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تقريـر مجلـس اإلدارة

وليد عبداهلل الحوطي
رئيس مجلس اإلدارة

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 31-12-2021
واســتهل اجتماعنــا هــذا بالشــكر والعرفــان للمســاهمين الكــرام انطالقـ ًـا مــن دعمهــم وثقتهــم المســتمرة
وإيمانهــم العميــق بقدرتنــا كفريــق عمــل علــى تكريــس التطلعــات ووضعهــا فــي حيــز الواقــع  ،و يســرني أن
أبلغكــم أن ســنة 2021كانــت ســنة محوريــة فــي أداء الشــركة مــن خــال عــدة عناصــر ،أهمهــا التعامــل مــع
تداعيــات جائحــه كورونــا علــى مســتوى شــركة الــدرة وشــركاتها التابعــة وال يخفــى علــى حضراتكــم األثــار
الســلبية لهــذه الجائحــة علــى جميــع المســتويات ســواء العالميــة او المحليــة إال أن الشــركة وهلل الحمــد
وبفضــل جهــود الــكل اســتطاعت تقليــل هــذه األثــار الســلبية قدر المســتطاع وذلك لتنفيذها الســتراتيجيتها
المعتمــدة والتــي ترتكــز بشــكل أساســي علــى مبــدأ التحفــظ وقيــاس المخاطــر واالســتفادة المثلــى مــن
المــوارد الموجــودة ورفــع مســتوى التعــاون المتبــادل بيــن الشــركات التابعــة علــى صعيــد العمليــات وذلــك
لتحقيــق أقصــى درجــات النمــو والتــي انعكســت إيجابيـ ًـا علــى األداء المالــي للشــركة فــي ســنة . 2021
أبرز النقاط في سنة : 2021

.1

إجمالــي األربــاح التشــغيلية قبــل إحتســاب ال( ECL) 137,243د.ك واجمالــي الخســائر بعــد إحتســاب
( ))ECL) 963,443د.ك.

.3

انخفاض األلتزامات المالية المشروطة ( )LG’S and LC’Sبقدر  4.86مليون د.ك حتى تاريخه.

.2
.4

إنخفاض في قيمة القروض  3.17مليون د.ك.

تســجيل مخصــص ( ECL) 1,101الــف د.ك(أغلبهــا او انــد جــي) وتــم اخــذ مخصــص مخــزون  107الــف
د.ك ومخصــص قيمــة الشــهرة  149الــف د.ك.

وأمــا عــن نظــرة الشــركة المســتقبلية لســنة  2022فهــو االســتمرار بتعزيــز و دعــم مركــز شــركاتنا التابعــة فــي
المناقصــات و المشــاريع الخاصــة بقطــاع النفــط والغــاز والطاقــة.
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 ،،،

___________________

وليد عبداهلل الحوطي

رئيس مجلس اإلدارة

شــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة هــي شــركة مســاهمة كويتيــة (مقفلــة)
تأسســت فــي عــام  2006برأســمال مدفــوع قــدره  28،144،000مليــون
دينــار كويتــي  ،تأسســت الشــركة بهــدف تقديــم خدمــات متكاملــة وموثوقة
فــي قطــاع الطاقــة والبتروكيماويــات  ،مــن خــال شــامل محفظــة مــن
الشــركات التابعــة وشــبكتها مــن الشــركاء االســتراتيجيين.
وقــد تحقــق نمــو المحفظــة مــن خــال سلســلة مــن االســتحواذات ،
ومبــادرات األعمــال الشــعبية ،ومشــاريع مشــتركة  ،وتحالفــات اســتراتيجية
تركــز علــى قطاعــات مختلفــة مــن قطــاع الطاقــة الكويتــي.
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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الشركات التابعة

شــركة وربــة الوطنيــة للمقــاوالت ( )WNCCهــي شــركة كويتيــة تأسســت عــام ،1976
ولديهــا أكثــر مــن  42ســنة مــن الخبــرة كأحــد الــوكالء الرئيســيين  /الممثليــن لمختلــف
جهــات التصنيــع فــي صناعــة النفــط والغــاز .وتشــمل الشــركات المصنعــة للمضخــات
والضواغــط واألدوات والمبــادالت الحراريــة والمفاعــات والصمامــات والتكنولوجيــا
والقــوى العاملــة .مــن خــال خبــرة 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 تصنــع
عامــا مــن الخبرة في
موانــع التســريب حيــث تأسســت عــام  1997ولديهــا أكثــر مــن ً 21
مجــال ابتــكار وتجربــة موانــع التســريب مــن خــال المعرفــة المحليــة والخبــرة فــي مجــال
التســويق .باعتبارهــا الشــركة الوحيــدة المصنعــة لموانــع التســريب فــي الكويــت ،فــإن
شــركة كلينجــر لديهــا عقــود طويلــة األجــل مــع جميــع الصناعــات الرئيســية فــي البــاد.

تعتبــر شــركة كلينجــر شــركة معتمــدة مــن قبــل  ISO 9001فــي صبحــان ،الكويــت،
وتقــوم بتصنيــع جميــع أنــواع القطــع الطريــة ،وموانــع التســريب الحلزونيــة ،والمبــادل
الحــراري ،وموانــع التســريب  Kcomالخاصــة بالنفــط والبتروكيماويــات وتوليــد الطاقة.
مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة ( )WIASCهــو مركــز خدمــة معتمــد مــن
قبــل  ISOالكويتــي تــم تأسيســه كشــعبة تابعــة لمجموعــة وربــة الوطنيــة فــي عــام
 1976لتوفيــر مركــز خدمــة للصمامــات والمحــركات ،ويقــوم بصيانــة ومعايــرة واختبــار
الصمامــات ســواء علــى اإلنترنــت أو فــي وضــع عــدم االتصــال وفقـ ًـا إلجــراءات التصنيع
وكذلــك  API، ASMEوغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــةBS، FCI، ISA، SHELL DEP،( .
 .)ENمنــذ تأسيســها دعــم مركــز وربــة للخدمــات الصناعيــة المتقدمــة العديــد مــن
مشــاريع قطــاع النفــط والطاقــة الكويتــي وعمليــات اإلغــاق مــع خدماتهــا المختلفة.
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 عمالئنــا فــي تحقيــق
أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة واإلنتاجيــة مــع أحــدث تقنيــات العالــم
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شــركة الخليج للســامة هي شــركة كويتية تأسســت عام  1979ولديها أكثر من 39
عامــا مــن الخبــرة فــي مجــال تصميــم أنظمــة الحمايــة مــن الحريــق واإلنــذار والتركيــب
ً
والصيانة.

شــركة الخليــج للســامة هــي مقــاول إلدارة إطفــاء الكويــت معتمــدة مــن الفئــة 2
مــع شــهادة  ،ISO9001وشــاركت فــي العديــد مــن منشــآت الغــاز لتصبــح واحــدة
مــن الشــركات الرائــدة فــي الســوق فــي هــذا المجــال .تمــت الموافقــة علــى الشــركة
وكمثبت لفاير إيتير (الدنمارك)
كمزود خدمة لضاغط باور و جهاز التنفس انترســبيرو،
ِّ
ونهمــي بوســاي (اليابــان) فــي ســوق الكويــت.
تأسســت شــركة وربــة الدوليــة للدهانــات فــي عــام  1997كمشــروع مشــترك بيــن
مجموعة مجموعة وربة الوطنية (ملكية بنســبة  )51٪و شــركة كورتولدز (الدهانات
الدوليــة)) ،واآلن أكــزو نوبــل (ملكيــة بنســبة .)49٪

شــركة وربــة الدوليــة للدهانــات هــي شــركة رائــدة علــى مســتوى العالــم فــي تصنيــع
الدهانــات الواقيــة الداخليــة والخارجيــة ،والطالء البحــري ،والطالء الصناعي ،ودهانات
الحمايــة مــن الحرائــق ،ودهانــات اليخــوت والبنــاء ،ولديهــا أكثــر مــن  40مصنعـ ًـا 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 إنتظامـ ًـا
فــي منطقــة صبحــان الصناعيــة.

تقــع شــركة وربــة الدوليــة للدهانــات فــي موقــع مثالــي لتزويــد العمــاء بأمــن عالمــة
تجاريــة عالميــة واســتجابة الخدمــة المحليــة .تشــتمل هــذه الخدمــة علــى مســتوى
ـال مــن المــوارد التقنيــة للمســاعدة فــي تقديــم المشــورة وضمــان المواصفــات
عـ ٍ
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات العمــاء بأكثــر الطــرق
وخدمــة المنتــج والدعــم المصمــم
ً
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة

شــركة كامبرالنــد للحمايــة الكاثوديــة المحــدودة ( )CCPLالتــي تأسســت فــي عــام
نظامــا للوقايــة
 1912فــي المملكــة المتحــدة عندمــا طــور القائــد اليــوت كامبرالنــد
ً
مــن التحلــل الكهربائــي ،والــذي كان أول نظــام حمايــة كاثوديــة حالــي مثيــر لإلعجــاب
تجاريــا.
متاحــا
ً
ً
قامــت شــركة كامبرالنــد للحمايــة الكاثوديــة المحــدودة بتوفيــر الحمايــة الكاثوديــة
عامــا .كانــت الشــركة رائــدة فــي االبتــكار فــي
فــي جميــع أنحــاء العالــم ألكثــر مــن ً 80
تصميــم تقنيــة الحمايــة الكاثوديــة الحاليــة المحببــة لمحطــات الطاقــة ،واألرصفــة،
وخطــوط األنابيــب ،والهيــاكل الخرســانية وغيرهــا مــن الهيــاكل المعدنيــة المدفونــة أو
المغمــورة .تهــدف أعمــال شــركة كامبرالنــد للحمايــة الكاثوديــة المحــدودة المملكــة
المتحــدة فــي الكويــت إلــى توفيــر خدمــات اإلمــداد والتشــغيل المســتمرة من الحماية
الكاثوديــة إلــى الســوق الكويتــي.
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تأسســت شــركة المــوزع الكويتــي للكيماويــات ( )KDCفــي عــام  2006كمــوزع
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 محددة
لصناعــات العمــاء المحــددة والتــي تشــمل البالســتيك والســيارات والمصافــي
وحقــول النفــط والتعديــن ،باإلضافــة إلــى معالجــة الميــاه.
هندسة النفط والغاز ( )O & Gهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة تأسست
عامــا مــن الخبــرة فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي
فــي عــام  1976ولديهــا أكثــر مــن ً 42
الكويت.

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 ( 31.14دوالر أمريكــي) )
مجموع القوى العاملة1600 :

المعدات :أكثر من  450من المعدات الثقيلة والثقيلة والثابتة.

األرض والمرافق :حوالي  10000متر مربع

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

تقــدم شــركة ســيول للفحــص واالختبــار المحــدودة -الشــرق األوســط مجموعــة
واســعة مــن الخدمــات عاليــة التخصــص مثــل االختبــار غيــر التدميــري وفحــص الطــرف
الثالــث واإلشــراف والفحــص علــى الســفن والبحــار وتشــخيص المرافــق واالستشــارات
عامــا ،قدمــت شــركة ســيول للفحــص واالختبــار المحــدودة
الفنيــة .منــذ أكثــر مــن ً 25
الشــرق األوســط خدمــات الفحــص فــي العالــم لمصانــع النفــطوالغــاز والبتروكيماويــات ومحطــات توليــد الطاقــة ،وحصلــت علــى اعتــراف عالمــي
بهــدف أن تصبــح رائــدة علــى مســتوى العالــم فــي صناعــة الفحــص.

أصبحــت شــركة ســيول للفحــص واالختبــار المحــدودة -الشــرق األوســط منــذ نشــأتها
قــوة منافســة فــي قطــاع المشــاريع فــي الكويــت.
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك( .مقفلة)
وشركاتهــا التابعة

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقب الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك( .مقفلة) وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

المحتويات
تقرير مراقب الحسابات المستقل
بيان المركز المالي المجمع
بيان الدخل المجمع
بيان الدخل الشامل المجمع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تقريــر مراقــب الحســابات المســتقل إلــى الســادة المســاهمين فــي الشــركة الــدرة
للخدمــات البتروليــة ش.م.ك( .مقفلــة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
برأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تُ ظهــر بصــورة
عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز
المالــي المجمــع لشــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة
ش.م.ك( .مقفلــة) («الشــركة األم») وشــركاتها
التابعــة (يشــار إليهــم معـ ًـا بـ»المجموعــة») كمــا
فــي  31ديســمبر  2021وأداءهــا المالــي المجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ
وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

قمنا بتدقيق ما يلي
تشــمل البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة مــا
يلــي:
<بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31
ديســمبر 2021؛

<بيــان الدخــل المجمــع للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ.
<بيــان الدخــل الشــامل المجمــع للســنة المنتهيــة
بذلــك التاريــخ.
<بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ.
<بيــان التدفقــات النقديــة المجمــع للســنة
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ.
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<اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمــع،
والتــي تشــمل السياســات المحاســبية الهامــة
والمعلومــات التفســيرية األخــرى.

