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وأمــا عــن نظــرة الشــركة المســتقبلية لســنة 2021 فهــو االســتمرار بتعزيــز و دعم مركز شــركاتنا التابعة في 
المشــاريع التنمويــة الخاصــة بقطــاع النفــط والغــاز مــن خــال الحصــول علــى التأهيــات المطلوبــة لــدى 
شــركات النفــط والغــاز و شــركات المقــاوالت العالميــة وذلــك للمشــاركة بأكبــر عــدد ممكــن مــن المشــاريع 
و مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك زيــادة فــي أربــاح الشــركة التشــغيلية نظــرًا إلــى العقــود الجديــدة التــي تــم 

ترســيتها علــى الشــركات التابعــة بمــا يعــزز مكانــة الشــركة الحاليــة.

و فــي ختــام هــذه الكلمــة وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة لكــي أســجل خالــص 
شــكري وتقديــري لدعمكــم المســتمر نحــو تحقيــق المزيــد مــن النجــاح واإلنجــازات لشــركة الــدرة. 

آملين أن نكون عند حسن ظنكم. 

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ،،،

السـادة المساهميـن الكــرام، 

تحيـة طيبـة وبعـد، 

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة العاديــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31-12-2020

واســتهل اجتماعنــا هــذا بالشــكر والعرفــان للمســاهمين الكــرام انطاقــًا مــن دعمهــم وثقتهــم المســتمرة 
وإيمانهــم العميــق بقدرتنــا كفريــق عمــل علــى تكريــس التطلعــات ووضعهــا فــي حيــز الواقــع ، ويســرني 
أن أبلغكــم أن ســنة 2020كانــت ســنة محوريــة فــي أداء الشــركة مــن خــال عــدة عناصــر، أهمهــا التعامــل 
ــم  ــى حضراتك ــدرة وشــركاتها التابعــة وال يخفــى عل ــى مســتوى شــركة ال ــا عل ــه كورون ــات جائح مــع تداعي
ــه  ــة إال أن الشــركة ولل ــة او المحلي ــع المســتويات ســواء العالمي ــار الســلبية لهــذه الجائحــة علــى جمي األث
ــك لتنفيذهــا   ــار الســلبية قــدر المســتطاع وذل ــل هــذه األث ــكل اســتطاعت تقلي الحمــد وبفضــل جهــود ال
الســتراتيجيتها المعتمــدة والتــي  ترتكــز بشــكل أساســي علــى مبــدأ التحفــظ وقياس المخاطر واالســتفادة 
المثلــى مــن المــوارد الموجــودة ورفــع مســتوى التعــاون المتبــادل بيــن الشــركات التابعــة علــى صعيــد 
ــًا علــى األداء المالــي للشــركة  ــات وذلــك لتحقيــق أقصــى درجــات النمــو والتــي انعكســت إيجابي العملي

فــي ســنة 2020 .

أبرز النقاط في سنة  2020 :

( 276,358 د.ك واجمالي الخســائر بعد إحتســاب   ECL( 1.     إجمالي الخســائر التشــغيلية قبل إحتســاب الـ
(  1,122,984د.ك. ECL(

2.    اســتطاعت مجموعــة الــدرة بتوفيــر 2 مليــون د.ك من ميزانية ســنة 2020 المعتمــدة وذلك لإلحترازات 
المبكــرة الغيــر متوقعة لجائحــه كوفيد 19.

3.    إعــادة جدولــة وتحويــل الديــن قصيــر األجــل فــي شــركة او انــد جــي لــدى البنــك التجــاري الكويتــي الــى 
قــرض لشــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة طويــل األجــل بمجمــوع للدينيــن 3.9 مليــون د.ك.

4.  انخفاض األلتزامات المالية المشروطة )LG’S and LC’S(  بقدر 3.08 مليون د.ك حتى تاريخه.

5.    تــم تســجيل مخصــص 849,000 د.ك )ECL( أغلبهــا مــن شــركة او انــد جــي وكذلــك تــم أخــذ مخصــص 
مخــزون عــام بمبلــغ 49,000 د.ك لمجموعــة شــركات الــدرة للخدمــات البتروليــة وكذلــك تــم أخــذ 

ــون د.ك لشــركة مكامــن الســعودية. مخصــص بقيمــة 1.31 ملي
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تأسســت  كويتيــة  شــركة  هــي   )WNCC( للمقــاوالت  الوطنيــة  وربــة  شــركة 
ــوكاء الرئيســيين/  ــد ال ــرة كأح ــر مــن 42 ســنة مــن الخب ــا أكث ــام 1976 ، ولديه ع
وتشــمل  والغــاز.  النفــط  فــي صناعــة  التصنيــع  جهــات  لمختلــف  الممثليــن 
الحراريــة  للمضخــات والضواغــط واألدوات والمبــادالت  المصنعــة  الشــركات 
العاملــة. مــن خــال خبــرة  والمفاعــات والصمامــات والتكنولوجيــا والقــوى 
المبيعــات والموظفيــن التجارييــن ، علــى درايــة جيــدة بســوق الكويــت ، تركــز 

شــركة وربــة الوطنيــة للمقــاوالت علــى تطويــر أعمــال مبادئنــا العديــدة.

تهــدف الشــركة إلــى الســعي الدائــم للتميــز فــي خلــق قيمــة مضافــة بعــد 
خدمــة المبيعــات ، ممــا يعــزز جــودة المنتجــات التــي نمثلهــا.

شــركة وربــة كلينجــر لصناعــة موانــع التســريب )كلينجــر( هــي شــركة كويتيــة 
ــا  ــر مــن 21 عاًم ــع التســريب حيــث تأسســت عــام 1997 ولديهــا أكث ــع موان تصن
مــن الخبــرة فــي مجــال ابتــكار وتجربــة موانــع التســريب مــن خــال المعرفــة 
ــدة المصنعــة  ــرة فــي مجــال التســويق. باعتبارهــا الشــركة الوحي ــة والخب المحلي
لموانــع التســريب فــي الكويــت ، فــإن شــركة كلينجــر لديهــا عقــود طويلــة األجــل 

ــاد. ــات الرئيســية فــي الب ــع الصناع مــع جمي

تعتبــر شــركة كلينجــر شــركة معتمــدة مــن قبــل ISO 9001 في صبحــان ، الكويت، 
ــة ،  ــع التســريب الحلزوني ــة ، وموان ــواع القطــع الطري ــع أن ــع جمي وتقــوم بتصني
والمبــادل الحــراري ، وموانــع التســريب Kcom الخاصــة بالنفــط والبتروكيماويــات 

وتوليــد الطاقــة.

 

ــة( تأسســت فــي  ــة )مقفل ــة هــي شــركة مســاهمة كويتي ــدرة للخدمــات البترولي شــركة ال
عــام 2006 برأســمال مدفــوع قــدره 28،144،000 مليــون دينــار كويتــي ، تأسســت الشــركة 
بهــدف تقديــم خدمــات متكاملــة وموثوقــة فــي قطــاع الطاقــة والبتروكيماويــات ، مــن 

خــال شــامل محفظــة مــن الشــركات التابعــة وشــبكتها مــن الشــركاء االســتراتيجيين.

ــادرات األعمــال  وقــد تحقــق نمــو المحفظــة مــن خــال سلســلة مــن االســتحواذات ، ومب
ــات مختلفــة مــن  ــى قطاع ــز عل الشــعبية، ومشــاريع مشــتركة ، وتحالفــات اســتراتيجية ترك

ــي. قطــاع الطاقــة الكويت

وستســتمر اســتراتيجية الــدرة فــي النمــو ودعــم محفظتهــا الحاليــة لتوســيع نطــاق خدماتهــا 
وأســواقها ، ولتعزيــز التــآزر بيــن شــركاتها التابعــة الحاليــة ، مــن أجــل توفيــر خدمــات موثوقــة 

متكاملــة فــي قطاعــي الطاقــة والبتروكيماويــات المســتهدفين.
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تــم تأســيس شــركة باســين ســباي الكويــت للخدمــات البتروليــة فــي عــام 2013 كمشــروع مشــترك بيــن 
شــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة )ملكيــة بنســبة 51 ٪( وباســين ســباي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

)ملكيــة بنســبة 49 ٪(

أصبحــت باســين ســباي الكويــت منــذ إنشــائها واحــدة مــن أكثــر شــركات توريــد / خدمــات حقــول النفــط 
الموثوقــة فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج لنفــط وغــاز الكويــت.

تعمــل شــركة باســين مــع جميــع شــركات الحفــر والخدمــات الدوليــة والمحليــة فــي ســوق الكويــت لتقديــم 
منتجــات وخدمــات عاليــة الجــودة مــن خــال الشــركات العالميــة التــي تمثلها.

تأسســت شــركة المــوزع الكويتــي للكيماويــات )KDC( فــي عــام 2006 كمــوزع لعــدد مــن المــواد 
الكيميائيــة التــي تتــراوح بيــن المــواد الكيميائيــة المتخصصــة عاليــة التخصــص والمــواد الكيميائيــة. 
كمــا تقــدم شــركة المــوزع الكويتــي للكيماويــات محفظــة واســعة مــن المــواد الكيميائيــة المتخصصــة 

المصممــة لدعــم وتعزيــز عمليــات الحفــر واإلســمنت واإلكمــال والتحفيــز.

تهــدف شــركة المــوزع الكويتــي للكيماويــات إلــى االســتمرار في تقديــم حلول محــددة لصناعات العماء 
المحــددة والتــي تشــمل الباســتيك والســيارات والمصافــي وحقــول النفــط والتعديــن ، باإلضافــة إلــى 

معالجــة المياه..

هندســة النفــط والغــاز )O & G( هــي شــركة كويتيــة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت فــي عــام 1976 
ولديهــا أكثــر مــن 42 عاًمــا مــن الخبــرة فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي الكويــت.

تعتبــر شــركة هندســة النفــط والغــاز واحــدة مــن الشــركات المتميــزة فــي قطــاع النفــط والغــاز الكويتــي 
فــي مجــاالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة ، وأنشــطة الصيانــة ، وأعمــال تركيــب النســيج ، وخدمــة 
المــوارد البشــرية وتأجيــر معــدات البنــاء الثقيلــة رأس المــال: 9.5 مليــون د.ك )31.14 دوالر أمريكــي( (

مجموع القوى العاملة: 1600

المعدات: أكثر من 450 من المعدات الثقيلة والثقيلة والثابتة.

األرض والمرافق: حوالي 10000 متر مربع

تأسســت شــركة ســيول للفحــص واالختبــار المحــدودة -الشــرق األوســط )SITCO ME( فــي عــام 2014 
كمشــروع مشــترك بيــن شــركة الخليــج للســامة )ملكيــة بنســبة ٪51( وشــركة ســيول للفحــص واالختبــار 
المحــدودة الكوريــة )ملكيــة بنســبة 49 ٪( وهــي شــركة فحــص تأسســت عــام 1991 وقــد تطــورت إلــى 
مــزود خدمــات الفحــص الكاملــة فــي مختلــف مجــاالت المصافــي ، ومرافــق البتروكيماويــات ، ومحطــات 

الطاقــة ، ومرافــق الغــاز، ومصانــع تصنيــع الهيــاكل والهيــاكل الفوالذيــة.

ــار المحــدودة -الشــرق األوســط مجموعــة واســعة مــن الخدمــات  تقــدم شــركة ســيول للفحــص واالختب
عاليــة التخصــص مثــل االختبــار غيــر التدميــري وفحــص الطــرف الثالــث واإلشــراف والفحــص علــى 
ــا ، قدمــت شــركة  ــر مــن 25 عاًم ــذ أكث ــة. من ــار وتشــخيص المرافــق واالستشــارات الفني الســفن والبح
ــار المحــدودة -الشــرق األوســط خدمــات الفحــص فــي العالــم لمصانــع النفــط  ســيول للفحــص واالختب
ــح  ــراف عالمــي بهــدف أن تصب ــد الطاقــة ، وحصلــت علــى اعت ــات ومحطــات تولي والغــاز والبتروكيماوي

ــة الفحــص. ــم فــي صناع ــدة علــى مســتوى العال رائ

أصبحــت شــركة ســيول للفحــص واالختبــار المحــدودة -الشــرق األوســط منــذ نشــأتها قــوة منافســة فــي 
قطــاع المشــاريع فــي الكويــت.

مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة )WIASC( هــو مركــز خدمــة معتمــد مــن قبــل ISO الكويتــي 
تــم تأسيســه كشــعبة تابعــة لمجموعــة وربــة الوطنيــة فــي عــام 1976 لتوفيــر مركــز خدمــة للصمامــات 
ــار الصمامــات ســواء علــى اإلنترنــت أو فــي وضــع عــدم  ــرة واختب ــة ومعاي والمحــركات ، ويقــوم بصيان
 BS، FCI، ISA،( .وغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــة API ، ASME االتصــال وفقــًا إلجــراءات التصنيــع وكذلــك
SHELL DEP، EN(. منــذ تأسيســها دعــم مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة العديــد مــن مشــاريع 
قطــاع النفــط والطاقــة الكويتــي وعمليــات اإلغــاق مــع خدماتهــا المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يوفــر 
مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة خدمــات اللحــام والتصنيــع لمقاولــي قطاعــات النفــط والطاقــة 

فــي الكويــت.

هــدف مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة هــو مســاعدة عمائنــا فــي تحقيــق أعلــى مســتوى مــن 
الكفــاءة واإلنتاجيــة مــع أحــدث تقنيــات العالــم.

شــركة الخليــج للســامة هــي شــركة كويتيــة تأسســت عــام 1979 ولديهــا أكثــر مــن 39 عاًمــا مــن الخبــرة 
فــي مجــال تصميــم أنظمــة الحمايــة مــن الحريــق واإلنــذار والتركيــب والصيانــة.

 ISO9001 شــركة الخليــج للســامة هــي مقــاول إلدارة إطفــاء الكويــت معتمــدة مــن الفئــة 2 مــع شــهادة
، وشــاركت فــي العديــد مــن منشــآت الغــاز لتصبــح واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي الســوق فــي هــذا 
ــت  المجــال. تمــت الموافقــة علــى الشــركة كمــزود خدمــة لضاغــط بــاور و جهــاز التنفــس انترســبيرو، وكمثبِّ

لفايــر إيتيــر )الدنمــارك( ونهمــي بوســاي )اليابــان( فــي ســوق الكويــت.

ــة  ــة مجموع ــن مجموع ــام 1997 كمشــروع مشــترك بي ــات فــي ع ــة للدهان ــة الدولي تأسســت شــركة ورب
وربــة الوطنيــة )ملكيــة بنســبة ٪51( و شــركة كورتولــدز )الدهانــات الدوليــة(( ، واآلن أكــزو نوبــل )ملكيــة 

بنســبة 49 ٪(.

شــركة وربــة الدوليــة للدهانــات هــي شــركة رائــدة علــى مســتوى العالــم فــي تصنيــع الدهانــات الواقيــة 
الداخليــة والخارجيــة، والطــاء البحــري ، والطــاء الصناعــي ، ودهانــات الحمايــة مــن الحرائــق ، ودهانــات 
اليخــوت والبنــاء ، ولديهــا أكثــر مــن 40 مصنعــًا فــي جميــع أنحــاء العالــم. تأسســت شــركة وربــة الدوليــة 
للدهانــات لتصنيــع مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات وفقــا ألعلــى معاييــر الجــودة للشــركة األم. لــدى 
المصنــع مجموعــة مــن معــدات الطحــن والفصــل تمكنــه مــن تصنيــع مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات 

بأحجــام دفعــة مختلفــة ، باإلضافــة إلــى المنتــج األكثــر إنتظامــًا فــي منطقــة صبحــان الصناعيــة.

ــة  ــة عالمي ــد العمــاء بأمــن عامــة تجاري ــي لتزوي ــات فــي موقــع مثال ــة للدهان ــة الدولي تقــع شــركة ورب
واســتجابة الخدمــة المحليــة. تشــتمل هــذه الخدمــة علــى مســتوى عــاٍل مــن المــوارد التقنيــة للمســاعدة 
فــي تقديــم المشــورة وضمــان المواصفــات وخدمــة المنتــج والدعــم المصمــم خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات 

العمــاء بأكثــر الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

شــركة كامبرالنــد للحمايــة الكاثوديــة المحــدودة )CCPL( التــي تأسســت فــي عــام 1912 فــي المملكــة 
ــذي كان أول  ــا للوقايــة مــن التحلــل الكهربائــي، وال ــد نظاًم ــد اليــوت كامبرالن المتحــدة عندمــا طــور القائ

ــا. ــا تجارًي نظــام حمايــة كاثوديــة حالــي مثيــر لإلعجــاب متاًح

قامــت شــركة كامبرالنــد للحمايــة الكاثوديــة المحــدودة بتوفيــر الحمايــة الكاثوديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ــة  ــة الحالي ــة الكاثودي ــة الحماي ــكار فــي تصميــم تقني ــدة فــي االبت ــا. كانــت الشــركة رائ ــر مــن 80 عاًم ألكث
المحببــة لمحطــات الطاقــة ، واألرصفــة ، وخطــوط األنابيــب ، والهيــاكل الخرســانية وغيرهــا مــن الهيــاكل 
المعدنيــة المدفونــة أو المغمــورة. تهــدف أعمــال شــركة كامبرالنــد للحماية الكاثودية المحــدودة  المملكة 
المتحــدة فــي الكويــت إلــى توفيــر خدمــات اإلمــداد والتشــغيل المســتمرة مــن الحمايــة الكاثوديــة إلــى 

الســوق الكويتــي.
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ــدأ االســتمرارية  ــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مب ــك، ع ــق ذل ــان مســتمر واإلفصــاح، حيثمــا انطب ككي
المحاســبي مــا لــم تنــوي إدارة الشــركة األم تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا أو عندمــا ال يكــون لديهــا بديــًا 

ــا ســوى القيــام بذلــك. واقعًي

مسؤوليات مراقب الحسابات المستقل عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء 
الماديــة، ســواء بســبب الغــش أو الخطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب حســابات يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول 
يعتبــر درجــة عاليــة مــن التأكيــد، لكنــه ليــس ضمانــا علــى أن التدقيــق المنفــذ وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســيُظِهر 
ــة وجــوده. يمكــن أن تنتــج األخطــاء مــن الغــش أو الخطــأ ويتــم اعتبارهــا ماديــة، بشــكل  دائمــا الخطــأ المــادي فــي حال
فــردي أو مجمعــة، إذا كان متوقعــًا أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة لمســتخدميها والتــي يتــم اتخاذهــا بنــاًء علــى 

هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

كجــزء مــن التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكاًمــا مهنيــة ًوحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــال أعمــال 
التدقيــق. كمــا قمنــا بمــا يلــي:

ــة المجمعــة ســواًء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ،  ــات المالي ــة فــي البيان •  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء المادي
ــة تدقيــق كافيــة ومناســبة  ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المائمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدل
لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم 
اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ، حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التضليــل 

أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

•  فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المائمــة للظــروف ولكــن ليــس 
بهــدف إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

•   تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحات ذات 
الصلــة المقدمــة مــن قبــل إدارة الشــركة األم.

