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 بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 

 

 

 إيضاح

المنتهية في   السنة 

ديسمبر   31

2021  

السنة المنتهية 

ديسمبر   31في 

2020 

 د.ك   د.ك    

      

      اإليرادات 

 76,148,034  68,490,740   إيرادات مبيعات وعقود 

   67,390,625)  ( 54,929,195)  7 تكلفة اإليرادات 

 8,757,409  13,561,545   مجمل الربح 

 3,069,163  1,614,982   إيرادات توزيعات أ باح 

   2,664)  (19,563)   خسائر استثما ات أخرى 

 39,578  411,251   حصة من نتائج شركات زميلة 

 -  10,834,531  أ 13  بح من شراء صفقة شركة زميلة 

 129,613  39,669   وإيرادات أخرى  فوائد

 342,653  201,756    بح ترجمة العمالت امجنبية 

   26,644,171  12,335,752 

      

      المصاريف واألعباء األخرى 

   3,701,465)  ( 5,070,842)  7 مصا يف عمومية وإدا ية 

   1,576,008)  ( 1,794,983)  7 مصروفات تجا ية

   365,912)  (1,810,016)   بالصافي -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 -  (57,900)   مخصص ذمم مدينة اخرى 

 143,095  (27,074)   بالصافي  -بطيئة الحركة متقادمة وصص بضاعة مخ   د)مخصص / 

   397,079)  (350,316)  8 تكاليف تمويل

   (9,111,131 )  (5,897,369   

 6,438,383  17,533,040   الربح قبل الضريبة ومكافأة مجلس اإلدارة 

   567,609)  ( 1,100,947)  9 الضرائرب

   310,000)  (310,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة 

 5,560,774  16,122,093   ربح السنة 

      

      ربح السنة العائد إلى:

 5,571,085  16,057,067   مالكي الشركة امم   

   10,311)  65,026   الحصص غير المسيطرة   

 5,560,774  16,122,093   ربح السنة 

 فلس  27  فلس   77  11 مالكي الشركة األم ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.  47إلى   10إن اإليضاحات المبينة من صفحة 
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 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع 

 

 

 

 

 

 

 السنة المنتهية في  

 ديسمبر   31

2021  

 السنة المنتهية في  

 ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك   

     

 5,560,774  16,122,093  ربح السنة 

     

     دخل شامل آخر:

     بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسا ة:

 10,682  (39,667)  فروقات ترجمة عمليات أجنبية

  (39,667)  10,682 

     

     ى الربح أو الخسا ة:بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا إل

( 3,880)  حصة في خسا ة شاملة أخرى للشركات الزميلة    - 

صافي التغير في القيمة العادلة الستثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  خالل السنة 

 

35,705,606  

 

14,341,348 

  35,701,726  14,341,348 

,662,05935  إجمالي الدخل الشامل اآلخر    14,352,030 

 19,912,804  51,784,152  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     

     إجمالي دخل/)خسارة( شاملة عائدة إلى:

 19,922,528  51,721,308  مالكي الشركة امم 

   9,724)  62,844  الحصص غير المسيطرة 

  51,784,152  19,912,804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.  47إلى   10حات المبينة من صفحة اإن اإليض 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

  

 

 

 دة إلى مالكي الشركة األم ائحقوق الملكية الع 

 

الحصص غير  

 المسيطرة 

 

 

 

 اإلجمالي 

 
 

 

 رأس
 املال

 

 

عالوة إصدار  

 أسهم 

 أسهم  

 خزينة 

احتياطي  

إجباري  

 وإختياري  

 وعام 

 بنود أخرى  

 لحقوق الملكية 

 

 

 أرباح  

 مرحلة 

 

 

 

المجموع  

   الفرعي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

          

 186,300,187 441,798 185,858,389 19,437,247 47,981,962 68,740,454 (454,480) 29,160,075 20,993,131 2021  اير ين  1الرصيد في  

 (121,244) - (121,244) - - - (121,244) - - شراء أسهم خزينة 

 (10,452,653) - (10,452,653) (10,452,653) - - - - -   25توزيعات أ باح نقدية )إيضاح 

 (10,573,897) - (10,573,897) (10,452,653) - - (121,244) - - ت مع المالك المعام 

 16,122,093 65,026 16,057,067 16,057,067 - - - - -  بح السنة

 35,662,059 (2,182) 35,664,241 - 35,664,241 - - - - ى اآلخر ة شامل)الخسا ة  ال /الدخل

 51,784,152 62,844 51,721,308 16,057,067 35,664,241 - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 - - - ( 1,718,827) - 1,718,827 - - - المحول إلى االحتياطي العام 

 - - - 905,130 (905,130) - - - - ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 227,510,442 504,642 227,005,800 24,227,964 82,741,073 70,459,281 (575,724) 29,160,075 20,993,131 2021ديسمبر   31الرصيد في  

 

 

 

 

 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.  47إلى   10إن اإليضاحات المبينة من صفحة 
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 تابع/ بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 

  

 

 

 كة األم شر حقوق الملكية العائدة إلى مالكي ال 

 

الحصص غير  

 المسيطرة 

 

 

 

 اإلجمالي 

  

 

 سهم 

 رأس المال 

 

 

عالوة إصدار  

 أسهم 

 أسهم 

 خزينة 

احتياطي  

إجباري  

 وإختياري  

 وعام 

 بنود أخرى  

 لحقوق الملكية 

 

 

 أرباح 

 مرحلة 

 

 

المجموع  

 الفرعي 

  

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

          

 175,126,898 451,522 174,675,376 12,866,109 43,560,477 68,095,584 - 29,160,075 20,993,131 2020 يناير 1الرصيد في  

   649,799) -   649,799) - - -   649,799) - - شراء أسهم خزينة 

 273,207 - 273,207 - 77,888 - 195,319 - - بيع أسهم خزينة 

   8,362,923) -   8,362,923)   8,362,923) - - - - -   25توزيعات أ باح نقدية )إيضاح 

   8,739,515) -   8,739,515)   8,362,923) 77,888 -   454,480) - - معامالت مع المالك 

 5,560,774   10,311) 5,571,085 5,571,085 - - - - -  بح/)خسا ة  السنة 

 14,352,030 587 14,351,443 - 14,351,443 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 19,912,804   9,724) 19,922,528 5,571,085 14,351,443 - - - - ارة( الشاملة للسنة خسإجمالي الدخل/)ال

 - - -   644,870) - 644,870 - - - المحول إلى االحتياطي العام 

ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 - - اآلخر  

- 

- (10,007,846   10,007,846 - - - 

 186,300,187 441,798 185,858,389 19,437,247 47,981,962 68,740,454   454,480) 29,160,075 20,993,131 2020ديسمبر   31الرصيد في  

 

 

 

 

 

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.  47إلى   10إن اإليضاحات المبينة من صفحة 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 

 

 
 

 إيضاح

هية  نت السنة الم
 ديسمبر   31في 

2021  

السنة المنتهية 
 ديسمبر   31في 

2020 
 د.ك   د.ك   أنشطة التشغيل 

 5,560,774  16,122,093  ربح السنة 

     تسويات:

 1,093,924  1,495,261  االستهالك  

 399,090  772,206  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

 397,079  350,316  تكاليف تمويل

 )6,005    (13,083)  فوائد  اتإيراد

 )3,069,163    ( 1,614,982)  إيرادات توزيعات أ باح 

 459  -  خسا ة استثما ات أخرى 

 )39,578    (411,251)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 -  ( 10,834,531)   بح من شراء صفقة شركة زميلة 

 )898   19,369  ممتلكات وآالت ومعدات   استبعاد /من بيع   بحخسا ة/ )

 365,912  1,810,016  بالصافي -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 -  57,900  مخصص ذمم مدينة اخرى 

 )143,095    27,074  بالصافي  -بطيئة الحركة متقادمة وبضاعة  مخصص   د ) /مخصص

 )49,594    -  غير تشغيلية  خصوم بح صرف عمالت أجنبية من  

  7,780,388  4,508,905 

     التشغيلية: الخصومو  األصوليرات في تغال

 )6,754,402    6,096,569  البضاعة 

 )12,893,715    (1,538,222)  ذمم تجا ية مدينة

 428,410  751,102  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدًما 

 )539,392    133,194  ذمم تجا ية دائنة 

 850,542  758,720  ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 )298,748    (431,036)  هاية خدمة الموظفين المدفوعة ن  مكافأة

 )14,698,400    13,550,715  صافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
     

     أنشطة اإلستثمار 

 -  (4,522,719)  شركة تابعة بعد طرح نقد وأ صدة لدى البنوك  إستحواذ

 -  (73,823,082)  شراء شركات زميلة 

 )566,574    (1,241,319)  إضافات على ممتلكات ومنشآت ومعدات

 900  26,509  المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 )21,183,997    (1,471,957)  شراء استثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 47,474,364  4,751,610  مل اآلخر شاالمحصل من بيع استثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال 

 3,064,968  1,414,773  إيرادات توزيعات أ باح مستلمة 

 4,894  -  إيرادات استثما  أخرى مستلمة 

 6,005  13,083  إيرادات فوائد مستلمة 

 28,800,560  (74,853,102)  من األنشطة االستثمارية  صافي النقد )المستخدم في(/
     

     يل أنشطة التمو

 )7,997,512    (10,434,061)  المدفوع من توزيعات أ باح نقدية 

 )649,799    (121,244)  شراء أسهم خزينة 

 273,207  -  المحصل من بيع أسهم خزينة

 )12,774    25,081,300  مجل  صافي الحركة على قروض

 )3,547,712    40,000,000  تسهيالت تمويل إسالمي صافي الحركة على 

 )398,337    (291,009)  مدفوعة تمويل اليف تك

 -  (151,416)  التزمات ايجا  مدفوعة 

 )12,332,927    54,083,570  األنشطة التمويلية  (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 

 1,769,233  (7,218,817)  الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص /
 3,090  (38,514)  تعديالت عمالت أجنبية

 24,466,496  26,238,819 17 النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

 26,238,819  18,981,488 17 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.   47إلى   10إن اإليضاحات المبينة من صفحة 
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 لمجمعةا إيضاحات حول البيانات المالية

 التأسيس واألنشطة  1
. إن أسهم  1975ما س    15ش.م.ك.ع )"الشركة امم"  كشركة مساهمة كويتية عامة في  -تأسست شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

 الشركة امم مد جة في سوق الكويت لألو اق المالية.  

 

 .6اصيل الشركات التابعة للمجموعة ضمن اإليضاح  قم تفتتكون المجموعة من الشركة امم وشركاتها التابعة. تم إد اج 

 

، تم تعديل أهداف الشركة امم وتم التأشير عليها في السجل التجا ي  2020يونيو    22بناًء على قرا  الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتا يخ  

 .  2020سبتمبر  2بتا يخ 

 

 مم هي كما يلي: ا  إن امغراض امساسية التي أسست من أجلها الشركة

 

 إنتاج جميع أنواع الكابالت الكهربائية والهاتفية من مختلف امحجام وامصناف؛  -1

 

 إنتاج جميع أنواع امسالك الكهربائية والهاتفية من مختلف امحجام وامصناف؛  -2

 

 إنتاج امسالك الالزمة إلنتاج اللمبات الكهربائية؛  -3

 

 ها وأحجامها وذل  بعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئة العامة للصناعة؛ اف إنتاج اللمبات الكهربائية بجميع أصن  -4

 

 صناعة المحوالت والمفاتيح ولوحات التوزيع الكهربائية وذل  بعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئة العامة للصناعة؛  -5

 

أو المنزلية وذل  بعد الحصول على الترخيص الالزم من   يةمختلف الصناعات العائدة للمعدات وامدوات الكهربائية لألغراض الصناع -6

 الهيئة العامة للصناعة؛  

 

من   -7 الالزم  الترخيص  على  الحصول  بعد  واالصناف  امحجام  بمختلف  التغليف  نايلون  و والت  املومنيوم  أنواع  قائق  جميع  إنتاج 

 الهيئة العامة للصناعة؛  

 

كابالت الكهربائية والهاتفية وذل  بعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئة العامة  الإنتاج قضبان النحاس التي تستخدم في إنتاج   -8

 للصناعة؛

 

 المتاجرة بجميع أنواع هذه المنتجات؛   -9

 

 إستيراد المكائن واالآلت والمعدات وامدوات الالزمة تحقيقا مغراض الشركة؛   -10

 

 استيراد المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة؛  -11

 

 موال الفائضة في محافظ استثما ية بما يخدم أغراض الشركة؛  مإستثما  ا -12

 

 تمل  العقا ات والمنقوالت لمصلحة الشركة.  .  13

 

تعاونها على تحق قد  التي  بأعمالها أو  التي تزاول أعماال شبيهة  الهيئات  بأي وجه مع  يق  يجوز للشركة امم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك 

 ا ج. كما يجوز للشركة امم أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.    لخأغراضها في الكويت وفي ا

 

 دولة الكويت.  13012، الصفاة  1196عنوان المكتب المسجل للشركة امم هو ص.ب 

 

  2022ما س  31.من قبل مجلس إدا ة الشركة امم بتا يخ 2021ديسمبر   31تم التصريح بإصدا  هذه البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 

 وهي خاضعة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين. 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

   بيان االلتزام 2
والتفسيرات    تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقا ير المالية الصاد ة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

 ة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقا ير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية. د الصا

 

   التغيرات في السياسات المحاسبية 3
 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   3.1

على   16التمديد الخاص بتعديل المعيا  الدولي للتقا ير المالية  ء  لم تسري أي تعديالت جديدة أو معايير على فترة البيانات المالية الحالية باستثنا

 النحو الموضح أدناه.  

 

 2021يونيو   30بعد  19-امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بفيروس كورونا كوفيد - 16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

امتيازات اإليجا  ذات الصلة بجائحة فيروس    -  16لى المعيا  الدولي للتقا ير المالية  ع  بالنسبة للتعديالت  2022يونيو    30تم إجراء تمديد حتى  

 .  تسمح الوسيلة العملية للطرف المستأجر باختيا  عدم إجراء تقييم لتقرير ما إذا كانت امتيازات اإليجا  ذات الصلة بجائحة  19-كو ونا )كوفيد

قد اإليجا . يُسمح للطرف المستأجر بالمحاسبة عن امتيازات اإليجا  كما لو كان التغيير ال يُمثل  ع    تُمثل تعدياًل على19-فيروس كو ونا )كوفيد

  تعدياًل على عقد اإليجا .

 

 معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها لم تسر بعد   3.2

والتعديالت والتفسيرات الجديدة من قبل مجلس معايير المحاسبة    يربتا يخ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة، تم إصدا  بعض المعاي 

 الدولية ولكن لم تسري بعد ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل المجموعة. 

 

تا بعد  تبدأ  التي  الفترة  خالل  امولى  للمرة  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  الصلة ضمن  ذات  التعديالت  كافة  تطبيق  يتم  أن  اإلدا ة   يخ تتوقع 

لمجموعة. تم  تعديالت. فيما يلي المعلومات حول المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ا تباط بالبيانات المالية المجمعة لال

 لمجموعة. ل إصدا  بعض المعايير والتفسيرات الجديدة امخرى ولكن ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المعلومات المالية المجمعة

 

 المعيا  أو التفسير 

يسري على الفترات السنوية  
 التي تبدأ في 

المالية   للتقا ير  الدولي  المعيا   على  الدولي    10تعديالت  المحاسبة  مساهمة  28ومعيا   أو  بيع  بين   امصول: 

 مستثمر وشركته الزميلة أو شركة المحاصة 

 

 ال يوجد تا يخ محدد 

 2022يناير  1 إشا ة إلى اإلطا  المفاهيمي  - 3قا ير المالية لت التعديل على المعيا  الدولي ل

 2023يناير  1 التصنيف إلى متداول أو غير متداول  -1التعديالت على معيا  المحاسبة الدولي 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  - 1تعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  - 8دولي  التعديالت على معيا  المحاسبة 

 2022يناير  1 المحصل قبل االستخدام المعني  - 16تعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

 2022يناير  1 تكلفة تنفيذ العقد  -عقود مثقلة بااللتزامات  - 37تعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

 2022يناير  1 2020-2018التحسينات السنوية دو ة 

 

بين مستثمر وشركته الزميلة أو شركة   األصول: بيع أو مساهمة  28ومعيار المحاسبة الدولي   10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المحاصة 

 

المالية   للتقا ير  الدولي  المعيا   التعديالت على  الدول   10إن  المحاسبة  المجمعة ومعيا   المالية  الزميلة    28ي  البيانات  الشركات  االستثما ات في 

 من المستثمر إلى شركته الزميلة أو شركة المحاصة على النحو التالي:   امصول  توضح معالجة بيع أو مساهمة 2011وشركات المحاصة )

 

ي تشكل العمل )كما هو  لت ا  امصول تتطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمستثمر لأل باح والخسائر الناتجة عن بيع أو مساهمة   •

 "دمج امعمال" .  3محدد في المعيا  الدولي للتقا ير المالية  قم  

تشكل    • ال  والخسائر حيثما  لأل باح  الجزئي  التسجيل  حد    امصول تتطلب  إلى  فقط  الخسائر  أو  ام باح  تسجيل  يتم  أي  تجا يًا،  عماًل 

 يلة أو شركة المحاصة. زممصالح المستثمرين التي ليست لها عالقة في تل  الشركة ال
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بين مستثمر وشركته الزميلة أو    األصول: بيع أو مساهمة  28ي  ومعيار المحاسبة الدول   10تابع/ تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

 شركة المحاصة 

مساهمة   أو  بيع  عملية  حدثت  سواًء  المثال  سبيل  على  للمعاملة،  القانوني  الشكل  عن  النظر  بغض  المتطلبات  هذه  تطبيق  قبل    امصوليتم  من 

)ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة  أو من قبل البيع    لصو امالمستثمر الذي يقوم بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي تمتل   

 نفسها.  صولالمباشر لأل

 

. تتوقع  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تا يخ النفاذ إلى أجل غير مسمى حتى إنجاز المشا يع امخرى. مع ذل ، يسمح بالتنفيذ المبكر

 ديالت تأثيًرا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة في المستقبل في حال نشوء مثل هذه المعامالت. تع اإلدا ة أنه قد يكون لتطبيق هذه ال

 

 : إشارة إلى اإلطار المفاهيمي 3المعيار الدولي للتقارير المالية 

المشتري بتطبيق معيا  المحاسبة    وم، وهو أن يق37تضيف التعديالت متطلبًا، بالنسبة لاللتزامات التي تقع ضمن نطاق معيا  المحاسبة الدولي  

لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجودًا في تا يخ االستحواذ نتيجة محداث سابقة. بالنسبة للرسوم التي ستكون ضمن نطاق تفسير   37الدولي  

لتحديد ما إذا كان    21ير الدولية للتقا ير المالية  اي : الرسوم، يطبق المشتري تفسير لجنة تفسير المع21لجنة تفسير المعايير الدولية للتقا ير المالية  

يعترف  الحدث الملزم الذي أدى إلى التزام بدفع الرسوم قد حدث بحلول تا يخ االستحواذ. تضيف التعديالت أيًضا بيانًا صريًحا بأن المشتري ال  

 المحتملة المقتناة في عملية دمج امعمال  امصولب 

 

 طبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.لت ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون 

 

 التصنيف إلى متداول أو غير متداول  -1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تند إلى حقوق المنشأة كما في نهاية  يسأن تصنيف االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة    1توضح التعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

. لقد أضافت  فترة البيانات المالية. كما أنها توضح بأنه ليس لتوقعات اإلدا ة، ما إذا كان سيتم تأجيل السداد أم ال، تأثير على تصنيف االلتزامات

تؤثر على التصنيف، كما تضمنت متطلبات االلتزاما باستخدام امدوات  ت  إ شادات حول شروط اإلقراض وكيف يمكن أن  التي يمكن تسويتها 

 الخاصة بالمنشأة. 