أساس الرأي
وفقــا للمعاييــر الدوليــة
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق ً
للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر
مبينــة بالتفصيــل ضمــن قســم مســؤوليات مراقــب
الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة
مــن هــذا التقريــر.

ونعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة
ـاس لرأينــا.
ومالئمــة لتوفيــر أسـ ٍ

االستقاللية
وفقــا لقواعــد
نحــن مســتقلون عــن المجموعــة
ً
الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين المهنييــن
(بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل الدوليــة) الصــادرة
عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي
للمحاســبين ومتطلبــات الســلوك األخالقــي
المتعلقــة بعمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات
الماليــة المجمعــة فــي دولــة الكويــت .وقــد
وفقــا
اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى
ً
لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخالقــي
للمحاســبين المهنييــن.
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المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى.
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس
اإلدارة باســتثناء البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر
تدقيقنــا عليهــا.

إن رأينــا عــن البيانــات الماليــة المجمعــة ال يغطــي
المعلومــات األخــرى ،وال نبــدي أي اســتنتاج بــأي
شــكل للتأكيــد عليهــا.
تنحصــر مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا

للبيانــات الماليــة المجمعــة فــي قــراءة المعلومــات
األخــرى الــواردة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،نقــوم
بالنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق
بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو مــع
مــا حصلنــا عليــه مــن معلومات أثنــاء عملية التدقيق،
أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود أخطــاء بهــا بشــكل
جوهــري .وإذا اســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة فــي
المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ
تقريــر مراقــب الحســابات ،اســتناد ًا إلــى مــا قمنــا بــه
مــن أعمــال ،فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك.
هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص.

برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه
برج الراية  ،2الطابق  ،23-24ص.ب 1753 .الصفاة  ،13018شرق ،الكويت
هاتف 965+ 2227 5777:فاكس www.pwc.com 965+ 2227 5888
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تقريــر مراقــب الحســابات المســتقل إلــى الســادة المســاهمين فــي الشــركة الــدرة
للخدمــات البتروليــة ش.م.ك( .مقفلــة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مســؤوليات اإلدارة والمســؤولين عــن الحوكمــة
فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة المجمعــة

إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل
لهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقـ ًـا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،ووفقـ ًـا ألحــكام قانــون
الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة،
وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة
ضروريــة لتتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة
خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة
عــن احتيــال أو خطــأ.

وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة ،فــإن اإلدارة
تعــد مســؤولة عــن تقييــم مــدى قــدرة المجموعــة
علــى االســتمرار فــي عملهــا التجــاري واإلفصــاح
 عنــد الضــرورة  -عــن األمــور المتعلقــة بهــذهاالســتمرارية ،وكذالــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية
المحاســبي إال إذا كانــت اإلدارة تعتــزم تصفيــة
المجموعــة أو وقــف أنشــطتها أو لــم يكــن لديهــا
أي بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
ويتولــى المســؤولون عــن الحوكمــة مســؤولية
اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة
للمجمو عــة .

مســؤولية مراقــب الحســابات حــول تدقيــق
البيانــات الماليــة المجمعــة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول
عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خالية
مــن أي خطــأ جوهــري ،ســواء كان ناشـ ًـئا عــن احتيــال
أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي
ـال
يتضمــن رأينــا .يمثــل التأكيــد المعقــول مســتوى عـ ٍ
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مــن التأكيــد ،ولكنــه ال يعــد ضمانـ ًـا بــأن التدقيــق
الــذي يتــم وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة ســوف يكشــف
دومـ ًـا عــن أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده.
وتنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر
جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل
معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا
المســتخدمون بنـ ًـاء علــى هــذه البيانــات الماليــة
المجمعــة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة
للتدقيــق ،فإننــا نمــارس األحــكام المهنيــة ونحافــظ
علــى الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق .كمــا
أننــا نقــوم بمــا يلــي:
<تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة
للبيانــات الماليــة المجمعــة ،الناشــئة ســواء مــن
االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات
التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر ،والحصــول
علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة لتوفيــر
ـاس لرأينــا .إن خطــر عــدم اكتشــاف أي
أسـ ٍ
خطــأ جوهــري ناشــئ عــن االحتيــال يعتبــر أعلــى
مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن األخطــاء ،نظــر ًا ألن
االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو حــذف
متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.
<الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات
العالقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم
إجــراءات التدقيــق التــي تعتبــر مناســبة وفقــا
للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء الــرأي عــن فاعلية
أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
التقرير السنوي 2021

<تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية
المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات
المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي
قامــت بهــا اإلدارة.

ش.م.ك( .مقفلــة)

تقريــر حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة
(تتمــة) .

<التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة مســؤوليات مراقــب الحســابات حــول تدقيــق
اســتخدام اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة
البيانــات الماليــة المجمعــة (تتمــة)
<المحاســبي ،ومــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد
مــادي مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر
ً
ـكوكا جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة المجموعة
شـ

علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بنـ ًـاء
علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا.
وفــي حــال اســتنتاج وجــود شــك مــادي ،فإننــا
مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق
إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي

البيانــات الماليــة المجمعــة ،أو إذا كانــت
اإلفصاحــات غيــر كافيــة ،نقــوم بتعديــل رأينــا.

إن اســتنتاجاتنا تســتند إلــى أدلــة التدقيــق التــي
تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق

الخــاص بنــا .ومــع ذلــك ،فقــد تتســبب أحــداث أو
ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف المجموعــة
عــن مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

تقريــر مراقــب الحســابات المســتقل إلــى الســادة
المســاهمين فــي الشــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة
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<تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة
المجمعــة وهيكلهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك
اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
المجمعــة تمثــل المعامــات واألحــداث بطريقــة
تحقــق عرضـ ًـا عـ ً
ـادال.
<الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة
فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت
أو أنشــطة األعمــال داخــل المجموعــة إلبــداء
رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .ونحــن
مســؤولون عــن توجيــه أعمــال التدقيــق الخاصــة
بالمجموعــة واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا.
ونبقــى وحدنــا مســؤولين عــن رأي التدقيــق
الخــاص بنــا.
ونقــوم بالتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة
فيمــا يتعلــق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت
التدقيــق الــذي تــم التخطيــط لــه واكتشــافات
التدقيــق الجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك أي قصــور
جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي قمنــا بتحديدهــا
خــال أعمــال التدقيــق.
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تقريــر حــول المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
األخــرى

مــا نــص عليــه قانــون الشــركات رقــم  1لســنة 2016

وأن
والئحتــه التنفيذيــة وعقــد تأســيس الشــركة األم ّ

برأينــا أيضـ ًـا أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية

الجــرد قــد أجــري وفقـ ًـا لألصــول المرعيــة ،وأنــه فــي

منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة باإلضافــة

إلــى محتويــات تقريــر مجلــس اإلدارة المتعلــق بهــذه
البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ورد فــي
دفاتــر الشــركة األم .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة
المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألداء

مهمتنــا وأن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن كل

حــدود المعلومــات التــي توفــرت لدينــا واعتقادنــا لــم
تقــع خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021
أي مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة 2016

التنفيذيــة أو عقــد التأســيس علــى وجــه قــد
ولوائحــه
ّ
يؤثــر جوهريـ ًـا فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزهــا
المالــي المجمــع.

خالد إبراهيم الشطي

سجل مراقبي الحسابات رقم  175فئة “أ”
برايس ووترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)
 16مارس 2022
الكويت
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شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك( .مقفلة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
اإليضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات
الموجودات غير الملموسة
الشهرة
استثمار في شركة زميلة
استثمار في مشروع مشترك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المتداولة
المخزون
موجودات العقود
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
أرصدة لدى بنوك ونقدية
أعمال قيد التنفيذ

2020

5
6
8
9
10
11

5,729,185
988,096
3,829,409
601,882
22,674
1,512,647
12,683,893

6,372,102
988,096
3,978,105
893,782
18,915
4,198,897
16,449,897

12
13
14
23
15

2,697,691
3,063,788
10,935,638
1,288,673
3,360,391
7,170,275
28,516,456
41,200,349

1,890,758
3,667,542
12,648,975
1,053,854
2,612,987
6,284,066
28,158,182
44,608,079

إجمــالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
تغير في احتياطي القيمة العــادلة
فائض إعادة التقييم
خسائر متراكمة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة

2021

كما في  31ديسمبر

16
17
17

صافي حقوق الملكية

26,384,194
30,368
30,368
()1,312,271
1,396,510
()7,579,712
18,949,457
1,200,419
20,149,876

26,384,194
30,368
30,368
()6,831,148
1,396,510
()1,066,542
19,943,750
1,280,215
21,223,965

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
قروض طويلة األجــل

18
19

المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
قرض قصير األجل
سحوبات بنكية على المكشوف

1,260,203
12,888,000
14,148,203

1,435,824
12,645,000
14,080,824

20
23
19
15

6,002,575
54,984
174,997
669,714
6,902,270
21,050,473
41,200,349

4,862,969
178,555
1,944,584
2,317,182
9,303,290
23,384,114
44,608,079

إجمــالي المطلوبات
إجمــالي حقوق الملكية والمطلوبات

وليد عبداهلل ابراهيم الحوطي
رئيس مجلس اإلدارة
التقرير السنوي 2021
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بيان الدخل المجمع

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
السنة المنتهية في  31ديسمبر

اإليضاح
إيرادات من عقود مع العمالء
تكلفة المبيعات وتكاليف العقد
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف التمويل
صافي خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية وموجودات العقود
انخفاض قيمة البنود بطيئة الحركة
انخفاض قيمة الشهرة
الحصة من نتائج شركة زميلة
الحصة من نتائج مشروع مشترك
إيرادات أخرى
خسارة السنة
العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
خسارة السنة

21
( 3.1ب)
12
8
9
10
22

2021
12,085,053
()9,538,500
2,546,553

12,622,440
()10,831,372
1,791,068

()2,122,736
()666,442
()1,100,686
()106,875
()148,696
()36,900
3,759
668,580
()963,443

()2,173,860
()751,274
()868,326
()46,391
49,176
()35,962
912,585
()1,122,984

()1,121,647
158,204
()963,443

()1,429,869
306,885
()1,122,984

إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  9إلى  43تمثل جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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2020
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بيان الدخل الشامل المجمع

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

2020

خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن تتم إعــادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع
تغير في احتياطي القيمة العــادلة
الدخل الشامل اآلخر(/الخسارة) للسنة
إجمـالي الخسارة الشاملة للسنة

()963,443

()1,122,984

127,354
127,354
()836,089

()39,837
()39,837
()1,162,821

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
إجمـالي الخسارة الشاملة للسنة

()994,293
158,204
()836,089

()1,469,706
306,885
()1,162,821

إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  9إلى  43تمثل جزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

التقرير السنوي 2021

21

الرصيد في  31ديسمبر 2021

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
تحويل الخسارة من استبعاد استثمارات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى
األرباح المحتجزة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

الدخل الشامل اآلخر للسنة

خسارة السنة

الدخل الشامل

الرصيد في  31ديسمبر 2020

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

زيادة رأس المــال

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

(خسارة)  /ربح السنة

الدخل الشامل

الرصيد في  1يناير 2020

30,368

-

-

-

-

-

30,368

-

-

-

-

-

30,368

30,368

-

-

-

-

-

30,368

-

-

-

-

-

30,368

()1,312,271

-

5,391,523

127,354

127,354

-

()6,831,148

-

-

()39,837

()39,837

-

()6,791,311

1,396,510

-

-

-

-

-

1,396,510

-

-

-

-

-

1,396,510

()7,579,712

-

()5,391,523

()1,121,647

-

()1,121,647

()1,066,542

-

-

()1,429,869

-

()1,429,869

363,327

األرباح
المرحلة
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26,384,194

-

-

-

-

-

26,384,194

-

740,103

-

-

-

25,644,091

رأس
المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

تغير في
احتياطي القيمة
العــادلة

فائض إعادة
التقييم

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

18,949,457

-

-

()994,293

127,354

()1,121,647

19,943,750

-

740,103

()1,469,706

()39,837

()1,429,869

20,673,353

اإلجمالي
الفرعي

1,200,419

()238,000

-

158,204

-

158,204

1,280,215

()467,000

-

306,885

-

306,885

1,440,330

حصص غير
مسيطرة

20,149,876

()238,000

-

()836,089

127,354

()963,443

21,223,965

()467,000

740,103

()1,162,821

()39,837

()1,122,984

22,113,683

إجمالي حقوق
الملكية
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بيان التدفقات النقدية المجمع