•   التوصــل إلــى مــدى ماءمــة اســتخدام إدارة الشــركة األم ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتنادا 
إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، بتحديــد مــا إذا كان هنــاك شــك مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي 
يمكــن أن يثيــر شــًكا جوهريــًا حــول قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي 
حالــة التوصــل إلــى وجــود شــك مــادي، يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار فــي تقريــر مراقــب الحســابات، اإلفصاحــات 
ــة عــدم ماءمــة اإلفصاحــات. إن اســتنتاجاتنا  ــا فــي حال ــة المجمعــة أو تعديــل رأين ــات المالي ذات الصلــة فــي البيان
ــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد  ــة التدقيــق التــي حصلن تســتند إلــى أدل
تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

•   تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات 
وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة علــى نحــو 

يحقــق العــرض العــادل.

•   الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل 
ــى  ــداء التوجيهــات واإلشــراف عل ــة المجمعــة. نحــن مســؤولون عــن إب ــات المالي ــداء رأي حــول البيان ــة إلب المجموع

عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة. ونتحمــل المســؤولية عــن رأي التدقيــق فقــط.

تقرير مراقب الحسابات المستقل

ــة(  ــة ش.م.ك. )مقفل ــات البترولي ــدرة للخدم ــى الســادة مســاهمي شــركة ال إل
ــن ــة المحترمي وشــركاتها التابع

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة لشــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة ش.م.ك. )مقفلــة( )"الشــركة األم"( 
وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهمــا معــًا باســم "المجموعــة"( والتــي تتألــف مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020 وبيــان الدخــل المجمــع، وبيــان الدخــل والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق 
الملكيــة المجمــع، وبيــان التدفقــات النقديــة المجمــع للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة 

المجمعــة بمــا فيهــا ملخــص السياســات المحاســبية المهمــة.

ــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي  ــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادل برأين
المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وعــن أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة 

بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤوليتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بمزيــد مــن 
التفصيــل فــي الجــزء الخــاص بمســؤوليات مراقــب الحســابات بشــأن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة المــدرج بهــذا 
التقريــر. إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لميثــاق األخاقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس 
الدولــي لمعاييــر األخاقيــات المهنيــة للمحاســبين ووفقــًا للمتطلبــات األخاقيــة المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة 
المجمعــة فــي دولــة الكويــت، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك المتطلبــات والميثــاق الــوارد 

أعــاه. باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا تعتبــر كافيــة ومائمــة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة تكــون خاليــة 

مــن األخطــاء الماديــة بســبب الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتولــى اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي النشــاط 
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان المركز المالي المجمع
2020ديسمبر 31كما في 

3

20202019
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة

51,731,1022,619,599ممتلكات ومعدات
6893,7821,354,606استثمار في شركة زميلة

718,91554,877استثمار في مشروع مشترك
84,198,8974,238,734موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

95,629,0965,269,096موجودات غير ملموسة
103,978,1053,978,105الشهرة

16,449,89717,515,017

موجودات متداولة
111,890,7582,558,981المخزون

6,284,0667,074,451أعمال قيد التنفيذ
1212,648,97511,370,516ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

133,667,5424,902,337عقود قيد التنفيذ
211,053,8541,084,540مستحق من أطراف ذات صلة

142,612,9873,306,406نقد وأرصدة لدى البنوك
28,158,18230,297,231

44,608,07947,812,248إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

1526,384,19425,644,091رأس المال
1630,36830,368احتياطي إجباري

1730,36830,368احتياطي اختياري
1,396,5101,396,510فائض إعادة تقييم

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)6,791,311()6,831,148(8اآلخر

363,327)1,066,542(أرباح مرحلة / (خسائر متراكمة)
19,943,75020,673,353حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

1,280,2151,440,330حصص غير مسيطرة
21,223,96522,113,683إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1812,645,0009,250,000الجزء غير المتداول من قروض ألجل
191,435,8241,784,395مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

14,080,82411,034,395

مطلوبات متداولة
204,862,9696,462,065ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
181,944,5845,104,375الجزء المتداول من قروض ألجل
222,317,1823,097,730سحب على المكشوف لدى البنوك

-21178,555مستحق إلى طرف ذي صلة
9,303,29014,664,170

23,384,11425,698,565إجمالي المطلوبات
44,608,07947,812,248إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.54إلى 8إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 

وليد عبد هللا إبراهيم الحوطي
رئيس مجلس اإلدارة

 بيانات المركز المالي المجمع 
كما في 31 ديسمبر 2020

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا 
ونتائــج التدقيــق الجوهريــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا 

أثنــاء أعمــال التدقيــق.

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

برأينــا أن الشــركة األم تمســك ســجات محاســبية منتظمــة، وأن البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد 
فــي تلــك الســجات. كذلــك فقــد حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، 
وأن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 ، والئحتــه 
التنفيذيــة وتعدياتهمــا، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعدياتهمــا، وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا 
ــا أي مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 ، والئحتــه التنفيذيــة  لألصــول المرعيــة، ولــم يــرد لعلمن
وتعدياتهمــا، أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعدياتهمــا، خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2020 علــى وجــه يؤثــر مادًيــا فــي نشــاط الشــركة األم أو فــي مركزهــا المالــي.

الكويت في: 14 مارس 2021

1566
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع
2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

5

20202019
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

670,942)1,122,984(صافي (خسارة) / ربح السنة

بنود (خسارة)/دخل شامل آخر:
إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع:بنود يجوز 

)10,768(-تعديالت ترجمة تحويل عملة أجنبية

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:
228,000-9فائض إعادة تقييم

)109,002()39,837(8خالل الدخل الشامل اآلخرالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
108,230)39,837((خسارة)/دخل شامل آخر للسنة

779,172)1,162,821(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
386,525)1,469,706(مساهمي الشركة األم

306,885392,647حصص غير مسيطرة
)1,162,821(779,172

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.54إلى 8إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 

 بيانات الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
التابعةوشركاتها 

دولة الكويت

بيان الدخل المجمع
2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

4

20202019
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

2312,622,44022,057,007إيرادات مبيعات وعقود
)18,542,920()10,831,372(تكلفة المبيعات وتكاليف العقود

1,791,0683,514,087مجمل الربح

649,176391,417الحصة من نتائج شركة زميلة
4,875)35,962(7الحصة من نتائج مشروع مشترك

425,893136,607إيرادات عمولة
262,231851,469إيرادات أخرى

90,780106,605تأجيرإيرادات 
2578614,872مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه

)182,469()846,626(25مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
)22,486()22,486(12مخصص دفعات مقدمة إلى موردين

1986,2988,875مخصص نهاية خدمة الموظفين انتفت الحاجة إليه
)9,457(49,764ربح / (خسارة) من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

)3,076,089()2,173,860(24مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف بيع
)1,003,038()751,274(تكاليف تمويل

)10,821(-شطب موجودات عقود
)28,121()48,772(11مخصص بنود بطيئة الحركة

696,326)1,122,984(الربح قبل حصة الزكاة ومكافأة مجلس اإلدارة(الخسارة) / 
)7,884(-الزكاة

)17,500(-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
670,942)1,122,984(صافي (خسارة) / ربح السنة

العائد إلى:
278,295)1,429,869(مساهمي الشركة األم

306,885392,647حصص غير مسيطرة
)1,122,984(670,942

1.09)5.42(27(خسائر)/ ربحية السهم األساسية (فلس)

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.54إلى 8إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 

 بيانات الدخل  المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1566

1566
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
التابعةوشركاتها 

دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المجمع
2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

7

20202019
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

األنشطة التشغيلية
670,942)1,122,984((خسارة) / ربح السنة

تعديالت لـ:
5869,1001,084,168االستهالك

)391,417()49,176(6الحصة من نتائج شركة زميلة
)4,875(735,962الحصة من نتائج مشروع مشترك

)14,872(25786مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه
846,626182,469مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

22,48622,486مخصص دفعات مقدمة إلى موردين
)8,875()86,298(19مخصص نهاية خدمة الموظفين انتفت الحاجة إليه

9,457)49,764((ربح) / خسارة من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
1148,77228,121مخصص بنود بطيئة الحركة

751,2741,003,038تكاليف تمويل
19294,610453,782مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

1,561,3943,034,424
التغيرات في رأس المال العامل:

)25,994(619,451المخزون
)4,631,540(790,385أعمال قيد التنفيذ

775,993)1,716,244(ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 
885,8391,914,571عقود قيد التنفيذ

)703,283()896,081(وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة 
)306,223(171,056مستحق من أطراف ذات صلة

1,415,80057,948النقد من األنشطة التشغيلية

)5,192()7,884(حصة الزكاة المدفوعة
)17,500(-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

)263,139()556,883(19مخصص نهاية الخدمة مدفوع
)227,883(851,033صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)95,661()152,320(5شراء ممتلكات ومعدات

-)360,000(9شراء حقوق إيجار
221,48112,849المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

759,057-من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمحصل 
6510,000204,000توزيعات أرباح من شركة زميلة

219,161880,245صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
235,2091,004,876صافي الحركة على قروض ألجل

)1,003,038()751,274(تكاليف تمويل مدفوعة
740,103-زيادة رأس المال

)200,000()467,000(توزيعات أرباح من شركات تابعة مدفوعة للحصص غير المسيطرة
541,941)983,065(صافي النقد (المستخدم في)/من األنشطة التمويلية

)10,768(-تأثير ترجمة عملة أجنبية
87,1291,194,303صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

)974,859(208,676النقد والنقد المعادل في بداية السنة
14295,805208,676النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.54إلى 8إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

9

معلومات عامة (تتمة).1

بموجب قرار م�ن قب�ل مجل�س إدارة 2020ديسمبر 31تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 
وه�ي خاض�عة لموافق�ة الجمعي�ة العام�ة الس�نوية لمس�اهمي الش�ركة األم. إن الجمعي�ة العام�ة 2021م�ارس 14الشركة األم بتاريخ 

ا الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.السنوية لمساهمي الشركة األم له

تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية.2

2020يناير 1معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية اعتباراً من )أ

ي الس�نة الس�ابقة باس�تثناء التغي�رات الناتج�ة ع�ن تطبي�ق إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموع�ة مماثل�ة لتل�ك المطبق�ة ف�
. ل�م تق�م المجموع�ة ب�التطبيق المبك�ر ألي معي�ار أو 2020ين�اير 1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية كم�ا ف�ي 

تفسير أو تعديل آخر كان صادًرا ولكن لم يسر بعد:

: تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
. توض�ح التع�ديالت عل�ى المعي�ار ال�دولي للتق�ارير 2020ين�اير 1تعديالت كانت سارية على فترات التقارير الت�ي تب�دأ ف�ي أو بع�د 

كأعم�ال، ينبغ�ي أن تتض�من م�دخالً وآلي�ة "دمج األعمال" أنه لكي ي�تم اعتب�ار مجموع�ة األنش�طة والموج�ودات المتكامل�ة 3المالية 
جوهرية كحد أدن�ى يس�همان مع�اً بش�كل كبي�ر ف�ي إنت�اج مخرج�ات. إض�افة إل�ى ذل�ك، فإنه�ا توض�ح أن األعم�ال ق�د تتحق�ق دون أن 
تتض��من جمي��ع الم��دخالت واآللي��ات الالزم��ة إلنت��اج المخرج��ات. ل��م يك��ن له��ذه التع��ديالت ت��أثير عل��ى البيان��ات المالي��ة المجمع��ة 

لمجموعة، غير أنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بإجراء أي عمليات دمج لألعمال.ل

: اإلصالح 39ومعيار المحاسبة الدولي 9والمعيار الدولي للتقارير المالية 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
القياسي لمعدل الفائدة
األدوات المالية: التحقق والقياس عددًا من سبل 39ومعيار المحاسبة الدولي 9لمعيار الدولي للتقارير المالية توفر التعديالت على ا

اإلعفاء، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة باإلصالح القياسي لمعدل الفائدة. تتأثر عالقة التح�وط إذا أدى 
التح�وط. ل�م أداة يت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير المرجعية للبند المحوط أو اإلصالح إلى عدم التأكد بشأن توق

يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة نظًرا ألنه ليس لها أي عالقات تحوط بمعدل الفائدة.

: تعريف المادية8بة الدولي ومعيار المحاس1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تقدم التعديالت تعريفًا جدي�دًا للمادي�ة ي�نص عل�ى م�ا يل�ي "تعتب�ر المعلوم�ات مادي�ة إذا ك�ان ح�ذفها أو ع�دم ص�حتها أو إخفاؤه�ا م�ن 

يين له�ا المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء على تلك البيانات المالية المجمعة من قب�ل المس�تخدمين الرئيس�
في إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية المجمعة وهو عرض معلومات مالي�ة ح�ول المنش�أة الت�ي قام�ت بإع�دادها." توض�ح 
التعديالت أن المادية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء أكانت فردية أو قرينة معلومات أخرى، في سياق البيانات المالية 

خط�أ ف�ي المعلوم�ات ه�و أم�ر م�ادي إذا ك�ان م�ن المتوق�ع بش�كل معق�ول أن ي�ؤثر عل�ى الق�رارات الت�ي يتخ�ذها المجمعة. إن وج�ود
المستخدمون األساسيون. لم يك�ن له�ذه التع�ديالت ت�أثير عل�ى البيان�ات المالي�ة المجمع�ة، ول�يس م�ن المتوق�ع أن يك�ون له�ا أي ت�أثير 

مستقبلي على المجموعة.
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8

معلومات عامة.1

كشركة ذات مسؤولية محدودة في دولة 2002مايو 20("الشركة األم") في تأسست شركة ايه كيو الشرق األوسط ذ.م.م.
وتغير اسم الشركة األم إلى "شركة 2006إبريل 10الكويت. غيرت الشركة األم كيانها القانوني إلى شركة مساهمة كويتية في 

.2006يوليو 18الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)" في 

من أجلها الشركة األم هي القيام بما يلي: األغراض التي أسست 

القيام بكافة األعمال النفطية والمدنية الالزمة للقطاع النفطي..1

القيام بأعمال الصيانة والخدمات العامة المختلفة لجميع األعمال النفطية وذلك على النحو اآلتي:.2

الصيانة والخدمات العامة:)أ
صيانة األجهزة الدقيقة وأجهزة –الصيانة الكهربائية والميكانيكية –إنتاجيتها صيانة وإصالح اآلبار النفطية وتحسين

صيانة أماكن ومواقع إرساء السفن –تصليح وطالء خزانات النفط –صيانة معامل إزالة الغاز الحامض –التحكم 
مات مصانع األسمدة البولي صيانة وخد–واألعمال المتعلقة بها وصيانة معدالت التبريد بالحقول والمعدات الثقيلة 

إسالة الغاز وخلط الزيوت أي مصانع أخرى تخص القطاع النفطي.–بروبلين 

البيئة النفطية )ب
توريد عمالة فنية –تزويد وتركيب أجهزة متنقلة في المواقع النفطية لرصد وقياس الملوثات بالهواء بشكل دوري 

صيانة وسالمة المنشآت النفطية –المحيطة بالمواقع النفطية متخصصة في أعمال مكافحة التلوث بالبيئة البحرية
وخطوط النقل وناقالت النفط والغاز والمصافي والمصانع والمالحق المرتبطة بها وتوريد وتركيب معدات السالمة 

معدات –مكافحة الحريق –أنظمة إنذار ضد السرقات –وأنظمة األمن والتحكم بالمنافذ النفطية من (كاميرات مراقبة 
كشف المعادن والمتفجرات وخالفه).

القيام كوسطاء لكافة العمليات األخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة .3
المجاالت النفطية الرئيسية للقطاع النفطي (وذلك بعد موافقة وزارة الطاقة).

لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.تملك المنقوالت والعقارات الالزمة .4

استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات .5
متخصصة.

بالوكالة. ويجوز للشركة األم ويكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو 
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها 

في دولة الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشتري و/أو تشترك في تأسيس هذه الهيئات أو تلحقها بها.

الكويت.13126، الصفاة 26583ركة األم المسجل هو ص.ب إن عنوان الش

تشتمل هذه البيانات المالية المجمعة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة المشار إليها في إيضاح أساس التجميع 
(المشار إليها فيما بعد باسم "المجموعة").3.4ضمن إيضاح 
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للتقارير المالية (تتمة)تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية .2

معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية (تتمة))ب

39ومعيار المحاسبة الدولي 9" (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2"المرحلة -اإلصالح القياسي لمعدل الفائدة 
)16و 4و 7والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

إن هذه التعديالت التي طرأت على العديد من المعايير الدولية للتقارير المالية تسري بشكل إلزامي عل�ى فت�رات التق�ارير الت�ي تب�دأ 
. تطبق التعديالت بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر. سوف ي�تم إع�ادة إنش�اء عالق�ات التح�وط الت�ي 2021يناير 1في أو بعد 

بب التغييرات التي أحدثها اإلصالح إذا تم استيفاء بعض الشروط. انقطعت من قبل فقط بس

أن يكون لهذا المعيار أي تأثير مادي على المجموعة.ال يتوقع 

، مع السماح بالتطبيق المبكر:2022يناير 1تسري التعديالت التالية على الفترة التي تبدأ في أو بعد 

(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2020-2018للتقارير المالية دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية •
)؛41ومعيار المحاسبة الدولي 16والمعيار الدولي للتقارير المالية 9والمعيار الدولي للتقارير المالية 1

و
).3مراجع إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية •
)؛16الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل الغرض المحدد لها (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •
)؛37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -تكلفة الوفاء بالعقد -العقود المثقلة بااللتزامات •

التعديالت عليها. حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير المحاسبية الجديدة والمجموعة تقوم 

المحاسبية المهمةالسياسات.3

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات على أساس 
مماثل لكل السنوات المعروضة إال إذا ذكر خالف ذلك.