 

 ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

من الشركات اإلفصاح عن سياستها المحاسبية ذات امهمية النسبية بدالً من سياساتها المحاسبية    1معيا  المحاسبة الدولي  ى  تتطلب التعديالت عل

ا ذات أهمية  الهامة.  توضح التعديالت أن معلومات السياسة المحاسبية قد تكون ذات أهمية نسبية نظًرا لطبيعتها حتى لو لم تكن المبالغ المتعلقة به

 .نسبية

 

 ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 تعريف التقديرات المحاسبية  - 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

)ب  ومعيا     12.15مبدئي الوا د في معيا  المحاسبة الدولي  الاستثناء من اإلعفاء من االعتراف    8توفر التعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

. وفقًا لذل ، ال ينطبق اإلعفاء من االعتراف المبدئي على المعامالت التي تنشأ فيها مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة  12.24المحاسبة الدولي  

 . أ12.22ا في الفقرة المد جة حديثًا ضمن معيا  المحاسبة الدولي يضً القابلة للخصم والخاضعة للضريبة عند االعتراف المبدئي. وهذا موضًحا أ

 

 ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 

 المحصل قبل االستخدام المعني  - 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ل على أي منشأة أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات أي مبالغ مستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام  دي يحظر التع

ام با الصلة ضمن  ذات  والتكاليف  البنود  هذه  بيع  بعائدات  المنشأة  تعترف  ذل ،  من  المعني. وبدالً  ذل  امصل الستخدامه  بإعداد  أو  المنشأة  ح 

 خسائر. ال

 
 ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل في المستقبل تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
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 2020-2018التحسينات السنوية دورة 

من قبل أي شركة تابعة تقوم بتطبيقه مول    1على تبسيط تطبيق المعيا  الدولي للتقا ير المالية    1تعمل التعديالت على معيا  المحاسبة الدولي  

الشركة التابعة التي تقوم بتطبيق المعيا  مول مرة بعد الشركة امم قد    إن مرة بعد الشركة امم فيما يتعلق بقياس فروق ترجمة العملة التراكمية.  

ل إلى  تكون مطالبة باالحتفاظ بمجموعتين من السجالت المحاسبية لفروق ترجمة العملة التراكمية على التوازي بناًء على توا يخ مختلفة لالنتقا

يوسع اإلعفاء ليشمل فروق ترجمة العملة التراكمية لتقليل التكاليف لألطراف التي تقوم ل  المعايير الدولية للتقا ير المالية. ومع ذل ، فإن التعدي 

 بتطبيق المعيا  مول مرة. 

 

في سبيل تحديد   -المالية  الخصومفي المائة" إللغاء االعتراف ب  10برسوم االختبا  بنسبة " 9تتعلق التعديالت على المعيا  الدولي للتقا ير المالية 

إذا كا بند من  ن  ما  بأي  إلغاء االعتراف  إذا كانت الشروط مختلفة بشكل    الخصومسيتم  بتقييم ما  تقوم المنشأة  تعديله أو استبداله،  تم  الذي  المالية 

من   معدل  أو  جديد  بند  أي  كانت شروط  إذا  ما  تقييم  عند  منشأة  أي  تد جها  التي  الرسوم  التعديل  يوضح  اختالفًا    الخصوم كبير.  تختلف  المالية 

 المالية امصلية. الخصوميًا عن شروط هرجو

 

عقود اإليجا     16يلتفت عن احتمالية حدوث غموض في تطبيق المعيا  الدولي للتقا ير المالية    16إن التعديل على المعيا  الدولي للتقا ير المالية  

التوضيحي   المثال  توضيح  بها  تم  التي  للكيفية  للتقا ير  13نظًرا  الدولي  بالمعيا   تم    16لمالية  ا  المرفق  التعديل،  قبل  اإليجا .  لمتطلبات حوافز 

كجزًءا من النمط الحقيقي للسداد المتعلق بتحسينات مباني مستاجرة؛ ولم يُبين المثال بوضوح النتيجة التي تم التوصل    13إد اج المثال التوضيحي  

. قر  مجلس معايير المحاسبة الدولية إزالة 16الدولي للتقا ير المالية     إليها بشأن ما إذا كان السداد سيفي بتعريف حافز اإليجا  الوا د في المعيا

 .13احتمالية نشوء غموض عن طريق حذف عملية السداد المتعلقة بتحسينات مباني مستأجرة من المثال التوضيحي 

 

قات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة.  دفالستبعاد الت   41.22مطلب معيا  المحاسبة الدولي    41يزيل التعديل على معيا  المحاسبة الدولي  

 بشأن قياس القيمة العادلة ومتطلبات المعايير الدولية للتقا ير المالية امخرى.  41يوافق هذا التعديل ما بين متطلبات معيا  المحاسبة الدولي 

 

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.ا ال تتوقع اإلدا ة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيًرا جوهرًي 

 

 السياسات المحاسبية المهمة  4

 إن السياسات المحاسبية المهمة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه.  

 

 أساس اإلعداد  4.1

االستثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    اءتم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التا يخية باستثن 

 المقاسة بالقيمة العادلة. 

 

 تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينا  الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للشركة امم. 

 

 ام باح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر".  ن قر ت المجموعة عرض "بيان الدخل الشامل" في بيانين هما: "بيان ام باح أو الخسائر" و "بيا

 

 أساس التجميع   4.2

ن لديها  تتحقق سيطرة الشركة امم على الشركة التابعة عندما تتعرض لر أو يكون لها الحق في عوائد متغيرة من مشا كتها مع الشركة التابعة ويكو

التابعة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لتا يخ البيانات المالية    كةالقد ة على التأثير على تل  اإليرادات من خالل سلطتها على الشر 

كس تأثيرات والتي ال تزيد عن ثالثة أشهر من تا يخ البيانات المالية للشركة امم، باستخدام سياسات محاسبية متماثلة. كما يتم عمل التعديالت لتع

 ا التا يخ وتا يخ البيانات المالية للشركة امم. هذالمعامالت أو امحداث المهمة التي تقع بين 

 

بين  المعامالت  المحققة من  والخسائر غير  ام باح  ذل   في  بما  المجموعة،  بين شركات  وام صدة  المعامالت  كافة  تم حذف  التجميع،  لغرض 

ة قد تم عكسها مغراض التجميع، إال أن  وعبين شركات المجم   امصول شركات المجموعة. وحيث أن الخسائر غير المحققة نتيجة معامالت بيع  

 تم اختبا ها لتحديد أي انخفاض في قيمتها وذل  بالنسبة للمجموعة ككل.  امصولتل  

 

التي المحاسبية  السياسات  مع  توافقها  لضمان  ذل  ضرو يا،  كان  التابعة، حيثما  للشركات  المالية  البيانات  في  الوا دة  المبالغ  تعديل  تطبقها    يتم 
 .  عةالمجمو

 

ا يخ الحيازة إن ام باح أو الخسائر واإليرادات الشاملة امخرى للشركات التابعة التي يتم شراءها أو بيعها خالل السنة يتم إثباتها اعتبا اً من ت 

 الفعلية أو حتى التا يخ الفعلي لبيع الشركة التابعة، حيثما كان ذل  مناسباً.  
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 جمعة لمتابع/ إيضاحات حول البيانات المالية ا

 تابع/ السياسات المحاسبية المهمة   .4
 

 أساس التجميع تابع/   4.2

أو خسائر وصافي   أ باح  الجزء من  تمثل  الملكية،  المد جة كجزء من حقوق  المسيطرة  الحقوق غير  تمتلكها    أصولإن  التي ال  التابعة  الشركة 

شركات التابعة بين مالكي الشركة امم والحقوق غير المسيطرة وفق  للالمجموعة. تقوم المجموعة بفصل مجموع اإليرادات أو الخسائر الشاملة  

 حصص ملكية كل منهم في تل  الشركات. 

 

  عند بيع حصة مسيطرة في الشركات التابعة، يتم تسجيل الفرق بين سعر البيع وصافي قيمة امصل زائداً فرق الترجمة المتراكم والشهرة ضمن 

تبر القيمة العادلة مي استثما  محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تا يخ فقدان السيطرة هي القيمة العادلة  تعبيان ام باح أو الخسائر المجمع.  

، حيثما كان ذل  مناسباً، أو التكلفة عند التحقق المبدئي الستثما   9عند التحقق المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيا  الدولي للتقا ير المالية  

 يلة أو شركة محاصة. زمفي شركة 

 

  مع ذل ، يتم المحاسبة عن التغييرات في حصص المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم 

يتم إد اج    ة.تعديل القيمة الدفترية لحصص المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغييرات في حصصها ذات الصلة في الشركات التابع

الملكية ويعو المستلم مباشرةً في حقوق  المدفوع أو  للمقابل  العادلة  به والقيمة  المسيطرة  تعديل الحصص غير  تم  الذي  المبلغ  بين  د إلى  أي فرق 

 مالكي الشركة. 

 

 دمج األعمال   4.3

ب المقابل المحول من قبل المجموعة للحصول على  سا تقوم المجموعة بتطبيق طريقة االستحواذ عند المحاسبة عن عمليات دمج امعمال. يتم احت 

التي تكبدتها المجموعة أو    الخصومالتي حولتها المجموعة بتا يخ االستحواذ، أو    صولالسيطرة على الشركة التابعة بمجموع مبلغ القيم العادلة لأل

ام ينشأ عن ترتيب مقابل محتمل. يتم تسجيل تكاليف الشراء  تزحقوق الملكية التي أصد تها المجموعة، والتي تتضمن القيمة العادلة مي أصل أو ال

أو    كمصا يف عند حدوثها. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقوم المشتري بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة

 المحددة للشركة المشتراة.  امصول بنسبة الحصة في صافي قيمة 

 

معمال في مراحل، فإن القيمة العادلة في تا يخ الشراء لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقاً في الشركة المشتراة يتم إعادة  ا  عند تحقيق دمج

 قياسها وفق القيمة العادلة كما في تا يخ الشراء من خالل بيان ام باح أو الخسائر المجمع. 

 

رضة المحددة ضمن دمج امعمال بغض النظر عن ما إذا كان قد تم إد اجها سابقا في  فت الم  الخصومالمشتراة و  امصولتقوم المجموعة بإد اج  

قياس   يتم  االستحواذ.  عملية  قبل  المشتراة  للشركة  المالية  و  امصولالبيانات  بتا يخ   الخصومالمشتراة  العادلة  بالقيمة  عام  بشكل  المفترضة 

 االستحواذ.  

 

أعم على  باالستحواذ  المجموعة  تقوم  بتقييم  ال عندما  تقوم  للشروط    الخصومو  امصول،  وفقاً  المناسب  التصنيف  تحديد  لغرض  المقد ة  المالية 

العقود امصلية   في  المتضمنة  المشتقات  بين  الفصل  هذا  الشراء. ويتضمن  تا يخ  الصلة كما في  ذات  االقتصادية والشروط  التعاقدية والظروف 

 للشركة المستحوذ عليها. 

 

غير الملموسة المحددة بشكل منفصل. وقد تم احتسابها باعتبا ها الزيادة في مبلغ )أ  القيمة العادلة للمقابل    امصول د اج  إ  يتم إثبات الشهرة بعد 

ي  المحول، )ب  المبلغ المد ج مي حصة غير مسيطرة في الشركة المشتراة، و )ج  القيمة العادلة بتا يخ االستحواذ مي حقوق ملكية حالية ف

المحددة تتجاوز المبلغ    امصولالمحددة. إذا كانت القيم العادلة لصافي    امصول، تزيد عن القيم العادلة بتا يخ االستحواذ لصافي  اةالشركة المشتر

 المحتسب أعاله، فإنه يتم إد اج المبلغ الزائد )أي  بح شراء من الصفقة  في بيان ام باح أو الخسائر المجمع مباشرة. 

 

 الشهرة    4.4

الشهر  الشهرة  ة  تمثل  وتظهر  الشهرة.  عن  منفصل  بشكل  والمثبتة  إفراديا  المحددة  غير  امعمال  دمج  عن  الناتجة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع 

 بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. 

 

 استثمار في شركات زميلة     4.5

لكنهرا ليسرت شرركة تابعرة وال تمثرل حصرة فري مشرروع مشرترك. إن الترأثير   هراالشركة الزميلة هي شركة تما س المجموعة تأثيراً جوهريا علي 

ى هذه الجوهري هو القد ة على المشا كة في القرا ات المالية والسياسات التشغيلية للشركة المستثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة عل

 السياسات.

 
زميلة و في شركات  المجموعة  استثما   المحاسبة عن  إلى  فقيتم  باإلضافة  بالتكلفة  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  أي  الملكية،  لطريقة حقوق  اً 

بعد االقتناء في حصة المجموعة من صافي   بيان ام باح أو الخسائر    أصولالتغييرات  القيمة، ويعكس  أي انخفاض في  ناقصاً  الزميلة  الشركة 

 المجمع حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركة الزميلة. 
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 استثمار في شركات زميلة  تابع/    4.5

وااللتزامات الطا ئة للشركة الزميلة المسجلة  الخصومو صولإن أي زيادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي القيمة العادلة المحددة لأل

 الك يتم االعتراف بها كشهرة.مت بتا يخ اال
 
 يتم إد اج الشهرة ضمن القيمة الدفترية لالستثما  ويتم فحص انخفاض قيمتها كجرزء مرن قيمرة هرذا االسرتثما . يرتم االعترراف مباشررة فري بيران

وااللتزامرات الطا ئرة   الخصرومو  ولصرام باح أو الخسائر المجمع بأي زيادة، بعد إعادة التقدير لحصة الشركة امم في صافي القيمة العادلرة لأل

 المحددة عن تكلفة االمتالك.
 

كرون أيضراً يتم تخفيض توزيعات ام باح المستلمة من الشركة الزميلة من القيمة الدفترية لالستثما . إن التعديالت على القيمة الدفترية يمكرن أن ت 

تج عن التغيرات في حقوق ملكية الشرركة الزميلرة. يرتم االعترراف فري تن ضرو ية إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في الشركة الزميلة التي  

 الحال في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع بالتغيرات في حصة المجموعة من حقوق ملكية الشركة الزميلة.
 

خرى غير مضمونة، يتم وقف إثبرات أ عندما تساوي حصة المجموعة من الخسائر أو تتجاوز حصتها من شركة زميلة، بما في ذل  أي ذمم مدينة

 المزيد من الخسائر إال إذا كان على المجموعة التزاما أو قامت بالسداد نيابة عن الشركة الزميلة.
 

يتم حذف ام باح غير المحققة من العمليات المالية مع الشركة الزميلة بحدود حصة المجموعرة فري الشرركة الزميلرة، ويرتم حرذف الخسرائر غيرر 

 أيضاً ما لم توفر المعاملة دليالً على انخفاض في قيمة امصل المحول.ة المحقق

 

 يتم إجراء تقييم النخفاض قيمة االستثما  في الشركات الزميلة عندما يوجد دليرل علرى انخفراض قيمرة امصرل أو عنردما تكرون الخسرائر التري ترم

 االعتراف بها في سنوات سابقة لم تعد قائمة.
 

لمالية للشركة الزميلة بتا يخ البيانات المالية للشركة امم أو بتا يخ مبكر ال يزيد عرن ثالثرة أشرهر مرن ترا يخ البيانرات الماليرة ا  يتم إعداد البيانات

ى اث امخررللشركة امم ويتم استخدام سياسات محاسبية متماثلة. وحيثما يكون ذل  عمليًا فإنه يتم إدخال تعديالت بآثا  العمليات المهمرة أو امحرد

 التي أجريت بين تا يخ البيانات المالية للشركات الزميلة وتا يخ البيانات المالية للشركة امم.
 

ي فررق برين عندما تفقد الشركة تأثيرا جوهريا على الشركة الزميلة تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثما  محتفظ له بقيمته العادلة. يتم إثبات أ

ة عند فقدان تأثير جوهري عليها والقيمة العادلة لالستثما  المحتفظ به والمحصل من االستبعاد ضمن بيان ام باح أو يلالقيمة الدفترية للشركة الزم

 الخسائر المجمع.
 

بالرغم من ذل ، عندما تخفض المجموعة حصة ملكيتها فري شرركة زميلرة ولكرن تبقري محاسربتها باسرتخدام طريقرة حقروق الملكيرة، عنردها تقروم 

عادة تصنيف نسبة ام باح أو الخسائر ضمن ام باح أو الخسائر والتي تم االعتراف بها مسبقا ضمن الدخل الشرامل امخرر المتعلرق بإالمجموعة  

 المتعلقة بها. الخصومأو  امصولبتل  االنخفاض في حصة الملكية اذا ما كان سيتم إعادة تصنيف هذه ام باح أو الخسائر عند استبعاد 

 

 ت اإليرادا   4.6

ير. تعترف  يتم قياس اإليرادات استنادًا إلى المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه في عقد مبرم مع عميل ويستثني المبالغ المحصلة نيابة عن الغ

 خطوات:  5تقوم المجموعة باإليرادات عندما تقوم بنقل السيطرة على خدمة للعميل.  تتبع المجموعة نموذج من 
 
 عميل ال تحديد العقد مع   .1

 تحديد التزامات امداء  .2

 تحديد سعر المعاملة  .3

 توزيع سعر المعاملة على التزامات امداء .4

 االعتراف باإليرادات عندما / كلما يتم استيفاء التزام )التزامات  امداء.  .5
 

على أسعا  البيع النسربية القائمرة برذاتها. يسرتبعد سرعر   ءً في جميع الحاالت، يتم تحديد إجمالي سعر المعاملة للعقد بين التزامات امداء المختلفة بنا

 المعاملة للعقد أي مبالغ محصلة نيابة عن الغير.
 
