىل  متوقع أن يكون لها أي تأثير  س من ال لي قد تم اصدارها لكن الخرى الجديدة  ير

 البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

ات السنوية التى    ر أو التفسير المعيا 
يفعل للفيى

  
 تبدأ ف 

أ :  28ومعيار المحاسبة الدولي    10تعديالت عىل المعيار الدولي للتقارير المالية   مسا بيع  همة الصول بير   و 
كته الزميلة   كة ال   أو مستثمر وشر  . محاصة شر

 ال يوجد تاري    خ محدد 

ي   المحصل قبل   -  16تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي    2022يناير    1 االستخدام المعت 

امات    -  37تعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي    2022يناير    1 تكلفة تنفيذ العقد   -عقود مثقلة بااللي  

 2022يناير    1 2020-2018ت السنوية دورة  سينا التح 

 0232يناير    1 التصنيف إل متداول أو غير متداول   -1ت عىل معيار المحاسبة الدولي  ديال التع 
     

 
 

 

 تابع / إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 
 تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية    .3

 علة بعد مف ولية ولكن غير ال المحاسبة الد ايير  لس مع المعايير الصادرة عن مج تابع/     3.2
كته  ب 28ومعيار المحاسبة الدوىل    10عديالت عىل المعيار الدوىل  للتقارير المالية  / ت تابع يع أو مساهمة األصول بير  مستثمر وشر

كة المحاصة    الزميلة أو شر

الم   10إن التعديالت عىل المعيار الدولي للتقارير المالية   الدولي   عة المجم الية  البيانات  المحاسبة  كات    28  ومعيار  ي الشر
الزميلة  االستثمارات ف 

كات المحاصة   كة المحاصة عىل النحو التالي (  2011) وشر كته الزميلة أو شر  : توضح معالجة بيع أو مساهمة الصول من المستثمر إل شر
 

ال تتطل  • ي البيانات الما ب 
ل لي تسجيل الكامل ف  للمستثمر  ال ة  مساهمة  أو  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  ي تشكل العمل  ألرباح  هو  ) صول الت  كما 

ي محدد  
 "(. دمج العمال "   3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ف 

ي لألرباح والخسائر حيثما ي التسج تتطلب   •
 تجارًيا، أي يتم تسجيل الرباح أو الخسائ  تشكل الصول  ال ل الجزئئ

ا
ر فقط إل حد مصالح  عمًل

كة المحاصة المستثمرين ا  كة الزميلة أو شر ي تلك الشر
ي ليست لها عالقة ف   . لت 

 
ي 

سب يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوئ  عىل  للمعاملة،  ال   مساهم سوا مثال  يل  أو  بيع  عملية  حدثت  قب ة  ء  من  ل  الصول 

ي ال 
ي تمتلك الصول المستثمر الذي يقوم بتحويل الحصص ف  كة التابعة الت  كة التابعة ما ينت ) شر أو من قبل البيع   ( ج عنه فقدان السيطرة عىل الشر

 . المباشر لألصول نفسها 
 

أ نفاذ  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاري    خ ال  المبكر ذلك مع  .  الخرى   ي    ع جل غير مسم حت  إنجاز المشار إل  بالتنفيذ  يسمح   ،  .

تأث  التعديالت  هذه  لتطبيق  يكون  قد  أنه  اإلدارة  هذه  تتوقع  مثل  نشوء  حال  ي 
ف  المستقبل  ي 

ف  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  عىل  ا  ً ير

 .  المعامالت 
 

 االستخدام المعت    ل قبل المحص - 16تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىل  

التعد  منشأ   يل يحظر  أي  بن عىل  تكلفة أي  من  تخصم  أن  مستلمة ة  مبالغ  أي  والمنشآت والمعدات  الممتلكات  بنود  من  المنتجة    د  البنود  بيع  من 

ي  ف المنشأة بعائدات بيع هذه البنو .  أثناء قيام المنشأة بإعداد ذلك الصل الستخدامه المعت  ف ذات الصلة ضمن  تكالي د وال وبدالا من ذلك، تعي 

 . سائر لخ الرباح أو ا 
 

ا جوهرًيا عىل البيا وقع ا ال تت  ً ي المستقبل تأثير
 . نات المالية المجمعة للمجموعة إلدارة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل ف 

 
امات   - 37تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىل    تكلفة تنفيذ العقد  -عقود مثقلة باالليى 

ي يجب عىل المنشأة إد   اليف التك   ت تلك ُتحدد التعديال   . ال م ما إذا كان العقد سينتج عنه خسارة أم  جها عند تقيي را الت 
 

امات أم ال، فإن تكلفة تنفيذ العقد تتضمن كالا من التكاليف اإلضافية لتنفيذ هذا  توضح التعديالت أنه لغرض تقييم ما إ   بااللي  
ا

ذا كان العقد مثقًل

ي   لخرى العقد وتخصيص التكاليف ا  ة بتنفيذ العقود   الت   . تتعلق مباشر

ي بداية  تعديالت فقط  م تطبيق ال ت ي 
اماتها ف  ي المنشأة بها بعد بجميع الي  

ي لم تق  ي تطبق فيها التعديالت اوالا عىل العقود الت  ة السنوية الت   . الفي 

ي المستقبل تأثير جوهري عىل البيان 
 . المجمعة للمجموعة   مالية ات ال ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل ف 

 
 2020-2018 سنوية دورةالالتحسينات 

كة تابعة تقوم بتطبيقه الول    1الدولي للتقارير المالية  عىل تبسيط تطبيق المعيار   1تعمل التعديالت عىل معيار المحاسبة الدولي   من قبل أي شر
كة الم فيما يتعلق بقياس فروق ترجمة ترجمة العملة   ا مرة بعد الشر    . كمية الي 

 
 
 



44

 
 

 

 المجمعة  المالية  اتايضاحات حول البيانتابع /  
 
 تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية    .3

 المعايير الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن غير المفعلة بعد تابع/     3.2
 2020-2018سينات السنوية دورة حتال / تابع

ي تقوم بتطبيق المعيا  كة التابعة الت  كة الم قد أن الشر السجالت المحاسبية لفروق    تفاظ بمجموعتير  من طالبة باالح ن م و ك ت ر الول مرة بعد الشر
اكمية عىل التوازي   اإلعفاء  .  بناءا عىل تواري    خ مختلفة لالنتقال إل المعايير الدولية للتقارير المالية ترجمة العملة الي  يوسع  التعديل  ومع ذلك، فإن 

اكم لة ال ليشمل فروق ترجمة العم  ي تقوم بتطبي ا   ية لتقليل التكاليف لألطراف ي   . لمعيار الول مرة ق ا لت 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت عىل  بنسبة  بر   9تتعلق  االختبار  المائة   10" سوم  ي 
المالية  "  ف  بالمطلوبات  اف  االعي  ي سبيل    -إللغاء 

ف 
اف بأي بند من   أو  وبات  المطل تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء االعي  تعديله  تم  الذي  ا اس المالية  تقوم  وط  لمنش تبداله،  أة بتقييم ما إذا كانت الشر

ي ت . مختلفة بشكل كبير  وط أي بند جديد أو معدل من المطلوبات المالية  يوضح التعديل الرسوم الت  درجها أي منشأة عند تقييم ما إذا كانت شر
وط المطلوبات الم  ا جوهرًيا عن شر

ً
 . ية الصل الية  تختلف اختالف

 
ي تطبيق المعي  -ية  التوضيح لمثلة ا  تعديل   -حوافز اإليجار 

ار الدولي للتقارير  تم إبالغ مجلس معايير المحاسبة الدولية باحتمالية نشوء غموض ف 
التوضيحي    16المالية   المثال  توضيح  بها  تم  ي  الت  للكيفية  نظًرا  اإليجار  ا   13عقود  للتقارير  الدولي  بالمعيار  حوافز    16ة  لمالي المرفق  لمتطلبات 
إد التع ل  قب .  اإليجار  تم  ي    13  راج المثال التوضيحي ديل، 

ي للسداد المتعلق بتحسينات مبائ 
مستاجرة؛ ولم ُيبير  المثال  كجزًءا من النمط الحقيق 

ي المعيار  
ي بتعريف حافز اإليجار الوارد ف 

ي تم التوصل إليها بشأن ما إذا كان السداد سيق    قرر مجلس .  16قارير المالية   للت الدولي بوضوح النتيجة الت 
ي مستأجرة من المثال التوضيحي  نشوء غموض عن طريق حذف عملية السداد المتعلقة بتحسينات  الدولية إزالة احتمالية   اسبة عايير المح م 

مبائ 
13 . 

ي المستقبل تأثير جوهري عىل البيانات المالي 
 . للمجموعة جمعة  ة الم ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت ف 

 
 التصنيف اىل متداول أو غير متداول  -1دوىل  ار المحاسبة ال عيالتعديالت عىل م

ال  المحاسبة  معيار  التعديالت عىل  ي نهاية    1دولي  توضح 
امات عىل أنها متداولة أو غير متداولة يستند إل حقوق المنشأة كما ف  أن تصنيف االلي  

ة البيانات المالية  إذ   بأنه توضح  كما أنها  .  في  ما  اإلدارة،  لتوقعات  تأجيل ا  ليس  امات   كان سيتم  ا عىل تصنيف االلي   ً لقد أضافت  .  السداد أم ال، تأثير
وط اإلقر  ي يمكن تسويتها باستخدام الدوات  إرشادات حول شر امات الت  اض وكيف يمكن أن تؤثر عىل التصنيف، كما تضمنت متطلبات االلي  

 . الخاصة بالمنشأة 
 

ي كون لتطبيق هذه التعديالت  ي بأن    دارة ال تتوقع اإل 
 . موعة  جوهري عىل البيانات المالية المجمعة للمج المستقبل تأثير   ف 

 
 الهامة المحاسبية السياسات .4
ي اعداد البيانات المالية المجمعة كما يىلي : إن 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة ف 

 اس االعداد أس  4.1
المجمع تم   المالية  البيانات  للماعداد  الت  جموعةة  التكلفة  مبدأ  أساس  خالل  ستثمارات  ال ا   عدا فيما    ،يخية ار عىل  من  العادلة  بالقيمة 

ي    . بالقيمة العادلة تم قياسها  اإليرادات الشاملة االخرى والت 
كة الم.  ي )"د.ك."( وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للشر   تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويت 

ي بي انير   خ رىالش املة ال واإلي رادات  ئر س ا االرباح أو الخ جموعة عرض "بيانملرت ا اختا 
" و االرب اح أو الخس ائروهم ا: "بي ان منفص لير  " ف 

 . "واإليرادات الشاملة الخرى رباح أو الخسائر اال "بيان
كات التابع   ة ب   ير  م   الكي ال كة تق   وم المجموع   ة بفص   ل مجم   وع اإلي   رادات أو الخس   ائر الش   املة للش   ر والحق   وق غ   ير المس   يطرة وف   ق الم ش   ر

كات.  ملكية كل منهم صصح ي تلك الشر
 ف 
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 التجميع   أساس    4. 2

، الحق  لها  يكون  او   ، التابعة عندما تتعرض  كة  الشر عىل  الم  كة  الشر من    تسيطر  ة  ممشارك بعوائد متغير كةتها  الشر ل  التابعة  ع    ها ويكون 
عىل  التأالقدرة  عىل  ثير عىل تلك العوائد من خال  سلطتها  كة التابعةل  كات التابعة لتاري    خ التقرير و  . يتم اعداد البيانات المالشر الية للشر

مماثلة.  محاسبية  سياسات  بإستخدام   ، الم  كة  للشر التقرير  تاري    خ  من  اشهر  ثالثة  عن  تزيد  ال  ي  ا يتم    الت  تأثير  عمل  لتعكس  لتعديالت 
ي تقع بير  هذا التاري    خ و تار مالت الهامة وال عا الم كحداث الخرى الت   . االمة ي    خ التقرير للبيانات المالية للشر
 

كات  بير    والرصدة  المعامالت  كافة  حذف  تم  التجميع،  لغرض ي   بما   المجموعة،  شر
  المعامالت   من  المحققة  غير   والخسائر   الرباح  ذلك  ف 

ك  بير   كات  بير    الصول  بيع  معامالت  نتيجة  المحققة  ير غ  الخسائر   أن   وحيث.   المجموعة  اتشر   لغراض  عكسها   تم  قد   المجموعة  شر
ي   انخفاض  أي   لتحديد   اختبارها   تم   الصول  تلك   أن  اال   التجميع،

ي   المدرجة  المبالغ  تعديل  تم.  ككل  للمجموعة  بالنسبة  وذلك  قيمتها   ف 
  ف 

كات   المالية البيانات كد   وجدت، أينما   عة،التاب للشر  . للمجموعة  المطبقة بيةالمحاس السياسات يد توح   من للتأ
 

كات  الخاصة  الخرى  الشاملة  وااليرادات الخسائر   أو   الرباح  تسجيل  تم ي   التابعة   بالشر اؤها أو   الت   تاري    خ  من  السنة،   خالل  استبعادها   تم شر
 . حسب ماهو مناسب االستبعاد  تاري    خ  ال الحيازة

 
ي   خسائر   أو   أرباح  من  ءالجز   يمثل  كية،ملال  حقوق  من  كجزء المدرجة  مسيطرةلا   غير   الحصص  ان

كة  أصول  وصاف  ي   التابعة  الشر   ال   الت 
كات   الشاملة  الخسائر   أو   االيرادات  بفصل  المجموعة  تقوم.   المجموعة  تمتلكها  كة  مالكي   بير    التابعة  للشر   غير   والحصص  الم  الشر

ي  منهم  كل  ملكية حصص وفق   المسيطرة
كاتل ا  تلك  ف   . شر

 
ي 

كات التابعة،   عند بيع حصة مسيطرة ف  ي قيمة اال   الشر
اكمي  فان الفرق بير  سعر البيع وصاف  جمة الي  والشهرة  صول باالضافة ال فرق الي 

ال تاري    خ فقدان  ي 
السابقة ف  التابعة  كة  الشر ي 

ي ف 
متبق  استثمار  العادلة لي  القيمة  ان  الخسائر المجمع.  االرباح أو  بيان  ي 

  سيطرة يسجل ف 
للق يعتير  العادلة  القيمة  اما  ي للمحاسيا  

التكل  9الية  بة الالحقة ضمن المعيار الدولي للتقارير المس المبدئئ أو   ، مناسبا  يكون  عند  عندما  فة 
كة زميلة او محاصة.  ي لالستثمار كشر

 القياس المبدئئ
ي ال تؤدي ال كاتها التابعة والت  ي شر

ي حصص المجموعة ف 
ات ف  ضمن حقوق  ة  يطرة يتم محاسبتهم كمعاملن للسفقدا   مع ذلك، فان التغير

الالملكية القيمة  تعديل  يتم  ات  .  التغير لتعكس  المسيطرة  غير  والحصص  المجموعة  لحصة  ية  ي دفي 
ي    كل  ملكية  حصص   ف 

ف  منهم 
التابع كات  تعالشر تم  الذي  المبلغ  بير   فرق  اي  ان  المدفو ة.  للمقابل  العادلة  والقيمة  به  السيطرة  غير  الحصص  او  ديل  يتم  المست ع  لم 

ة ضمن كة الم يصه قوق الملكية وتخصح تسجيله مباشر  . لمالكي الشر
 

 دمج األعمال  4.3
االستح طريقة  بتطبيق  المجموعة  العمال.  تقوم  دمج  عمليات  عن  المحاسبة  عند  قبل   واذ  من  المحول  المقابل  احتساب  يتم 

كة التابعة بمجموع  ي حو   لألصولم العادلة  القي  مبلغ   المجموعة للحصول عىل السيطرة عىل الشر ي    خ االستحواذ، أو  ة بتار ها المجموعلتالت 
ال  الخصوم ي أصدرتها  الت  الملكية  المجموعة أو حقوق  تكبدتها  ي  الي   الت  العادلة لي أصل أو  القيمة  تتضمن  ي  عن  مجموعة، والت  ينشأ  ام 

محتمل.  مقابل  حدوثها.  ترتيب  عند  اء كمصاريف  الشر تكاليف  تسجيل  الملكة  نسب بال يتم  يقوم  أعمال،  دمج  عملية  بقياس  شي  ل  ي 
اة إما بالقيمة الالحصص غ كة المشي  ي الشر

ي قيمير المسيطرة ف 
ي صاف 

اة.  الصول ة عادلة أو بنسبة الحصة ف  كة المشي   المحددة للشر
 

ي المحتفظ اء لحصة ملكية المشي  ي تاري    خ الشر
ي مراحل، فإن القيمة العادلة ف 

اة  سابقاً بها    عند تحقيق دمج العمال ف  كة المشي  ي الشر
 ف 

اء من خالإعادة قياسها وفق م يت ي تاري    خ الشر
 المجمع.  االرباح أو الخسائر ل بيان القيمة العادلة كما ف 
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ي تقوم بتطبيق المعيا  كة التابعة الت  كة الم قد أن الشر السجالت المحاسبية لفروق    تفاظ بمجموعتير  من طالبة باالح ن م و ك ت ر الول مرة بعد الشر
اكمية عىل التوازي   اإلعفاء  .  بناءا عىل تواري    خ مختلفة لالنتقال إل المعايير الدولية للتقارير المالية ترجمة العملة الي  يوسع  التعديل  ومع ذلك، فإن 

اكم لة ال ليشمل فروق ترجمة العم  ي تقوم بتطبي ا   ية لتقليل التكاليف لألطراف ي   . لمعيار الول مرة ق ا لت 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت عىل  بنسبة  بر   9تتعلق  االختبار  المائة   10" سوم  ي 
المالية  "  ف  بالمطلوبات  اف  االعي  ي سبيل    -إللغاء 

ف 
اف بأي بند من   أو  وبات  المطل تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء االعي  تعديله  تم  الذي  ا اس المالية  تقوم  وط  لمنش تبداله،  أة بتقييم ما إذا كانت الشر

ي ت . مختلفة بشكل كبير  وط أي بند جديد أو معدل من المطلوبات المالية  يوضح التعديل الرسوم الت  درجها أي منشأة عند تقييم ما إذا كانت شر
وط المطلوبات الم  ا جوهرًيا عن شر

ً
 . ية الصل الية  تختلف اختالف

 
ي تطبيق المعي  -ية  التوضيح لمثلة ا  تعديل   -حوافز اإليجار 

ار الدولي للتقارير  تم إبالغ مجلس معايير المحاسبة الدولية باحتمالية نشوء غموض ف 
التوضيحي    16المالية   المثال  توضيح  بها  تم  ي  الت  للكيفية  نظًرا  اإليجار  ا   13عقود  للتقارير  الدولي  بالمعيار  حوافز    16ة  لمالي المرفق  لمتطلبات 
إد التع ل  قب .  اإليجار  تم  ي    13  راج المثال التوضيحي ديل، 

ي للسداد المتعلق بتحسينات مبائ 
مستاجرة؛ ولم ُيبير  المثال  كجزًءا من النمط الحقيق 

ي المعيار  
ي بتعريف حافز اإليجار الوارد ف 

ي تم التوصل إليها بشأن ما إذا كان السداد سيق    قرر مجلس .  16قارير المالية   للت الدولي بوضوح النتيجة الت 
ي مستأجرة من المثال التوضيحي  نشوء غموض عن طريق حذف عملية السداد المتعلقة بتحسينات  الدولية إزالة احتمالية   اسبة عايير المح م 

مبائ 
13 . 

ي المستقبل تأثير جوهري عىل البيانات المالي 
 . للمجموعة جمعة  ة الم ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت ف 

 
 التصنيف اىل متداول أو غير متداول  -1دوىل  ار المحاسبة ال عيالتعديالت عىل م

ال  المحاسبة  معيار  التعديالت عىل  ي نهاية    1دولي  توضح 
امات عىل أنها متداولة أو غير متداولة يستند إل حقوق المنشأة كما ف  أن تصنيف االلي  

ة البيانات المالية  إذ   بأنه توضح  كما أنها  .  في  ما  اإلدارة،  لتوقعات  تأجيل ا  ليس  امات   كان سيتم  ا عىل تصنيف االلي   ً لقد أضافت  .  السداد أم ال، تأثير
وط اإلقر  ي يمكن تسويتها باستخدام الدوات  إرشادات حول شر امات الت  اض وكيف يمكن أن تؤثر عىل التصنيف، كما تضمنت متطلبات االلي  

 . الخاصة بالمنشأة 
 

ي كون لتطبيق هذه التعديالت  ي بأن    دارة ال تتوقع اإل 
 . موعة  جوهري عىل البيانات المالية المجمعة للمج المستقبل تأثير   ف 

 
 الهامة المحاسبية السياسات .4
ي اعداد البيانات المالية المجمعة كما يىلي : إن 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة ف 

 اس االعداد أس  4.1
المجمع تم   المالية  البيانات  للماعداد  الت  جموعةة  التكلفة  مبدأ  أساس  خالل  ستثمارات  ال ا   عدا فيما    ،يخية ار عىل  من  العادلة  بالقيمة 

ي    . بالقيمة العادلة تم قياسها  اإليرادات الشاملة االخرى والت 
كة الم.  ي )"د.ك."( وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للشر   تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويت 

ي بي انير   خ رىالش املة ال واإلي رادات  ئر س ا االرباح أو الخ جموعة عرض "بيانملرت ا اختا 
" و االرب اح أو الخس ائروهم ا: "بي ان منفص لير  " ف 

 . "واإليرادات الشاملة الخرى رباح أو الخسائر اال "بيان
كات التابع   ة ب   ير  م   الكي ال كة تق   وم المجموع   ة بفص   ل مجم   وع اإلي   رادات أو الخس   ائر الش   املة للش   ر والحق   وق غ   ير المس   يطرة وف   ق الم ش   ر

كات.  ملكية كل منهم صصح ي تلك الشر
 ف 
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، الحق  لها  يكون  او   ، التابعة عندما تتعرض  كة  الشر عىل  الم  كة  الشر من    تسيطر  ة  ممشارك بعوائد متغير كةتها  الشر ل  التابعة  ع    ها ويكون 
عىل  التأالقدرة  عىل  ثير عىل تلك العوائد من خال  سلطتها  كة التابعةل  كات التابعة لتاري    خ التقرير و  . يتم اعداد البيانات المالشر الية للشر

مماثلة.  محاسبية  سياسات  بإستخدام   ، الم  كة  للشر التقرير  تاري    خ  من  اشهر  ثالثة  عن  تزيد  ال  ي  ا يتم    الت  تأثير  عمل  لتعكس  لتعديالت 
ي تقع بير  هذا التاري    خ و تار مالت الهامة وال عا الم كحداث الخرى الت   . االمة ي    خ التقرير للبيانات المالية للشر
 

كات  بير    والرصدة  المعامالت  كافة  حذف  تم  التجميع،  لغرض ي   بما   المجموعة،  شر
  المعامالت   من  المحققة  غير   والخسائر   الرباح  ذلك  ف 

ك  بير   كات  بير    الصول  بيع  معامالت  نتيجة  المحققة  ير غ  الخسائر   أن   وحيث.   المجموعة  اتشر   لغراض  عكسها   تم  قد   المجموعة  شر
ي   انخفاض  أي   لتحديد   اختبارها   تم   الصول  تلك   أن  اال   التجميع،

ي   المدرجة  المبالغ  تعديل  تم.  ككل  للمجموعة  بالنسبة  وذلك  قيمتها   ف 
  ف 

كات   المالية البيانات كد   وجدت، أينما   عة،التاب للشر  . للمجموعة  المطبقة بيةالمحاس السياسات يد توح   من للتأ
 

كات  الخاصة  الخرى  الشاملة  وااليرادات الخسائر   أو   الرباح  تسجيل  تم ي   التابعة   بالشر اؤها أو   الت   تاري    خ  من  السنة،   خالل  استبعادها   تم شر
 . حسب ماهو مناسب االستبعاد  تاري    خ  ال الحيازة

 
ي   خسائر   أو   أرباح  من  ءالجز   يمثل  كية،ملال  حقوق  من  كجزء المدرجة  مسيطرةلا   غير   الحصص  ان

كة  أصول  وصاف  ي   التابعة  الشر   ال   الت 
كات   الشاملة  الخسائر   أو   االيرادات  بفصل  المجموعة  تقوم.   المجموعة  تمتلكها  كة  مالكي   بير    التابعة  للشر   غير   والحصص  الم  الشر

ي  منهم  كل  ملكية حصص وفق   المسيطرة
كاتل ا  تلك  ف   . شر

 
ي 

كات التابعة،   عند بيع حصة مسيطرة ف  ي قيمة اال   الشر
اكمي  فان الفرق بير  سعر البيع وصاف  جمة الي  والشهرة  صول باالضافة ال فرق الي 

ال تاري    خ فقدان  ي 
السابقة ف  التابعة  كة  الشر ي 

ي ف 
متبق  استثمار  العادلة لي  القيمة  ان  الخسائر المجمع.  االرباح أو  بيان  ي 

  سيطرة يسجل ف 
للق يعتير  العادلة  القيمة  اما  ي للمحاسيا  

التكل  9الية  بة الالحقة ضمن المعيار الدولي للتقارير المس المبدئئ أو   ، مناسبا  يكون  عند  عندما  فة 
اصة.  كة زميلة او مح ي لالستثمار كشر

 القياس المبدئئ
ي ال تؤدي ال كاتها التابعة والت  ي شر

ي حصص المجموعة ف 
ات ف  ضمن حقوق  ة  يطرة يتم محاسبتهم كمعاملن للسفقدا   مع ذلك، فان التغير

الالملكية القيمة  تعديل  يتم  ات  .  التغير لتعكس  المسيطرة  غير  والحصص  المجموعة  لحصة  ية  ي دفي 
ي    كل  ملكية  حصص   ف 

ف  منهم 
التابع كات  تعالشر تم  الذي  المبلغ  بير   فرق  اي  ان  المدفو ة.  للمقابل  العادلة  والقيمة  به  السيطرة  غير  الحصص  او  ديل  يتم  المست ع  لم 

ة ضمن كة الم يصه قوق الملكية وتخصح تسجيله مباشر  . لمالكي الشر
 

 دمج األعمال  4.3
االستح طريقة  بتطبيق  المجموعة  العمال.  تقوم  دمج  عمليات  عن  المحاسبة  عند  قبل   واذ  من  المحول  المقابل  احتساب  يتم 

كة التابعة بمجموع  ي حو   لألصولم العادلة  القي  مبلغ   المجموعة للحصول عىل السيطرة عىل الشر ي    خ االستحواذ، أو  ة بتار ها المجموعلتالت 
ال  الخصوم ي أصدرتها  الت  الملكية  المجموعة أو حقوق  تكبدتها  ي  الي   الت  العادلة لي أصل أو  القيمة  تتضمن  ي  عن  مجموعة، والت  ينشأ  ام 

محتمل.  مقابل  حدوثها.  ترتيب  عند  اء كمصاريف  الشر تكاليف  تسجيل  الملكة  نسب بال يتم  يقوم  أعمال،  دمج  عملية  بقياس  شي  ل  ي 
اة إما بالقيمة الالحصص غ كة المشي  ي الشر

ي قيمير المسيطرة ف 
ي صاف 

اة.  الصول ة عادلة أو بنسبة الحصة ف  كة المشي   المحددة للشر
 

ي المحتفظ اء لحصة ملكية المشي  ي تاري    خ الشر
ي مراحل، فإن القيمة العادلة ف 

اة  سابقاً بها    عند تحقيق دمج العمال ف  كة المشي  ي الشر
 ف 

اء من خالإعادة قياسها وفق م يت ي تاري    خ الشر
 المجمع.  االرباح أو الخسائر ل بيان القيمة العادلة كما ف 
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المجموعة   اة و   الصول ج  بإدرا تقوم  ضمن  مفي  ال  الخصومالمشي  المحددة  النظر  ضة  بغض  العمال  إدراجها  دمج  تم  قد  إذا كان  ما  عن 

ل المالية  البيانات  ي 
كسابقا ف  االستحواذ. لشر اة قبل عملية  المشي  قياس   ة  اة و   الصوليتم  بالقيمة    الخصوم المشي  ضة بشكل عام  المفي 

   العادلة بتاري    خ االستحواذ. 
اء أعمال، ت  وم تقما  عند بتقييم  قو المجموعة بشر وط    وم خصال و   الصول م  للشر المناسب وفقًا  التصنيف  تحديد  المقدرة لغرض  المالية 

والظرو  اء. التعاقدية  الشر تاري    خ  ي 
ف  الصلة كما  ذات  وط  والشر االقتصادية  الصلية   ف  العقود  ي 

ف  المشتقات  بير   الفصل  هذا  ويتضمن 
اة.  كة المشي   للشر

إثبات   بعد الشهر يتم  الم  الصولإدراج    ة  المحددلمغير  منوسة  بشكل  باعتبارهة  احتسابها  تم  وقد  القيمة  فصل.  )أ(  مبلغ  ي 
ف  الزيادة  ا 

الم  للمقابل  اة، و )ج( القيمة العادلة بتاري    خ االستحواذ لي  العادلة  كة المشي  ي الشر
حول، )ب( المبلغ المدرج لي حصة غير مسيطرة ف 

ي الشر 
ي    لة بتاري    خ االستحواذ اداة، تزيد عن القيم العلمشي  كة ا حقوق ملكية حالية ف 

ي    الصوللصاف 
المحددة. إذا كانت القيم العادلة لصاف 

الم  الصول تتجاوز  رب  ح  المحددة  )أي  الزائد  المبلغ  إدراج  يتم  فإنه  أعاله،  المحتسب  المفاصلةبلغ  بيان  نتيجة  ي 
ف  الخسائر (  أو    االرباح 

ة.   المجمع مباشر
 

 الشهرة  4.4
ي   الشهرة  مثلتت

ي   العمال  دمج  من  الناتجة  المستقبلية  يةاالقتصاد  المنافع ف   ايضاح أنظر .  منفصل بشكل وتسجيلها   تعريفها   يمكن  ال   والت 
ي  بشكل الشهرة  احتساب  كيفية  لحو   3. 4

ي انخف اض  خس ائر ال ناقصا  بالتكلفة الشهرة قيمة تدرج.  مبدئئ
اكم ة ف  ي رحر الرج وع  . القيم ةالمي 

 نخفاض القيمة. ا  الخاص ببيان اجراءات اختبار  4.20ال االيضاح 
 

   االستثمار      5. 4
كات ف   الزميلة الشر

اً  تأثير المجموعة  تمارس  كة  شر هي  الزميلة  كة  التأثير  الشر إن  ك.  مشي  وع  مشر ي 
ف  حصة  تمثل  وال  تابعة  كة  شر ليست  لكنها  عليها  جوهريا   

ي القرارات المالية
كة الم ياساتوالس  الجوهري هو القدرة عىل المشاركة ف  كة  ثمر فيها لكنه ليس سستالتشغيلية للشر يطرة أو سيطرة مشي 

 .عىل هذه السياسات
 

ي شر 
ي بيان المركز المالي يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة ف 

باإلضافة    المجمع  كات زميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، أي ف  بالتكلفة 
ي حصة المجم

ات بعد االقتناء ف  ي وعة مإل التغيير
كة الزمن صاف  ي القة ناقصًا أي انخفاض  يل موجودات الشر

يمة، ويعكس بيان الرباح أو  ف 
ي نتائج أعمال ا 

كة الزميلةالخسائر المجمع حصة المجموعة ف   .لشر
 

امات الطارئ ي القيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات وااللي  
ي تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صاف 

كة  ة للشر إن أي زيادة ف 
ا ا  لزميلة المسجلة بتاري    خا   .ف بها كشهرةالمتالك يتم االعي 

 
ية لالستثمار ويتم فحص انخفاض   قيمتها كجزء من قيمة هذا االستثمار. يتم إثبات أي زيادة، بعد  يتم إدراج الشهرة ضمن القيمة الدفي 

وال للموجودات  العادلة  القيمة  ي 
صاف  ي 

ف  الم  كة  الشر لحصة  التقدير،  وا مطلوبإعادة  المات  الطارئة  امات  االقتنا حداللي   تكلفة  عن  ء  دة 
ي بيان الرباح أو الخسائر المجمع

ة ف   .مباشر
 

المستل الرباح  توزيعات  تخفيض  يمكن أن  يتم  ية  الدفي  القيمة  عىل  التعديالت  إن  ية لالستثمار.  الدفي  القيمة  من  الزميلة  كة  الشر مة من 
ي 

ات ف  ورية إلثبات التغير حصةتكون أيضًا رص  كة الزميلالمج    ي الشر
ي تنتج عن التغير ة  موعة ف  كة الزميلة. يتم  الت  كية الشر ي حقوق مل

ات ف 
ي االعي  

ات ف  ي بيان التغير
ي الحال ف 

كة الزميلةحقاف ف  ي حصة المجموعة من حقوق ملكية الشر
ات ف   .وق الملكية المجمع بالتغير
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   ار الستثمتابع / ا    5. 4
كات ف   الزميلة  الشر

من   حصتها  تتجاوز  أو  الخسائر  من  المجموعة  حصة  تساوي  يتم  عندما  مضمونة،  غير  أخرى  مدينة  ذمم  أي  ذلك  ي 
ف  بما  زميلة،  كة  شر

اما أو قامت ب كة الزميلة د نيا السدا وقف إثبات المزيد من الخسائر إال إذا كان عىل المجموعة الي    .بة عن الشر
 

كة ا المحققة من العمليا  يتم حذف الرباح غير  ي الشر
كة الزميلة بحدود حصة المجموعة ف  لزميلة، ويتم حذف الخسائر  ت المالية مع الشر

ي قيمة الصل المحول
 .غير المحققة أيضًا ما لم توفر المعاملة دليالا عىل انخفاض ف 

ي الشر االس  قيمة  يتم إجراء تقييم النخفاض
ي   ىل انخفاض قيمة الصل أو عندما جد دليل ع ة عندما يو يلكات الزمتثمار ف  تكون الخسائر الت 

ي سنوات سابق
اف بها ف   .ة لم تعد قائمةتم االعي 

 
كة الم أو بتاري    خ مبكر ال يزيد عن ثالثة   كة الزميلة بتاري    خ البيانات المالية للشر تا أشهر  يتم إعداد البيانات المالية للشر البيانات  من  ري    خ 

كة الم ويتم استخللالمالية   ار العمليات المهمة  م إدخال تعديالت بآثك عمليًا فإنه يتدام سياسات محاسبية متماثلة. وحيثما يكون ذلشر
كة الم كات الزميلة وتاري    خ البيانات المالية للشر ي أجريت بير  تاري    خ البيانات المالية للشر  .أو الحداث الخرى الت 

 
ال   عند  كة المفقد  ا جو   شر ك هر تأثير الزمييا عىل الشر بقياس وإثبات أ ة  المجموعة  تقوم  ي استثمار محتفظ له بقيمته العادلة. يتم إثبات  لة 

من  أ والمحصل  به  المحتفظ  لالستثمار  العادلة  والقيمة  عليها  جوهري  تأثير  فقدان  عند  الزميلة  كة  للشر ية  الدفي  القيمة  بير   فرق  ي 
 .عجملرباح أو الخسائر الميان ا ضمن باالستبعاد 

 
ي محاسبتهعندما تخفض المجبالرغم من ذلك،  

كة محاصة ولكن تبق  كة زميلة أو شر ي شر
ا باستخدام طريقة حقوق  موعة حصة ملكيتها ف 

ا  ي تم االعي  بها الملكية، عندها تقوم المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الرباح أو الخسائر ضمن الرباح أو الخسائر والت  ضمن  مسبق  ف  ا 
ال  الشامل  االنخالدخل  بتلك  المتعلق  إعادة  ر  سيتم  ما كان  اذا  الملكية  حصة  ي 

ف  عند  خفاض  الخسائر  أو  الرباح  هذه  تبعاد  استصنيف 
 الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها. 