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
السنة المنتهية في  31ديسمبر
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
خسارة السنة
تسويات لـــ:
استهالك
الحصة من نتائج شركة زميلة
الحصة من نتائج مشروع مشترك
ربح من استبعاد الممتلكات والمعدات
مخصص البنود بطيئة الحركة
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
انخفاض قيمة الشهرة
تكاليف التمويل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ً
مطلوبا
مخصص لم يعد
التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات العقود
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
حصة الزكاة المدفوعة
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
التشغيلية
صافي النقد الناتج من األنشطة
ّ
االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة
ّ
شراء الممتلكات والمعدات
متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات
متحصالت من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

اإليضاح

5
9
10
12
 3.1و 14
8
18

18

()963,443

()1,122,984

517,442
36,900
()3,759
()68,471
106,875
1,100,686
148,696
666,442
246,793
()2,416
1,785,745

869,100
()49,176
35,962
()49,764
46,391
868,326
751,274
294,610
()86,298
1,557,441

()913,808
()440,515
603,754
1,139,606
()67,862
()123,571
1,983,349
()419,998
1,563,351

621,832
()924,287
885,839
()896,080
171,056
1,415,801
()7,884
()556,883
851,034

()146,205
340,151
2,813,604
255,000
3,262,550

()512,320
221,480
510,000
219,160

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من قروض ألجــل
سداد قروض ألجل
تكاليف تمويلية مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة في الشركات التابعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()1,526,587
()666,442
()238,000
()2,431,029

235,209
()751,274
()467,000
()983,065

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
أرصدة لدى البنوك ونقدية في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

2,394,872
295,805
2,690,677

87,129
208,676
295,805

األنشطة التشغيلية والتمويلية واالستثمارية غير النقدية (إيضاح )27

5

2021

2020

9

15
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المعلومات العامة
تأسســت شــركة ايه كيو الشــرق األوســط ذ.م.م.
(«الشــركة األم») فــي  20مايــو  2002كشــركة
ذات مســؤولية محــدودة فــي دولــة الكويــت.
غيــرت الشــركة األم كيانهــا القانونــي إلــى شــركة
مســاهمة كويتيــة فــي  10إبريــل  2006وتغيــر اســم
الشــركة األم إلــى «شــركة الــدرة للخدمــات البتروليــة
ش.م.ك( .مقفلــة)» فــي  8أغســطس .2010
تتمثــل األهــداف التــي تأسســت الشــركة األم مــن
أجلهــا كمــا يلــي:

أ)

القطاع النفطي

1.القيــام بكافــة األعمــال البتروليــة والمدنيــة
الالزمــة للقطــاع النفطــي.
2.القيــام بأعمــال الصيانــة والخدمــات العامــة
المختلفــة لجميــع األعمــال النفطيــة وذلــك
علــى النحــو األتــي:
<الصيانة والخدمات العامة:
صيانــة وإصــاح آبــار النفــط وتحســين إنتاجهــا -
الصيانــة الكهربائيــة والميكانيكيــة  -صيانــة األجهــزة
الدقيقــة والتحكــم  -صيانــة معامــل الغــاز الحمضــي
 تصليــح وطــاء خزانــات النفــط  -صيانــة أماكــنمواقــع إرســاء الســفن واألعمــال المتعلقــة بهــا
 صيانــة معــدالت التبريــد بالحقــول والمعــداتالثقيلــة  -صيانــة وخدمــات مصانــع األســمدة البولــي
بروبليــن  -إســالة الغــاز وخلــط الزيــوت  -أي مصانــع
أخــرى تخــص القطــاع النفطــي.
<البيئة النفطية
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تزويــد وتركيــب أجهــزة متنقلــة فــي المواقــع
النفطيــة لرصــد وقيــاس ملوثــات الهــواء بشــكل
دوري  -توريــد عمالــة فنيــة متخصصــة فــي مكافحــة
تلــوث البيئــة البحريــة المحيطــة بالمواقــع النفطيــة -
صيانــة وســامة المنشــآت النفطيــة وخطــوط النقــل
وناقــات النفــط والغــاز والمصافــي والمصانــع
والمالحــق المرتبطــة بهــا وتوريــد وتركيــب معــدات
الســامة وأنظمــة األمــن ومراقبــة الموانئ النفطية
(كاميــرات المراقبــة  -أنظمــة اإلنــذار ضــد الســرقة
 مكافحــة الحريــق  -معــدات كشــف المعــادنوالمتفجــرات وخالفــه).
3.القيــام كوســطاء لكافــة العمليــات األخــرى
التــي تســتلزمها الشــركات المختلفــة مــن
أعمــال ومصالــح وأغــراض متنوعــة فــي كافــة
امجــاالت النفطيــة الرئيســية للقطــاع النفطــي
(وذلــك بعــد موافقــة وزارة الطاقــة).
4.تملــك المنقــوالت والعقــارات الالزمــة للشــركة
األم لمباشــرة نشــاطها في الحدود المســموح
بهــا وفقـ ًـا للقانــون.

5.اســتغالل الفوائــض الماليــة المتوفــرة لــدى
الشــركة األم عــن طريــق اســتثمارها فــي
محافــظ تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات
متخصصــة .

يكــون للشــركة األم مباشــرة االعمــال الســابق
ذكرهــا فــي دولــة الكويــت والخــارج بصفــة أصليــة أو
بالوكالــة .ويجــوز للشــركة األم ان تكــون لهــا مصلحــة
أو تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــة التــي تــزاول فــي
أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو التــي قــد تســاعد الشــركة
األم فــي تحقيــق أغراضهــا فــي دولــة الكويــت
وخارجهــا ،ولهــا ان تنشــئ أو تشــتري و  /أو تشــترك
فــي تأســيس هــذه الهيئــات أو الشــركات التابعــة
لهــا.
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يقــع المقــر المســجل للشــركة األم فــي ص.ب.
 ،26583الصفــاة  ،13126الكويــت.
تــم اعتمــاد إصــدار هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة
للشــركة األم وشــركاتها التابعــة ( يشــار إليهــم
مجتمعيــن ب ـ «المجموعــة») عــن الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2021وفقـ ًـا لقــرار مجلــس إدارة
الشــركة األم بتاريــخ  8مــارس  2022وتخضــع
لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهم
الشــركة األم .ويملــك مســاهم الشــركة األم
الصالحيــة لتعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بعــد
إصدارهــا.
2.ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي
إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مبينــة
ـكل
أدنــاه .ولقــد تــم تطبيــق هــذه السياســات بشـ ٍ
ثابــت علــى كافــة الســنوات المعروضــة مــا لــم ُيذكــر
خــاف ذلــك.

ّإن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة بالتوافــق
مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يقتضــي
معينــة.
اســتخدام تقديــرات محاســبية دقيقــة ّ

كمــا يتطلــب مــن اإلدارة القيــام بوضــع
تقديــرات عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية

الخاصــة بالمجموعــة .وقــد تؤثــر التغيــرات فــي

االفتراضــات بشــكل كبيــر علــى البيانــات الماليــة
المجمعــة فــي الفتــرة التــي تنالهــا تلــك التغيــرات

وتــرى اإلدارة أن تلــك االفتراضــات األساســية
مالئمــة ،وقــد تــم اإلفصــاح عــن المناطــق
التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو
التعقيــد أو المناطــق التــي تكــون االفتراضــات
والتقديــرات الخاصــة بهــا هامة بالنســبة للبيانات
الماليــة المجمعــة فــي اإليضــاح رقــم .4
( )2مبدأ التكلفة التاريخية
أعــدت البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس
التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء بعــض الممتلــكات
والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة

 1-2أساس اإلعداد
( )1االلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية
تــم إعــداد البيانات الماليــة المجمعة للمجموعة
وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة واجبــة
التطبيــق علــى الشــركات التــي ترفــع تقاريرهـ ــا
وفقـ ًـا لتلــك المعاييــر وقانــون الشــركات رقــم
 1لســنة  2016ولوائحــه التنفيذيــة .وتلتــزم
البيانــات الماليــة المجمعــة بالمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر
المحاســبية الدولــي.
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والعقــارات االســتثمارية والموجــودات الماليــة
التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر.
 1-1-2التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية
والسياســات واإلفصاحــات

(أ) المعاييــر الجديــدة والمعدلــة المطبقــة مــن
قبــل المجموعــة:
أصبحــت مجموعــة مــن المعاييــر الجديــدة أو
المعدلــة مطبقـ ًـة لفتــرة التقريــر الحاليــة .ولــم
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تقــم المجموعــة بتغيــر سياســاتها المحاســبية أو
إجــراء أي تعديــات بأثــر رجعــي نتيجـ ًـة العتمــاد
هــذه المعاييــر .قامــت المجموعــة بتطبيــق
جميــع المعاييــر والتعديــات والتحســينات التــي
تــم تطبيقهــا ألول مــرة علــى الفتــرة الماليــة
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2021ولــم يكــن
ألي منهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة
المجمعــة.
(ب) المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة
الصــادرة وغيــر المطبقــة بعــد مــن قبــل المجموعــة:
تــم نشــر عــدد مــن المعـ ــايير المحاســبية
والتفســيرات الجديــدة غيــر اإللزاميــة لفتــرات
إعــداد التقاريــر فــي  31ديســمبر  2021ولــم يتــم
تطبيقهــا مــن قبــل المجموعــة بصــورة مبكــرة.
وليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذه المعاييــر
تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة فــي فتــرات
التقريــر الحاليــة أو المســتقبلية وعلــى المعامــات
المســتقبلية المتوقعــة.

تقوم المجموعة باســتخدام طريقة االســتحواذ
المحاسـ ّـبية للمحاســبة عــن اندمــاج األعمــال.
تقــوم الشــركة باســتخدام طريقــة االســتحواذ
للمحاســبة عــن كافــة اندماجــات األعمــال،
بصــرف النظــر عــن مــا إذا كانــت أدوات الملكيــة
أو غيرهــا مــن الموجــودات قــد تــم االســتحواذ
عليهــا .ويتألــف المقابــل المحــول لالســتحواذ
علــى شــركة تابعــة ممــا يلــي:
<القيم العادلة للموجودات المحولة
<المطلوبــات المتكبــدة إلــى المالكيــن الســابقين
لألعمــال المســتحوذ عليهــا
<حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة
<القيمــة العادلــة ألي أصــل أو التــزام ناتــج عــن
ترتيــب مقابــل محتمــل ،و

 -2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)

<القيمــة العادلــة ألي حصــص ملكيــة ســابقة فــي
الشــركة التابعة

 ٢-٢مبــادئ التجميــع ومحاســبة حقــوق
ا لملكيــة

ويتــم قيــاس الموجــودات القابلــة للتحديــد
التــي تــم االســتحواذ عليهــا والمطلوبــات
والمطلوبــات المحتملــة التــي يتــم تحملهــا
فــي عمليــة اندمــاج األعمــال ،مــع اســتثناءات
محــدودة ،مبدئيـ ًـا بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ
االســتحواذ .تقــوم المجموعــة بالنســبة
لــكل عمليــة اســتحواذ علــى حــدة باالعتــراف
بالحصــة غيــر المســيطرة فــي الشــركة التــي
تــم االســتحواذ عليهــا ،إمــا بالقيمــة العادلــة
أو بالحصــة المتناســبة فــي صافــي موجــودات
الشــركة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد
العائــدة للحصــة غيــر المســيطرة .يتــم إدراج
التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ كمصروفــات
عنــد تكبدهــا.

(أ) الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي كافــة الشــركات التــي
يكــون للمجموعــة الســيطرة عليهــا (بمــا فــي
ذلــك الكيانــات المهيكلــة) .تتحقــق للمجموعــة
الســيطرة علــى الشــركة عندمــا تكــون
المجموعــة معرضــة إلــى أو لديهــا حقــوق فــي
عائــدات متغيــرة مــن المشــاركة فــي الشــركة
كمــا يكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى
هــذه العائــدات مــن خــال صالحيتهــا علــى إدارة
أنشــطة الشــركة .يتــم تجميــع الشــركات التابعــة
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مــن تاريــخ تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة.
كمـ ــا يتــم فصلهــا مــن تاريــخ توقــف الســيطرة.