قل  يتم تحقق اإليرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما )أو كلما  تقوم المجموعة باستيفاء التزامات امداء عن طريق ن 

 فق عليها لعمالئها. مت البضاعة أو تأدية الخدمات ال
 

وجدت، إن  المبالغ،  هذه  وتد ج  استيفائها،  يتم  لم  التي  امداء  بالتزامات  والمتعلقة  المستلم  للمقابل  العقود  بالتزامات  المجموعة  ضمن    تعترف 

لمقابل، فإن المجموعة تعترف  ا  امخرى في بيان المركز المالي المجمع. وبالمثل، إذا قامت المجموعة بتلبية التزامات امداء قبل استالم   الخصوم 

ب  استحقاق    أصولإما  قبل  الوقت  هناك معايير غير مرو   كانت  إذا  لما  المجمع وفقاً  المالي  المركز  بيان  إن وجدت، في  المدينة،  الذمم  أو  العقد 

 المقابل. 
 

 بيع البضائع    4.6.1

 على امصل إلى العمالء بشكل عام عند تسليم أو شحن البضائع.   رة يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيط

 

 يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند التسليم وفي حال عدم وجود أي التزام بتقديم خدمات.  
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 تابع/ اإليرادات    4.6

 

 تابع/ بيع البضائع    4.6.1

مقابل  عند تحديد سعر المعاملة الخاصة ببيع البضائع، تراعي المجموعة آثا  المقابل المتغير، ووجود مكونات تمويل كبيرة، ومقابل غير نقدي، و

 مستحق للعميل )إن وجد . 

 

 إيرادات فوائد   4.7

 قة الفائدة الفعلية. ري يتم إثبات إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام ط

 

 إيرادات توزيعات أرباح   4.8

 يتم إثبات إيرادات توزيعات ام باح، بخالف تل  الناتجة من الشركات الزميلة، عندما يثبت الحق في استالمها. 

 

 مصاريف تشغيلية   4.9

 مة أو بتا يخ حدوثها.  خديتم إثبات المصا يف التشغيلية في بيان ام باح أو الخسائر المجمع عند االستفادة من ال

 

 تكاليف االقتراض   4.10

الزمنية الضرو ية إلكمال وإعداد هذا  الفترة  إنتاج أصل مؤهل خالل  أو  إنشاء  أو  بشراء  مباشر  بشكل  المرتبطة  االقتراض  تكاليف    يتم  سملة 

التي تم تكبدها فيها ويتم إد اجها ضمن تكاليف  رةامصل للغرض المحدد له أو بيعه. يتم االعتراف بتكاليف االقتراض امخرى كمصا يف في الفت 

 التمويل. 

 

 الضرائـب  4.11

 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    4.11.1

% من  بح المجموعة الخاص بمساهمي الشركة امم الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب 1حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة تحتسب  

أعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على أن اإليرادات من الشرركات الزميلرة والتابعرة ومكافرآت أعضراء مجلرس اإلدا ة    المعدلة بناء على قرا

 والتحويل إلى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من  بح السنة عند تحديد الحصة.

 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية   4.11.2

% من  بح المجموعة  2.5بواقع    2006لسنة    24وقرا  وزير المالية  قم    2000لسنة    19ن  قم  نوتحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقا

للضريبة امم  الخاضع  الشركة  بمساهمي  ام باح  الخاص  والتابعة وتوزيعات  الزميلة  الشركات  اإليرادات من  اقتطاع  يجب  للقانون،  وفقاً  للسنة. 

 م العمالة الوطنية من  بح السنة.دعالنقدية من الشركات المد جة التي تخضع لضريبة 

 

 الزكاة    4.11.3

بنسبة   الزكاة  المالية  قم  1تحتسب حصة  لقرا  وزا ة  وفقا  امم  الشركة  بمساهمي  الخاص  المجموعة  المفعول    58/2007% من  بح  السا ي 

 . 2007ديسمبر  10اعتبا ا من 

 

 ل أي خسائر إلى السنوات المستقبلية أو  دها لسنة سابقة. حي بموجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح بتر

 

 الضريبة على الشركات التابعة األجنبية    4.11.4

ول التي  تحتسب الضريبة على الشركات التابعة امجنبية على أساس أسعا  الضرائب المطبقة والمقر ة طبقًا للقوانين السائدة ولوائح وتعليمات الد 

 لتابعة. ا تعمل فيها تل  الشركات

 

 التقارير القطاعية   4.12

المجموعة   تشغيليةلدى  قطاعات  االستثما يثالث  والقطاع  الكابالت  تصنيع  قطاع  الخدمات  :  تقديم  القطاعات  وقطاع  تل   تعريف  ولغرض   .

مستق بشكل  قطاع  كل  إدا ة  يتم  والخدمات.  الرئيسية  للمنتجات  اإلنتاجية  الخطوط  بتتبع  اإلدا ة  تقوم  وموا د  ل  التشغيلية،  مناهج  يتطلب  حيث 

 مختلفة. إن جميع التحويالت بين القطاعات تتم بأسعا  تجا ية بحتة. 

 
توزيع   يتم  ال  ذل ،  إلى  إضافة  المجمعة.  المالية  بياناتها  في  المستخدمة  القياس  سياسات  نفس  المجموعة  تستخدم  اإلدا ة،    امصول مغراض 

 ع تشغيل إلى أي من هذه القطاعات.  طا غير المتعلقة مباشرة بأنشطة عمل أي ق الخصومو
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 ممتلكات واآلت ومعدات   4.13

 

 األراضي     4.13.1

 اضي وال يتم استهالك القيمة الجا ية لها.  يتم إد اج ام اضي المستخدمة لإلنتاج واممو  اإلدا ية بالتكلفة. ال يمكن تقدير العمر االنتاجي لأل 

 

 المباني والسيارات والمعدات األخرى    4.13.2

والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك لشطب التكلفة   واالالتيتم إد اج الممتلكات  

د ة للممتلكات واآلالت والمعدات على طريقة القسط الثابت على مدا  أعما ها اإلنتاجية المقد ة على النحو  مق أو التقييم بعد طرح القيمة المتبقية ال

 التالي: 

 

 سنة   25إلى  20                      • مباني:                                     

 سنوات   10                      :                      ومكائن• آالت  

 سنوات   10إلى   4                   يا ات وأثاث ومعدات:      س •

 سنوات   10إلى   5               • المزا ع والمرافق ذات الصلة:   

 

مررن بنرود يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك دو يا للتأكد من أن الطريقة وفترة االستهالك متفقتين مع المنفعرة االقتصرادية المتوقعرة 

 ممتلكات. ال

 

 يتم تحديث تقديرات القيمة المتبقية المادية وتقديرات العمر اإلنتاجي، عند الحاجة، سنويًا على امقل. 

 

أو استبعادها يتم استبعاد تكلفتها واالستهالك المتراكم المتعلق بها من الحسابات، ويتم إثبات أي  بح أو خسا ة تنتج من التصرف  امصولعند بيع 

 ام باح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.  انفيها في بي 

 

الق انخفاض في  ناقصا أي خسائر  بالتكلفة  اإلدا ية،  أو لألغراض  لإلنتاج  اإلنشاء؛  قيد  الممتلكات  تد ج  استهالك ام اضي مل  حر.  يتم  يمة  ال 

هذه   استهالك  إن  بها.   الستهالك    امصولمعترف  المتبع  امساس  نفس  على  جاهزية ال  امصوليتم  تا يخ  من  اعتبا ا  وذل   امخرى،  عقا ية 

 لالستخدام في الغرض المحدد لها.  امصول

 

 عقود التأجير  4.14

 

 المجموعة بصفتها الطرف المستأجر  
ف عقد اإليجا  بأنه "عقد، أو جز من عقد، يمنح  ء  بالنسبة إلى أي عقود جديدة، تد س المجموعة ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجا . يُعرَّ

 الحق في استخدام امصل )امصل امساسي  لفترة من الزمن في مقابل مبلغ".  

 

 لتطبيق هذا التعريف، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات  ئيسية وهي: 

 

ن خالل تحديده في الوقت الذي يتم فيه  م  يحتوي العقد على أصل محدد، والذي تم تحديده بشكل صريح في العقد أو تم تحديده ضمنيًا •

 إتاحة امصل للمجموعة 

 

للمجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام امصل المحدد طوال فترة االستخدام مع مراعاة   •

 حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد  

 

فترة االستخدام. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيه "كيفية  ل  للمجموعة الحق في توجيه استخدام امصل المحدد خال  •

 وتحديد غرض" استخدام امصل خالل فترة االستخدام.  

 

لأل اإليجا   وعقود  امجل  قصيرة  اإليجا   عقود  عن  المحاسبة  المجموعة  من    صولقر ت  بدالً  العملية.  التد يبات  باستخدام  القيمة  منخفضة 

حق االستخدام والتزامات اإليجا ، يتم االعتراف بالمدفوعات المتعلقة بها كمصروف في ام باح أو الخسائر على أساس القسط   صولأب االعتراف 

 الثابت على مدى فترة عقود اإليجا . 

 
 القياس واالعتراف بعقود اإليجا  عندما تمثل الطرف المستأجر  

 المقاسة على النحو التالي:  المركز المالي ق االستخدام والتزامات عقود اإليجا  في ح  أصولفي تا يخ بدء عقد اإليجا ، تد ج المجموعة 
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 عقود التأجيرتابع/       4.14

 

 حق االستخدام  أصول

من القياس المبدئي اللتزامات عقود اإليجا  وأي تكاليف مباشرة أولية تتكبدها المجموعة،    ونحق االستخدام بالتكلفة، والذي يتك  أصوليتم قياس  

وًما منه  وتقديًرا مي تكاليف لتفكي  وإزالة امصل في نهاية عقد اإليجا  وأي مدفوعات عقود إيجا  يتم سدادها قبل تا يخ بدء عقد اإليجا  )مخص 

 أي حوافز مستلمة .  

 

حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تا يخ بدء عقد اإليجا  إلى نهاية العمر اإلنتاجي    أصول، تقوم المجموعة باستهالك ئيبعد القياس المبد

حق االستخدام لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل    أصولحق االستخدام أو نهاية عقد اإليجا  أيهما أسبق. تقوم المجموعة أيضا بتقييم    صول م

 ض في القيمة.  فا على االنخ

 

 التزامات عقود اإليجا  
باستخدام م التا يخ، مخصومة  ذل   المسددة في  اإليجا  غير  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  اإليجا   التزامات  المجموعة  تقيس  البدء،  تا يخ  عدل  في 

 افي.  ض الفائدة الضمني في عقد اإليجا  إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل اقتراض المجموعة اإل

 

ت  تتكون مدفوعات اإليجا  المد جة في قياس التزامات عقود اإليجا  من مدفوعات ثابتة )بما في ذل  المدفوعات الثابتة في جوهرها  ومدفوعا 

ستها بشكل  ا متغيرة بناًء على أي مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن خيا ات يتعين مم

 معقول.  

 

إذا كانت هناك  بعد القياس المبدئي، يتم تخفيض االلتزام للمدفوعات المقدمة وزيادته للفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو  

حق االستخدام أو    أصولالمقابل في  ل  تغييرات في المدفوعات الثابتة في حوهرها. عندما يتم إعادة قياس التزامات عقود اإليجا ، ينعكس التعدي 

 حق االستخدام إلى الصفر.   أصول الربح والخسا ة إذا تم تخفيض 

 

 غير المالية األصولاختبار انخفاض قيمة الشهرة و  4.15

وبناء عليه، يتم  .  لغرض تقدير مبلغ االنخفاض، يتم تجميع امصول إلى أدنى مستويات تشير إلى تدفقات نقدية بشكل كبير )وحدات منتجة للنقد 

تل    قيمة بعض من  تل     امصولاختبا  انخفاض  يتم توزيع الشهرة على  للنقد.  أنه وحدة منتجة  وبشكل منفرد ويتم اختبا  البعض اآلخر على 

إدا ة المجموعة    بلالوحدات المنتجة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من سبل التعاون المتعلقة بدمج امعمال وتمثل أقل مستوى تم وضعه من ق

 للعوائد المرجوة من هذا الدمج لغرض مراقبة الشهرة.  

 

ية  لغرض  يتم اختبا  الوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها )المحددة من قبل إدا ة المجموعة على أنها معادلة لقطاعاتها التشغيل

امخرى أو الوحدات المنتجة للنقد في أي وقت تكون هناك   امصولاختبا  كافة مفردات م تحديد االنخفاض في القيمة مرة سنويًا على امقل. كما يت 

 ظروف أو تغيرات تشير إلى أن القيمة المد جة قد ال يكون من الممكن استردادها. 

 

ته الممكن استردادها، التي تمثل القيمة  يميتم إثبات خسا ة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتتجاوز به القيمة الدفترية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ق

ية المستقبلية المتوقعة  العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أكبر. لتحديد القيمة قيد االستخدام، تقوم اإلدا ة بتقدير التدفقات النقد

ال معدل  تحديد  وكذل   للنقد،  المولدة  الوحدات  من  كل وحدة  من  أو  امصل  إن  فامن  النقدية.  التدفقات  لتل   الحالية  القيمة  الحتساب  المناسب  ئدة 

يات  البيانات المستخدمة إلجراءات اختبا  انخفاض القيمة ترتبط مباشرة بآخر موازنة معتمدة للمجموعة معدلة حسب الالزم الستبعاد تأثير عمل

 .  امصولإعادة التنظيم المستقبلية وتحسينات 

 

ديا لكل أصل أو وحدة مولدة للنقد وتعكس تقييم اإلدا ة لسجالت المخاطر المعنية، مثل عوامل مخاطر السوق وعوامل  راتتحدد عوامل الخصم إف

 المخاطر المرتبطة بأصل محدد. 

 

يتم تحميل أي  .  إن خسائر االنخفاض في القيمة للوحدات المنتجة للنقد تقلل أوال من القيمة الدفترية مي شهرة مرتبطة بتل  الوحدة المنتجة للنقد

الحقا للتحقق    امصولامخرى في الوحدة المولدة للنقد. وباستثناء الشهرة، يتم إعادة تقييم جميع    امصولخسا ة انخفاض في القيمة بالتناسب على  

عندما تزيد القيمة  ة  من وجود مؤشرات على أن خسا ة االنخفاض في القيمة المد جة سابقا لم تعد موجودة. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيم

 المستردة للوحدة المولدة للنقد عن قيمتها الدفترية. 
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 األدوات المالية     4.16
 

 التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق  4.16.1

ما تصبح المجموعة طرفًا في امحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف ندالمالية ع  الخصوم و  امصول يتم تحقق  

العادلة. القياس   المعامالت المتعلقة بها بشكل مباشر، باستثناء تل  المد جة بالقيمة العادلة من خالل ام باح أو الخسائر والتي تقاس مبدئيًا بالقيمة

 المالية مبين أدناه. الخصومو  صوللألالالحق 
 

 مالية متشابهة  عند:  أصولامصل المالي )وأينما كان ذل  منطبقاً إلغاء جزء من امصل المالي أو جزء من مجموعة إلغاء يتم 
 

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من امصل؛   •

بدفع هذه التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  ص تحويل المجموعة لحقها في استالم التدفقات النقدية من ام • ل أو أنها أخذت على عاتقها التزاماً 

 بدون تأخير كبير إلى طرف آخر بموجب ترتيبات "التمرير البيني"؛ و  
 

 تحويل المجموعة بشكل أساسي جميع مخاطر ومنافع امصل أو   (أ

 المرتبطة بامصل إال أنها قامت بنقل السيطرة على امصل.  فعلم تحول المجموعة ولم تحتفظ بشكل أساسي بكامل المخاطر والمنا (ب
 

المالية وعندما تدخل المجموعة في ترتيبات القبض والدفع ولم تقم  امصولتقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من تل  عندما  

 امصل الجديد بمقدا  استمرا  سيطرة المجموعة على هذا امصل.ق بتحويل كافة مخاطر ومزايا امصل أو تحويل السيطرة على امصل، ويتحق
 

قترض بشروط مختلفة يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاده. عندما يتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس الم

المالي بشكل تغير شروط االلتزام  يتم  بالتزام  ك  إلى حد كبير أو أن  يعامل كإلغاء لاللتزام امصلي واالعتراف  التعديل  بير فإن هذا االستبدال أو 

 جديد، ويتم االعتراف بالفرق بين المبالغ الدفترية المتعلقة بذل  في بيان ام باح أو الخسائر المجمع. 

 

 المالية  األصولتصنيف   4.16.2

 ا إلى الفئات التالية عند التحقق المبدئي: فهالمالية يتم تصني  امصوللغرض القياس الالحق، فان 
 

 المالية بالتكلفة المطفأة  امصول •

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  امصول •

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ة  أصول •
 

 يتحدد التصنيف بحسب كل مما يلي:
 

 يةالالم  امصولنموذج أعمال المنشأة إلدا ة  •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي  •
 

 للمجموعة اتخاذ القرا  / إجراء التصنيف التالي بشكل ال  جعة فيه عند اإلعتراف المبدئي مي أصل مالي:
 

لدخل الشامل  ا  للمجموعة أن تصد  قراً ا ال  جعة فيه بعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة الستثما  في حقوق الملكية ضمن •

 اآلخر إذا تم استيفاء معايير معينة؛ و 

يجوز للمجموعة إجراء تصنيف ال  جعة فيه مي استثما  دين يفي بالتكلفة المطفأة أو بمعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   •

 كبير من عدم التطابق المحاسبي.   كلاآلخر كمقاس بالقيمة العادلة من خالل ام باح أو الخسائر، إذا كان ذل  يلغي أو يخفض بش 
 

  المالية  صولالقياس الالحق لل   4.16.3
 
 المالية بالتكلفة المطفأة  األصول (أ

بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الرربح أو   أصرولمستوفية للشروط التالية )ليست مصنفة ك  امصولالمالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت    امصوليتم قياس  

 الخسا ة :
 

 تفظ بها في إطا  نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بامصل المالي وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقديةمحإذا كان  •

 إذا كان ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية تمثل فقط المبلغ امصلي والفوائد المستحقة عليه.  •
 

يقة معدل الفائدة الفعلية ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. يتم حذف الخصم عندما  طربعد اإلثبات المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام  

 يكون تأثيره غير مادي. 
 

 المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة مما يلي: امصولتتكون 
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 ات المالية   دواألتابع/   4.16
 

  المالية  صولالقياس الالحق لل  تابع/  4.16.3
 

 النقد والنقد المعادل 

وهي عرضة  يتألف النقد والنقد المعادل من نقد وأ صدة لدى البنوك ونقد لدى المحافظ وودائع مجل قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة 

 حق إلى البنوك. ست لمخاطر ضئيلة للتغير في القيمة ناقًصا الم
 

 مالية أخرى أصول ذمم تجا ية مدينة و
عندما  تسجل الذمم التجا ية المدينة بالمبلغ امصلي للفاتو ة ناقصا مخصص أي مبالغ ال يمكن تحصيلها. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها  

 قها. قا يصبح تحصيل المبلغ بالكامل لم يعد محتمال. يتم شطب الديون المعدومة عند استح

 
 

 إن الذمم المدينة التي ال يتم تصنيفها ضمن أي من البنود الوا دة أعاله تُصنف كر "أصول مالية أخرى". 

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   أصول (ب

ى استثما ات في أسهم حقوق الملكية  علالمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخاصة بالمجموعة تشتمل بشكل  ئيسي    امصول إن  

 لمختلف الشركات وتشمل كالً من امسهم المسعرة وغير المسعرة. 
 

 تستوفي الشروط التالية: امصولالمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت  امصول تقوم المجموعة باحتساب 
 

 ه هو "االحتفاظ به للتحصيل" التدفقات النقدية المرتبطة وبيعها؛ ودفعندما يتم االحتفاظ بها بموجب نموذج أعمال ه •

 إذا كان ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية تمثل فقط المبلغ امصلي والفوائد المستحقة عليه.   •
 

أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف بامصل ح  سيتم إعادة تصنيف أية أ باح أو خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ضمن بيان ام با

 )باستثناء االستثما ات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين تفصياًل أدناه . 
 

ي أدوات حقوق الملكية  ف   عند التحقق المبدئي، يجوز للمجموعة إصدا  قرا  ال  جعة فيه )على أساس كل أداة على حده  بتصنيف استثما ات

اال  تم  إذا  اآلخر  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  بالتصنيف  يُسمح  ال  اآلخر.  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  حتفاظ  كاستثما ات 

 ة دمج االعمال. لي باالستثما  في امسهم بغرض المتاجرة أو إذا كان هذا االستثما  مقابل طا ىء معترف به من قبل المشتري في عم
 

 يتم تصنيف امصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا: 
 

 تم امتالكها بشكل أساسي بغرض بيعها في المستقبل القريب، أو  •

كان يُمثل، عند التحقق المبدئي، جزًءا من محفظة محددة مدوات مالية تديرها المجموعة معا ولديها دليل على نمط فعلي حديث لتحقيق   •

 الجل؛ أو ا  أ باح قصيرة

 إذا كان مشتقًا )باستثناء المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة .  •
 

تكا زائد  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المد جة  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستثما ات  قياس  ليف يتم 

 المعامالت. 
 

قياسها الحقً  في  ا  ويتم  والمتراكمة  اآلخر  الشامل  الدخل  في  العادلة  القيمة  في  التغيرات  الناتجة عن  والخسائر  ام باح  إثبات  مع  العادلة،  بالقيمة 

تبعاد ضمن  التغيرات التراكمية في حساب القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. يتم نقل ام باح أو الخسائر المتراكمة إلى ام باح المرحلة عند االس

 التغيرات في حقوق الملكية المجمع.  انبي 
 

 يتم إثبات توزيعات ام باح على هذه االستثما ات في أدوات ملكية ضمن بيان ام باح أو الخسائر المجمع. 
 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  أصول (ج

بال  امصول إن   أو  المطفأة  بالتكلفة  القياس  بمعايير  تفي  التي ال  بالقيمة من خالل  قي المالية  يتم تصنيفها  الشامل اآلخر  الدخل  العادلة من خالل  مة 

المالية لنموذج امعمال التي ال تُمثل تدفقاتها النقدية التعاقدية فقط مدفوعات المبلغ    امصولام باح والخسائر. عالوة على ذل ، بغض النظر عن  

لعادلة من خالل ام باح أو الخسائر. كما أن جميع امدوات المالية المشتقة تند ج تحت  ا  امصلي والفائدة المستحقة عليه يتم المحاسبة عنها بالقيمة

ستثما ات  هذه الفئة، باستثناء تل  امدوات المحددة والنافذة كأدوات تحوط، والتي تطبق عليها متطلبات محاسبة التحوط. تشتمل الفئة أيًضا على ا

 في أسهم حقوق الملكية. 

 

  صول هذه الفئة بالقيمة العادلة وام باح أو الخسائر المد جة في بيان ام باح أو الخسائر المجمع. يتم تحديد القيم العادلة لألي  ف  امصوليتم قياس  

 المالية في هذه الفئة بالرجوع إلى معامالت امسواق النشطة أو باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق نشط. 
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 المالية  األصولانخفاض قيمة    4.16.4

المد جة بالقيمة العادلة من خالل ام باح أو الخسائر واستثما ات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة    امصول المالية باستثناء    امصولتخضع جميع  

من خالل الدخل الشامل اآلخر للمراجعة على امقل في تا يخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن امصل المالي  ة العادل

فئات   القيمة لكل فئة من  يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض  قد انخفضت قيمتها.  المالية  المبينة   امصولأو مجموعة من امصول  المالية 

 ه.ناأد

 

المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل    امصولتقوم المجموعة بإثبات مخصص خسا ة لخسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن  

 الشامل اآلخر. 

 

دية المستحقة للمجموعة بموجب العقد  اقالمالية، يتم تقدير خسا ة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التع  صولبالنسبة لأل

في مخاطر  وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تا يخ كل تقرير لتعكس التغيرات  

 االئتمان منذ التحقق المبدئي لألصل المالي المعني. 

 

على احتمالية التعثر أو معدل الخسا ة الناتجة عن التعثر )أي حجم الخسا ة عند التعثرر  وقيمرة التعررض ة  يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دال

ة كمرا هرو عند التعثر. يستند تقييم احتمالية التعثر ومعدل الخسا ة الناتجة عن التعثر علرى البيانرات التا يخيرة المعدلرة بواسرطة معلومرات مسرتقبلي 

في ترا يخ  صرولالمالية، فإن ذل  يتم تمثيلره بالقيمرة الدفتريرة اإلجماليرة لأل صولمة التعرض عند التعثر، بالنسبة لألقي موضح أعاله. أما بالنسبة ل

 البيانات المالية.

 

م يرت تقوم المجموعة دائًما باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر امداة للذمم التجا يرة المدينرة والمسرتحق مرن أطرراف ذات صرلة. 

المالية باستخدام نموذج مخصصات تستند إلى خبرة خسا ة ائتمان تا يخية للمجموعة مع تعديلها   امصولتقدير خسائر االئتمان المتوقعة من هذه  

ي ذلر  فر للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في ترا يخ البيانرات الماليرة بمرا

 القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.

 

ي مخاطر بالنسبة لكافة امدوات المالية امخرى، تقوم المجموعة بإثبات خسا ة االئتمان المتوقعة على مدى عمر امداة عند وجود زيادة جوهرية ف

المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة  ة  االئتمان منذ االعتراف المبدئي. مع ذل ، في حالة عدم زيادة مخاطر االئتمان بامدا

 شهًرا. 12بقياس مخصص الخسا ة لتل  امداة المالية بمبلغ يعادل خسا ة االئتمان المتوقعة على مدا  

 

ر المحتملرة علرى مردى العمرر عثرتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدا  عمر امداة خسائر االئتمان المتوقعة التري تنرتج عرن كافرة أحرداث الت 

شهراً جزًءا من خسرا ة االئتمران المتوقعرة علرى مردى   12الية. على النقيض من ذل ، تمثل خسا ة االئتمان المتوقعة على مدا   المتوقع لألداة الم

 شهًرا بعد تا يخ البيانات المالية. 12عمر امداة المتوقع أن ينتج عن امحداث االفتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 

 

المالية مع إجراء تعديل مقابل على قيمها    امصول انخفاض القيمة في بيان ام باح أو الخسائر المجمع لجميع    تعترف المجموعة بأ باح أو خسائر 

 الدفترية الخاصة بها من خالل حساب مخصص الخسا ة. 

 

في فترة البيانات المالية  إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسا ة مداة مالية بمبلغ يعادل قيمة خسا ة االئتمان المتوقعة على مدى عمر امداة

عمر امداة، تقوم السابقة، ولكنها تحدد في تا يخ البيانات المالية الحالية أنه لم يعد يتم الوفاء بالشروط الخاصة بخسا ة االئتمان المتوقعة على مدى  

يخ البيانرات الماليرة الحاليرة، باسرتثناء شرهًرا فري ترا   12المجموعة بقياس مخصص الخسا ة بمبلغ يساوي خسا ة االئتمان المتوقعرة علرى مردا   

 التي تم استخدام نهج مبسط فيها. امصول

 

 المالية  للخصومالتصنيف والقياس الالحق    4.16.5

 ومرابحة دائنة وتمويل إيجا ة دائن وذمم تجا ية دائنة وذمم دائنة أخرى ومستحقات.  مجل المالية للمجموعة قروض   الخصومتتضمن 
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 المالية  للخصوم تابع/ التصنيف والقياس الالحق    4.16.5

 المالية على تصنيفها كما يلي:  للخصوميعتمد القياس الالحق 

 

 مالية بالتكلفة المطفأة خصوم  أ

 

 مجل قروض 

قياس ك بيان ام باح أو الخسائر يتم  يتم تسجيل ام باح والخسائر في  الفعلي.  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  بالتكلفة المطفأة  القروض الحقا  افة 

 وأيضا من خالل طريقة معدل الفائدة الفعلي وعملية اإلطفاء.  الخصومالمجمع عند عدم تحقق 

 

 تسهيالت تمويل إسالمي 

التمويل اإلسالتمثل   الدفع المؤجل ممي هذا  تسهيالت  لترتيبات    صول المبلغ المستحق على أساس  التمويل اإلسالمي تم شراؤها وفقاً  .  تسهيالت 

اإلسالمي  تد ج   التمويل  توزيع  تسهيالت  أساس  المؤجلة على  التمويل  تكلفة  تحميل  يتم  المؤجلة.  التمويل  تكاليف  ناقص  الدائن،  المبلغ  بإجمالي 

 معدل االقتراض الخاص بها والرصيد القائم.  نسبي زمني يأخذ في االعتبا 

 

 ذمم تجا ية دائنة وذمم دائنة أخرى ومستحقات 

تلمة إذا صد   يتم إثبات الذمم التجا ية الدائنة والذمم الدائنة امخرى والمستحقات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل عن البضاعة والخدمات المس

 بها فواتير من الموّ د أم ال.  
 

 المحاسبة على أساس تاريخ المعاملة والتسوية   4.17

المالية بتا يخ المعاملة، أي التا يخ الذي تتعهد فيه الجهة بشراء أو بيع امصل. إن   صوليتم إثبات كافة المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية لأل

مبيعات   أو  مشتريات  هي  العادية  بالطريقة  البيع  أو  الت   امصولالشراء  بشكل عام  المالية  عليه  المتعا ف  الزمن  إطا   تسليمها ضمن  تتطلب  ي 

 بموجب القوانين أو امعراف السائدة في السوق. 

 

 مقاصة األدوات المالية   4.18

لتنفيذ  المالية وصافي المبلغ الُمد ج في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة ا  الخصومو  امصول تتم المقاصة بين  

 في آن واحد.   الخصوموتسوية  امصوللمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو استرداد 

 

 التكلفة المطفأة للدوات المالية  4.19

بعين تأخذ  إن عملية االحتساب  القيمة.  انخفاض  ناقصا مخصص  الفعلية  الفائدة  باستخدام طريقة  التكلفة  هذه  احتساب  أو    يتم  االعتبا  أي عالوة 

 خصم على الشراء وتتضمن تكاليف و سوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. 

 

 القيمة العادلة للدوات المالية   4.20

لأل العادلة  القيمة  ا  صولتتحدد  إلى  بالرجوع  مالي  تقرير  كل  بتا يخ  منظمة  مالية  أسواق  في  بها  المتاجر  أو  المالية  السوق  في  المعلنة  مسعا  

 عروض أسعا  المتداول )سعر الشراء للمراكز الطويلة وسعر العرض للمراكز القصيرة ، بدون أي خصم لتكاليف المعاملة.  

 

معامالت حديثة    بالنسبة لألدوات المالية في أسواق غير نشطة، تتحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. تتضمن هذه امساليب استخدام

صومة أو  في السوق بشروط تجا ية بحتة أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية مداة أخرى مماثلة إلى حد كبير، أو تحليل التدفقات النقدية المخ

 نماذج تقييم أخرى. 

 

 . 30هناك تحليل للقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى عن كيفية قياسها مبينة في إيضاح 
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 البضائع   4.21

يع وكرذل  يتم إثبات البضائع بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تشمل التكلفة كافة المصرا يف العائردة مباشررة إلرى عمليرة التصرن 

نتاج غير المباشرة المرتبطة بها وذل  على أساس طاقة التشغيل العادية. يرتم تحديرد تكراليف البنرود العاديرة القابلرة أجزاء مناسبة من مصا يف اإل

 للتبادل باستخدام معادلة التكاليف. 

 

 إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقد  في أوقات النشاط العادي، ناقًصا أي مصا يف بيع مطبقة. 

 

 الملكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح  حقوق  4.22

 يمثل  أس المال القيمة االسمية لألسهم المصد ة والمدفوعة. 

 

 تتضمن عالوة اإلصدا  أي عالوات مستلمة من إصدا   أس المال. يتم خصم أي تكاليف معامالت مرتبطة بإصدا  امسهم من عالوة اإلصدا .  

 

م باح الفترة الحالية والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام امساسي للشركة    مخصصاتختيا ي من  يتكون االحتياطي اإلجبا ي واال 

 امم.  

 

 يتكون االحتياطي العام من مخصصات م باح الفترة الحالية والسابقة. 

 

 تتضمن البنود امخرى لحقوق الملكية ما يلي:

كون من فروقات تحويل العمالت امجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للشركات التابعة والذي يت   –احتياطي تحويل العمالت امجنبية   •

 امجنبية للمجموعة إلى الدينا  الكويتي. 

الشام  • الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  باالستثما ات  المتعلقة  والخسائر  ام باح  من  يتكون  والذي  العادلة  القيمة  في  المتركمة  ل  التغيرات 

 خر.  اآل

 والذي يتكون من ام باح المتراكمة؛ بعد طرح أي خسائر، الناتجة من بيع أسهم الخزينة. –احتياطي أسهم الخزينة  •

 

بصو   تسجل  امم  الشركة  مالكي  مع  المعامالت  وجميع  والسابقة.  الحالية  للفترة  )الخسائر   المرحلة/  ام باح  كافة  المرحلة  ام باح  ة  تتضمن 

 لكية.  منفصلة ضمن حقوق الم

 

 عند اعتماد تل  التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة. امخرى   الخصومتد ج توزيعات ام باح المستحقة لمساهمي حقوق الملكية ضمن 

 

 أسهم الخزينة   4.23

ها أو إلغائهرا حترى اآلن. تتألف أسهم الخزينة من أسهم  أس المال المصد ة للشركة امم والمعاد شراؤها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصردا 

ضرمن  يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة بطريقة التكلفة. وطبقا لهذه الطريقة يتم إد اج المتوسط المرجح لتكلفة امسهم المشرتراة فري حسراب مقابرل

وزيعات أسرهم إلرى زيرادة عردد حقوق الملكية. ال تستحق أسهم الخزينة توزيعات أ باح نقدية يمكن أن تقوم المجموعة بتوزيعها.  ويؤدي إصدا  ت 

 أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 

 

ة عند إعادة إصدا  أسهم الخزينة، تقيد ام باح بحساب منفصل "احتياطي أسهم خزينة" في حقوق ملكية المساهمين. يتم تحميل أيرة خسرائر محققر

على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذل  الحساب. ويتم تحميل أية خسائر إضافية على ام براح المرحلرة ثرم علرى االحتيراطي االختيرا ي 

ملة ة المحواالحتياطي اإلجبا ي. الحقا لذل ، إذا نتجت أ باح من أسهم الخزينة، يتم تحويل مبلغ إلى االحتياطيات وام باح المرحلة يعادل الخسا 

 سابقا على هذا الحساب.

 

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين    4.24

رة تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها.  إن استحقاق هذه المزايا يستند إلى آخر  اتب وطرول مردة خدمرة المروظفين ويخضرع إلتمرام فتر

ويمثرل هرذا التكلفة المتوقعة لهذه المزايا طوال فترة البقاء في الوظيفة. خدمة معينة كحد أدنى وفقا لقانون العمل المعني وعقود الموظفين.  تستحق 

 االلتزام غير الممول المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنهاء الشركة خدماتهم بتا يخ البيانات المالية.