 
 االيرادات      6. 4

ف المجموعة بإيرادات من   مبيعات البضاعة . تعي 
عل االيرادات  أسا يتم قياس  الم   تس  الذي  المجمقابل  ي وع توقع 

ي   المبالغ  ويستثت  العميل  ع  م  عقد   ة استحقاقه ف  عن    الت  نيابة  تم جمعها 
بثالثةأطراف   المجموعة  ف  تعي  خمس  .  من  عملية  المجموعة  تتبع  عميل.  إل  خدمة  أو  منتج  عىل  السيطرة  تنقل  عندما  اإليرادات 

 خطوات: 
 تحديد العقد مع العميل  .1
امات  .2  ء الدا تحديد الي  
 تحديد سعر المعاملة  .3
 امات الداء املة إل الي   عر المعس  تخصيص .4
اف باإليرادات عند .5 امات( ال /    ما االعي  ام )الي     . داء كما يتم استيفاء الي  

ي وقت معير  أو بمرور الوقت ، عندما تكون المجموعة )أو ك
اف باإليراد إما ف  امات الداء عن طريق نقل الل يتم االعي  ي الي   أما( تلتر و  سلع 

 . مالئها ع إل تفق عليها دمات الم الخ
المجمو  ا تقوم  امات الداء غير ا عة باالعي  هذه  ف بمطلوبات العقد للمبالغ المستلمة فيما يتعلق بالي   إن  المبالغلمرضية وتقدم  ،  وجدت ، 

بيان   ي 
ف  أخرى  ام  المجمع  المالي   المركز كمطلوبات  بالي   المجموعة  أوفت  إذا  وبالمثل،  ت.  أن  قبل  عأداء  الحصل  ف  بل مقا ىل  تعي   ،

مست إ   المجموعة  أو  عقد  بأصل  ء    ق، حما  ي
شر هناك  إذا كان  ما  عىل  اعتماًدا  بها،  الخاص  المالي  المركز  بيان  ي 

ف  وجد،  مرور  إن  غير  آخر 
    الوقت مطلوب قبل استحقاق المبالغ. 
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المجموعة   اة و   الصول ج  بإدرا تقوم  ضمن  مفي  ال  الخصومالمشي  المحددة  النظر  ضة  بغض  العمال  إدراجها  دمج  تم  قد  إذا كان  ما  عن 

ل المالية  البيانات  ي 
كسابقا ف  االستحواذ. لشر اة قبل عملية  المشي  قياس   ة  اة و   الصوليتم  بالقيمة    الخصوم المشي  ضة بشكل عام  المفي 

   العادلة بتاري    خ االستحواذ. 
اء أعمال، ت  وم تقما  عند بتقييم  قو المجموعة بشر وط    وم خصال و   الصول م  للشر المناسب وفقًا  التصنيف  تحديد  المقدرة لغرض  المالية 

والظرو  اء. التعاقدية  الشر تاري    خ  ي 
ف  الصلة كما  ذات  وط  والشر االقتصادية  الصلية   ف  العقود  ي 

ف  المشتقات  بير   الفصل  هذا  ويتضمن 
اة.  كة المشي   للشر

إثبات   بعد الشهر يتم  الم  الصولإدراج    ة  المحددلمغير  منوسة  بشكل  باعتبارهة  احتسابها  تم  وقد  القيمة  فصل.  )أ(  مبلغ  ي 
ف  الزيادة  ا 

الم  للمقابل  اة، و )ج( القيمة العادلة بتاري    خ االستحواذ لي  العادلة  كة المشي  ي الشر
حول، )ب( المبلغ المدرج لي حصة غير مسيطرة ف 

ي الشر 
ي    لة بتاري    خ االستحواذ اداة، تزيد عن القيم العلمشي  كة ا حقوق ملكية حالية ف 

ي    الصوللصاف 
المحددة. إذا كانت القيم العادلة لصاف 

الم  الصول تتجاوز  رب  ح  المحددة  )أي  الزائد  المبلغ  إدراج  يتم  فإنه  أعاله،  المحتسب  المفاصلةبلغ  بيان  نتيجة  ي 
ف  الخسائر (  أو    االرباح 

ة.   المجمع مباشر
 

 الشهرة  4.4
ي   الشهرة  مثلتت

ي   العمال  دمج  من  الناتجة  المستقبلية  يةاالقتصاد  المنافع ف   ايضاح أنظر .  منفصل بشكل وتسجيلها   تعريفها   يمكن  ال   والت 
ي  بشكل الشهرة  احتساب  كيفية  لحو   3. 4

ي انخف اض  خس ائر ال ناقصا  بالتكلفة الشهرة قيمة تدرج.  مبدئئ
اكم ة ف  ي رحر الرج وع  . القيم ةالمي 

 نخفاض القيمة. ا  الخاص ببيان اجراءات اختبار  4.20ال االيضاح 
 

   االستثمار      5. 4
كات ف   الزميلة الشر

اً  تأثير المجموعة  تمارس  كة  شر هي  الزميلة  كة  التأثير  الشر إن  ك.  مشي  وع  مشر ي 
ف  حصة  تمثل  وال  تابعة  كة  شر ليست  لكنها  عليها  جوهريا   

ي القرارات المالية
كة الم ياساتوالس  الجوهري هو القدرة عىل المشاركة ف  كة  ثمر فيها لكنه ليس سستالتشغيلية للشر يطرة أو سيطرة مشي 

 .عىل هذه السياسات
 

ي شر 
ي بيان المركز المالي يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة ف 

باإلضافة    المجمع  كات زميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، أي ف  بالتكلفة 
ي حصة المجم

ات بعد االقتناء ف  ي وعة مإل التغيير
كة الزمن صاف  ي القة ناقصًا أي انخفاض  يل موجودات الشر

يمة، ويعكس بيان الرباح أو  ف 
ي نتائج أعمال ا 

كة الزميلةالخسائر المجمع حصة المجموعة ف   .لشر
 

امات الطارئ ي القيمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات وااللي  
ي تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صاف 

كة  ة للشر إن أي زيادة ف 
ا ا  لزميلة المسجلة بتاري    خا   .ف بها كشهرةالمتالك يتم االعي 

 
ية لالستثمار ويتم فحص انخفاض   قيمتها كجزء من قيمة هذا االستثمار. يتم إثبات أي زيادة، بعد  يتم إدراج الشهرة ضمن القيمة الدفي 

وال للموجودات  العادلة  القيمة  ي 
صاف  ي 

ف  الم  كة  الشر لحصة  التقدير،  وا مطلوبإعادة  المات  الطارئة  امات  االقتنا حداللي   تكلفة  عن  ء  دة 
ي بيان الرباح أو الخسائر المجمع

ة ف   .مباشر
 

المستل الرباح  توزيعات  تخفيض  يمكن أن  يتم  ية  الدفي  القيمة  عىل  التعديالت  إن  ية لالستثمار.  الدفي  القيمة  من  الزميلة  كة  الشر مة من 
ي 

ات ف  ورية إلثبات التغير حصةتكون أيضًا رص  كة الزميلالمج    ي الشر
ي تنتج عن التغير ة  موعة ف  كة الزميلة. يتم  الت  ي حقوق ملكية الشر

ات ف 
ي االعي  

ات ف  ي بيان التغير
ي الحال ف 

كة الزميلةحقاف ف  ي حصة المجموعة من حقوق ملكية الشر
ات ف   .وق الملكية المجمع بالتغير
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   ار الستثمتابع / ا    5. 4
كات ف   الزميلة  الشر

من   حصتها  تتجاوز  أو  الخسائر  من  المجموعة  حصة  تساوي  يتم  عندما  مضمونة،  غير  أخرى  مدينة  ذمم  أي  ذلك  ي 
ف  بما  زميلة،  كة  شر

اما أو قامت ب كة الزميلة د نيا السدا وقف إثبات المزيد من الخسائر إال إذا كان عىل المجموعة الي    .بة عن الشر
 

كة ا المحققة من العمليا  يتم حذف الرباح غير  ي الشر
كة الزميلة بحدود حصة المجموعة ف  لزميلة، ويتم حذف الخسائر  ت المالية مع الشر

ي قيمة الصل المحول
 .غير المحققة أيضًا ما لم توفر المعاملة دليالا عىل انخفاض ف 

ي الشر االس  قيمة  يتم إجراء تقييم النخفاض
ي   ىل انخفاض قيمة الصل أو عندما جد دليل ع ة عندما يو يلكات الزمتثمار ف  تكون الخسائر الت 

ي سنوات سابق
اف بها ف   .ة لم تعد قائمةتم االعي 

 
كة الم أو بتاري    خ مبكر ال يزيد عن ثالثة   كة الزميلة بتاري    خ البيانات المالية للشر تا أشهر  يتم إعداد البيانات المالية للشر البيانات  من  ري    خ 

كة الم ويتم استخللالمالية   ار العمليات المهمة  م إدخال تعديالت بآثك عمليًا فإنه يتدام سياسات محاسبية متماثلة. وحيثما يكون ذلشر
كة الم كات الزميلة وتاري    خ البيانات المالية للشر ي أجريت بير  تاري    خ البيانات المالية للشر  .أو الحداث الخرى الت 

 
ال   عند  كة المفقد  ا جو   شر ك هر تأثير الزمييا عىل الشر بقياس وإثبات أ ة  المجموعة  تقوم  ات  لة  ي استثمار محتفظ له بقيمته العادلة. يتم إثب

من  أ والمحصل  به  المحتفظ  لالستثمار  العادلة  والقيمة  عليها  جوهري  تأثير  فقدان  عند  الزميلة  كة  للشر ية  الدفي  القيمة  بير   فرق  ي 
 .عجملرباح أو الخسائر الميان ا ضمن باالستبعاد 

 
ي محاسبتهعندما تخفض المجبالرغم من ذلك،  

كة محاصة ولكن تبق  كة زميلة أو شر ي شر
ا باستخدام طريقة حقوق  موعة حصة ملكيتها ف 

ا  ي تم االعي  بها الملكية، عندها تقوم المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الرباح أو الخسائر ضمن الرباح أو الخسائر والت  ضمن  مسبق  ف  ا 
ال  الشامل  االنخالدخل  بتلك  المتعلق  إعادة  ر  سيتم  ما كان  اذا  الملكية  حصة  ي 

ف  عند  خفاض  الخسائر  أو  الرباح  هذه  تبعاد  استصنيف 
 الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها. 

 
 االيرادات      6. 4

ف المجموعة بإيرادات من   مبيعات البضاعة . تعي 
عل االيرادات  أسا يتم قياس  الم   تس  الذي  المجمقابل  ي وع توقع 

ي   المبالغ  ويستثت  العميل  ع  م  عقد   ة استحقاقه ف  عن    الت  نيابة  تم جمعها 
بثالثةأطراف   المجموعة  ف  تعي  خمس  .  من  عملية  المجموعة  تتبع  عميل.  إل  خدمة  أو  منتج  عىل  السيطرة  تنقل  عندما  اإليرادات 

 خطوات: 
 تحديد العقد مع العميل  .1
امات  .2  ء الدا تحديد الي  
 تحديد سعر المعاملة  .3
 امات الداء املة إل الي   عر المعس  تخصيص .4
اف باإليرادات عند .5 امات( ال /    ما االعي  ام )الي     . داء كما يتم استيفاء الي  

ي وقت معير  أو بمرور الوقت ، عندما تكون المجموعة )أو ك
اف باإليراد إما ف  امات الداء عن طريق نقل الل يتم االعي  ي الي   أما( تلتر و  سلع 

 . مالئها ع إل تفق عليها دمات الم الخ
المجمو  ا تقوم  امات الداء غير ا عة باالعي  هذه  ف بمطلوبات العقد للمبالغ المستلمة فيما يتعلق بالي   إن  المبالغلمرضية وتقدم  ،  وجدت ، 

بيان   ي 
ف  أخرى  ام  المجمع  المالي   المركز كمطلوبات  بالي   المجموعة  أوفت  إذا  وبالمثل،  ت.  أن  قبل  عأداء  الحصل  ف  بل مقا ىل  تعي   ،

مست إ   المجموعة  أو  عقد  بأصل  ء    ق، حما  ي
شر هناك  إذا كان  ما  عىل  اعتماًدا  بها،  الخاص  المالي  المركز  بيان  ي 

ف  وجد،  مرور  إن  غير  آخر 
    الوقت مطلوب قبل استحقاق المبالغ. 
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 االيرادات  تابع /     6. 4
 البضاعة مبيعات  1. 6. 4

ال  البضاعة  مبيعات  تسجيل  يتم تقوم  ا بتحويل    مجموعةعندما  ال  الهامة  والمزايا  يالمخاطر  ي نقطة زمنية    لمشي 
ي عادة ما تكون ف  والت 

 قيود. العميل البضائع بال   عندما يتسلم
 

   الفوائد  ايرادات  7. 4
 . الفعىلي  الفائدة سعر  دلعم  طريقة وباستخدام قاقها تحاس ند الفوائد ع  ايرادات تسجيل  يتم 
 

 األرباح توزيعات ايرادات  8. 4
كات الزميلة  الرباح منت الرباح خالف توزيعا  توزيعات   ايراداتيتم تسجيل   . الرباح تلك   دفعات استالم حق  يثبت   عندما ،  الشر

 
 التشغيلية المصاريف     4.9

 .   حدوثها   عند  أو  المقدمة الخدمات استخدام عند  معمج ال االرباح او الخسائر ن بيا   نضم  التشغيلية المصاريف تسجيل  يتم 
 

اض تكاليف   10. 4  االقيى
اض  تكاليف  رسملة  يتم  اء   لخاصةا   االقي  ة   خالل  وذلك  معير    أصل   انتاج  أو   بناء  أو   بشر   للغرض   الصل  هذا   تحضير   من   لالنتهاء  الآلزمة  الفي 

اض تكاليف  يلتحم  مويت.   البيع لغرض  أو   منه المراد  ة كمصاريف   رىالخ االقي  ي  للفي   . تمويل  كتكاليف  ادراجها  ويتم  فيها  ثتد ح الت 
 

ائب    4.11  الض 
 قدم العلم   مؤسسة الكويت للت  4.11.1

بنسبة   العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  وفقا    % 1تحتسب  يبة  للض  الخاضع  الم  كة  الشر بمساهمي  الخاص  المجموعة  رب  ح  من 
ا االحتلعملية   قر ساب  عىل  بناء  المؤسسة    ار لمعدلة  مجلس  مكا وا اعضاء  أن  عىل  ينص  ال لذي  والتحويل  االدارة  مجلس  اعضاء  فآت 

اكمة يجب استثناؤها من رب  ح السنة عند تحديد الحصة.   االحتياطي اإلجباري وأية  خسائر مي 

يبة دعم العمالة الوطنية    4.11.2  ض 
يبة دعم العمالة الوطنية   رقم  للقان وفقا  تحتسب رص  المالية رقم  2000لسنة    19ون    من رب  ح   %2.5بنسبة    2006لسنة    24  وقرار وزير 

يبة لل  كات الزميلة والتابعة وتوزيعات  مجموعة الخاص بمساهمي ا السنة الخاضع للض  كة الم. وطبقا للقانون، فان اإليرادات من الشر لشر
يبة  كات المدرجة الخاضعة لض   من رب  ح السنة.   ها لة الوطنية يتم خصمالعما دعم  الرباح النقدية من الشر

 الزكاة    4.11.3
بنسبة   الزكاة  حصة  الم  % 1تحتسب  كة  الشر بمساهمي  الخاص  المجموعة  رب  ح  رقم    من  المالية  وزارة  لقرار  الساري    2007/ 58وفقا 

 .  2007ديسمير   10المفعول اعتبارا من  

يبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  حيل أي خسائر اليسمح ، ال  بموجب لوائح رص   سنوات سابقة. ردها لية أو السنوات المستقبل بي 
 

كات التابعة االجنبية       4. 11. 4 يبة عىل الشر  الض 
ال  السائدة ولوائح وتعليمات  تحتسب  المطبقة والمقررة طبقا للقوانير   ئب  ا الض  اسعار  اساس  عىل  االجنبية  التابعة  كات  الشر يبة عىل  ض 

ي تعم كات التابعة.   ا تلكل فيهالدول الت   الشر
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 قطاعيةال التقارير   4.12
 تقوم  التشغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغرض.   االستثماري  والقطاع  قطاع تصنيع الكابالت الكهربائية :  تشغيليير    قطاعير    للمجموعة

  احتياجات   أن  حيث  منفصل  بشكل  التشغيلية  القطاعات  تلك  ادارة  يتم.   دماتوالخ الرئيسية  للمنتجات  يةاجاالنت  الخطوط  بتتبع  ةدار ال ا 
 . المتداولة بالسعار  القطاعات  بير    البينية المعامالت كافة  معالجة  يتم.  مختلفة   تكون قطاع  كل  ادارة وطرق

  فان   ذلك،  ال  باالضافة.  عةالمجم  المالية   البيانات   نم ض  المستخدمة  المقاييس  تسياسا   نفس  المجموعة  تستخدم  االدارة،   ولغراض
،  تشغيىلي  لقطاع المخصصة  غير   الخصوم أو  الصول  . للقطاع ادراجها  يتم ال  معير 

 
 والمعدات الممتلكات واالالت    13. 4

4 .13.1     
 األراض 

ي   ادراج  يتم
ي   العمر   ر ديتق يمكن  ال   أنه حيث. فةتكلبال االدارية  والمور   لالنتاج المستخدمة  الراض  ي    االنتاحر

  القيمة  استهالك  يتم  ال و لألراض 
 . لها  الجارية 

 
4 .13 .2    

 ى األخر  والمعدات والسيارات المبان 
ي   تسجيل  يتم 

ي   بما )   الخرى   والمعدات  والسيارات  المبائ 
  بتكلفة   مبدئيا (  والمزارع والخدمات المتعلقة بها  الثاثوالمعدات و  اآلالت  ذلك   ف 

ي   ا بم  التصنيع  تكلفة  أو   اءالشر 
ي   والحالة  الموقع  ال  الصل  هذا   لجلب  الالزمة  ةاالضافي  التكاليف  ذلك  ف    قبل ادارة   من  استخدامه  يمكن  الت 

 . لمجموعةا 
ي   قياس  يتم  ذلك،  وبعد 

  وخسائر   الالحق  االستهالك  ناقصا   التكلفة  وهو   التكلفة،  نموذج  باستخدام  الخرى  والمعدات  والسيارات  المبائ 
ي   الخردة  قيمة  خصم  بعد   القيمة   لتخفيض   الثابت  قسطلا   طريقة  باستخدام  ستهالكال ا   تسجيل   يتم.  القيمة  اضانخف

  والسيارات   للمبائ 
ي   العمر   مراجعة  يتم.  رىالخ  والمعدات ة  المستخدمة  الطريقة   أن  من  للتأكد   دوري  بشكل  االستهالك  وطريقة  االنتاحر   االستهالك   وفي 
 : التالية  االنتاجية العمار  استخدام يتم  . والمعدات تلكات واالالتممال مكونات  من التاتجة ةيتصاد االق المنافع مع  متماثلة

 
ي 
 سنة   25  –  20 المبائ 

 سنوات   10 آالت ومعدات 
 سنوات  10 – 4  سيارات واثاث وادوات 

  سنوات  10  – 5 المزارع والخدمات المتعلقة بها 
ي  العمر  أو  دةالخر  قيمة بتقديرات  الخاصة البيانات  تحديث يتم   . القل عىل سنويا   ،الزملا   االنتاحر
اكم   واالستهالك  التكلفة  حذف  يتم   استبعاده،  أو   الصل  بيع   د نع   االستبعاد   عن  ناتجة   أرباح أو خسائر   وأية  سابات الح  من   به  الخاص  المي 

 . المجمع االرباح او الخسائر  بيان  ضمن تسجيلها  يتم 
 

 أصول مؤجرة      4.14
 أجر المجموعة كمست

أو يحتوي عىل عقد إيجار. ُيعرَّف عقد اإليجار بأنه    يمثل كان العقد   موعة ما إذا ، تدرس المجدة يتم إبرامها دية إل أي عقود جلنسبا ب
ي مقابل  "

ة من الزمن ف  ( لفي  ي استخدام الصل )الصل الساشي
 ". مبلغ عقد ، أو جزء من عقد، يمنح الحق ف 

 
ي  د ما إذا كان العققييم  عة بتلتطبيق هذا التعريف، تقوم المجمو 

:  بثالثة تقييمات رئيسيةيق   وهي
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 االيرادات  تابع /     6. 4
 البضاعة مبيعات  1. 6. 4

ال  البضاعة  مبيعات  تسجيل  يتم تقوم  ا بتحويل    مجموعةعندما  ال  الهامة  والمزايا  يالمخاطر  ي نقطة زمنية    لمشي 
ي عادة ما تكون ف  والت 

 قيود. العميل البضائع بال   عندما يتسلم
 

   الفوائد  ايرادات  7. 4
 . الفعىلي  الفائدة سعر  دلعم  طريقة وباستخدام قاقها تحاس ند الفوائد ع  ايرادات تسجيل  يتم 
 

 األرباح توزيعات ايرادات  8. 4
كات الزميلة  الرباح منت الرباح خالف توزيعا  توزيعات   ايراداتيتم تسجيل   . الرباح تلك   دفعات استالم حق  يثبت   عندما ،  الشر

 
 التشغيلية المصاريف     4.9

 .   حدوثها   عند  أو  المقدمة الخدمات استخدام عند  معمج ال االرباح او الخسائر ن بيا   نضم  التشغيلية المصاريف تسجيل  يتم 
 

اض تكاليف   10. 4  االقيى
اض  تكاليف  رسملة  يتم  اء   لخاصةا   االقي  ة   خالل  وذلك  معير    أصل   انتاج  أو   بناء  أو   بشر   للغرض   الصل  هذا   تحضير   من   لالنتهاء  الآلزمة  الفي 

اض تكاليف  يلتحم  مويت.   البيع لغرض  أو   منه المراد  ة كمصاريف   رىالخ االقي  ي  للفي   . تمويل  كتكاليف  ادراجها  ويتم  فيها  ثتد ح الت 
 

ائب    4.11  الض 
 قدم العلم   مؤسسة الكويت للت  4.11.1

بنسبة   العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  وفقا    % 1تحتسب  يبة  للض  الخاضع  الم  كة  الشر بمساهمي  الخاص  المجموعة  رب  ح  من 
ا االحتلعملية   قر ساب  عىل  بناء  المؤسسة    ار لمعدلة  مجلس  مكا وا اعضاء  أن  عىل  ينص  ال لذي  والتحويل  االدارة  مجلس  اعضاء  فآت 

اكمة يجب استثناؤها من رب  ح السنة عند تحديد الحصة.   االحتياطي اإلجباري وأية  خسائر مي 

يبة دعم العمالة الوطنية    4.11.2  ض 
يبة دعم العمالة الوطنية   رقم  للقان وفقا  تحتسب رص  المالية رقم  2000لسنة    19ون    من رب  ح   %2.5بنسبة    2006لسنة    24  وقرار وزير 

يبة لل  كات الزميلة والتابعة وتوزيعات  مجموعة الخاص بمساهمي ا السنة الخاضع للض  كة الم. وطبقا للقانون، فان اإليرادات من الشر لشر
يبة  كات المدرجة الخاضعة لض   من رب  ح السنة.   ها لة الوطنية يتم خصمالعما دعم  الرباح النقدية من الشر

 الزكاة    4.11.3
بنسبة   الزكاة  حصة  الم  % 1تحتسب  كة  الشر بمساهمي  الخاص  المجموعة  رب  ح  رقم    من  المالية  وزارة  لقرار  الساري    2007/ 58وفقا 

 .  2007ديسمير   10المفعول اعتبارا من  

يبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  حيل أي خسائر اليسمح ، ال  بموجب لوائح رص   سنوات سابقة. ردها لية أو السنوات المستقبل بي 
 

كات التابعة االجنبية       4. 11. 4 يبة عىل الشر  الض 
ال  السائدة ولوائح وتعليمات  تحتسب  المطبقة والمقررة طبقا للقوانير   ائب  الض  اسعار  اساس  عىل  االجنبية  التابعة  كات  الشر يبة عىل  ض 

ي تعم كات التابعة.   ا تلكل فيهالدول الت   الشر
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 قطاعيةال التقارير   4.12
 تقوم  التشغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغرض.   االستثماري  والقطاع  قطاع تصنيع الكابالت الكهربائية :  تشغيليير    قطاعير    للمجموعة

  احتياجات   أن  حيث  منفصل  بشكل  التشغيلية  القطاعات  تلك  ادارة  يتم.   دماتوالخ الرئيسية  للمنتجات  يةاجاالنت  الخطوط  بتتبع  ةدار ال ا 
 . المتداولة بالسعار  القطاعات  بير    البينية المعامالت كافة  معالجة  يتم.  مختلفة   تكون قطاع  كل  ادارة وطرق

  فان   ذلك،  ال  باالضافة.  عةالمجم  المالية   البيانات   نم ض  المستخدمة  المقاييس  تسياسا   نفس  المجموعة  تستخدم  االدارة،   ولغراض
،  تشغيىلي  لقطاع المخصصة  غير   الخصوم أو  الصول  . للقطاع ادراجها  يتم ال  معير 

 
 والمعدات الممتلكات واالالت    13. 4

4 .13.1     
 األراض 

ي   ادراج  يتم
ي   العمر   ر ديتق يمكن  ال   أنه حيث. فةتكلبال االدارية  والمور   لالنتاج المستخدمة  الراض  ي    االنتاحر

  القيمة  استهالك  يتم  ال و لألراض 
 . لها  الجارية 

 
4 .13 .2    

 ى األخر  والمعدات والسيارات المبان 
ي   تسجيل  يتم 

ي   بما )   الخرى   والمعدات  والسيارات  المبائ 
  بتكلفة   مبدئيا (  والمزارع والخدمات المتعلقة بها  الثاثوالمعدات و  اآلالت  ذلك   ف 

ي   ا بم  التصنيع  تكلفة  أو   اءالشر 
ي   والحالة  الموقع  ال  الصل  هذا   لجلب  الالزمة  ةاالضافي  التكاليف  ذلك  ف    قبل ادارة   من  استخدامه  يمكن  الت 

 . لمجموعةا 
ي   قياس  يتم  ذلك،  وبعد 

  وخسائر   الالحق  االستهالك  ناقصا   التكلفة  وهو   التكلفة،  نموذج  باستخدام  الخرى  والمعدات  والسيارات  المبائ 
ي   الخردة  قيمة  خصم  بعد   القيمة   لتخفيض   الثابت  قسطلا   طريقة  باستخدام  ستهالكال ا   تسجيل   يتم.  القيمة  اضانخف

  والسيارات   للمبائ 
ي   العمر   مراجعة  يتم.  رىالخ  والمعدات ة  المستخدمة  الطريقة   أن  من  للتأكد   دوري  بشكل  االستهالك  وطريقة  االنتاحر   االستهالك   وفي 
 : التالية  االنتاجية العمار  استخدام يتم  . والمعدات تلكات واالالتممال مكونات  من التاتجة ةيتصاد االق المنافع مع  متماثلة

 
ي 
 سنة   25  –  20 المبائ 

 سنوات   10 آالت ومعدات 
 سنوات  10 – 4  سيارات واثاث وادوات 

  سنوات  10  – 5 المزارع والخدمات المتعلقة بها 
ي  العمر  أو  دةالخر  قيمة بتقديرات  الخاصة البيانات  تحديث يتم   . القل عىل سنويا   ،الزملا   االنتاحر
اكم   واالستهالك  التكلفة  حذف  يتم   استبعاده،  أو   الصل  بيع   د نع   االستبعاد   عن  ناتجة   أرباح أو خسائر   وأية  سابات الح  من   به  الخاص  المي 

 . المجمع االرباح او الخسائر  بيان  ضمن تسجيلها  يتم 
 

 أصول مؤجرة      4.14
 أجر المجموعة كمست

أو يحتوي عىل عقد إيجار. ُيعرَّف عقد اإليجار بأنه    يمثل كان العقد   موعة ما إذا ، تدرس المجدة يتم إبرامها دية إل أي عقود جلنسبا ب
ي مقابل  "

ة من الزمن ف  ( لفي  ي استخدام الصل )الصل الساشي
 ". مبلغ عقد ، أو جزء من عقد، يمنح الحق ف 

 
ي  د ما إذا كان العققييم  عة بتلتطبيق هذا التعريف، تقوم المجمو 

:  بثالثة تقييمات رئيسيةيق   وهي
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ي العقد 
ي ا خ يده ضمنًيا منم تحدأو ت • يحتوي العقد عىل أصل محدد، والذي تم تحديده بشكل رصي    ح ف 

م  لوقت الذي يتالل تحديده ف 
 ة الصل للمجموعة فيه إتاح 

جميع   • عىل  الحصول  ي 
ف  الحق  مع  االقتصادي   المنافع للمجموعة  االستخدام،  ة  في  طوال  المحدد  الصل  استخدام  من  بشكل كبير  ة 

 مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد. 
ي توجيه استخد •

ال للمجموعة الحق ف  ا   االستخدام. تقوم المجموعة ة  في  المحددة خالل  صول  ام  إذا كان لها  ما  ي توجيه  بتقييم 
لحق ف 

ة االستخدام. "كيفية ولي غرض" يتم استخدام الصل خالل   في 
 

ة الجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات العملية.  من  بدالا   اختارت المجموعة محاسبة عقود اإليجار قصير  

اف   االسح   باصلاالعي  اإليج  تخدامق  امات  افوالي   االعي  عىل أساس    ار، يتم  الخسارة  الرب  ح أو  ي 
المتعلقة بها كمضوف ف  بالمدفوعات 

ة اإليجار.   القسط الثابت عىل مدى في 
 
اف بعقود اإليجار كمستأجر ال  قياس واالعيى

ء عقد اإليجار، تدرج المجموعة أصل حق االست ي تاري    خ بد
ي والي   خدام ف 

انية العموم ا  ام اإليجار ف  : ية المقاسة ع لمير   ىل النحو التالي
 

 ستخدام  ال حق اأصل 

ة أولية تتكبدها المجمو  يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة، والذي  ام اإليجار وأي تكاليف مباشر ي اللي  
،  عةيتكون من القياس المبدئئ

ن ي 
ف  الصل  وإزالة  لتفكيك  تكاليف  لي  ا هاية  وتقديًرا  مدعقد  وأي  قفو إليجار  تتم  إيجار  تار عات  بدءبل  ا   ي    خ  ) عقد  طرح إليجار  أي    بعد 

 حوافز مستلمة(. 

، تقوم المجموعة بإ  ي
ء اإليجار إل نهاية العمر  ته سبعد القياس المبدئئ الك أصول حق االستخدام عىل أساس القسط الثابت من تاري    خ بد

ي لصل حق االستخدام أو نهاية عقد اإلي ي القيمة  دامتخ حق االس  أصل بتقييم  ايضا  موعةمجال  ومتق.  ما أسبقيهأ جار اإلنتاحر
  لالنخفاض ف 

ات.  ود ج و   عند     هذه المؤشر
 

ام االيجار   اليى 
ي تاري    خ الب

ي ذلك التاري    خ، مخصومة باستخدام ف 
ام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة ف  ء، تقيس المجموعة الي   د

ي سعر الفائدة الضم
ي ف  .  ا بسهولة أو هذا السعر متاًح  اناإليجار إذا كعقد   ت  ي

اض المجموعة اإلضاف   معدل اقي 

ام ا  ي قياس الي  
ي ذلك  تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة ف 

ي جوهرها إليجار من مدفوعات ثابتة )بما ف 
ة بناءا  و   (الثابتة ف  مدفوعات متغير

بموجب ض  مؤشر أو معدل  أي   عىل  دفعها  المتوقع  ا والمبالغ  بشكل  ممارستها  ثر  يتأالناشئة عن خيارات  فوعات  مدالمتبقية وال  لقيمة مان 

 معقول. 

ام للمدفوعات المق ، يتم تخفيض االلي   ي
لفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو  ل   تهدمة وزيادبعد القياس المبدئئ

ي المدفوعات الثابتة  
ات ف  ي جوهرها إذا كانت هناك تغيير

ا ا م إعادة قياس الي   يت ا  ندم. ع ف  ينعكس  اإليجار،  الم  ي أصل حق  لتعديل 
مقابل ف 

 صفر. ال ستخدام إلال حق ا اصل إذا تم تخفيض االستخدام، أو الرب  ح والخسارة 
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 االدوات المالية      4.15
  و  التحقق   4.15.1

 وعدم التحقق   القياس المبدن 
الم  الخصومو   ولص ال يتم تحقق   لألداة  التعاقدية  الحكام  ي 

ف  طرفا  المجموعة  تصبح  عندما  العادلة  المالية  بالقيمة  مبدئيا  الية وتقاس 
ي وا   االرباح أو الخسائر ، باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  المعدلة بتكاليف المعامالت  إن  دلة. عا س مبدئيا بالقيمة القا ت   لت 

 المالية مبير  أدناه.  الخصومو   صوللأل القياس الالحق  
 

  مالية متشابهة( عند:   أصولًا إلغاء جزء من الصل المالي أو جزء من مجموعة يتم إلغاء الصل المالي )وأينما كان ذلك منطبق
ي استالم التدفقات النقدية من الصل.  •

  انتهاء الحق ف 
استالم  المج  تحويل • ي 

ف  لحقها  الصلالموعة  من  النقدية  التدف  تدفقات  هذه  بدفع  امًا  الي   عاتقها  عىل  أخذت  أنها  النقدية  أو  قات 
 أو  " القبض والدفعدون تأخير كبير إل طرف آخر بموجب  ترتيبات "المستلمة بالكامل ب

 
  تحويل المجموعة بشكل أساشي جميع مخاطر ومنافع الصل. عند   .أ

ت عندما   .ب عىللا حول  لم  تحتفظ،  ولم  المخا   مجموعة  بكامل  جوهري،  حولت    طر نحو  أنها  إال  بالصل  المرتبطة  والمنافع 
 ة عىل الصل. السيطر 

 
ي استالم التدفقات النقدية من تلك  عندما تقوم المجمو 

ي ترتيبات القبض    الصولعة بتحويل الحق ف 
المالية وعندما تدخل المجموعة ف 

بتحويل كاف تقم  ولم  ومة مخا والدفع  تحطر  أو  الصل  الصوي زايا  السيطرة عىل  بمقل، ويتل  الجديد  الصل  استمرار سيطرة  حقق  دار 
 المجموعة عىل هذا الصل. 

 
ام أو إلغاؤه أو نفاذه. يتم إلغاء االل ام المالي عندما يتم الوفاء بااللي    
وط   ي  ض بشر ام آخر من نفس المقي  ام قائم بالي   عندما يتم استبدال الي  

إلمختلف تغ حد ك   ة  يتم  أن  أو  اليير بير  ام  االلي   وط  شر ب  هذا مالي  فإن  الصىلي    شكل كبير  ام   
لاللي  يعامل كإلغاء  التعديل  أو  االستبدال 

اف   ي بيان واالعي 
ية المتعلقة بذلك ف  اف بالفرق بير  المبالغ الدفي  ام جديد، ويتم االعي   المجمع.  االرباح أو الخسائر بالي  

  ة  ي املالالصول  تصنيف ا    4.15.2
ي الفئات التالية عند  ية إلالمال  الصول، يتم تصنيف حق القياس الال  لغرض

 : التحقق المبدئئ
 المالية بالتكلفة المطفأة  لصول• ا 
   اإليرادات الشاملة الخرى المالية بالقيمة العادلة من خالل  لصولا  •
   االرباح او الخسائر مالية بالقيمة العادلة من خالل   لصول• ا 
 
 : منل  التصنيف من خالل كديد م تحتي

 إلدارة الصول المالية  ةالمنشأ• نموذج أعمال 
 .  • خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي

ي غير القابلة لإللغاء   التالية اتخاذ القرارات/إلجراء التصنيفات للمجموعة   يجوز 
: ال  عند التحقق المبدئئ  صل مالي

ات    هعة فيال رج  تخاذ قرار • يجوز للمجموعة ا  ي القيمة ا اللعرض التغير
ي  لعادلة  الحقة ف 

ي حقوق الملكية ف 
اإليرادات الشاملة  الستثمار ف 

 ينة ؛ و إذا تم استيفاء معايير مع الخرى 
للمجموعة   يجوز  تصنيفها •  فيه ال  إجراء  أو  ال رجعة  المطفأة  بالتكلفة  ي 

يق  دين  استثمار  اإليرادي  خالل  من  العادلة  القيمة  ات  معايير 
ي إذا كان ذلك باح او الخسائر العادلة من خالل االر يمة لقبا قاس الخرى كم شاملةال

. عدم تطابق  من  بشكل كبير  يخفض أو  يلع  ي  محاستر
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ي العقد 
ي ا خ يده ضمنًيا منم تحدأو ت • يحتوي العقد عىل أصل محدد، والذي تم تحديده بشكل رصي    ح ف 

م  لوقت الذي يتالل تحديده ف 
 ة الصل للمجموعة فيه إتاح 

جميع   • عىل  الحصول  ي 
ف  الحق  مع  االقتصادي   المنافع للمجموعة  االستخدام،  ة  في  طوال  المحدد  الصل  استخدام  من  بشكل كبير  ة 

 مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد. 
ي توجيه استخد •

ال للمجموعة الحق ف  ا   االستخدام. تقوم المجموعة ة  في  المحددة خالل  صول  ام  إذا كان لها  ما  ي توجيه  بتقييم 
لحق ف 

ة االستخدام. "كيفية ولي غرض" يتم استخدام الصل خالل   في 
 

ة الجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات العملية.  من  بدالا   اختارت المجموعة محاسبة عقود اإليجار قصير  

اف   االسح   باصلاالعي  اإليج  تخدامق  امات  افوالي   االعي  عىل أساس    ار، يتم  الخسارة  الرب  ح أو  ي 
المتعلقة بها كمضوف ف  بالمدفوعات 

ة اإليجار.   القسط الثابت عىل مدى في 
 
اف بعقود اإليجار كمستأجر ال  قياس واالعيى

ء عقد اإليجار، تدرج المجموعة أصل حق االست ي تاري    خ بد
ي والي   خدام ف 

انية العموم ا  ام اإليجار ف  : ية المقاسة ع لمير   ىل النحو التالي
 

 ستخدام  ال حق اأصل 

ة أولية تتكبدها المجمو  يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة، والذي  ام اإليجار وأي تكاليف مباشر ي اللي  
،  عةيتكون من القياس المبدئئ

ن ي 
ف  الصل  وإزالة  لتفكيك  تكاليف  لي  ا هاية  وتقديًرا  مدعقد  وأي  قفو إليجار  تتم  إيجار  تار عات  بدءبل  ا   ي    خ  ) عقد  طرح إليجار  أي    بعد 

 حوافز مستلمة(. 