بيان االلتزام3.1

المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، تم إعداد البيانات 
والئحته التنفيذية 2016لسنة 1والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، وقانون الشركات رقم 

وتعديالتهما.

أساس اإلعداد3.2

تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولية.

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما  إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا
األحكام والتقديرات 4لب من إدارة المجموعة اتخاذ األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتضمن إيضاح يتط

واالفتراضات المحاسبية المهمة التي تم اتخاذها في إعداد البيانات المالية المجمعة وتأثيرها.

باستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تم تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية
عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للشركة األم.
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ديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)تطبيق معايير دولية ج.2
(تتمة)2020يناير 1معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من )أ

إطار مفاهيم التقرير المالي.
إن الغ�رض ال يمثل إطار المفاهيم معياًرا، كما ال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة ف�ي أي معي�ار.

من إطار المفاهيم هو مس�اعدة مجل�س مع�ايير المحاس�بة الدولي�ة ف�ي وض�ع المع�ايير، ومس�اعدة الق�ائمين عل�ى عملي�ة اإلع�داد عل�ى 
وضع سياس�ات محاس�بية متس�قة عن�دما ال يوج�د معي�ار قاب�ل للتطبي�ق، باإلض�افة إل�ى مس�اعدة جمي�ع األط�راف عل�ى فه�م المع�ايير 

ي��ؤثر عل��ى المنش�آت الت��ي وض��عت سياس��اتها المحاس�بية عل��ى أس��اس إط�ار المف��اهيم. يتض��من إط��ار وتفس�يرها. وه��ذا م��ن ش�أنه أن
المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدث�ة ومع�ايير تحق�ق الموج�ودات والمطلوب�ات، كم�ا يوض�ح بع�ض المف�اهيم 

معة للمجموعة.المهمة. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المج

)16تخفيضات األجرة المتعلقة بحائجة كورونا (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
بحي��ث يق��دم وس��يلة عملي��ة فيم��ا يخ��ص محاس��بة عق��ود 16، ت��م تع��ديل المعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة 2020يوني��و 1اعتب��اراً م��ن 

كنتيجة مباشرة لجائحة كورونا عل�ى أن تف�ي بالمع�ايير التالي�ة: (أ) أن ي�ؤدي التغيي�ر اإليجار بمراعاة تخفيضات األجرة التي نشأت 
في دفعات عقد اإليجار إلى مقابل معدل عن عقد اإليجار بحيث يماثل إلى حد كبير مقابل عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة أو يصبح 

؛ (ج) أال يك�ون 2021يوني�و 30ت المستحقة ابتداًء في أو قبل أقل منه؛ (ب) أن يؤثر تخفيض دفعات عقد اإليجار فقط على الدفعا
هناك أي تغييرات جوهرية أخرى في الشروط واألحكام األخرى في عقود اإليجار. يج�وز المحاس�بة ع�ن تخفيض�ات األج�رة الت�ي 

ف�يض األج�رة يف�ي بمتطلب�ات تعري�ف تفي بهذه المعايير طبقًا للوسيلة العملية وهذا مفاده أن المستأجر لن يق�وم بتقي�يم م�ا إذا ك�ان تخ
عن�د المحاس�بة ع�ن 16التعديل على عقد اإليجار. يقوم المستأجرون بتطبي�ق متطلب�ات أخ�رى ف�ي المعي�ار ال�دولي للتق�ارير المالي�ة 

التخفيضات. لم يكن لهذا التعديل تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

)1وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي المطلوبات كمطلوبات متداولة تصنيف 
ال�ذي يوض�ح المع�ايير المس�تخدمة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 

تداول�ة أو غي�ر متداول�ة لتحديد ما إذا كان�ت المطلوب�ات مص�نفة كمتداول�ة أو غي�ر متداول�ة. توض�ح ه�ذه التع�ديالت أن التص�نيف كم
ش�هًرا عل�ى األق�ل بع�د فت�رة التقري�ر. كم�ا 12يستند إلى مدى أحقية المنشأة في نهاية فت�رة التقري�ر ف�ي تأجي�ل تس�وية االلت�زام لم�دة 

ي�ل توضح هذه التعديالت أن "التسوية" تتضمن تحويل النقد أو السلع أو الخدمات أو أدوات حق�وق الملكي�ة م�الم يك�ن االلت�زام بتحو
أدوات حقوق الملكية ناشئًا عن ميزة تحويل مصنفة كأداة حقوق ملكية منفصلة عن مكون االلتزام في أداة مالية مركبة. تسري ه�ذه 

، ت�م تأجي�ل ت�اريخ الس�ريان 2020. ومع ذل�ك، ف�ي م�ايو 2022يناير 1التعديالت على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
. ال تعتقد المجموعة أن يكون لهذه التعديالت عل�ى معي�ار 2023يناير 1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ليُعمل به على فترات

تأثير مادي على تصنيف مطلوباتها. 1المحاسبة الدولي 

معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية)ب

تم إصدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجل�س مع�ايير المحاس�بة الدولي�ة لكنه�ا غي�ر س�ارية بع�د ول�م تطبقه�ا المجموع�ة 
بشكل مبكر: 

عقود التأمين-17المعيار الدولي للتقارير المالية 
: 4ويحل محل المعيار الدولي للتق�ارير المالي�ة ،2023يناير 1سوف يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأمين. ينطبق المعيار الجديد على كافة أنواع عقود التأمين، بغض النظر عن نوع المنشآت المصدرة له�ا، كم�ا ينطب�ق عل�ى 
ه�و النم�وذج 17مالية بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة االختيارية. إن جوهر المعيار الدولي للتقارير ال

العام، مضافًا إليه:
مواءمة خاصة للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المباشرة (أسلوب األتعاب المتغيرة)•
أسلوب مبسط (طريقة التخصيص المتميز) بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة.•

15والمعيار الدولي للتق�ارير المالي�ة 9المعيار الدولي للتقارير المالية يُسمح بالتطبيق المبكر شريطة أن تقوم المنشأة أيًضا بتطبيق 
أول مرة.17في أو قبل تاريخ تطبيقها للمعيار الدولي للتقارير المالية 

أن يكون لهذا المعيار أي تأثير مادي على المجموعة.ال يتوقع 
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة).    3

أساس التجميع (تتمة)3.4

موجودات الشركات التابعة المجمعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة في يتم تحديد الحصص غير المسيطرة في صافي 
هذه الشركات. تتكون الحصص غير المسيطرة من مبلغ تلك الحقوق في تاريخ الدمج الفعلي لألعمال والحصة غير المسيطرة 

عود إلى الحصص غير المسيطرة حتى للمنشأة في التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ الدمج. إن الخسائر ضمن شركة تابعة ت
إذا أدى ذلك إلى عجز في الرصيد.

إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة على هذه الشركات يتم المحاسبة 
رق بين أي مبلغ مدفوع والحصة عنها كمعامالت حقوق ملكية. بالنسبة للمشتريات من الحصص غير المسيطرة يتم تسجيل الف

المشتراة المتعلقة به من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكية. يتم أيضا تسجيل الربح أو الخسارة 
الناتجة عن استبعادات الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية.

ظ بها في حقوق الملكية إلى قيمتها العادلة وإثبات التغير في القيمة عندما تتوقف سيطرة المجموعة يتم إعادة قياس أي حصة محتف
الدفترية في بيان الدخل المجمع.

القيمة العادلة هي القيمة الدفترية األولية ألغراض االحتساب الالحق للحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو 
باتها سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر تتعلق بهذه المنشأة يتم احتسابها كما لو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ تم إث

كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد هذه الموجودات أو المطلوبات (أي أنه يتم إعادة تصنيفها في بيان الربح أو الخسارة 
لمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة).المجمع أو تحويلها مباشرة إلى األرباح المرحلة وفقًا لما تحدده ا

فيما يلي الشركات التابعة للشركة األم التي تم إدراجها في هذه البيانات المالية المجمعة:

اسم الشركة
نسبة الملكية %

األنشطة الرئيسيةبلد التاسيس 20202019

الكويتدولة %99%99شركة وربة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م.
توريد المعدات وتصنيع وبيع 

الحشوات

شركة مجموعة وربة الوطنية للمقاوالت 
ذ.م.م. (شركة تابعة لشركة وربة الوطنية 

دولة الكويت%99%99للمقاوالت)
وكيل محلي للموردين وبيع 

وتصنيع األصباغ

شركة الخليج لخدمات السالمة ذ.م.م 
الوطنية (الشركة تابعة لشركة وربة 

توريد وتركيب معدات األمندولة الكويت%99%99للمقاوالت)

شركة سيتكو ميدل ايست للتفتيش 
الصناعي والخدمات اإلشعاعية ذ.م.م. 

(شركة تابعة لشركة الخليج لخدمات 
دولة الكويت%51%51السالمة ذ.م.م.)

التفتيش الصناعي والخدمات 
اإلشعاعية

أو أند جي الهندسية للتجارة العامة شركة
تجارة عامة ومقاوالت.دولة الكويت%98%98والمقاوالت ذ.م.م

شركة كمبرالند كاثوديك بروتيكشن ليمتد 
)CCPL-England(100%100%إنجلترا

تصنيع وتوريد المنتجات 
الكاثودية
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.       السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)3

تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة3.3

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع على أساس تصنيفها إلى متداولة أو غير متداولة. 
يكون األصل متداوًال عندما: 

.يتوقع تحقيقه أو أن تكون النية ببيعه أو استهالكه ضمن الدورة التشغيلية العادية
يحتفظ به بشكل رئيسي ألهداف المتاجرة به؛
،يتوقع أن يتم تحقيقه خالل اثني عشرة شهرا بعد تاريخ التقارير المالية أو
 يكون نقد أو نقدًا معادًال، ما لم يكن تداوله أو استخدامه مقيدًا لتسديد التزام لمدة ال تقل عن اثنى عشر شهًرا بعد تاريخ

التقارير المالية. 

يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة. 

يكون االلتزام متداوًال عندما: 

 يتوقع تسديده ضمن الدورة التشغيلية العادية
 يحتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
 يُستحق سداده خالل اثنى عشر شهًرا بعد تاريخ التقرير

أساس التجميع3.4

(انظر أدناه). إن 2020ديسمبر 31المجمعة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في تشتمل البيانات المالية 
ديسمبر.31تاريخ البيانات المالية لكافة الشركات التابعة هو 

ون لديها القدرة تتحقق السيطرة عندما يحق للمجموعة الحصول على إيرادات متغيرة من مشاركتها مع المنشأة المستثمر فيها ويك
على التأثير على تلك اإليرادات من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها. يكون للمجموعة سيطرة على المنشأة المستثمر فيها 

في الحاالت التالية على وجه التحديد: 

توجيه األنشطة ذات الصلة إذا كان لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي، حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على-
للشركة المستثمر فيها) 

إذا كانت معرضة أو لها الحق في إيرادات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها -
إذا كان لديها القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بحيث يؤثر على عائداتها -

وبصورة عامة، هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون للمجموعة أقل 
من األغلبية التصويتية أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار جميع الوقائع والظروف ذات 

ة على الشركة المستثمر فيها أم ال بما في ذلك ما يلي: الصلة في تقييم ما إذا كان لها سيطر

الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها -
الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -

سيطرة على المنشأة المستثمر فيها أم ال إذا كانت تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت لها
في إحدى العناصر الثالثة للسيطرة أو أكثر. تدرج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ بدء 

جميع البيانات المالية للشركات التابعة على أساس كل بند من خالل إضافة السيطرة الفعلية حتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة. يتم ت
البنود المتشابهة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. عند التجميع يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين الشركات 

ت. يتم تعديل المبالغ الواردة في البيانات المالية بالكامل بما فيها األرباح أو الخسائر واألرباح والخسائر غير المحققة بين الشركا
للشركات التابعة، حيثما كان ذلك ضروريا، لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة.
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.     السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)3

أساس التجميع (تتمة)3.4

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م.
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 
بيان المركز المالي:

1,685,2412,572,971موجودات متداولة
445,63329,915موجودات غير متداولة

)137,581()125,064(مطلوبات متداولة
)92,959()102,613(مطلوبات غير متداولة
1,903,1972,372,346صافي حقوق الملكية

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر:
1,934,8572,254,097اإليرادات 

)1,240,966()1,211,587(تكلفة المبيعات
723,2701,013,131مجمل الربح

7,1545,850إيرادات عمولة
630300إيرادات أخرى

)379,900()350,849(مصاريف عمومية وإدارية
)13,912()18,152(االستهالك

)6,024()409(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
-)30,793(مخصص بنود بطيئة الحركة

330,851619,445صافي ربح السنة

دمج األعمال3.5

االستحواذ. يتم قياس المقابل المحول في دمج األعمال يتم المحاسبة عن عمليات الدمج للشركات التابعة واألعمال باستخدام طريقة 
بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها بمجموع مبلغ القيم العادلة للموجودات الت�ي حولته�ا المجموع�ة بت�اريخ االس�تحواذ، أو المطلوب�ات 

قوق الملكية الت�ي أص�درتها المجموع�ة التي تكبدتها المجموعة أو تحملتها عن المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وأدوات ح
مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها. يتم بوجه عام إثبات التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ عن�د تكب�دها. إن الموج�ودات 

: دم��ج 3الي��ة والمطلوب��ات وااللتزام��ات المفترض��ة والطارئ��ة الت��ي تحق��ق ش��روط االعت��راف به��ا وفق��اً للمعي��ار ال��دولي للتق��ارير الم
األعمال، يتم إثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.

عندما يتضمن المقابل الذي حولته المجموعة في عملية دمج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن المقابل المحتمل المترتب 
االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحول في علمية بموجب االتفاقية، فإنه يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ 

دمج األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل التي تتأهل ألن تكون تعديالت فترة القياس بأثر رجعي، مع 
وفر معلومات إضافية تم الحصول قيد التعديالت المقابلة في حساب الشهرة. تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنتج عن ت

عليها خالل "فترة القياس" (التي ال يجب أن تتعدى سنة من تاريخ االستحواذ) حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في 
تاريخ االستحواذ.
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.    السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)3

أساس التجميع (تتمة)3.4

اسم الشركة
نسبة الملكية %

األنشطة الرئيسيةبلد التاسيس 20202019

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية 
توريد المنتجات الكيماويةدولة الكويت%60%60ذ.م.م.

شركة افرجرين لالستشارات البيئية 
خدمات استشارات بيئيةدولة الكويت%99%99ذ.م.م.

شركة افرجرين ألجهزة وتوليد الطاقة 
أجهزة توليد الطاقة البديلةدولة الكويت%99%99البديلة ذ.م.م.

%100%100الدرة أويل آند غاز ليمتد
اإلمارات العربية 

تجارة وخدماتالمتحدة
صناعات وربة شركة إدارة أعمال 

للخدمات المتطورة ذ.م.م. (شركة تابعة 
تجارة وخدماتدولة الكويت%100%100لشركة وربة الوطنية للمقاوالت)

شركات تابعة بحصص غير مسيطرة مادية:

مسيطرة:يبين الجدول التالي تفاصيل للشركة التابعة غير المملوكة بالكامل للشركة األم والتي لها حصص مادية غير 

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس 
ومكان العمل 

الرئيسي

نسبة حصص الملكية 
المملوكة بحصص 

غير مسيطرة كما في 
ديسمبر31

ربح موزع على حصص غير 
ديسمبر31مسيطرة كما في 

حصص غير مسيطرة متراكمة 
ديسمبر31كما في 

202020192020201920202019
دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

موزع الكويتي شركة ال
للمواد الكيماوية ذ.م.م.

132,340247,778761,279948,938%40%40دولة الكويت

يلي ملخص المعلومات المالية لكل شركة تابعة لها حصص مادية غير مسيطرة قبل استبعاد المعامالت بين شركات فيما 
المجموعة:
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الشهرة (تتمة)3.6

لمرتبطة عندما توزع الشهرة على جزء من وحدة إنتاج النقد واستبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة ا
ة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعد

في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. 

ممتلكات ومعدات3.7

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة 
مباشرة بامتالك األصل. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسبما 

ندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يكون مناسبا، فقط ع
موثوق. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم تحميل كافة تكاليف اإلصالحات والصيانة على بيان الدخل 

دها فيها.المجمع خالل الفترة المالية التي يتم تكب

يتم احتساب االستهالك على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات العالقة على أساس القسط الثابت اعتبارا من تاريخ 
جاهزية الموجودات لالستخدام في الغرض المحدد لها. بتاريخ كل بيان مركز مالي مجمع، يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 

قية وطرق االستهالك ويتم المحاسبة عن أية تغيرات في التقديرات على أسس مستقبلية. يتم خفض القيمة الدفترية والقيم المتب
للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد مباشرة إذا كان القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد. يتم

تجة عن استبعاد أو إنهاء خدمة بند من بنود الممتلكات والمعدات بمبلغ الفرق بين متحصالت البيع احتساب الربح أو الخسارة النا
والقيمة الدفترية لألصل ويعترف به في بيان الدخل المجمع.

استثمار في شركات زميلة3.8

الجوهري هو القدرة على المشاركة في إن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تؤثر فيها المجموعة بشكل جوهري. إن التأثير 
% من حقوق 50% إلى 20القرارات المالية والسياسات التشغيلية للشركة المستثمر فيها وعادة تكون نسبة الملكية فيه من 

التصويت.