 

مات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كنسبة من  بالنسبة للموظفين الكويتيين، تقوم المجموعة إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بتقديم مساه

 مرتبات الموظفين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروف عند استحقاقها. 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تابع/ السياسات المحاسبية المهمة   .4
 

 ترجمة العمالت األجنبية   4.25
 

 عملة التشغيل والعرض   4.25.1

 لة التشغيلية.تقوم كل منشأة في المجموعة بتحديد عملتها التشغيلية الخاصة بها وقياس البنود المد جة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام العم
 

 معامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة  4.25.2

عم إلى  امجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  الصرف يتم  )سعر  المعاملة  بتا يخ  السائدة  التحويل  أسعا   حسب  بالمجموعة  المتعلقة  التشغيل  لة 

لعملة امجنبية الفو ي . يتم إثبات أ باح وخسائر تحويل العملة امجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة با

سنة في بيان ام باح أو الخسائر المجمع. بالنسبة للبنود غير النقدية، ال يتم إعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم  وفقًا لمعدالت التحويل في نهاية ال

العادلة   بالقيمة  المقاسة  النقدية  غير  البنود  باستثناء  المعاملة ،  تا يخ  في  الصرف  أسعا   باستخدام  )تحول  التا يخية  بالتكلفة  يتم  قياسها  والتي 

 دام أسعا  الصرف في التا يخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.ترجمتها باستخ
 

 العمليات األجنبية     4.25.3

كافة   تحويل  يتم  للمجموعة،  المالية  البيانات  تجميع  عملتها    خصوم و  أصولعند  كانت  إذا  الكويتي  الدينا   إلى  المجموعة  شركات  ومعامالت 

 غيل لشركات المجموعة بقيت كما هي دون تغيير خالل فترة البيانات المالية.التشغيلية بغير الدينا  الكويتي. إن عملة التش
 

إلى الدينا  الكويتي حسب سعر اإلقفال بتا يخ البيانات المالية. تم تحويل اإليرادات والمصروفات إلى    الخصومو  امصولعند التجميع تم تحويل  

ات المالية. يتم إثبات فروقات الصرف ضمن الدخل الشامل اآلخر وإد اجها في حقوق  الدينا  الكويتي بمتوسط سعر التحويل على مدى فترة البيان 

المثبتة في الملكية ضمن احتياطي ترجمة العمالت امجنبية. عند بيع عمليات أجنبية، يتم إعادة تصنيف الفروقات المتراكمة لتحويل العملة امجنبية 

 ام باح أو الخسائر المجمع وتثبت كجزء من ام باح أو الخسائر عند االستبعاد.  بيان التغيرات فى حقوق الملكية المجمع إلى بيان

 

 والتزامات طارئة  أصولمخصصات و  4.26

من   الطلب  احتمال  هناك  ويكون  ماضي  لحدث  نتيجة  استداللي  أو  قانوني  حالي  التزام  المجموعة  على  يكون  عندما  المخصصات  تسجيل  يتم 

 إلى الخا ج ويكون باإلمكان تقدير المبالغ بشكل موثوق فيه. إن توقيت أو مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد.  المجموعة تدفق مصاد  اقتصادية
 

لمالية، بما في يتم قياس المخصصات بالنفقات المقد ة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استنادا إلى الدليل امكثر وثوقا والمتوفر بتا يخ البيانات ا

التقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة، فان احتمالية طلب تدفق في تسوية  ذل  المخاطر و

 تحدد بالنظر في د جة االلتزامات ككل. كما يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للمال مادية. 
 

 طا ئة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال حدوث تدفقًا نقديًا للمنافع االقتصادية. ال امصولال يتم إثبات 
   

إثبات   يتم  المتمثلة في    اإللتزامات ال  النقدية للموا د  التدفقات  إذا كان احتمال  يتم اإلفصاح عنها إال  المالي المجمع لكن  بيان المركز  الطا ئة في 

 قتصادية بعيدًا. المنافع اال 

 

 معامالت مع أطراف ذات صلة   4.27

الرئيسيين  اإلدا ة  وموظفي  اإلدا ة،  مجلس  وأعضاء  المساهمين  وكبا   الزميلة  والشركة  التابعة  الشركات  في  الصلة  ذات  امطراف  تتمثل 

ك. يتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لهذه  للمجموعة والشركات التي تسيطر عليها هذه امطراف أو التي لها تأثير جوهري عليها بشكل مشتر

 المعامالت من قبل إدا ة المجموعة. 

 

 األحكام المهمة لإلدارة والتقديرات غير المؤكدة  5

رادات  إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدا ة المجموعة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المد جة لإلي 

ووالمص  عن    الخصومو  امصولروفات  االفتراضات    اإللتزاماتواإلفصاح  هذه  من  التأكد  عدم  ولكن  المالية.  البيانات  فترة  نهاية  في  المحتملة 

 والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل. 

 

 دارة  األحكام المهمة لإل  5.1

ت المالية قامت اإلدا ة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، بأخذ امحكام التالية، والتي تؤثر بشكل كبير على المبالغ المد جة في البيانا

 المجمعة: 

 

 تقييم نموذج األعمال     5.1.1

بتصنيف   المجموعة  اال  امصولتقوم  نموذج امعمال )يرجى  اختبا   إجراء  بعد  المالية في  المالية  امدوات  لبنود  المحاسبية  السياسة  طالع على 

وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر   امصول . يتضمن هذا االختبا  حكًما يعكس جميع امدلة ذات الصلة بما في ذل  كيفية تقييم أداء  4.16إيضاح  

المالية المتبقية من   امصولإذا كان نموذج امعمال الذي يُحتفظ ب   . تعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المستمر للمجموعة حول ماامصولعلى أداء  

تصنيف تل    أجله ال يزال مالئماً، وفي حالة كونه غير مالئًما، تقييم ما إذا كان هناك تغيير في نموذج امعمال وما إذا كان هناك تغيير محتمل في

 . امصول
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 ابع/ األحكام المهمة لإلدارة والتقديرات غير المؤكدة ت  .5
 

 األحكام المهمة لإلدارة  تابع /   5.1

 
 أحكام تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء     5.1.2

السيطرة على البضائع فيما يتعلق بنقل  15إن تحديد ما إذا كان االلتزام الخاص بمعايير امداء المنصوص عليه في المعيا  الدولي للتقا ير المالية 

 إلى العمالء الذي تم استيفاؤه يتطلب حكًما هاًما أم ال. 

 

 تقييم السيطرة   5.1.3

ها لتحقيق  عند تحديد السيطرة، فإن اإلدا ة تراعي ما إذا كان يوجد لدى المجموعة القد ة العملية لتوجيه امنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر في 

 امنشطة والقد ة المتعلقة باستخدام سيطرتها للتأثير على مختلف العوائد يتطلب أحكاما هامة.    إيرادات لنفسها. إن تقييم

 

 التأثير الجوهري     5.1.4

قيام  يوجد التأثير الجوهري عندما يمنح حجم حقوق التصويت للمنشأة بالنسبة إلى حجم وتوزيع حقوق التصويت امخرى القد ة الفعلية للمنشأة لل

 شطة المتعلقة بالشركة. بتوجيه امن 

 

 التقديرات غير المؤكدة    5.2

تحقق وقياس   امثر على  أهم  لها  التي  التقديرات واالفتراضات  المعلومات حول  قد    الخصومو  امصولإن  أدناه.  واإليرادات والمصا يف مبينة 

 تختلف النتائج الفعلية بصو ة جوهرية عن تل  التقديرات. 

 

 انخفاض قيمة الشهرة    5.2.1

تتوزع    حدد المجموعة ما إذا انخفضت قيمة الشهرة أم ال سنويا على امقل. ويتطلب ذل  تقدير للقيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد التيت 

ا إنتاج  المتوقعة من وحدة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  تقدير  المجموعة عمل  يتطلب من  التشغيلية  القيمة  تقدير  أن  كما  الشهرة.  لنقد وكذل   عليها 

 اختيا  معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتل  التدفقات النقدية. 

 

 انخفاض قيمة شركات زميلة   5.2.2

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تحدد المجموعة ما إذا كان ضرو يا االعتراف بأي خسا ة لالنخفاض في قيمة استثما  المجموعة في شركاتها  

ل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثما  في الشركة الزميلة. وفي حالة وجود  الزميلة بتا يخ ك

ترية ويتم إثبات مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدف

 لغ في بيان ام باح أو الخسائر المجمع. المب 

 

 ذات األعمار المحددة  األصولانخفاض قيمة   5.2.3

ذات امعما  المحددة. تتحدد القيمة  امصولبتا يخ المركز المالي، تقوم إدا ة المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على انخفاض قيمة 

ة "القيمة التشغيلية" لألصل. تستخدم هذه الطريقة توقعرات التردفقات النقديرة المقرد ة علرى مردى العمرر القابلة لالسترداد لألصل على أساس طريق

 اإلنتاجي لألصل. 

 

 المالية  األصولانخفاض قيمة  5.2.4

تعثر تقديًرا للخسا ة  ينطوي قياس خسائر االئتمان المقد ة على تقديرات معدل الخسا ة عند التعثر واحتمالية التعثر. يمثل معدل الخسا ة عند ال

تخدام معلومات  الناتجة في حالة تعثر العميل. تمثل احتمالية التعثر تقديًرا الحتمالية التعثر في المستقبل. استندت المجموعة إلى هذه التقديرات باس

المختلف االقتصادية  الدفع  لقوى  المستقبلية  الحركة  افتراضات  إلى  تستند  والتي  ومؤيدة،  معقولة  بعضها  مستقبلية  على  القوى  هذه  تأثير  وكيفية  ة 

 البعض. 

 

بالنسبة ممكناً.  غير  أمراً  بالكامل  المبالغ  كافة  تحصيل  يعد  عندما  المدينة  التجا ية  ام صدة  من  تحصيله  الممكن  المبلغ  تقدير  عمل  للمبالغ   يتم 

يرة، ولكنها متأخرة، يتم تقييمها بشكل مجمع ويتم عمل مخصص  الكبيرة الفردية يتم التقدير بشكل إفرادي. أما المبالغ التي ال تعتبر وهي فردية كب 

 لها بناء على طول الفترة الزمنية المتأخرة وفقا لمعدالت االسترداد التا يخية.

 

 انخفاض قيمة البضاعة    5.2.5

، يتم تقدير صافي قيمتها الممكن تحقيقها.   يتم إثبات البضاعة بالتكلفة أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.  تعندما تصبح البضاعة متقادمة

مة، يتم تقييمها بشكل  بالنسبة للمبالغ الكبيرة إفراديا يتم هذا التقييم بشكل إفرادي.  أما المبالغ التي ال تعتبر جوهرية إفراديا، ولكنها قديمة أو متقاد
 ادم وفقا مسعا  البيع التا يخية.مجمع ويتم عمل مخصص لها بناء على نوع البضاعة وفقا لعمرها أو ود جة التق

 

التحق يتأثر  قد  المالية.  البيانات  بتا يخ  والمتوفر  وثوقا  امكثر  الدليل  مراعاة  مع  للبضاعة  تحقيقها  الممكن  القيم  اإلدا ة صافي  المستقبلي تقد   ق 

 انخفاض اسعا  المبيعات المستقبلية. للبضاعة بالتكنولوجيا المستقبلية أو التغيرات امخرى الناتجة عن السوق والتي قد تؤدي إلى



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 نات المالية المجمعة يا الب

 2021ديسمبر  31
 

26 

 

 

 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تابع/ األحكام المهمة لإلدارة والتقديرات غير المؤكدة   .5
 

 التقديرات غير المؤكدة تابع/      5.2

 

 القابلة لالستهالك  صولاألعمار اإلنتاجية لل  5.2.6

. كما أن  صولالقابلة لالستهالك بتا يخ كل بيانات مالية استنادا إلى االستخدام المتوقع لأل صول  اإلنتاجية لألتقوم اإلدا ة بمراجعة تقديرها لألعما 

 التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات. 

 

 القيمة العادلة للدوات المالية  5.2.7

أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوفر هناك أسعا  سوق نشط . وهذا يتطلب من اإلدا ة وضع    تقوم اإلدا ة بتطبيق

داة  تقديرات وافتراضات استنادا إلى معطيات سوقية، وذل  باستخدام بيانات واضحة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في السوق في تسعير ام

فإذ المالية عن امسعا المالية.  المقد ة لألدوات  العادلة  القيم  قد تختلف  تقديراتها.  باستخدام أفضل  تقوم اإلدا ة  معلنة،  البيانات غير  تل      ا كانت 

 الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة على أسس تجا ية بتا يخ البيانات المالية. 

 

 حصة في شركات تابعة  6
 

 تشكيل المجموعة  6.1

 ات التابعة المجمعة للمجموعة بنهاية فترة البيانات المالية هي كما يلي:تفاصيل الشرك

 

 شركات تابعة ذات حصص غير مسيطرة مادية  6.2

 ست هامة فرديًا بالنسبة إلى المجموعة.   لي د.ك 441,798: 2020)  .ك د 504,642إن الحصص الغير مسيطرة للشركات التابعة أعاله بمبلغ

 

 االستحواذ على شركة تابعة    6.3

ذ.م.م  -شرركة الرعايرة لمقراوالت تنظيرف المبراني والمردن  أسرهم% مرن 99، وقعت الشركة امم اتفاقية لالستحواذ علرى 2021يونيو    27بتا يخ  

لقد كان تا يخ سريان االستحواذ من جانب إحدى الشركات التابعة للمجموعة.  %1"شركة الرعاية" بينما تم االستحواذ على النسبة المتبقية البالغة  

 تا يخ االستحواذ:المؤقتة لشركة الرعاية كما في  الخصومو امصول. فيما يلي كانت 2021يناير  1هو 

 

     

 د.ك    
    

 4,600,000   القيمة العادلة للمقابل المدفوع 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشركة التابعة 

 

 بلد 

 التأسيس 

 ومكان العمل 

 الرئيسي 

 

 

 

 

 النشاط الرئيسي 

 نسبة حصص 

 الملكية التي  تحتفظ بها 

 المجموعة في نهاية السنة 

    

 ديسمبر  31   

 2021 

ديسمبر   31 

2020 

   %  % 

      

 ام دن  ش.م.أ  -شركة الخليج للكابالت والصناعات المتعددة

تصنيع وتو يد الكابالت  

الكهربائية وتمل   

 94.5  94.5 االستثما ات 

  ذ.م.م -شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن 

 -  100 خدمات تنظيف الكويت   6.3)

  –شركة حو اء االقليمية للتجا ة العامة والمقاوالت 

 97.3  97.3 التجا ة العامة والمقاوالت  الكويت  م )"حو اء"  ذ.م. 

 الكويت  ش.ش.و   –شركة صوفر العقا ية 

بيع وشراء اال اضي  

 100  100 والعقا ات 



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 نات المالية المجمعة يا الب

 2021ديسمبر  31
 

27 

 

 

 لمالية المجمعة تابع/ إيضاحات حول البيانات ا

 تابع/ حصص في شركات تابعة  6

 

 االستحواذ على شركة تابعة تابع/    6.3

 

    المحددة: األصولالمبالغ المعترف بها لصافي 

 د.ك    

    

 2,804,139     ممتلكات واآلت ومعدات 

 77,281     نقد وأ صدة لدى البنوك 

 2,454,486     ذمم تجا ية مدينة

 885,322     دفوعات مقدًما ذمم مدينة أخرى وم

 6,221,228     األصول مجموع 

    

 3,224,880   قروض مجل 

 140,581     مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 202,157     ذمم تجا ية دائنة 

 252,728     ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 78,594     البن مستحق إلى 

 1,325,468     مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 5,224,408     الخصوم جموع م

 996,820     المحددة  األصول إجمالي صافي 

 3,603,180     الشهرة 

 
  

 إن المحاسبة المبدئية عن دمج امعمال مؤقتة نظًرا لتعقيدها، وسيتم تعرديلها برأثر  جعري )إذا لرزم اممرر  عنرد اكتمرال تخصريص سرعر الشرراء 

 .االستحواذمن تا يخ النهائي خالل فترة القياس لمدة سنة واحدة 

 
 منشآت مهيكلة غير مجمعة   6.4

 ليس لدى المجموعة حصص في منشآت مهيكلة غير مجمعة. 

 

 ربح السنة  7
 يتم إثبات  بح السنة بعد تحميل المصا يف التالية: 

 

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر  31في 

 2021  

السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

 8,275,075  10,795,304 نتكاليف موظفي 

 1,093,924  1,495,261 االستهالك 

 352,585  182,314 عقود إيجا  تشغيلي 

 

 تكاليف تمويل  8

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر  31في 

 2021  

السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

    المطفأة:  بالتكلفةالمالية  الخصوم  على

 397,079  339,636 سالمي ومستحق للبنوك قروض وتسهيالت تمويل إ 

 -  10,680 التزامات عقود إيجا  

 350,316  397,079 

 



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 نات المالية المجمعة يا الب

 2021ديسمبر  31
 

28 

 

 

 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 الضرائـب  9

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر  31في 

 2021  

السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

 -  279,744 ابعة في الخا ج  سوم الضرائب على الشركات الت 

 64,091  167,770 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مخصص  

 143,580  183,033 مخصص الزكاة 

 359,938  470,400 مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

 1,100,947  567,609 

 

 مالية  خصومو  أصولصافي الربح الناتج من  10
 مالية حسب الفئة:  خصومو  صولأفيما يلي تحليل صافي الربح الناتج من 

 

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر  31في 

 2021  

السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

    المالية بالتكلفة المطفأة: امصول

 6,005  13,083 إيرادات فوائد  -

 )365,912    (1,810,016) بالصافي -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   -

    

    ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:مالي  أصول

 14,341,348  35,705,606 مد ج مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر  -

 3,069,163  1,614,982 توزيعات أ باح إيرادات مد ج مباشرة ضمن الربح أو الخسا ة ك -

 35,523,655  17,050,604 

    مالية بالتكلفة المطفأة:   خصوم

 )397,079    (350,316) لتكاليف تموي  -

 35,173,339  16,653,525 

    

 2,312,177  )532,267(  صافي )الخسا ة / ام باح المثبتة في بيان ام باح أو الخسائر المجمع 

 14,341,348  35,705,606 صافي ام باح المثبتة في بيان ام باح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع 

 35,173,339  16,653,525 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مالكي الشركة األم  11
ل السنة  يتم احتساب  بحية السهم امساسية والمخففة بقسمة  بح السنة العائدة لمالكي الشركة امم على المتوسط المرجح لعدد امسهم القائمة خال 

 بعد استبعاد أسهم الخزينة كما يلي: 

 

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر   31في 

2021 

السنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

2020 

    

 5,571,085  16,057,067 د.ك  - بح السنة العائد إلى مالكي الشركة امم 

 209,237,340  209,032,131 أسهم -المتوسط المرجح لعدد امسهم القائمة خالل السنة 

فلس  77 ركة امم   بحية السهم امساسية والمخففة العائدة إلى مالكي الش  27 فلس   

 



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31

29 

 

 

 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 ممتلكات واآلت ومعدات  12
 

 

 أراضي 

 

 مباني 

 

 آالت 

 ومكائن 

سيارات وأثاث  

 ومعدات 

المزارع والمرافق  

 ذات الصلة 

 قيد   أصول

 اإلنشاء 

 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

        2021ديسمبر  31

        

        التكلفة 

 45,429,163 9,701 420,478 4,180,354 29,441,634 9,832,153 1,544,843 2021يناير  1في 

 3,381,257 - - 3,081,257 - 300,000 - الناتج عن استحواذ شركة تابعة 

 1,241,319 804,484 4,275 397,412 35,148 - - إضافات  

 - (59,573) - 30,948 - 28,625 - )إيضاح ب   -قيد اإلنشاء  أصول محول من 

 (73,059) - - (73,059) - - - استبعادات 

 (31,843) (24) (1,039) (1,668) (25,725) (2,659) (728) تعديالت عمالت أجنبية

 49,946,837 754,588 423,714 7,615,244 29,451,057 10,158,119 1,544,115 2021ديسمبر  31في 