، تقوم المجموعة بإ  ي
ء اإليجار إل نهاية العمر  ته سبعد القياس المبدئئ الك أصول حق االستخدام عىل أساس القسط الثابت من تاري    خ بد

ي لصل حق االستخدام أو نهاية عقد اإلي ي القيمة  دامتخ حق االس  أصل بتقييم  ايضا  موعةمجال  ومتق.  ما أسبقيهأ جار اإلنتاحر
  لالنخفاض ف 

ات.  ود ج و   عند     هذه المؤشر
 

ام االيجار   اليى 
ي تاري    خ الب

ي ذلك التاري    خ، مخصومة باستخدام ف 
ام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة ف  ء، تقيس المجموعة الي   د

ي سعر الفائدة الضم
ي ف  .  ا بسهولة أو هذا السعر متاًح  اناإليجار إذا كعقد   ت  ي

اض المجموعة اإلضاف   معدل اقي 

ام ا  ي قياس الي  
ي ذلك  تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة ف 

ي جوهرها إليجار من مدفوعات ثابتة )بما ف 
ة بناءا  و   (الثابتة ف  مدفوعات متغير

بموجب ض  مؤشر أو معدل  أي   عىل  دفعها  المتوقع  ا والمبالغ  بشكل  ممارستها  ثر  يتأالناشئة عن خيارات  فوعات  مدالمتبقية وال  لقيمة مان 

 معقول. 

ام للمدفوعات المق ، يتم تخفيض االلي   ي
لفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو  ل   تهدمة وزيادبعد القياس المبدئئ

ي المدفوعات الثابتة  
ات ف  ي جوهرها إذا كانت هناك تغيير

ا ا م إعادة قياس الي   يت ا  ندم. ع ف  ينعكس  اإليجار،  الم  ي أصل حق  لتعديل 
مقابل ف 

 صفر. ال ستخدام إلال حق ا اصل إذا تم تخفيض االستخدام، أو الرب  ح والخسارة 
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 االدوات المالية      4.15
  و  التحقق   4.15.1

 وعدم التحقق   القياس المبدن 
الم  الخصومو   ولص ال يتم تحقق   لألداة  التعاقدية  الحكام  ي 

ف  طرفا  المجموعة  تصبح  عندما  العادلة  المالية  بالقيمة  مبدئيا  الية وتقاس 
ي وا   االرباح أو الخسائر ، باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  المعدلة بتكاليف المعامالت  إن  دلة. عا س مبدئيا بالقيمة القا ت   لت 

 المالية مبير  أدناه.  الخصومو   صوللأل القياس الالحق  
 

  مالية متشابهة( عند:   أصولًا إلغاء جزء من الصل المالي أو جزء من مجموعة يتم إلغاء الصل المالي )وأينما كان ذلك منطبق
ي استالم التدفقات النقدية من الصل.  •

  انتهاء الحق ف 
استالم  المج  تحويل • ي 

ف  لحقها  الصلالموعة  من  النقدية  التدف  تدفقات  هذه  بدفع  امًا  الي   عاتقها  عىل  أخذت  أنها  النقدية  أو  قات 
 أو  " القبض والدفعدون تأخير كبير إل طرف آخر بموجب  ترتيبات "المستلمة بالكامل ب

 
  تحويل المجموعة بشكل أساشي جميع مخاطر ومنافع الصل. عند   .أ

ت عندما   .ب عىللا حول  لم  تحتفظ،  ولم  المخا   مجموعة  بكامل  جوهري،  حولت    طر نحو  أنها  إال  بالصل  المرتبطة  والمنافع 
 ة عىل الصل. السيطر 

 
ي استالم التدفقات النقدية من تلك  عندما تقوم المجمو 

ي ترتيبات القبض    الصولعة بتحويل الحق ف 
المالية وعندما تدخل المجموعة ف 

بتحويل كاف تقم  ولم  ومة مخا والدفع  تحطر  أو  الصل  الصوي زايا  السيطرة عىل  بمقل، ويتل  الجديد  الصل  استمرار سيطرة  حقق  دار 
 المجموعة عىل هذا الصل. 

 
ام أو إلغاؤه أو نفاذه. يتم إلغاء االل ام المالي عندما يتم الوفاء بااللي    
وط   ي  ض بشر ام آخر من نفس المقي  ام قائم بالي   عندما يتم استبدال الي  

إلمختلف تغ حد ك   ة  يتم  أن  أو  اليير بير  ام  االلي   وط  شر ب  هذا مالي  فإن  الصىلي    شكل كبير  ام   
لاللي  يعامل كإلغاء  التعديل  أو  االستبدال 

اف   ي بيان واالعي 
ية المتعلقة بذلك ف  اف بالفرق بير  المبالغ الدفي  ام جديد، ويتم االعي   المجمع.  االرباح أو الخسائر بالي  

  ة  ي املالالصول  تصنيف ا    4.15.2
ي الفئات التالية عند  ية إلالمال  الصول، يتم تصنيف حق القياس الال  لغرض

 : التحقق المبدئئ
 المالية بالتكلفة المطفأة  لصول• ا 
   اإليرادات الشاملة الخرى المالية بالقيمة العادلة من خالل  لصولا  •
   االرباح او الخسائر مالية بالقيمة العادلة من خالل   لصول• ا 
 
 : منل  التصنيف من خالل كديد م تحتي

 إلدارة الصول المالية  ةالمنشأ• نموذج أعمال 
 .  • خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي

ي غير القابلة لإللغاء   التالية اتخاذ القرارات/إلجراء التصنيفات للمجموعة   يجوز 
: ال  عند التحقق المبدئئ  صل مالي

ات    هعة فيال رج  تخاذ قرار • يجوز للمجموعة ا  ي القيمة ا اللعرض التغير
ي  لعادلة  الحقة ف 

ي حقوق الملكية ف 
اإليرادات الشاملة  الستثمار ف 

 ينة ؛ و إذا تم استيفاء معايير مع الخرى 
للمجموعة   يجوز  تصنيفها •  فيه ال  إجراء  أو  ال رجعة  المطفأة  بالتكلفة  ي 

يق  دين  استثمار  اإليرادي  خالل  من  العادلة  القيمة  ات  معايير 
ي إذا كان ذلك باح او الخسائر العادلة من خالل االر يمة لقبا قاس الخرى كم شاملةال

. عدم تطابق  من  بشكل كبير  يخفض أو  يلع  ي  محاستر
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 المالية بالتكلفة المطفأة ولصاأل • 
وط التال  الصولالمالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت    الصوليتم قياس   بالقيمة العادلة من  ية )ولم يتم تصنيفها عىل أنها  مستوفية للشر

 خالل الرباح أو الخسائر(. 
 ا. صة بهالخا  التعاقدية لتدفقات النقديةا  المالية وجمع  ول بالصحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إل االحتفاظ  اال • يتم 

ي هي ف وط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إل التدفقات النقدية الت   . قط مدفوعات أصل وفائدة عىل المبلغ الصىلي القائم• الشر
 

ي 
،، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة البعد التحقق المبدئئ ي القينا مخصص اال ناقًص   فعىلي

مة. يتم  خفاض ف 
 عندما يكون تأثير الخصم غير مادي. الخصم  حذف 

 
: بالتكالمقاسة تتكون الصول المالية للمجموعة   لفة المطفأة مما يىلي

   الذمم التجارية المدينة  
ل  قابلة  غير  مبالغ  اي  مخصص  ناقصا  االصىلي  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التجارية  الذمم  يت لتحصيتظهر  الل.  تقدير  ي ديم 

ف  المشكوك    ون 
  لغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها. يكون هناك احتمال لتحصيل المب  تحصيلها عندما ال 

   النقد وشبه النقد  
ي يمكن تحويلالنقد لدى المحافظ االستثمارية وودائع لجل و و يتكون النقد وشبه النقد من نقد وارصدة لدى البنوك   ال  هولة  ها بسالت 

ي القيمةالنقد وال تخضع لمخاطر   روفة منمعبالغ  م
ات ف    . مستحق إل البنوك مطروحًا منها   هامة من التغير

 صلة  ات أطراف ذ من مستحق 
ذات صلة هي    منالمستحق   بتقديم  مالية    اصولأطراف  المجموعة  محددة    الموالتنتجها  أو  ثابتة  دفعات  ولها  ض  المقي  ال  ة  مباشر

ي مدرج  وغير 
 . سوق نشطة ف 

 
   اإليرادات الشاملة األخرىة من خالل بالقيمة العادلاألصول المالية  • 

ي أسهم حقوق الملكية هذه ا تمثل 
كات وتشمل كالا من لستثمارات ف   . المسعرةوغير  المسعرة سهم اال مختلف الشر

 
المالية   الصول  باحتساب  المجموعة  اإليرادا تقوم  خالل  من  العادلة  الشبالقيمة  ال ك  إذا   الخرىاملة  ت  وط  انت  الشر ي 

تستوف  صول 
 ية: التال
 نقدية المرتبطة وبيعها ؛ و " التدفقات اللجمعيتم االحتفاظ بها بموجب نموذج أعمال هدفه هو "االحتفاظ  • 
ي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة عىل المبل •  وط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إل التدفقات النقدية الت   لقائم. صىلي ا غ ال الشر
 
ي  دة تدوير أية أرباح أو خسائإعا   تمسي

ف بها ف  اف  عن  المجمع  ئر أو الخسا   االرباحإل بيان    اإليرادات الشاملة الخرىر معي  د إلغاء االعي 
ي حقوق الملكية  

 (. هكما هو موضح أدنا   بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة الخرى بالصل )فيما عدا االستثمارات ف 
 يرادات الشاملة األخرى إل ابالقيمة العادلة من خالل  لكيةلمحقوق ا تثمارات سا

إجراء    التحققعند   للمجموعة  يجوز   ، ي
قا اختيار  المبدئئ أساس  غير  )عىل  للنقض  حدةبل  عىل  أداة  أدوات  كل  ي 

ف  استثمارات  لتعيير    )
إليرادات  بالقيمة العادلة من خالل ا عيير   لت . ال ُيسمح با رىالخ  كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملةحقوق الملكية  
ي الشاملة الخرى  

ف به من قبل  هذا االستثمار مقابل طارىء جرة أو إذا كان بغرض المتا   حقوق الملكية إذا تم االحتفاظ باالستثمار ف  معي 
ي  
ي ف   عملية دمج االعمال. المشي 
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   اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل ول المالية األصتابع /   •
ي الحاالت التالية:  لغرض المتاجرةمالي  بأصليتم االحتفاظ 

 ف 
 

ي الجل القريب ؛ أو شي لغرض ب سا بشكل أ ليه صول ع • تم الح 
 يعه ف 

محفظة    التحققعند    • ي فإنه جزء من 
بإدارتها المبدئئ المجموعة  تقوم  محددة  مالية  نمط  دوات  عىل  دليل  ولديها  البعض  بعضها  مع  ا 

ة ا  حديث فعىلي  ي أرباح قصير  أو  ؛ جلال لجت 
ي هي عقد ضمان مالي أو   . وفعالة(ة محدد  تحوط أداة • هو مشتق )باستثناء المشتقات الت 

 
االستثمارات   قياس  ي يتم 

بالقيمة    الملكية  وقحقات  دو أ  ف  مب  لةدلعا ا المقاسة  الخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  العادلة  من  بالقيمة  دئيا 
 زائدا تكاليف المعاملة.  

 
مع  الحقا  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  اف ،  ي رباح والخسائر الناتجة عن التغير باال  االعي 

الالقي  ات ف  ي    دلةعا مة 
الخرى  ف  الشاملة  اإليرادات 

اكمة إل  مي  وال ي احتياطي القيمة العادلة. يتم تحويل الرب  ح أو الخسارة المي 
ي حقوق الملكية    المرحلة   لرباحا اكمة ف 

ات ف  ضمن بيان التغير
 المجمع. 

 
ي اال رباح عىل هذه االيتم إثبات توزيعات 

ي أدوات حقوق الملكية ف 
 . المجمع ئر خسا ال  أو  االرباحن  بيا ستثمارات ف 

 
 ئر أو الخسا االرباح العادلة من خالل  بالقيمة المالية  الصولا • 

ي  ي ت  ال   يتم تصنيف االصول المالية الت 
المطفأة    بمعايير القياس  ق  الخرى   أو بالتكلفة  الشاملة  اإليرادات  من خالل  العادلة    بالقيمة     بالقيمة 

الصو   عن   لنظر ا   ض بغ ،  لك ذ  عىل  وةعال   . والخسائر   ح با ر لا   ل خال  من  لة دلعا ا  فإن  العمال،  المالية نموذج  ي   ل    لنقدية ا   تدفقاتها   الت 
ا   ح با ر لا   لخال  من   لة دلعا ا   بالقيمة  المحاسبة عنها   يتم   ة ائدلفوا   الصىلي   لمبلغ ا   ت مدفوعا   فقط   ليست   لتعاقدية ا  . تندرج جميع  لخسائر أو 

تلك  باستثناء  الفئة،  هذه  ضمن  المشتقة  المالية  ت  لةوالفعا   ددة المح  الدوات  تن كأدوات  ي  والت  متطحوط،  عليها  محاسبة  طبق  لبات 
ي أسهم حقوق الملكية. . لتحوطا 

 تشتمل الفئة أيًضا عىل استثمارات ف 
 
اال   ميت بيان    صولقياس  ي 

ف  الخسائر  أو  الرباح  إثبات  مع  العادلة  بالقيمة  الفئة  هذه  ي 
الخسا   االرباحف  القيمة  المجمع  ئر أو  تحديد  يتم   .

ي هذلي الما  صولأل لدلة  العا 
 يوجد سوق نشط.   ال سوق النشطة أو باستخدام تقنية تقييم عندما الت ال ه الفئة بالرجوع إل معامة ف 

  
 انخفاض قيمة األصول المالية   4.15.4

جميع   باستثناء    الصولتخضع  خالل    الصولالمالية  من  العادلة  بالقيمة  او  المدرجة  ية  ك لالم   حقوقاستثمارات  و   ئر الخسا االرباح 
ا بالقيمة  ة  المقاس اإليرادات  خالل  من  الخرىالعادلة  ي تاري    خ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ه  لشاملة 

دليل  للمراجعة عىل القل ف  أي  ناك 
انخفاض   لتحديد  مختلفة  معايير  تطبيق  يتم  قيمتها.  انخفضت  قد  المالية  الصول  من  مجموعة  أو  المالي  الصل  أن  عىل  موضوعي 

 المالية الموضحة أدناه.  الصولت ن فئا فئة م القيمة لكل  
ب  ومتق المتوقعة  خسارة   مخصص  تسجيلالمجموعة  االئتمان  المالية   لخسائر    ل خالمن    لةدلعا ا   بالقيمة   أو   المطفأة  بالتكلفة  لألصول 

 . اإليرادات الشاملة الخرى
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  المالية   تابع / االدوات   15. 4
 مالية الصول  حق لل القياس الال    4.15.3

 المالية بالتكلفة المطفأة ولصاأل • 
وط التال  الصولالمالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت    الصوليتم قياس   بالقيمة العادلة من  ية )ولم يتم تصنيفها عىل أنها  مستوفية للشر

 خالل الرباح أو الخسائر(. 
 ا. صة بهالخا  التعاقدية لتدفقات النقديةا  المالية وجمع  ول بالصحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إل االحتفاظ  اال • يتم 

ي هي ف وط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إل التدفقات النقدية الت   . قط مدفوعات أصل وفائدة عىل المبلغ الصىلي القائم• الشر
 

ي 
،، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة البعد التحقق المبدئئ ي القينا مخصص اال ناقًص   فعىلي

مة. يتم  خفاض ف 
 عندما يكون تأثير الخصم غير مادي. الخصم  حذف 

 
: بالتكالمقاسة تتكون الصول المالية للمجموعة   لفة المطفأة مما يىلي

   الذمم التجارية المدينة  
ل  قابلة  غير  مبالغ  اي  مخصص  ناقصا  االصىلي  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التجارية  الذمم  يت لتحصيتظهر  الل.  تقدير  ي ديم 

ف  المشكوك    ون 
  لغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها. يكون هناك احتمال لتحصيل المب  تحصيلها عندما ال 

   النقد وشبه النقد  
ي يمكن تحويلالنقد لدى المحافظ االستثمارية وودائع لجل و و يتكون النقد وشبه النقد من نقد وارصدة لدى البنوك   ال  هولة  ها بسالت 

ي القيمةالنقد وال تخضع لمخاطر   روفة منمعبالغ  م
ات ف    . مستحق إل البنوك مطروحًا منها   هامة من التغير

 صلة  ات أطراف ذ من مستحق 
ذات صلة هي    منالمستحق   بتقديم  مالية    اصولأطراف  المجموعة  محددة    الموالتنتجها  أو  ثابتة  دفعات  ولها  ض  المقي  ال  ة  مباشر

ي مدرج  وغير 
 . سوق نشطة ف 

 
   اإليرادات الشاملة األخرىة من خالل بالقيمة العادلاألصول المالية  • 

ي أسهم حقوق الملكية هذه ا تمثل 
كات وتشمل كالا من لستثمارات ف   . المسعرةوغير  المسعرة سهم اال مختلف الشر

 
المالية   الصول  باحتساب  المجموعة  اإليرادا تقوم  خالل  من  العادلة  الشبالقيمة  ال ك  إذا   الخرىاملة  ت  وط  انت  الشر ي 

تستوف  صول 
 ية: التال
 نقدية المرتبطة وبيعها ؛ و " التدفقات اللجمعيتم االحتفاظ بها بموجب نموذج أعمال هدفه هو "االحتفاظ  • 
ي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة عىل المبل •  وط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إل التدفقات النقدية الت   لقائم. صىلي ا غ ال الشر
 
ي  دة تدوير أية أرباح أو خسائإعا   تمسي

ف بها ف  اف  عن  المجمع  ئر أو الخسا   االرباحإل بيان    اإليرادات الشاملة الخرىر معي  د إلغاء االعي 
ي حقوق الملكية  

 (. هكما هو موضح أدنا   بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة الخرى بالصل )فيما عدا االستثمارات ف 
 يرادات الشاملة األخرى إل ابالقيمة العادلة من خالل  لكيةلمحقوق ا تثمارات سا

إجراء    التحققعند   للمجموعة  يجوز   ، ي
قا اختيار  المبدئئ أساس  غير  )عىل  للنقض  حدةبل  عىل  أداة  أدوات  كل  ي 

ف  استثمارات  لتعيير    )
إليرادات  بالقيمة العادلة من خالل ا عيير   لت . ال ُيسمح با رىالخ  كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملةحقوق الملكية  
ي الشاملة الخرى  

ف به من قبل  هذا االستثمار مقابل طارىء جرة أو إذا كان بغرض المتا   حقوق الملكية إذا تم االحتفاظ باالستثمار ف  معي 
ي  
ي ف   عملية دمج االعمال. المشي 
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   اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل ول المالية األصتابع /   •
ي الحاالت التالية:  لغرض المتاجرةمالي  بأصليتم االحتفاظ 

 ف 
 

ي الجل القريب ؛ أو شي لغرض ب سا بشكل أ ليه صول ع • تم الح 
 يعه ف 

محفظة    التحققعند    • ي فإنه جزء من 
بإدارتها المبدئئ المجموعة  تقوم  محددة  مالية  نمط  دوات  عىل  دليل  ولديها  البعض  بعضها  مع  ا 

ة ا  حديث فعىلي  ي أرباح قصير  أو  ؛ جلال لجت 
ي هي عقد ضمان مالي أو   . وفعالة(ة محدد  تحوط أداة • هو مشتق )باستثناء المشتقات الت 

 
االستثمارات   قياس  ي يتم 

بالقيمة    الملكية  وقحقات  دو أ  ف  مب  لةدلعا ا المقاسة  الخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  العادلة  من  بالقيمة  دئيا 
 زائدا تكاليف المعاملة.  

 
مع  الحقا  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  اف ،  ي رباح والخسائر الناتجة عن التغير باال  االعي 

الالقي  ات ف  ي    دلةعا مة 
الخرى  ف  الشاملة  اإليرادات 

اكمة إل  مي  وال ي احتياطي القيمة العادلة. يتم تحويل الرب  ح أو الخسارة المي 
ي حقوق الملكية    المرحلة   لرباحا اكمة ف 

ات ف  ضمن بيان التغير
 المجمع. 

 
ي اال رباح عىل هذه االيتم إثبات توزيعات 

ي أدوات حقوق الملكية ف 
 . المجمع ئر خسا ال  أو  االرباحن  بيا ستثمارات ف 

 
 ئر أو الخسا االرباح العادلة من خالل  بالقيمة المالية  الصولا • 

ي  ي ت  ال   يتم تصنيف االصول المالية الت 
المطفأة    بمعايير القياس  ق  الخرى   أو بالتكلفة  الشاملة  اإليرادات  من خالل  العادلة    بالقيمة     بالقيمة 

الصو   عن   لنظر ا   ض بغ ،  لك ذ  عىل  وةعال   . والخسائر   ح با ر لا   ل خال  من  لة دلعا ا  فإن  العمال،  المالية نموذج  ي   ل    لنقدية ا   تدفقاتها   الت 
ا   ح با ر لا   لخال  من   لة دلعا ا   بالقيمة  المحاسبة عنها   يتم   ة ائدلفوا   الصىلي   لمبلغ ا   ت مدفوعا   فقط   ليست   لتعاقدية ا  . تندرج جميع  لخسائر أو 

تلك  باستثناء  الفئة،  هذه  ضمن  المشتقة  المالية  ت  لةوالفعا   ددة المح  الدوات  تن كأدوات  ي  والت  متطحوط،  عليها  محاسبة  طبق  لبات 
ي أسهم حقوق الملكية. . لتحوطا 

 تشتمل الفئة أيًضا عىل استثمارات ف 
 
اال   ميت بيان    صولقياس  ي 

ف  الخسائر  أو  الرباح  إثبات  مع  العادلة  بالقيمة  الفئة  هذه  ي 
الخسا   االرباحف  القيمة  المجمع  ئر أو  تحديد  يتم   .

ي هذلي الما  صولأل لدلة  العا 
 يوجد سوق نشط.   ال سوق النشطة أو باستخدام تقنية تقييم عندما الت ال ه الفئة بالرجوع إل معامة ف 

  
 انخفاض قيمة األصول المالية   4.15.4

جميع   باستثناء    الصولتخضع  خالل    الصولالمالية  من  العادلة  بالقيمة  او  المدرجة  ية  ك لالم   حقوقاستثمارات  و   ئر الخسا االرباح 
ا بالقيمة  ة  المقاس اإليرادات  خالل  من  الخرىالعادلة  ي تاري    خ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ه  لشاملة 

دليل  للمراجعة عىل القل ف  أي  ناك 
انخفاض   لتحديد  مختلفة  معايير  تطبيق  يتم  قيمتها.  انخفضت  قد  المالية  الصول  من  مجموعة  أو  المالي  الصل  أن  عىل  موضوعي 

 المالية الموضحة أدناه.  الصولت ن فئا فئة م القيمة لكل  
ب  ومتق المتوقعة  خسارة   مخصص  تسجيلالمجموعة  االئتمان  المالية   لخسائر    ل خالمن    لةدلعا ا   بالقيمة   أو   المطفأة  بالتكلفة  لألصول 

 . اإليرادات الشاملة الخرى
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  للمجموعة   لمستحقةا   لتعاقديةا   لنقديةا   تلتدفقا ا   بير    قلفر ا   نها أ  عىل  لمتوقعةا   نتما الئا   رةخسا   تقدير   يتم،   لماليةا   لألصول  بالنسبة
ي ا   لنقديةا   ت لتدفقا ا   جميعو   للعقد   فقاً و  خسائر  ا تالمهاس  لمجموعة ا   تتوقع   لت  مبلغ  تحديث  يتم  المتوقعة اال .  ي   ئتمان 

تقرير    ف  تاري    خ كل 
ي مخاطر 

ات ف  ي  التحققئتمان منذ اال لتعكس التغير
. ص لال المبدئئ ي  ل المالي المعت 

 
اضية )أي إ   يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة عىل احتمال التخلف عن السداد ، أو الخسارة المعطاة االفي  الخسارة  كان    ذا حجم 

السدادهناك   عن  عند  تخلف  والتعرض  الت(  السداد حدوث  عن  اضية  خلف  . يستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة االفي 
أ عىل أعاله.  موضح  هو  مستقبلية كما  معلومات  بواسطة  المعدلة  التاريخية  البيانات  السداد   ما   عن  التخلف  عند  للتعرض  ،  بالنسبة 

ية االجمالي  نفإ ،  يةبالنسبة لالصول المال ي  لألصل ةذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفي 
 . تاري    خ التقرير   ف 

 
ف   والرصدة المستحقة من أطراف    دى الحياة للمدينير  التجاريير  ومستحقات اإليجار مخسائر االئتمان المتوقعة  ب المجموعة دائًما  تعي 

المتوقعة من هذه  اال . يتم تقدير خسائر  ذات صلة با ال الم  الصولئتمان  مصفوفة  ية  ة خسارة   مخصصات ستخدام  ائتمان    تستند إل خير
والظروف   بالمدينير   الخاصة  للعوامل  تعديلها  مع  للمجموعة،  الحالي  قت االتاريخية  االتجاه  من  كل  وتقييم  العامة  والمتوقع  صادية 

ي ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.  للظروف 
ي تاري    خ التقرير، بما ف 

  ف 
عندما يكون هناك زيادة    بخسارة االئتمان المتوقعة عىل مدى الحياة افالمجموعة باالعي    ومتق ،  الخرى  دوات الماليةع اال ميبالنسبة لج

ة ي   كبير
ي   مخاطر   ف 

المبدئئ التحقق  منذ  إذا لم  االئتمان  زيادة . ومع ذلك،    التحقق المالية بشكل كبير منذ    االداةعىل    االئتمانمخاطر    يتم 
، فإن المج ي

 شهرًا.  12لمدة  خسارة االئتمان المتوقعة بمبلغ يساوي    الماليةاالداة  لتلكوم بقياس مخصص الخسارة تق عة مو المبدئئ
 

ال  تمثل  االئتمان  مخسارة  اضية المحتملة عىل مدى  متوقعة  ي ستنتج عن جميع الحداث االفي  دى الحياة خسائر االئتمان المتوقعة الت 
مننقالعمر المتوقع لألداة المالية. عىل ال  تمثل    يض   ، لمذلك  المتوقعة  االئتمان  المتوقعة  من    جزءاً شهرًا    12دة  خسارة  االئتمان  خسارة 

اضية عىل أداة مالية ممكالمتوقع أن ينتج عن ال  مدى الحياة   شهًرا بعد تاري    خ التقرير.  12خالل  نةحداث االفي 
 

ي بيان  
ف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة ف  المجمعالخس  او االرباح  تعي  إجراء    ائر  مع  المالية  الصول  مقابل  لجميع  تعديل 

ية الخاصة بها من خالل حساب مخصص الخسارة.   عىل القيمة الدفي 
 

بقياس  قامتإذا   الخسارة  المجموعة  قيمة  بمبلغ  مالية  داةل   مخصص  الحياة  يعادل  مدى  المتوقعة  االئتمان  ة  خسارة  في  ي 
  التقرير   ف 

و لسابقةا  ي   تحدد   لكنها ، 
لم  الحالي   رير التق  ف  وط    انه  بالشر الوفاء  يتم  الحياة  الخاصةيعد  مدى  المتوقعة  االئتمان  تقوم  ،  بخسارة 

مخصص بقياس  يساوي  ب  ةالخسار   المجموعة  المتوقعةمبلغ  االئتمان  ، باستثناء الصول    12لمدة    خسارة  ي تاري    خ التقرير الحالي
شهرًا ف 

ي تم استخدام نهج مبسط فيها.   الت 
 

 والقياس الالحق للخصوم المالية   تصنيفال  4.15.5
 . نة وذمم دائنة أخرى ومستحقاتقروض ومرابحات دائنة وتمويل اجارة دائنة وذمم تجارية دائالمالية للمجموعة  صومالختتضمن 

  : عىل النحو التالي يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية عىل تصنيفها  
 الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة  •

   ضالقرو  
باستخ  تقاس المطفأة  بالتكلفة  الحقا  القروض  تسجكافة  الفعلية. كما  الفائدة  معدل  طريقة  ا دام  االرباح  بيان  ي 

ف  والخسائر  االرباح  و  ل 
  المجمع عندما يتم عدم تحقق الخصوم ايضا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عملية االطفاء.   الخسائر 
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 وتمويل اجارة دائنة مرابحة 
المرابحة الدفع  الدائنة    اإلجارة تمويل  و   تمثل  المستحق  بموجعىلالمبلغ  اة  المشي  للموجودات  المؤجلة  التسوية  أساس  ا   عقود    ب 

المرابحة الدائنة  اإلجارةو   المرابحة  تدرج  ادراج  بالمبلغ  الدائنة    اإلجارةو   .  يتم  المؤجلة.  التمويل  تكاليف  ناقصا  المستحق،  التعاقدي 
ي االعتبار 

ي مع االخذ ف  ي زمت  اض الخاص بها والرصيد القائم.  م  تكاليف التمويل المؤجلة ضمن المصاريف عىل أساس نستر  عدل اإلقي 
 

 دائنة أخرى ومستحقات   وذمم  دائنةجارية ذمم ت
الدائنة والذميتم تسجيل   التجارية  الخرى والمستحقاتالذمم  الدائنة  ي المستقبل عن بضائع وخدمات استلمت    م 

لمبالغ سيتم دفعها ف 
 سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر.  

 
 المتاجرة والسداد   يــــخمحاسبة توار     4.16

يات والمبيعات م فيه  لالصول المالية يتم تسجيلها عىل اساس تاري    خ المتاجرة، اي ب ” بالطرق المعتادة“  ان جميع المشي  التاري    خ الذي تلي  
ي   الت  المالية  االصول  مبيعات  او  يات  مشي  المعتادة هي  بالطرق  اوالمبيعات  يات  المشي  ان  االصول.  بيع  او  اء  تسليم  تت المنشأة بشر طلب 

ي يتم تحديده بال ي االسواق.    االصول خالل اطار زمت 
 نظم او بالعرف السائد ف 

 
 تسوية االدوات المالية     17. 4

تسوي ي قابل للتنفيذ  يتم 
ي بيان المركز المالي المجمع فقط اذا كان هناك حق قانوئ 

ي المبلغ ف 
ة االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صاف 

ي با حاليا لتسوية الم 
ي آن واحد.  لغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية عىل اساس صاف 

  او لتحقق االصول وتسوية الخصوم ف 
 

 المالية   التكلفة المطفأة لالدوات  4.18
يتم احتساب هذه التكلفة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة . إن عملية اإلحتساب تأخذ بعير  اإلعتبار  

اء وتتضمن تكاليف ورسوم المعام و أي عال  ي تعتير جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. ة أو خصم عىل الشر  لة الت 
 

 الدوات المالية      القيمة العادلة ل  4.19
اسع ال  بالرجوع  تحديدها  يتم  مالي  تقرير  بتاري    خ كل  نشطة  اسواق  ي 

ف  تداولها  يتم  ي  الت  المالية  لالدوات  العادلة  القيمة  السوق    ار ان 
ة(، دون اي خصم خاصالمدرجة او اسعار المتداولير  )سعر العرض   بتكاليف   للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصير

 المعاملة.  
 

مناسب تقييم  تقنيات  باستخدام  لها  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  نشط،  سوق  ي 
ف  تداولها  يتم  ال  ي  الت  المالية  لالدوات  وهذه    ة. بالنسبة 

اس معامالت عىل  استخدام  ي السوق؛ الرجوع ال القيمة العادلة الحالية الداة مالية اخرىالتقنيات قد تتضمن 
مماثلة    س تجارية حديثة ف 

 بصورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى.  
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  للمجموعة   لمستحقةا   لتعاقديةا   لنقديةا   تلتدفقا ا   بير    قلفر ا   نها أ  عىل  لمتوقعةا   نتما الئا   رةخسا   تقدير   يتم،   لماليةا   لألصول  بالنسبة
ي ا   لنقديةا   ت لتدفقا ا   جميعو   للعقد   فقاً و  خسائر  ا تالمهاس  لمجموعة ا   تتوقع   لت  مبلغ  تحديث  يتم  المتوقعة اال .  ي   ئتمان 

تقرير    ف  تاري    خ كل 
ي مخاطر 

ات ف  ي  التحققئتمان منذ اال لتعكس التغير
. ص لال المبدئئ ي  ل المالي المعت 

 
اضية )أي إ   يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة عىل احتمال التخلف عن السداد ، أو الخسارة المعطاة االفي  الخسارة  كان    ذا حجم 

السدادهناك   عن  عند  تخلف  والتعرض  الت(  السداد حدوث  عن  اضية  خلف  . يستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة االفي 
أ عىل أعاله.  موضح  هو  مستقبلية كما  معلومات  بواسطة  المعدلة  التاريخية  البيانات  السداد   ما   عن  التخلف  عند  للتعرض  ،  بالنسبة 

ية االجمالي  نفإ ،  يةبالنسبة لالصول المال ي  لألصل ةذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفي 
 . تاري    خ التقرير   ف 

 
ف   والرصدة المستحقة من أطراف    دى الحياة للمدينير  التجاريير  ومستحقات اإليجار مخسائر االئتمان المتوقعة  ب المجموعة دائًما  تعي 

المتوقعة من هذه  اال . يتم تقدير خسائر  ذات صلة با ال الم  الصولئتمان  مصفوفة  ية  ة خسارة   مخصصات ستخدام  ائتمان    تستند إل خير
والظروف   بالمدينير   الخاصة  للعوامل  تعديلها  مع  للمجموعة،  الحالي  قت االتاريخية  االتجاه  من  كل  وتقييم  العامة  والمتوقع  صادية 

ي ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.  للظروف 
ي تاري    خ التقرير، بما ف 

  ف 
عندما يكون هناك زيادة    بخسارة االئتمان المتوقعة عىل مدى الحياة افالمجموعة باالعي    ومتق ،  الخرى  دوات الماليةع اال ميبالنسبة لج

ة ي   كبير
ي   مخاطر   ف 

المبدئئ التحقق  منذ  إذا لم  االئتمان  زيادة . ومع ذلك،    التحقق المالية بشكل كبير منذ    االداةعىل    االئتمانمخاطر    يتم 
، فإن المج ي

 شهرًا.  12لمدة  خسارة االئتمان المتوقعة بمبلغ يساوي    الماليةاالداة  لتلكوم بقياس مخصص الخسارة تق عة مو المبدئئ
 

ال  تمثل  االئتمان  مخسارة  اضية المحتملة عىل مدى  متوقعة  ي ستنتج عن جميع الحداث االفي  دى الحياة خسائر االئتمان المتوقعة الت 
مننقالعمر المتوقع لألداة المالية. عىل ال  تمثل    يض   ، لمذلك  المتوقعة  االئتمان  المتوقعة  من    جزءاً شهرًا    12دة  خسارة  االئتمان  خسارة 

اضية عىل أداة مالية ممكالمتوقع أن ينتج عن ال  مدى الحياة   شهًرا بعد تاري    خ التقرير.  12خالل  نةحداث االفي 
 

ي بيان  
ف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة ف  المجمعالخس  او االرباح  تعي  إجراء    ائر  مع  المالية  الصول  مقابل  لجميع  تعديل 

ية الخاصة بها من خالل حساب مخصص الخسارة.   عىل القيمة الدفي 
 

بقياس  قامتإذا   الخسارة  المجموعة  قيمة  بمبلغ  مالية  داةل   مخصص  الحياة  يعادل  مدى  المتوقعة  االئتمان  ة  خسارة  في  ي 
  التقرير   ف 

و لسابقةا  ي   تحدد   لكنها ، 
لم  الحالي   رير التق  ف  وط    انه  بالشر الوفاء  يتم  الحياة  الخاصةيعد  مدى  المتوقعة  االئتمان  تقوم  ،  بخسارة 

مخصص بقياس  يساوي  ب  ةالخسار   المجموعة  المتوقعةمبلغ  االئتمان  ، باستثناء الصول    12لمدة    خسارة  ي تاري    خ التقرير الحالي
شهرًا ف 

ي تم استخدام نهج مبسط فيها.   الت 
 

 والقياس الالحق للخصوم المالية   تصنيفال  4.15.5
 . نة وذمم دائنة أخرى ومستحقاتقروض ومرابحات دائنة وتمويل اجارة دائنة وذمم تجارية دائالمالية للمجموعة  صومالختتضمن 

  : عىل النحو التالي يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية عىل تصنيفها  
 الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة  •

   ضالقرو  
باستخ  تقاس المطفأة  بالتكلفة  الحقا  القروض  تسجكافة  الفعلية. كما  الفائدة  معدل  طريقة  ا دام  االرباح  بيان  ي 

ف  والخسائر  االرباح  و  ل 
  المجمع عندما يتم عدم تحقق الخصوم ايضا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عملية االطفاء.   الخسائر 
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 المالية   االدوات / تابع    15. 4
 

  المالية  التصنيف والقياس الالحق للخصوم  تابع /  4.15.5
 الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة تابع /  •

 وتمويل اجارة دائنة مرابحة 
المرابحة الدفع  الدائنة    اإلجارة تمويل  و   تمثل  المستحق  بموجعىلالمبلغ  اة  المشي  للموجودات  المؤجلة  التسوية  أساس  ا   عقود    ب 

المرابحة الدائنة  اإلجارةو   المرابحة  تدرج  ادراج  بالمبلغ  الدائنة    اإلجارةو   .  يتم  المؤجلة.  التمويل  تكاليف  ناقصا  المستحق،  التعاقدي 
ي االعتبار 

ي مع االخذ ف  ي زمت  اض الخاص بها والرصيد القائم.  م  تكاليف التمويل المؤجلة ضمن المصاريف عىل أساس نستر  عدل اإلقي 
 

 دائنة أخرى ومستحقات   وذمم  دائنةجارية ذمم ت
الدائنة والذميتم تسجيل   التجارية  الخرى والمستحقاتالذمم  الدائنة  ي المستقبل عن بضائع وخدمات استلمت    م 

لمبالغ سيتم دفعها ف 
 سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر.  