ة باستثناء تدرج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكي
عندما تكون االستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيع حيث يتم قياسها في هذه الحالة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

"الموجودات المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة". وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئيا باالستثمار في 5
ركة زميلة في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة ويتم تعديله الحقا لالعتراف بحصة المجموعة في الربح والخسارة والدخل ش

الشامل اآلخر العائد لمالكي حقوق ملكية الشركة الزميلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة حصة 
المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية. يتم االعتراف بخسائر المجموعة في تلك الشركة الزميلة، تتوقف 

إضافية فقط بحدود تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو متوقعة أو أنها أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

المطلوبات وااللتزامات الطارئة إن أي زيادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي القيمة العادلة المحددة للموجودات و
للشركة الزميلة المسجلة بتاريخ االستحواذ يتم االعتراف بها كشهرة، والتي يتم إثباتها من ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. يتم 

موجودات االعتراف مباشرةً في بيان الدخل المجمع بأي زيادة، بعد إعادة التقدير لحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لل
والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المحددة عن تكلفة االمتالك.
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دمج األعمال (تتمة)3.5

القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديل في فترة القياس معتمد على كيفية إن المحاسبة الالحقة عن التغيرات في
تصنيف المقابل المحتمل. إن المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية ال يتم قياسه في تواريخ تقارير مالية الحقة ويتم المحاسبة 

المحتمل المصنف كأصل أو التزام في تواريخ البيانات المالية عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس المقابل
المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة، حيثما 37أو معيار المحاسبة الدولي 39الالحقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

يكون ذلك مناسباً، مع إدراج الربح أو الخسارة المقابلة في بيان الدخل المجمع.

يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحول، ومبلغ أية حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، 
والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية (إن وجدت) التي كانت تحتفظ بها سابقا الشركة المستحِوذة في الشركة المستحوذ عليها وذلك 

ستحواذ للموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها. وإن حدث، بعد فوق صافي المبالغ بتاريخ اال
إعادة التقييم، أن كان صافي المبالغ بتاريخ الشراء للموجودات المحددة التي تم شراؤها والمطلوبات التي تم تحملها تزيد عن 

في الشركة المشتراة، والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية (إن إجمالي مبلغ الثمن المحول، ومبلغ أية حصص غير مسيطرة 
وجدت) التي كانت تحتفظ بها سابقا الشركة المشترية في الشركة المشتراة، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة في بيان الدخل المجمع 

كربح شراء من الصفقة. 

فترة البيانات المالية التي حدث فيها الدمج، تقوم المجموعة باإلفصاح إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الخاصة بدمج األعمال بنهاية 
عن مبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. يتم تعديل المبالغ المؤقتة هذه خالل فترة القياس (انظر أعاله)، أو يتم االعتراف 

ول عليها الحقائق والظروف التي كانت موجودة بموجودات أو مطلوبات إضافية، لكي تعكس المعلومات الجديدة التي تم الحص
بتاريخ االستحواذ، والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤثر في المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

عندما يتم إنجاز دمج لألعمال على مراحل، فإن حصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها المجموعة سابقًا في الشركة المستحوذ 
تم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ (أي، تاريخ سيطرة المجموعة) ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة، عليها ي

إن وجدت، في بيان الدخل المجمع. المبالغ الناتجة من حصص في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ والتي تم في 
الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها في بيان الدخل المجمع وذلك في حالة أن معاملتها على هذا السابق االعتراف بها في بيان 

النحو ستكون مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.

الشهرة3.6

رة وأي يتم قياس الشهرة مبدئيا بالتكلفة (التي تمثل الزيادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيط
حصة تم االحتفاظ بها سابقا، تزيد عن صافي الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات المفترضة). إذا كانت القيمة العادلة 
لصافي الموجودات التي تم شرائها تزيد عن مجموع المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بشكل 

دات المشتراة وكافة المطلوبات المفترضة وتراجع اإلجراءات التي تم استخدامها لقياس المبالغ التي صحيح بتحديد كافة الموجو
سيتم إدراجها في تاريخ الشراء. إذا نتج عن إعادة التقييم استمرار زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن مجموع 

خسارة. المقابل المحول، يتم إدراج الربح في الربح أو ال

بعد التحقق أو التسجيل المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع 
الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الشراء، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد الخاصة بالمجموعة التي من المتوقع 

مال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة التي تم حيازتها إلى أن تستفيد من دمج األع
الوحدات. 
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الموجودات غير الملموسة3.10

عن الشهرة عندما تتفق مع تعريف يتم تحديد الموجودات غير الملموسة التي تم امتالكها عند دمج األعمال وإثباتها بشكل منفصل
الموجودات غير الملموسة وحيثما أمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. إن تكلفة هذه الموجودات غير الملموسة هي قيمتها 

العادلة بتاريخ الشراء.

الحقا لإلثبات األولي لها، يتم اإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة كما يلي: 

حقوق إيجار
يتم إدراج حقوق اإليجار بالقيمة المعاد تقييمها، وهي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم، ناقًصا أي خسائر متراكمة لالنخفاض 

في القيمة، إن وجدت.

م القيم تتم عمليات إعادة التقييم بانتظام مناسب بحيث ال تختلف القيم الدفترية بشكل مادي عن القيم التي سيتم تحديدها باستخدا
العادلة بتاريخ المركز المالي المجمع.

أي زيادة في إعادة التقييم ناتجة عن حقوق اإليجار يتم إثباتها في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع، ومراكمتها في حقوق 
سابقًا في بيان الدخل المجمع، الملكية، باستثناء المقدار الذي تصل إليه في عكس نقص في إعادة التقييم لنفس األصل المعترف به 

وفي تلك الحالة يتم إدراج الزيادة في بيان الدخل المجمع بمقدار النقص المحمل سابقًا. يتم تحميل النقص في القيمة الدفترية الناتجة 
احتياطي إعادة عن إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة في بيان الدخل المجمع بمقدار تجاوزه للرصيد، إن وجد، المحتفظ به في

التقييم المتعلق بإعادة تقييم سابق لهذا األصل.

عند البيع أو االستغناء الالحق عن الموجودات غير الملموسة المعاد تقييمها يتم تحويل فائض إعادة التقييم المتبقي في حساب 
احتياطي إعادة التقييم مباشرة إلى األرباح المرحلة.

اتفاقيات وكالة
فاقيات الوكالة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.يتم إدراج ات

ترى إدارة المجموعة أن حقوق إيجار واتفاقيات الوكالة ذات عمر إنتاجي غير محدد على أساس أن هذه الموجودات غير 
باإلضافة إلى ذلك، تتوقع اإلدارة أن هذه الملموسة تمثل حقوقًا قانونية قابلة للتجديد، ويوجد دليل قوي بأن التجديد مؤكد فعليًا. 

الموجودات ستساهم في التدفقات النقدية على أساس مستمر. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير 
ات على أسس المحدد. في نهاية كل فترة مفصح عنها يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر ويتم المحاسبة عن أي تغيرات في التقدير

مستقبلية.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة3.11

بتاريخ كل مركز مالي مجمع تقوم المجموعة بمراجعة للقيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك 
يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل حتى يمكن مؤشر على انخفاض قيمة هذه الموجودات. فإذا ما وجد مثل ذلك الدليل، 

تحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت). وإذا لم يمكن تقدير القيمة المستردة لألصل الفردي، تقدر المجموعة القيمة 
للتوزيع فإن موجودات الشركة المستردة للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. وعندما يمكن تحديد أسس معقولة ومتسقة 

أو بخالف ذلك يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات إنتاج النقد التي يتم توزيعها أيضا على وحدات إنتاج النقد الفردية
من الممكن أن تحدد لها أسس معقولة ومتسقة للتوزيع.
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة). 3

استثمار في شركات زميلة (تتمة)3.8

يتعلق لتحديد ما إذا كان ضروريا االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما 39يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
باستثمار المجموعة في شركة زميلة. عندما يكون ذلك ضروريا، يتم اختبار القيمة الدفترية الكاملة لالستثمار (بما في ذلك 

: "انخفاض قيمة الموجودات" كأصل واحد من خالل 36الشهرة) لتحديد االنخفاض في القيمة وذلك وفق معيار المحاسبة الدولي 
رداد (القيمة التشغيلية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أعلى) بقيمته الدفترية. تشكل أي خسارة مقارنة قيمته القابلة لالست

لالنخفاض في القيمة جزءا من القيمة الدفترية لالستثمار. أي عكس لخسارة االنخفاض في القيمة هذه يتم االعتراف به وفقا لمعيار 
ادة الالحقة في القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار.وذلك بمقدار الزي36المحاسبة الدولي 

عندما تتعامل مجموعة مع شركتها الزميلة، فإن األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة يتم االعتراف بها في 
ة بالمجموعة.البيانات المالية المجمعة للمجموعة فقط بحدود الحصص في الشركة الزميلة التي ليس لها عالق

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية للشركة األم أو بتاريخ مبكر ال يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ 
ريًا، البيانات المالية للشركة األم. يتم تعديل المبالغ الواردة في البيانات المالية المجمعة للشركات الزميلة، حيثما كان ذلك ضرو

لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة. وحيثما يكون ذلك عمليًا فإنه يتم إدخال تعديالت بآثار العمليات 
المهمة أو األحداث األخرى التي أجريت بين تاريخ البيانات المالية للشركات الزميلة وتاريخ البيانات المالية للشركة األم.

في مشاريع مشتركةاستثمارات3.9

تعد المجموعة طرفا في ترتيب مشترك عند وجود ترتيب تعاقدي يمنح سيطرة مشتركة على أنشطة الترتيب ذات الصلة 
للمجموعة وطرف آخر على األقل. يتم تقييم السيطرة المشتركة وفقا لنفس المبادئ الخاصة بالسيطرة على الشركات التابعة.

لترتيبات المشتركة على أنها إما:تصنف المجموعة حصصها في ا
حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيب المشترك.–مشاريع مشتركة -
عمليات مشتركة: عندما يكون للمجموعة حقوق في الموجودات وااللتزامات الخاصة بمطلوبات الترتيب المشترك.-

المجموعة تراعي ما يلي:عند تقييم تصنيف الحصص في الترتيبات المشتركة، فإن 
هيكل الترتيب المشترك،-
الشكل القانوني للترتيبات المشتركة الذي تم هيكلته من خالل أداة منفصلة،-
الشروط التعاقدية التفاقية الترتيب المشترك،-
أي حقائق وظروف أخرى (بما في ذلك أي ترتيبات تعاقدية أخرى).-

المشاريع المشتركة بنفس الطريقة كاستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصصها في
حقوق الملكية.

تتم رسملة أي عالوة يتم دفعها الستثمار في مشروع مشترك فوق القيمة العادلة لحصة المجموعة من الموجودات والمطلوبات 
ية لالستثمار في المشروع المشترك. عند وجود دليل موضوعي وااللتزامات الطارئة المحددة ويتم إدراجها ضمن القيمة الدفتر

على انخفاض قيمة االستثمار في المشروع المشترك، يتم اختبار القيمة الدفترية لالستثمار من حيث انخفاض القيمة بنفس الطريقة 
الخاصة بالموجودات غير المالية.

من خالل إثبات حصتها من الموجودات والمطلوبات واإليرادات تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصصها في العمليات المشتركة
والمصاريف وفقا لحقوقها والتزاماتها التعاقدية.
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة). 3

األدوات المالية (تتمة)3.13

الموجودات المالية (تتمة)) 1

االعتراف المبدئي والقياس (تتمة)

ويشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية إلى كيفية قيامها بإدارة موجوداتها المالية لتوليد تدفقات نقدية. يحدد نموذج 
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو من بيع الموجودات المالية أو من كليهما.

يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد حسب القانون أو 
ة) بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.العرف في السوق (معامالت عادي

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)•
اآلخر مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدين)موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل •
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة عند •

عدم التحقق (أدوات الدين)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة•

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

تعتبر هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة. تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كالً من:
ة تعاقدية. أن يكون األصل المالي محتفظ به في إطار نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدي•
و
ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ معينة، تدفقات نقدية تعتبر فقط مدفوعات ألصل الدين وفائدة على •

أصل الدين القائم.

القيمة. يتم يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأن تكون خاضعة لالنخفاض في 
تسجيل األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند عدم تحقق األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى، وعقود قيد التنفيذ، ومستحق 
من أطراف ذات صلة، وأرصدة لدى البنوك ونقد. 

طريقة معدل الفائدة الفعلي
مالي وتوزيع الفائدة على الفترة ذات الصلة. إن معدل طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل ال

ً من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل  الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة تماما
المالي، أو، حسب الفترة األقصر، حيثما كان ذلك مناسبا.

النقد والنقد المعادل
الصندوق وأرصدة حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك كنقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية المجمع يتم تصنيف نقد ب

ناقًصا سحب على المكشوف لدى البنوك.

ذمم تجارية مدينة
تمثل الذمم التجارية المدينة مبالغ مستحقة من عمالء عن بيع بضائع أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي، ويتم االعتراف 
مبدئيا بالذمم التجارية المدينة بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص 

ة. االنخفاض في القيم

إن الذمم المدينة التي ال يتم تصنيفها ضمن أي من البنود الواردة أعاله تُصنف كـ "ذمم مدينة أخرى".
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة). 3

(تتمة)الموجودات الملموسة وغير الملموسةانخفاض قيمة 3.11

يتم إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى بين القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع وقيمة االستخدام، وعند تقدير قيمة االستخدام 
حالية للقيمة الزمنية لألموال خصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق ال

والمخاطر المحددة باألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له. في حالة تقدير القيمة المستردة لألصل (أو 
ر القيمة المستردة له. وحدة توليد النقد) بأقل من القيمة الدفترية له، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى مقدا

في حالة تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى مبلغ التقدير المعدل لقيمته 
راف بأي خسارة المستردة بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة تلك القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها في حال إلغاء االعت

نتيجة انخفاض قيمة األصل (وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة. 

يتم االعتراف باسترداد خسارة االنخفاض في القيمة حاالً في بيان الدخل المجمع ما لم يكن األصل ذو العالقة مسجال بمبلغ إعادة 
ومعالجتها كزيادة في إعادة التقييم.التقييم فعندئذ يتم معالجة استرداد خسارة االنخفاض في القيمة

المخزون3.12

يتم إثبات البضاعة التامة الصنع بالمتوسط المرجح للتكلفة أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تتضمن تكلفة البضاعة 
الصناعية غير المباشرة الثابتة التامة الصنع على تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة والحصة الموزعة للمصاريف 

والمتغيرة الموزعة على أساس طاقة التشغيل العادية باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتكبدة في إيصال البضاعة إلى الموقع 
يل والوضع الحالي لها. تتضمن تكلفة أعمال قيد التنفيذ حصة مناسبة من المصاريف غير المباشرة لإلنتاج على أساس طاقة التشغ

العادية.

يتم تسعير كافة بنود البضاعة األخرى بتكلفة الشراء وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل باستخدام طريقة متوسط التكلفة 
الموزون بعد عمل مخصص ألي بضاعة بطيئة الحركة. وتشمل التكلفة الشرائية سعر الشراء ورسوم االستيراد والنقل والمناولة 

شرة األخرى. تمثل صافي القيمة المحققة سعر البيع المقدر في أوقات النشاط العادي، ناقصا كافة تكاليف اإلنجاز والتكاليف المبا
والتكاليف المقدرة الضرورية إلتمام البيع.

األدوات المالية3.13

الموجودات المالية والمطلوبات تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية كـ "موجودات مالية" و "مطلوبات مالية". يتم تحقق 
المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألدوات.

الموجودات المالية) 1

االعتراف المبدئي والقياس
الدخل تصنف الموجودات المالية، عند التحقق المبدئي، على النحو المقاسة بها الحقًا بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل

الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التحقق المبدئي على خصائص التدفقات النقدية المتعاقد عليها الخاصة باألصل المالي 
حتوي على مكون تمويلي كبير أو التي قامت ونموذج أعمال المجموعة الخاصة بإدارتها. باستثناء الذمم التجارية المدينة التي ال ت

ً بقياس األصل المالي بقيمته العادلة مضافًا إليها تكاليف  المجموعة بالتطبيق العملي لها بشكل مناسب، تقوم المجموعة مبدئيا
مدينة التي ال تحتوي المعاملة، في حالة قياس األصل المالي بخالف القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الذمم التجارية ال

على مكون تمويلي كبير أو التي قامت المجموعة بالتطبيق العملي لها بشكل مناسب، يتم قياسها وفقًا لسعر المعاملة الوارد في 
. راجع السياسات المحاسبية الواردة في فقرة (هـ) إيرادات من عقود مع عمالء.15المعيار الدولي للتقارير المالية 

األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتطلب أن ينتج عنه تدفقات نقدية لتصنيف وقياس 
تعتبر "فقط مدفوعات ألصل الدين وفائدة" على أصل الدين القائم. يشار إلى هذا التقييم باختبار مدفوعات المبالغ األصلية 

ة.وفوائدها ويتم أداؤه عند مستوى األدا
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المهمة (تتمة)السياسات المحاسبية . 3

األدوات المالية (تتمة)3.13

الموجودات المالية (تتمة)) 1

االعترافإلغاء

يتم إلغاء األصل المالي بصورة رئيسية (وأينما كان ذلك منطبقاً يتم إلغاء جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات 
المجمع للمجموعة) عند:مالية متشابهة) (أي، يتم حذفه من بيان المركز المالي 

انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.•

أو
قيام المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة •

(أ) قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما 
ومزايا األصل أو (ب) عدم قيامها بالتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن حولت السيطرة على هذا 

األصل.

، تقوم عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية وتدخل في ترتيبات القبض والدفع
بتقييم ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال يتم تحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع 
األصل على نحو جوهري، ولم يتم تحويل السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل المحول إلى مدى استمرارها 

هذه الحالة، تقوم المجموعة بتسجيل التزاًما مرتبًطا أيًضا. يتم قياس كالً من األصل المحول في المشاركة في األصل. وفي
وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

لألصل والمبلغ األقصى إن االستخدام المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على األصل المحول يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية
للبيع الذي يمكن أن يكون مطلوباً من المجموعة أيهما أقل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعترف المجموعة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب العقد وكافة التدفقات النقدية الخسارة. تستند الخسائر 

التي تتوقع المجموعة تسلمها، مخصومة بأصل معدل الفائدة الفعلي تقريبًا. تتضمن التدفقات النقدية المستقبلية تدفقات نقدية من 
ات االئتمانية األخرى التي تعد جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.بيع الضمان المحتفظ به أو التحسين

لتطبيق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقييم من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

ة منذ االعتراف المبدئي أو األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصورة كبيرة بالنسبة لجودتها االئتماني1المرحلة 
المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة و

األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية –(عدم انخفاض قيمة االئتمان) 2المرحلة 
منذ االعتراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة

الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ البيانات –االئتمان) (انخفاض قيمة 3المرحلة 
المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة.

مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 1للمرحلة شهراً 12يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
.2عمر األداة" للمرحلة 
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(أدوات الدين)موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي كالً من الشرطين التاليين:

أن يكون األصل المالي محتفظ به في إطار نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بكًال من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والبيع•
و

التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ معينة، تدفقات نقدية تعتبر فقط مدفوعات ألصل الدين وفائدة على ينتج عن الشروط •
أصل الدين القائم

ة بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات إيرادات الفوائد، وإعادة تقييم ترجمة العملة األجنبي
ي القيمة أو عكسها في بيان الربح أو الخسارة، ويتم حسابها بنفس طريقة حساب الموجودات المالية المقاسة وخسائر االنخفاض ف

بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات باقي التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند عدم التحقق، يتم إعادة إدراج التغير 
في الدخل الشامل اآلخر ضمن الربح أو الخسارة.في القيمة العادلة المتراكمة المثبت 

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)

عند التحقق المبدئي، يمكن للمجموعة أن تقرر تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية دون الرجوع في ذلك كأدوات حقوق ملكية 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تتوافق مع تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم مصنفة بالقيمة 

األدوات المالية: العرض، وال يحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتحدد التصنيف لكل أداة على حدة. إن األرباح والخسائر الناتجة 32
ها ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في بيان الربح من هذه الموجودات المالية ال يعاد تصنيف

أو الخسارة عند ثبوت الحق في تلك التوزيعات، إال عندما تستفيد المجموعة من تلك المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل 
 تخضع أدوات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل المالي، وفي هذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال

الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة.

قررت المجموعة تصنيف استثماراتها في حقوق ملكية غير مدرجة بشكل غير قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية تتضمن 
محددة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو موجودات مالية يتطلب قياسها بالقيمة العادلة بشكل 

ية ضمن استثمارات للمتاجرة إذا تم امتالكها بغرض بيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل إلزامي. وتصنف الموجودات المال
القريب. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة عليه ويتم قياسها 

ن نموذج األعمال. على الرغم من معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بغض النظر ع
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو الوارد أعاله، قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة 

ه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي فروق العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان ذلك من شأن
محاسبية قد تنشأ.

تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة وتسجل صافي 
التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة.

ق ملكية مدرجة لم تختارها المجموعة بشكل ال رجعة فيه للتصنيف بالقيمة العادلة من خالل تتضمن هذه الفئة استثمارات حقو
الدخل الشامل اآلخر. كذلك يتم االعتراف بتوزيعات أرباح في استثمارات حقوق ملكية مدرجة ضمن اإليرادات األخرى في بيان 

الربح أو الخسارة عند ثبوت حق الدفع.
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القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة ومطلوبات مالية مصنفة عند تتضمن 

التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القريب. تدرج أرباح أو تصنف المطلوبات المالية ضمن المحتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها بغرض إعادة شراء على المدى
خسائر مطلوبات للمتاجرة في بيان الدخل المجمع.

يتم تصنيف المطلوبات المالية المصنفة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التحقق المبدئي 
. لم تصنَّف المجموعة أي مطلوبات مالية 9لتقارير المالية لها ويكون ذلك فقط في حالة الوفاء بالضوابط الواردة بالمعيار الدولي ل

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

قروض ألجل
تعتبر هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس القروض ألجل التي تحمل فائدة الحقا بالتكلفة المطفأة 

الفعلية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر في بيان الربح أو الخسارة عند عدم تحقق المطلوبات وأيضا باستخدام طريقة معدل الفائدة
من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلية.

يتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو زيادة على الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ 
من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كإيرادات فائدة في بيان الدخل المجمع.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
يتم قياس الذمم التجارية الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

االعترافإلغاء
س يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاده. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بالتزام آخر من نف

كإلغاء المقترض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تغير شروط االلتزام المالي بشكل كبير فإن هذا االستبدال أو التعديل يعامل 
لاللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في مبالغ القيمة الدفترية المعنية في بيان الدخل المجمع.

مقاصة األدوات المالية) 3

وق تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حق
قانونية حالية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي السترداد الموجودات وتسوية 

المطلوبات في آن واحد.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)

المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة يتحدد قياس الخسائر االئتمانية 
المالية. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية 

أما بالنسبة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل للموجودات، وتحمل على بيان الربح أو الخسارة المجمع.
الشامل اآلخر فيتم تحميل مخصص الخسارة على بيان الدخل المجمع ويتم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يوًما. 180تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل جوهري إذا انقضت فترة استحقاقها بأكثر من 
مع ذلك، في بعض الحاالت، قد ترى المجموعة أيًضا أن أي أصل مالي يكون في حالة تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو 

ن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل. يتم شطب األصل المالي عندما الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أ
ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

وجودات بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى (باستثناء المدفوعات مقدًما)، والمستحق من أطراف ذات صلة وم
العقود، تطبق المجموعة نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناًء عليه، ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في 
المخاطر االئتمانية غير أنها تقوم باالعتراف بمخصص الخسارة استنادًا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 

قرير مالي. قامت المجموعة بوضع جدول مخصص يعتمد على خبرتها التاريخية في الخسائر االئتمانية، معدل في تاريخ كل ت
من أجل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

للمخاطر االئتمانية المنخفضة بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تطبق المجموعة النهج المبسط 
القيمة. في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة باستخدام كافة المعلومات 

يم التصنيف المعقولة والمؤيدة التي تتوفر دون تكلفة أو جهد غير مبرر. في سبيل إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة بإعادة تقي
االئتماني الداخلي ألداة الدين. باإلضافة إلى ذلك، ترى المجموعة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عندما ينقضي تاريخ 

يوًما.180استحقاق المدفوعات التعاقدية بأكثر من 

يوًما. مع 180التعاقدية بأكثر من ترى المجموعة أن األصل المالي يكون في حالة تعثر إذا انقضى تاريخ استحقاق المدفوعات 
ذلك، في بعض الحاالت، قد ترى المجموعة أيًضا أن أي أصل مالي يكون في حالة تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو 
الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات 

انية تحتفظ بها المجموعة. ائتم

المطلوبات المالية) 2

االعتراف المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند التحقق المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو قروض أو 

كان ذلك مناسبًا.ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، حيثما

يتم إدراج كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، في حالة القروض والذمم الدائنة، ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة بها 
بشكل مباشر.

بنوك تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وقروض ألجل وسحب على المكشوف لدى ال
ومستحق إلى طرف ذي صلة.
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تحقق اإليرادات3.19

يتم تحقق اإليرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما (أو كلما) تقوم المجموعة باستيفاء التزامات األداء 
عليها لعمالئها. ال تتضمن إيرادات المجموعة من عقود مع عمالء مقابل عن طريق نقل البضاعة أو تأدية الخدمات المتفق 

متغير، أو مكون تمويلي مهم أو مقابل غير نقدي. توصلت المجموعة بوجه عام إلى أنها تعمل بصفتها الطرف األصيل في كافة 
ترتيباتها الخاصة باإليرادات.

.4التي تتعلق باإليرادات من العقود مع عمالء مفصح عنها في إيضاح إن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة

تنشأ إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:

إيرادات عقود:
تتحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدى الوقت بطريقة التكلفة إلى التكلفة (أسلوب المدخالت)، أي نسبة تكاليف العقد المتكبدة 

حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقط عندما يصل العقد إلى تلك المرحلة التي لألعمال المنجزة 
يمكن عندها تقدير األرباح النهائية بدرجة معقولة. وتؤخذ المطالبات، األوامر التغيرية ودفعات الحوافز للعقد في االعتبار لغرض 

عقد لها. كما يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل فور تبين حدوثها.احتساب أرباح العقد عند موافقة مالك ال

عندما يمكن تقدير إيرادات عقد إنشاء بموثوقية، فإنه يتم االعتراف بإيرادات العقد بالتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. يتم تقييم 
إثبات إيرادات العقود إلى المدى الذي يمكن عنده فقط استرداد مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى مخططات األعمال المنجزة. وإال، يتم 

تكاليف العقد المتكبدة. 
يتم إثبات مصاريف العقود عند تكبدها. يتم إدراج الخسائر المتوقعة الناتجة عن العقود على الفور في الربح أو الخسارة. 

تقديم الخدمات
يتم إدراج اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات خالل فترة التنفيذ، حددت المجموعة أن معايير التحقق خالل فترة التنفيذ ال تزال 

مالئمة لتقديم الخدمات. 

بيع بضائع وإيرادات عمولة
دات من بيع البضائع عند قيام تمثل المبيعات مجموع قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة. يتم تحقق اإليرا

المجموعة بتحويل السيطرة على البضائع للعميل. بالنسبة للمبيعات المستقلة التي لم تُعدل من قبل المجموعة ولم تخضع لخدمات 
متكاملة كبيرة، يتم تحويل السيطرة في الوقت الذي يتسلم فيه العميل البضاعة دون نزاع.

اك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة والتي يجب تخصيص جزء من سعر تراعي المجموعة ما إذا كانت هن
المعاملة لها (مثل الضمانات، ونقاط والء العميل). عند تحديد سعر المعاملة الخاصة ببيع البضائع، تراعي المجموعة آثار المقابل 

تحق للعميل (إن وجد).المتغير، ووجود مكونات تمويل كبيرة، ومقابل غير نقدي، ومقابل مس

إيرادات توزيعات أرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في تحصيلها.

إيرادات أخرى 
يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.
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حقوق الملكية واالحتياطيات3.14

تم إصدارها.يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي 

تمثل االحتياطيات اإلجبارية واالختيارية مبالغ محولة من أرباح وفقا لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة 
األم، وتعديالتهما. تتضمن األرباح المرحلة األرباح / (الخسائر) الحالية والسابقة.

توزيعات أرباح على المساهمين3.15

األم التزاماً لتوزيع أرباح نقدية أو غير نقدية على مساهميها عند التصريح بالتوزيع وعندما ال يكون التوزيع حسب تدرج الشركة 
تقديرها. تسجل الشركة األم االلتزام الناشئ من توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية مباشرةً في المطلوبات مع إدخال قيد مقابل 

، والئحته التنفيذية وتعديالتهما، يتم التصريح بتوزيعات األرباح 2016لسنة 1لقانون الشركات رقم ضمن األرباح المرحلة. وفقًا 
عند إقرارها من جانب المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

العادلة مباشرة في حقوق يتم قياس توزيعات األرباح غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع تسجيل قياس القيمة 
الملكية. عند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والقيمة الدفترية للموجودات التي 

تم توزيعها على المساهمين في بيان الدخل المجمع.

مخصص نهاية الخدمة للموظفين3.16

خدمة الموظفين يستحق الدفع عند إتمام مدة التوظيف. يتم احتساب المخصص وفقًا لقانون يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية
العمل الكويتي على أساس مدة الخدمة المتراكمة وراتب الموظف أو على أساس عقود التوظيف عندما تكون مثل هذه العقود لها 

ذي سينشأ نتيجة لإلنهاء غير الطوعي للموظفين بتاريخ مزايا إضافية. يتم تحديد المخصص، غير الممول، على أنه االلتزام ال
بيان المركز المالي المجمع، على أساس أن هذا االحتساب يعد تقديرا موثوقا للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

تأمينات اجتماعية3.17

للتأمينات االجتماعية كنسبة من مرتبات بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة بتقديم مساهمات إلى المؤسسة العامة 
الموظفين الشهرية. يقتصر التزام المجموعة على مبالغ االلتزامات هذه والتي تدرج كمصروف عند تحقق شروط االستحقاق من 

قبل الموظفين المعنيين.

المخصصات3.18

متوقع حدوثه) نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح تثبت المخصصات فقط عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو 
معه أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. إن 

لتقرير. عندما يكون من المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ نهاية فترة ا
المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لسداد مخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بالمبلغ المدين 
المستحق كأصل وذلك في حال التأكد الفعلي من استرداد المبلغ وتحديد قيمة الذمم المدينة بموثوقية. تظهر المصاريف المتعلقة 

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع مخصوما منها أي استرداد للمصاريف. فإذا كان تأثير القيمة الزمنية بأي مخصص في
للمال ماديا فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل يعكس المخاطر المحددة بااللتزام حيثما كان ذلك مالئماً. عند استخدام 

ة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتج
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ترجمة العمالت األجنبية (تتمة)3.21

شركات المجموعة
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المركز 

إلى عملة العرض للمجموعة بمتوسط سعر الصرف على مدى فترة المالي المجمع. تم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات 
البيانات المالية. يتم إثبات فروقات الصرف ضمن بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع وإدراجها في حقوق الملكية ضمن 

ويل العملة األجنبية المثبتة في احتياطي تحويل عملة أجنبية. عند استبعاد عملية أجنبية يتم إعادة تصنيف الفروقات المتراكمة لتح
حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع وتثبت كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. تم التعامل مع الشهرة والتعديالت 

ي بسعر بالقيمة العادلة، الناتجة عن امتالك منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية يتم ترجمتها إلى الدينار الكويت
اإلقفال.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي3.22

% 1على الشركة األم أن تساهم في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقانون. تفرض حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 
من الربح ناقصا االستقطاعات المسموح بها.

الزكاة3.23

. تفرض حصة الزكاة بنسبة 2006لسنة 46األم المساهمة في للزكاة وفقا لمتطلبات القانون رقم وفقًا للقانون يتطلب من الشركة 
% من الربح ناقصاً االستقطاعات المسموح بها.1

المعامالت مع أطراف ذات صلة3.24

اإلدارة الرئيسيين تتمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة، وكبار أصحاب الحصص، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي 
وعائالتهم والشركات التي تسيطر عليها هذه األطراف أو التي لها تأثير جوهري عليها. تتم كافة المعامالت مع أطراف ذات صلة 

بموجب موافقة إدارة المجموعة ووفقا لسياسات تسعير معتمدة من قبل إدارة المجموعة.

المحاسبة عن عقود اإليجار3.25

فتها الطرف المستأجرالمجموعة بص

في بداية العقد أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المنفعة في العقد لكل عنصر تأجير على 
أساس سعره المستقل نسبيًا.

موجودات حق تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس
االستخدام مبدئيًا بالتكلفة، والذي يتضمن مبلغ أولي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات عقد إيجار يتم سدادها في أو 
قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني أو الستعادة األصل 

ي أو الموقع الذي يوجد به، مخصوًما منه أي حوافز عقود إيجار مستلمة.المعن

يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل 
جار أو أن تكلفة موجودات حق االستخدام تُظهر أن عقد اإليجار ملكية األصل المعني إلى المجموعة بحلول نهاية مدة عقد اإلي

المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي 
حق للموجودات المعنية، والذي يتم تحديدها على نفس أساس الممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات

االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض عمليات إعادة القياس 
اللتزامات عقود اإليجار. 
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أرصدة عقود 

موجودات عقود
تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في النظر في األعمال المنجزة التي لم يصدر عنها فواتير في تاريخ 
التقرير. يتم نقل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة 

فاتورة للعميل.

بات عقود مطلو
تتعلق مطلوبات العقود بشكل رئيسي بالمقابل المدفوع مقدًما من العمالء مقابل اإلنشاءات، والذي يتم إثبات اإليرادات الناتجة عنه 
مع مرور الوقت، وكذلك إثبات المقابل المستلم بشأن التزامات األداء التي لم يتم الوفاء بها، وتدرج هذه المبالغ مثل المطلوبات 

). 23رى في بيان المركز المالي المجمع (إيضاح األخ

الذمم التجارية المدينة 
تتمثل الذمم المدينة في حق المجموعة في الحصول على المبلغ المقابل والذي يكون غير مشروًطا (أي يشترط فقط انقضاء مدة 

. 3.13جودات المالية في إيضاح زمنية قبل استحقاق المبلغ المقابل). يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية للمو

تكاليف تمويل3.20

يتم إضافة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بحيازة وإنشاء وإنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تحتاج وقتاً طويالً 
تصبح فيه الموجودات جاهزة لتجهيزها لتصبح صالحة الستخدامها المزمع، إلى تكلفة هذه الموجودات حتى ذلك الوقت الذي 

تماماً الستخدامها المزمع. يتم االعتراف بكافة تكاليف التمويل األخرى في بيان الدخل المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

ترجمة عمالت أجنبية3.21

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو أيًضا عملة التشغيل للشركة األم.

المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل العمليات المالية بعمالت أخرى غير العملة التشغيلية للمجموعة (العمالت األجنبية) بأسعار الصرف السائدة بتواريخ 
العمليات. وفي تاريخ كل مركز مالي مجمع يتم إعادة ترجمة البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 

يانات المالية. يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المثبتة بالقيمة العادلة وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخالب
تحديد القيمة العادلة. بينما ال يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.

مة الناتجة من تسويات البنود النقدية أو من إعادة ترجمة البنود النقدية في بيان الدخل المجمع للسنة. تدرج تدرج فروق الترج
فروق التحويل الناتجة من إعادة ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل المجمع للسنة باستثناء الفروق 

ر النقدية التي تم االعتراف باألرباح والخسائر المتعلقة بها مباشرة في بيان الدخل والدخل الناتجة عن إعادة ترجمة البنود غي
الشامل اآلخر المجمع. بالنسبة لهذه البنود غير النقدية فإن أي مكون ترجمة عملة لذلك الربح أو الخسارة يتم إدراجه أيضا 

مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر المجمع.
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المحاسبة عن عقود اإليجار (تتمة)3.25

المجموعة بصفتها الطرف المؤجر (تتمة)

إذا كان عقد اإليجار الرئيسي يمثل عقد إيجار قصير األجل، تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء الموضح أعاله، ثم تقوم بتصنيف عقد 
اإليجار الفرعي كعقد إيجار تشغيلي. 

يص المقابل لتخص15إذا كان الترتيب يتضمن مكونات تأجير وغير تأجير، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 
في العقد. 

تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدار فترة 
عقد اإليجار كجزء من "اإليرادات األخرى". 