 االستهالك المتراكم 
       

 38,268,493 - 22,701 3,330,729 27,399,019 7,516,044 - 2021يناير  1في 

 577,118 - - 566,315 - 10,803 - الناتج عن استحواذ شركة تابعة 

 1,387,105 - 9,895 790,382 308,016 278,812 - المحمل للسنة

 (27,181) - - (27,181) - - - متعلق باالستبعادات 

 (30,690) - (223) (2,104) (26,193) (2,170) - أجنبيةتعديالت عمالت 

 40,174,845 - 32,373 4,658,141 27,680,842 7,803,489 - 2021ديسمبر  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 9,771,992 754,588 391,341 2,957,103 1,770,215 2,354,630 1,544,115   2021ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31

30 

 

 

 ع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة تاب

 تابع/ ممتلكات واآلت ومعدات  12
  

 أراضي 

 

 مباني 

 

 ومكائن آالت 

سيارات وأثاث  

 ومعدات 

المزارع والمرافق  

 ذات الصلة 

 قيد   أصول

 اإلنشاء 

 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  ك د. د.ك  د.ك  د.ك  

        2020ديسمبر  31

        

        التكلفة 

 44,861,167 1,211,630 418,426 3,832,234 28,330,959 9,523,269 1,544,649 2020يناير  1في 

 566,574 69,286 1,776 354,726 132,786 8,000 - إضافات  

 -   1,271,221) - - 971,046 300,175 - )إيضاح ب   -قيد اإلنشاء  أصول محول من 

   7,050) - -   7,050) - - - استبعادات 

 8,472 6 276 444 6,843 709 194 عمالت أجنبيةتعديالت 

 45,429,163 9,701 420,478 4,180,354 29,441,634 9,832,153 1,544,843 2020ديسمبر  31في 

        االستهالك المتراكم 

 37,180,737 - 13,096 3,047,068 26,884,072 7,236,501 - 2020يناير  1في 

 1,093,924 - 9,885 291,680 511,874 280,485 - المحمل للسنة

   7,048) - -   7,048) - - - متعلق باالستبعادات  

 880 -  280)  971) 3,073  942) - تعديالت عمالت أجنبية

 38,268,493 - 22,701 3,330,729 27,399,019 7,516,044 - 2020ديسمبر  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 7,160,670 9,701 397,777 849,625 2,042,615 2,316,109 1,544,843 2020ديسمبر  31في 

 

 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. 5إن مباني الشركة امم مقامة على أ اضي مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقود إيجا  طويلة امجل لمدة   أ

 

 من اآلالت والمعدات المنتهية والجاهزة لالستخدام ضمن الفئة المناسبة. بعض سملة تم السابقة الحالية و آالت ومعدات. خالل السنةمصنع و اء قيد اإلنشاء تمثل التكلفة المتكبدة عن إنش امصولإن   ب

 



   ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها  –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31

31 

 

 

 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 استثمار في شركات زميلة  13
 الل السنة كما يلي:كانت الحركة على القيمة الدفترية الستثما  في شركات زميلة خ 

 

 

 ديسمبر   31

2021 

 ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 1,064,351  1,103,929 يناير 1الرصيد كما في  

 -  84,657,613 إضافات خالل السنة 

 39,578  411,251 حصة في النتائج

 -  )3,880(  امخرى   ةالشامل الخسائرحصة في 

 1,103,929  86,168,913 ديسمبر   31الرصيد كما في  

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة:

 اسم الشركة الزميلة 

 

بلد التأسيس ومكان  

 العمل الرئيسي 

 

 

 النشاط الرئيسي 

نسبة حصص الملكية التي تحتفظ  

 بها المجموعة في نهاية السنة 

 

ديسمبر   31  

2021  

ديسمبر   31

2020 

      

 % 47.5  % 47.5 واالستثمار التمويل  الكويت    )غير مسعرة  ش.م.ك )مقفلة –شركة تيم القابضة 

 -  % 25.4 الخدمات المالية  الكويت  ش.م.ك.ع )مسعرة  )أ  -شركة االستثما ات الوطنية 

ش.م.ك.ع   -شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 

 -  % 28.3 صناعي الكويت  )مسعرة  )ب  

 

في عدد من المعامالت التي أدت في النهاية  ع  على أسهم في شركة االستثما  الوطنية ش.م.ك.، استحوذت المجموعة  2021في ديسمبر    أ

التي تم االعتراف     بح من شراء صفقة. نتيجة لذل  ، قامت المجموعة بإثبات  2021ديسمبر    26في    جوهري إلى الحصول على تأثير  

 لي التفاصيل: المجمع للسنة الحالية. وفيما ي الخسائرأو ام باح بها في بيان 

 

 د.ك    

    

 44,152,533   القيمة العادلة للمقابل المدفوع 

( 54,987,064)   اعتباً ا من تا يخ االستحواذ  امصولناقًصا: نسبة الملكية في صافي   

( 10,834,531)    بح من شراء صفقة   

 

تبلغ   بقيمة دفترية  به من خالل محفظة ،    تمويل إسالمي مرهونة مقابل تسهيالت    د.ك  43,203,842ان استثما  في شركة زميلة  محتفظ 

  . 23)إيضاح 

 

في عدد من المعامالت  ع  ش.م.ك.  -، استحوذت المجموعة على أسهم في الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن    2021في ديسمبر     ب 

مت المجموعة بإثبات شهرة مؤقتة بمبلغ  . نتيجة لذل  ، قا2021ديسمبر    6في    جوهريالتي أدت في النهاية إلى الحصول على تأثير  

 د.ك. وفيما يلي التفاصيل:  10,430,101

 

 د.ك    

    

,54929,670   القيمة العادلة للمقابل المدفوع   

( 19,240,448)   اعتباً ا من تا يخ االستحواذ  امصولناقًصا: نسبة الملكية في صافي   

,10110,430   شهرة مؤقتة   

 

اثنا عشر عند اكتمال تخصيص سعر الشراء النهائي خالل فترة القياس    -إذا لزم اممر    -ة المؤقتة بأثر  جعي  سوف يتم تعديل الشهر
 من تا يخ االستحواذ.   شهرا



 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها    –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31

32 

 

 

 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تابع/ استثمار في شركات زميلة   13
المادي  المالية للشركات الزميلة  يلي ملخص المعلومات  المالية للشركات الزميلة )وليس حصة المجموعة من ه فيما  البيانات  المبالغ المعروضة في  أدناه  المالية الملخصة  تمثل المعلومات  المبالغ  والمعدلة  ة للمجموعة.  ذه 

 للفروق في السياسات المحاسبية بين المجموعة والشركة الزميلة. 

 تيم القابضة شركة  وبناء السفن   ثقيلةالصناعات الهندسية الشركة  االستثمارات الوطنية شركة  

 ديسمبر  31 

 2021 

ديسمبر   31

2020 

 ديسمبر  31

 2021 

 ديسمبر   31

2020 

ديسمبر   31

2021 

ديسمبر   31

2020 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.د د.ك  د.ك  

       

       ديسمبر  31 -ملخص بيان المركز المالي 

 3,088,706 3,229,164 - 167,664,013 - 290,574,000 امصول مجموع 

 (764,029) (632,109) - ( 98,773,695) - ( 55,002,000) الخصوم مجموع 

 (615) (592) - (2,854) - ( 18,794,000) الحصص غير المسيطرة 

 2,324,062 2,596,463 - 68,887,464 - 216,778,000 الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة الزميلة

 %47.5 %47.5 - %28.3 - %25.4 حصة ملكية المجموعة 

 1,103,929 1,233,320 - 19,518,428 - 54,987,064 الشركة الزميلة  أصولحصة المجموعة في صافي 

 - - - 10,430,101 - - الشهرة 

 1,103,929 1,233,320 - 29,948,529 - 54,987,064 القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة

 - - - 25,841,041 - 44,321,789 لة مسعرة * القيمة العادلة لحصة المجموعة في شركات زمي 

       

       ديسمبر  31السنة المنتهية في  -ملخص بيان األرباح أو الخسائر 

 2,406,211 2,408,932 - 11,628,360 - - للسنة/ للفترة  اإليرادات

 83,324 272,403 - 994,785 - - الفترة / بح السنة

 83,324 272,403 - 981,092 - - ترة للف /إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - - - - - - الفترة  /توزيعات أ باح مستلمة من شركة زميلة خالل السنة

 289,568 366,354 - 21,140,765 - 3,831,476 وااللتزامات الرأسمالية  حصة المجموعة من االلتزامات الطا ئة

 

في   القيمة  2021ديسمبر    31كما  كانت  ال،  الستثما   في  العادلة  السفن"شركة  مجموعة  وبناء  الثقيلة  الهندسية  الوطنية"الصناعات  االستثما ات  "شركة  و  المد ج  "  السوق  سعر  على  و  د.ك    25,841,041   )بناًء 

الزميلة )والذي يمثل القيمة العادلة ناقًصا تكاليف   اتالقابل لالسترداد لهذه الشركالزميلة تجاوزت قيمتها العادلة. مع ذل ، خلصت اإلدا ة إلى أن المبلغ    ات. إن القيمة الدفترية لهذه الشركعلى التوالي.ك  د   44,321,789

 لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة مقابل هذا االستثما  خالل السنة. االستخدام أيهما أعلى  قد تجاوز قيمتها الدفترية، وبالتالي  البيع والقيمة قيد



 ا   لهش.م.ك.ع والشركات التابعة  –شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31

33 

 

 

 لمجمعة تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية ا

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  14
 

 

ديسمبر   31

2021  

 ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 36,610,973  64,816,226 أو اق مالية محلية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا ة 

 4,135,390  4,705,721 أو اق مالية محلية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا ة 

 14,696,038  18,507,697 أو اق مالية أجنبية مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا ة 

 2,952,755  2,698,145 أو اق مالية أجنبية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محافظ مدا ة 

 2,900,238  - أو اق مالية أجنبية غير مسعرة مدا ة 

 31,234,529  33,180,532 أو اق مالية أجنبية غير مسعرة 

 4,141,405  5,188,960 صناديق محلية مدا ة 

 129,097,281  96,671,328 

 

 

ديسمبر   31

2021  

 ديسمبر  31

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

 44,887,768  74,710,907 محلية 

 51,783,560  54,386,374 أجنبية

 129,097,281  96,671,328 

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنة: فيما يلي الحركة على استثما ات ب 

 

 

ديسمبر   31

2021  

 ديسمبر  31

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

 108,616,152  96,671,328 الرصيد االفتتاحي 

 21,188,192  1,471,957 إضافات 

 ( 47,474,364)  (4,751,610) استبعادات  

 14,341,348  35,705,606 صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

 129,097,281  96,671,328 

 

ه  إن هذه االستثما ات محتفظ بها في أدوات حقوق الملكية لغرض استراتيجي متوسط إلى طويل امجل. وفقًا لذل ، فقد قر ت اإلدا ة تصنيف هذ

اآلخر حيث ترى أن االعتراف بالتقلبات قصيرة امجل  االستثما ات في أدوات حقوق الملكية كاستثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

االحتف في  المتمثلة  المجموعة  إستراتيجية  مع  متسقًا  يكون  لن  المجمع  الخسائر  أو  ام باح  بيان  في  االستثما ات  لهذه  العادلة  القيمة  بهذه  في  اظ 

 االستثما ات مغراض طويلة امجل وتحقيق إمكانية أدائها على المدى الطويل. 
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 ابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة ت

 البضاعة  15

 

ديسمبر   31

2021  

 ديسمبر  31

 2020 

 د.ك   د.ك  

    

 20,202,130  12,555,910 أولية مواد 

 11,754,109  14,464,460 بضاعة جاهزة 

 5,873,624  6,022,803 بضاعة تحت التصنيع

 2,604,487  2,838,692 قطع غيا  

 35,881,865  40,434,350 

   1,067,407)  (1,094,184) ناقًصا: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة  

 34,787,681  39,366,943 

 1,952,742  408,361 بضاعة بالطريق واعتمادات مستندية مدفوعة مقدما

 35,196,042  41,319,685 

 

 ديسمبر:   31فيما يلي الحركة على مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة كما في 

 

 

ديسمبر   31

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 1,208,267  1,067,407 يناير 1الرصيد في  

 72,885  97,934 المحمل للسنة

   215,980)  (70,860) عكس مخصص انتفت الحاجة إليه  

 2,235  (297) تعديالت عمالت أجنبية

 1,067,407  1,094,184 ديسمبر  31الرصيد في  

 

 ذمم تجارية مدينة  16

 

ديسمبر   31

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 35,823,165  40,029,573 ذمم تجا ية مدينة

   6,217,043)  (8,240,759) ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 31,788,814  29,606,122 

 

 .إن الذمم التجا ية المدينة غير محملة بالفائدة

 

 لالنخفاض في القيمة في تا يخ كل تقرير مالي باستخدام جدول مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة حول الذمم التجا ية  يتم إجراء تحلياًل 

ة. ويراعى  المدينة. تعتمد معدالت الخسا ة على مدة انقضاء تا يح االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات المدينين المختلفة ذات أنماط الخسا ة المماثل

المبلغ  ملية االحتساب أيضا تجربة التخلف عن السداد السابقة للمدينين، والعوامل الحالية والمستقبلية التي تؤثر على قد ة المدين على تسوية  في ع 

 المعلق، والوضع االقتصادي العام للقطاع الذي يعمل فيه المدين وتقييم كالهما الحالي وكذل  توقع اتجاه الظروف في تا يخ التقرير.
 

 تم شطب الذمم التجا ية المدينة )أي إلغاء االعتراف بها  عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. ي 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تابع/ ذمم تجارية مدينة           16
 : 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر   31فيما يلي تم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجا ية المدينة أعاله كما في 

 

  

   الحالية

 أكثر من 

 يوًما  30

 أكثر من 

 يوًما  90

 أكثر من 

 يوًما  180

  أكثر من سنة 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

       

       :2021ديسمبر  31

 40,029,573 19,752,743 4,364,765 2,629,001 5,748,654 7,534,410 إجمالي القيمة الدفترية

ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في  

 (8,240,759) (7,341,518) (592,189) (197,195) (93,912) (15,945) تحصيلها 

 31,788,814 12,411,225 3,772,576 2,431,806 5,654,742 7,518,465 مجموع الذمم التجارية المدينة 

       

       :2020ديسمبر  31 

 35,823,165 5,933,743 5,010,457 13,365,310 6,772,391 4,741,264 إجمالي القيمة الدفترية

ناقًصا: مخصص ديون مشكوك في  

   6,217,043)   5,842,347)   59,997)   105,034)   113,273)   96,392) تحصيلها

 29,606,122 91,396 4,950,460 13,260,276 6,659,118 4,644,872 مجموع الذمم التجارية المدينة 

 

 الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة:    فيما يلي

 

 

ديسمبر   31

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  

 5,851,038  6,217,043 يناير 1الرصيد في  

 -  215,847 المتعلق باالستحواذ على شركة تابعة 

 389,923  1,919,595 المحمل للسنة

   24,011)  (109,579) عكس مخصص انتفت الحاجة إليه  

 93  (2,147) تعديالت عمالت أجنبية

 6,217,043  8,240,759 ديسمبر  31الرصيد في  

 

 النقد والنقد المعادل  17
 يتكون النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المجمع من الحسابات التالية:

ديسمبر   31 

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  

 104,604  99,333 نقد في الصندوق 

 293,688  6,283,865 نقد في محافظ مدا ة 

 25,859,221  12,598,290 البنوكأ صدة لدى 

 26,257,513  18,981,488 النقد والنقد المعادل مغراض بيان المركز المالي المجمع 

   18,694)  - ناقًصا: المستحق إلى بنوك

 26,238,819  18,981,488 مجمع النقد والنقد المعادل مغراض بيان التدفقات النقدية ال
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 رأس المال وعالوة إصدار األسهم  18
نقدًا من  2021ديسمبر    31كما في   بالكامل  به والمصد  والمدفوع  يتكون  أس مال الشركة امم المصرح  بقيمة    209,931,309،    100سهًما 

 سهًما .  209,931,309: 2020ديسمبر  31فلس للسهم الواحد )
 

 إن عالوة اإلصدا  غير قابلة للتوزيع.

 

 أسهم خزينة  19
ديسمبر   31 

2021  

ديسمبر   31

2020 

    

 840,000  1,000,000 عدد الحصص  

 % 0.40  % 0.48 النسبة إلى امسهم المصد ة 

 454,480  575,724   د.كتكلفة أسهم خزينة )

 625,800  871,000   د.كالقيمة السوقية ) 

 

 تم تصنيف احتياطيات الشركة امم المساوية لتكلفة أسهم الخزينة كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع.  

 

 احتياطي إجباري واختياري وعام  20
 االحتياطي اإلجبا ي

همة في مؤسسة الكويت % من أ باح السنة الخاصة بمالكي الشركة امم قبل المسا10يتطلب قانون الشركات والنظام امساسي للشركة امم تحويل 

يقراف للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة إلى االحتياطي اإلجبا ي. يحرق لمسراهمي الشرركة امم إ

 % من  أس المال المدفوع. 50هذا التحويل السنوي عندما يصل  صيد االحتياطي إلى 
 

% علرى  أس المرال المردفوع فري السرنوات التري ال تسرمح فيهرا 5يد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أ باح تصل إلرى  إن توزيع االحتياطي اإلجبا ي مق

 ام باح المرحلة بمثل هذه التوزيعات.
 

 االحتياطي االختيا ي والعام 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    % من  بح السنة العائد لمالكي الشركة امم قبل10وفقا لمتطلبات النظام امساسي للشركة امم، يتم تحويل  

مواف  وشريطة  اإلدا ة  مجلس  يراه  لما  وفقًا  االختيا ي  االحتياطي  إلى  اإلدا ة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  قة  وضريبة 

 الجمعية العامة.   
 

 العام.    إلى االحتياطيد.ك 644,870:  2020) د.ك   1,718,827  اقترح مجلس اإلدا ة تحويل مبلغ

 

 ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختيا ي والعام. 