 
 المتاجرة والسداد   يــــخمحاسبة توار     4.16

يات والمبيعات م فيه  لالصول المالية يتم تسجيلها عىل اساس تاري    خ المتاجرة، اي ب ” بالطرق المعتادة“  ان جميع المشي  التاري    خ الذي تلي  
ي   الت  المالية  االصول  مبيعات  او  يات  مشي  المعتادة هي  بالطرق  اوالمبيعات  يات  المشي  ان  االصول.  بيع  او  اء  تسليم  تت المنشأة بشر طلب 

ي يتم تحديده بال ي االسواق.    االصول خالل اطار زمت 
 نظم او بالعرف السائد ف 

 
 تسوية االدوات المالية     17. 4

تسوي ي قابل للتنفيذ  يتم 
ي بيان المركز المالي المجمع فقط اذا كان هناك حق قانوئ 

ي المبلغ ف 
ة االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صاف 

ي با حاليا لتسوية الم 
ي آن واحد.  لغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية عىل اساس صاف 

  او لتحقق االصول وتسوية الخصوم ف 
 

 المالية   التكلفة المطفأة لالدوات  4.18
يتم احتساب هذه التكلفة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة . إن عملية اإلحتساب تأخذ بعير  اإلعتبار  

اء وتتضمن تكاليف ورسوم المعام و أي عال  ي تعتير جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. ة أو خصم عىل الشر  لة الت 
 

 الدوات المالية      القيمة العادلة ل  4.19
اسع ال  بالرجوع  تحديدها  يتم  مالي  تقرير  بتاري    خ كل  نشطة  اسواق  ي 

ف  تداولها  يتم  ي  الت  المالية  لالدوات  العادلة  القيمة  السوق    ار ان 
ة(، دون اي خصم خاصالمدرجة او اسعار المتداولير  )سعر العرض   بتكاليف   للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصير

 المعاملة.  
 

مناسب تقييم  تقنيات  باستخدام  لها  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  نشط،  سوق  ي 
ف  تداولها  يتم  ال  ي  الت  المالية  لالدوات  وهذه    ة. بالنسبة 

اس معامالت عىل  استخدام  ي السوق؛ الرجوع ال القيمة العادلة الحالية الداة مالية اخرىالتقنيات قد تتضمن 
مماثلة    س تجارية حديثة ف 

 بصورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى.  
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 صول غير المالية  اختبار انخفاض اال   20. 4
الوحدة   أو  لألصل  المدرجة  القيمة  بير   ما  بالفرق  اف  االعي  ناقصا  يتم  العادلة  القيمة  )وهي  تحقيقها  الممكن  والقيمة  للنقد  المنتجة 

ي القيمة. ولغرض ت
ير  ير قيمة الصل قيد االستخدام، تقوم االدارة بتقد دقتكاليف بيع قيمة الصل قيد االستخدام(، كخسارة انخفاض ف 

فائدة   سعر  تقدير  وكذلك  الصل  هذا  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  لتلك  التدفقات  الحالية  القيمة  احتساب  لغرض  معقول 
مبا  مرتبطة  تكون  القيمة  انخفاض  الختبار  المستخدمة  المعلومات  بأن  علما  المستقبلية.  النقدية  تقديرية  شر التدفقات  موازنة  بآخر  ة 

ي  ي  للمجموعة، والت  يتممعتمدة  الصول.  كما  الهيكلة وتطوير  اعادة  تأثير  ورة الستبعاد  الض  عند  بشكل    تم تعديلها  الخصم  سعر  تقدير 
 منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد عىل حدة وهو يمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة لهذا الصل كما تم تقديرها من قبل االدارة. 

 
القيي لتخفيض  أوال  القيمة  انخفاض  مبلغ  استخدام    مة الجارية للشهرة المرتبطة بالوحدة المنتجة للنقد. ويتم توزي    ع ما تبق  من هذا تم 

ي  
ي تم تخفيض قيمتها ف  الت  الصول  اعادة تقدير قيمة  يتم الحقا  الشهرة،  الخرى كل حسب نسبته. وباستثناء  الصول  عىل  االنخفاض 

  قيمته الجارية. حقا رد قيمة هذا االنخفاض حت  يعود هذا الصل الال السابق كما يتم 
 

 البضاعة         21. 4
الممكن   والقيمة  بالتكلفة  البضاعة  ة بعملية التصنيع باالضافة  تظهر  تحقيقها ايهما اقل. تتضمن التكلفة كافة المصاريف المتعلقة مباشر

ة ال للتشغتم ال نسب مناسبة لمصاريف االنتاج غير المباشر العادية  الطاقة  ال  استنادا  وذلك  بها  يل. اما التكاليف الخاصة بالبنود  علقة 
 ستخدام صيغة التكلفة. القابلة للتبادل بصورة عادية فيتم تحديدها با 

 
ي السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة.  

ي سعر البيع المقدر ف 
ي القيمة الممكن تحقيقها ف 

 يتمثل صاف 
 

 رباحاألاالحتياطيات ودفعات توزيعات لملكية و حقوق ا   22. 4
ي تم اصدارها ودفعها.   ي القيمة االسمية لالسهم الت 

 يتمثل رأس المال ف 
 

يتم  تتض االسهم  باصدار  مرتبطة  معامالت  تكاليف  واي  المال.  رأس  اصدار  عند  استالمها  يتم  عالوات  اي  االسهم  اصدار  عالوة  من 
    خصمها من عالوة االصدار. 

 
االحتياطي   مخصصا   اإلجبارييتكون  من  كات  واالختياري  الشر لمتطلبات قانون  الحالية والسابقة وفقا  ة  الفي  الساشي ت لرباح    والنظام 

كة  االم.   للشر
 

ة الحالية والسابقة .   يتكون االحتياطي العام من مخصصات الرباح الفي 
  :  تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يىلي

الجنبية    احتياطي  • العمالت  فروقات  –تحويل  من  يتكون  المالية    والذي  البيانات  تحويل  عن  الناتجة  االجنبية  العمالت  تحويل 
كات االجنبية   . للشر ي  للمجموعة ال الدينار الكويت 

العادلة   • القيمة  المتعلقة    –احتياطي  والخسائر  االرباح  من  يتكون  خالوالذي  من  العادلة  بالقيمة  الشاملة    لباالستثمارات  االيرادات 
 . الخرى

المرحل   تتضمن  بها    / االرباح  كافة  ةاالرباح  المحتفظ  ة الحالية والسابقة. وجميع المعام)الخسائر(  كة االم تسجل  للفي  الت مع مالكي الشر
 بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية.  

ي الخصوم االخرى عند 
ي اجتماع الجمعية العمومية. ع ا توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج ف 

   تماد تلك التوزيعات ف 

 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 الهامة  المحاسبية السياساتبع / تا   .4

 أسهم خزينة  23. 4
اؤها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إص كة الم والمعاد شر أو إلغائها حت     ها دار تتألف أسهم الخزينة من أسهم رأس المال المصدرة للشر

الخ أسهم  عن  المحاسبة  يتم  ال اآلن.  لتكلفة  المرجح  المتوسط  إدراج  يتم  الطريقة  لهذه  وطبقا  التكلفة.  بطريقة  ي  زينة 
ف  اة  المشي  سهم 
ر  حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. ال تستحق أسهم الخزينة توزيعات أرباح نقدية يمكن أن تقوم المجموعة بتوزيعها.  ويؤدي إصدا 

النسوز ت بنفس  الخزينة  أسهم  عدد  زيادة  إل  أسهم  بة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير عىل إجمالي تكلفة أسهم  يعات 
 . نةالخزي 

 
أية   تحميل  يتم   . المساهمير  ملكية  حقوق  ي 

ف  خزينة"  أسهم  منفصل "احتياطي  بحساب  الرباح  تقيد  الخزينة،  أسهم  إصدار  إعادة  عند 
ي حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب.   ىل ة عخسائر محقق

عىل    نفس الحساب ف  المرحلة ثم  الرباح  عىل  إضافية  ويتم تحميل أية خسائر 
االختياري  والرباح    االحتياطي  االحتياطيات  إل  مبلغ  تحويل  يتم  الخزينة،  أسهم  من  أرباح  نتجت  إذا  لذلك،  الحقا   . ي

القانوئ  واالحتياطي 
 سابقا عىل هذا الحساب.  لة محمالمرحلة يعادل الخسارة ال

 
 دمة للموظفير  مكافأة نهاية الخ  24. 4

هذه   استحقاق  يستند  لموظفيها.  الخدمة  نهاية  مكافآت  المجموعة  للموظفير   تقدم  الخدمة  مدة  وطول  ي 
النهائئ الراتب  ال  المكافآت 

. كما ان ا  طوال  ال لتكخضوعا التمام حد ادئ  من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفير  تستحق  المكافآت  لهذه  المتوقعة  يف 
ة التع ام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة ال في  . ان هذا االلي    نتهاء الخدمة بتاري    خ التقرير.   يير 

  ، الكويتيير  لموظفيها  الخدمة،  بالنسبة  نهاية  مكافأة  إل  ا وباإلضافة  للمؤسسة  مساهمات  بعمل  المجموعة  للتأمينات    مةلعا تقوم 
الم رواتب  من  كنسبة  تحتسب  عند  االجتماعية  كمصاريف  تسجل  ي  الت  المساهمات  هذه  عىل  المجموعة  امات  الي   وتقتض  وظفير  

 قاقها. استح
 

 ترجمة العمالت االجنبية     25. 4
 عملة العرض الرئيسية   25.1. 4

المدر  والبنود  الرئيسية  عملتها  بتحديد  المجموعة  ي 
ف  منشأة  ي جة  تقوم كل 

باستخدا   ف  قياسها  يتم  منشأة  لكل  المالية  العملة  البيانات  م 
 الرئيسية. 

 
 معامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة  2. 25. 4

معا  تحويل  تواري    خ يتم  ي 
ف  السائدة  الضف  اسعار  باستخدام  المجموعة  ي 

ف  المعنية  للمنشأة  الرئيسية  العملة  ال  االجنبية  العملة  مالت 
ا  الضف  )سعر  تسريلفو المعامالت  عن  الناتجة  ي  االجنتر الضف  وخسائر  ارباح  ان  البنود (.  قياس  اعادة  وعن  المعامالت  تلك  مثل  وية 

االجنبي بالعملة  المقومة  بيان  النقدية  ي 
المالية تسجل ف  السنة  نهاية  ي 

الضف ف  الخسائر ة باسعار  أو  غير    الرباح  للبنود  المجمع. بالنسبة 
ي ن

ي تاري    خ المعاملة(، باستثناء  السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول باسة  هايالنقدية، اليتم اعادة ترجمتها ف 
تخدام اسعار الضف ف 

ي التاري    خ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.  البنود غير النقدية المقاسة ب
ي يتم ترجمتها باستخدام اسعار الضف ف   القيمة العادلة والت 

 
 العمليات االجنبية    3. 25. 4

ي 
والخصومبيال  ف  االصول  جميع  فان  للمجموعة،  المالية  بخالف    انات  الرئيسية  العملة  ذات  المجموعة  بمنشآت  الخاصة  والمعامالت 

ي  الكويت  الالدينار  ترجمتها  يتم  ة      في  خالل  تغيير  دون  بقيت  المجموعة  لمنشآت  الرئيسية  العملة  ان  التجميع. كما  عند  ي  الكويت  الدينار 
 التقارير المالية.  

الكعنتم   الدينار  ال  والخصوم  االصول  تحويل  التجميع  ي بسعر االقفال بتاري    خ التقرير. ان االيرادات والمصاريف قد تم تحويلها ال  د  ويت 
ة التقرير. فروقات الضف تحمل عىل/  ي بمتوسط السعر طوال في  ي احتياطي    الدينار الكويت 

ي االيرادات الشاملة االخرى وتسجل ف 
تقيد ف 

الع ي حقوق  الجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند بيع عملية اجنبي ا   ملة ترجمة 
اكمية المتعلقة بها والمسجلة ف  جمة الي  ة، فان فروقات الي 

 المجمع وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البيع.   الرباح او الخسائر عادة تصنيفها ال بيان  الملكية يتم ا 
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 صول غير المالية  اختبار انخفاض اال   20. 4
الوحدة   أو  لألصل  المدرجة  القيمة  بير   ما  بالفرق  اف  االعي  ناقصا  يتم  العادلة  القيمة  )وهي  تحقيقها  الممكن  والقيمة  للنقد  المنتجة 

ي القيمة. ولغرض ت
ير  ير قيمة الصل قيد االستخدام، تقوم االدارة بتقد دقتكاليف بيع قيمة الصل قيد االستخدام(، كخسارة انخفاض ف 

فائدة   سعر  تقدير  وكذلك  الصل  هذا  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  لتلك  التدفقات  الحالية  القيمة  احتساب  لغرض  معقول 
مبا  مرتبطة  تكون  القيمة  انخفاض  الختبار  المستخدمة  المعلومات  بأن  علما  المستقبلية.  النقدية  تقديرية  شر التدفقات  موازنة  بآخر  ة 

ي  ي  للمجموعة، والت  يتممعتمدة  الصول.  كما  الهيكلة وتطوير  اعادة  تأثير  ورة الستبعاد  الض  عند  بشكل    تم تعديلها  الخصم  سعر  تقدير 
 منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد عىل حدة وهو يمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة لهذا الصل كما تم تقديرها من قبل االدارة. 

 
القيي لتخفيض  أوال  القيمة  انخفاض  مبلغ  استخدام    مة الجارية للشهرة المرتبطة بالوحدة المنتجة للنقد. ويتم توزي    ع ما تبق  من هذا تم 

ي  
ي تم تخفيض قيمتها ف  الت  الصول  اعادة تقدير قيمة  يتم الحقا  الشهرة،  الخرى كل حسب نسبته. وباستثناء  الصول  عىل  االنخفاض 

  قيمته الجارية. حقا رد قيمة هذا االنخفاض حت  يعود هذا الصل الال السابق كما يتم 
 

 البضاعة         21. 4
الممكن   والقيمة  بالتكلفة  البضاعة  ة بعملية التصنيع باالضافة  تظهر  تحقيقها ايهما اقل. تتضمن التكلفة كافة المصاريف المتعلقة مباشر

ة ال للتشغتم ال نسب مناسبة لمصاريف االنتاج غير المباشر العادية  الطاقة  ال  استنادا  وذلك  بها  يل. اما التكاليف الخاصة بالبنود  علقة 
 ستخدام صيغة التكلفة. القابلة للتبادل بصورة عادية فيتم تحديدها با 

 
ي السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة.  

ي سعر البيع المقدر ف 
ي القيمة الممكن تحقيقها ف 

 يتمثل صاف 
 

 رباحاألاالحتياطيات ودفعات توزيعات لملكية و حقوق ا   22. 4
ي تم اصدارها ودفعها.   ي القيمة االسمية لالسهم الت 

 يتمثل رأس المال ف 
 

يتم  تتض االسهم  باصدار  مرتبطة  معامالت  تكاليف  واي  المال.  رأس  اصدار  عند  استالمها  يتم  عالوات  اي  االسهم  اصدار  عالوة  من 
    خصمها من عالوة االصدار. 

 
االحتياطي   مخصصا   اإلجبارييتكون  من  كات  واالختياري  الشر لمتطلبات قانون  الحالية والسابقة وفقا  ة  الفي  الساشي ت لرباح    والنظام 

كة  االم.   للشر
 

ة الحالية والسابقة .   يتكون االحتياطي العام من مخصصات الرباح الفي 
  :  تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يىلي

الجنبية    احتياطي  • العمالت  فروقات  –تحويل  من  يتكون  المالية    والذي  البيانات  تحويل  عن  الناتجة  االجنبية  العمالت  تحويل 
كات االجنبية   . للشر ي  للمجموعة ال الدينار الكويت 

العادلة   • القيمة  المتعلقة    –احتياطي  والخسائر  االرباح  من  يتكون  خالوالذي  من  العادلة  بالقيمة  الشاملة    لباالستثمارات  االيرادات 
 . الخرى

المرحل   تتضمن  بها    / االرباح  كافة  ةاالرباح  المحتفظ  ة الحالية والسابقة. وجميع المعام)الخسائر(  كة االم تسجل  للفي  الت مع مالكي الشر
 بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية.  

ي الخصوم االخرى عند 
ي اجتماع الجمعية العمومية. ع ا توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج ف 

   تماد تلك التوزيعات ف 
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 أسهم خزينة  23. 4
اؤها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إص كة الم والمعاد شر أو إلغائها حت     ها دار تتألف أسهم الخزينة من أسهم رأس المال المصدرة للشر

الخ أسهم  عن  المحاسبة  يتم  ال اآلن.  لتكلفة  المرجح  المتوسط  إدراج  يتم  الطريقة  لهذه  وطبقا  التكلفة.  بطريقة  ي  زينة 
ف  اة  المشي  سهم 
ر  حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. ال تستحق أسهم الخزينة توزيعات أرباح نقدية يمكن أن تقوم المجموعة بتوزيعها.  ويؤدي إصدا 

النسوز ت بنفس  الخزينة  أسهم  عدد  زيادة  إل  أسهم  بة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير عىل إجمالي تكلفة أسهم  يعات 
 . نةالخزي 

 
أية   تحميل  يتم   . المساهمير  ملكية  حقوق  ي 

ف  خزينة"  أسهم  منفصل "احتياطي  بحساب  الرباح  تقيد  الخزينة،  أسهم  إصدار  إعادة  عند 
ي حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب.   ىل ة عخسائر محقق

عىل    نفس الحساب ف  المرحلة ثم  الرباح  عىل  إضافية  ويتم تحميل أية خسائر 
االختياري  والرباح    االحتياطي  االحتياطيات  إل  مبلغ  تحويل  يتم  الخزينة،  أسهم  من  أرباح  نتجت  إذا  لذلك،  الحقا   . ي

القانوئ  واالحتياطي 
 سابقا عىل هذا الحساب.  لة محمالمرحلة يعادل الخسارة ال

 
 دمة للموظفير  مكافأة نهاية الخ  24. 4

هذه   استحقاق  يستند  لموظفيها.  الخدمة  نهاية  مكافآت  المجموعة  للموظفير   تقدم  الخدمة  مدة  وطول  ي 
النهائئ الراتب  ال  المكافآت 

. كما ان ا  طوال  ال لتكخضوعا التمام حد ادئ  من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفير  تستحق  المكافآت  لهذه  المتوقعة  يف 
ة التع ام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة ال في  . ان هذا االلي    نتهاء الخدمة بتاري    خ التقرير.   يير 

  ، الكويتيير  لموظفيها  الخدمة،  بالنسبة  نهاية  مكافأة  إل  ا وباإلضافة  للمؤسسة  مساهمات  بعمل  المجموعة  للتأمينات    مةلعا تقوم 
الم رواتب  من  كنسبة  تحتسب  عند  االجتماعية  كمصاريف  تسجل  ي  الت  المساهمات  هذه  عىل  المجموعة  امات  الي   وتقتض  وظفير  

 قاقها. استح
 

 ترجمة العمالت االجنبية     25. 4
 عملة العرض الرئيسية   25.1. 4

المدر  والبنود  الرئيسية  عملتها  بتحديد  المجموعة  ي 
ف  منشأة  ي جة  تقوم كل 

باستخدا   ف  قياسها  يتم  منشأة  لكل  المالية  العملة  البيانات  م 
 الرئيسية. 

 
 معامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة  2. 25. 4

معا  تحويل  تواري    خ يتم  ي 
ف  السائدة  الضف  اسعار  باستخدام  المجموعة  ي 

ف  المعنية  للمنشأة  الرئيسية  العملة  ال  االجنبية  العملة  مالت 
ا  الضف  )سعر  تسريلفو المعامالت  عن  الناتجة  ي  االجنتر الضف  وخسائر  ارباح  ان  البنود (.  قياس  اعادة  وعن  المعامالت  تلك  مثل  وية 

االجنبي بالعملة  المقومة  بيان  النقدية  ي 
المالية تسجل ف  السنة  نهاية  ي 

الضف ف  الخسائر ة باسعار  أو  غير    الرباح  للبنود  المجمع. بالنسبة 
ي ن

ي تاري    خ المعاملة(، باستثناء  السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول باسة  هايالنقدية، اليتم اعادة ترجمتها ف 
تخدام اسعار الضف ف 

ي التاري    خ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.  البنود غير النقدية المقاسة ب
ي يتم ترجمتها باستخدام اسعار الضف ف   القيمة العادلة والت 

 
 العمليات االجنبية    3. 25. 4

ي 
والخصومبيال  ف  االصول  جميع  فان  للمجموعة،  المالية  بخالف    انات  الرئيسية  العملة  ذات  المجموعة  بمنشآت  الخاصة  والمعامالت 

ي  الكويت  الالدينار  ترجمتها  يتم  ة      في  خالل  تغيير  دون  بقيت  المجموعة  لمنشآت  الرئيسية  العملة  ان  التجميع. كما  عند  ي  الكويت  الدينار 
 التقارير المالية.  

الكعنتم   الدينار  ال  والخصوم  االصول  تحويل  التجميع  ي بسعر االقفال بتاري    خ التقرير. ان االيرادات والمصاريف قد تم تحويلها ال  د  ويت 
ة التقرير. فروقات الضف تحمل عىل/  ي بمتوسط السعر طوال في  ي احتياطي    الدينار الكويت 

ي االيرادات الشاملة االخرى وتسجل ف 
تقيد ف 

الع ي حقوق  الجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند بيع عملية اجنبي ا   ملة ترجمة 
اكمية المتعلقة بها والمسجلة ف  جمة الي  ة، فان فروقات الي 

 المجمع وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البيع.   الرباح او الخسائر عادة تصنيفها ال بيان  الملكية يتم ا 
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امات الطارئة    المخصصات و   4.26  االصول واالليى 
يكون عىل   المخصصات عندما  ي ويكون هناك احتمال الطلب  يتم تسجيل 

ي او استداللي نتيجة لحدث ماض 
ام حالي قانوئ  المجموعة الي  

ويكون   الخارج  ال  اقتصادية  مصادر  تدفق  المجموعة  قد  ان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او  مكباال من  التدفق  هذا  مبلغ 
  يظل غير مؤكد.  

،  يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطل ام الحالي استنادا ال الدليل االكير وثوقا والمتوفر بتاري    خ التقرير المالي وبة لتسوية االلي  
ي ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤ 

. وحيثما يوجد عدد من االالكدة  بما ف  ام الحالي امات المماثلة، فان احتمالية طلب  مرتبطة بااللي   لي  
التسو  ي 

ف  الخارج  ال  اقتصادية  مصادر  الحالية،  تدفق  قيمها  ال  المخصصات  خصم  يتم  امات ككل. كما  االلي   درجة  ي 
ف  بالنظر  تحدد  ية 

 حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.  
 

ي البيانات المالية المجمعة لكن ي اال جيل  ال يتم تس 
تم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية ال  صول الطارئة ف 

 الداخل. 
 
ال   ال  اقتصادية  منافع  تدفق  احتمال  اذا كان  اال  عنها  االفصاح  يتم  لكن  المجمع  المالي  المركز  بيان  ي 

ف  الطارئة  امات  االلي   تسجيل  يتم 
 مستبعدا.  ا  امر  الخارج

 
 معامالت مع اطراف ذات صلة   4.27

الصلة  تتمث ذات  االطراف  و ل  الرئيسيير   والمساهمير   الزميلة  كة  والشر التابعة  كات  االدارة    أعضاء بالشر العليا  مجلس  االدارة  ي 
وموظق 

ك  للمجموعة ًا جوهرياً والشر ي تسيطر عليها تلك االطراف وتمارس عليها تأثير وط  اتسياس  . يتم اعتماد ات الت  مع    التسعير وشر المعامالت 
  .  إدارة المجموعةبل أطراف ذات صلة من ق

   غير المؤكدة والتقديراتحكام االدارة الهامة أ   .5
اضات تؤثر عىل المبالغ المدرجة  إن إعدا  د البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام وتقديرات وافي 

والمض  عن    الخصومو   الصولو ت  وفا لإليرادات  ي   الخصومواإلفصاح 
ة البيانات المالية.   المحتملة ف  هذه   نهاية في  من  كد  التأ عدم  ولكن 

والتقديرات   اضات  ي  االفي 
ف  المتأثر  ام  االلي   أو  لألصل  ية  الدفي  القيمة  ي 

ف  جوهرية  تعديالت  تتطلب  نتائج  إل  يؤدي  أن  ات  يمكن  الفي 
وس كورونا )كوفيد تأثير كذلك، تمت مناقشة    . يةالمستقبل ي إيضاح ( عىل اعداد البيان19-جائحة فير

 . 33ات المالية المجمعة ف 
 

 أحكام اإلدارة الهامة   5.1
عند  اإلدارة  ي    قامت 

ف  المدرجة  المبالغ  عىل  بشكل كبير  تؤثر  ي  والت  التالية،  الحكام  بأخذ  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق 
 البيانات المالية: 

 االعمال وذج نم ييم تق   5.1.1
بتصنيف  ومتق المالي  المجموعة  إجراء  ةالصول  االعمال  اختبار   بعد  المحاسبية  عىل  االطالع  يرحر )  نموذج    دوات ل ا   لبنود   السياسة 

ي   المالية
الصول  15. 4االيضاح    ف  أداء  تقييم  ذلك كيفية  ي 

ف  بما  الصلة  ذات  الدلة  جميع  يعكس  الذي  الحكم  االختبار  هذا  يتضمن   .)
ي تؤ ائس أدوقيا    االعمال جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج  لمراقبةا عتير تعىل أداء الصول.  ثر ها والمخاطر الت 

بالذ االحتفاظ  يتم  نموذج    الصولي  ي 
ف  تغيير  هناك  إذا كان  ما  المناسب  غير  من  وإذا كان  مناسًبا  فيه  المتبقية  وبالتالي   االعمالالمالية 

 ً   . لتصنيف تلك الصو عىل قبلًيا  ستا متغيير
 يطرة   تقييم الس   5.1.2

كة المستثعند تحديد السيطرة، فإن اإلدارة تراعي ما إذا كان يوجد لدى المجموعة ال مر  قدرة العملية لتوجيه النشطة ذات الصلة بالشر
       . لتأثير عىل مختلف العوائد يتطلب أحكاما هامةل  رتها إن تقييم النشطة والقدرة المتعلقة باستخدام سيط فيها لتحقيق إيرادات لنفسها. 
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 غير المؤكدة  التقديرات   5.2
ي لها أهم الثر عىل تحقق وقياس اضات الت   إليرادات والمصاريف مبينة أدناه. وا   لخصوما و  الصول إن المعلومات حول التقديرات واالفي 

 . لف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك التقديراتقد تخت 
 

 ذات األعمار المحددة  األصولانخفاض قيمة  5.2.1
  ، ي تاري    خ بيان المركز المالي

المجموعة  ف  إدارة  إذا كان هناك  بتحديد تقوم  ذاي مؤشر عىل انخفاض قيمة    ما  العمالصول  المحددة    ار ات 
داد    . يتم تحديد  النقدية  لألصل بناء عىل طريقة "القيمة المستخدمة". تستخدم هذه الطريقة توقعات التندفقا القيمة القابلة لالسي  ت 

ي المقدر لألصل.   المقدرة عىل مدى العمر اإلنتاحر
 

كات قيمة انخفاض   5.2.2  الزميلة  الشر
تحدد   الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق  ي م  المجموعةبعد 

اف بأي خسارة لالنخفاض ف  وريا االعي  ي  ا إذا كان رص 
 قيمة استثمار المجموعة ف 

كاتها الزميلة بتاري    خ كل بيانات مالية عىل أساس   كة الزميلة. شر ي الشر
ي   ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة االستثمار ف 

وف 
باحتساب   المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  اال حالة  ي القيمة بالفرق بير  القيمة القابلة لالسي  نخمبلغ 

كة الزميلة  فاض ف  داد للشر
ي بيان 

ية وتثبت هذا المبلغ ف   . المجمع سائر االرباح أو الخوقيمتها الدفي 
 

   اض قيمة االصول الماليةانخف  5.2.3
خسائر   قياس  السداال ينطوي  عن  التخلف  حالة  ي 

ف  الخسارة  تقديرات  عىل  المقدرة  واحتمئتمان  السداد.    لا اد  عن  الخسارة  إن  العجز 
المعطا  اضية  ا االفي  احتمال  العميل.  قبل  من  السداد  عن  التخلف  حالة  ي 

ف  الناشئة  للخسارة  تقدير  هي  الحتمال  ة  تقدير  هو  لتقصير 
ي المستقبل. استندت المجموعة إل هذه التقديرات باستخدام معلومات مستقبلية معقولة وقاب

للدعم التخلف عن السداد ف  ي  ،  لة  والت 
اضات للحركة المستقبلية لمخ  تلف المحركات االقتصادية وكيفية تأثير هذه العوامل عىل بعضها البعض. تستند إل افي 

 
المدينة عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير محتمل. بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية،  للذمم تقدير للمبلغ القابل للتحصيل يتم عمل  

إجرا  اليتم  ي فات موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل  دير عىل أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ غير الهتقء هذا  امة بشكل فردي، والت 
داد التاريخية جماعي ويتم تطبيق ة الزمنية المستحقة، بناءا عىل معدالت االسي   . مخصص وفًقا لطول الفي 

 
 انخفاض قيمة البضاعة    4. 5.2

ي وص  تكلفة بال  البضاعة  تسجل 
ي   تقدير   عمل   يتم   متقادمة،   او   قديمة   البضاعة  تصبح  وعندما .  اقل  ايهما   تحقيقه  الممكن   القيمة  اف 

  لصاف 
  الهامة   غير   للمبالغ   بالنسبة  اما .  افرادي  اساس  عىل   التقدير   هذا   عمل  يتم  فردية،  بصورة   الهامة  للمبالغ  بالنسبة .  تحقيقه  الممكن  قيمتها 

 او   القدم  ودرجة   البضاعة  نوع  بحس  لها   مخصص   تطبيق  ويتم  مجمعة   بصورة  تقييمها   يتمف   متقادمة،  او   قديمة  لكنها   فردية،  بصورة
 .  التاريخية البيع اسعار  ال استنادا  التقادم

 
ي   بتقدير   االدارة  قومت

  قد   . مالي   تقرير   كل  بتاري    خ  المتوفر   وثوقا   االكير   الدليل   االعتبار   بعير    االخذ   مع   للبضاعة   تحقيقه   الممكن   القيمة   صاف 
ات  باية  او   ستقبليةالم  بالتكنولوجيا   البضاعة  لهذه  المستقبىلي   التحقق   ر يتأث ي   السوق   يحدثها   اخرى   تغير   البيع   اسعار   من  تخفض  قد   والت 

     . قبليةالمست
 

 االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك    5.2.5
اإلنتاجية    تقوم لألعمار  تقديرها  بمراجعة  ل  لألصولاإلدارة  الب   الستهالكالقابلة  االستخدام  إل  استنادا  مالية  بيانات  متوقع  تاري    خ كل 

كد كما أن    . لألصول ي هذه التقديرات   عدم التأ
ي قد يغير   يتعلقف  امج والمعداتبتقادم فت       .  استخدام بعض الير
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 المجمعةايضاحات حول البيانات المالية    /تابع  
 
 الهامة  المحاسبية السياساتبع / تا   .4

امات الطارئة    المخصصات و   4.26  االصول واالليى 
يكون عىل   المخصصات عندما  ي ويكون هناك احتمال الطلب  يتم تسجيل 

ي او استداللي نتيجة لحدث ماض 
ام حالي قانوئ  المجموعة الي  

ويكون   الخارج  ال  اقتصادية  مصادر  تدفق  المجموعة  قد  ان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او  مكباال من  التدفق  هذا  مبلغ 
  يظل غير مؤكد.  

،  يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطل ام الحالي استنادا ال الدليل االكير وثوقا والمتوفر بتاري    خ التقرير المالي وبة لتسوية االلي  
ي ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤ 

. وحيثما يوجد عدد من االالكدة  بما ف  ام الحالي امات المماثلة، فان احتمالية طلب  مرتبطة بااللي   لي  
التسو  ي 

ف  الخارج  ال  اقتصادية  مصادر  الحالية،  تدفق  قيمها  ال  المخصصات  خصم  يتم  امات ككل. كما  االلي   درجة  ي 
ف  بالنظر  تحدد  ية 

 حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.  
 

ي البيانات المالية المجمعة لكن ي اال جيل  ال يتم تس 
تم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية ال  صول الطارئة ف 

 الداخل. 
 