جر في الفترة المقارنة مختلفة عن المعيار بشكل عام، لم تكن السياسات المحاسبية التي تنطبق على المجموعة بصفتها الطرف المؤ
.16الدولي للتقارير المالية 

األثر المالي 

ديسمبر وذلك ألن كافة مصروفات اإليجار تنتج من 31لم تعترف المجموعة بحق االستخدام أو التزامات عقود اإليجار كما في 
عقود إيجار قصيرة األجل أو عقود إيجار موجودات منخفضة القيمة.

االلتزامات الطارئة3.26

ال يتم إثبات المطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتمال التدفقات النقدية 
م اإلفصاح للموارد المتمثلة في المنافع االقتصادية بعيد. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع لكن يت

عنها عند احتمال حدوث تدفقًا نقديًا للمنافع االقتصادية.

المنح الحكومية3.27

يتم االعتراف بالمنح الحكومية عند وجود تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وأنه سيتم الوفاء بكافة الشروط المرفقة. عندما 
تتعلق المنحة ببند من بنود المصاريف، يتم االعتراف بها كإيرادات أخرى على أساس نظامي على مدى الفترات التي تقيد فيها 

كمصاريف. عندما تتعلق المنحة بأصل، يتم االعتراف بها كإيرادات -ي تُقدم المنحة كتعويض عنها الت-التكاليف ذات الصلة 
بمبالغ مساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. 

إصدارها عندما تحصل المجموعة على المنح من موجودات غير نقدية، فإنه يتم االعتراف باألصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم
سنويًا بأقساط متساوية بناًء على األرباح أو الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل استنادًا إلى نمط مزايا األصل ذي الصلة.

التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية المهمة.4

وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام 
المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. عدم 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات أو 

مطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.ال

األحكام المحاسبية)أ

قامت اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، بأخذ األحكام التالية، والتي لها تأثير كبير على المبالغ المدرجة في 
البيانات المالية المجمعة:
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة). 3

المحاسبة عن عقود اإليجار (تتمة)3.25

المجموعة بصفتها الطرف المستأجر (تتمة)

ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم تسدد في تاريخ بدء العقد مخصومة باستخدام  يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئيا
معدل الفائدة الضمني على عقد اإليجار، أو إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة، سوف يتم استخدام معدل االقتراض 

تخدم المجموعة بشكل عام معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. اإلضافي للمجموعة. تس

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على معدالت فائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء 
بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع الموجودات المؤجرة.

قياس التزامات عقود اإليجار ما يلي: تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في 

مدفوعات ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة بطبيعتها؛ -
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ -

البدء؛ 
المبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و -
سعر الممارسة في إطار خيار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أن يتم ممارسته من قبل المجموعة، -

هاء ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد، والغرامات لإلن
المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقين من عدم اإلنهاء بشكل مبكر. 

يتم إعادة قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يوجد تغيير في 
و معدل، أو عندما يوجد تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع سداده مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أ

بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو عندما تغير المجموعة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو 
عندما يوجد مدفوعات إيجار ثابتة بطبيعتها معدلة. 

التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق عندما يتم إعادة قياس 
االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. 

عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة 

قررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الخاصة بعقود إيجار الموجودات ذات القيمة 
قود كمصروف على أساس المنخفضة وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار ذات الصلة بهذه الع

القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 

المجموعة بصفتها الطرف المؤجر 
في بداية العقد أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المنفعة في العقد لكل عنصر تأجير على 

ها الطرف المؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد أساس سعره المستقل نسبيًا.  عندما تعمل المجموعة بصفت
إيجار يمثل عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. 

لتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر 
دات المعنية. إذا كان األمر كذلك، فإن هذا العقد يمثل عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فإنه والمنافع العارضة لملكية الموجو

يمثل عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تقوم المجموعة بمراعاة مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يمثل الجزء 
األكبر من العمر االقتصادي لألصل. 

لمجموعة مؤجًرا وسيًطا، يتم المحاسبة عن حصصها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار الفرعي بشكل منفصل. عندما تكون ا
تقوم بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار الفرعي بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناتجة من عقد اإليجار الرئيسي، 

بالرجوع إلى الموجودات المعنية.وليس
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التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية المهمة (تتمة).4

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة))ب

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات عقود (تتمة)

يتم إجراء تقدير جوهري لتقييم الترابط بين المعدالت التاريخية الملحوظة للتعثر واألوضاع االقتصادية المستقبلية والخسائر 
االئتمانية المتوقعة. يتأثر مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المستقبلية. كذلك قد ال 

اريخية للخسائر االئتمانية الخاصة بالمجموعة ومستقبل األوضاع االقتصادية بمثابة مؤشر إلى التعثر الفعلي تكون الخبرة الت
للعميل في المستقبل. يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود 

.25في إيضاح والمستحق من أطراف ذات صلة لدى المجموعة

قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
عندما ال يمكن قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي استنادًا إلى األسعار 

نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم المعلنة في األسواق النشطة، فإنه يتم قياس قيمها العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن
الحصول على مدخالت هذه األساليب من األسواق المعلنة، قدر اإلمكان، ولكن عندما يكون ذلك غير معقول، يتعين االستعانة 

التقلبات. بدرجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان و
إن التغيرات في االفتراضات التي تتعلق بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. يرجى الرجوع 

للمزيد من اإلفصاحات.25إلى إيضاح 

مخصص مخزون
تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية أو إن القيمة الدفترية للمخزون يتم تخفيضها وإدراجها بصافي القيمة الممكن تحقيقها عندما

جزئية، أو عندما ينخفض سعر البيع. إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو التخفيض تتضمن تحليال سنويا وتقييمات فنية وأحداث 
الحقة. إن المخصصات والشطب يخضع لموافقة اإلدارة.

المطلوبات المحتملة
تنشأ عن أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية ال إن المطلوبات المحتملة هي التزامات محتملة

تدخل بالكامل ضمن سيطرة إدارة المجموعة. تسجل المجموعة مخصصات للمطلوبات الطارئة عند اعتبار أن الخسارة منها 
مخصصات والمبالغ ذات الصلة أم ال، ينبغي محتملة وأنه يمكن قياسها بشكل موثوق فيه. عند تحديد ما إذا كان يجب إدراج هذه ال

ممارسة أحكام هامة صادرة عن اإلدارة. تستخدم المجموعة المبادئ والمعايير المقررة في المعايير الدولية للتقارير المالية 
وأفضل الممارسات السائدة في القطاع الذي تعمل فيه عند اتخاذ مثل هذه األحكام.

الماليةانخفاض قيمة الموجودات غير 
تجري المجموعة تقييم بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر 
مثل هذا المؤشر أو عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن 

لالسترداد هي القيمة األعلى بين القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمة قيمة األصل القابلة
االستخدام. تحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك 

موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد عن المبلغ الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات
الممكن استرداده، يعتبر األصل أو الوحدة المنتجة للنقد قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها. 
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(تتمة)التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية المهمة .4

األحكام المحاسبية (تتمة))أ

تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء-تحقق اإليرادات 

والسياسة المحاسبية 15إن تحديد ما إذا كانت ضوابط تحقق اإليرادات على النحو الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالي 
يتطلب أحكاما هامة.قد تمت تلبيتها أم ال 3.19لإليرادات الواردة في إيضاح 

تحديد تكلفة العقد

إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو موزعة على أنشطة العقد يتطلب بشكل عام أحكاما هامة. إن تحديد تكلفة العقد 
للمعيار الدولي للتقارير لها تأثير مهم علـى تحقـق اإليرادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل. تتبع المجموعة الدليل التوجيهي 

لتحديد تكاليف العقد وتحقق اإليرادات.15المالية 

تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبالغ األصلية وفوائدها ونموذج األعمال (يرجى الرجوع 

). تٌحدد المجموعة نموذج األعمال عند مستوى معين يعكس كيفية إدارة 3.13إلى فقرات الموجودات المالية الواردة في إيضاح 
مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق الهدف المرجو من األعمال. يتضمن هذا التقييم حكًما يعكس جميع األدلة ذات الصلة 

أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية تعويض بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر على 
مديري الموجودات. تقوم المجموعة بمراقبة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

كانت هذه األسباب تتسق الشامل اآلخر والتي يتم إلغاء االعتراف بها قبل تاريخ استحقاقها إلدراك السبب حيال استبعادها وما إذا 
مع الهدف من األعمال التي تم االحتفاظ باألصل ألجله. تعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المستمر للمجموعة حول ما إذا كان 

كان نموذج األعمال الذي يُحتفظ بالموجودات المالية المتبقية من أجله ال يزال مالئماً، وفي حالة كونه غير مالئًما، تقييم ما إذا 
هناك تغيير في نموذج األعمال وما إذا كان هناك تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة)ب
إن االفتراضات المستقبلية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ البيانات المالية، والتي لها خطر جوهري يتسبب 

ة لحسابات الموجودات والمطلوبات بالبيانات المالية للسنة القادمة قد تم شرحها فيما يلي: تستند تقديرات في تسويات مادي
وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. ولكن الظروف واالفتراضات الحالية حول 

سوق أو الظروف التي تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة لتغيرات ال
التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات عقود 
تستخدم المجموعة جدول مخصص الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات عقود. تستند 
معدالت المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة (أي حسب 

وتصنيف العميل وتغطية االعتمادات المستندية وغيرها من أشكال التأمين االئتماني). المنطقة الجغرافية، ونوع المنتج، ونوع

يستند جدول المخصص بشكل مبدئي إلى المعدالت التاريخية الملحوظة للتعثر لدى المجموعة. سوف تقوم المجموعة بتقويم 
لية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور الجدول لتعديل الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية بالمعلومات المستقب

األوضاع االقتصادية المستقبلية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدار السنة القادمة والذي قد يؤدي إلى الزيادة في عدد حاالت 
عدالت التاريخية الملحوظة التعثر في قطاع التصنيع، يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث الم

للتعثر، ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. 
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التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية المهمة (تتمة).4

الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)المصادر )ب

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)

وعند تقدير القيمة التشغيلية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم مناسب قبل 
ً تكاليف الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال و المخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

االستبعاد، يتم اتخاذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. إذا لم يمكن تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقييم 
المسعرة للشركات المطروحة للتداول العام، أو مناسبة. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم، وأسعار األسهم

مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى. 

تستند المجموعة في احتساب انخفاضها في القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي يتم إعدادها بصورة 
منفصلة لكل من وحدات إنتاج النقد بالمنشأة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة 

احتساب معدل النمو طويل األجل ويتم تطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد بشكل عام فترة خمس سنوات. يتم
السنة الخامسة. 

يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة للعمليات المستمرة في بيان الربح أو الخسارة تحت بند المصروفات بما يتسق مع وظيفة األصل 
التي تم إعادة تقييمها سابقاً مع إدراج إعادة التقييم في الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لهذه الذي انخفضت قيمته، فيما عدا الممتلكات

الممتلكات، يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقييم سابق. 

ة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن بالنسبة للموجودات التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فتر
خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. إذا ما ُوجد مثل ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة 

اك تغير في االفتراضات الممكن استردادها لألصل أو وحدة إنتاج النقد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إذا كان هن
المستخدمة لتحديد القيمة المستردة لألصل منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن العكس محدود ولذلك فإن القيمة الدفترية 

ك لألصل ال تتجاوز المبلغ الممكن استرداده لها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهال
فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويسجل هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة إال إذا كان 

األصل مدرج بالمبلغ المعاد تقييمه وفي هذه الحالة يتم معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم. 

ديسمبر، وعندما تشير الظروف إلى احتمالية انخفاض قيمة 31كما في يتم اختبار االنخفاض في القيمة لدى الشهرة بشكل سنوي
القيمة الدفترية. 

يتم تحديد االنخفاض في القيمة بالنسبة للشهرة عن طريق تقييم القيمة الممكن استردادها لكل وحدة إنتاج نقد (أو مجموعة وحدات 
إنتاج نقد) التي تتعلق بها الشهرة. تتحقق خسارة االنخفاض في القيمة عندما تكون القيمة الممكن استردادها لوحدة إنتاج نقد أقل 

. إن خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة ال يمكن عكسها في الفترات المستقبلية. من قيمتها الدفترية

ديسمبر على مستوى وحدة إنتاج النقد، 31يتم اختبار الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة سنوياً كما في 
ية انخفاض قيمة القيمة الدفترية. حيثما كان ذلك مناسبا، وعندما تشير الظروف إلى احتمال

العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة وغير الملموسة
، تقوم المجموعة بمراجعة العمر اإلنتاجي المقدر الذي يتم من خالله استهالك موجوداتها الملموسة 3.7كما هو مبين في اإليضاح 

قناعة بأن تقديرات العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات مالئم.و إطفاء موجوداتها غير الملموسة. إن إدارة المجموعة على 
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.  استثمار في شركة زميلة (تتمة)6

الزميلة لنفس تاريخ البيانات المالية للمجموعة. يتطلب توزيع أرباح الشركة الزميلة موافقة الشركاء وال يتم إعداد البيانات المالية للشركة
في تتوقع الشركة األم إعطاء هذه الموافقة في تاريخ البيانات المالية. ليس لدى الشركة الزميلة مطلوبات طارئة أو التزامات رأسمالية كما

.2020ديسمبر 31ة باحتساب حصة نتائجها من الشركة الزميلة على أساس بيانات اإلدارة كما في . قامت المجموع2020ديسمبر 31

دينار كويتي). 400,000: 2019ديسمبر 31دينار كويتي (1,000,000خالل السنة، قامت الشركة الزميلة بإعالن وتوزيع أرباح بمبلغ 
ديسمبر 31دينار كويتي (510,000عامة السنوي للشركاء. بلغت حصة المجموعة تم اقتراح ذلك والموافقة عليه في اجتماع الجمعية ال

% في الشركة الزميلة.51دينار كويتي) تمثل حصتها بنسبة 204,000: 2019

استثمار في مشروع مشترك.7

نقل. إن الوضع القانوني % في شركة بيسن سابالي ذ.م.م. (المشروع المشترك)، التي تضطلع بخدمات ال51لدى المجموعة حصة بنسبة 
للمشروع المشترك هو أنه شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة الكويت. حددت الشركة األم المحاسبة عن حصتها في المشروع 

ثمر % حيث أنها ليس لها سيطرة على هذه الشركة المست51المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية على الرغم من امتالكها حصة بها تبلغ 
فيها، بناًء على ذلك فيتم تصنيف تلك الشركة المستثمر فيها على أنها مشروع مشترك. يوضح الجدول المبين أدناه ملخص المعلومات 

المتعلقة بحصة المجموعة في المشروع المشترك:
20202019

دينار كويتيدينار كويتي
بيان المركز المالي:

208,536361,044موجودات متداولة
4,2766,022موجودات غير متداولة

)248,846()160,945(مطلوبات متداولة
)10,619()4,144(مطلوبات غير متداولة

47,723107,601حقوق الملكية
24,33954,877حصة المجموعة في حقوق الملكية

-)5,424(معامالت تنازلية
18,91554,877الدفترية الستثمار المجموعةالقيمة 

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر:
216,503751,124اإليرادات

)553,018()159,412(تكلفة المبيعات
57,091198,106مجمل الربح

)177,047()114,386(مصاريف عمومية وإدارية 
)3,684()1,745(االستهالك

)241(234ربح/(خسارة) من تحويل عملة أجنبية
)7,575()1,074(مصاريف أخرى

9,559)59,880(صافي (خسارة) / ربح السنة
-)10,634(معامالت تنازلية

9,559)70,514(صافي (خسارة) / ربح السنة
4,875)35,962(حصة المجموعة من (خسارة) / ربح مشروع مشترك 

يتم إعداد البيانات المالية للمشروع المشترك لنفس تاريخ البيانات المالية للمجموعة. يطلب المشروع المشترك موافقة الشركة األم على 
البيانات المالية. ليس لدى المشروع المشترك التزامات طارئة أو توزيع أرباحه. ال تتوقع الشركة األم إعطاء هذه الموافقة في تاريخ 

ديسمبر.31التزامات رأسمالية كما في 
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ممتلكات ومعدات (تتمة).5

تم توزيع مصاريف االستهالك كما يلي:
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

733,220920,559تكلفة المبيعات وتكاليف العقود
135,880163,609)24(إيضاح مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف بيع 

869,1001,084,168

استثمار في شركة زميلة.6

% في شركة وربة الدولية لتصنيع مواد الطالء ذ.م.م. (الشركة الزميلة)، التي تضطلع بتصنيع وبيع 51لدى المجموعة حصة بنسبة 
محدودة تأسست في دولة الكويت. حددت الشركة األم المحاسبة الدهانات. إن الوضع القانوني للشركة الزميلة هو أنها شركة ذات مسؤولية

% حيث أنها ليس لها سيطرة 51عن حصتها في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية على الرغم من امتالكها حصة بها تبلغ 
نها شركة زميلة. يوضح الجدول المبين أدناه على هذه الشركة المستثمر فيها. بناًء على ذلك تم تصنيف تلك الشركة المستثمر فيها على أ

ملخص المعلومات المتعلقة بحصة المجموعة في الشركة الزميلة:
20202019

دينار كويتيدينار كويتيملخص بيان المركز المالي:

ديسمبر31كما في 
2,108,1913,342,449موجودات متداولة

297,690420,784موجودات غير متداولة
)679,711()303,620(مطلوبات متداولة

)427,432()265,266(مطلوبات غير متداولة
1,836,9952,656,090حقوق الملكية

936,8671,354,606حصة المجموعة في حقوق الملكية
-)43,085(معامالت تنازلية
893,7821,354,606الستثمار المجموعةالقيمة الدفترية 

20202019
دينار كويتيدينار كويتيملخص بيان الدخل:

ديسمبر31للسنة المنتهية في 
2,154,2244,243,587اإليرادات

)2,678,741()1,367,852(تكلفة المبيعات
786,3721,564,846مجمل الربح

4,415747ربح من تحويل عمالت أجنبية
)448,734()442,113(مصاريف عمومية وإدارية

)288,221()145,251(مصاريف بيع وتوزيع
)58,302()26,322(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

7,9552,194مخصص بنود بطيئة الحركة انتفت الحاجة إليه
)5,046()4,152(تكاليف تمويل

180,904767,484ربح السنة
-)84,480(معامالت تنازلية

96,424767,484صافي ربح الفترة 
49,176391,417حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة للسنة

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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المخزون.11
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