 

 بنود أخرى لحقوق الملكية  21

 

التغيرات  

المتراكمة في  

 القيمة العادلة 

 أحتياطي 

 اسهم 

 خزينة 

احتياطي  

ترجمة  

عمالت  

 أجنبية 

 

 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

     

 47,981,962 505,639 77,888 47,398,435 2021يناير   1األرصدة كما في 

 (3,880) - - (3,880) حصة المجموعة في احتياطيات الشركات الزميلة

 (37,485) (37,485) - - فروقات ترجمة عمالت أجنبية

التغير في القيمة العادلة الستثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 35,705,606 - - 35,705,606 اآلخر 

 35,664,241 (37,485) - 35,701,726 الدخل الشامل اآلخر 

 (905,130) - - (905,130) ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 82,741,073 468,154 77,888 82,195,031 2021ديسمبر  31األرصدة كما في 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 الملكية  تابع/ بنود أخرى لحقوق  21
 

 

التغيرات  

المتراكمة في  

 القيمة العادلة 

 أحتياطي 

 اسهم 

 خزينة 

احتياطي ترجمة  

 عمالت أجنبية 

 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

     

 43,560,477 495,544 - 43,064,933 2020يناير   1األرصدة كما في 

 10,095 10,095 - - فروقات ترجمة عمالت أجنبية

دلة الستثما ات بالقيمة العادلة من خالل  التغير في القيمة العا

 14,341,348 - - 14,341,348 الدخل الشامل اآلخر 

 14,351,443 10,095 - 14,341,348 الدخل الشامل اآلخر 

 77,888 - 77,888 - بيع أسهم خزينة 

 ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 

(10,007,846   - - 

 

(10,007,846   

 47,981,962 505,639 77,888 47,398,435 2020ديسمبر  31األرصدة كما في 

 

 

 ألجل  قروض 22
 

 

ديسمبر   31  

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك    

      قصيرة األجل:

 3,646,476  -   قروض قصيرة امجل  -

   -  3,646,476 

      

        طويلة األجل:

 -  5,818,161   الجزء المتداول   -

 -  26,334,495   مستحق بعد سنة  -

   32,152,656  - 

   32,152,656  3,646,476 

 

 تمثل القروض مجل ما يلي:

 

ديسرمبر  20د.ك تنتهري فري  2,500,000قسطاً نصرف سرنوي بقيمرة   12د.ك. يستحق السداد على    30,000,000قرض مجل بمبلغ    أ

2027. 

 

 .2023ديسمبر  31في تنتهي  يستحق السداد في توا يخ مختلفة د.ك  2,152,656قرض مجل بمبلغ   ب

 

 القروض أعاله مقومة بالدينا  الكويتي وتحمل معدالت فائدة تجا ية.      

 

 تسهيالت تمويل إسالمي  23
 

 

ديسمبر   31  

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك    

      طويلة األجل  تسهيالت تمويل إسالمي

 -  2,000,000   الجزء المتداول    - 

 -  38,000,000   مستحق بعد سنة  - 

   40,000,000  - 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تسهيالت تمويل اسالمي تابع/    23
 

 تمثل تسهيالت التمويل اإلسالمي ما يلي:
 

في    د.ك  7,500,000مع سداد نهائي بمبلغ    .كد  125,000قسط  بع سنوي بقيمة    20تسدد على    د.ك  10,000,000مرابحة بمبلغ   أ  

 . 2026ديسمبر  31
 

  22,500,000د.ك مع سداد نهائي بمبلغ    750,000أقساط نصف سنوية بمبلغ    10د.ك يتم سدادها على    30,000,000وكالة بمبلغ   ب   

 . 2026ديسمبر   12د.ك كما في  
 

  31ي  رررررف  د.ك كما43,203,842 ة  رررن أسهم شركة زميلة تبلغ قيمتها الدفتري إن تسهيالت التمويل اإلسالمي الخاصة بالوكالة مضمونة ببعض م

  . 13)ايضاح   2021ديسمبر 
 

 إن التسهيالت المذكو ة أعاله مقومة بالدينا  الكويتي وتحمل معدالت فائدة تجا ية. 

 

 ذمم دائنة ومستحقات أخرى  24

 

ديسمبر   31

2021  

ديسمبر   31

2020 

 د.ك   د.ك  
    

 615,269  1,106,590 ائب ضر مخصص

 310,000  310,000 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة

 2,359,804  2,378,396 مقبوضة توزيعات أ باح غير  

 2,721,447  3,055,634 مستحق للموظفين 

 1,172,832  2,811,461 أخرى  خصوم

 9,662,081  7,179,352 

 

 ح الجمعية العامة للمساهمين وتوزيعات األربا 25
مبلغ ا يعادل  بما  المساهمين  إلى  نقدية  أ باح  توزيع  امم  الشركة  إدا ة  مجلس  في    60  قترح  المنتهية  للسنة  سهم  لكل    2021ديسمبر    31فلس 

 . 2021ديسمبر    31كمكافأة معضاء مجلس إدا ة الشركة امم للسنة المنتهية في  د.ك. 310,000ومبلغ
 

%  بما  40:  2019% )50  بنسبةوكذل  توزيعات أ باح نقدية   2020ديسمبر    31ة للسنة المنتهية في وع تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجم

:  2019)  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في   د.ك 10,452,653فلس  للسهم الواحد من  اس المال المدفوع البالغ   40:  2019فلس )  50يعادل 

 .  2021مايو  4السنوي للمساهمين المنعقد بتا يخ ة   وذل  في اجتماع الجمعية العامد.ك  8,362,923
 

  310,000:  2019)  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    د.ك  310,000إضافة إلى ذل ، اعتمد المساهمون مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة بمبلغ  

   د.ك

 

 معلومات القطاعات  26
الكابالت واال  العليا في  تقديم  تثما  وستتركز أنشطة المجموعة في ثالث قطاعات  ئيسية تصنيع  نتائج القطاعات إلى اإلدا ة  تقديم  يتم  خدمات. 

 القطاعات بناًء على المواقع الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة.   خصوم و أصولالمجموعة. باإلضافة إلى ذل ، يتم تقديم تقرير بنتائج و
 

 معلومات جغرافية عن اإليرادات:

  

 دولي   الشرق األوسط   الكويت  

 د.ك   د.ك   د.ك  
      

      2021ديسمبر  31

 -  15,157,284  66,931,746 اإليرادات 

  

      

      2020ديسمبر  31

 18,266  14,017,159  65,218,686 اإليرادات 
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 تابع/ معلومات القطاعات  .26
 تماشى مع التقا ير الداخلية المقدمة لإلدا ة:ي  فيما يلي معلومات القطاعات بما

 

 اإلجمالي   تقديم خدمات    االستثمار   تصنيع الكابالت  

 د.ك   د.ك   د.ك   د.ك  

        

        :2021ديسمبر  31

        

 81,331,941  3,044,904  12,841,201  65,445,836 اإليرادات 

 17,533,040  (1,951,622)  12,583,286  6,901,376  بح القطاع

 )1,410,947(        مصا يف غير موزعة 

 16,122,093        بح السنة

        

 1,241,319  29,575  -  1,211,744 ومعدات   وآالتإضافات على ممتلكات 

 1,495,261  504,543  -  990,718 االستهالك 

 350,316  212,251  127,384  10,681 تكاليف تمويل

 1,614,982  -  1,614,982  - توزيعات أ باح ت إيرادا

        

 316,354,655  3,768,952  221,786,586  90,799,117 امصول مجموع 

 )88,844,213(   (2,655,633)  (70,039,518)  )16,149,062(  الخصوم مجموع 

 227,510,442  1,113,319  151,747,068  74,650,055 امصول صافي 

        

        :2020سمبر دي  31

        

 79,254,111  -  3,106,077  76,148,034 اإليرادات 

 6,438,383  -  2,876,116  3,562,267  بح القطاع

 (877,609)  -     مصا يف غير موزعة 

 5,560,774  -      بح السنة

        

 566,574  -  -  566,574 ومعدات   وآالتإضافات على ممتلكات 

 1,093,924  -  -  1,093,924 هالك ست اال

 397,079  -  70,623  326,456 تكاليف تمويل

 3,069,163  -  3,069,163  - إيرادات توزيعات أ باح 

        

 202,776,779  -  98,105,510  104,671,269 امصول مجموع 

 (16,476,592)  -    36,318)    16,440,274) الخصوم مجموع 

 186,300,187  -  98,069,192  88,230,995 امصول صافي 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة  27

الرئيسيين  اإلدا ة  وموظفي  اإلدا ة،  مجلس  وأعضاء  المساهمين  وكبا   الزميلة  والشركة  التابعة  الشركات  في  الصلة  ذات  امطراف  تتمثل 

لتي تسيطر عليها هذه امطراف أو التي لها تأثير جوهري عليها بشكل مشترك. يتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لهذه  ا  للمجموعة والشركات

م، عند  المعامالت من قبل إدا ة المجموعة. تم حذف كافة المعامالت بين الشركة امم وشركاتها التابعة، التي تعتبر أطراف ذات صلة بالشركة ام

 إلفصاح عنها في هذا اإليضاح. فيما يلي تفاصيل ام صدة والمعامالت بين المجموعة وامطراف ذات الصلة امخرى. ا التجميع ولم يتم

 

ديسمبر   31 

2021 

 ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

    األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع 

 15,994  18,716 ذمم تجا ية دائنة 

 259,585  175,300 ومعدات ت شراء ممتلكات واآل

 

 

السنة المنتهية  

 ديسمبر   31في 

2021 

السنة المنتهية  

 ديسمبر   31في 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

    مبالغ مدرجة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع 

 142,227  51,832 اإليرادات 

 )5,618    (47,158) المصا يف

    

    مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

 666,575  649,845  واتب ومزايا قصيرة امجل  

 59,666  164,446 مكافأة نهاية الخدمة  

 310,000  310,000 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدا ة 

 1,124,291  1,036,241 

 

 التزامات طارئةارتباطات رأسمالية و 28
 .د.ك  30,160: 2020ديسمبر  31د.ك ) 574,900الرأسمالية ت ديسمبر فيما يتعلق بالمصروفا 31بلغت االلتزامات الرأسمالية كما في 

  . د.ك 5,284,878: 2020ديسمبر  31) د.ك 6,997,181فيما يخص خطابات الضمان القائمة   2021ديسمبر    31بلغت االلتزامات الطا ئة في  

 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر  29
لية: مخاطر السوق )بما فيها مخاطر العمالت امجنبية ومخاطر معدل الفائدة والربح ماتؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها للعديد من المخاطر ال

 والمخاطر السعرية  ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
 

دا ة  إ  ز إن مجلس إدا ة الشركة امم مسؤول في النهاية عن إدا ة المخاطر الشاملة واعتماد االستراتيجيات والمبادئ الخاصة بإدا ة المخاطر. ترك

المؤشرات   مع  التفاعل  احتمالية  من  والتقليل  للمجموعة  امجل  ومتوسطة  قصيرة  النقدية  التدفقات  تأمين  على  أساسي  بشكل  المجموعة  مخاطر 

 السلبية التي قد تؤدي إلى التأثير على امداء المالي للمجموعة. تتم إدا ة االستثما ات المالية طويلة امجل لتوليد إيرادات دائمة. 
 

 تدخل المجموعة في أو تتاجر في امدوات المالية، بما في ذل  مشتقات امدوات المالية، على أساس التخمينات المستقبلية. ال
 

 فيما يلي توضيح مهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة. 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 طرتابع/ أهداف وسياسات إدارة المخا  .29
 

 مخاطر السوق  29.1

 

 مخاطر العمالت األجنبية  (أ

تعمل المجموعة بشكل  ئيسي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبلدان أخرى في الشرق اموسط وتتعرض لمخاطر العمالت امجنبية الناشئة 

والدو  البحريني  الدينا   بأسعا  صرف  المرتبطة  وبشكل  ئيسي  امجنبية  للعمالت  متعددة  تعرضات  العمالت  المن  مخاطر  تنشأ  اممريكي.    

 المعترف بها وصافي االستثما ات في العمليات امجنبية. الخصومو  امصولامجنبية من الصفقات التجا ية المستقبلية، و

 

الكوي  الدينا   بخالف  المقومة  للعمالت  النقدية  التدفقات  مراقبة  يتم  امجنبية،  العمالت  لمخاطر  المجموعة  تعرض  من  عند    تيللتخفيف  يتم،  كما 

الخاصة   المخاطر  إدا ة  إجراءات  فإن  عام،  بشكل  المخاطر.  إلدا ة  المجموعة  لسياسات  وفقا  اآلجلة  الصرف  عقود  في  الدخول  االقتضاء، 

 مد.  امبالمجموعة تميز بين التدفقات النقدية بالعملة امجنبية قصيرة امجل )تستحق خالل اثني عشر شهرا  وبين التدفقات امجنبية طويلة 

 

لتل  تحوط  اجراءات  أية  عمل  يتم  ال  ببعض،  بعضها  تسويتها  يتم  قد  استالمها  المتوقع  والمبالغ  دفعها  المستحق  المبالغ  بأن  التوقع  حالة     في 

لن يتم   تيالمعامالت. يتم الدخول في عقود التبادل اآلجلة للعملة امجنبية عند نشوء عوا ض مخاطر جوهرية طويلة امجل للعملة امجنبية وال

 تسويتها بمعامالت عملة أجنبية أخرى. 

 

 كان لدى المجموعة صافي التعرضات المهمة التالية بالعمالت امجنبية، محولة إلى الدينا  الكويتي بسعر اإلقفال في نهاية السنة:

 

ديسمبر   31 

2021 

ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 336,413  389,789 دينا  بحريني

 1,043,658  (44,529) كي ري دوال  أم

 

% . لم  2:  2020ديسمبر    31% )2تم إجراء اختبا ات الحساسية المتعلقة بالعملة امجنبية بناء على الزيادة أو النقصان في أسعا  الصرف بنسبة  

 يكن هناك أي تغير خالل السنة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية. 

 

ا تفع سعر صرف الدينا  الكويتي مقابل تل  العمالت امجنبية وبافتراض نسبة الحساسية ذاتها، يكون تأثير ذل  على  بح السنة  ا  وفي حالة ما إذ

 على النحو التالي. ال يوجد هناك أي تأثير مباشر على حقوق الملكية للمجموعة.

 

 ربح السنة  

ديسمبر   31 

2021 

ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

( 7,796) بحريني ا دين    (6,728   

   20,873)  891 دوال  أمريكي 

 (6,905 )   (27,601   

 

التأثير عل  تل  العمالت امجنبية وبافتراض نسبة الحساسية ذاتها، عندها سيكون  الدينا  الكويتي مقابل  إذا ما انخفض سعر صرف  ى  وفي حالة 

ه. وتتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة امجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة  عال  بح السنة للمجموعة مماثل ومعاكس لما تم اإلفصاح عنه أ

 المعامالت. ولكن، يمكن اعتبا  التحليل أعاله على أنه يمثل مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعا  العملة امجنبية.
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 المخاطر  رةتابع/ أهداف وسياسات إدا  .29
 

 تابع/ مخاطر السوق  29.1

 

 مخاطر معدل الفائدة والربح  (ب

لمالية. ليس لدى  تنتج مخاطر معدل الفائدة والربح من احتمال تأثير تغير معدالت الفائدة وام باح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات ا

بمعدالت ثابتة ومتغيرة  والقروض وتسهيالت التمويل اإلسالمي والتي تكون    نوكلب هامة محملة بالفائدة بخالف ام صدة لدى ا  أصولالمجموعة  

ة معدالت  من الفائدة. تدير المجموعة هذه المخاطر باالحتفاظ بخليط مالئم من اإلقتراضات بأسعا  فائدة ثابتة ومتغيرة يقوم مجلس اإلدا ة بمراقب 

 أسعا  الفائدة من خالل وضع قيود. 

 

على أساس دو ي وتتم المحافظة على إستراتيجيات التحوط المستخدمة، إذا تطلب اممر ذل ، لضمان بقاء المراكز في الحدود   كزتتم مراقبة المرا

 الموضوعة.  

 

%   1-% و1: +2020ديسمبر    31% )1-% و1يوضح الجدول التالي حساسية  بح السنة لتغيير محتمل بقد  معقول في معدالت الفائدة بنسبة + 

 ن بداية السنة. تعتبر هذه التغييرات محتملة بقد  معقول على أساس مالحظة الظروف الحالية للسوق.  م بتأثير ذل 

 

هناك أي تأثير تستند الحسابات إلى امدوات المالية للمجموعة المحتفظ بها في تا يخ البيانات المالية. تبقى كافة المتغيرات امخرى ثابتة. ال يوجد  

 لمجموعة: ل مباشر على حقوق الملكية

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 +1 %  -1 %  +1 %  -1% 

 د.ك   د.ك   د.ك   د.ك  

        

   200,350)  200,350  608,825  (608,825)  بح السنة

 

 لم يكن هناك أي تغير خالل السنة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية. 

 

 مخاطر األسعار  (ج

جموعة لمخاطر امسعا  فيما يتعلق باستثما ات حقوق الملكية الخاصة بها. يتم تصنيف استثما ات حقوق الملكية كاستثما ات بالقيمة  لمتتعرض ا

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 

 وتقوم المجموعة إلدا ة مخاطر امسعا  الناشئة من االستثما ات في سندات حقوق الملكية بتنويع محفظتها. 

 

سنة في  م تحديد تحليالت الحساسية أدناه على أساس التعرض لمخاطر أسعا  حقوق الملكية بتا يخ البيانات المالية. لم يكن هناك أي تغير خالل الت 

 الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية. 

 

النقصان فإن تأثير تل  التغيرات على حقوق الملكية سيكون كما   أو%  بالزيادة 2: 2020ديسمبر  31% )2إذا تغيرت أسعا  حقوق الملكية بنسبة 

 يلي:

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 نقص   زيادة   نقص   زيادة   

 2 %  2 %  2%  2% 

 د.ك   د.ك   د.ك   د.ك  

        

        استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

        

   1,933,427)  1,933,427  (2,581,946)  2,581,946 وق الملكية حقالتأثير على 
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 تابع/ أهداف وسياسات إدارة المخاطر .29
 

 المخاطر االئتمانية   29.2

بالتزاماته م الوفاء  في  المالية  امداة  أحد أطراف  يفشل  أن  االئتمانية هي مخاطر  تتم مراقبة سياسة  سب المخاطر  للطرف اآلخر.   مالية  با خسا ة 

ومخاطر االئتمان للمجموعة على أساس مستمر. وتهدف المجموعة إلى تجنب التركيزات االئتمانية للمخاطر في أفراد أو مجموعات من العمالء  

 حيثما كان ذل  مناسبًا.   ات في موقع محدد أو نشاط معين ويتأتى ذل  من خالل تنويع امنشطة. كما يتم الحصول على ضمان 
 

المالية المد جة في تا يخ البيانات المالية والملخصة على النحو    صولإن مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يقتصر على القيم الدفترية لأل 

 التالي: 

ديسمبر   31 

2021 

ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

 96,671,328  129,097,281 شامل اآلخر الاستثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 29,606,122  31,788,814 ذمم تجا ية مدينة

 339,449  807,005 مالية أخرى  أصول

 26,152,909  18,882,155  17)إيضاح نقد ونقد معادل 

 180,575,255  152,769,808 
 

يتم عرض الذمم التجا ية المدينة بعد خصم مخصص الرديون المشركوك .  إن ام صدة لدى البن  مودعة بمؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية

 في تحصيلها. ترى اإلدا ة أنه لم ينقضي تا يخ استحقاق صافي ام صدة ولم تنخفض قيمتها. 