ال   ال  اقتصادية  منافع  تدفق  احتمال  اذا كان  اال  عنها  االفصاح  يتم  لكن  المجمع  المالي  المركز  بيان  ي 

ف  الطارئة  امات  االلي   تسجيل  يتم 
 مستبعدا.  ا  امر  الخارج

 
 معامالت مع اطراف ذات صلة   4.27

الصلة  تتمث ذات  االطراف  و ل  الرئيسيير   والمساهمير   الزميلة  كة  والشر التابعة  كات  االدارة    أعضاء بالشر العليا  مجلس  االدارة  ي 
وموظق 

ك  للمجموعة ًا جوهرياً والشر ي تسيطر عليها تلك االطراف وتمارس عليها تأثير وط  اتسياس  . يتم اعتماد ات الت  مع    التسعير وشر المعامالت 
  .  إدارة المجموعةبل أطراف ذات صلة من ق

   غير المؤكدة والتقديراتحكام االدارة الهامة أ   .5
اضات تؤثر عىل المبالغ المدرجة  إن إعدا  د البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام وتقديرات وافي 

والمض  عن    الخصومو   الصولو ت  وفا لإليرادات  ي   الخصومواإلفصاح 
ة البيانات المالية.   المحتملة ف  هذه   نهاية في  من  كد  التأ عدم  ولكن 

والتقديرات   اضات  ي  االفي 
ف  المتأثر  ام  االلي   أو  لألصل  ية  الدفي  القيمة  ي 

ف  جوهرية  تعديالت  تتطلب  نتائج  إل  يؤدي  أن  ات  يمكن  الفي 
وس كورونا )كوفيد تأثير كذلك، تمت مناقشة    . يةالمستقبل ي إيضاح ( عىل اعداد البيان19-جائحة فير

 . 33ات المالية المجمعة ف 
 

 أحكام اإلدارة الهامة   5.1
عند  اإلدارة  ي    قامت 

ف  المدرجة  المبالغ  عىل  بشكل كبير  تؤثر  ي  والت  التالية،  الحكام  بأخذ  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق 
 البيانات المالية: 

 االعمال وذج نم ييم تق   5.1.1
بتصنيف  ومتق المالي  المجموعة  إجراء  ةالصول  االعمال  اختبار   بعد  المحاسبية  عىل  االطالع  يرحر )  نموذج    دوات ل ا   لبنود   السياسة 

ي   المالية
الصول  15. 4االيضاح    ف  أداء  تقييم  ذلك كيفية  ي 

ف  بما  الصلة  ذات  الدلة  جميع  يعكس  الذي  الحكم  االختبار  هذا  يتضمن   .)
ي تؤ ائس أدوقيا    االعمال جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج  لمراقبةا عتير تعىل أداء الصول.  ثر ها والمخاطر الت 

بالذ االحتفاظ  يتم  نموذج    الصولي  ي 
ف  تغيير  هناك  إذا كان  ما  المناسب  غير  من  وإذا كان  مناسًبا  فيه  المتبقية  وبالتالي   االعمالالمالية 

 ً   . لتصنيف تلك الصو عىل قبلًيا  ستا متغيير
 يطرة   تقييم الس   5.1.2

كة المستثعند تحديد السيطرة، فإن اإلدارة تراعي ما إذا كان يوجد لدى المجموعة ال مر  قدرة العملية لتوجيه النشطة ذات الصلة بالشر
       . لتأثير عىل مختلف العوائد يتطلب أحكاما هامةل  رتها إن تقييم النشطة والقدرة المتعلقة باستخدام سيط فيها لتحقيق إيرادات لنفسها. 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /ابع  ت
 
 غير المؤكدة  والتقديراتة حكام االدارة الهامتابع/ أ    .5

 غير المؤكدة  التقديرات   5.2
ي لها أهم الثر عىل تحقق وقياس اضات الت   إليرادات والمصاريف مبينة أدناه. وا   لخصوما و  الصول إن المعلومات حول التقديرات واالفي 

 . لف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك التقديراتقد تخت 
 

 ذات األعمار المحددة  األصولانخفاض قيمة  5.2.1
  ، ي تاري    خ بيان المركز المالي

المجموعة  ف  إدارة  إذا كان هناك  بتحديد تقوم  ذاي مؤشر عىل انخفاض قيمة    ما  العمالصول  المحددة    ار ات 
داد    . يتم تحديد  النقدية  لألصل بناء عىل طريقة "القيمة المستخدمة". تستخدم هذه الطريقة توقعات التندفقا القيمة القابلة لالسي  ت 

ي المقدر لألصل.   المقدرة عىل مدى العمر اإلنتاحر
 

كات قيمة انخفاض   5.2.2  الزميلة  الشر
تحدد   الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق  ي م  المجموعةبعد 

اف بأي خسارة لالنخفاض ف  وريا االعي  ي  ا إذا كان رص 
 قيمة استثمار المجموعة ف 

كاتها الزميلة بتاري    خ كل بيانات مالية عىل أساس   كة الزميلة. شر ي الشر
ي   ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة االستثمار ف 

وف 
باحتساب   المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  اال حالة  ي القيمة بالفرق بير  القيمة القابلة لالسي  نخمبلغ 

كة الزميلة  فاض ف  داد للشر
ي بيان 

ية وتثبت هذا المبلغ ف   . المجمع سائر االرباح أو الخوقيمتها الدفي 
 

   اض قيمة االصول الماليةانخف  5.2.3
خسائر   قياس  السداال ينطوي  عن  التخلف  حالة  ي 

ف  الخسارة  تقديرات  عىل  المقدرة  ان  واحتمئتم السداد.    لا اد  عن  الخسارة  إن  العجز 
المعطا  اضية  ا االفي  احتمال  العميل.  قبل  من  السداد  عن  التخلف  حالة  ي 

ف  الناشئة  للخسارة  تقدير  هي  الحتمال  ة  تقدير  هو  لتقصير 
ي المستقبل. استندت المجموعة إل هذه التقديرات باستخدام معلومات مستقبلية معقولة وقاب

للدعم التخلف عن السداد ف  ي  ،  لة  والت 
اضات للحركة المستقبلية لمخ  تلف المحركات االقتصادية وكيفية تأثير هذه العوامل عىل بعضها البعض. تستند إل افي 

 
المدينة عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير محتمل. بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية،  للذمم تقدير للمبلغ القابل للتحصيل يتم عمل  

إجرا  اليتم  ي فات موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بشكل  دير عىل أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ غير الهتقء هذا  امة بشكل فردي، والت 
داد التاريخية جماعي ويتم تطبيق ة الزمنية المستحقة، بناءا عىل معدالت االسي   . مخصص وفًقا لطول الفي 

 
 انخفاض قيمة البضاعة    4. 5.2

ي وص  تكلفة بال  البضاعة  تسجل 
ي   تقدير   عمل   يتم   متقادمة،   او   قديمة   البضاعة  تصبح  وعندما .  اقل  ايهما   تحقيقه  الممكن   القيمة  اف 

  لصاف 
  الهامة   غير   للمبالغ   بالنسبة  اما .  افرادي  اساس  عىل   التقدير   هذا   عمل  يتم  فردية،  بصورة   الهامة  للمبالغ  بالنسبة .  تحقيقه  الممكن  قيمتها 

 او   القدم  ودرجة   البضاعة  نوع  بحس  لها   مخصص   تطبيق  ويتم  مجمعة   بصورة  تقييمها   يتمف   متقادمة،  او   قديمة  لكنها   فردية،  بصورة
 .  التاريخية البيع اسعار  ال استنادا  التقادم

 
ي   بتقدير   االدارة  قومت

  قد   . مالي   تقرير   كل  بتاري    خ  المتوفر   وثوقا   االكير   الدليل   االعتبار   بعير    االخذ   مع   للبضاعة   تحقيقه   الممكن   القيمة   صاف 
ات  باية  او   ستقبليةالم  بالتكنولوجيا   البضاعة  لهذه  المستقبىلي   التحقق   ر يتأث ي   السوق   يحدثها   اخرى   تغير   البيع   اسعار   من  تخفض  قد   والت 

     . قبليةالمست
 

 االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك    5.2.5
اإلنتاجية    تقوم لألعمار  تقديرها  بمراجعة  ل  لألصولاإلدارة  الب   الستهالكالقابلة  االستخدام  إل  استنادا  مالية  بيانات  متوقع  تاري    خ كل 

كد كما أن    . لألصول ي هذه التقديرات   عدم التأ
ي قد يغير   يتعلقف  امج والمعداتبتقادم فت       .  استخدام بعض الير
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /ابع  ت
 
 ير المؤكدة غ والتقديراتة حكام االدارة الهامتابع/ أ    .5

 غير المؤكدة التقديراتتابع /       5.2
 العادلة لالدوات المالية  القيمة  5.2.6

لتحديد   تقييم  تقنيات  بتطبيق  اإلدارة  العتقوم  المالية  القيمة  لألدوات  نشطادلة  سوق  أسعار  هناك  تتوفر  ال  من    . عندما  يتطلب  وهذا 

اضات استنادا إل معطيات س با اإلدارة وضع تقديرات وافي  وذلك  بيانات  ستوقية،  المتد  مرصودةخدام  قبل  من  استخدامها  اولير   سيتم 

ي 
المالية.   ف  الداة  تسعير  ي 

ف  غير   السوق  البيانات  تلك  ا ،  مرصودةفإذا كانت  تقديراتها. تقوم  أفضل  باستخدام  القيم   إلدارة  تختلف  قد 

ي سيتم تحقيقه  ي معاملة ع العادلة المقدرة لألدوات المالية عن السعار الفعلية الت 
 التقرير. س تجارية بتاري    خ أس  ىلا ف 

 
   هام الالتأثير   5.2.7

عندما  التأثير  اليحدث   الخاصة  يمنح  هام  التصويت  حقوق  و   بالنسبة   بالمنشأةحجم  اآلخرين  تشتت لحجم  الصوات    المنشأة   أصحاب 
 القدرة العملية من جانب واحد لتوجيه النشطة ذات الصلة. 

 

 التابعة  الشركات  .6
كات ا ان تف ة التقرير هي الصيل الشر ي نهاية في 

 :  كما يىلي تابعة المجمعة للمجموعة ف 
  

كة التابعة   اسم الشر
بلد  

 سيس أالت

 نسبة الملكية 

 ديسمي   31 االنشطة االساسية

2020 

 ديسمير   31

2019 

كة الخليج ل  لكابالت والصناعات  شر

   أ ش.م.  -المتعددة
 94.5% 94.5% االردن 

كل ما  و توريدها و  ةبائي الت الكهر صناعة الكاب

 . ستثماراتاال  وتملك يتعلق بهذه المنتجات، 

كة حوراء االقليمية للتجارة العامة   شر

 "( ذ.م.م.  )"حوراء   -والمقاوالت 
 97.3% 97.3% الكويت 

 

 التجارة العامة والمقاوالت 

كة صوفر العقارية  ي وا لعقارات  100% 100% الكويت  ش.ش.و    -شر
اء االراض    بيع وشر

كة ال ان   6.1 كة شر  شر نشاطها بعد حت  تاري    خ هذه البيانات المالية المجمعة.  تبا لم   (حوراءالتابعة للمجموعة )شر

ال    6.2 غير  الحصص  اعاله  ان  التابعة  كات  للشر بمبلغ  مسيطرة  رصيد  )   441,798تتضمن  مادية  د.ك(    451,522:  2019د.ك  ليست 

 بمفردها للمجموعة. 

ي المنشآت المهيكلة غير المجمعة. حص لدى المجموعة ال يوجد     6.3
 ص ف 

 
 

 
 
    

 
 

 

 ضاحات حول البيانات المالية المجمعةاي  /تابع  
 
 السنة ربح .7

 
 :  السنة بعد تحميل يتم تحديد رب  ح

 

 السنة المنتهية 
   
 ديسمي   31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 7,838,348  8,275,075 أ(  – 7تكاليف موظفير  )إيضاح 

 1,002,087  1,093,924 ب(  – 7استهالك )إيضاح  
 

 تم توزي    ع تكاليف الموظفير  للسنة كالتالي :    -   أ 

 
 السنة المنتهية 

   
 ي  ديسم 31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 4,142,067  4,542,716 تكلفة المبيعات  

 2,731,773  2,700,017 إدارية مصاريف عمومية و 
 964,508  1,032,342 تجارية مصاريف 

 8,275,075  7,838,348 
 

 تم توزي    ع اإلستهالك للسنة كالتالي :    -ب 

 
 السنة المنتهية  

  
 ديسمي   31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 861,808  905,759 تكلفة المبيعات  

 129,911  172,438 ة مصاريف عمومية وإداري
 10,368  15,727 تجارية مصاريف 

 1,093,924  1,002,087 

 

  ايرادات استثمارات  .8
 السنة المنتهية   

   
  ديسمي   31 ف 

2020 

 نتهية السنة الم  
ي  

 ديسمير  31 ف 
 2019 

 د.ك   د.ك   
 4,313,762  3,069,163  ايرادات توزيعات ارباح  

 53,646  (459)  ى ايرادات استثمارات اخر )خسائر( / 
 690  -  رباح أو الخسائر ب  ح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اال ر 

 28,845  (2,205)  )خسارة(/رب  ح تحويل العملة االجنبية 
  3,066,499  4,396,943 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /ابع  ت
 
 ير المؤكدة غ والتقديراتة حكام االدارة الهامتابع/ أ    .5

 غير المؤكدة التقديراتتابع /       5.2
 العادلة لالدوات المالية  القيمة  5.2.6

لتحديد   تقييم  تقنيات  بتطبيق  اإلدارة  العتقوم  المالية  القيمة  لألدوات  نشطادلة  سوق  أسعار  هناك  تتوفر  ال  من    . عندما  يتطلب  وهذا 

اضات استنادا إل معطيات س با اإلدارة وضع تقديرات وافي  وذلك  بيانات  ستوقية،  المتد  مرصودةخدام  قبل  من  استخدامها  اولير   سيتم 

ي 
المالية.   ف  الداة  تسعير  ي 

ف  غير   السوق  البيانات  تلك  ا ،  مرصودةفإذا كانت  تقديراتها. تقوم  أفضل  باستخدام  القيم   إلدارة  تختلف  قد 

ي سيتم تحقيقه  ي معاملة ع العادلة المقدرة لألدوات المالية عن السعار الفعلية الت 
 التقرير. س تجارية بتاري    خ أس  ىلا ف 

 
   هام الالتأثير   5.2.7

عندما  التأثير  اليحدث   الخاصة  يمنح  هام  التصويت  حقوق  و   بالنسبة   بالمنشأةحجم  اآلخرين  تشتت لحجم  الصوات    المنشأة   أصحاب 
 القدرة العملية من جانب واحد لتوجيه النشطة ذات الصلة. 

 

 التابعة  الشركات  .6
كات ا ان تف ة التقرير هي الصيل الشر ي نهاية في 

 :  كما يىلي تابعة المجمعة للمجموعة ف 
  

كة التابعة   اسم الشر
بلد  

 سيس أالت

 نسبة الملكية 

 ديسمي   31 االنشطة االساسية

2020 

 ديسمير   31

2019 

كة الخليج ل  لكابالت والصناعات  شر

   أ ش.م.  -المتعددة
 94.5% 94.5% االردن 

كل ما  و توريدها و  ةبائي الت الكهر صناعة الكاب

 . ستثماراتاال  وتملك يتعلق بهذه المنتجات، 

كة حوراء االقليمية للتجارة العامة   شر

 "( ذ.م.م.  )"حوراء   -والمقاوالت 
 97.3% 97.3% الكويت 

 

 التجارة العامة والمقاوالت 

كة صوفر العقارية  ي وا لعقارات  100% 100% الكويت  ش.ش.و    -شر
اء االراض    بيع وشر

كة ال ان   6.1 كة شر  شر نشاطها بعد حت  تاري    خ هذه البيانات المالية المجمعة.  تبا لم   (حوراءالتابعة للمجموعة )شر

ال    6.2 غير  الحصص  اعاله  ان  التابعة  كات  للشر بمبلغ  مسيطرة  رصيد  )   441,798تتضمن  مادية  د.ك(    451,522:  2019د.ك  ليست 

 بمفردها للمجموعة. 

ي المنشآت المهيكلة غير المجمعة. حص لدى المجموعة ال يوجد     6.3
 ص ف 

 
 

 
 
    

 
 

 

 ضاحات حول البيانات المالية المجمعةاي  /تابع  
 
 السنة ربح .7

 
 :  السنة بعد تحميل يتم تحديد رب  ح

 

 السنة المنتهية 
   
 ديسمي   31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 7,838,348  8,275,075 أ(  – 7تكاليف موظفير  )إيضاح 

 1,002,087  1,093,924 ب(  – 7استهالك )إيضاح  
 

 تم توزي    ع تكاليف الموظفير  للسنة كالتالي :    -   أ 

 
 السنة المنتهية 

   
 ي  ديسم 31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 4,142,067  4,542,716 تكلفة المبيعات  

 2,731,773  2,700,017 إدارية مصاريف عمومية و 
 964,508  1,032,342 تجارية مصاريف 

 8,275,075  7,838,348 
 

 تم توزي    ع اإلستهالك للسنة كالتالي :    -ب 

 
 السنة المنتهية  

  
 ديسمي   31ف 

2020 

 السنة المنتهية   
ي 

 ديسمير  31ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
 861,808  905,759 تكلفة المبيعات  

 129,911  172,438 ة مصاريف عمومية وإداري
 10,368  15,727 تجارية مصاريف 

 1,093,924  1,002,087 

 

  ايرادات استثمارات  .8
 السنة المنتهية   

   
  ديسمي   31 ف 

2020 

 نتهية السنة الم  
ي  

 ديسمير  31 ف 
 2019 

 د.ك   د.ك   
 4,313,762  3,069,163  ايرادات توزيعات ارباح  

 53,646  (459)  ى ايرادات استثمارات اخر )خسائر( / 
 690  -  رباح أو الخسائر ب  ح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اال ر 

 28,845  (2,205)  )خسارة(/رب  ح تحويل العملة االجنبية 
  3,066,499  4,396,943 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ملكي الشركة االالخاصة بما األساسية والمخففة ربحية السهم  .9

الساسية  بحية ر   حتسب ت قسمة   والمخففة  السهم  طريق  المتوسط  الكي بم  الخاصالسنة    رب  ح  عن  عىل  الم  كة  الشر السهم    الموزون  لعدد 
: بعد استثناء أسهم خزينة  السنة  القائمة خالل   كما يىلي

 
 

 

منتهية  لالسنة ا

  
 ديسمي   31 ف 

2020 

 السنة المنتهية   

ي 
 ديسمير  31 ف 

2019 

 4,232,942  5,571,085 د.ك -كة الم لشر بمالكي ا   السنة الخاص رب  ح

 209,931,309  209,237,340 أسهم  – ( )باستثناء أسهم الخزينةخالل السنة  القائمةلموزون لعدد السهم المتوسط ا 

كة االم السهم  ربحية  فلس   20  فلس   27 الساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشر

  

 
تابع  
/  

ضاحات حو
اي

ل البيانات  
المالية ال

مج
معة

 
 10

.  
 

ممتلكات وآالت ومعدات
 

   31
 

سمي  
دي

  
2020

 
ض
أر

 
مبانـي 

 
ت
آال

 
 

ت
ومعدا

 
ت 
سيارا

 
و 

ت 
ث وادوا

اثا
 

المزارع  
ت  
والخدما

المتعلقة بها
 

صول 
أ

قيد 
 

التنفيذ 
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 

ي  ف 
1  

يناير 
  

2020
 

1,544,649
 

9,523,269
 

28,330,959
 

3,832,234
 

418,426
 

1,211,630
 

44,861,167
 

اال 
ت 
ضافا

 
- 

8,000
 

132,786
 

354,726
 

1,776
 

69,286
 

566,574
 

صول قيد التنفيذ  
ت من أ

التحويال
– 

ب( 
ضاح 

)اي
 

- 
300,175

 
971,046

 
- 

- 
(1,271,221)

 
- 

ت 
االستبعادا

–  
ضاح د( 

)اي
 

- 
- 

- 
(7,050)

 
- 

- 
(7,050)

 

تعديل عملة أجنبية 
 

194
 

709
 

6,843
 

444
 

276
 

6 
8,472

 

ف   
31

 
س 
دي

مي  
 

2020
 

1,544,843
 

9,832,153
 

29,441,634
 

4,180,354
 

420,478
 

9,701
 

45,429,163
 

اكم  ك الميى
االستهال

   
 

 
 

 
 

 
 

ي  ف 
1  

يناير 
  

2020
 

- 
7,236,501

 
26,884,072

 
3,047,068

 
13,096

 
- 

37,180,737
 

سنة 
ىل ال

المحمل ع
 

- 
280,485

 
511,874

 
291,680

 
9,885

 
- 

1,093,924
 

المتعل 
  ق

باالستبعاد
ت
ا

 - 
ضاح د( 

)اي
 

- 
- 

- 
(7,048)

 
- 

- 
(7,048)

 

تعديل عم
لة أجنبية 

 
- 

(942)
 

3,073
 

(971)
 

(280)
 

- 
880

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2020
   

- 
7,516,044

 
27,399,019

 
3,330,729

 
22,701

 
- 

38,268,493
 

صاف   القيمة 
 

ية  الدفيى
 

 
 

 
 

 
 

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2020
 

1,544,843
 

2,316,109
 

2,042,615
 

849,625 
397,777 

9,701 
7,160,670 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ملكي الشركة االالخاصة بما األساسية والمخففة ربحية السهم  .9

الساسية  بحية ر   حتسب ت قسمة   والمخففة  السهم  طريق  المتوسط  الكي بم  الخاصالسنة    رب  ح  عن  عىل  الم  كة  الشر السهم    الموزون  لعدد 
: بعد استثناء أسهم خزينة  السنة  القائمة خالل   كما يىلي

 
 

 

منتهية  لالسنة ا

  
 ديسمي   31 ف 

2020 

 السنة المنتهية   

ي 
 ديسمير  31 ف 

2019 

 4,232,942  5,571,085 د.ك -كة الم لشر بمالكي ا   السنة الخاص رب  ح

 209,931,309  209,237,340 أسهم  – ( )باستثناء أسهم الخزينةخالل السنة  القائمةلموزون لعدد السهم المتوسط ا 

كة االم السهم  ربحية  فلس   20  فلس   27 الساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشر

  

 
تابع  
/  

ضاحات حو
اي

ل البيانات  
المالية ال

مج
معة

 
 10

.  
 

ممتلكات وآالت ومعدات
 

   31
 

سمي  
دي

  
2020

 
ض
أر

 
مبانـي 

 
ت
آال

 
 

ت
ومعدا

 
ت 
سيارا

 
و 

ت 
ث وادوا

اثا
 

المزارع  
ت  
والخدما

المتعلقة بها
 

صول 
أ

قيد 
 

التنفيذ 
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 

ي  ف 
1  

يناير 
  

2020
 

1,544,649
 

9,523,269
 

28,330,959
 

3,832,234
 

418,426
 

1,211,630
 

44,861,167
 

اال 
ت 
ضافا

 
- 

8,000
 

132,786
 

354,726
 

1,776
 

69,286
 

566,574
 

صول قيد التنفيذ  
ت من أ

التحويال
– 

ب( 
ضاح 

)اي
 

- 
300,175

 
971,046

 
- 

- 
(1,271,221)

 
- 

ت 
االستبعادا

–  
ضاح د( 

)اي
 

- 
- 

- 
(7,050)

 
- 

- 
(7,050)

 

تعديل عملة أجنبية 
 

194
 

709
 

6,843
 

444
 

276
 

6 
8,472

 

ف   
31

 
س 
دي

مي  
 

2020
 

1,544,843
 

9,832,153
 

29,441,634
 

4,180,354
 

420,478
 

9,701
 

45,429,163
 

اكم  ك الميى
االستهال

   
 

 
 

 
 

 
 

ي  ف 
1  

يناير 
  

2020
 

- 
7,236,501

 
26,884,072

 
3,047,068

 
13,096

 
- 

37,180,737
 

سنة 
ىل ال

المحمل ع
 

- 
280,485

 
511,874

 
291,680

 
9,885

 
- 

1,093,924
 

المتعل 
  ق

باالستبعاد
ت
ا

 - 
ضاح د( 

)اي
 

- 
- 

- 
(7,048)

 
- 

- 
(7,048)

 

تعديل عم
لة أجنبية 

 
- 

(942)
 

3,073
 

(971)
 

(280)
 

- 
880

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2020
   

- 
7,516,044

 
27,399,019

 
3,330,729

 
22,701

 
- 

38,268,493
 

صاف   القيمة 
 

ية  الدفيى
 

 
 

 
 

 
 

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2020
 

1,544,843
 

2,316,109
 

2,042,615
 

849,625 
397,777 

9,701 
7,160,670 
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تابع  
/  

ضاحات حول البيانات ا
اي

لمالية المجمعة
 

 10
.  

   
تابع / ممتلكات وآالت ومعدات
  

 

31
 

سمي  
دي

  
2019

 
ض
أر

 
مبانـي 

 
ت
آال

 
 

ت
ومعدا

 
ت 
سيارا

 
و 

ت 
ث وادوا

اثا
 

المزارع  
ت  
والخدما

المتعلقة بها
 

صول قيد 
أ

 
التنفيذ 

 
المجموع 

 
التكلفة 

 
ك 

د.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

د. 
 ك 

د 
ك 

.
 

ك 
د.

 
ك 

د.
 

ي  ف 
ي  1

نا 
  ير 

2019
 

294,684
 

8,527,866
 

28,062,105
 

3,308,438
 

387,200
 

993,277
 

41,573,570
 

ت 
ضافا

ا
– 

ضاح ج( 
)اي

 
1,250,000

 
995,530

 
225,170

 
515,035

 
- 

365,041
 

3,350,776
 

المحول
  

صول قيد التنفيذ  
من أ

– 
ب( 
ضاح 

)اي
 

- 
- 

44,912
 

13,596
 

88,180
 

(146,688)
 

- 

االستبع
ادا 

ت 
–  

ضاح د( 
)اي

 
- 

- 
- 

(4,858)
 

(58,140)
 

- 
(62,998)

 

تعديل عملة أجنبية 
 

(35)
 

(127)
 

(1,228)
 

23
 

1,186
 

- 
(181)

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2019
 

1,544,649
 

9,523,269
 

28,330,959
 

3,832,234
 

418,426
 

1,211,630
 

44,861,167
 

اكم  ك الميى
االستهال

   
 

 
 

 
 

 
 

ي  ف 
1  

يناير 
  

2019
 

- 
6,677,633

 
26,262,600

 
2,866,912

 
18,417

 
- 

35,825,562
 

سنة 
ىل ال

المحمل ع
 

- 
181,770

 
630,406

 
186,124

 
3,787

 
- 

1,002,087
 

ط ف  القيمة  
الهبو

 
- 

378,087
 

- 
- 

- 
- 

378,087
 

ت 
المتعلق باالستبعادا

- 
ضاح د( 

)اي
 

- 
- 

- 
(4,857)

 
(9,220)

 
- 

(14,077)
 

تعديل عملة أجنبية 
 

- 
(989)

 
(8,934)

 
(1,111)

 
112

 
- 

(10,922)
 

ف   
31

د 
س 
ي

مي  
 

2019
   

- 
7,236,501

 
26,884,072

 
3,047,068

 
13,096

 
- 

37,180,737
 

صاف   القيمة 
 

ية  الدفيى
 

 
 

 
 

 
 

 

ف   
31

 
سمي  

دي
 

2019
 

1,544,649
 

2,286,768
 

1,446,887
 

785,166
 

405,330
 

1,211,630
 

7,680,430
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 لكات واالت ومعداتتمم/تابع    .  10
كة الممب  إن  (أ ي الش   ر

ي مقام  ة ع   ىل  ائ 
ة و ع   ىل اس  اس ايج   ار طوي  ل االج   ل  يئ  ة العام   ة للص  ناعةالهمس  تأجرة م   ن  اراض   ةقابل   س   نوات  5لف  ي 

ة مماثلة للتجديد ل  . في 
 

ج    زء م    ن اآلالت  ةس    مل. ت    م خ    الل الس    نة ر اآلالت والمع    داتالمص    نع و انش    اء ع    ن المتكب    دة ان االص    ول قي    د التنفي    ذ تمث    ل التكلف    ة  ( ب
ي الفئة المناسبة اتوالمعد

 . المنتهية والجاهزة لالستخدام ف 
 
ي دول   ة الكوي   ت بمس   احة اس   تحوذت، الل الس   نة الس   ابقةخ    (ج

ي ف  ًا مربع   ًا مقاب   ل مبل   غ  821اجمالي   ة تبل   غ  المجموع   ة ع   ىل مب   ت  س   كت  م   ي 
ي ل . د.ك 2,234,154اجمالي قدره  ي  س تحواذ ال عملي ة ا ت م تموي ل يه ا. فموظاستحوذت المجموعة عىل المب ت  لغ رض س كت 

بش كل ج زئئ
 (. 23 ايضاحلية من خالل تسهيل تمويل اجارة )محمن قبل مؤسسة مالية اسالمية 

 
ية صافية قدرها  ومعدات ممتلكات واالالت  المجموعة  ستبعدتا باعت/ خالل السنة،   ( د : 2019 ديسمير  31د.ك ) 2 بإجمالي قيمة دفي 

 خس ارة : 2019 ديس مير  31ك ). د  898 ق دره رب   ح( محقق ة د.ك 1,388: 2019 ديس مير  31) ك. د  900 د.ك( بإجمالي مبل غ  48,921
 ك(. . د  47,533 بقيمة

 
 زميلة ةستثمار في شركإ   .11
كتفاصيل االستثمار  11.1 ي الشر

 الزميلة أدناه:  ةف 
 

كة الزمي  لة إسم الشر
ــد   بلــ

 التاسيس 
  الملكية 

 الحصة ف 
 النشطة الرئيسية ا

 2019مير ديس  31 2020ديسمي    31

كة تيم القا   تمويل واستثمار % 47.5 % 47.5 الكويت  )غير مدرجة(  -ش.م.ك )مقفلة(  –ة  بضشر
  
ي 11.2    

ية لالستثمار ف  ي القيمة الدفي 
كال الحركة ف   كما يىلي :   خالل السنة  زميلةال ةشر

 
 ديسمي   31

2020 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك د.ك  

ي بداية السنة 
ية ف   1,048,274 1,064,351 القيمة الدفي 

ي نتا 
 16,077 39,578 للسنة  االعمال ئجحصة ف 

ية  ي نهاية السنة القيمة الدفي 
  1,064,351 1,103,929   ف 

المح ي   اسبةتمت 
كة الزميلة با عن حصة المجموعة ف  عىل    ستخدام نتائج أعمال الشر بناء  الملكية  حقوق  المدققةطريقة  المالية  ي   البيانات 

كما ف 
ي  يةوللسنة المنته 

 . 2020ديسمير   31  ف 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 لكات واالت ومعداتتمم/تابع    .  10
كة الممب  إن  (أ ي الش   ر

ي مقام  ة ع   ىل  ائ 
ة و ع   ىل اس  اس ايج   ار طوي  ل االج   ل  يئ  ة العام   ة للص  ناعةالهمس  تأجرة م   ن  اراض   ةقابل   س   نوات  5لف  ي 

ة مماثلة للتجديد ل  . في 
 

ج    زء م    ن اآلالت  ةس    مل. ت    م خ    الل الس    نة ر اآلالت والمع    داتالمص    نع و انش    اء ع    ن المتكب    دة ان االص    ول قي    د التنفي    ذ تمث    ل التكلف    ة  ( ب
ي الفئة المناسبة اتوالمعد

 . المنتهية والجاهزة لالستخدام ف 
 
ي دول   ة الكوي   ت بمس   احة اس   تحوذت، الل الس   نة الس   ابقةخ    (ج

ي ف  ًا مربع   ًا مقاب   ل مبل   غ  821اجمالي   ة تبل   غ  المجموع   ة ع   ىل مب   ت  س   كت  م   ي 
ي ل . د.ك 2,234,154اجمالي قدره  ي  س تحواذ ال عملي ة ا ت م تموي ل يه ا. فموظاستحوذت المجموعة عىل المب ت  لغ رض س كت 

بش كل ج زئئ
 (. 23 ايضاحلية من خالل تسهيل تمويل اجارة )محمن قبل مؤسسة مالية اسالمية 

 
ية صافية قدرها  ومعدات ممتلكات واالالت  المجموعة  ستبعدتا باعت/ خالل السنة،   ( د : 2019 ديسمير  31د.ك ) 2 بإجمالي قيمة دفي 

 خس ارة : 2019 ديس مير  31ك ). د  898 ق دره رب   ح( محقق ة د.ك 1,388: 2019 ديس مير  31) ك. د  900 د.ك( بإجمالي مبل غ  48,921
 ك(. . د  47,533 بقيمة

 
 زميلة ةستثمار في شركإ   .11
كتفاصيل االستثمار  11.1 ي الشر

 الزميلة أدناه:  ةف 
 

كة الزمي  لة إسم الشر
ــد   بلــ

 التاسيس 
  الملكية 

 الحصة ف 
 النشطة الرئيسية ا

 2019مير ديس  31 2020ديسمي    31

كة تيم القا   تمويل واستثمار % 47.5 % 47.5 الكويت  )غير مدرجة(  -ش.م.ك )مقفلة(  –ة  بضشر
  
ي 11.2    

ية لالستثمار ف  ي القيمة الدفي 
كال الحركة ف   كما يىلي :   خالل السنة  زميلةال ةشر

 
 ديسمي   31

2020 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك د.ك  

ي بداية السنة 
ية ف   1,048,274 1,064,351 القيمة الدفي 

ي نتا 
 16,077 39,578 للسنة  االعمال ئجحصة ف 

ية  ي نهاية السنة القيمة الدفي 
  1,064,351 1,103,929   ف 

المح ي   اسبةتمت 
كة الزميلة با عن حصة المجموعة ف  عىل    ستخدام نتائج أعمال الشر بناء  الملكية  حقوق  المدققةطريقة  المالية  ي   البيانات 

كما ف 
ي  يةوللسنة المنته 

 . 2020ديسمير   31  ف 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 زميلة ةستثمار في شركإ تابع /   .11
كة الزميلة    11.3  :للمجموعة كما يىلي  إن ملخص المعلومات المالية للشر

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 3,126,661  3,088,706 مجموع الصول

 885,344  764,029 خصومع المجمو 
ي 

 2,241,317  2,324,677   الصول صاف 
ي 

كة  مالكير   عىل  الموزعة االصول صاف  الزميلة  الشر  2,324,062  2,240,738 
ي 

مسيطرة  الغير  الحصص عىل  الموزعة االصول صاف   615  579 

 
   السنة المنتهية 

  
 ديسمي   31 ف 

2020 

  السنة المنتهية  
ي 

 ديسمير  31 ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
اتاإليراد  2,406,211  2,570,654 

كة الزميلة   رب  ح السنة الخاص بمالكي الشر  83,324  33,846 
ي حصة المجموعة 

النتائج  ف   39,578  16,077  
ي تضمنت البيانات ا 

كة الزميلة كما ف  امات طارئة بمبل 2020ديسمير  31لمالية للشر  . د.ك( 614,902: 2019ديسمير  31د.ك ) 609,616غ الي  
 
 

 االيرادات الشاملة االخرى لبالقيمة العادلة من خالستثمارات إ   .12
  : كونات اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىم  فيما يىلي بيان     12.1

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 43,490,942  36,610,973 رة اوراق مالية محلية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا 

 4,151,710  4,135,390 غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة  يةاوراق مالية محل

 21,535,449  14,696,038 ارة اوراق مالية اجنبية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مد

 3,300,291  2,952,755 اوراق مالية اجنبية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة 

 -  2,900,238 ةار ة أجنبية غير مسعرة مداوراق مالي

 31,735,457  31,234,529 اوراق مالية اجنبية غير مسعرة 

 5,250  - اوراق مالية محلية غير مسعرة 

 4,397,053  4,141,405 محلية مدارة صناديق  

 96,671,328  108,616,152 

    
 

 
 

 

 مجمعةية الايضاحات حول البيانات المال  /تابع  
 

 ل االيرادات الشاملة االخرىالبالقيمة العادلة من خ ستثماراتإ   .12
  كما يىلي : خالل السنة هي   العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىبالقيمة ثمارات  إن الحركة عىل اإلست   12.2

  
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

 104,832,534  108,616,152 الرصيد اإلفتتاحي 
 5,826,476  21,188,192 اضافات

 (25,857,629)  (47,474,364) استبعادات 
ي القيم

ي التغير ف 
 23,814,771  14,341,348 ة العادلة الناتجة خالل السنة  صاف 
 96,671,328  108,616,152  

اتيجية متوسطة  ي أدوات حقوق الملكية لغراض اسي 
ط  يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ف  اإلدار ويلة الجل. وبناءا عىل ذ إل  اختارت  ة  لك، فقد 

ي أدوات حقوق الملكية كا 
تعتقد  تحديد هذه االستثمارات ف  حيث  االخرى  الشاملة  االيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  اف  ستثمارات  أن االعي 

ا  أو  االرباح  بيان  ي 
ف  االستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  ي 

ف  الجل  ة  قصير متوافقاً المجمع    لخسائر بالتقلبات  يكون  اتيجية    لن  اسي    عة المجمو مع 
 وتحقيق إمكانات أدائها عىل المدى الطويل.   لالحتفاظ بهذه االستثمارات لألغراض طويلة الجل

  
الخرى    السنةخالل    المجموعةقامت   الشاملة  االيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات  .ك د   37,466,518بلغت    بإجمالي تكلفة ببيع 

مبل (د.ك  21,005,718 :2019  ديسمير   31) بمبلغ   (د.ك  25,857,629 :2019  ديسمير   31د.ك )  47,474,364غ  مقابل  رب  ح  عنه  نتج  مما 
ي االرباح المرحلة  (د.ك  4,851,911 رب  ح بمبلغ  : 2019  ديسمير  31د.ك ) 10,007,846

اف به ف   . ضمن حقوق الملكية تم اإلعي 
 

المدارة الصناديق  اس  تتمثل  ي 
صناديق  ف  وحدات  ي 

ف  القيمةتثمارات  إن  خاصة.  قيم ا   ملكية  ي 
صاف  بإستخدام  تحدد  االستثمارات  لهذه  ة  لعادلة 

 للقيمة العادلة المتاحة لهذه االستثمارات. تمثل برأي االدارة افضل تقدير وهي   الصول بحسب تقرير مدير اإلستثمار 
 

 
 ةـبضاع  .13

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 12,362,868  20,202,130 واد أولية م

 12,909,851  11,754,109 بضاعة جاهزة 
 5,924,804  5,873,624 التصنيع  بضاعة تح ت

 2,414,834  2,604,487 قطع الغيار
 40,434,350  33,612,357 

 (1,208,267)  (1,067,407) وبطيئة الحركة  متقادمة  مخصص بضاعة يطرح :  
 39,366,943  32,404,090 

 2,018,098  1,952,742 ما ات مستندية مدفوعة مقد بضاعة بالطريق واعتماد
 41,319,685  34,422,188 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 زميلة ةستثمار في شركإ تابع /   .11
كة الزميلة    11.3  :للمجموعة كما يىلي  إن ملخص المعلومات المالية للشر

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 3,126,661  3,088,706 مجموع الصول

 885,344  764,029 خصومع المجمو 
ي 

 2,241,317  2,324,677   الصول صاف 
ي 

كة  مالكير   عىل  الموزعة االصول صاف  الزميلة  الشر  2,324,062  2,240,738 
ي 

مسيطرة  الغير  الحصص عىل  الموزعة االصول صاف   615  579 

 
   السنة المنتهية 

  
 ديسمي   31 ف 

2020 

  السنة المنتهية  
ي 

 ديسمير  31 ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
اتاإليراد  2,406,211  2,570,654 

كة الزميلة   رب  ح السنة الخاص بمالكي الشر  83,324  33,846 
ي حصة المجموعة 

النتائج  ف   39,578  16,077  
ي تضمنت البيانات ا 

كة الزميلة كما ف  امات طارئة بمبل 2020ديسمير  31لمالية للشر  . د.ك( 614,902: 2019ديسمير  31د.ك ) 609,616غ الي  
 
 

 االيرادات الشاملة االخرى لبالقيمة العادلة من خالستثمارات إ   .12
  : كونات اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىم  فيما يىلي بيان     12.1

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 43,490,942  36,610,973 رة اوراق مالية محلية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا 

 4,151,710  4,135,390 غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة  يةاوراق مالية محل

 21,535,449  14,696,038 ارة اوراق مالية اجنبية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مد

 3,300,291  2,952,755 اوراق مالية اجنبية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة 

 -  2,900,238 ةار ة أجنبية غير مسعرة مداوراق مالي

 31,735,457  31,234,529 اوراق مالية اجنبية غير مسعرة 

 5,250  - اوراق مالية محلية غير مسعرة 

 4,397,053  4,141,405 محلية مدارة صناديق  

 96,671,328  108,616,152 

    
 

 
 

 

 مجمعةية الايضاحات حول البيانات المال  /تابع  
 

 ل االيرادات الشاملة االخرىالبالقيمة العادلة من خ ستثماراتإ   .12
  كما يىلي : خالل السنة هي   العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىبالقيمة ثمارات  إن الحركة عىل اإلست   12.2

  
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

 104,832,534  108,616,152 الرصيد اإلفتتاحي 
 5,826,476  21,188,192 اضافات

 (25,857,629)  (47,474,364) استبعادات 
ي القيم

ي التغير ف 
 23,814,771  14,341,348 ة العادلة الناتجة خالل السنة  صاف 
 96,671,328  108,616,152  