1,421,3611,592,821بضاعة جاهزة
648,4351,098,807مواد خام

2,069,7962,691,628
)132,647()181,419(ناقصا: مخصص بنود بطيئة الحركة
-2,381يضاف: مخصص انتفت الحاجة إليه

1,890,7582,558,981

يلي:إن الحركة على مخصص بنود بطيئة الحركة خالل السنة هي كما 

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

132,647165,536الرصيد االفتتاحي
48,77228,121المحمل على السنة

)61,010(-مشطوبات 
181,419132,647

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى.12
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

6,112,5486,989,764مدينةذمم تجارية 
)118,020()273,347()25ناقًصا: مخصص خسائر ائتمان متوقعة (إيضاح 

5,839,2016,871,744
1,882,403853,731مقدم للموردين

)204,065()226,551(ناقًصا: مخصص دفعات مقدمة للموردين
7,495,0537,521,410

166,751148,729مصروفات مدفوعة مقدًما
494,423444,784دفعات مقدمة لمقاولي الباطن

284,046309,182عمولة مدينة
60,267-ذمم مدينة مستحقة

97,875111,277ذمم موظفين
2,275,2171,890,437ذمم مدينة محتجزة

30,90051,811تأمينات مستردة
2,108,868832,619أخرى

-)304,158()25ناقًصا: مخصص خسائر ائتمان متوقعة (إيضاح 
12,648,97511,370,516

يوًما.180إن الذمم التجارية المدينة غير محملة بالفائدة وتستحق بشكل عام خالل 
بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى للمجموعة.المعلومات حول التعرض للمخاطر االئتمانية 25مبين أدناه في إيضاح 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.8

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق حقوق ملكية غير محتفظ بها بغرض المتاجرة والتي اتخذت 
المجموعة من أجلها قراًرا غير قابل لإللغاء عند التحقق المبدئي لالعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

دراجها بالربح أو الخسارة حيث أنها استثمارات استراتيجية وتعتبر المجموعة أنها أكثر صلة. بخالف إ

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

2,686,2501,413,816استثمار في أوراق مالية مسعرة
1,512,6472,824,918استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

4,198,8974,238,734

فيما يلي الحركة على احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة:
20202019

دينار كويتيدينار كويتي
)6,682,309()6,791,311(الرصيد في بداية السنة

)109,002()39,837(التغير في القيمة العادلة للسنة
)6,831,148()6,791,311(

2,813,605الحقًا لتاريخ البيانات المالية، قامت المجموعة ببيع كافة استثماراتها في األوراق المالية المسعرة بمتحصالت من البيع بلغت 
دينار كويتي يجب تسجيلها في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 5,391,522دينار كويتي. وقد نتج عن معاملة البيع خسارة بمبلغ

.2021مارس 31للفترة التي تنتهي في 

الموجودات غير الملموسة.9

تقدر قيمة حقوق اإليجار على أساس تقارير تقييم من مقيّمين محلين معتمدين ومعروفين كما في تاريخ البيانات المالية. 

ش.م.ك لمدة ثالث –تتمثل إضافات حقوق اإليجار في حق المجموعة الستخدام األراضي المؤجرة من شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
لمنطقة الصناعية في ميناء عبدهللا. إن حقوق عقود اإليجار قابلة للتجديد. تقدر قيمة حقوق اإليجار على سنوات ونصف لثالث قسائم في ا

أساس تقارير تقييم من مقيّم محلي معتمد ومعروف كما في تاريخ البيانات المالية.

الشهرة.10

جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. بمبلغ يتم االعتراف بشهرة المجموعة في ثالث وحدات مولدة للنقد تتمثل في شركة أو أند
دينار كويتي وشركة وربة الوطنية للمقاوالت 499,949دينار كويتي وشركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م. بمبلغ 501,640

دينار كويتي.2,976,516ذ.م.م. بمبلغ 

ل لالسترداد من الشهرة وقررت أنه ال توجد مؤشرات على أي انخفاض في قيمة ديسمبر، قامت المجموعة بتقييم المبلغ القاب31في 
الشهرة. تم تقييم المبلغ القابل لالسترداد بالرجوع إلى القيمة التشغيلية للوحدة المولدة للنقد.

اإلجمالياتفاقيات وكالةحقوق إيجار 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

القيمة الدفترية
20194,053,000988,0965,041,096يناير 1في 

228,000-228,000فائض إعادة تقييم
20194,281,000988,0965,269,096ديسمبر 31في 

360,000-360,000إضافات
20204,641,000988,0965,629,096ديسمبر 31في 
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احتياطي إجباري.16

% من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 10وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل وفقا لمتطلبات قانون الشركات، 
يجوز للجمعية وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي اإلجباري بناًء على توصية مجلس إدارة الشركة األم. 

% من رأس المال المصدر. ال يجوز 50للشركة األم أن تقرر وقف هذا التحويل عندما يزيد رصيد االحتياطي اإلجباري عن نصف العامة السنوية
% من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تكفي فيها األرباح 5استخدام االحتياطي إال لمقابلة الخسائر أو تمكين سداد توزيعات أرباح تصل إلى 

ية التوزيعات نظًرا لعدم وجود احتياطيات قابلة للتوزيع. يتم رد أي مبالغ يتم خصمها من االحتياطي عندما تكون األرباح في السنوات التاللسداد هذه
تياطي % من رأس المال المصدر. لم تقم الشركة األم بإجراء هذا التحويل إلى االح50كافية، إال إذا كان المبلغ في االحتياطي اإلجباري يتجاوز 

اإلجباري ألن الشركة األم حققت خسائر للسنة.

احتياطي اختياري.17

% على األقل من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت 10وفقًا لمتطلبات قانون الشركات، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل نسبة 
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري. يجوز إيقاف مثل هذا التحويل السنوي بقرار للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

الحتياطي من الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية مجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري. لم يتم إجراء تحويل إلى ا
رت الجمعية العامة للشركة األم في اجتماعها وقف التحويل إلى االحتياطي االختياري.االختياري للسنة الحالية حيث قر

قروض ألجل.18
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

12,645,0009,250,000الجزء غير المتداول من قروض ألجل
1,944,5845,104,375الجزء المتداول من قروض ألجل

14,589,58414,354,375

تتمثل القروض ألجل في قروض بالدينار الكويتي تم الحصول عليها من بنوك محلية مقابل ضمان من الشركة األم بمعدل عائد فعلي 
سنويًا فوق معدل الخصم المعلن %) 2.5% إلى 1.75: 2019ديسمبر 31(2020ديسمبر 31% كما في 2.5% إلى 2.25يتراوح من 

من قبل بنك الكويت المركزي.

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين.19
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

1,784,3951,602,627رصيد أول الفترة
294,610453,782المحمل للسنة

)8,875()86,298(مخصص انتفت الحاجة إليه
)263,139()556,883(المدفوع خالل السنة

1,435,8241,784,395

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (تتمة).12

إن الحركة على مخصص دفعات مقدمة للموردين خالل السنة هي كما يلي:

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

204,065181,579الرصيد في بداية السنة
22,48622,486المحمل للسنة

226,551204,065الرصيد في نهاية السنة

عقود قيد التنفيذ.13
20202019

دينار كويتي دينار كويتي

78,327,81473,479,113تكاليف عقود متكبدة زائد أرباح معترف بها ناقص خسائر معترف بها حتى تاريخه
)68,567,741()74,303,067(ناقًصا: فواتير التنفيذ

4,024,7474,911,372
)9,035()357,205()25ناقًصا: مخصص خسائر ائتمان (إيضاح 

3,667,5424,902,337

النقد والنقد المعادل.14

المجمع المبالغ التالية:يتضمن النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

2,585,1763,264,356حسابات جارية وتحت الطلب-نقد لدى البنوك 
27,81142,050نقد في الصندوق

2,612,9873,306,406نقد وأرصدة لدى البنوك
)3,097,730()2,317,182()22البنوك (إيضاح ناقصا: سحب على المكشوف لدى 

295,805208,676

رأس المال.15

فلس للسهم. 100سهًما) بقيمة 256,440,910: 2019ديسمبر 31سهًما (263,841,940يتكون رأس مال الشركة األم المدفوع من 
وجميع األسهم نقدية.

على ما يلي:2020سبتمبر 9اجتماعها المنعقد بتاريخ وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في 

دينار كويتي إلى رأس مال مصدر ومدفوع بمبلغ 27,144,091تخفيض رأس المال المصرح به الخاص بالشركة األم من مبلغ -
ح رأس المال دينار كويتي بسبب رأس المال غير المدفوع. بناًء على ذلك، أصب759,897بما يمثل انخفاض بقيمة 26,384,194

فلس للسهم. جميع األسهم مدفوعة نقدًا.100سهًما بقيمة 263,841,940المصدر والمدفوع بالكامل الخاص بالشركة األم 

.2020أكتوبر 12تم التأشير على ما سبق من تعديالت في السجل التجاري للشركة األم بتاريخ 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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إيرادات من عقود مع عمالء .23

معلومات مفصلة حول اإليرادات
فيما يلي بيان إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

نوع اإليرادات
2,702,3285,440,693توريد مواد

240,677759,656توريد وتركيب
907,2181,286,656خدمات معاينة

4,110,3254,206,383التجارة
692,096771,449خدمات
83,809214,509تصنيع

1,038,6774,092,276إيرادات من أعمال مدنية
2,847,3104,816,315إيرادات من خدمات القوى العاملة والمعدات

469,070-صيانةإيرادات من خدمات
12,622,44022,057,007إيرادات مبيعات وعقود 

425,893136,607إيرادات عمولة
90,780106,605إيرادات تأجير
262,231851,469إيرادات أخرى

13,401,34423,151,688إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

توقيت تحقق اإليرادات
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

8,635,32612,299,708في نقطة زمنية محددة 
3,987,1149,757,299عبر مرور الوقت 

12,622,44022,057,007إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

األسواق الجغرافية 
3,913,7123,665,896إيرادات من عمالء خارجيين 

8,708,72818,391,111إيرادات من عمالء محليين 
12,622,44022,057,007إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

نوع العميل
8,854,18414,955,677عميل حكومي

3,768,2567,101,330عميل غير حكومي
12,622,44022,057,007إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

مدة العقد 
4,208,5658,935,891قصيرة األجل 

8,413,87513,121,116عقود طويلة األجل
12,622,44022,057,007إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

أرصدة عقود 
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 
موجودات عقود 

6,112,5486,989,764) 12ذمم تجارية مدينة (إيضاح 
2,275,2171,890,437)12ذمم مدينة محتجزة (إيضاح 

284,046309,182)12عمولة مستحقة (إيضاح 
60,267-)12ذمم مدينة مستحقة (إيضاح 

3,667,5424,902,337عقود قيد التنفيذ 
12,339,35314,151,987

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى.20
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

3,008,9992,702,774ذمم تجارية دائنة
179,541566,093دفعات مقدمة من العمالء

192,084238,362مشاريع مستحقةمصروفات 
62,189-مكافآت موظفين مستحقة

353,501453,913مبالغ محتجزة دائنة
4,428256,403تأمينات مستردة

35,495512,705راتب إجازات مستحقة
183,372164,470تأمينات اجتماعية مستحقة

161,463269,979رواتب الموظفين المستحقة
7,884-مخصص الزكاة 

740,103-المبلغ المحصل لزيادة رأس المال
744,086487,190مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

4,862,9696,462,065

معامالت مع أطراف ذات صلة.21
التنفيذيين للمجموعة وعائالتهم والشركات التي يكونوا فيها تتمثل األطراف ذات الصلة في المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين 

المالكين الرئيسين. تمت كل معامالت المجموعة مع األطراف ذات الصلة وفقًا لشروط معتمدة من إدارة المجموعة. إن األرصدة 
والمعامالت مع األطراف ذات الصلة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع
مستحق من أطراف ذات صلة:

O&G Samcrete – JV1,360,9021,313,443
81,98272,916شركة بيسن سابالي كويت للخدمات البترولية ذ.م.م.

1,356-شركة وربة الدولية لتصنيع مواد الطالء ذ.م.م
60018,251كوريا-ستكو 

30,019-شركة بنتا جلوبال انجينيرنج ال ال سي.
1,443,4841,435,985

)351,445()389,630()25ناقًصا: مخصص خسائر ائتمان (إيضاح 
1,053,8541,084,540

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

صلة:مستحق إلى طرف ذي 
-178,555شركة بنتا جلوبال انجينيرنج ال ال سي.

178,555-

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
372,933454,209رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

27,82025,875مكافآت نهاية الخدمة
17,500-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

400,753497,584

سحب على المكشوف لدى البنوك.22
حصلت المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف من بنوك محلية بالدينار الكويتي. تحمل هذه التسهيالت معدل عائد فعلي بنسبة 

الكويت المركزي.%) سنويًا فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 2.5% إلى 2: 2019% (2.5% إلى 2تتراوح من 
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. المخاطر المالية وإدارة مخاطر رأس المال (تتمة)25

إدارة مخاطر رأس المال (تتمة)

بالتعهدات المالية المتعلقة من أجل تحقيق هذا الهدف العام، تسعى إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان وفائها 
ً والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن اإلخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية قد يسمح للبنوك  بالديون والقروض التي تحمل ربحا

بالديون المقرضة والدائنين طلب الديون والقروض المستحقة من المجموعة على الفور. لم يحدث أي خرق للتعهدات المالية الخاصة 
والقروض التي تحمل ربحاً خالل الفترة المالية الحالية. لم تتم أي تغييرات على أهداف وسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة 

ديسمبر.31المنتهية في 

على تكلفة معدل رأس المال. يمثل تهدف سياسة المجموعة إلى االحتفاظ بمعدل مديونية في نطاق المعدل المثالي لالستدانة والذي يقدر بناًء 
المعدل المثالي لالستدانة معدل الدين الذي تُضاعف فيه المجموعة قيمتها لمساهميها إلى أقصى حد، وفي الوقت نفسه تحتفظ بتكلفة الدين 

عند مستوى منخفض.

فئات األدوات المالية
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 
الموجودات المالية

10,331,94910,127,337ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعات مقدمة ومدفوعات مقدًما)
3,667,5424,902,337عقود قيد التنفيذ

4,198,8974,238,734موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1,053,8541,084,540مستحق من أطراف ذات صلة

2,612,9873,306,406نقد وأرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية
14,589,58414,354,375قروض ألجل

4,683,4285,895,972ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى (باستثناء دفعات مقدمة)
2,317,1823,097,730سحب على المكشوف لدى البنوك

المخاطر المالية

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها للعديد من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما فيها مخاطر العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة 
ومخاطر سعر حقوق الملكية) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة على تقلب األسواق 

لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة إلى أقل درجة. ال تستخدم المجموعة بوجه عام مشتقات األدوات المالية والسعي 
المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.

مخاطر السوق

i(مخاطر العملة األجنبية

نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم المجموعة ببعض مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية 
المعامالت المسجلة بعمالت أجنبية ومن ثم ينشأ خطر االنكشاف لمخاطر تقلبات أسعار العملة. تقوم اإلدارة بمراقبة المراكز يوميا لضمان

بقاء المراكز في الحدود الموضوعة.
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إيرادات من عقود مع عمالء (تتمة). 23

معلومات مفصلة حول اإليرادات (تتمة)

أرصدة عقود (تتمة)

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

مطلوبات عقود 
179,541566,093)20دفعات مقدمة من عمالء (إيضاح 

353,501453,913)20ذمم دائنة محتجزة (إيضاح 
533,0421,020,006

مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف بيع.24
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

1,338,4882,036,233تكاليف موظفين
135,880163,609)5استهالك (إيضاح 

30,29048,638بيع وتوزيع
236,308276,424إيجار

432,894551,185أخرى 
2,173,8603,076,089

المخاطر المالية وإدارة مخاطر رأس المال.25

إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل أغراض المجموعة في إدارة رأس المال في المحافظة على قدرة المجموعة في االستمرار في النشاط ككيان مستمر وذلك حتى تتمكن 
من تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين وتقديم عائد مالئم للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما 

خاطر المأخوذة.يتفق مع مستوى الم

ً مع المخاطر. تدير المجموعة رأس المال ويتم إجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في  تحدد المجموعة مبلغ رأس المال تناسبيا
الظروف االقتصادية وفي خصائص الموجودات ذات العالقة. ومن اجل الحفاظ على/أو تعديل هيكل رأس المال فإن المجموعة يمكنها القيام 
بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات بهدف تخفيض 

الدين.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية والتي تم احتسابها بقيمة صافي المديونية إلى مجموع رأس المال المستثمر. 
يتم احتساب صافي المديونية بمبلغ إجمالي المديونية ناقصاً نقد وأرصدة لدى البنوك وتحتسب إجمالي رأس المال المستثمر بإجمالي صافي 

المديونية وحقوق الملكية.
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

14,589,58414,354,375قروض ألجل
2,317,1823,097,730البنوكسحب على المكشوف لدى 

16,906,76617,452,105مجمل الدين
)3,306,406()2,612,987(ناقًصا: نقد وأرصدة لدى البنوك

14,293,77914,145,699صافي الدين
19,943,75020,673,353حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

34,237,52934,819,052المال المستثمررأس 
%40.63%41.75نسبة االقتراض (%)
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إدارة المخاطر المالية ومخاطر رأس المال (تتمة). 25

المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)

ii((تتمة) مخاطر معدل الفائدة

2020
الزيادة في نقاط 

األساس
التأثير على الخسارة المجمعة 

للسنة وحقوق الملكية
دينار كويتي دينار كويتي

72,948نقطة أساس50+14,589,584قروض ألجل
11,586نقطة أساس50+2,317,182سحب على المكشوف لدى البنوك

2019
الزيادة في نقاط 

األساس
التأثير على ربح السنة 
المجمع وحقوق الملكية

دينار كويتي دينار كويتي

71,772نقطة أساس50+14,354,375قروض ألجل
15,489نقطة أساس50+3,097,730سحب على المكشوف لدى البنوك

من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في نقاط األساس مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة أعاله.

iii(مخاطر سعر حقوق الملكية

تذبذب األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار حقوق الملكية. إن األدوات المالية التي إن مخاطر سعر حقوق الملكية هي مخاطر 
يحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية تتألف بشكل رئيسي من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

اراتها على أساس توزيعات األصل المحددة مسبقا على فئات متعددة الشامل اآلخر. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثم
والتقييم المستمر لظروف السوق واالتجاهات وتقدير اإلدارة لتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.