التقرير السنوي 2021

إن الزيــادة فــي المقابــل المحــول وقيمــة أي
حصــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ
عليهــا والقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ
ألي حصــص ملكيــة ســابقة فــي المنشــأة
المســتحوذ عليهــا ،عــن القيمــة العادلــة لصافي
الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا
يتــم إدراجهــا تحــت بنــد الشــهرة .وفــي حــال
كانــت هــذه المبالــغ أقــل مــن القيمــة العادلــة
لصافــي موجــودات الشــركات المســتحوذ
عليهــا ،يتــم االعتــراف بالفــرق مباشــرة فــي
بيــان الدخــل المجمــع مــن خــال اتفاقيــة شــراء
بالمقايضــة .عنــد تأجيــل التســوية ألي جــزء مــن
المقابــل المــادي ،فــإن المبالــغ المســتحقة يتــم
خصمهــا إلــى قيمتهــا الحاليــة كمــا هــي فــي
تاريــخ التحويــل .معــدل الخصــم المســتخدم هــو
معــدل االقتــراض اإلضافــي الخــاص بالمنشــأة،
وهــو المعــدل ذاتــه للحصــول علــى قــرض
مشــابه مــن ممــول مســتقل وفقــا لشــروط
وأحــكام قابلــة للمقارنــة.
يصنــف المقابــل المحتمــل إمــا كحقــوق ملكيــة
أو كمطلوبــات ماليــة .ويتــم إعــادة قيــاس
المبالــغ المصنفــة كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة
العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــر فــي بيــان الدخــل
المجمــع.
فــي حــال تــم تحقيــق اندمــاج األعمــال علــى
مراحــل ،فــإن القيمــة الدفتريــة عنــد تاريــخ
االســتحواذ للحقــوق المملوكــة سـ ً
ـابقا للشــركة
المســتحوذة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا
تتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ
االســتحواذ .يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر
ناتجــة عــن عمليــة إعــادة القيــاس فــي بيــان
الدخــل المجمــع .تُ حــذف المعامــات واألرصــدة
واألربــاح غيــر المحققــة عن المعامــات الداخلية
التــي تتــم فيمــا بيــن شــركات المجموعــة .كمــا
يتــم حــذف الخســائر غيــر المحققــة مــا لــم تقــدم
المعاملــة دليـ ً
ـا علــى االنخفــاض فــي قيمــة
األصــل المحــول .لقــد تــم تعديــل السياســات
التقرير السنوي 2021

المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة بمــا
يضمــن اتســاقها مــع السياســات المطبقــة مــن
قبــل المجموعــة.

الحصــص غيــر المســيطرة فــي النتائــج وحقــوق
الملكيــة للشــركات التابعــة يتم توضيحها بشــكل
منفصــل فــي بيــان الدخــل المجمــع وبيــان الدخل
الشــامل المجمــع ،وبيــان التغيــرات المجمــع.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 2-2مبــادئ التجميــع ومحاســبة حقــوق
الملكيــة (تتمــة)
( )1الشركات التابعة (تتمة)
فــي حقــوق الملكيــة المجمــع وبيــان المركــز
المالــي المجمــع علــى التوالــي.
وألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم
تخصيــص الشــهرة فــي اندمــاج األعمــال لــكل
وحــدة مولــدة للنقــد أو لمجموعــة وحــدات
مولــدة للنقــد التــي يكــون مــن المتوقــع أن
تســتفيد مــن االندمــاج .إن كل وحــدة أو
مجموعــة مــن الوحــدات والتــي يتــم تخصيــص
الشــهرة التجاريــة لهــا تمثــل المســتوى األدنــى

فــي الشــركة والــذي يتــم فيــه مراقبــة الشــهرة
ألغــراض اإلدارة الداخليــة .تتــم مراقبــة الشــهرة
علــى مســتوى القطــاع التشــغيلي .يتــم إجــراء
مراجعــة انخفــاض قيمــة الشــهرة بشــكل ســنوي
أو بشــكل أكثــر تكــرار ًا إذا أشــارت األحــداث أو

التغيــرات فــي الظــروف إلــى انخفــاض محتمــل

فــي القيمــة .تتــم مقارنــة القيمــة الدفتريــة
للشــهرة مــع القيمــة القابلــة لالســترداد وهــي
القيمــة المســتخدمة والقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا
تكاليــف البيــع أيهمــا أعلــى .يتــم االعتــراف بــأي
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انخفــاض فــي القيمــة علــى الفــور كمصروفــات
وال يتــم عكســه الحقـ ًـا.

المســتلمة أو المدينــة مــن شــركة زميلــة
ومشــاريع مشــتركة كتخفيــض فــي القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار.

الشــركات الزميلــة هــي كافــة الشــركات التــي
يكــون للمجموعــة تأثيــر كبيــر عليهــا ولكــن دونمــا
ســيطرة .وغالبـ ًـا مــا ينطبــق هــذا حيــن تكــون
للمجموعــة بيــن  20%و 50%مــن حقــوق
التصويــت .يتــم احتســاب االســتثمارات فــي
الشــركات الزميلــة باتبــاع طريقــة حقــوق الملكيــة
المحاســبية (انظــر (د) أدنــاه) بعــد االعتــراف بهــا
مبدئيـ ًـا بالتكلفــة.

عندمــا تتســاوى حصــة المجموعــة مــن الخســائر
فــي اســتثمار يمثــل حقــوق الملكيــة أو تتجــاوز
حصتهــا فــي الشــركة ،بمــا فــي ذلــك أي أرصــدة
مدينــة طويلــة األجــل أخــرى غيــر مضمونــة ،ال
تعتــرف المجموعــة بــأي خســائر إضافيــة مــا لــم
تكــن قــد تكبــدت التزامــات أو قامــت بســداد
دفعــات نيابـ ًـة عــن الشــركة األخــرى.

( )2الشركات الزميلة

( )3الترتيبات المشتركة
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11
«الترتيبــات المشــتركة» ،تصنّ ــف االســتثمارات
فــي الترتيبــات المشــتركة علــى أنهــا عمليــات
مشــتركة أو مشــاريع مشــتركة ،ويتوقــف ذلــك
علــى الحقــوق وااللتزامــات التعاقديــة لــكل
مســتثمر بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي
للترتيــب المشــترك.
تُ حتســب الحصــص فــي المشــاريع المشــتركة
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة (انظــر (ب)
مبدئيــا بالتكلفــة فــي
أدنــاه) ،بعــد تســجيلها
ً
بيــان المركــز المالــي المجمــع.

طريقة حقوق الملكية
وفقـ ًـا لطريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية ،يتــم
االعتــراف باالســتثمارات مبدئيـ ًـا بالتكلفــة ،ويتــم
تعديلهـ ــا بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة
مــن األربــاح أو الخســائر الالحقــة لالســتحواذ مــن
الشــركة المســتثمر فيهــا فــي الربــح أو الخســارة،
وحصــة المجموعــة مــن حــركات الدخــل الشــامل
اآلخــر للشــركة المســتثمر فيهــا فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر .يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح
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تُ حــذف األربــاح والخســائر غيــر المحققــة التــي
تنتــج مــن المعامــات بين المجموعة وشــركاتها
الزميلــة فــي حــدود حصــة المجموعــة فــي هــذه
الشــركات .تُ حــذف الخســائر غيــر المحققــة أيضـ ًـا
مــا لــم تقــدم المعاملــة دليـ ً
ـا علــى انخفــاض
قيمــة األصــل المحــول .يتــم اختبــار القيمــة
الدفتريــة لالســتثمارات التــي تتــم محاســبتها
بطريقــة حقــوق الملكيــة لتحــري االنخفــاض
وفقـ ًـا للسياســة المبينــة فــي اإليضــاح (4-1ج).

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 2-2مبــادئ التجميــع ومحاســبة حقــوق
الملكيــة (تتمــة)
التغيرات في حصص الملكية
تعامــل المجموعــة المعامــات المبرمــة مــع
حملــة الحصــص غيــر المســيطرة التــي ال تــؤدي
إلــى فقــدان الســيطرة كالمعامــات التــي تتــم
مــع مالكــي أســهم المجموعــة .إن التغييــر فــي
حصــة الملكيــة يــؤدي إلــى التعديــل بيــن القيــم
الدفتريــة للحصــص المســيطرة وغيــر المســيطرة
التقرير السنوي 2021

لعكــس حصصهــا النســبية فــي الشــركة التابعــة.
يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن مبلــغ تعديــل
الحصــص غيــر المســيطرة وأي مقابــل مدفــوع
أو مقبــوض فــي احتياطــي منفصــل ضمــن
حقــوق الملكيــة العائــدة لمالكــي الشــركة األم.

عندمــا توقــف المجموعــة التجميــع أو حســاب
حقــوق الملكيــة الســتثمار مــا بســبب فقــدان
السيطرة ،أو السيطرة مشتركة أو تأثير جوهري،
يتــم إعــادة قيــاس أي حقــوق محتفــظ بهــا
فــي المنشــأة بالقيمــة العادلــة ،مــع االعتــراف
بالتغيــر فــي القيمــة الدفتريــة فــي بيــان الدخــل
المجمــع .تصبــح القيمــة العادلــة هــي القيمــة
الدفتريــة المبدئيــة ألغــراض االحتســاب الالحــق
للحقــوق المحتفــظ بهــا إمــا كشــركة زميلــة أو
كمشــروع مشــترك أو كموجــودات ماليــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم احتســاب أي مبالــغ
ســبق االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــأة كمــا لــو كانــت
المجموعــة قــد قامــت مباشــرة باســتبعاد
الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة .وقــد
يعنــي هــذا أن ُيعــاد تصنيــف المبالــغ المعتــرف
بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بيــان
الدخــل المجمــع.
إن تــم تخفيــض حصــة الملكيــة فــي مشــروع
مشــترك أو شــركة زميلــة مــع االحتفــاظ
بالســيطرة المشــتركة أو التأثيــر الكبيــر ،تتــم
إعــادة تصنيــف فقــط الحصــة المتناســبة مــن
المبالــغ المعتــرف بهــا مسـ ً
ـبقا فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر إلــى ربــح أو خســارة متــى كان
ذلــك مالئمـ ًـا.

 3-2اندماجات األعمــال
تقــوم الشــركة باســتخدام طريقــة االســتحواذ
للمحاســبة عــن كافــة اندماجــات األعمــال ،بصــرف
النظــر عــن مــا إذا كانــت أدوات الملكيــة أو غيرهــا
مــن الموجــودات قــد تــم االســتحواذ عليهــا .ويتألــف
المقابــل المحــول لالســتحواذ علــى شــركة تابعــة
مــن:
التقرير السنوي 2021

< القيم العادلة للموجودات المحولة،
< المطلوبــات المتكبــدة إلــى المالكيــن الســابقين
لألعمــال المســتحوذ عليهــا،
< حصــص حقــوق الملكيــة الصــادرة مــن قبــل
ا لمجمو عــة ،
<القيمــة العادلــة ألي أصــل أو التــزام ناتــج عــن
ترتيــب مقابــل محتمــل ،و
< القيمــة العادلــة ألي حصــص ملكيــة ســابقة
فــي الشــركة التابعــة.
ويتــم قيــاس الموجــودات القابلــة للتحديــد
التــي تــم االســتحواذ عليهــا والمطلوبــات
والمطلوبــات المحتملــة التــي يتــم تحملهــا
فــي عمليــة اندمــاج األعمــال ،مــع اســتثناءات
محــدودة ،مبدئيـ ًـا بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ
االســتحواذ .وتقــوم المجموعــة بالنســبة
لــكل عمليــة اســتحواذ علــى حــدة باالعتــراف
بالحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة التــي
تــم االســتحواذ عليهــا ،إمــا بالقيمــة العادلــة
أو بالحصــة المتناســبة فــي صافــي موجــودات
الشــركة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد
العائــدة للحصــة غيــر المســيطرة.
ويتــم إدراج التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ
كمصروفــات عنــد تكبدهــا.

فائض
< المقابل المحول،
< قيمــة أي حصــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة
المســتحوذ عليهــا،
< القيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ألي حصــص
ملكيــة ســابقة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا.
علــى القيمــة العادلــة فــي صافــي الموجــودات
29

المحــددة المســتحوذ عليهــا يتــم إدراجهــا تحــت
بنــد الشــهرة .وفــي حــال كانــت هــذه المبالــغ أقــل
مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات القابلــة
للتحديــد فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا ،يتــم
االعتــراف بالفــرق مباشــرة فــي بيــان الدخــل المجمــع
كشــراء بالمقايضــة.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 3-2اندماج األعمال (تتمة)
عنــد تأجيــل التســوية ألي جــزء مــن المقابــل
المــادي ،فــإن المبالــغ المســتحقة يتــم خصمهــا
إلــى قيمتهــا الحاليــة كمــا فــي تاريــخ التحويــل.
معــدل الخصــم المســتخدم هومعــدل
االقتــراض اإلضافــي الخــاص بالشــركة ،وهــو
المعــدل ذاتــه للحصــول علــى قــرض مشــابه مــن
ممــول مســتقل وفقــا لشــروط وأحــكام قابلــة
للمقار نــة.
يصنــف المقابــل المحتمــل إمــا كحقــوق ملكيــة
أو كمطلوبــات ماليــة .ويتــم إعــادة قيــاس
المبالــغ المصنفــة كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة
العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــر فــي بيــان الدخــل
المجمــع.
فــي حــال تــم تحقيــق اندمــاج األعمــال علــى
مراحــل ،فــإن القيمــة الدفتريــة عنــد تاريــخ
االســتحواذ لحقــوق المملوكــة سـ ً
ـابقا للشــركة
المســتحوذة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا
تتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ
االســتحواذ .ويتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر
ناتجــة عــن عمليــة إعــادة القيــاس فــي بيــان
الدخــل المجمــع.