اتيجية متوسطة  ي أدوات حقوق الملكية لغراض اسي 
ط  يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ف  اإلدار ويلة الجل. وبناءا عىل ذ إل  اختارت  ة  لك، فقد 

ي أدوات حقوق الملكية كا 
تعتقد  تحديد هذه االستثمارات ف  حيث  االخرى  الشاملة  االيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  اف  ستثمارات  أن االعي 

ا  أو  االرباح  بيان  ي 
ف  االستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  ي 

ف  الجل  ة  قصير متوافقاً المجمع    لخسائر بالتقلبات  يكون  اتيجية    لن  اسي    عة المجمو مع 
 وتحقيق إمكانات أدائها عىل المدى الطويل.   لالحتفاظ بهذه االستثمارات لألغراض طويلة الجل

  
الخرى    السنةخالل    المجموعةقامت   الشاملة  االيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات  .ك د   37,466,518بلغت    بإجمالي تكلفة ببيع 

مبل (د.ك  21,005,718 :2019  ديسمير   31) بمبلغ   (د.ك  25,857,629 :2019  ديسمير   31د.ك )  47,474,364غ  مقابل  رب  ح  عنه  نتج  مما 
ي االرباح المرحلة  (د.ك  4,851,911 رب  ح بمبلغ  : 2019  ديسمير  31د.ك ) 10,007,846

اف به ف   . ضمن حقوق الملكية تم اإلعي 
 

المدارة الصناديق  اس  تتمثل  ي 
صناديق  ف  وحدات  ي 

ف  القيمةتثمارات  إن  خاصة.  قيم ا   ملكية  ي 
صاف  بإستخدام  تحدد  االستثمارات  لهذه  ة  لعادلة 

 للقيمة العادلة المتاحة لهذه االستثمارات. تمثل برأي االدارة افضل تقدير وهي   الصول بحسب تقرير مدير اإلستثمار 
 

 
 ةـبضاع  .13

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 12,362,868  20,202,130 واد أولية م

 12,909,851  11,754,109 بضاعة جاهزة 
 5,924,804  5,873,624 التصنيع  بضاعة تح ت

 2,414,834  2,604,487 قطع الغيار
 40,434,350  33,612,357 

 (1,208,267)  (1,067,407) وبطيئة الحركة  متقادمة  مخصص بضاعة يطرح :  
 39,366,943  32,404,090 

 2,018,098  1,952,742 ما ات مستندية مدفوعة مقد بضاعة بالطريق واعتماد
 41,319,685  34,422,188 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ة ـبضاعتابع /  .  13
ي لان ا 

:   31حركة عىل مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كما ف   ديسمير كما يىلي
 مي  ديس  31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  
ي  ال

 1,692,042  1,208,267 يناير    1رصيد ف 
 -  72,885 المحمل عىل السنة 

 (487,794)  (215,980) مخصص انتفت الحاجة له  رد 
 4,019  2,235 تعديل عملة أجنبية 

ي  
 1,208,267  1,067,407 ديسمير  31الرصيد ف 

 
 ذمم تجارية مدينة    .14

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 22,929,357  35,823,165 رية مدينة ذمم تجا 
ي تحصيلها  ديون مخصص يطرح :  

 (5,851,038)  (6,217,043) مشكوك ف 

 29,606,122  17,078,319  
 لك خصائص مخاطر ائتمان أنها تمت  ئتمانية المتوقعة، تم تقييم الذمم المدينة التجارية عىل أساس جماعي حيثاال لخسائر ا عند قياس     14.1

كة. وقد تم تج ي فات موعد استحقاقها ا  ميعها عىل أساس الياممشي   وطبًقا لطبيعة العمالء.  لت 
 

ي   هذمم التجارية المدينة أعاللحسابات التم تحديد خسارة االئتمان المتوقعة 
:   2019  ديسمير  31و  2020ديسمير   31كما ف   عىل النحو التالي

 

 

لم يفت 

عد مو 

 قها استحقا

  30أكير من 

 يوم 

  90أكير من 

 يوم 

ن  أكير م 

 يوم 180

ما يزيد عن 

 المجموع ةسن

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

       : 2020ديسمي    31

ية إ  35,823,165 5,933,743 5,010,457 13,365,310 6,772,391 4,741,264 جمالي القيمة الدفي 

ي تحصيلها   ديونمخصص يطرح :  
 (6,217,043) (5,842,347) (59,997) (105,034) (113,273) (96,392)  مشكوك ف 

 29,606,122 91,396 4,950,460 13,260,276 6,659,118 4,644,872 ة المدينةريالذمم التجامجموع 

       : 2019ديسمي    31

ي  22,929,357 5,859,803 205,046 2,978,824 8,033,593 5,852,091 ة إجمالي القيمة الدفي 

ي تحصيلها   ديونخصص ميطرح :  
 (5,851,038) (5,745,710) (9,136) (76,542) (11,145) (8,505)  مشكوك ف 

 17,078,319 114,093 195,910 2,902,282 8,022,448 5,843,586 الذمم التجارية المدينةمجموع 

   

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
  

 ينةذمم تجارية مدتابع/    .14
ي تحصيلها   14.2

 يىلي : ل السنة كما خالإن الحركة عىل مخصص الديون المشكوك ف 

 
 يسمي  د 31

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

ي الرصيد 
 5,968,091  5,851,038 يناير 1ف 

 111,944  389,923 المحمل خالل السنة
 (227,990)  (24,011) رد مخصص انتفت الحاجة إليه

 (942)  - ةشطب خالل السن
 (65)  93 تعديل عملة اجنبية

ي 
   5,851,038  6,217,043 ديسمير  31الرصيد ف 

 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما     .15

 
 ديسمي   31

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

    أصول مالية : 

 152,590  52,972 مدينة ذمم موظفير  
 682,906  286,477 أخرىمدينة ذمم 

 339,449  835,496 
    صول غير مالية : أ

 255,801  318,083 مضوفات مدفوعة مقدماً 
 657,532  1,091,297 

  
 النقد وشبه النقد    .16

ي بيان التدفقات النقدية المجمع من يتكون النقد وشبه ا 
 :االرصدة التاليةلنقد الظاهر ف 

 ديسمي   31 
2020 

 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك   د.ك  

ي الصندوق 
 64,109  104,604 نقد ف 

ي محافظ مداره نقد 
 20,010,149  293,688 محتفظ به ف 

 4,393,163  25,859,221 ارصدة لدى البنوك
 24,467,421  26,257,513 بنوكواالرصدة لدى ال مجموع النقد 

 (925)  (18,694)   مستحق إل بنوك:    يطرح
  
 24,466,496  26,238,819 المجمع  بيان التدفقات النقديةالنقد وشبه النقد كما ف 

س  نويا ف  وق مع  دل خص  م بن  ك الكوي  ت المرك  زي وهي  %1.25وف تحم  ل مع  دل فائ  دة تس  هيالت س  حب ع  ىل المكش   مس  تحق إل بن  وكمث  ل ي

 جبة السداد عند الطلب. وا 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ة ـبضاعتابع /  .  13
ي لان ا 

:   31حركة عىل مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كما ف   ديسمير كما يىلي
 مي  ديس  31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  
ي  ال

 1,692,042  1,208,267 يناير    1رصيد ف 
 -  72,885 المحمل عىل السنة 

 (487,794)  (215,980) مخصص انتفت الحاجة له  رد 
 4,019  2,235 تعديل عملة أجنبية 

ي  
 1,208,267  1,067,407 ديسمير  31الرصيد ف 

 
 ذمم تجارية مدينة    .14

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31 
2019 

 د.ك   د.ك  
 22,929,357  35,823,165 رية مدينة ذمم تجا 
ي تحصيلها  ديون مخصص يطرح :  

 (5,851,038)  (6,217,043) مشكوك ف 

 29,606,122  17,078,319  
 لك خصائص مخاطر ائتمان أنها تمت  ئتمانية المتوقعة، تم تقييم الذمم المدينة التجارية عىل أساس جماعي حيثاال لخسائر ا عند قياس     14.1

كة. وقد تم تج ي فات موعد استحقاقها ا  ميعها عىل أساس الياممشي   وطبًقا لطبيعة العمالء.  لت 
 

ي   هذمم التجارية المدينة أعاللحسابات التم تحديد خسارة االئتمان المتوقعة 
:   2019  ديسمير  31و  2020ديسمير   31كما ف   عىل النحو التالي

 

 

لم يفت 

عد مو 

 قها استحقا

  30أكير من 

 يوم 

  90أكير من 

 يوم 

ن  أكير م 

 يوم 180

ما يزيد عن 

 المجموع ةسن

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

       : 2020ديسمي    31

ية إ  35,823,165 5,933,743 5,010,457 13,365,310 6,772,391 4,741,264 جمالي القيمة الدفي 

ي تحصيلها   ديونمخصص يطرح :  
 (6,217,043) (5,842,347) (59,997) (105,034) (113,273) (96,392)  مشكوك ف 

 29,606,122 91,396 4,950,460 13,260,276 6,659,118 4,644,872 ة المدينةريالذمم التجامجموع 

       : 2019ديسمي    31

ي  22,929,357 5,859,803 205,046 2,978,824 8,033,593 5,852,091 ة إجمالي القيمة الدفي 

ي تحصيلها   ديونخصص ميطرح :  
 (5,851,038) (5,745,710) (9,136) (76,542) (11,145) (8,505)  مشكوك ف 

 17,078,319 114,093 195,910 2,902,282 8,022,448 5,843,586 الذمم التجارية المدينةمجموع 

   

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
  

 ينةذمم تجارية مدتابع/    .14
ي تحصيلها   14.2

 يىلي : ل السنة كما خالإن الحركة عىل مخصص الديون المشكوك ف 

 
 يسمي  د 31

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

ي الرصيد 
 5,968,091  5,851,038 يناير 1ف 

 111,944  389,923 المحمل خالل السنة
 (227,990)  (24,011) رد مخصص انتفت الحاجة إليه

 (942)  - ةشطب خالل السن
 (65)  93 تعديل عملة اجنبية

ي 
   5,851,038  6,217,043 ديسمير  31الرصيد ف 

 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما     .15

 
 ديسمي   31

2020 
 ديسمير   31 

2019 
 د.ك   د.ك  

    أصول مالية : 

 152,590  52,972 مدينة ذمم موظفير  
 682,906  286,477 أخرىمدينة ذمم 

 339,449  835,496 
    صول غير مالية : أ

 255,801  318,083 مضوفات مدفوعة مقدماً 
 657,532  1,091,297 

  
 النقد وشبه النقد    .16

ي بيان التدفقات النقدية المجمع من يتكون النقد وشبه ا 
 :االرصدة التاليةلنقد الظاهر ف 

 ديسمي   31 
2020 

 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك   د.ك  

ي الصندوق 
 64,109  104,604 نقد ف 

ي محافظ مداره نقد 
 20,010,149  293,688 محتفظ به ف 

 4,393,163  25,859,221 ارصدة لدى البنوك
 24,467,421  26,257,513 بنوكواالرصدة لدى ال مجموع النقد 

 (925)  (18,694)   مستحق إل بنوك:    يطرح
  
 24,466,496  26,238,819 المجمع  بيان التدفقات النقديةالنقد وشبه النقد كما ف 

س  نويا ف  وق مع  دل خص  م بن  ك الكوي  ت المرك  زي وهي  %1.25وف تحم  ل مع  دل فائ  دة تس  هيالت س  حب ع  ىل المكش   مس  تحق إل بن  وكمث  ل ي

 جبة السداد عند الطلب. وا 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 وعالوة إصدار أسهم  رأس المال   .17
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 

 د.ك   ك د.  

   بقيمةسهم  209,931,309لعدد   بالكامل نقدا  والمصدر والمدفوعبه المضح 

ي للسهم  100سمية  ا   20,993,131 فلس كويت 
 

20,993,131 
   

 ان رصيد حساب عالوة إصدار االسهم غير قابل للتوزي    ع. 

 
 أسهم خزينة  .18

 
 ديسمي   31

2020 
 

 ديسمير   31

2019 

 -  840,000 عدد االسهم  

 -  % 0.40 المصدرة  ألسهمالنسبة ل 

 -  454,480 تكلفة اسهم الخزينة )د.ك(

 -  625,800 د.ك( ) القيمة السوقية
 

كة الم الم  عادلة لتكلفة اسهم الخزينة تم تصنيفها عىل انها غير قابلة للتوزي    ع . ان احتياطيات الشر
  

 الحتياطي اإلجباري واالختياري والعاما  .19
كات  إن قانون كة االم يتطلب تحويل  والنظام ال  الشر كة بما من رب  ح السنة الخاص    %10ساشي للشر حصة مؤسسة   صمالم قبل خ  لكي الشر

يبة دعم الع السنوي  ويوقف هذا التحويل  ري اإلجبا مالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال اإلحتياطي الكويت للتقدم العلمي ورص 

كة ا   من رأس المال المدفوع .   %50االحتياطي   الم عند بلوغبقرار من مساهمي الشر

ي تكو من رأس المال ا  %5لغ الالزم لدفع توزيعات تعادل مب محدود بال  االجباريطي ان توزي    ع اإلحتيا  ي السنوات الت 
ن فيها الرباح  لمدفوع ف 

 التوزيعات .  لدفع هذه  المرحلة غير كافية

كة ح السنه الخاص من رب   %10يل  تحو  كة االم يتطلباالساشي للشر  إن النظام لتقدم العلمي  الم قبل حصة مؤسسة الكويت ل  بمالكي الشر

يبة د  موافقة  وفقا لتقدير مجلس اإلدارة عىل أن يخضع ل دارة ال االحتياطي االختياريالعمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإل  عم ورص 

 . الجمعية العمومية

 ال االحتياطي العام. د.ك(  478,212:    2019) د.ك 644,870  مبلغ ل تحويقرر أعضاء مجلس االدارة  

 اطي اإلختياري والعام . تيد قيود عىل توزي    ع اإلحال يوج

 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 حقوق الملكيةبنود أخرى في   .20

 
احتياط  القيمة  

 ادلةالع
احتياط  تحويل  
 المجموع  عملة اجنبية 

 د.ك  د.ك  د.ك  
  
 43,560,477 495,544 43,064,933 2019 ديسمي   31 الرصيد ف 

 10,095 10,095 - الجنبية  لياتعمال ويل ناتجة من ترجمة فروقات تح

    : مة العادلة من خالل االيرادات الشاملة الخرىبالقياستثمارات 

ي ال  -
ي ا صاف 

 14,341,348 - 14,341,348 خالل السنة  لقيمة العادلة الناتجتغير ف 

 14,351,443 10,095 14,341,348 للسنة الشاملة الخرى  االيرادات مجموع

  لخرىات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة ا ار من بيع استثم رب  ح

 (10,007,846) - (10,007,846) ( 12)ايضاح 

  
     47,904,074 505,639 47,398,435 2020ديسمي   31الرصيد ف 

  
 24,592,071 489,998 24,102,073 2018 ديسمي   31الرصيد ف 

 5,546 5,546 - الجنبية  العملياتجمة فروقات تحويل ناتجة من تر 

    : ل االيرادات الشاملة الخرىبالقيمة العادلة من خال استثمارات 

ي ال  -
ي القيمة العادلة النصاف 

 23,814,771 - 23,814,771 خالل السنة  اتجتغير ف 

 23,820,317 5,546 23,814,771 للسنة ة الخرى الشامل  يراداتاال مجموع 

  من خالل االيرادات الشاملة الخرى  لةتثمارات بالقيمة العادمن بيع اس رب  ح

 (4,851,911) - (4,851,911) ( 12)ايضاح 

  
 43,560,477 495,544 43,064,933 2019ديسمي   31الرصيد ف 

 

 ومستحقاتدائنة اخرى  ذمم  .21
 ديسمي   31 

2020 
 مير ديس  31 

2019 
 د.ك   د.ك  

 47,660  111,751 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة 
يبة    139,267  359,938 لعمالة الوطنية ا  دعمرص 

 52,254  143,580 الزكاة
 310,000  310,000 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 2,194,327  2,359,804 مقبوضة غير    ارباحتوزيعات 
 2,432,013  2,721,447 مستحق للموظفير  

 789,138  1,172,832 خصوم اخرى 
 7,179,352  5,964,659 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 وعالوة إصدار أسهم  رأس المال   .17
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31 

2019 

 د.ك   ك د.  

   بقيمةسهم  209,931,309لعدد   بالكامل نقدا  والمصدر والمدفوعبه المضح 

ي للسهم  100سمية  ا   20,993,131 فلس كويت 
 

20,993,131 
   

 ان رصيد حساب عالوة إصدار االسهم غير قابل للتوزي    ع. 

 
 أسهم خزينة  .18

 
 ديسمي   31

2020 
 

 ديسمير   31

2019 

 -  840,000 عدد االسهم  

 -  % 0.40 المصدرة  ألسهمالنسبة ل 

 -  454,480 تكلفة اسهم الخزينة )د.ك(

 -  625,800 د.ك( ) القيمة السوقية
 

كة الم الم  عادلة لتكلفة اسهم الخزينة تم تصنيفها عىل انها غير قابلة للتوزي    ع . ان احتياطيات الشر
  

 الحتياطي اإلجباري واالختياري والعاما  .19
كات  إن قانون كة االم يتطلب تحويل  والنظام ال  الشر كة بما من رب  ح السنة الخاص    %10ساشي للشر حصة مؤسسة   صمالم قبل خ  لكي الشر

يبة دعم الع السنوي  ويوقف هذا التحويل  ري اإلجبا مالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال اإلحتياطي الكويت للتقدم العلمي ورص 

كة ا   من رأس المال المدفوع .   %50االحتياطي   الم عند بلوغبقرار من مساهمي الشر

ي تكو من رأس المال ا  %5لغ الالزم لدفع توزيعات تعادل مب محدود بال  االجباريطي ان توزي    ع اإلحتيا  ي السنوات الت 
ن فيها الرباح  لمدفوع ف 

 التوزيعات .  لدفع هذه  المرحلة غير كافية

كة ح السنه الخاص من رب   %10يل  تحو  كة االم يتطلباالساشي للشر  إن النظام لتقدم العلمي  الم قبل حصة مؤسسة الكويت ل  بمالكي الشر

يبة د  موافقة  وفقا لتقدير مجلس اإلدارة عىل أن يخضع ل دارة ال االحتياطي االختياريالعمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإل  عم ورص 

 . الجمعية العمومية

 ال االحتياطي العام. د.ك(  478,212:    2019) د.ك 644,870  مبلغ ل تحويقرر أعضاء مجلس االدارة  

 اطي اإلختياري والعام . تيد قيود عىل توزي    ع اإلحال يوج

 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 حقوق الملكيةبنود أخرى في   .20

 
احتياط  القيمة  

 ادلةالع
احتياط  تحويل  
 المجموع  عملة اجنبية 

 د.ك  د.ك  د.ك  
  
 43,560,477 495,544 43,064,933 2019 ديسمي   31 الرصيد ف 

 10,095 10,095 - الجنبية  لياتعمال ويل ناتجة من ترجمة فروقات تح

    : مة العادلة من خالل االيرادات الشاملة الخرىبالقياستثمارات 

ي ال  -
ي ا صاف 

 14,341,348 - 14,341,348 خالل السنة  لقيمة العادلة الناتجتغير ف 

 14,351,443 10,095 14,341,348 للسنة الشاملة الخرى  االيرادات مجموع

  لخرىات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة ا ار من بيع استثم رب  ح

 (10,007,846) - (10,007,846) ( 12)ايضاح 

  
     47,904,074 505,639 47,398,435 2020ديسمي   31الرصيد ف 

  
 24,592,071 489,998 24,102,073 2018 ديسمي   31الرصيد ف 

 5,546 5,546 - الجنبية  العملياتجمة فروقات تحويل ناتجة من تر 

    : ل االيرادات الشاملة الخرىبالقيمة العادلة من خال استثمارات 

ي ال  -
ي القيمة العادلة النصاف 

 23,814,771 - 23,814,771 خالل السنة  اتجتغير ف 

 23,820,317 5,546 23,814,771 للسنة ة الخرى الشامل  يراداتاال مجموع 

  من خالل االيرادات الشاملة الخرى  لةتثمارات بالقيمة العادمن بيع اس رب  ح

 (4,851,911) - (4,851,911) ( 12)ايضاح 

  
 43,560,477 495,544 43,064,933 2019ديسمي   31الرصيد ف 

 

 ومستحقاتدائنة اخرى  ذمم  .21
 ديسمي   31 

2020 
 مير ديس  31 

2019 
 د.ك   د.ك  

 47,660  111,751 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة 
يبة    139,267  359,938 لعمالة الوطنية ا  دعمرص 

 52,254  143,580 الزكاة
 310,000  310,000 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 2,194,327  2,359,804 مقبوضة غير    ارباحتوزيعات 
 2,432,013  2,721,447 مستحق للموظفير  

 789,138  1,172,832 خصوم اخرى 
 7,179,352  5,964,659 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 قروض قصيرة األجل  .22
 ديسمي   31 

2020 
 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك   د.ك  

ي   916,050  3,646,476 تسهيالت بالدينار الكويت 

 2,741,400  - تسهيالت بالدوالر المريكي 

 3,646,476  3,657,450 
 

ة الجل المقومة بال ي غير مضمان القروض قصير اوح من  وندينار الكويت  ال    %0.75:  2019  سمير دي  31) %  1.25  ال%  0.75ة وتحمل فائده تي 

بنك%( 1.00 من  المعلن  الخصم  سعر  فوق  تنتهي   لكويتا   سنويًا  مختلفة  تواري    خ  ي 
ف  وتستحق  ي    المركزي 

سداد  2021اير فير   1ف  الحقا تم   ها 

ي  :    2019)
ي تواري    خ مختلفة تنتهي ف 

%  1.75  ممنوحة بالدوالر االمريكي تحمل فائده بنسبةاله  عال. ان تسهيالت القروض أ(2020  ابريل  30ف 

ة    كامل رصيد تسهيالت بسداد  قامت المجموعة .  أشهر  عر خصم الاليبور لمدة ثالثةسنويًا فوق س%(  1.75:    2019  ديسمير   31) القروض قصير

 جل بالدوالر المريكي خالل السنة. ال 
 

 دائنة  تمويل اجارة  .23

 ديسمي   31  
2020 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك  د.ك   

 130,000 -  د.ك  130,000بمبلغ  تسهيل تمويل اجارة 

  - 130,000  
السنة  عىل  ،السابقة   خالل  المجموعة  التابعة)  اجارة تمويل    تسهيل  حصلت  كة  الشر خالل  إ   (من  مالية  مؤسسة  بغرض   محلية   سالميةمن 

ي ل
اءالتمويل بشكل جزئئ ي   شر ي   مبت  المجموعة  قا .  %4.62نسبته    الجارة يشمل معدل رب  ح سنوي فعىلي ا   (. تمويل 10)إيضاح    لير  للعام  سكت  مت 

 خالل السنة.  هذا التسهيل كامل رصيد  بسداد  
 

 نةمرابحات دائ  .24
 ديسمي   31  

2020 
 ديسمير   31

2019 

 د.ك  د.ك   

 3,469,106 -  والر المريكي سهيالت مرابحة بالدت

  - 3,469,106  
ال الدائنة  إن تسهيالت  ي حمرابحة  ا صلالت  عليها    %( 73. 3:  2019ديسمير    31)%  1.98رب  ح    من بنك اسالمي محىلي وتحمل معدل  لمجموعةت 

 خالل السنة.  يكي المر  بالدوالر المقومة تسهيالت المرابحة   رصيد  املكبسداد  قامت المجموعة  سنويًا. 
    

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

  أرباح  اتومية للمساهمين وتوزيعالجمعية العم  .25
كة الم  خضوعًا للموافقات المطلوبة من الجهات ال ح مجلس ادارة الشر ، إقي  بمبلغ  مختصة والجمعية العمومية للمساهمير  نقدية  ارباح  توزي    ع 

ي لكل سهم  ف  50 ي من رأس المال المدفو لس كويت 
 . 2020ديسمير  31ع عن السنة المنتهية ف 

 
العم الجمعية  للمساعتمدت  السنوية  ي  مير   اهومية 

ف  المالية   2020  يونيو   22المنعقدة  للمجموعة  ال  البيانات  ي  مجمعة 
ف  المنتهية    31للسنة 

توزي    ع    2019ديسمير   بنسبة  واقرت  نقدية  مايعادل    %(27  : 2018)    %40ارباح  المال   ( فلس  27:  2018)  فلس   40أي  رأس  من  الواحد  للسهم 

ي   (د.ك 5,667,113: 2018)د.ك  8,362,923المدفوع باجمالي مبلغ قدره  
 . 2019ديسمير   31للسنة المنتهية ف 

ي مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة للسنة المن ال ذلك اعتمد المساهمون إضافة  
  310,000: 2018د.ك )   310,000بمبلغ   2019ديسمير   31تهية ف 

 فع بعد الموافقة. وتم الد( د.ك
 

 القطاعات   معلومات  .26
المع التشغيل  قطاعات  معلإن  إل  تستند  ا وملنة  مراجات  تتم  ي  الت  لإلدارة  الداخلية  المالية  بانتلتقارير  التشغيىلي  عتها  القرار  صانع  قبل  من  ظام 

 وعة. أرباح أو خسائر المجمتها مع مطابق  ويتم ص الموارد للقطاع وتقييم أدائه، الرئيسي من أجل تخصي 

  ىلي المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات : ما يفيئية واإلستثمار . تمثل القطاعات المعروضة للمجموعة تصنيع الكابالت الكهربا 

 
الكابالت  تصنيع 

 المجموع   االستثمار   الكهربائية 

 د.ك   د.ك   ك د.  

      :  2020  ديسمي   31

 79,254,111  3,106,077  76,148,034 التشغيلية االيرادات 

 6,438,383  2,876,116  3,562,267   رب  ح القطاع

 (877,609)     عة مصاريف غير موز 

 5,560,774     لسنة ا  ب  حر 

 566,574  -  566,574 ت والمعداتالممتلكات وآالال الاضافات 

 1,093,924  -  1,093,924 استهالك

 397,079  70,623  326,456 تكاليف تمويل 

 3,069,163  3,069,163  - ارباح ايرادات توزيعات 

 202,776,779  98,105,510  104,671,269 مجموع االصول 

 (16,476,592)  (36,318)  (16,440,274) لخصوموع ا جمم

ي االصولصا 
 186,300,187  98,069,192  88,230,995 ف 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 قروض قصيرة األجل  .22
 ديسمي   31 

2020 
 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك   د.ك  

ي   916,050  3,646,476 تسهيالت بالدينار الكويت 

 2,741,400  - تسهيالت بالدوالر المريكي 

 3,646,476  3,657,450 
 

ة الجل المقومة بال ي غير مضمان القروض قصير اوح من  وندينار الكويت  ال    %0.75:  2019  سمير دي  31) %  1.25  ال%  0.75ة وتحمل فائده تي 

بنك%( 1.00 من  المعلن  الخصم  سعر  فوق  تنتهي   لكويتا   سنويًا  مختلفة  تواري    خ  ي 
ف  وتستحق  ي    المركزي 

سداد  2021اير فير   1ف  الحقا تم   ها 

ي  :    2019)
ي تواري    خ مختلفة تنتهي ف 

%  1.75  ممنوحة بالدوالر االمريكي تحمل فائده بنسبةاله  عال. ان تسهيالت القروض أ(2020  ابريل  30ف 

ة    كامل رصيد تسهيالت بسداد  قامت المجموعة .  أشهر  عر خصم الاليبور لمدة ثالثةسنويًا فوق س%(  1.75:    2019  ديسمير   31) القروض قصير

 جل بالدوالر المريكي خالل السنة. ال 
 

 دائنة  تمويل اجارة  .23

 ديسمي   31  
2020 

 ديسمير   31

2019 

 د.ك  د.ك   

 130,000 -  د.ك  130,000بمبلغ  تسهيل تمويل اجارة 

  - 130,000  
السنة  عىل  ،السابقة   خالل  المجموعة  التابعة)  اجارة تمويل    تسهيل  حصلت  كة  الشر خالل  إ   (من  مالية  مؤسسة  بغرض   محلية   سالميةمن 

ي ل
اءالتمويل بشكل جزئئ ي   شر ي   مبت  المجموعة  قا .  %4.62نسبته    الجارة يشمل معدل رب  ح سنوي فعىلي ا   (. تمويل 10)إيضاح    لير  للعام  سكت  مت 

 خالل السنة.  هذا التسهيل كامل رصيد  بسداد  
 

 نةمرابحات دائ  .24
 ديسمي   31  

2020 
 ديسمير   31

2019 

 د.ك  د.ك   

 3,469,106 -  والر المريكي سهيالت مرابحة بالدت

  - 3,469,106  
ال الدائنة  إن تسهيالت  ي حمرابحة  ا صلالت  عليها    %( 73. 3:  2019ديسمير    31)%  1.98رب  ح    من بنك اسالمي محىلي وتحمل معدل  لمجموعةت 

 خالل السنة.  يكي المر  بالدوالر المقومة تسهيالت المرابحة   رصيد  املكبسداد  قامت المجموعة  سنويًا. 
    

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

  أرباح  اتومية للمساهمين وتوزيعالجمعية العم  .25
كة الم  خضوعًا للموافقات المطلوبة من الجهات ال ح مجلس ادارة الشر ، إقي  بمبلغ  مختصة والجمعية العمومية للمساهمير  نقدية  ارباح  توزي    ع 

ي لكل سهم  ف  50 ي من رأس المال المدفو لس كويت 
 . 2020ديسمير  31ع عن السنة المنتهية ف 

 
العم الجمعية  للمساعتمدت  السنوية  ي  مير   اهومية 

ف  المالية   2020  يونيو   22المنعقدة  للمجموعة  ال  البيانات  ي  مجمعة 
ف  المنتهية    31للسنة 

توزي    ع    2019ديسمير   بنسبة  واقرت  نقدية  مايعادل    %(27  : 2018)    %40ارباح  المال   ( فلس  27:  2018)  فلس   40أي  رأس  من  الواحد  للسهم 

ي   (د.ك 5,667,113: 2018)د.ك  8,362,923المدفوع باجمالي مبلغ قدره  
 . 2019ديسمير   31للسنة المنتهية ف 

ي مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة للسنة المن ال ذلك اعتمد المساهمون إضافة  
  310,000: 2018د.ك )   310,000بمبلغ   2019ديسمير   31تهية ف 

 فع بعد الموافقة. وتم الد( د.ك
 

 القطاعات   معلومات  .26
المع التشغيل  قطاعات  معلإن  إل  تستند  ا وملنة  مراجات  تتم  ي  الت  لإلدارة  الداخلية  المالية  بانتلتقارير  التشغيىلي  عتها  القرار  صانع  قبل  من  ظام 

 وعة. أرباح أو خسائر المجمتها مع مطابق  ويتم ص الموارد للقطاع وتقييم أدائه، الرئيسي من أجل تخصي 

  ىلي المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات : ما يفيئية واإلستثمار . تمثل القطاعات المعروضة للمجموعة تصنيع الكابالت الكهربا 

 
الكابالت  تصنيع 

 المجموع   االستثمار   الكهربائية 

 د.ك   د.ك   ك د.  

      :  2020  ديسمي   31

 79,254,111  3,106,077  76,148,034 التشغيلية االيرادات 

 6,438,383  2,876,116  3,562,267   رب  ح القطاع

 (877,609)     عة مصاريف غير موز 

 5,560,774     لسنة ا  ب  حر 

 566,574  -  566,574 ت والمعداتالممتلكات وآالال الاضافات 

 1,093,924  -  1,093,924 استهالك

 397,079  70,623  326,456 تكاليف تمويل 

 3,069,163  3,069,163  - ارباح ايرادات توزيعات 

 202,776,779  98,105,510  104,671,269 مجموع االصول 

 (16,476,592)  (36,318)  (16,440,274) لخصوموع ا جمم

ي االصولصا 
 186,300,187  98,069,192  88,230,995 ف 
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 اعات تابع / معلومات القط  .  26

 
صنيع الكابالت  ت

 المجموع   االستثمار   الكهربائية 
 د.ك   د.ك   د.ك  

      :  2019  ديسمي   31
 72,130,338  4,413,020  67,717,318 االيرادات  

 4,763,986  4,478,323  285,663   رب  ح القطاع

 (549,181)     مصاريف غير موزعة 

 4,214,805     السنة  رب  ح

 3,350,776  -  3,350,776 الت والمعداتات وآالالممتلك الاضافات 

 1,002,087  -  1,002,087 استهالك

 491,504  154,872  336,632 يل مو تكاليف ت

 4,313,762  4,313,762  - ح ايرادات توزيعات اربا 

 194,420,158  129,732,323  64,687,835 مجموع االصول 

 (19,293,260)  (2,777,718)  (16,515,542) مجموع الخصوم

ي االصول
 175,126,898  126,954,605  48,172,293 صاف 

 
 

 : فية راالمعلومات الجغ
السنة المنتهية   

  
 ديسمي   31 ف 

2020  

 نتهية السنة الم 

ي  
 ديسمير  31 ف 

2019 

 د.ك   د.ك  اإليرادات : 

 54,736,898  65,218,686 الكويت 

ق الوسط   17,344,502  14,017,159 الشر

 48,938  18,266 دولي 

 79,254,111  72,130,338 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 صلةمعامالت مع أطراف ذات أرصدة و  .27
الطراف ت كات التابعة  الرئيسيير    بالمساهمير    الصلة ذات    تمثل  كة    والشر ي اإلدا و ،  ميلةالز والشر

للمجموعة،    العليا   رةأعضاء مجلس اإلدارة وموظق 
ي  لشر وا  الت  أو  ك  مشي  بشكل  تدار  ي  الت  وتلك  المدارة  هؤالء    يمارسكات  ًا  عليها  تأثير هذه  .  ال عا فالطراف  وط  وشر التسعير  سياسات  اعتماد  يتم 

المجموعة. المعامالت   إدارة  قبل  التجميع  تم  ي  من  بير  استبعاد  عند  الم    المعامالت  كة  كات  الشر ي   لها   التابعةوالشر ذات    الت  أطراف    صلة هي 
ي هذا اإليضاح. إن تفاصيلك بالشر 

 مبينة أدناه.  الصلة لطراف ذات ة وا وعمعامالت بير  المجمالو  الرصدة ة الم ولم يتم اإلفصاح عنها ف 
 

 ديسمي   31 
 2020 

 ديسمير   31 
 2019 

 د.ك   د.ك  
  بيان المركز ال ارصدة

    ماىل  المجمع متضمنة ف 

 13,831  15,994 ذمم تجارية دائنة

اء ممتلك  -  259,585 وآالت ومعداتات شر

 

 

السنة المنتهية  
  
ديسمي    31ف 

2020 

ة المنتهية السن   
ي  

  يسمير د  31 ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
  بيان 

    المجمع  ح او الخسائر االربا مبالغ متضمنة ف 
 382,015  142,227 مبيعات 

 (2,400)  (5,618) مصاريف  

ي  رد مخصص  
 353,267  -   تحصيلها ديون مشكوك ف 

    أة اإلداره العليا : كافم

ة الجل   543,278  666,575 رواتب ومنافع أخرى قصير

 86,434  59,666 دمة الخ يةمكافأة نها 

 310,000  310,000 دارةمخصص مكافأة اعضاء مجلس اال 

 1,036,241  939,712 
 

 طارئةالتزامات   .28
امات  إلا تتمثل    ي   2020ديسمير    31بتاري    خ    الطارئةلي  

ض  ف  :  2019ديسمير    31)  د.ك  5,284,878  غ بمبلمصدرة    ان مخطابات 

   (. .كد 4,244,215
 

 تباطات رأسماليةار  .29
ي نهاية السنة ارتباطات رأسمالية لشر  لدى انك

 د.ك(.  54,753 : 2019ديسمير  31د.ك ) 30,160اء آالت ومعدات جديدة بمبلغ المجموعة ف 

  
 
 



75

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 اعات تابع / معلومات القط  .  26

 
صنيع الكابالت  ت

 المجموع   االستثمار   الكهربائية 
 د.ك   د.ك   د.ك  

      :  2019  ديسمي   31
 72,130,338  4,413,020  67,717,318 االيرادات  

 4,763,986  4,478,323  285,663   رب  ح القطاع

 (549,181)     مصاريف غير موزعة 

 4,214,805     السنة  رب  ح

 3,350,776  -  3,350,776 الت والمعداتات وآالالممتلك الاضافات 

 1,002,087  -  1,002,087 استهالك

 491,504  154,872  336,632 يل مو تكاليف ت

 4,313,762  4,313,762  - ح ايرادات توزيعات اربا 

 194,420,158  129,732,323  64,687,835 مجموع االصول 

 (19,293,260)  (2,777,718)  (16,515,542) مجموع الخصوم

ي االصول
 175,126,898  126,954,605  48,172,293 صاف 

 
 

 : فية راالمعلومات الجغ
السنة المنتهية   

  
 ديسمي   31 ف 

2020  

 نتهية السنة الم 

ي  
 ديسمير  31 ف 

2019 

 د.ك   د.ك  اإليرادات : 

 54,736,898  65,218,686 الكويت 

ق الوسط   17,344,502  14,017,159 الشر

 48,938  18,266 دولي 

 79,254,111  72,130,338 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 صلةمعامالت مع أطراف ذات أرصدة و  .27
الطراف ت كات التابعة  الرئيسيير    بالمساهمير    الصلة ذات    تمثل  كة    والشر ي اإلدا و ،  ميلةالز والشر