شكل معقول مع ثبات كل يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حقوق الملكية ب
المتغيرات األخرى. 

20202019
التغير في سعر حقوق 

الملكية
التأثير على حقوق 

الملكية
التغير في سعر حقوق 

الملكية
التأثير على حقوق 

الملكية
دينار كويتيدينار كويتي

70,691%5+134,313%5+أسهم محلية مسعرة
141,246%5+75,632%5+ملكية غير مسعرةحقوق 

من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار حقوق الملكية مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة أعاله.
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اطر رأس المال (تتمة)إدارة المخاطر المالية ومخ. 25

المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)

i((تتمة) مخاطر العملة األجنبية

لمجمع:فيما يلي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المثبتة بالعمالت األجنبية الرئيسية كما في تاريخ المركز المالي ا

المطلوباتالموجودات
2020201920202019

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
(يعادل)(يعادل)(يعادل)(يعادل)

--1,512,6472,824,916لایر سعودي
7,85013,520105,173207,965يورو

315,860891,333142,818492,050دوالر أمريكي
71,92558,488321,906279,138ين ياباني

ديسمبر نتيجة موجوداتها المالية. يقوم التحليل 31يشير الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر صرف العملة األجنبية كما في 
األجنبية مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، على ربح التالي باحتساب تأثير الحركة المحتملة لمعدل عملة الدينار الكويتي مقابل العمالت 

السنة وحقوق الملكية (نتيجة للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة للعملة).

التغير في سعر صرف 
العملة %

التأثير على (خسارة) / ربح السنة 
المجمع وحقوق الملكية

التأثير على (خسارة) / ربح السنة 
المجمع وحقوق الملكية

المطلوباتالموجودات
2020201920202019

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

--75,632141,246%5+لایر سعودي
3936765,25910,398%5+يورو

15,79344,5677,14124,603%5+دوالر أمريكي
3,5962,92416,09513,957%5+ين ياباني

من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في معدل تحويل العملة مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة أعاله.

ii(مخاطر معدل الفائدة
األداة المالية بسبب التغيرات فـي سعر الفائدة السوقية. إن المجموعة معرضة لمخاطر مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة 

معدل الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة متغيرة كما في تاريخ البيانات المالية. إن قروض ألجل وسحوبات على المكشوف لدى 
البنوك بمعدالت فائدة متغيرة معرضة لمخاطر معدل الفائدة.

ح الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بشكل معقول في معدالت الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى يوض
ثابتة. إن حساسية بيان الدخل المجمع هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة على ربح المجموعة قبل حصة الكويت للتقدم 

ديسمبر.31ة واحدة كما في العلمي والزكاة، لسن
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األدوات المالية (تتمة). 25

المخاطر المالية (تتمة)

المخاطر االئتمانية (تتمة)

2019

إجمالي القيمة 
ذمم -الدفترية 

تجارية مدينة 

إجمالي القيمة 
عقود -الدفترية 

قيد التنفيذ 

إجمالي القيمة 
ذمم -الدفترية 

مدينة أخرى 

إجمالي القيمة 
-الدفترية 

مستحق من 
أطراف ذات صلة 

إجمالي القيمة 
-الدفترية 
اإلجمالي

متوسط معدل 
الخسائر 
المتوقعة

مخصص 
خسائر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

--1,705,054578,088263,191365,1282,911,461يوًما30–0
--588,487662,23530,92986,5971,368,248يوًما60–31
--703,335587,78751,77611,2111,354,109يوًما90–61
--904,6741,131,809188,00459,5502,284,037يوًما180–91

--939,729951,148551,320644,4923,086,689يوًما365–181
478,500%2,148,4851,000,3052,170,373269,0075,588,1708.56يوما365أكثر من 

6,989,7644,911,3723,255,5931,435,98516,592,714478,500

مع مخصصات الخسائر االفتتاحية كما يلي:2020ديسمبر 31كما في تتطابق مخصصات الخسائر الختامية 

2020

ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة 

أخرى
عقود قيد 

التنفيذ

مبالغ مستحقة 
من أطراف 
اإلجماليذات صلة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
9,035351,445478,500-2020118,020يناير 1مخصص الخسارة االفتتاحية كما في 

155,327304,158348,95638,185846,626المحمل على السنة

)786(-)786(--مخصص انتفت الحاجة إليه

2020273,347304,158357,205389,6301,324,340ديسمبر 31في 

2019

ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة 

أخرى
عقود قيد 

التنفيذ

مبالغ مستحقة 
من أطراف 
اإلجماليذات صلة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
9,035175,000310,903-2019126,868يناير 1مخصص الخسارة االفتتاحية كما في 

176,445182,469-6,024على السنةالمحمل

)14,872(---)14,872(مخصص انتفت الحاجة إليه

9,035351,445478,500-2019118,020ديسمبر 31في 

يتم شطب الذمم التجارية المدينة وموجودات عقود عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. إن المؤشرات على عدم وجود توقع 
معقول لالسترداد تتضمن، من بين أمور أخرى، عدم قدرة المدين على االستمرار في أي من خطط السداد لدى المجموعة، أو عندما يتم 
وضع المدين تحت التصفية أو يخضع إلجراءات اإلفالس أو عندما تكون الذمم التجارية المدينة قد انقضى تاريخ استحقاقها ألكثر من 

وًال. ال تخضع أي من الذمم التجارية المدينة التي تم شطبها إلى أنشطة النفاذ.سنتين، أيهما يحدث أ
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المخاطر االئتمانية

وفاء طرف مقابل بالتزاماته وفقاً ألداة مالية أو عقد مبرم مع عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية. إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم 
ئع تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (الذمم التجارية المدينة بشكل رئيسي) ومن أنشطتها التمويلية، بما في ذلك ودا

.ت صرف العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرىلدى البنوك ومؤسسات مالية، ومعامال

ذمم تجارية مدينة وعقود قيد التنفيذ وأرصدة مستحقة من أطراف ذات صلة

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص خسائر 9تطبق المجموعة نهًجا مبسًطا وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
متوقعة على مدى عمر األداة لكافة الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود. 

ارية المدينة وموجودات العقود استنادًا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تبويب الذمم التج
وفترة انقضاء تاريخ االستحقاق. تتعلق موجودات العقود بأعمال قيد التنفيذ لم يصدر عنها فواتير ولها نفس خصائص المخاطر بشكل 

جموعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعة للذمم التجارية المدينة جوهري مثل الذمم التجارية المدينة لنفس أنواع العقود. لذلك توصلت الم
هي تقريب معقول لمعدالت الخسارة بموجودات العقود.

ديسمبر والخسائر االئتمانية التاريخية المقابلة لهذه 31شهًرا قبل 36تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى نماذج السداد للمبيعات على مدى 
يل معدالت الخسارة التاريخية بما ينعكس على المعلومات الحالية والمستقبلية بشأن العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على الفترة. يتم تعد

قدرة العمالء على سداد المبلغ المستحق. حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة في البلدان التي تقوم فيها ببيع بضائعها
ا لتكون أكثر العوامل ذات الصلة، وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغييرات المتوقعة في هذه العوامل. وتقديم خدماته

ء فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض للمخاطر االئتمانية بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى للمجموعة (باستثنا
ًما ودفعات مقدمة للموردين)، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة، وعقود قيد التنفيذ باستخدام جدول المخصص: مدفوعات مقد

2020

إجمالي القيمة 
ذمم -الدفترية 

تجارية مدينة 

إجمالي القيمة 
عقود -الدفترية 

قيد التنفيذ 

إجمالي القيمة 
ذمم -الدفترية 

مدينة أخرى 

إجمالي القيمة 
-الدفترية 

مستحق من 
أطراف ذات صلة 

إجمالي القيمة 
-الدفترية 
اإلجمالي

متوسط معدل 
الخسائر 
المتوقعة

مخصص 
خسائر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

3,733%1,025,048374,075118,5344,6421,522,2990.245يوًما30–0
2,910%615,964376,26838,8481,0011,032,0810.282يوًما60–31
2,051%404,410282,07657,9892,802747,2770.274يوًما90–61
5,690%534,606413,464183,97611,6751,143,7210.497يوًما180–91

21,276%562,392272,0191,268,66331,7602,134,8340.997يوًما365–181
1,288,680%2,970,1282,306,8453,128,8961,391,6049,797,47313.153يوما365أكثر من 

6,112,5484,024,7474,796,9061,443,48416,377,6851,324,340
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تتضمن اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة االحتفاظ بقدر مناسب من النقد، وتوفير التمويل من خالل قدر مناسب من التسهيالت االئتمانية 
فال المراكز السوقية. ونظراً للطبيعة الديناميكية لألعمال المعنية، تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التي يتم االلتزام بها، والقدرة على إق

المرونة في التمويل من خالل اإلبقاء على الخطوط االئتمانية التي يتم االلتزام بها متاحة باإلضافة إلى دعم المساهمين.

ديسمبر على أساس التزامات السداد غير 31ية غير المخصومة للمجموعة كما في يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المال
شهراً قيمتها الدفترية في بيان المركز المالي 12المخصومة. تعادل التدفقات النقدية غير المخصومة بالنسبة لألرصدة المستحقة خالل 

المجمع.
12-6أشهر6-3أشهر3خالل 2020

أشهر
اإلجماليسنةأكثر من 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,394,584550,00015,407,61117,352,195-قروض ألجل
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 

أخرى (باستثناء دفعات مقدمة 
4,683,428-1,759,276462,4292,461,723ومدفوعات مقدًما)

2,317,182-2,267,204-49,978سحب على المكشوف لدى البنوك
1,809,2541,857,0135,278,92715,407,61124,352,805

12-6أشهر6-3أشهر3خالل 2019
أشهر

اإلجماليسنةأكثر من 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

5,104,37512,120,87517,225,250--قروض ألجل
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 

أخرى (باستثناء دفعات مقدمة 
5,895,972-2,686,697730,5282,478,747ومدفوعات مقدًما)

3,097,730-3,097,730--سحب على المكشوف لدى البنوك
2,686,697730,52810,680,85212,120,87526,218,952

القيمة العادلة لألدوات المالية

تختلف ماديا عن قيمها العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.ترى اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية ال 

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة

فيما يلي القيمة العادلة المحددة للموجودات المالية: 
شروط القياسية والمتداولة في أسواق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية (األوراق المالية المسعرة) ذات البنود وال•

بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة.
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية (الصناديق غير المسعرة) استنادا إلى أسعار معامالت سوق حالية يمكن تحديدها.•
غير المسعرة) وفقًا لنماذج التسعير المتعارف عليها.يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى (األوراق المالية •
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المخاطر االئتمانية (تتمة)

يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة الناتجة عن الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود كصافي خسائر االنخفاض في القيمة ضمن 
الربح التشغيلي. تقيد المبالغ المستردة الحقاً، والمشطوبة سابقًا، في نفس البند. 

التعرض للمخاطر االئتمانية
مالية الحد األقصى لخطر االنكشاف للمخاطر االئتمانية. إن أقصى صافي تعرض للمخاطر االئتمانية لفئة تمثل القيم الدفترية للموجودات ال

الموجودات بتاريخ البيانات المالية كما يلي:

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

10,331,94910,127,337ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعات مقدمة ومدفوعات مقدًما)
1,053,8541,084,540مستحق من أطراف ذات صلة

2,585,1763,264,356أرصدة لدى البنوك
13,970,97914,476,233

مخاطر التركيز االئتماني
أو في أنشطة في المنطقة الجغرافية نفسها، أو عندما يكون لهم ينشأ التركيز عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة،

سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو 
نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة 

على منطقة جغرافية معينة.

يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة التي تحمل مخاطر ائتمانية حسب اإلقليم الجغرافي وقطاع األعمال كما يلي: 
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 
القطاع الجغرافي:

13,970,97914,472,169دولة الكويت
4,064-اإلمارات العربية المتحدة

13,970,97914,476,233

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

قطاع الصناعة:
11,385,80311,211,877التجارة والمقاوالت

2,585,1763,264,356البنوك والمؤسسات المالية
13,970,97914,476,233

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة لتلبية االلتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تنتج من 
موعدها المتوقع.احتمال (الذي يمكن أن يكون بعيدا) أن يتطلب من الشركة دفع التزاماتها قبل 
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)/ ربحية السهم األساسيةرة(خسا.27

)/ ربحية السنة العائدة إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح رةاألساسية بقسمة صافي (خسا) / ربحية السهم ارةيتم احتساب (خس
لعدد األسهم العادية كما يلي:

20202019

278,295)1,429,869(ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)/(خسارة)
263,841,940256,440,910(سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

1.09)5.42(ربحية السهم األساسية (فلس) /(خسارة)

اجتماع الجمعية العامة السنوية.28

البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية 2020يوليو 14اعتمدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
، كما اعتمدت اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أي أرباح للسنة المنتهية بذلك التاريخ.2019ديسمبر 31في 

أحداث جوهرية.29

ة أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى التأثير على البيئة االقتصادية عالميًا ومحليًا، مما عرض المجموعة إلى مخاطر مختلفة منذ بداي
كورونا.تفشي جائحة فيروس 

متوقعة قامت المجموعة بتقييم جائحة فيروس كورونا وفقًا لإلرشادات المتاحة، مما نتج عنه التغيرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية ال
ها أنهم غير وتقديرات وأحكام التقييم. كما قامت المجموعة بتقييم استمرارية المجموعة واستراتيجية األعمال والتدفقات النقدية. وتبين ل

معرضين لتغير جوهري.

الخسائر االئتمانية المتوقعة
31نتيجة لتفشي فيروس كورونا، قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

بفيروس كورونا على العوامل النوعية والكمية مع تحديد . كما أخذت المجموعة في االعتبار بشكل خاص التأثير المتعلق 2020ديسمبر 
وقد نتج عن ذلك زيادة في مدى الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية وتقييم مؤشرات انخفاض القيمة في القطاعات المحتمل تأثرها.

دينار كويتي.846,626بمبلغ 2020ر ديسمب31الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة خالل السنة الحالية المنتهية في 

 المنح الحكومية
قامت حكومة دولة الكويت بتقديم دعم مالي ألصحاب األعمال استجابة منها لتأثيرات الوباء. خالل السنة المالية الحالية، تلقت المجموعة

اب الثالث من قانون العمل الكويتي. إن المنحة دينار كويتي تتعلق بالمستفيدين الكويتيين المسجلين على الب32,470منحة حكومية بلغت 
. وقد تم 2020الحكومية هي جزء من المساعدات المقدمة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر اعتباراً من أبريل 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( فصاح عن المساعدات الحكومية" ) "المحاسبة عن المنح الحكومية واإل20احتساب الدعم المالي وفقا
وإدراجه في بيان الربح أو الخسارة المجمع كإيرادات أخرى على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة بتكاليف 

الموظفين ذات الصلة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

قياسات القيمة العادلة المثبتة في بيان المركز المالي المجمع

على 3إلى 1األولي بالقيمة العادلة، مصنفة في مستويات من يقدم الجدول التالي تحليال لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف 
أساس درجة دعم القيمة العادلة الخاصة بكل مستوى بمصادر يمكن تحديدها.

مستمدة من األسعار المعلنة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1قياسات القيمة العادلة للمستوى •
المدعومة بمصادر يمكن تحديدها 1مستمدة من مدخالت بخالف األسعار المعلنة الواردة في المستوى 2العادلة للمستوى قياسات القيمة •

للموجودات أو المطلوبات إما بشكل مباشر (أي، األسعار) أو بشكل غير مباشر (أي، مستمدة من األسعار).
تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق مستمدة من أساليب تقييم3قياسات القيمة العادلة للمستوى •

مدعومة بمصادر يمكن تحديدها (مدخالت غير مدعومة بمصادر يمكن تحديدها).

اإلجمالي3المستوى 1المستوى 2020
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

خالل الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
اآلخر

2,686,250-2,686,250استثمار في أوراق مالية مسعرة
1,512,6471,512,647-استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

2,686,2501,512,6474,198,897

اإلجمالي3المستوى 1المستوى 2019
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

1,413,816-1,413,816استثمار في أوراق مالية مسعرة
2,824,9182,824,918-استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

1,413,8162,824,9184,238,734

خالل السنة:3فيما يلي الحركة على المستوى 

20202019
دينار كويتي دينار كويتي 

2,824,9183,438,207الرصيد االفتتاحي
)613,289(-استبعادات خالل السنة
-)1,312,271(التغير في القيمة العادلة

1,512,6472,824,918

الطارئةاألحداث .26
20202019

دينار كويتي دينار كويتي 

15,386,92416,848,110خطابات ضمان
625,5722,252,252اعتمادات مستندية

16,012,49619,100,362
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة)
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

54

أحداث جوهرية (تتمة).29

مبدأ االستمرارية
االستمرارية في ضوء األوضاع االقتصادية الراهنة وجميع المعلومات المتاحة حول قامت المجموعة بإجراء تقييم للوقوف على مدى 

. المخاطر والشكوك المستقبلية. تم إعداد توقعات تغطي األداء المستقبلي ورأس المال والسيولة لدى المجموعة باستخدام التقديرات النقدية
لحالية إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في حالتها التشغيلية وأن بالرغم من األثر المتزايد لفيروس كورونا، تشير التوقعات ا
.2020ديسمبر 31حالة االستمرارية لديها لم تتأثر ولم تتغير إلى حد كبير منذ 

ونتيجة لذلك فقد تم إعداد البيانات المالية المجمعة بشكل مناسب على أساس االستمرارية.

أحداث الحقة
التأكد من نطاق وفترة تفشي فيروس كورونا، فإن التأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا على المجموعة بالنسبة لألحداث التي قد نظًرا لعدم

تطرأ بعد السنة ال يمكن قياسها بشكل معقول في تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة.

أرقام المقارنة.30

ارنة لبعض بنود البيانات المالية المجمعة للسنة السابقة لتتوافق مع تصنيف السنة الحالية. قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض أرقام المق
ترة إن إعادة التبويب هذه لم تؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة المفصح عنها سابقا، أو حقوق الملكية المجمعة أو األرصدة االفتتاحية لف

الث للمركز المالي المجمع.المقارنة السابقة، وعليه لم يتم عرض بيان ث
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