 3-2تحويل العمالت األجنبية
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العملة الوظيفية وعملة العرض

البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة
يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية
الرئيســية التــي تعمــل فيهــا المنشــأة («العملــة
الوظيفيــة») .وقــد تــم عــرض البيانــات الماليــة
المجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــو عملــة العــرض
والعملــة الوظيفيــة للشــركة األم وعملــة
العــرض للمجموعــة.
المعامالت واألرصدة
يتــم تحويــل المعامــات بالعملــة األجنبيــة إلــى

العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســعار الصــرف
الســائدة فــي تواريــخ المعامــات أو التقييــم

عندمــا تتــم إعــادة قيــاس البنــود .وإن أربــاح
وخســائر العملــة األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية

هــذه المعامــات ومــن تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات النقديــة المقومــة بعمــات
أجنبيــة بأســعار الصــرف بنهايــة الســنة يتــم

االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع.

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التي تم قياســها
بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باســتخدام أســعار
الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلة .يتم إدراج
الفروقــات الناشــئة عــن تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات المدرجــة بالقيمــة العادلــة كجــزء
مــن ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 4-2الممتلكات والمعدات
التقرير السنوي 2021

تمثــل األراضــي المســتأجرة حــق المجموعــة
فــي اســتخدام األراضــي المؤجــرة بعقــود قابلــة
للتجديــد .يتــم إظهــار األراضــي المســتأجرة
بالقيمــة العادلــة ،بنـ ًـاء علــى التقييمــات مــن قبــل
مثمنيــن خارجييــن مســتقلين .وتتــم التقييمــات
كاف لضمــان عــدم اختــاف القيمــة
ـام ٍ
بانتظـ ٍ
العادلــة لألصــل المعــاد تقييمــه بشــكل كبيــر
الدفتريــة .ويتــم إدراج الممتلــكات
عــن قيمتــه
ّ
التاريخيــة ناقصـ ًـا
والمعــدات األخــرى بالتكلفــة
ّ
التاريخيــة
االســتهالك .وتشــمل التكلفــة
ّ
ـرة إلــى االســتحواذ
النفقــات المنســوبة مباشـ ً
علــى البنــود.

ويتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة
الدفتريــة لألصــل أو يعتــرف بهــا كأصــل منفصــل
عندمــا يكــون ذلــك مالئمـ ًـا فقــط إذا كان مــن
المحتمــل أن تتدفــق مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية
ذات عالقــة بهــذا البنــد إلــى المجموعــة ويمكــن
أن يتــم قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بشــكل موثــوق
فيــه .ويتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة للجــزء
المســتبدل .ويتــم إدراج كافــة اإلصالحــات
والصيانــة األخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع
خــال الفتــرة الماليــة التــي يتــم تكبدهــا خاللهــا.
يتــم إدراج زيــادات القيمــة الدفتريــة الناتجــة عــن
إعــادة تقييــم األرض المســتأجرة فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر وتُ عـ َـرض تحــت بنــد فائــض إعــادة
التقييــم فــي حقــوق الملكيــة .ويتــم تحميــل
االنخفاضات التي تسـ َّـوى مع الزيادات الســابقة
لنفــس األصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
ـرة في
خصــم مــن فائــض إعــادة التقييــم مباشـ ً
وتُ َ
حقــوق الملكيــة ،ويتــم تحميــل أي انخفاضــات
أخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع.

ال تتعــرض األرض المســتأجرة لالســتهالك.
يتــم احتســاب اســتهالك الموجــودات األخــرى
بطريقــة القســط الثابــت لتخصيــص تكلفتهــا
التقرير السنوي 2021

علــى قيمهــا المتبقيــة علــى مــدار األعمــار
اإلنتاجيــة المقــدرة كمــا يلــي:
مبان
ٍ
آليات ومعدات ثقيلة

 3-10سنوات

معدات مكتبية

 3-10سنوات

مركبات

األثاث والتركيبات والبرامج

 20سنة

 5-7سنوات

 3-10سنوات

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة
للموجــودات وتعديلهــا إذا كان ذلــك مالئمـ ًـا
علــى األقــل فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر .ويتــم
تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل فــور ًا إلــى
مبلغــه القابــل لالســترداد إذا كانــت القيمــة
الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن المبلــغ القابــل
لالســترداد المقــدر.
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر مــن االســتبعادات
(إن وجــدت) عبــر مقارنــة المحصــل مــع القيــم
الدفتريــة ويتــم إثباتهــا فــي بيان الدخــل المجمع.
عنــد بيــع الموجــودات المعــاد تقييمهــا ،يتــم
تحويــل المبالــغ المدرجــة فــي فائــض إعــادة
المرحلــة.
التقييــم إلــى األربــاح
ّ

 5-2الموجودات غير الملموسة
اتفاقيات الوكالة
ناقصــا
يتــم إدراج اتفاقيــات الوكالــة بالتكلفــة
ً
خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة ،إن وجــدت.
تــرى إدارة المجموعــة بــأن حقــوق تأجيــر األرض
لديهـ ــا أعمـ ــار إنتاجيــة غيــر محــددة اســتناد ًا إلــى
أن هــذه الموجــودات غيــر الملموســة تمثــل
حقــوق قانونيــة قابلــة للتجديــد كمـ ــا أن هنـ ــاك
ً
افتراضيا.
دليــل ثابــت علــى تأكــد عمليــة التجديــد
ـاوة علــى ذلــك ،تتوقــع اإلدارة أن تســهم
عـ ً
هــذه الموجــودات فــي التدفقــات النقديــة
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بشــكل مســتمر .ال يتــم إطفــاء الموجــودات
غيــر الملموســة ذات األعمـ ــار اإلنتاجيــة غيــر
المحــددة .فــي نهايــة كل فتــرة مفصــح عنهــا
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر ويتــم
الماســبة عــن أي تغييــر فــي التقديــرات علــى
اســس مســتقبلي.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 6-2الشهرة
مبدئيــا بالتكلفــة ،والتــي
يتــم قيــاس الشــهرة
ً
تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول
والمبلــغ المعتــرف بــه للحصــص غيــر المســيطرة
ســابقا ،علــى صافــي
وأي حصــص مملوكــة
ً
الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا
والمطلوبــات المتحملــة .إذا كانــت القيمــة
العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ
عليهــا تزيــد عــن إجمالــي المقابــل المحــول،
تعيــد المجموعــة تقييــم مــا إذا كنــا قــد حددنــا
بشــكل صحيــح كافــة الموجــودات المســتحوذ
عليهــا وكافــة االلتزامــات المتحملــة ومراجعــة
اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي
ســيتم االعتــراف بهــا فــي تاريــخ االســتحواذ.
إذا كان ال يــزال ينتــج عــن إعــادة التقييــم زيــادة
فــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات
المســتحوذ عليهــا علــى إجمالــي المقابــل
المحــول ،يتــم االعتــراف فــي بيــان الدخــل.
بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة
ناقصــا أي خســائر متراكمــة لالنخفــاض
بالتكلفــة
ً
فــي القيمــة .لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة،
يتــم تخصيــص الشــهرة المســتحوذ عليهــا فــي
اندمــاج األعمــال ،اعتبـ ًـارا مــن تاريــخ االســتحواذ،
لــكل وحــدات توليــد النقــد للمجموعــة ،والتــي
مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن االندمــاج ،بغــض
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النظــر عمــا إذا تــم تخصيــص موجــودات أو
مطلوبــات أخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا
لتلــك الوحــدات.
عندمــا يتــم تخصيــص الشــهرة لوحــدة توليــد
النقــد وعندمــا يتــم التخلــص مــن جــزء مــن
العمليــة ضمــن تلــك الوحــدة ،يتــم إدراج
الشــهرة المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة فــي
القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد الربــح أو
الخســارة .يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي
ـاء علــى القيــم النســبية للعمليــة
هــذه الحالــة بنـ ً
المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة
توليــد النقــد.

 7-2المخزون
يتــم بيــان المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة
القابلــة للتحقــق ،أيهمــا أقــل .ويتــم تحديــد
التكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح.
وتشــتمل تكلفــة البضائــع الجاهــزة علــى ســعر
الشــراء وتكاليــف النقــل والمناولــة والتكاليــف
المباشــرة األخــرى التــي تــم تكبدهــا فــي إحضــار
المخــزون لموقعــه ووضعــه الحالييــنّ .
يمثــل
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع
ً
ناقصــا
المقــدر فــي الســياق المعتــاد للعمــل،
مصروفــات البيــع المتغيــرة الســارية.

 8-2انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر
ا لمــــا لية
الشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة ذات
األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة ال تخضــع
ســنويا مــن حيــث
لإلطفــاء ويتــم اختبارهــا
ً
انخفــاض القيمــة ،أو أكثــر مــن ذلــك فــي حــال
أشــارت أي أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف
إلــى احتماليــة انخفــاض قيمتهــا .الموجــودات
األخــرى يتــم اختبارهــا مــن حيــث انخفــاض
القيمــة متــى أشــارت األحــداث أو التغيــرات
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فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد
ال يمكــن اســتردادها .يتــم االعتــراف بخســارة
انخفــاض القيمــة بالنســبة للمبلــغ الــذي تتجــاوز
بــه القيمــة الدفتريــة مبلغهــا القابــل لالســترداد.
ويعــد المبلــغ القابــل لالســترداد القيمــة العادلــة
ً
ناقصــا تكاليــف االســتبعاد والقيمــة
لألصــل
قيــد االســتخدام أيهمــا أعلــى .وألغــراض
تتعلــق بتقييــم انخفــاض القيمــة ،يتــم تجميــع
الموجــودات فــي أدنــى المســتويات والتــي لهــا
تدفقــات نقديــة منفصلــة قابلــة للتحديــد والتــي
تكــون مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات
النقديــة مــن الموجــودات األخــرى أو مجموعات
الموجــودات (الوحــدات المولــدة للنقــد) .تتــم

مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة التــي تكبــدت
انخفــاض القيمــة باســتثناء الشــهرة مــن حيــث
إمكانيــة وجــود عكــس النخفــاض القيمــة فــي
نهايــة كل فتــرة تقاريــر.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 9-2الموجودات المــالية
 1-9-2التصنيف
تصنّ ــف المجموعــة موجوداتهــا الماليــة فــي
فئــات القيــاس التاليــة:

اســتثمارات الديــن إال فــي حالــة واحــدة تتمثــل
تغيــر النمــوذج التجــاري إلدارة هــذه
فــي
ّ
الموجــودات.

 2-9-2االعتراف وإلغاء االعتراف
يتــم

االعتــراف

االعتياديــة

بالمشــتريات

للموجــودات

والمبيعــات

الماليــة

بتاريــخ

المعاملــة ،وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه
المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل .ويتــم إلغــاء
االعتــراف بالموجــودات الماليــة عنــد انقضــاء
الحقــوق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن
الموجــودات الماليــة أو عندمــا يتــم تحويلهــا
مــع قيــام المجموعــة بتحويــل كافــة مخاطــر
بشــكل كامــل.
ومنافــع الملكيــة
ٍ

3-9-2القياس

عنــد االعتــراف المبدئــي ،تقيــس المجموعــة
األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة ،باإلضافــة
إلــى تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة إلــى
اقتنــاء األصــل المالــي.
أدوات الدين:

<تلــك التــي تقــاس الحقـ ًـا بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،و

نمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة الموجــودات

<تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.

وخصائــص التدفقــات النقديــة للموجــودات.

يعتمــد التصنيــف علــى النمــوذج التجــاري
للمنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة والشــروط
التعاقديــة للتدفقــات النقديــة.

بالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق
الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،فــإن
القيــاس ســوف يعتمــد علــى مــا إذا قامــت
المجموعــة باختيــار ال رجعــة فيــه عنــد االعتــراف
المبدئــي لحســاب اســتثمار حقــوق الملكيــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر .ال تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف
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يعتمــد القيــاس الالحــق ألدوات الديــن علــى

توجــد فئــة واحــدة للقيــاس تقــوم فيهــا
المجموعــة بتصنيــف أدوات الديــن الخاصــة بهــا:

<التكلفــة المطفــأة :يتــم قيــاس الموجــودات
المحتفــظ بهــا لتجميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة

حيــث تمثــل هــذه التدفقــات النقديــة فقــط

الدفعــات األصليــة والفائــدة بالتكلفــة المطفــأة.
تــدرج إيــرادات الفوائــد مــن هــذه الموجــودات
الماليــة فــي بيــان الدخــل المجمــع باســتخدام
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طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .يتــم االعتــراق

 3-9-2القياس (تتمة)

مباشــرة فــي بيــان الدخــل المجمــع .تشــتمل

مستحقات محجوزة من العمالء

بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف
الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة علــى

«مدينيــن تجارييــن وأرصــدة مدينــة أخــرى» و
«موجــودات العقــود» و «مســتحقات محجــوزة

مــن العمــاء (موجــودات أخــرى)» و «مبالــغ
مســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة» و «أرصــدة
لــدى البنــوك والنقديــة».
المدينــون التجاريــون والمبالــغ المســتحقة مــن
األطــراف ذات العالقــة
المدينــون التجاريــون والمبالــغ المســتحقة مــن

أطــراف ذات عالقــة هــي مبالــغ مســتحقة مــن
عمــاء أو أطــراف ذات عالقــة عــن البضائــع

المباعــة والخدمــات التــي تــم تقديمهــا فــي
ً
عمومــا
ســياق العمــل المعتــاد .وتســتحق
للتســوية خــال  90يومـ ًـا وبالتالــي يتــم تصنيفهــا

كلهــا كمتداولــة .يتــم االعتــراف بالمدينيــن

ً
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .تحتفــظ
التجارييــن

المجموعــة بالمدينيــن التجارييــن بهــدف جمــع

التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبالتالــي قياســها
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة ناقصـ ًـا مخصــص الخســارة.

تخضــع فواتيــر الشــركة المرحليــة لعمالئهـ ــا
إلــى خصومـ ــات فــي صــورة محجــوزات تختلــف
بنـ ًـاء علــى كل اتفاقيــة لتزويدهــم بضمــان ضــد
المنشــأة التــي فشــلت فــي إكمــال بعــض أو كل
التزاماتهــا بموجــب العقــد .يتــم تحصيــل هــذه
األرصــدة مــن العمــاء عنــد إنجـ ــاز العقـ ــد بنهايــة
فتــرة الضمـ ــان .ويتــم قيــاس المســتحقات
المحجــوزة عنــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة
العادلــة كمـ ــا يتــم قياسهـ ــا الحقـ ًـا بالتكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
تــرد التفاصيــل حــول سياســات انخفــاض قيمــة
الشــركة وحســاب مخصــص الخســارة فــي
اإليضــاح ( 3.1ب).
النقد والنقد المعادل
يتضمــن النقــد والنقــد المعــادل فــي بيــان
التدفقــات النقديــة المجمــع النقــد فــي
الصندوق والودائع المحتفظ بهــا تحت الطلب
لــدى البنــوك صافيـ ًـا مــن الســحب البنكــي علــى
المكشــوف .وتشــتمل األرصــدة لــدى البنــوك
والنقديــة فــي بيــان المركــز المـ ــالي المجمــع
علــى النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ
بهـ ــا تحــت الطلــب لــدى مؤسســات مالية بينمـ ــا
تــم بيــان الســحب البنكــي علــى المكشــوف
كبنــد منفصــل ضمــن «النقــد والنقــد المعــادل»
كمطلوبــات متداولــة.
موجودات العقود

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 9-2الموجودات المــالية (تتمة)
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تمثــل موجــودات العقــود عقــود ًا تكــون فيهـ ــا
الفواتيــر المرحليــة المقبوضــة ومســتحقة
القبــض أقــل مــن التكلفــة زائــد ًا ربــح ناتــج مــن
األعمـ ــال المنفــذة .يتــم إدراج هــذا الفــرق ضمــن
الموجــودات المتداولــة.
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أدوات حقوق الملكية:
تقــوم المجموعــة الحقـ ًـا بقيــاس جميــع
اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة.
حيــث قامــت إدارة المجموعــة باختيــار عــرض
أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة مــن اســتثمارات
حقــوق الملكيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخـ ــر وال
يوجــد إعــادة تصنيــف الحــق ألربــاح وخســائر
إلــى بيــان الدخــل المجمــع بعــد إلغــاء االعتــراف
باالســتثمار .يســتمر االعتــراف بتوزيعــات األربــاح
مــن هــذه االســتثمارات فــي بيــان الدخــل
المجمــع كدخــل اســتثمار عندمــا يتأكــد حــق
المجموعــة فــي قبــض الدفعــات .ال تســجل
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة (وعكــس خســائر
االنخفــاض فــي القيمــة) فــي اســتثمارات
حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بشــكل منفصــل
عــن التغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة.

4-9-2انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بتقييــم الخســائر االئتمانيــة
المســتقبلية المرتبطــة بــأدوات الديــن والمدرجة
بالتكلفــة المطفــأة .تعتمــد منهجيــة انخفــاض
القيمــة المطبقــة علــى مــا إذا كانــت هنــاك
زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .بالنســبة
وأيــا مــن الذمــم المدينــة
للمدينيــن التجارييــن ً
وموجــودات العقــد والمبالــغ المســتحقة مــن
األطــراف ذات الصلــة  ،تطبــق المجموعــة النهج
المبســط الــذي يســمح بهــا مــن قبــل المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9والــذي يتطلــب
االعتــراف بالخســائر المتوقعــة علــى مــدار عمــر
الديــن اعتبـ ًـارا مــن االعتــراف المبدئــي باألرصــدة
المدينــة.

 10-2مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

وفقـ ًـا لقوانيــن العمــل فــي البلدان ذات العالقة
فــإن المجموعــة مســؤولة عــن ســداد دفعـ ــات
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للموظفيــن عــن مكافــآت نهـ ــاية الخدمــة مــن
خــال خطــة منافــع محــددة .ويتــم ســداد
هــذه الدفعـ ــات كمبلــغ إجمـ ــالي بنهايــة فتــرة
التوظيــف .وإن هــذا االلتــزام غيــر ممــول وقــد
تــم احتســابه كمبلــغ مســتحق نتيجـ ًـة إلنهـ ــاء
الخدمــات القســري لموظفــي المجموعــة فــي
تاريــخ التقريــر .وتتوقــع المجموعــة أن تــؤدي
هــذه الطريقــة إلــى تقريــب موثــوق للقيمــة
الحاليــة لهــذا االلتــزام.
فيمــا يتعلــق بموظفــي المجموعــة مــن
الكويتييــن ،تقــوم المجموعــة بســداد
مســاهمات فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة فــي صــورة نســبة مئويــة مــن رواتــب
الموظفيــن .وتقتصــر التزامــات المجموعــة
علــى هــذه المســاهمات التــي يتــم تحميلهــا
كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 11-2المطلوبات المالية
المطلوبــات الماليــة هــي أي مطلوبــات تعد التزام ًا
تعاقديـ ًـا لتســليم نقديــة أو أصــل مالــي آخــر إلــى

شــركة أخــرى أو تبــادل الموجــودات أو المطلوبــات

الماليــة مــع شــركة أخــرى بموجــب شــروط مــن
المحتمــل أال تكــون فــي صالــح المجموعــة.

يتــم االعتــراف بكافــة المطلوبــات الماليــة مبدئي ـ ًا
بالقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا التكاليــف المنســوبة

ـرة إلــى المعاملــة .بعــد االعتــراف المبدئــي،
مباشـ ً

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفأة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .تقــوم
المجموعــة بتصنيــف مطلوباتهــا الماليــة علــى أنهــا

«دائنــون تجاريــون وأرصــدة دائنــة أخــرى» و «مبالغ

مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة» و «أرصــدة دائنــة
محتجــزة» و «مطلوبــات عقــود» و «قــروض».
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يتــم إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي عنــد الوفــاء
بااللتــزام المتعلــق بالمطلوبــات أو إلغائــه أو
انقضــاء أجلــه.

(أ) دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
يمثــل الدائنــون التجاريــون واألرصــدة الدائنــة
األخــرى االلتزامــات بالســداد عــن البضائــع أو
الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي الســياق
المعتــاد للعمــل مــن مورديــن .ويتــم تصنيــف
الدائنــون التجاريــون واألرصــدة الدائنــة األخــرى
كمطلوبــات متداولــة إذا اســتحقت الســداد خــال
ســنة أو أقــل (أو خــال دورة العمــل التشــغيلية
االعتياديــة ،أيهمــا أطــول) .وإن لــم يكــن كذلــك،
يتــم تصنيفهــا كمطلوبــات غيــر متداولــة.

(ب)

األرصدة الدائنة المحجوزة

تخضــع الفواتيــر المرحليــة مــن مقاولــي الباطــن
إلــى خصميـ ــات فــي صــورة حجــز للمبالــغ
وتختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى اســتناد ًا إلــى كل
اتفاقيــة .ويتــم ســداد هــذه األرصــدة الدائنــة
إلــى المقاوليــن مــن الباطــن بعــد أن ينهــوا
فتــرات الضمــان .ويتــم قيــاس األرصــدة الدائنــة
المحجــوزة عنــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة
العادلة ويتم قياسهـ ــا
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة.

(ج)

مطلوبات العقود
تمثــل مطلوبــات العقــود عقــود ًا تكــون
فيهــا الفواتيــر المرحليــة المقبوضــة والمبالــغ
مضافــا
المســتحقة القبــض تجــاوزت التكلفــة
ً
إليهــا ربــح العمــل المنجــز ،ويتــم إدراج التجــاوز
ضمــن المطلوبــات المتداولــة.
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(د)

القروض

يتــم االعتــراف بالقــروض مبدئيـ ًـا بالقيمــة
العادلــة صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة التــي تــم
تكبده ـ ــا .ويتم الحق ـ ـ ًـا تســجيل القرض بالتكلفة
المطفــأة كمـ ــا يتــم االعتــراف بــأي فــرق
بيــن المبالــغ المحصلــة (صافيـ ًـا مــن تكاليــف
المعاملــة) والقيمــة المســتردة فــي بيــان الدخــل
المجمــع علــى مــدار فتــرة أوراق الدفــع الدائنــة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة إذا
اســتحقت الســداد خــال ســنة أو أقــل (أو خــال
دورة العمــل التشــغيلية العاديــة أيهمــا أطــول).
وإن لــم يكــن فيتــم عرضهــا كمطلوبــات غيــر
متداولــة.
يتــم االعتــراف باألتعــاب المدفوعــة علــى
تســهيالت القــروض كتكاليــف معامــات
للتســهيالت إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن
المحتمــل أن يتــم تخفيــض بعــض أو كامــل
التســهيالت .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم تأجيــل
األتعــاب حتــى حــدوث التخفيــض .وفــي حــدود
عــدم توفــر دليــل علــى أنــه مــن المحتمــل أن
يتــم تخفيــض بعــض أو كامــل التســهيالت ،تتــم
رســملة األتعــاب كدفعــات مقدمــة لخدمــات
الســيولة ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة
التســهيالت المتعلقــة بهــا.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 12-2المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا ينشــأ لــدى
المجموعــة التــزام قانونــي أو داللــي حالــي
نتيجــة ألحــداث ســابقة ،ويكــون مــن المحتمــل
أن يقتضــي األمــر تدفقـ ًـا خارجيـ ًـا للموارد لتســوية
االلتــزام ،ويكــون قــد تــم تقديــر المبلــغ بشــكل
موثــوق .وال يتــم االعتــراف بالمخصصــات فيمــا
ـغيلية المســتقبلية.
يتعلــق بالخســائر التشـ ّ
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إذا كان هنــاك عــدد مــن االلتزامــات المتشــابهة،
يتــم تحديــد احتماليــة الحاجــة إلــى تدفــق
خارجــي لتســوية هــذه االلتزامــات عبــر النظــر
فــي تصنيــف االلتزامــات ككل .يتــم االعتــراف
بالمخصــص حتــى ولــو كان احتمــال التدفــق
الخارجــي بالنســبة ألحــد البنــود المدرجــة فــي
ذات التصنيــف ضئيـ ًـا.
يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة
ضروريــة لتســوية
للنفقــات المتوقــع أن تكــون
ّ
االلتــزام باســتخدام معــدل ســابق للضريبــة
يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة
الوقتيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة بااللتــزام.
ويتــم االعتــراف بالزيــادة فــي المخصــص نتيجـ ًـة
لمــرور الوقــت كتكاليــف تمويــل.

 13-2مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات
الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان
المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق قابــل
للتنفيــذ قانونـ ًـا لعمــل مقاصــة للمبالــغ المحققة
ـاف
وتكــون هنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس صـ ٍ
أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي ذات
الوقــت .يجــب أال يعتمــد الحــق القابــل للتنفيــذ
قانونـ ًـا علــى أحــداث مســتقبلية وأن يكــون قابـ ً
ـا
للتنفيــذ فــي المســار الطبيعــي لألعمــال وفــي
حــال تعثــر أو إعســار أو إفــاس المجموعــة أو
الطــرف المناظــر.

 14-2االعتراف باإليرادات

تقــوم المجموعــة باالعتــراف باإليــرادات مــن
العقــود مــع العمــاء اســتنادا إلــى نمــوذج مــن
خمــس خطــوات يتــم تطبيقهــا كمــا هــو وارد
فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم :15
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<تعريــف العقــد (العقــود) مــع العمــاء :يتــم
تعريــف العقــد كاتفاقيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر
تقــوم بإيجــاد حــق أو التــزام ملــزم حيــث يــرد فيهــا

شــروط لــكل عقــد يجــب الوفــاء بــه.