للمجموعة،    العليا   رةأعضاء مجلس اإلدارة وموظق 
ي  لشر وا  الت  أو  ك  مشي  بشكل  تدار  ي  الت  وتلك  المدارة  هؤالء    يمارسكات  ًا  عليها  تأثير هذه  .  ال عا فالطراف  وط  وشر التسعير  سياسات  اعتماد  يتم 

المجموعة. المعامالت   إدارة  قبل  التجميع  تم  ي  من  بير  استبعاد  عند  الم    المعامالت  كة  كات  الشر ي   لها   التابعةوالشر ذات    الت  أطراف    صلة هي 
ي هذا اإليضاح. إن تفاصيلك بالشر 

 مبينة أدناه.  الصلة لطراف ذات ة وا وعمعامالت بير  المجمالو  الرصدة ة الم ولم يتم اإلفصاح عنها ف 
 

 ديسمي   31 
 2020 

 ديسمير   31 
 2019 

 د.ك   د.ك  
  بيان المركز ال ارصدة

    ماىل  المجمع متضمنة ف 

 13,831  15,994 ذمم تجارية دائنة

اء ممتلك  -  259,585 وآالت ومعداتات شر

 

 

السنة المنتهية  
  
ديسمي    31ف 

2020 

ة المنتهية السن   
ي  

  يسمير د  31 ف 
2019 

 د.ك   د.ك  
  بيان 

    المجمع  ح او الخسائر االربا مبالغ متضمنة ف 
 382,015  142,227 مبيعات 

 (2,400)  (5,618) مصاريف  

ي  رد مخصص  
 353,267  -   تحصيلها ديون مشكوك ف 

    أة اإلداره العليا : كافم

ة الجل   543,278  666,575 رواتب ومنافع أخرى قصير

 86,434  59,666 دمة الخ يةمكافأة نها 

 310,000  310,000 دارةمخصص مكافأة اعضاء مجلس اال 

 1,036,241  939,712 
 

 طارئةالتزامات   .28
امات  إلا تتمثل    ي   2020ديسمير    31بتاري    خ    الطارئةلي  

ض  ف  :  2019ديسمير    31)  د.ك  5,284,878  غ بمبلمصدرة    ان مخطابات 

   (. .كد 4,244,215
 

 تباطات رأسماليةار  .29
ي نهاية السنة ارتباطات رأسمالية لشر  لدى انك

 د.ك(.  54,753 : 2019ديسمير  31د.ك ) 30,160اء آالت ومعدات جديدة بمبلغ المجموعة ف 
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 انات المالية المجمعةايضاحات حول البي  /تابع  
 

 ف وسياسات ادارة المخاطرداأه  .30
ا  المخاطر  من  العديد  ال  المجموعة  العملة  السو ر  لمالية، مثل: مخاطتتعرض أنشطة  مخاطر  )وتشمل  الفا الجنبية  ق  سعر    والرب  ح  ئدةومخاطر 

 . (، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةالسعريةمخاطر الو 
 

أ كة ال إن  هم  عضاء مجلس إدارة الشر عام    المسؤولون م  المخاطر    عن بشكل  اتيجياتإدارة  طر ومبادىء المخاطرة . تركز ادارة مخا   واعتماد اسي 
بشكل   ال اشي  أسالمجموعة  ومتوسطة  ة  قصير النقدية  االحتياجات  تأمير   ات  عىل  المؤشر مع  التفاعل  احتمالية  من  والتقليل  للمجموعة  جل 

ي قد تؤدي ال التأثير عىل نت السلبية  االستثمارات المالية طويلة الجل عىل أساس أنها ستعطي مردودا دائما. ر  ائج أنشطة المجموعة . وتدا الت 
 
ي ال 

ي ذلك مشتقات ال   او  /   تدخل المجموعة ف 
ي الدوات المالية بما ف 

 دوات المالية عىل اساس التخمينات المستقبلية. تتاجر ف 
 

ي تتعرض لها المجموعة ان أهم المخاطر  :   المالية الت   هي كما يىلي
 

 ر السوق اطمخ      30.1
 مخاطر العملة األجنبية    أ(

ي دول
، ف  الخ   تعمل المجموعة، وبشكل أساشي التعاون  ي و لي مجلس  ق أوسطية، وهي بذلك عرضة لمخاطر ا حر الجنبية  بعض الدول الشر لعملة 

ي والدوالر الم نرئيسي المرتبطة بأسعار رصف الديالناتجة من العديد من العمالت الجنبية، وبشكل  تنشأ مخاطر العملة الجنبية    . ريكي ار البحريت 
ي من المعامالت التجارية المستقبلية والص

 مارات الخاصة بمعامالت النشطة الجنبية. ستثاال ول والخصوم وصاف 
التدفقللتخفي  مراقبة  يتم  الجنبية،  العملة  لمخاطر  المجموعة  تعرض  من  ي ات النقدية بالعملة الجنبية، غير ف 

ع  الكويتية، ويتم الدخول ف  قود  
الحاجة  عند  اآلجلة،  الدارة  التبادل  المجموعة  سياسة  لمتطلبات  وفقا  المجموعة فصل  تتط   م،المخاطر. وبشكل عا ،  لدى  المتبعة  االجراءات  لب 

ة  التدفقات ي تستحق خالل في  ة الجل )الت   يلة الجل. شهرا( عن التدفقات النقدية طو  12النقدية بالعملة الجنبية قصير
ي حالة التوق

بوف  بعع  تسويتها  يتم  قد  استالمها  المتوقع  والمبالغ  دفعها  المستحق  المبالغ  يتم  أن  ال  ببعض،  أيعمضها  لتلك  ل  تحوط  اجراءات  ة 
ي  

ي لن يتم   رية طويلة الجل للعملة الجنبيةعقود التبادل اآلجلة للعملة الجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوهالمعامالت. ويتم الدخول ف  والت 
 ت عملة أجنبية أخرى. امال تسويتها بمع

ي تتعرض المجموعة ال 
ي تم ت مخاطر العملة الجنبية ا صاف  ي نهاية ا  يلها حو لتالية والت 

ي بأسعار االقفال ف   لسنة: ال الدينار الكويت 
 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 د.ك  د.ك  
 138,306 336,413 ريت   الدينار البح

  (2,977,230) 1,043,658 ريك  دوالر أم
بنسبة  تم اجراء اختبارات الحساسية المتعلقة بالعملة الجنبية بناء عىل تغير أ الضف  ي %2:    2019ديسمير    31)   %2سعار 

( زيادة أو نقصان ف 
اضات الم سعر الضف  ي اعداد تحليل الحساسية. ال يوجد هناك تغير خالل السنة عىل الساليب واإلفي 

 . ستخدمة ف 
 

ي حالة ما اذا ارتفع 
اض نسبة الحساسيسعر  وف  ي مقابل تلك العمالت الجنبية وبافي  السنة    عىل رب  ح  ذلك  ير ة ذاتها، يكون تأثرصف الدينار الكويت 

   أي تأثير عىل حقوق الملكية للمجموعة.  عىل النحو التالي . ال يوجد هناك
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 لمخاطر ة اتابع / أهداف وسياسات ادار  . 30
 تابع / مخاطر السوق        30.1

 تابع / مخاطر العملة األجنبية     أ(
 السنة  بــحر   
 

  
 مي  يس د 31

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك    

ي الدينار البحر   ( 2,766) (6,728)   يت 
 59,545 (20,873)   دوالر أمريكي 

   (27,601) 56,779 
 

ي حال
ا وف  الضف  انخفض سعر  ما  اذا  اض نسبة الحساسية ذاتها ، عندها لدينار  ة  ي مقابل تلك العمالت االجنبية وبافي    سيكون التأثير عىل   الكويت 

 أعاله . لما تم االفصاح عنه  ومعاكسالسنة للمجموعة مساو رب  ح 
ا  الجنبية خالل  العملة  المعامال لسنة  وتتفاوت مخاطر تقلبات رصف  اعتبار  ت.  حسب حجم وطبيعة    يمثل   أنهه عىل  أعال  يلالتحلولكن، يمكن 

 مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العملة الجنبية. 
 

 والربــح  لفائدة ار اسعمخاطر معدالت أ ب( 
الفائدة أسعار  معدالت  مخاطر  الفائدة  والرب  ح تنشأ  معدالت أسعار  ي 

ات ف  التغير تأثير  احتمال  الم الرب  ح  و   عادة من  الرباح  القيم  عىل  أو  ستقبلية 
ل ة بأسعألدوات  العادلة  الفائدةالمالية.  وبما أن المجموعة ال يوجد لديها أصول جوهرية مرتبطة مباشر عدا   ار  البنوك  رصدة ا   ما  تتعرض ،  لدى 

أسعا  معدالت  لمخاطر  بقروضها  المجموعة  يتعلق  فيما  الفائدة  الدائنة  واالجارة  ر  الثابتة    ذات ومرابحاتها  المجموعة  المتو المعدالت  تقوم  ة.  غير
ال  بادارة  من قروضها  تلك  مناسب  المحافظة عىل خليط  الدواإلجارة  مخاطر عن طريق  المعدالت ائنة  ومرابحاتها  ة. كما يقوم و تة  لثاب ا   ذات  المتغير

 من خالل وضع قيود . والرب  ح دالت اسعار الفائدة مجلس االدارة بمراقبة مع
الم مراقبة  الماليةيتم  التحكذلك هناك خطط تستخدم بشأ،  بشكل منتظم    راكز  المر وطن  اذا تطلب  عىل  ،  المحافظة  ضمن    أوضاعها ، لهداف 
 تلك الحدود. 

 
علرب  ح  اسية عىل  الحس ت  التالي يوضح درجا   الجدول ات معقو        السنة بناء  ي معى تغير

اوح بير          دالت أسع          لة ف    31)   %1-و    %1+ار الفائدة ، تي 
اوح بير   :   2019ديسمير   ات معقولة بناء عىل معدالت أسعار الفا   ر رجعي ( وبأث%1-و    % 1+ تي  ي السوق.   من بداية السنة.  وتعتير تلك التغير

ئدة ف 
ا عمليت  تم المالية للمجموعة  الدوات  عىل  بناء  االحتساب  ي تاري    خ المركز المالي المجمعلة 

ات ثابتة . ال يوجد  مع بقاء كافة المتغير   محتفظ بها ف 
 وعة . للمجم  أي تأثير عىل حقوق الملكية هناك

 
 ديسمي   31 

 2020 
 ديسمير   31 

 2019 
 +1     % - 1    %  +1     % - 1    % 
 د.ك  .ك د   د.ك  د.ك  

   41,429 (41,429)  (200,350) 200,350 السنة  ربــح
اضات المستخ ي اعداد تحليل الحسا ال يوجد تغيير خالل السنة عىل الساليب واإلفي 

 سية . دمة ف 
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 انات المالية المجمعةايضاحات حول البي  /تابع  
 

 ف وسياسات ادارة المخاطرداأه  .30
ا  المخاطر  من  العديد  ال  المجموعة  العملة  السو ر  لمالية، مثل: مخاطتتعرض أنشطة  مخاطر  )وتشمل  الفا الجنبية  ق  سعر    والرب  ح  ئدةومخاطر 

 . (، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةالسعريةمخاطر الو 
 

أ كة ال إن  هم  عضاء مجلس إدارة الشر عام    المسؤولون م  المخاطر    عن بشكل  اتيجياتإدارة  طر ومبادىء المخاطرة . تركز ادارة مخا   واعتماد اسي 
بشكل   ال اشي  أسالمجموعة  ومتوسطة  ة  قصير النقدية  االحتياجات  تأمير   ات  عىل  المؤشر مع  التفاعل  احتمالية  من  والتقليل  للمجموعة  جل 

ي قد تؤدي ال التأثير عىل نت السلبية  االستثمارات المالية طويلة الجل عىل أساس أنها ستعطي مردودا دائما. ر  ائج أنشطة المجموعة . وتدا الت 
 
ي ال 

ي ذلك مشتقات ال   او  /   تدخل المجموعة ف 
ي الدوات المالية بما ف 

 دوات المالية عىل اساس التخمينات المستقبلية. تتاجر ف 
 

ي تتعرض لها المجموعة ان أهم المخاطر  :   المالية الت   هي كما يىلي
 

 ر السوق اطمخ      30.1
 مخاطر العملة األجنبية    أ(

ي دول
، ف  الخ   تعمل المجموعة، وبشكل أساشي التعاون  ي و لي مجلس  ق أوسطية، وهي بذلك عرضة لمخاطر ا حر الجنبية  بعض الدول الشر لعملة 

ي والدوالر الم نرئيسي المرتبطة بأسعار رصف الديالناتجة من العديد من العمالت الجنبية، وبشكل  تنشأ مخاطر العملة الجنبية    . ريكي ار البحريت 
ي من المعامالت التجارية المستقبلية والص

 مارات الخاصة بمعامالت النشطة الجنبية. ستثاال ول والخصوم وصاف 
التدفقللتخفي  مراقبة  يتم  الجنبية،  العملة  لمخاطر  المجموعة  تعرض  من  ي ات النقدية بالعملة الجنبية، غير ف 

ع  الكويتية، ويتم الدخول ف  قود  
الحاجة  عند  اآلجلة،  الدارة  التبادل  المجموعة  سياسة  لمتطلبات  وفقا  المجموعة فصل  تتط   م،المخاطر. وبشكل عا ،  لدى  المتبعة  االجراءات  لب 

ة  التدفقات ي تستحق خالل في  ة الجل )الت   يلة الجل. شهرا( عن التدفقات النقدية طو  12النقدية بالعملة الجنبية قصير
ي حالة التوق

بوف  بعع  تسويتها  يتم  قد  استالمها  المتوقع  والمبالغ  دفعها  المستحق  المبالغ  يتم  أن  ال  ببعض،  أيعمضها  لتلك  ل  تحوط  اجراءات  ة 
ي  

ي لن يتم   رية طويلة الجل للعملة الجنبيةعقود التبادل اآلجلة للعملة الجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوهالمعامالت. ويتم الدخول ف  والت 
 ت عملة أجنبية أخرى. امال تسويتها بمع

ي تتعرض المجموعة ال 
ي تم ت مخاطر العملة الجنبية ا صاف  ي نهاية ا  يلها حو لتالية والت 

ي بأسعار االقفال ف   لسنة: ال الدينار الكويت 
 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 د.ك  د.ك  
 138,306 336,413 ريت   الدينار البح

  (2,977,230) 1,043,658 ريك  دوالر أم
بنسبة  تم اجراء اختبارات الحساسية المتعلقة بالعملة الجنبية بناء عىل تغير أ الضف  ي %2:    2019ديسمير    31)   %2سعار 

( زيادة أو نقصان ف 
اضات الم سعر الضف  ي اعداد تحليل الحساسية. ال يوجد هناك تغير خالل السنة عىل الساليب واإلفي 

 . ستخدمة ف 
 

ي حالة ما اذا ارتفع 
اض نسبة الحساسيسعر  وف  ي مقابل تلك العمالت الجنبية وبافي  السنة    عىل رب  ح  ذلك  ير ة ذاتها، يكون تأثرصف الدينار الكويت 

   أي تأثير عىل حقوق الملكية للمجموعة.  عىل النحو التالي . ال يوجد هناك
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 لمخاطر ة اتابع / أهداف وسياسات ادار  . 30
 تابع / مخاطر السوق        30.1

 تابع / مخاطر العملة األجنبية     أ(
 السنة  بــحر   
 

  
 مي  يس د 31

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك    

ي الدينار البحر   ( 2,766) (6,728)   يت 
 59,545 (20,873)   دوالر أمريكي 

   (27,601) 56,779 
 

ي حال
ا وف  الضف  انخفض سعر  ما  اذا  اض نسبة الحساسية ذاتها ، عندها لدينار  ة  ي مقابل تلك العمالت االجنبية وبافي    سيكون التأثير عىل   الكويت 

 أعاله . لما تم االفصاح عنه  ومعاكسالسنة للمجموعة مساو رب  ح 
ا  الجنبية خالل  العملة  المعامال لسنة  وتتفاوت مخاطر تقلبات رصف  اعتبار  ت.  حسب حجم وطبيعة    يمثل   أنهه عىل  أعال  يلالتحلولكن، يمكن 

 مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العملة الجنبية. 
 

 والربــح  لفائدة ار اسعمخاطر معدالت أ ب( 
الفائدة أسعار  معدالت  مخاطر  الفائدة  والرب  ح تنشأ  معدالت أسعار  ي 

ات ف  التغير تأثير  احتمال  الم الرب  ح  و   عادة من  الرباح  القيم  عىل  أو  ستقبلية 
ل ة بأسعألدوات  العادلة  الفائدةالمالية.  وبما أن المجموعة ال يوجد لديها أصول جوهرية مرتبطة مباشر عدا   ار  البنوك  رصدة ا   ما  تتعرض ،  لدى 

أسعا  معدالت  لمخاطر  بقروضها  المجموعة  يتعلق  فيما  الفائدة  الدائنة  واالجارة  ر  الثابتة    ذات ومرابحاتها  المجموعة  المتو المعدالت  تقوم  ة.  غير
ال  بادارة  من قروضها  تلك  مناسب  المحافظة عىل خليط  الدواإلجارة  مخاطر عن طريق  المعدالت ائنة  ومرابحاتها  ة. كما يقوم و تة  لثاب ا   ذات  المتغير

 من خالل وضع قيود . والرب  ح دالت اسعار الفائدة مجلس االدارة بمراقبة مع
الم مراقبة  الماليةيتم  التحكذلك هناك خطط تستخدم بشأ،  بشكل منتظم    راكز  المر وطن  اذا تطلب  عىل  ،  المحافظة  ضمن    أوضاعها ، لهداف 
 تلك الحدود. 

 
علرب  ح  اسية عىل  الحس ت  التالي يوضح درجا   الجدول ات معقو        السنة بناء  ي معى تغير

اوح بير          دالت أسع          لة ف    31)   %1-و    %1+ار الفائدة ، تي 
اوح بير   :   2019ديسمير   ات معقولة بناء عىل معدالت أسعار الفا   ر رجعي ( وبأث%1-و    % 1+ تي  ي السوق.   من بداية السنة.  وتعتير تلك التغير

ئدة ف 
ا عمليت  تم المالية للمجموعة  الدوات  عىل  بناء  االحتساب  ي تاري    خ المركز المالي المجمعلة 

ات ثابتة . ال يوجد  مع بقاء كافة المتغير   محتفظ بها ف 
 وعة . للمجم  أي تأثير عىل حقوق الملكية هناك

 
 ديسمي   31 

 2020 
 ديسمير   31 

 2019 
 +1     % - 1    %  +1     % - 1    % 
 د.ك  .ك د   د.ك  د.ك  

   41,429 (41,429)  (200,350) 200,350 السنة  ربــح
اضات المستخ ي اعداد تحليل الحسا ال يوجد تغيير خالل السنة عىل الساليب واإلفي 

 سية . دمة ف 
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 انات المالية المجمعةول البيايضاحات ح  /تابع  
 
 تابع / أهداف وسياسات ادارة المخاطر    .30

 ع / مخاطر السوق تاب       30.1
 المخاطر السعرية    ( ج

التقلبات لمخاطر  المجموعة  مساهما   تتعرض  ي 
باستثماراتها ف  المتعلقة  خاصة   ، يتم تصني السعرية إلستثماراتها  الملكية.   ي ت 

االستثمارات ف  ف 
 . بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىكإستثمارات لملكية  مساهمات ا 

ي الوراق المالية تقوم ا بات قلطر الناتجة عن التوالدارة المخا 
 لمجموعة بتنوي    ع محافظها االستثمارية.   السعرية الستثماراتها ف 

 
ي تتيوضح الجدول التالي در  ي الوراق المالية، وعىل أساس المخاطر المحتملة  باستثم  عرض لها المجموعة والمتعلقةجات الحساسية الت 

اراتها ف 
الوراق تلك  إفراديب  لسعار  ي   شكل 

ف  السن المالي .    التقرير   اري    خت  كما  خالل  تغيير  هناك  يوجد  ي  ال 
ف  المستخدمة  اضات  واإلفي  الساليب  عىل  ة 

 .  اعداد تحليل الحساسية 
 

ت أسعار   ي حقوق الملكية سي ن تأثير  بالزيادة / النقصان فإ   ( %2:  2019ديسمير   31) %2  بنسبة ي  بشكل إفراد الوراق المالية اذا تغير
ن كما كو ف 

 :  يىلي

 
 ي  سمدي 31

2020 
 ديسمير   31 

2019 

 

 زيادة
2 % 

 د.ك 

 نقصان
2 % 
 ك د. 

 زيادة  
2 % 

 د.ك 

 نقصان 
2 % 

 د.ك 
ة  الل االيرادات الشاملبالقيمة العادلة من خ ستثمارات إ

 االخرى: 
     

(2,172,323) 2,172,323  (1,933,427) 1,933,427 الملكيةحقوق  التأثير عىل   
 
 

 مخاطر االئتمان   30.2
هي  االئتمان  ال تلك    مخاطر  أطراف  من  طرف  قدرة  عدم  عن  تنتج  ي  الت  بذلك المخاطر  مسببا  اآلخر  الطرف  تجاه  اماته  بالي   الوفاء  المالية  دوات 

ا خ للطرف  مالية  تجا خر آل سارة  المجموعة  سياسة  ان  تعرضه.   تحاول ه  كما  دائم.   بشكل  المخاطر  تلك  مراقبة  تتطلب  االئتمان  لمخاطر  ا 
المالمجموعة   تلك  تركير   ع خا عدم  محدطر  أعمال  أو  مناطق  ي 

ف  عمالء  مجموعة  أو  أفراد  مختلفة. كما  ىل  أنشطة  ي 
ف  تعامالتها  تنوي    ع  خالل  من  دة 

 ن ذلك مناسبا. ىل ضمانات حيثما كا يتم الحصول ع 
 

ا  تعرض  مدى  بي  لمجموعةان  تاري    خ  ي 
ف  المالية كما  الصول  ضمن  المدرجة  بالمبالغ  محدود  االئتمان  المالي  لمخاطر  المركز  والملخصة    مجمع الان 

 :  عىل النحو التالي
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك  

 76,875,445 65,436,799 ( 12)ايضاح    –خرى يرادات الشاملة اال استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اال 
 17,078,319 29,606,122 ذمم تجارية مدينة 

 835,496 339,449 ( 15ات مقدما )ايضاح  التتضمن مدفوعمدينة أخرى  ذمم 
ي   أرصدة لدى البنوك

 24,403,312 26,152,909 ( 16 محافظ مدارة )ايضاح  ونقد محتفظ به ف 
 121,535,279 119,192,572 

 
 

 
 

 

 المجمعةلمالية  ايضاحات حول البيانات ا  /بع  تا
 
 تابع / أهداف وسياسات ادارة المخاطر    .30

 مخاطر االئتمان تابع /  30.2
مدين   ة بع   د خص   م مخص   ص التجاري  ة الذمم ال   ي   ة . ت   م ع   رض فظ به  ا ل   دى مؤسس   ات مالي   ة ذات كف   اءه ائتماني  ة عالمح   ت وكالرص  دة ل   دى البن    إن

ي تحصيلها الديون المشك
ي الوك ف 

ي قيمتها. رصدة ل. باعتقاد اإلدارة فإن صاف 
 م يفت موعد استحقاقها وال يوجد هبوط ف 

 
 مخاطر السيولة     30.3

مخاطر   الان  تلك  هي  بالاطر  مخالسيولة  الوفاء  عىل  المجموعة  قدرة  عدم  ال  تؤدي  ي  تلك  الت  من  وللحد  استحقاقها.   عند  الغير  تجاه  اماتها  ي  
 ها بعد الخذ بعير  االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم. رة أصولموعة بتنوي    ع مصادر التمويل وادا مت ادارة المجالمخاطر، قا 

 
ات ان  امات السداد التعاقدماليال لخصومل  اإلستحقاقفي   :  ية المخصومة هي كما يىلي ة للمجموعة استنادا ال الي  

 

 
خالل شهر  

 واحد 

 

  3ىل  ا  1
 أشهر

 

  12اىل   3
 موع اجمل شهر

 د.ك كد. د.ك د.ك 
     : 2020  ديسمي   31

     الخصوم 
 1,702,884 - 1,702,884 - ذمم تجاريه دائنة 

 7,179,352 5,104,066 1,645,127 430,159 دائنة اخرى ومستحقات  ذمم 
ة االجل   3,654,042 - 2,093,999 1,560,043 قروض قصير

 18,694 - - 18,694 بنوك دائنة 

 2,008,896 5,442,010 5,104,066 12,554,972 

     : 2019  ديسمي   31
     الخصوم 

 2,242,276 - 2,242,276 - ذمم تجاريه دائنة 

 5,964,659 4,583,947 1,258,924 121,788 دائنة اخرى ومستحقات  ذمم 

ة االجل   3,687,074 - 3,687,074 - قروض قصير

 135,277 135,277 - - تمويل اجارة دائنة 

 3,502,939 1,530,886 1,972,053 - ائنة دمرابحات 

 925 - - 925 دائنة  بنوك

 122,713 9,160,327 6,250,110 15,533,150 
  

 قياس القيمة العادلة   .31
   لقيمة العادلةم  لهر التسلسل ال      31.1

ي السعر ا 
ي معاملة متتمثل القيمة العادلة ف 

ام ف  ي السوق بتاري    خ القياس. نتلذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل الي  
 ظمة بير  المشاركير  ف 

ي بيان المركز المالي ان االص
ت من التسلسل الهرمي للقيمة  تويا مسصنيفها ال ثالثة  يتم ت   المجمع  ول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة ف 

 . العادلة
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 انات المالية المجمعةول البيايضاحات ح  /تابع  
 
 تابع / أهداف وسياسات ادارة المخاطر    .30

 ع / مخاطر السوق تاب       30.1
 المخاطر السعرية    ( ج

التقلبات لمخاطر  المجموعة  مساهما   تتعرض  ي 
باستثماراتها ف  المتعلقة  خاصة   ، يتم تصني السعرية إلستثماراتها  الملكية.   ي ت 

االستثمارات ف  ف 
 . بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىكإستثمارات لملكية  مساهمات ا 

ي الوراق المالية تقوم ا بات قلطر الناتجة عن التوالدارة المخا 
 لمجموعة بتنوي    ع محافظها االستثمارية.   السعرية الستثماراتها ف 

 
ي تتيوضح الجدول التالي در  ي الوراق المالية، وعىل أساس المخاطر المحتملة  باستثم  عرض لها المجموعة والمتعلقةجات الحساسية الت 

اراتها ف 
الوراق تلك  إفراديب  لسعار  ي   شكل 

ف  السن المالي .    التقرير   اري    خت  كما  خالل  تغيير  هناك  يوجد  ي  ال 
ف  المستخدمة  اضات  واإلفي  الساليب  عىل  ة 

 .  اعداد تحليل الحساسية 
 

ت أسعار   ي حقوق الملكية سي ن تأثير  بالزيادة / النقصان فإ   ( %2:  2019ديسمير   31) %2  بنسبة ي  بشكل إفراد الوراق المالية اذا تغير
ن كما كو ف 

 :  يىلي

 
 ي  سمدي 31

2020 
 ديسمير   31 

2019 

 

 زيادة
2 % 

 د.ك 

 نقصان
2 % 
 ك د. 

 زيادة  
2 % 

 د.ك 

 نقصان 
2 % 

 د.ك 
ة  الل االيرادات الشاملبالقيمة العادلة من خ ستثمارات إ

 االخرى: 
     

(2,172,323) 2,172,323  (1,933,427) 1,933,427 الملكيةحقوق  التأثير عىل   
 
 

 مخاطر االئتمان   30.2
هي  االئتمان  ال تلك    مخاطر  أطراف  من  طرف  قدرة  عدم  عن  تنتج  ي  الت  بذلك المخاطر  مسببا  اآلخر  الطرف  تجاه  اماته  بالي   الوفاء  المالية  دوات 

ا خ للطرف  مالية  تجا خر آل سارة  المجموعة  سياسة  ان  تعرضه.   تحاول ه  كما  دائم.   بشكل  المخاطر  تلك  مراقبة  تتطلب  االئتمان  لمخاطر  ا 
المالمجموعة   تلك  تركير   ع خا عدم  محدطر  أعمال  أو  مناطق  ي 

ف  عمالء  مجموعة  أو  أفراد  مختلفة. كما  ىل  أنشطة  ي 
ف  تعامالتها  تنوي    ع  خالل  من  دة 

 ن ذلك مناسبا. ىل ضمانات حيثما كا يتم الحصول ع 
 

ا  تعرض  مدى  بي  لمجموعةان  تاري    خ  ي 
ف  المالية كما  الصول  ضمن  المدرجة  بالمبالغ  محدود  االئتمان  المالي  لمخاطر  المركز  والملخصة    مجمع الان 

 :  عىل النحو التالي
 ديسمي   31 

2020 
 ديسمير   31

2019 
 د.ك  د.ك  

 76,875,445 65,436,799 ( 12)ايضاح    –خرى يرادات الشاملة اال استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اال 
 17,078,319 29,606,122 ذمم تجارية مدينة 

 835,496 339,449 ( 15ات مقدما )ايضاح  التتضمن مدفوعمدينة أخرى  ذمم 
ي   أرصدة لدى البنوك

 24,403,312 26,152,909 ( 16 محافظ مدارة )ايضاح  ونقد محتفظ به ف 
 121,535,279 119,192,572 

 
 

 
 

 

 المجمعةلمالية  ايضاحات حول البيانات ا  /بع  تا
 
 تابع / أهداف وسياسات ادارة المخاطر    .30

 مخاطر االئتمان تابع /  30.2
مدين   ة بع   د خص   م مخص   ص التجاري  ة الذمم ال   ي   ة . ت   م ع   رض فظ به  ا ل   دى مؤسس   ات مالي   ة ذات كف   اءه ائتماني  ة عالمح   ت وكالرص  دة ل   دى البن    إن

ي تحصيلها الديون المشك
ي الوك ف 

ي قيمتها. رصدة ل. باعتقاد اإلدارة فإن صاف 
 م يفت موعد استحقاقها وال يوجد هبوط ف 

 
 مخاطر السيولة     30.3

مخاطر   الان  تلك  هي  بالاطر  مخالسيولة  الوفاء  عىل  المجموعة  قدرة  عدم  ال  تؤدي  ي  تلك  الت  من  وللحد  استحقاقها.   عند  الغير  تجاه  اماتها  ي  
 ها بعد الخذ بعير  االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم. رة أصولموعة بتنوي    ع مصادر التمويل وادا مت ادارة المجالمخاطر، قا 

 
ات ان  امات السداد التعاقدماليال لخصومل  اإلستحقاقفي   :  ية المخصومة هي كما يىلي ة للمجموعة استنادا ال الي  

 

 
خالل شهر  

 واحد 

 

  3ىل  ا  1
 أشهر

 

  12اىل   3
 موع اجمل شهر

 د.ك كد. د.ك د.ك 
     : 2020  ديسمي   31

     الخصوم 
 1,702,884 - 1,702,884 - ذمم تجاريه دائنة 

 7,179,352 5,104,066 1,645,127 430,159 دائنة اخرى ومستحقات  ذمم 
ة االجل   3,654,042 - 2,093,999 1,560,043 قروض قصير

 18,694 - - 18,694 بنوك دائنة 

 2,008,896 5,442,010 5,104,066 12,554,972 

     : 2019  ديسمي   31
     الخصوم 

 2,242,276 - 2,242,276 - ذمم تجاريه دائنة 

 5,964,659 4,583,947 1,258,924 121,788 دائنة اخرى ومستحقات  ذمم 

ة االجل   3,687,074 - 3,687,074 - قروض قصير

 135,277 135,277 - - تمويل اجارة دائنة 

 3,502,939 1,530,886 1,972,053 - ائنة دمرابحات 

 925 - - 925 دائنة  بنوك

 122,713 9,160,327 6,250,110 15,533,150 
  

 قياس القيمة العادلة   .31
   لقيمة العادلةم  لهر التسلسل ال      31.1

ي السعر ا 
ي معاملة متتمثل القيمة العادلة ف 

ام ف  ي السوق بتاري    خ القياس. نتلذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل الي  
 ظمة بير  المشاركير  ف 

ي بيان المركز المالي ان االص
ت من التسلسل الهرمي للقيمة  تويا مسصنيفها ال ثالثة  يتم ت   المجمع  ول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة ف 

 . العادلة
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة لقيمقياس اتابع /     .31

   لعادلةلقيمة ا التسلسل الهرم  لتابع /      31.1
: التا و ياس وذلك عىل النح يتم تحديد المستويات الثالث بناء عىل قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للق   لي

ي  :   1مستوى  -
ف  العادلة  القيمة  قياسات  اس  تتمثل  ي 

ف  المعدلة(  )غير  المدرجة  االسعار  من  المشتقة  مايتعلق  واق  القياسات  ي 
ف  نشطة 

 باصول او خصوم مماثلة. 
المد :   2مستوى  - االسعار  بخالف  مدخالت  من  المشتقة  القياسات  ي 

ف  العادلة  القيمة  قياسات  التتمثل  ا رجة  ي 
ف    ستوى لممتضمنة 

للرص اما والقابلة  والخصوم  باالصول  يتعلق  فيما  من   د  )المشتقة  ة  مباشر غير  بصورة  او  )كاالسعار(  ة  مباشر   بصورة 
 سعار( ، و اال 

القيم  :   3مستوى  - العادتتمثل قياسات  الخصوم ة  او  باالصول  خاصة  مدخالت  تتضمن  تقييم  اساليب  من  المشتقة  القياسات  ي 
ف  لة 

ي    قية مرصودة )مدخالت غير قابلة للرصد(. ت سو نا ال تستند ال بيا  الت 
 قياس القيمة العادلة للدوات المالية    31.2

ي بيان ألصولان القيمة المدرجة ل
 المالي المجمع يمكن ان تصنف عىل النحو التالي :  المركز  والخصوم المالية للمجموعة الواردة ف 

 

   أصول مالية : 
 ديسمي    31  

2020 
   ديسمير  31 

2019 
 د.ك  د.ك     كلفة المطفأة: بالت

 17,078,319 29,606,122    ذمم تجارية مدينة  -

 835,496 339,449    ( 15)ايضاح  مقدما التتضمن مدفوعات مدينة أخرى  ذمم  -

 24,467,421 26,257,513    بنوك لدى ال  ارصدةنقد و  -

      

        ات الشاملة األخرى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيراد

 108,616,152 96,671,328    بالقيمة العادلة  -

    152,874,412 150,997,388 

      خصوم مالية : 

      لتكلفة المطفأة: لية باخصوم ما

 2,242,276 1,702,884    ذمم تجارية دائنة  -

 5,964,659 7,179,352      دائنة أخرى ومستحقات  ذمم  -

ة االج -  3,657,450 3,646,476    ل قروض قصير

 130,000 -    تمويل اجارة دائنة  -

 3,469,105 -    نة مرابحات دائ  -

 925 18,694    بنوك دائنة  -

    12,547,406 15,464,415 

 
ي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة.  لألصول تعتير االدارة المبالغ المدرجة   والخصوم المالية والت 

 مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.  المالية بناء عىل أدئ   االصول أو الخصومه تصنيف م فييتديد المستوى الذي يتم تح
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31

 قياس القيمة العادلة لالدوات المالية تابع /      31.2
ي بي  ان المرك  ز الم  الي المم  ة ا قيمالي  ة المقاس  ة بالان االص  ول ال

جم  ع ي  تم تص  نيفها التسلس  ل اله  رمي للقيم  ة العادل  ة ع  ىل لعادل  ة ع  ىل اس  اس دوري ف 
: نحو التا ال  لي

 المجموع  3مستوى  2مستوى  1مستوى  
 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

     :  2020مي   ديس  31
     خرى: بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اال ستثمارات إ

 36,610,973 - - 36,610,973 حلية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة ية مالاوراق م

 4,135,390 4,135,390 - - من خالل محافظ مدارة عرة محتفظ بها  اوراق مالية محلية غير مس 

 14,696,038 - - 14,696,038 مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة   اجنبية اوراق مالية

 2,952,755 2,952,755 - - مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة   غير ة  اجنبي اوراق مالية

 2,900,238 2,900,238 - - ارةمداوراق مالية اجنبية غير مسعرة 

 31,234,529 31,234,529 - - مسعرة  غير   أجنبيةاوراق مالية 

 4,141,405 - 4,141,405 - محلية مدارة   اديقصن

 51,307,011 4,141,405 41,222,912 96,671,328 

     

     :  2019ديسمي    31
     خرى: بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اال ت ستثماراإ

 43,490,942 - - 43,490,942 مدارة   ل محافظاق مالية محلية مسعرة محتفظ بها من خالاور 

 4,151,710 4,151,710 - - فظ مدارة اوراق مالية محلية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محا 

 21,535,449 - - 21,535,449 من خالل محافظ مدارة مسعرة محتفظ بها   اجنبية اوراق مالية

 3,300,291 3,300,291 - - ة فظ مدار مسعرة محتفظ بها من خالل محا   جنبية غير ا  اوراق مالية

 31,735,457 31,735,457 - - اوراق مالية اجنبية غير مسعرة  

 5,250 5,250 - - مسعرة غير ة اوراق مالية محلي 

 4,397,053 - 4,397,053 - محلية مدارة   اديقصن

 65,026,391 4,397,053 39,192,708 108,616,152  
ة التقرير.   2و   1مستويات    امة بير  لم تكن هناك أي عمليات تحويل ه   خالل في 