 

 مخاطر السيولة  29.3

ولتحديد استحقاقها.  عند  بالتزاماتها  الوفاء  على  قاد ة  المجموعة  تكون  أال  مخاطر  هي  السيولة  بتوفير  ه  مخاطر  اإلدا ة  قامت  فقد  المخاطر  ذه 

 والسيولة بشكل دو ي.    امصولمصاد  تمويل متنوعة ومراقبة سيولة 
 

 المالية للمجموعة : الخصومفيما يلي قائمة استحقاقات 
 

   1حتى  

 شهر 

1-3  

 شهور 

3-12   

 شهًرا 

 اكثر من 

سنة    

 

 اإلجمالي 

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

      

      :2021ديسمبر  31

      الخصوم 

 4,410,937 4,410,937 - - - مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 2,038,235 - - 2,038,235 - ذمم تجا ية دائنة 

 9,662,081 - 5,567,960 2,559,908 1,534,213 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 580,304 428,888 - 151,416 - التزامات عقود إيجا  

 32,152,656 26,334,495 5,400,000 162,111 256,050 مجل  قروض

 40,000,000 38,000,000 1,875,000 125,000 - تسهيالت تمويل اسالمي 

 1,790,263 5,036,670 12,842,960 69,174,320 88,844,213 

      

      :2020ديسمبر  31

      الخصوم 

 3,929,186 3,929,186 - - - مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 1,702,884 - - 1,702,884 - ذمم تجا ية دائنة 

 7,179,352 - 5,104,066 1,645,127 430,159 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 3,646,476 - - 2,089,419 1,557,057 مجل  قروض

 18,694 - - - 18,694 مستحق إلى البنوك 

 2,005,910 5,437,430 5,104,066 3,929,186 16,476,592 
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 ضاحات حول البيانات المالية المجمعة إيتابع/ 

 قياس القيمة العادلة   30
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة    30.1

في السوق  تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خالله استالم أو بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام في معاملة نظامية بين مشا كين  

 كما في تا يخ القياس.

 

المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع مصنفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في ثالثة    الخصومو  ول ص امإن  

 مستويات. تم تحديد المستويات الثالثة على أساس مالحظة المدخالت المهمة للقياس كما يلي: 

 

 مماثلة. خصوم و  صولامسعا  المعلنة )غير المعدلة  في أسواق نشطة من مستمدة م 1قياسات القيمة العادلة للمستوى   •

 

للمستوى   • العادلة  القيمة  لأل  2قياسات  تحديدها  يمكن  بمصاد   المدعومة  المعلنة  امسعا   بخالف  مدخالت  من  إما    الخصومأو    صول مستمدة 

 بشكل مباشر )أي، امسعا   أو بشكل غير مباشر )أي، مستمدة من امسعا  .

 

للمستوى  ق • العادلة  القيمة  لأل  3ياسات  تتضمن مدخالت  تقييم  أساليب  مدعومة    الخصومأو    صول مستمدة من  بيانات سوق  إلى  تستند  ال  التي 

 بمصاد  يمكن تحديدها )مدخالت غير مدعومة بمصاد  يمكن تحديدها . 

 

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة    30.2

 المجموعة كما هو مثبت في بيان المركز المالي المجمع:  خصومو  صولفيما يلي القيم الدفترية م

 

 

 

 ديسمبر  31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 د.ك  د.ك   

    المالية: األصول

    بالتكلفة المطفأة:

 29,606,122 31,788,814  ذمم تجا ية مدينة -

 339,449 807,005  مالية أخرى  أصول -

 26,257,513 18,981,488  النقد والنقد المعادل  -

    

    بالقيمة العادلة:

 96,671,328 129,097,281  استثما ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

  180,674,588 152,874,412 

    

    المالية: الخصوم

    بالتكلفة المطفأة:

 1,702,884 2,038,235  ذمم تجا ية دائنة  -

 7,179,352 9,662,081  قات تحذمم دائنة أخرى ومس -

 - 580,304  التزامات عقود إيجا   -

 3,646,476 32,152,656  مجل  قروض -

 - 40,000,000  تسهيالت تمويل إسالمي  -

 18,694 -  مستحق إلى البنوك   -

  84,433,276 12,547,406 

 

 المالية، المد جة بالتكلفة المطفأة، تقا ب قيمها العادلة.   خصومالالمالية وكافة  صولتأخذ اإلدا ة في اعتبا ها أن القيم الدفترية لأل

 
 يتحدد المستوى الذي تقع ضمنه أصل أو التزام مالي بناء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية للقيمة العادلة. 
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 ألدوات المالية بالقيمة العادلة ا  تابع/ قياس   30.2

المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس االستحقاق في المركز المالي المجمع مصنفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة    امصولإن  

 كما يلي: 

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى   

 د.ك   د.ك   د.ك   د.ك  2021ديسمبر  31

        مارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:تث اس

 83,323,923  -  -  83,323,923 أو اق مالية مسعرة  

 40,584,398  40,584,398  -  - أو اق مالية غير مسعرة 

 5,188,960  -  5,188,960  - صناديق مدا ة 

 83,323,923  5,188,960  40,584,398  129,097,281 

        

        2020ديسمبر  31

        استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 51,307,011  -  -  51,307,011 أو اق مالية مسعرة 

 41,222,912  41,222,912  -  - أو اق مالية غير مسعرة 

 4,141,405  -  4,141,405  - صناديق مدا ة 

 51,307,011  4,141,405  41,222,912  96,671,328 

 

 خالل فترة البيانات المالية.  2و  1لم تكن هناك تحويالت بين المستويين 
 

 القياس بالقيمة العادلة 

 لم تتغير طرق وطرق التقييم المستخدمة مغراض قيسا القيمة العادلة مقا نة لفترة البيانات المالية السابقة.
 

 أ( أوراق مالية مسعرة 

االستثما ات  أسعا   ا  تتألف  إلى  بالرجوع  العادلة  قيمها  تحديد  تم  مسعرة  وأجنبية  محلية  مالية  أو اق  من  المدا ة  المحافظ  في  المعلنة  مساسية 

 عروض الشراء المعلنة بتا يخ البيانات المالية. 
 

 ب( أوراق مالية غير مسعرة 

ا باستخدام صافي  المقد ة  العادلة  بالقيمة  المسعرة  المالية غير  امو اق  بعض  لقتقاس  تتضمن  التي  امخرى  التقييم  وتقنيات  المعدلة  الدفترية  يمة 

 االفتراضات غير المدعومة بأسعا  سوقية يمكن تحديدها. 
 

 ج( استثمار في صناديق مدارة 

ء على صافي  ناتتكون صناديق االستثما  المدا ة من قبل الغير بشكل  ئيسي من وحدات غير مسعرة وقد تم تحديد القيمة العادلة لهذه الوحدات ب 

 قيمة امصول المعلنة من قبل مدير الصندوق كما في تا يخ البيانات المالية.
 

 3قياسات القيمة العادلة للمستوى 

تستخدم طرق تقييم تستند إلى مدخالت جوهرية غير مبنية على البيانات السوقية المعلنة.    3المالية للمجموعة المصنفة في المستوى    امصولإن  

 ية امدوات المالية ضمن هذا المستوى من ام صدة االفتتاحية إلى ام صدة الختامية على النحو التالي:سوكما يمكن ت 
 

 كما يمكن تسوية امدوات المالية ضمن هذا المستوى من ام صدة االفتتاحية إلى ام صدة الختامية على النحو التالي:

 

 

 

 ديسمبر  31

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 د.ك  د.ك   

    

 39,192,708 41,222,912  لرصيد االفتتاحي ا

 2,904,433 -  إضافات 

 )24,717   (2,900,238)  استبعادات 

 )849,512   2,261,724  التغير في القيمة العادلة 

 41,222,912 40,584,398  الرصيد الختامي 
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 تابع/ قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة    30.2

للمستوى   العادلة  القيم  ذل   في  بما  المالية،  التقا ير  المالية مغراض  للبنود  تقييمات  بإجراء  للمجموعة  المالي  الفريق  أساليب  3يقوم  اختيا   تم   .

 مات التي تستند على السوق إلى أقصى د جة.  لو التقييم على أساس خصائص كل أداة، مع وجود هدف عام وهو زيادة استخدام المع

 

ليب تقييم.  إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط )على سبيل المثال، أو اق مالية غير مسعرة ، يتم تحديدها باستخدام أسا

القيمة المقد ة لالستثما ات المعنية كما لو تم تحقيقها بتا يخ ي  إن القيمة العادلة لالستثما ات في امو اق المالية غير المسعرة هي تقريبا إجمال

 التقرير. 

 

بناًء على ظروف افتراضات  بعدة  ويقومون  للمجموعة عدة طرق  المالي  والفريق  االستثما   مديرو  يستخدم  لالستثما ات  العادلة  القيمة   لتحديد 

ة العادلة، تم استخدام تقنيات مثل أسعا  المعامالت الحديثة وصافي القيمة الدفترية  يمالسوق السائدة في تا يخ كل بيانات مالية. في سبيل تحديد الق

 المعدلة. 

 

دم لتقدير  ان التأثير على بيان ام باح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع سيكون غير مادي إذا كان التغير في المخاطر ذات العالقة المستخ 

 %.5بنسبة   3ى توالقيمة العادلة الستثما ات المس

 

 أهداف إدارة رأس المال  31
تتمثل أهداف إدا ة  أس مال المجموعة في ضمان قد ة المجموعة على االستمرا  ككيان مستمر وتوفير عائد كافي للمساهمين من خالل تحسين  

 هيكل  أس المال إلى أقصى حد. 

 

ذات العالقة. ومن    امصولفي الظروف االقتصادية وفي خصائص  ت  تدير المجموعة  أس المال ويتم إجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرا

المال    أجل الحفاظ على/أو تعديل هيكل  أس المال فإن المجموعة يمكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات ام باح المدفوعة للمساهمين أو إعادة  أس

 بهدف تخفيض الدين.   أصولللمساهمين أو إصدا  أسهم جديدة أو بيع 

 

 يكل  أس مال المجموعة مما يلي:ه يتألف

 

ديسمبر   31 

2021 

ديسمبر   31 

2020 

 د؟ك   د.ك  

    

 3,646,476  72,152,656 وتسهيالت تمويل إسالمي مجل  قروض

   26,238,819)  (18,981,488)  17ناقًصا: النقد والنقد المعادل )إيضاح 

   22,592,343)  53,171,168 صافي الدين 

 185,858,389  227,510,442 ائدة إلى مالكي الشركة امم لعحقوق الملكية ا

 

 وتقوم المجموعة، توافقًا مع الشركات امخرى في نفس المجال، بمراقبة  أس المال على أساس معدل المديونية.  

 

 ا يلي:كمالخاصة بمالكي الشركة امم تم احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي المديونية على مجموع حقوق الملكية 

 

ديسمبر   31 

2021 

ديسمبر   31 

2020 

 د.ك   د.ك  

    

   22,592,343)   53,171,168 صافي الدين 

 185,858,389  227,510,442 مجموع حقوق المكلية الخاصة بمالكي الشركة امم 

 % 12)   % 23 معدل المديونية
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 تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 "(  19-كورونا )"كوفيدس تأثير جائحة فيرو  32

)"كوفيد كو ونا  فيروس  جائحة  تفشي  مادية  19  -إن  اضطرابات  حدوث  إلى  أدى  قد  العالمي  الصعيد  على  أفعال  من  دود  به  يرتبط  وما    "

تقلبات   العالمية والمحلية من  تباطؤ اقتصادي. وقد عانت أسواق امسهم  العالم مما أدى إلى  التجا ية في جميع أنحاء  هرية وضعفًا  جوللشركات 

ية، ال  كبير. وبينما كانت الحكومات والبنوك المركزية تتفاعل مع مختلف الحزم المالية، وبينما تم وضع إعفاءات بغية استقرا  الظروف االقتصاد

تفشي جائحة فيروس كو ونا )كوفيد تأثير  مدة ومدى  الح 19  -تزال  استجابات  فعالية  الراهن فضاًل عن  الوقت  في  والبن   كو   غير واضحة  مة 

  على عملياتها التجا ية وعلى امداء  19  -المركزي. ومع ذل ، تقوم إدا ة المجموعة بالمراقبة الجادة مي تأثير يظهر لفيروس كو ونا )كوفيد

 المالي لها. 
 

قين بشأن البيئة االقتصرادية المتقلبرة لي قامت اإلدا ة بتحديث افتراضاتها فيما يتعلق بامحكام والتقديرات الموضحة أدناه نظًرا الستمرا  حالة عدم ا

 التي تُجري المجموعة فيها عملياتها. 
 

 المالية وخسائر االئتمان المتوقعة األصولانخفاض قيمة 

  ضمن توقعرات 19-تم وضع التوقعات االقتصادية السلبية وصعوبات التدفق النقدي التي أثرت على العمالء نتيجة جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

وعة للظروف المستقبلية والتي  بما أدت إلى زيرادة فري مخصصراتها للخسرائر االئتمانيرة المتوقعرة للرذمم التجا يرة المدينرة والرذمم المدينرة جمالم

 امخرى. ليعكس ما يلي:
  

ئتمان غير أنهم االاحتمالية أكبر لتعثر العديد من العمالء، حتى أولئ  الذين ال يتعرضون في الوقت الراهن لزيادة جوهرية في مخاطر   أ

 قد يتعرضون لتل  المخاطر في المستقبل، و
 

 امخرى.   امصولزيادة حجم معدل الخسا ة الناتجة عن التعثر بشكل كبير، بسبب االنخفاض المحتمل في قيمة الضمانات و  ب
 

ات فري امسرواق والقطاعرات المتضرر ة لبرالمالية غير المسعرة، قامت المجموعة بمراعاة، من بين عوامل أخرى، ترأثيرات التق  صولبالنسبة لأل

 ضمن تقييمها مي مؤشرات تدل على انخفاض القيمة والتي تمثل أفضل تقدير لإلدا ة بنراًء علرى المعلومرات الملحوظرة المتروفرة كمرا فري ترا يخ

 الخصرومو صرولكانت القيم العادلة لأل ذا ، تراقب المجموعة بشكل وثيق ما إ19-البيانات المالية. بالنظر إلى تأثير جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

 المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشا كين في السوق. 
 

 غير المالية األصولانخفاض قيمة 

بمرا فري ذلر  ة قامت المجموعة بإجراء تقييم الستثما اتها التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية وذل  باسرتخدام عوامرل مختلفر

  على المنشآت العاملة في القطاع المماثل ومطابقة النتائج الفعليرة للفتررة بالميزانيرات المعتمردة 19-النظر في تأثير جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

 .ديوالمعايير المنطبقة على هذا المجال لتحديد أي مؤشرات تدل على انخفاض القيمة. لم ينتج عن هذا التقييم أي تأثير ما
 

  والنظرر فري أي حالرة 19-قامت المجموعة كذل  بالنظر في أي مؤشرات تدل على انخفاض في القيمة تنشأ بسبب جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

غير المالية امخرى بما في ذل  الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بها والبضاعة، وتوصلت إلى عدم وجود   امصولعدم تأكد جوهري حول  

  . 19-ادي ناتج عن جائحة فيروس كو ونا )كوفيدم  تأثير
 

بسربب حالرة  2021ديسرمبر  31ها غير المالية كما في صولكما في تا يخ البيانات المالية، لم تحدد المجموعة تأثيًرا جوهريًا على القيم الدفترية م

غير المالية أو توقعات المشرا كين فري السروق  امصولتجة عن هذه ناعدم التأكد الذي ينطوي عليها تحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة ال

. ترد ك المجموعرة أن بعرض المنراطق 2020ديسرمبر  31فري  امصرولللسعر اعتمادًا على الطريقة المسرتخدمة فري تحديرد القيمرة العادلرة لتلر  

تطو  هذا الوضرع، تقروم المجموعرة بمراقبرة توقعرات السروق    قد تأثرت سلبًا، ومع استمرا  امصولالجغرافية والقطاعات التي تتواجد فيها هذه  

 غير المالية بشكل مناسب في البيانات المالية المجمعة.  امصولبشكل مستمر وتستخدم االفتراضات ذات الصلة بما يُظهر قيم هذه 
 

 االستمرارية

مستمرة والنظرر فري جميرع المعلومرات المسرتقبلية المتاحرة والتري   أةفي تا يخ كل تقرير، تقوم اإلدا ة بتقييم قد ة المنشأة على االستمرا ية كمنش

 ية تكون لمدة اثني عشر شهًرا على امقل، وذل  على سبيل المثال ال الحصر، من ترا يخ التقريرر السرنوي. تضرمن تقيريم اإلدا ة لمبردأ االسرتمرا

لديون والمصاد  المحتملة للتمويل البديل والقد ة على االستمرا  في ا مجموعة واسعة من العوامل مثل: الربحية الحالية والمتوقعة، وجداول سداد

 . علرى الررغم مرن اسرتمرا  تطرو  ترأثير 19-تقديم الخدمات مع مراعاة حاالت عدم التأكد االقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

فتراضات الحالية تُظهرر أن المجموعرة لرديها مروا د كافيرة لمواصرلة اال  بشكل شامل، إال أن نتائج التوقعات و19-جائحة فيروس كو ونا )كوفيد

 عملياتها في سياق امعمال العادية. نتيجة لذل ، تم إعداد البيانات المالية المجمعة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرا ية.
 

 ارتباطات والتزامات طارئة

ب أو الوفراء بااللتزامرات التعاقديرة أو اخرتالل سلسرلة التو يرد أو الخسرائر الناتجرة عرن طلإن تقييم المجموعة للخسائر المتوقعة بسبب انخفاض ال

  لم ينتج عنه ضرو ة لإلفصاح عن أي أمو  فري البيانرات الماليرة 19-االنخفاض العام في الناتج االقتصادي بسبب جائحة فيروس كو ونا )كوفيد
 المجمعة. 

 