<تعريــف التزامــات األداء فــي العقــد :يمثــل التــزام
األداء فــي العقــد تعهـ ًـدا بنقــل البضائــع أو

الخدمــات إلــى العميــل.

<تحديــد ســعر المعاملــة :إن ســعر المعاملــة هــو
المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة أن تحصــل عليــه
مقابــل تحويــل البضائــع أو الخدمــات المتفــق

عليهــا إلــى العميــل ،باســتثناء المبالــغ المحصلــة

نيابــة عــن األطــراف األخــرى.

<تخصيــص ســعر المعاملــة اللتــزام األداء للعقــد:
بالنســبة للعقــد الــذي لــه أكثــر مــن التــزام أداء،

ســتقوم المجموعــة بتخصيــص ســعر المعاملــة

إلــى كل التــزام أداء بمبلــغ يحــدد الرســوم التــي
تتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا القيمــة
مقابــل الوفــاء بــكل التــزام األداء.

<االعتــراف باإليــرادات عندمــا تفــي المنشــأة
بالتــزام األداء مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت
معيــن.

يتــم االعتــراف باإليــراد فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه
الوفــاء بالتــزام األداء .تفــي المجموعــة بالتــزام األداء
عــن طريــق تســليم البضائــع المتفــق عليهــا.
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يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل
المســتلم أو المســتحق ،مــع مراعــاة شــروط الدفــع
المحــددة تعاقديـ ًـا باســتثناء الضرائــب أو الرســوم.
يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي بيــان الدخــل المجمــع
إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه من المرجــح عدم حدوث
عكــس كبيــر فــي مبلــغ اإليــرادات التراكميــة المعترف
بهــا ،ويمكــن قيــاس اإليــرادات والتكاليــف ،عندمــا
تكــون قيمتهــا قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق.

 2ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
 2-14االعتراف باإليرادات (تتمة)
إيرادات العقود

تــم إثبــات مصاريــف العقــد عنــد تكبدهــا .تــم
إثبــات الخســارة المتوقعــة مــن العقــد مباشــرة
فــي بيــان الدخــل المجمــع.

تقديم الخدمات

يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن تقديــم الخدمــة
بمــرور الوقــت ،وقــد قــررت المجموعــة أن
معاييــر االعتــراف بالعمــل اإلضافــي تظــل
مناســبة لتقديــم الخدمــات.

بيع البضائع وإيرادات العموالت
تمثــل المبيعــات إجمالــي قيمــة الفاتــورة

يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن عقــود البنــاء
بمــرور الوقــت علــى طريقــة التكلفــة إلــى
التكلفــة (طريقــة المدخــات) ،أي علــى أســاس
نســبة تكاليــف العقــد المتكبــدة لألعمــال
المنجــزة حتــى تاريخــه بالنســبة إلــى إجمالــي
تكاليــف العقــد المقــدرة .يتــم االعتــراف بالربــح
فقــط عندمــا يصــل العقــد إلــى نقطــة يمكــن
فيهــا تقديــر الربــح النهائــي بشــكل معقــول
بالتأكيــد .يتــم تضميــن المطالبــات وأوامــر
التغييــر ومدفوعــات الحوافــز فــي تحديــد أربــاح
العقــد عنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل مالكــي
العقــد .يتــم االعتــراف بالخســائر المتوقعــة علــى
العقــود بالكامــل بمجــرد ظهورهــا.

أخــرى فــي العقــد تمثــل التزامــات أداء منفصلــة

إذا كان مــن الممكــن تقديــر نتيجــة عقــد البنــاء

(علــى ســبيل المثــال ،الضمانــات ونقــاط والء

العقــد بمــا يتناســب مــع مرحلــة إتمــام العقد .تم

البضائــع  ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار آثــار

بشــكل موثــوق ،فإنــه يتــم االعتــراف بإيــرادات

تقييــم مرحلــة اإلنجــاز بالرجــوع إلــى اســتطالعات
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العمــل المنجــز .مــن ناحيــة أخــرى ،تــم االعتــراف
بإيــرادات العقــد فقــط فــي حــدود تكاليــف
العقــد المتكبــدة والتــي كان مــن المحتمــل
اســتردادها.

للبضائــع المباعــة خــال الســنة .يتــم االعتــراف

باإليــرادات مــن بيــع البضائــع عندمــا أو عندمــا
تقــوم المجموعــة بتحويــل الســيطرة علــى

البضائــع إلــى العميــل .بالنســبة للمبيعــات
المســتقلة ،التــي ال يتــم تخصيصهــا مــن قبــل
المجموعــة وال تخضــع لخدمــات تكامــل كبيــرة،

قــم بالتحكــم فــي عمليــات النقــل فــي الوقــت

الــذي يتســلم فيــه العميــل البضائــع بــا منــازع.

تنظــر المجموعــة فيمــا إذا كانــت هنــاك وعــود

يجــب تخصيــص جــزء مــن ســعر المعاملــة لهــا
العمــاء) .عنــد تحديــد ســعر المعاملــة لبيــع
المقابــل المتغيــر ،ووجــود مكونــات تمويــل
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هامــة ،والمقابــل غيــر النقــدي ،والمقابــل
المســتحق الدفــع للعميــل (إن وجــد).

مخــاطر السوق

(أ)

( )1مخاطر العملة األجنبية

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة

إيرادات توزيعات أرباح

الناشــئة عــن التعرضــات للعمــات المختلفــة،

يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح عندمــا
ينشــأ الحــق فــي قبــض الدفعــات.

واليــورو واليــن اليابانــي .وقــد وضعــت اإلدارة

إيرادات أخرى
يتــم االعتــراف باإليــرادات األخــرى علــى أســاس
االســتحقاق.

 15-2تكاليف /إيرادات التمويل
يتــم االعتــراف بتكاليــف /إيــرادات التمويــل فــي
بيــان الدخــل المجمــع فــي الســنة التــي يتــم
تكبدهــا فيهــا.

 3إدارة المخاطر المالية

أهمهــا الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي

سياســة إلدارة مخاطــر العملــة األجنبيــة مقابــل
عملــة العــرض لــدى المجموعــة .وتراقــب
المجموعــة التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة

باســتمرار بحيــث يتــم اتخــاذ القــرارات المناســبة

للحــد مــن التعــرض لعملــة معينــة عندمــا
يكــون ذلــك ضروريـ ًـا .وتنشــأ مخاطــر العملــة

األجنبيــة مــن المعامــات التجاريــة المســتقبلية
والموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا

وصافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة.
كان لــدى المجموعــة صافــي التعرضــات الهامــة
التاليــة لمخاطــر مقومــة بالعمــات األجنبيــة:

 3-1عوامل المخاطر المالية
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تتعــرض المجموعــة للعديد من المخاطر المالية

نتيجـ ًـة ألنشــطتها مثــل مخاطــر الســوق (بما في
ذلــك مخاطــر العملــة األجنبيــة ومخاطــر معــدل

الفائــدة) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
ويقوم برنامج إدارة مخاطر المجموعة الشــامل

بالتركيــز علــى تقلــب األســواق الماليــة ويســعى
إلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى أداء

المجموعــة المالــي .وتتــم إدارة المخاطــر مــن

قبــل إدارة الماليــة فــي الشــركة األم وفقـ ًـا
لموافقــة مجلــس إدارة الشــركة األم.

التقرير السنوي 2021

كما في  31ديسمبر

دينار كويتي

دينار كويتي

1,512,647

1,512,647

()75,077

()97,323

(مــا يعادل)
الريال السعودي

الدوالر األمريكي

29,078

ين ياباني

20,833

يورو

2020

(مــا يعادل)

173,042

()249,981

يبيــن الجــدول التالــي تعــرض المجموعة للعمالت
األجنبيــة كم ـ ــا فــي  31ديســمبر  2021نتيجـ ًـة
لموجوداتهــا ومطلوباتهــا النقديــة .ويقــوم التحليــل
باحتســاب أثــر الحركــة المحتملــة بشــكل معقــول
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لســعر الدينــار الكويتــي مقابــل الريــال الســعودي
والــدوالر األمريكــي واليــورو واليــن اليابانــي علــى
ربــح الســنة مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى بثبــات
(نتيجــة للقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات
النقديــة التــي تتأثــر بالعملــة).
2021

الريال السعودي

التغير في أسعار
العمالت

التأثير على خسارة
السنة /حقوق
الملكية

األثر على خسارة
السنة/حقوق
الملكية

%+5

()75,632

()75,632

الدوالر األمريكي

%+5

ين ياباني

%+5

يورو

2020

%+5

()1,454
3,754

()1,042

()8,652
4,866

12,499

ســيكون لالنخفــاض فــي أســعار العمــات أثــر
معاكــس علــى ربــح الســنة.

تقــوم المجموعــة بتحليــل التعرضــات لمخاطــر
معــدل الفائــدة علــى أسـ ــاس ديناميكــي .كم ــا تتــم
محــاكاة بعــض السيناريوهـ ــات مــع وضــع إعــادة
التمويــل وتجديــد المراكــز القائمــة وبدائــل التمويــل
بعيــن االعتبـ ــار .واســتناد ًا إلــى تلــك السيناريوهـ ــات،
تقــوم المجموعــة باحتســاب أثــر التغيــر المحــدد فــي
معــدل الفائــدة علــى بيــان الدخــل المجمــع وحقــوق
الملكيــة .ولــكل عمليــة محــاكاة ،يتــم اســتخدام ذات
التغيــر فــي معــدل الفائــدة لكافــة العمــات .ويتــم
اســتخدام الســيناريوهات للمطلوبــات التــي تمثــل
المراكــز المحملــة بالفائــدة فقــط.

يبيــن الجــدول التالــي حساســية ربــح الســنة
وحقــوق الملكيــة لتغيــر محتمــل بشــكل معقــول
فــي معــدالت الفائــدة بواقــع  50نقطــة أســاس
سـ ً
ـنويا مــع تفعيــل هــذا األثــر مــن بدايــة الســنة.
وتعتبــر هــذه التغيــرات محتملــة بشــكل معقــول
اســتناد ًا إلــى مالحظــة أحــوال الســوق الحاليــة.
التغير في معدل
الفائدة

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مخاطر السوق (تتمة)

( )2مخاطر معدل الفائدة
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة
العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات

الماليــة نتيجـ ًـة للتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة

الســوقية .وتنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن

إمكانيــة التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة والتــي
ســتؤثر فــي الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة
لــأدوات الماليــة .وتنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة
للمجموعــة مــن القــروض ألجــل وأوراق الدفــع
الدائنــة والســحوبات البنكيــة علــى المكشــوف .
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دينار كويتي

 50نقطة أساس

2021
األثر على خسارة
السنة/حقوق
الملكية

2020
األثر على خسارة
السنة/حقوق
الملكية

()68,664

()84,534

ســيكون لالنخفــاض فــي معــدالت الفائــدة أثــر
معاكــس علــى خســارة الفتــرة وحقــوق الملكيــة.
(ب) مخاطر االئتمان

( )1إدارة المخاطر

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة
للمجموعــة إذا فشــل العميــل أو الطــرف المقابــل
فــي أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة
ونشــأ بشــكل أساســي مــن الموجــودات الماليــة
للمجمو عــة .
تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن األرصــدة لــدى البنــوك و
مبالــغ مســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة باإلضافــة

التقرير السنوي 2021

إلــى التعــرض لمخاطــر االئتمــان مــع العمــاء ،بمــا
فــي ذلــك األرصــدة المدينــة القائمــة .بالنســبة
للبنــوك والمؤسســات الماليــة ،تتــم الموافقــة فقــط
علــى األطــراف المصنفــة بشــكل مســتقل بتصنيــف
مرتفــع.
حيــث ال يوجــد تقييــم مســتقل للعمــاء واألطــراف
ذات العالقــة ،تقــوم اإلدارة بتقييــم جــودة ائتمــان
ـذة بعيــن االعتبــار مركــزه المالــي والخبــرة
العميــل آخـ ً
الســابقة والعوامــل األخــرى .تــم وضــع حــدود
المخاطــر الشــخصية بنـ ًـاء علــى تصنيفــات داخليــة أو
خارجيــة وفقـ ًـا للحــدود الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة.