 
 القياس بالقيمة العادلة    

ة الت قياسض م المستخدمة لغرا ان الطرق وتقنيات التقيي   قارير المالية السابقة. القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع في 
 وراق مالية مسعرةأ ( أ

اإلستثمارات  تتك  أورا ون  من  رئيسي  بشكل  المدارة  المحافظ  ي 
ماليةف  ي    ق  والت  مسعرة  وأجنبية  تحديد  محلية  العادلةتم  آخر   قيمها  ال  بالرجوع 
    .  التقارير المالية عروض اسعار بتاري    خ
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة لقيمقياس اتابع /     .31

   لعادلةلقيمة ا التسلسل الهرم  لتابع /      31.1
: التا و ياس وذلك عىل النح يتم تحديد المستويات الثالث بناء عىل قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للق   لي

ي  :   1مستوى  -
ف  العادلة  القيمة  قياسات  اس  تتمثل  ي 

ف  المعدلة(  )غير  المدرجة  االسعار  من  المشتقة  مايتعلق  واق  القياسات  ي 
ف  نشطة 

 باصول او خصوم مماثلة. 
المد :   2مستوى  - االسعار  بخالف  مدخالت  من  المشتقة  القياسات  ي 

ف  العادلة  القيمة  قياسات  التتمثل  ا رجة  ي 
ف    ستوى لممتضمنة 

للرص اما والقابلة  والخصوم  باالصول  يتعلق  فيما  من   د  )المشتقة  ة  مباشر غير  بصورة  او  )كاالسعار(  ة  مباشر   بصورة 
 سعار( ، و اال 

القيم  :   3مستوى  - العادتتمثل قياسات  الخصوم ة  او  باالصول  خاصة  مدخالت  تتضمن  تقييم  اساليب  من  المشتقة  القياسات  ي 
ف  لة 

ي    قية مرصودة )مدخالت غير قابلة للرصد(. ت سو نا ال تستند ال بيا  الت 
 قياس القيمة العادلة للدوات المالية    31.2

ي بيان ألصولان القيمة المدرجة ل
 المالي المجمع يمكن ان تصنف عىل النحو التالي :  المركز  والخصوم المالية للمجموعة الواردة ف 

 

   أصول مالية : 
 ديسمي    31  

2020 
   ديسمير  31 

2019 
 د.ك  د.ك     كلفة المطفأة: بالت

 17,078,319 29,606,122    ذمم تجارية مدينة  -

 835,496 339,449    ( 15)ايضاح  مقدما التتضمن مدفوعات مدينة أخرى  ذمم  -

 24,467,421 26,257,513    بنوك لدى ال  ارصدةنقد و  -

      

        ات الشاملة األخرى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيراد

 108,616,152 96,671,328    بالقيمة العادلة  -

    152,874,412 150,997,388 

      خصوم مالية : 

      لتكلفة المطفأة: لية باخصوم ما

 2,242,276 1,702,884    ذمم تجارية دائنة  -

 5,964,659 7,179,352      دائنة أخرى ومستحقات  ذمم  -

ة االج -  3,657,450 3,646,476    ل قروض قصير

 130,000 -    تمويل اجارة دائنة  -

 3,469,105 -    نة مرابحات دائ  -

 925 18,694    بنوك دائنة  -

    12,547,406 15,464,415 

 
ي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة.  لألصول تعتير االدارة المبالغ المدرجة   والخصوم المالية والت 

 مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.  المالية بناء عىل أدئ   االصول أو الخصومه تصنيف م فييتديد المستوى الذي يتم تح
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31

 قياس القيمة العادلة لالدوات المالية تابع /      31.2
ي بي  ان المرك  ز الم  الي المم  ة ا قيمالي  ة المقاس  ة بالان االص  ول ال

جم  ع ي  تم تص  نيفها التسلس  ل اله  رمي للقيم  ة العادل  ة ع  ىل لعادل  ة ع  ىل اس  اس دوري ف 
: نحو التا ال  لي

 المجموع  3مستوى  2مستوى  1مستوى  
 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

     :  2020مي   ديس  31
     خرى: بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اال ستثمارات إ

 36,610,973 - - 36,610,973 حلية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة ية مالاوراق م

 4,135,390 4,135,390 - - من خالل محافظ مدارة عرة محتفظ بها  اوراق مالية محلية غير مس 

 14,696,038 - - 14,696,038 مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة   اجنبية اوراق مالية

 2,952,755 2,952,755 - - مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدارة   غير ة  اجنبي اوراق مالية

 2,900,238 2,900,238 - - ارةمداوراق مالية اجنبية غير مسعرة 

 31,234,529 31,234,529 - - مسعرة  غير   أجنبيةاوراق مالية 

 4,141,405 - 4,141,405 - محلية مدارة   اديقصن

 51,307,011 4,141,405 41,222,912 96,671,328 

     

     :  2019ديسمي    31
     خرى: بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اال ت ستثماراإ

 43,490,942 - - 43,490,942 مدارة   ل محافظاق مالية محلية مسعرة محتفظ بها من خالاور 

 4,151,710 4,151,710 - - فظ مدارة اوراق مالية محلية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محا 

 21,535,449 - - 21,535,449 من خالل محافظ مدارة مسعرة محتفظ بها   اجنبية اوراق مالية

 3,300,291 3,300,291 - - ة فظ مدار مسعرة محتفظ بها من خالل محا   جنبية غير ا  اوراق مالية

 31,735,457 31,735,457 - - اوراق مالية اجنبية غير مسعرة  

 5,250 5,250 - - مسعرة غير ة اوراق مالية محلي 

 4,397,053 - 4,397,053 - محلية مدارة   اديقصن

 65,026,391 4,397,053 39,192,708 108,616,152  
ة التقرير.   2و   1مستويات    امة بير  لم تكن هناك أي عمليات تحويل ه   خالل في 

 
 القياس بالقيمة العادلة    

ة الت قياسض م المستخدمة لغرا ان الطرق وتقنيات التقيي   قارير المالية السابقة. القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع في 
 وراق مالية مسعرةأ ( أ

اإلستثمارات  تتك  أورا ون  من  رئيسي  بشكل  المدارة  المحافظ  ي 
ماليةف  ي    ق  والت  مسعرة  وأجنبية  تحديد  محلية  العادلةتم  آخر   قيمها  ال  بالرجوع 
    .  التقارير المالية عروض اسعار بتاري    خ
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31

 عادلة لالدوات الماليةقياس القيمة ال / تابع    31.2
 ة العادلة   بالقيم القياستابع / 

 وراق مالية غير مسعرة  أ ( ب
العادلة   القيمة  تقدير  ي باستخدام  عرة  لالوراق المالية غير المسيتم 

ية المعدلة لقيما   صاف  بعض  ة الدفي  تشمل  أخرى  تقييم  اضات   وأساليب   االفي 
  . للرصد الت سوقية قابلة غير المدعومة من قبل اسعار او معد 

  صناديق مدا
 رة  ج(  استثمارات ف 

مسعرةتتك  من وحدات غير  الغير  من قبل  المدارة  اإلستثمارية  الصناديق  ي 
اإلستثمارات ف  تم  ون  الع  وقد  القيمة  الوحدات ل لة  اد تحديد  بناء    تلك 

ي 
ي تاري    خ التقارير الم  ن قبل مدير الصندوق قيمة االصل المعلنة م عىل صاف 

 الية. كما ف 
 

 قياسات القيمة العادلة   –لثالث  المستوى ا 
ي المستوى )ياس المان ق

بيانات  ال   ال  جوهرية التستند ت  تقنيات تقييم تستند ال مدخال  يشمل استخدام (3جموعة لألصول المالية المصنفة ف 
: حية ال االرصدة ت المالية ضمن هذا المستوى من االرصدة االفتتا . كما يمكن تسوية االدوا المرصودةالسوقية   الختامية عىل النحو التالي

 

     

 سعرةم غير ماسه
ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  إ

 االيرادات الشاملة االخرى 

     
 ديسمي   31

2020  
ديسمير    31

2019 
 د.ك   .ك د      

 34,437,004  39,192,708     الرصدة االفتتاحية 

 3,300,291  2,904,433     اضافات

 (142,879)  (24,717)     استبعادات 

ي القيمة 
 1,598,292  (849,512)     العادلة التغير ف 

 39,192,708  41,222,912     الختامية األرصدة 
 

الفريق   بيقوم  الراء  اج المالي للمجموعة  التقارير  الغراض  المالية  للبنود  تقييم  للمستوى  عمليات  العادلة  القيم  ي ذلك 
اختيار  .  3مالية، بما ف  يتم 

 زيادة االستفادة من المعلومات السوقية.    ية بهدفالتقييم بناء عىل خصائص كل اداة مال  تقنيات
 

ي سوق نشط ان القيمة العادلة لالدوات المالية غير المتاج
ام تقنيات التقييم. كما  ( يتم تحديدها باستخدالمسعرةالوراق المالية غير  ثل ا )م ر بها ف 

لال  العادلة  القيمة  ي االو ان 
الجمالي ا هي تقريبا ا   المسعرة راق المالية غير  ستثمارات ف  لالستثمارات  المقدرة  بتاري    خ لقيمة  تحقيقها  تم  لو  معنية كما 

    . التقرير 
 

القي تحديد  ا عند  لتلك  العادلة  االستثمار ستتثال مة  مدراء  يقوم  للم  مارات،  المالي  اضات  جموعة والفريق  بافي  والقيام  متنوعة  طرق    باستخدام 
احوال   عىل  . مبنية  تح  السوق الموجودة بتاري    خ كل مركز مالي العادلةعند  القيمة  ة  ديد  ير ي القيمة    باستخدام تقنيات اسعار المعامالت االخ

وصاف 
ية المع    . دلةالدفي 

 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31
 ليةة العادلة لالدوات الما قياس القيمتابع /       31.2
 ة العادلة  ت القيمقياسا –المستوى الثالث تابع/ 

ي المخاطر ذات الصلة المستخدم   تغير ال ير جوهري اذا كان  سيكون غ  بيان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى المجمعإن االثر عىل  
ف 

 %. 5بنسبة   3لعادلة الستثمارات المستوى لتقدير القيمة ا 
 

 هداف إدارة رأس المالأ  .32
، وذلك من خال رأس ال  ان أهداف المجموعة الخاصة بادارة كير  عىل مبدأ االستمرارية للمجموعة وتحقيق العائد المناسب للمساهمير  ل  مال هي الي 

 رأس المال. كلة هياستغالل أفضل ل
 

الم بادارة هيكلة رأس  المجموعة  ا تقوم  الآلزمة ، عىل ضوء  التعديالت  االقال وعمل  الظروف  ي 
ف  ات  المتعلقلمتغير الخرى  ات  والمتغير ة  تصادية 

المجموعة. لمخبا  بأصول  المرتبطة  ب   اطر  المجموعة  تقوم  قد  أوتعديلها،  المال  رأس  هيكلة  الموللمحافظة عىل  المبالغ  أرباح  وعة  دفتعديل  عن 
 ول لتخفيض المديونيات. أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أص  مساهمير  رأس المال لل جزء منأو تعيد المساهمير  

 
 لتالية: لبنود ا يتكون هيكل رأس مال المجموعة من ا 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 د.ك  د.ك  
ة الجل )ايضاح   3,657,450 3,646,476 ( 22قروض قصير

 130,000 - ( 23)ايضاح  دائنة ارة  اجتمويل 

 3,469,106 - ( 24اح )ايض  مرابحات دائنة

 (24,466,496) (26,238,819) ( 16النقد )ايضاح  يطرح : النقد وشبه 

  المدي 
 (17,209,940) (22,592,343) ونيات صاف 

كة األم    174,675,376 185,858,389 حقوق الملكية الخاصة بمالك  الشر
ي نفس القطاعت ال ها مع الج وتماشيا 

 المال عن طريق نسبة المديونية .   ، تقوم المجموعة بمراقبة رأس  خرى ف 
 
ي المديونيات  نسبة المديونية عناحتساب  تم 

كة االم، وكما يىلي : جموع حقعىل م   طريق قسمة صاف   وق الملكية الخاصة بمالكي الشر
 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 ك د.  د.ك  
ي المديوني

 (17,209,940) (22,592,343) ت ا صاف 

كة الم الخا  مجموع حقوق الملكية  174,675,376 185,858,389 صة بمالكي الشر

 (10%) (12%) ة نسبة المديوني
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 
 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31

 عادلة لالدوات الماليةقياس القيمة ال / تابع    31.2
 ة العادلة   بالقيم القياستابع / 

 وراق مالية غير مسعرة  أ ( ب
العادلة   القيمة  تقدير  ي باستخدام  عرة  لالوراق المالية غير المسيتم 

ية المعدلة لقيما   صاف  بعض  ة الدفي  تشمل  أخرى  تقييم  اضات   وأساليب   االفي 
  . للرصد الت سوقية قابلة غير المدعومة من قبل اسعار او معد 

  صناديق مدا
 رة  ج(  استثمارات ف 

مسعرةتتك  من وحدات غير  الغير  من قبل  المدارة  اإلستثمارية  الصناديق  ي 
اإلستثمارات ف  تم  ون  الع  وقد  القيمة  الوحدات ل لة  اد تحديد  بناء    تلك 

ي 
ي تاري    خ التقارير الم  ن قبل مدير الصندوق قيمة االصل المعلنة م عىل صاف 

 الية. كما ف 
 

 قياسات القيمة العادلة   –لثالث  المستوى ا 
ي المستوى )ياس المان ق

بيانات  ال   ال  جوهرية التستند ت  تقنيات تقييم تستند ال مدخال  يشمل استخدام (3جموعة لألصول المالية المصنفة ف 
: حية ال االرصدة ت المالية ضمن هذا المستوى من االرصدة االفتتا . كما يمكن تسوية االدوا المرصودةالسوقية   الختامية عىل النحو التالي

 

     

 سعرةم غير ماسه
ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  إ

 االيرادات الشاملة االخرى 

     
 ديسمي   31

2020  
ديسمير    31

2019 
 د.ك   .ك د      

 34,437,004  39,192,708     الرصدة االفتتاحية 

 3,300,291  2,904,433     اضافات

 (142,879)  (24,717)     استبعادات 

ي القيمة 
 1,598,292  (849,512)     العادلة التغير ف 

 39,192,708  41,222,912     الختامية األرصدة 
 

الفريق   بيقوم  الراء  اج المالي للمجموعة  التقارير  الغراض  المالية  للبنود  تقييم  للمستوى  عمليات  العادلة  القيم  ي ذلك 
اختيار  .  3مالية، بما ف  يتم 

 زيادة االستفادة من المعلومات السوقية.    ية بهدفالتقييم بناء عىل خصائص كل اداة مال  تقنيات
 

ي سوق نشط ان القيمة العادلة لالدوات المالية غير المتاج
ام تقنيات التقييم. كما  ( يتم تحديدها باستخدالمسعرةالوراق المالية غير  ثل ا )م ر بها ف 

لال  العادلة  القيمة  ي االو ان 
الجمالي ا هي تقريبا ا   المسعرة راق المالية غير  ستثمارات ف  لالستثمارات  المقدرة  بتاري    خ لقيمة  تحقيقها  تم  لو  معنية كما 

    . التقرير 
 

القي تحديد  ا عند  لتلك  العادلة  االستثمار ستتثال مة  مدراء  يقوم  للم  مارات،  المالي  اضات  جموعة والفريق  بافي  والقيام  متنوعة  طرق    باستخدام 
احوال   عىل  . مبنية  تح  السوق الموجودة بتاري    خ كل مركز مالي العادلةعند  القيمة  ة  ديد  ي القيمة    باستخدام تقنيات اسعار المعامالت االخير

وصاف 
ية المع    . دلةالدفي 

 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ة العادلة قياس القيمتابع /     .31
 ليةة العادلة لالدوات الما قياس القيمتابع /       31.2
 ة العادلة  ت القيمقياسا –المستوى الثالث تابع/ 

ي المخاطر ذات الصلة المستخدم   تغير ال ير جوهري اذا كان  سيكون غ  بيان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى المجمعإن االثر عىل  
ف 

 %. 5بنسبة   3لعادلة الستثمارات المستوى لتقدير القيمة ا 
 

 هداف إدارة رأس المالأ  .32
، وذلك من خال رأس ال  ان أهداف المجموعة الخاصة بادارة كير  عىل مبدأ االستمرارية للمجموعة وتحقيق العائد المناسب للمساهمير  ل  مال هي الي 

 رأس المال. كلة هياستغالل أفضل ل
 

الم بادارة هيكلة رأس  المجموعة  ا تقوم  الآلزمة ، عىل ضوء  التعديالت  االقال وعمل  الظروف  ي 
ف  ات  المتعلقلمتغير الخرى  ات  والمتغير ة  تصادية 

المجموعة. لمخبا  بأصول  المرتبطة  ب   اطر  المجموعة  تقوم  قد  أوتعديلها،  المال  رأس  هيكلة  الموللمحافظة عىل  المبالغ  أرباح  وعة  دفتعديل  عن 
 ول لتخفيض المديونيات. أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أص  مساهمير  رأس المال لل جزء منأو تعيد المساهمير  

 
 لتالية: لبنود ا يتكون هيكل رأس مال المجموعة من ا 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 د.ك  د.ك  
ة الجل )ايضاح   3,657,450 3,646,476 ( 22قروض قصير

 130,000 - ( 23)ايضاح  دائنة ارة  اجتمويل 

 3,469,106 - ( 24اح )ايض  مرابحات دائنة

 (24,466,496) (26,238,819) ( 16النقد )ايضاح  يطرح : النقد وشبه 

  المدي 
 (17,209,940) (22,592,343) ونيات صاف 

كة األم    174,675,376 185,858,389 حقوق الملكية الخاصة بمالك  الشر
ي نفس القطاعت ال ها مع الج وتماشيا 

 المال عن طريق نسبة المديونية .   ، تقوم المجموعة بمراقبة رأس  خرى ف 
 
ي المديونيات  نسبة المديونية عناحتساب  تم 

كة االم، وكما يىلي : جموع حقعىل م   طريق قسمة صاف   وق الملكية الخاصة بمالكي الشر
 

 ديسمي   31 
2020 

 ديسمير   31
2019 

 ك د.  د.ك  
ي المديوني

 (17,209,940) (22,592,343) ت ا صاف 

كة الم الخا  مجموع حقوق الملكية  174,675,376 185,858,389 صة بمالكي الشر

 (10%) (12%) ة نسبة المديوني

   

  
 



84

 
 

 

 حول البيانات المالية المجمعةيضاحات  ا  /تابع  
 

 ( 19-كوفيد)تأثير جائحة فيروس كورونا    .33
وس كورو  فير جائحة  ي  تفسر ير وم"(  19  -كوفيد)"نا  إن  أدىا  قد  العالمي  الصعيد  عىل  أفعال  ردود  من  به  مادية    تبط  اضطرابات  حدوث  إل 

كات   ي جميع أنحاء العا للشر
اقتصاديالتجارية ف  تباطؤ  إل  أدى  مما  عا   . لم  نت أسواق السهم العالمية والمحلية من تقلبات جوهرية وضعًفا  وقد 

والبنو .  كبير  الحكومات  تتفاعلوبينما كانت  المركزية  مخم  ك  بغية  ع  إعفاءات  وضع  تم  المالية، وبينما  الحزم  االقتصادية،  تلف  الظروف  استقرار 

تزا  ي جائحةال  وس كورونا    ل مدة ومدى تأثير تفسر  عن فعالية استجابات الحكومة والبنك  واضحة    غير (  19  -كوفيد)فير
ا

ي الوقت الراهن فضًل
ف 

المجمو .  المركزي إدارة  تقوم  ذلك،  الجا ومع  بالمراقبة  وس كورونا    لي  دة عة  لفير يظهر  عملي(  19  -كوفيد)تأثير  الداء  عىل  وعىل  التجارية  اتها 

 . لها المالي 
 

اض   اتها فيم   ا يتعل   ق بالحك   امقام   ت اإلدارة بتح   ديث ا  يرات الموض   حة أدن   اه نظ   ًرا الس   تمرار حال   ة ع   دم اليق   ير  بش   أن البيئ   ة االقتص   ادية والتق   د في 

ي ُتجر   . ا ياتهملي المجموعة فيها عالمتقلبة الت 
 

 ن المتوقعةانخفاض قيمة األصول المالية وخسائر االئتما
ي أث   رت ع   ىل العم   الء ادية الس   لبية وص   عوبات الت   دفقت   م وض   ع التوقع   ات االقتص    وس كورون   ا نتيج   ة  النق   دي ال   ت  ض   من ( 19-كوفي   د)جائح   ة ف   ير

ي ربم  ا أدت إل زي  اد ي مخصص  اتها للختوقع  ات المجموع  ة للظ  روف المس  تقبلية وال  ت 
مم الئتماني  ة المتوقع  ة لل  ذمم التجاري  ة المدين  ة وال  ذئر ا س  ا ة ف 

 :ليعكس ما يىلي . المدينة الخرى

كير لتعير العديد  (أ ي مخ اطر االئتم ان غ ير أنه م ق د  يتعرض من العمالء، حت  اولئ ك ال ذين ال احتمالية أ
ي الوق ت ال راهن لزي ادة جوهري ة ف 

ون ف 

ي المس
 تقبل، ويتعرضون لتلك المخاطر ف 

، بسبب االنعدل م زيادة حجم ( ب ي قيمة الضمانات وال الخسارة الناتجة عن التعير بشكل كبير
 .صول الخرىخفاض المحتمل ف 

 
 

رة  لمجموع   ةل المالي   ة غ   ير المس  عرة، قام   ت ا بالنس  بة لألص   و  ي الس   واق والقطاع   ات المتض    
ات التقلب   ات ف  بمراع   اة، م  ن ب   ير  عوام   ل أخ   رى، ت  أثير

ات ت  دل ع  ىل ا  ض  من تقييمه  ا لي ي تمث  ل أفض  ل تق  دير ل  إلدارة بن  اءا ع  ىلف  اض نخم  ؤشر ي ت  اري    خ  المعلوم  ات الملحوظ  ة المت  وفرة كم  ا  القيم  ة وال  ت 
ف 

وس  . البيان    ات المالي     ة ، تراق    ب المجموع     ة بش     كل وثي    ق م     ا إذا كان     ت الق    يم العادل     ة لألص     ول (19-كوفي     د)كورون     ا ب    النظر إل ت     أثير جائح     ة ف    ير

ي السوقتحقين ثل السعر الذي يمكوالمطلوبات المالية تم
 . قه للمعامالت بير  المشاركير  ف 

 
 قيمة األصول غير الماليةانخفاض 

ي تم ت المحاس بة عنه ا با جموعة بإجراء تقييم الستثمارا قامت الم ي س تخدام تها الت 
طريق ة حق وق الملكي ة وذل ك باس تخدام عوام ل مختلف ة بم ا ف 

وس كورون   ا  ي ت   أثير جائح   ة ف   ير
اع المماث   ل ومطابق   ة النت   ائج الفعش   آت منع   ىل ال( 19-كوفي   د)ذل   ك النظ   ر ف  ي القط   

اني   ات العامل   ة ف  ة بالمير  لي   ة للف   ي 

ات تدل عىلوالمعايير المنطبقة عىل هذا ا المعتمدة   .لم ينتج عن هذا التقييم أي تأثير مادي. ض القيمة انخفا لمجال لتحديد أي مؤشر

 

ات ت د ي أي م ؤشر
ي ا قامت المجموعة أيًضا بالنظر ف 

وس كورون ا يم ة لقل ع ىل انخف اض ف  ي أي حال ة  والنظ ر ( 19-كوفي د)تنش أ بس بب جائح ة ف ير
ف 

ك د ج  وهري ح ول ا  ي ذل ك الممتلك  ات واآلالت وال لص ول غ  ير المالي ة الخ  رى بم ا ع دم تأ
وتوص لت إل ع دم وج  ود ت أثير م  ادي البض  اعة و مع دات ف 

وس كورونا    (. 19-كوفيد)ناتج عن جائحة فير
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ( 19-كوفيد)نا تابع/ تأثير جائحة فيروس كورو    .33
 مة األصول غير الماليةانخفاض قيتابع / 

ي ت
ي تح دد الاري    خ البيان ات المالي ة، ل م كما ف 

ي ة لص ولها غ ير المالي ة كم ا ف  ا ع ىل الق يم الدفي  ا جوهري ً ً بس بب  2020 ديس مير  31مجموع ة أي ت أثير

كد الذحا   المالية أو توقعات المشاركير  توقعة الناتجة عن هذه الصول غير ي عليها تحديد التأثير عىل التدفقات النقدية المينطو ي لة عدم التأ

ي الس وق للس عر اعتم  اًدا ع ىل
ي  الطريف 

ي تحدي د القيم  ة العادل ة لتل  ك الص ول ف 
ت  درك المجموع ة أن بع  ض . 2019ديس مير  31ق  ة المس تخدمة ف 

ي تتواج   د فيه   ا ه   ذه الص   ول ق   د ت   أثرت س   لًبا، وم   ع   ات طا طق الجغرافي   ة والقالمن   ا  المجموع   ة بمراقب   ة  ع اس   تمرار تط   ور ه   ذا الوض   ع، تق   ومال   ت 

ي البيان  ات المالي  ة اض  ات ذا بش  كل مس  تمر وتس  تخدم االفي   توقع  ات الس  وق
ت الص  لة بم  ا ُيظه  ر ق  يم ه  ذه الص  ول غ  ير المالي  ة بش  كل مناس  ب ف 

 .المجمعة
 

 ريةاالستمرا

ي تاري    خ كل ت
ي جمي تقوم اإلدارة بتقي يم ق درة المنش أة ع ىل االس تمرار ير، قر ف 

ي  ع المعلوم ات المس تقبلية المتاح ةية كمنش أة مس تمرة والنظ ر ف  وال ت 

ي عش ر  س  تمرارية تض من تقي يم اإلدارة لمب دأ اال . ىل الق ل، وذل ك ع ىل س  بيل المث ال ال الحض ، م ن ت اري    خ التقري  ر الس نويش  هًرا ع تك ون لم دة اث ت 

ل    ة للتموي    ل الب   ديل والق    درة ع    ىل ول س    داد ال    ديون والمص   ادر المحتمالربحي   ة الحالي    ة والمتوقع    ة، وج   دا : ن العوام    ل مث    لعة م   اس    مجموع   ة و 

ي تق   ديم الخ   دمات
وس كورون   ا م   ع مرا  االس   تمرار ف  ك   د االقتص   ادية الناتج   ة ع   ن جائح   ة ف   ير ع   ىل ال   رغم م   ن (. 19-كوفي   د)ع   اة ح   االت ع   دم التأ

وسف   تط  ور ت  أثير جائح  ة اس  تمرار  اض  ات الحالي  ة ُتظه  بش  كل ش  امل، إال أن نت  ائج الت( 19-كوفي  د)كورون  ا   ير ر أن المجموع  ة ل  ديها وقع  ات واالفي 

ي س   ياقم  وارد كافي  
نتيج  ة ل  ذلك، ت   م إع  داد البيان  ات المالي  ة المجمع  ة بش   كل مناس  ب ع  ىل أس  اس مب   دأ . ل العادي  ةالعم  ا  ة لمواص  لة عملياته  ا ف 

    .االستمرارية
 ارئةات طامارتباطات واليى  

 التوري  د أو الخس  ائر الناتج  ةام  ات التعاقدي  ة أو اخ  تالل سلس  لة نخف  اض الطل  ب أو الوف  اء بااللي   إن تقي  يم المجموع  ة للخس  ائر المتوقع  ة بس  بب ا 

وس كورون  ا ع  ن اال  ي الن  اتج االقتص  ادي بس  بب جائح  ة ف  ير
ورة لإلفص  اح ع  ( 19-كوفي  د)نخف  اض الع  ام ف  ي البيل  م ين  تج عن  ه رص 

ات ان  ن أي أم  ور ف 

  . لمالية المجمعةا 
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 حول البيانات المالية المجمعةيضاحات  ا  /تابع  
 

 ( 19-كوفيد)تأثير جائحة فيروس كورونا    .33
وس كورو  فير جائحة  ي  تفسر ير وم"(  19  -كوفيد)"نا  إن  أدىا  قد  العالمي  الصعيد  عىل  أفعال  ردود  من  به  مادية    تبط  اضطرابات  حدوث  إل 

كات   ي جميع أنحاء العا للشر
اقتصاديالتجارية ف  تباطؤ  إل  أدى  مما  عا   . لم  نت أسواق السهم العالمية والمحلية من تقلبات جوهرية وضعًفا  وقد 

والبنو .  كبير  الحكومات  تتفاعلوبينما كانت  المركزية  مخم  ك  بغية  ع  إعفاءات  وضع  تم  المالية، وبينما  الحزم  االقتصادية،  تلف  الظروف  استقرار 

تزا  ي جائحةال  وس كورونا    ل مدة ومدى تأثير تفسر  عن فعالية استجابات الحكومة والبنك  واضحة    غير (  19  -كوفيد)فير
ا

ي الوقت الراهن فضًل
ف 

المجمو .  المركزي إدارة  تقوم  ذلك،  الجا ومع  بالمراقبة  وس كورونا    لي  دة عة  لفير يظهر  عملي(  19  -كوفيد)تأثير  الداء  عىل  وعىل  التجارية  اتها 

 . لها المالي 
 

اض   اتها فيم   ا يتعل   ق بالحك   امقام   ت اإلدارة بتح   ديث ا  يرات الموض   حة أدن   اه نظ   ًرا الس   تمرار حال   ة ع   دم اليق   ير  بش   أن البيئ   ة االقتص   ادية والتق   د في 

ي ُتجر   . ا ياتهملي المجموعة فيها عالمتقلبة الت 
 

 ن المتوقعةانخفاض قيمة األصول المالية وخسائر االئتما
ي أث   رت ع   ىل العم   الء ادية الس   لبية وص   عوبات الت   دفقت   م وض   ع التوقع   ات االقتص    وس كورون   ا نتيج   ة  النق   دي ال   ت  ض   من ( 19-كوفي   د)جائح   ة ف   ير

ي ربم  ا أدت إل زي  اد ي مخصص  اتها للختوقع  ات المجموع  ة للظ  روف المس  تقبلية وال  ت 
مم الئتماني  ة المتوقع  ة لل  ذمم التجاري  ة المدين  ة وال  ذئر ا س  ا ة ف 

 :ليعكس ما يىلي . المدينة الخرى

كير لتعير العديد  (أ ي مخ اطر االئتم ان غ ير أنه م ق د  يتعرض من العمالء، حت  اولئ ك ال ذين ال احتمالية أ
ي الوق ت ال راهن لزي ادة جوهري ة ف 

ون ف 

ي المس
 تقبل، ويتعرضون لتلك المخاطر ف 

، بسبب االنعدل م زيادة حجم ( ب ي قيمة الضمانات وال الخسارة الناتجة عن التعير بشكل كبير
 .صول الخرىخفاض المحتمل ف 

 
 

رة  لمجموع   ةل المالي   ة غ   ير المس  عرة، قام   ت ا بالنس  بة لألص   و  ي الس   واق والقطاع   ات المتض    
ات التقلب   ات ف  بمراع   اة، م  ن ب   ير  عوام   ل أخ   رى، ت  أثير

ات ت  دل ع  ىل ا  ض  من تقييمه  ا لي ي تمث  ل أفض  ل تق  دير ل  إلدارة بن  اءا ع  ىلف  اض نخم  ؤشر ي ت  اري    خ  المعلوم  ات الملحوظ  ة المت  وفرة كم  ا  القيم  ة وال  ت 
ف 

وس  . البيان    ات المالي     ة ، تراق    ب المجموع     ة بش     كل وثي    ق م     ا إذا كان     ت الق    يم العادل     ة لألص     ول (19-كوفي     د)كورون     ا ب    النظر إل ت     أثير جائح     ة ف    ير

ي السوقتحقين ثل السعر الذي يمكوالمطلوبات المالية تم
 . قه للمعامالت بير  المشاركير  ف 

 
 قيمة األصول غير الماليةانخفاض 

ي تم ت المحاس بة عنه ا با جموعة بإجراء تقييم الستثمارا قامت الم ي س تخدام تها الت 
طريق ة حق وق الملكي ة وذل ك باس تخدام عوام ل مختلف ة بم ا ف 

وس كورون   ا  ي ت   أثير جائح   ة ف   ير
ي القط   اع المماث   ل ومطابق   ة النت   ائج الفعش   آت منع   ىل ال( 19-كوفي   د)ذل   ك النظ   ر ف 

اني   ات العامل   ة ف  ة بالمير  لي   ة للف   ي 

ات تدل عىلوالمعايير المنطبقة عىل هذا ا المعتمدة   .لم ينتج عن هذا التقييم أي تأثير مادي. ض القيمة انخفا لمجال لتحديد أي مؤشر

 

ات ت د ي أي م ؤشر
ي ا قامت المجموعة أيًضا بالنظر ف 

وس كورون ا يم ة لقل ع ىل انخف اض ف  ي أي حال ة  والنظ ر ( 19-كوفي د)تنش أ بس بب جائح ة ف ير
ف 

ك د ج  وهري ح ول ا  ي ذل ك الممتلك  ات واآلالت وال لص ول غ  ير المالي ة الخ  رى بم ا ع دم تأ
وتوص لت إل ع دم وج  ود ت أثير م  ادي البض  اعة و مع دات ف 

وس كورونا    (. 19-كوفيد)ناتج عن جائحة فير
 
 
 

 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  /تابع  
 

 ( 19-كوفيد)نا تابع/ تأثير جائحة فيروس كورو    .33
 مة األصول غير الماليةانخفاض قيتابع / 

ي ت
ي تح دد الاري    خ البيان ات المالي ة، ل م كما ف 

ي ة لص ولها غ ير المالي ة كم ا ف  ا ع ىل الق يم الدفي  ا جوهري ً ً بس بب  2020 ديس مير  31مجموع ة أي ت أثير

كد الذحا   المالية أو توقعات المشاركير  توقعة الناتجة عن هذه الصول غير ي عليها تحديد التأثير عىل التدفقات النقدية المينطو ي لة عدم التأ

ي الس وق للس عر اعتم  اًدا ع ىل
ي  الطريف 

ي تحدي د القيم  ة العادل ة لتل  ك الص ول ف 
ت  درك المجموع ة أن بع  ض . 2019ديس مير  31ق  ة المس تخدمة ف 

ثرت س   لًبا، وم   ع   ات طا طق الجغرافي   ة والقالمن   ا  ي تتواج   د فيه   ا ه   ذه الص   ول ق   د ت   أ المجموع   ة بمراقب   ة  ع اس   تمرار تط   ور ه   ذا الوض   ع، تق   ومال   ت 

ي البيان  ات المالي  ة اض  ات ذا بش  كل مس  تمر وتس  تخدم االفي   توقع  ات الس  وق
ت الص  لة بم  ا ُيظه  ر ق  يم ه  ذه الص  ول غ  ير المالي  ة بش  كل مناس  ب ف 

 .المجمعة
 

 ريةاالستمرا

ي تاري    خ كل ت
ي جمي تقوم اإلدارة بتقي يم ق درة المنش أة ع ىل االس تمرار ير، قر ف 

ي  ع المعلوم ات المس تقبلية المتاح ةية كمنش أة مس تمرة والنظ ر ف  وال ت 

ي عش ر  س  تمرارية تض من تقي يم اإلدارة لمب دأ اال . ىل الق ل، وذل ك ع ىل س  بيل المث ال ال الحض ، م ن ت اري    خ التقري  ر الس نويش  هًرا ع تك ون لم دة اث ت 

ل    ة للتموي    ل الب   ديل والق    درة ع    ىل ول س    داد ال    ديون والمص   ادر المحتمالربحي   ة الحالي    ة والمتوقع    ة، وج   دا : ن العوام    ل مث    لعة م   اس    مجموع   ة و 

ي تق   ديم الخ   دمات
وس كورون   ا م   ع مرا  االس   تمرار ف  ك   د االقتص   ادية الناتج   ة ع   ن جائح   ة ف   ير ع   ىل ال   رغم م   ن (. 19-كوفي   د)ع   اة ح   االت ع   دم التأ

وسف   تط  ور ت  أثير جائح  ة اس  تمرار  اض  ات الحالي  ة ُتظه  بش  كل ش  امل، إال أن نت  ائج الت( 19-كوفي  د)كورون  ا   ير ر أن المجموع  ة ل  ديها وقع  ات واالفي 

ي س   ياقم  وارد كافي  
نتيج  ة ل  ذلك، ت   م إع  داد البيان  ات المالي  ة المجمع  ة بش   كل مناس  ب ع  ىل أس  اس مب   دأ . ل العادي  ةالعم  ا  ة لمواص  لة عملياته  ا ف 

    .االستمرارية
 ارئةات طامارتباطات واليى  

 التوري  د أو الخس  ائر الناتج  ةام  ات التعاقدي  ة أو اخ  تالل سلس  لة نخف  اض الطل  ب أو الوف  اء بااللي   إن تقي  يم المجموع  ة للخس  ائر المتوقع  ة بس  بب ا 

وس كورون  ا ع  ن اال  ي الن  اتج االقتص  ادي بس  بب جائح  ة ف  ير
ورة لإلفص  اح ع  ( 19-كوفي  د)نخف  اض الع  ام ف  ي البيل  م ين  تج عن  ه رص 

ات ان  ن أي أم  ور ف 

  . لمالية المجمعةا 
  
 