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(ب)

مخاطر االئتمان (تتمة)

( )2الضمان

لــم تجــر العــادة أن تحصــل المجموعــة علــى ضمــان

علــى شــكل خطابــات اعتمــاد أو ســندات تعهــد أو
خطابــات اعتمــاد يمكــن المطالبــة بهــا فــي حــال
تأخــر الطــرف المقابــل فــي الدفــع وفقـ ًـا لشــروط
االتفاقيــة.
تســعى المجموعــة إلــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان
فيمــا يتعلــق باألرصــدة المدينــة عبــر وضــع حــدود
ائتمانيــة للعمــاء واألطــراف ذات العالقــة ومراقبــة
األرصــدة المدينــة القائمــة قبــل عــرض شــروط
وأحــكام الســداد والتســليم النموذجيــة .وتصــل
فتــرات االئتمــان االعتياديــة للعمــاء إلــى ثالثــة
أشــهر.

( )3انخفاض قيمة الموجودات المالية

لــدى الشــركة ثالثــة فئــات مــن الموجــودات
الماليــة التــي تخضــع لنمــوذج الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة:
التقرير السنوي 2021

<المدينــون التجاريــون مــن بيــع البضائــع و لمبالــغ
الفواتيــر المصــدرة للعقــود.
<موجودات العقود.

<الموجــودات األخــرى المشــتقة مــن المحتجــزات
المدينــة مــن عقــود اإليجــار.
<المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

بينمــا تخضــع األرصــدة لــدى البنــوك والنقديــة
لمتطلبــات االنخفــاض فــي القيمــة للمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9لــم يكــن االنخفــاض فــي
قيمــة الخســارة المحــددة جوهريـ ًـا.
الذمــم التجاريــة المدينــة وموجــودات العقــد
والموجــودات األخــرى والمبالــغ المســتحقة مــن
األطــراف ذات العالقــة
تقــوم المجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط بموجــب
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9لقيــاس
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتــي تســتخدم
مخصــص الخســارة المتوقعــة مــدى العمــر
لجميــع المدينييــن التجارييــن وموجــودات العقــود
والموجــودات األخــرى.
لقيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،تــم تقســيم
المدينــون التجارييــون والموجــودات األخــرى
«المســتحقات المحجــوزة» و موجــودات العقــود
و المســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة وموجــودات
العقــد إلــى مجموعــات بنــاء علــى خصائــص مخاطــر
االئتمــان المشــتركة.

تعتمــد معــدالت الخســائر المتوقعــة علــى
بيانــات الدفــع الخاصــة بالمبيعــات علــى مــدار فتــرة
ـهرا قبــل  31ديســمبر  2021أو  1ينايــر 2021
 36شـ ً
علــى التوالــي وخســائر االئتمــان التاريخيــة المقابلــة
التــي تمــت خــال هــذه الفتــرة .يتــم تعديــل معدالت
الخســارة التاريخيــة لتعكــس المعلومــات الحاليــة
والمســتقبلية علــى عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي
تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى تســوية األرصــدة
المدينــة .وقــد حــددت المجموعــة معــدل التضخــم
فــي دولــة الكويــت التــي تبيــع فيــه ســلعها وتقــدم
الخدمــات لتكــون العامــل األكثــر مالءمــة ،وبالتالــي
تقــوم بتعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة علــى
أســاس التغيــرات المتوقعــة فــي هــذه العوامــل.
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ّإن موجــودات العقــد المتعلقــة باألعمــال قيــد التنفيــذ والمســتحقات المحجــوزة المتعلقــة بضمــان العمــاء
مقابــل فشــل المجموعــة فــي الوفــاء بالتزامــات العقــد والمبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة لهــا
إلــى حــد كبيــر نفــس خصائــص المخاطــر مثــل المدينييــن التجارييــن لنفــس أنــواع العقــود .ولذلــك اســتنتجت
المجموعــة أن معــدل الخســارة المتوقعــة للمدينيــن التجارييــن المتداولــة تمثــل تقريبـ ًـا معقـ ً
ـوال لمعــدالت
الخســارة لموجــودات العقــود والمســتحقات المحجــوزة.

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)

( )3انخفاض قيمة الموجودات المالية

علــى هــذا األســاس ،تــم تحديــد مخصــص الخســارة كمــا فــي  31ديســمبر (وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة  )9كمــا يلــي:
إجمالي القيمة
الدفترية -
األرصدة المدينة
األخرى

إجمالي القيمة
الدفترية  -مستحقة
من أطراف ذات
عالقة

إجمالي القيمة
الدفترية -
إجمالي

متوسط
معدل الخسارة
المتوقعة

مخصص
الخسارة

229,442

151,640

24,434

1,262,112

0.22%

2,750

30,127

8,632

129,484

530,334

0.19%

990

98,192

1,152,023

1.16%

13,312

إجمالي القيمة الدفترية مجمل القيمة
الدفترية -
الكمية التجارية
موجودات العقود
أرصدة مدينة
ً
يوما
30 - 0

ً
يوما
60 - 31

ً
يوما
-90 - 61

ً
يوما
180 - 91

ً
يوما
365 - 181

أكثر من  365يومـ ًـا

ً
يوما
30 - 0

ً
يوما
60 - 31

ً
يوما
-90 - 61

ً
يوما
180 - 91

ً
يوما
365 - 181

أكثر من  365يومـ ًـا

856,596

538,161

118,873

451,294

414,004

362,091

472,204

476,663

25,438

39,057

104,964

686,160

3,688

932,697

28,342

0.19%
0.40%

1,332

3,769

2,331,422

2,472,328

4,249,492

1,378,405

10,431,647

22.39%

إجمالي القيمة
الدفترية
الكمية التجارية
أرصدة مدينة

مجمل القيمة
الدفترية -
موجودات العقود

إجمالي القيمة
الدفترية -
األرصدة المدينة
األخرى

إجمالي القيمة
الدفترية  -مستحقة
من أطراف ذات
عالقة

إجمالي القيمة
الدفترية -
إجمالي

متوسط
معدل
الخسارة
المتوقعة

مخصص
الخسارة

1,025,048

374,075

118,534

4,642

1,522,299

0.25%

3,733

404,410

282,076

57,989

2,802

747,277

0.27%

2,051

562,392

272,019

1,268,663

5,011,768

615,964

534,606

2,970,128

6,112,548

3,741,437

376,268

413,464

2,306,845

4,024,747

4,579,223

38,848

183,976

3,128,896

4,796,906

1,662,545

1,001

14,994,973

1,032,081

0.28%

2,335,413

2,357,566

2,910

11,675

1,143,721

0.50%

5,690

1,391,604

9,797,473

13.15%

1,288,680

31,760

1,443,484

2,134,834

16,377,685

1.00%

21,276

1,324,340

تمــت مطابقــة مخصصــات الخســارة الختاميــة كمــا فــي  31ديســمبر  2021و  2020مــع مخصصات الخســارة
االفتتاحيــة كمــا يلي:
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التقرير السنوي 2021

مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير 2021

المدينون
التجاريون

أرصدة مدينة
أخرى

المبالغ المستحقة من
األطراف ذات العالقة

موجودات
العقود

اإلجمالي

273,347

304,158

389,630

357,205

1,324,340

()16,572

-

()16,581

الزيادة في مخصص الخسارة المدرج في بيان الدخل المجمع

152,375

576,174

814

في  31ديسمبر 2021

425,713

880,332

373,872

ً
مطلوبا
مخصص لم يعد

-

()9

320,444
677,649

1,049,807
2,357,566

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)

( )3انخفاض قيمة الموجودات المــالية (تتمة)

مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير 2020
الزيادة في مخصص الخسارة المدرج في بيان الدخل
المجمع
مخصص انتفت الحاجه اليه
في  31ديسمبر 2020

المدينون
التجاريون

أرصدة مدينة
أخرى

المبالغ المستحقة من
األطراف ذات العالقة

موجودات العقود

اإلجمالي

118,020

-

351,445

9,035

478,500

155,327

304,158

38,185

348,956

846,626

-

273,347

-

304,158

-

389,630

()786

357,205

()786

1,550,891

يتــم شــطب المدينيــن التجارييــن وموجــودات العقــود إذا لــم يكــن هنــاك توقــع معقــول لالســترداد .تشــمل
المؤشــرات التــي تشــير إلــى عــدم وجــود توقــع معقــول باالســترداد ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،فشــل المديــن فــي
االنخــراط فــي خطــة الســداد مــع المجموعــة ،عندمــا يكــون المديــن قيــد التصفيــة أو دخــل فــي إجــراءات
اإلفــاس ،أو عندمــا تكــون الذمــم المدينــة التجاريــة تجــاوز موعــد االســتحقاق أكثــر مــن عاميــن ،أيهمــا يحــدث
قبــل ذلــك .ال يخضــع أي مــن الذمــم المدينــة التجاريــة التــي تــم شــطبها ألنشــطة اإلنفــاذ.

(ج) مخــاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه المجموعــة صعوبــة فــي الوفــاء باالرتباطــات المتعلقــة بالمطلوبــات
الماليــة التــي تنشــأ بســبب إمكانيــة (التــي قــد تكــون مســتبعدة) بــأن يطلــب مــن المجموعة ســداد مطلوباتها
فــي وقــت أبكــر مــن المتوقــع.

تتطلــب اإلدارة الحكيمــة للســيولة االحتفــاظ بنقديــة كافيــة وتوافــر التمويــل مــن خــال مبالــغ كافيــة مــن
التســهيالت المفتوحــة والقــدرة علــى إغــاق مراكــز الســوق .وتهــدف المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى التــوازن

بيــن اســتمرارية التمويــل ومرونتــه مــن خــال االســتفادة مــن القــروض ألجــل.
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تتــم مراقبــة إطــار االســتحقاق مــن قبــل إدارة المجموعــة لضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة .وفيمـ ــا يلــي
جــدول ملخــص يبيــن اســتحقاق المطلوبــات الماليــة .وإن المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي الجدوليــن
التالييــن هــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة .وإن التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة فيمــا
يتعلــق باألرصــدة المســتحقة خــال  12شــهر ًا تعــادل قيمهــا الدفتريــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع،
حيــث أن أثــر الخصــم غيــر كبيــر.
في  31ديسمبر 2021

المطلوبات

قروض ألجــل

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

سحوبات بنكية على المكشوف
إجمــالي المطلوبات

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)

أقل من سنة واحدة
174,997

خالل سنة واحدة

اإلجمالي

12,888,000

13,062,997

-

54,984

6,002,575

-

669,714

-

54,984

6,902,270

12,888,000

6,002,575
669,714

19,790,270

 3-1عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
في  31ديسمبر 2020

أقل من سنة
واحدة

خالل سنة
واحدة

قروض ألجــل

1,944,584

12,645,000

14,589,584

178,555

-

178,555

المطلوبات

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

سحوبات بنكية على المكشوف
إجمــالي المطلوبات

4,862,969
2,317,182

9,303,290

-

-

12,645,000

اإلجمالي

4,862,969
2,317,182

21,948,290

 3-2إدارة مخاطر رأس المال
تكمــن أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قدرتهــا علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية
بهــدف توفيــر عائــدات للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن والحفــاظ علــى هيــكل رأس مــال
مثالــي لتقليــل تكلفــة رأس المــال .وللحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه ،للمجموعــة أن تُ عــدل مبلــغ
التوزيعــات أو تزيــد رأس المــال أو تبيــع موجــودات لتقليــل الديــن.
وتقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال علــى أســاس معــدل االقتــراض مثلمــا يقــوم اآلخــرون العاملــون
بــذات القطــاع .ويتــم احتســاب هــذا المعــدل كصافــي الديــن مقسـ ً
ـوما علــى إجمالــي رأس المــال .ويتــم

احتســاب صافــي الديــن مــن قبــل المجموعــة كقــروض ألجــل وأوراق دفــع دائنــة وســحوبات بنكيــة علــى
المكشــوف ناقصـ ًـا األرصــدة لــدى البنــوك والنقديــة .ويتــم احتســاب إجمالــي رأس المــال كحقــوق ملكيــة
وفقـ ًـا لمــا هــو مبيــن فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع باإلضافــة إلــى صافــي الديــن.

فيمــا يلي معدالت االقتراض في  31ديسمبر  2021و :2020
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2021
قروض ألجل

كما في  31ديسمبر

2020

13,062,997

14,589,584

ناقصا :األرصدة لدى البنوك والنقدية
ً

()3,360,391

()2,612,987

إجمــالي حقوق الملكية

18,949,457

سحوبات بنكية على المكشوف

669,714

صافي الدين

إجمالي رأس المال

2,317,182

10,372,320

14,293,779

29,321,777

34,237,529

19,943,750

35.37%

معدل االقتراض

41.75%

 3-3تقدير القيمة العادلة
(أ) موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة تقــارب قيمهــا
الدفتريــة فــي تاريــخ التقريــر.

(ب)موجودات مدرجة بالقيمة العادلة

يبيــن الجــدول التالــي تحليــل الموجــودات المســجلة بالقيمــة العادلــة بطريقــة التقييــم .وقــد تــم تعريــف
المســتويات المختلفــة كمــا يلــي:

<المســتوى األول -األسعـ ــار المدرجــة (غيــر المعدلــة) فــي أســواق نشــطة لموجــودات أو مطلوبــات
متطابقــة.
<المســتوى الثانــي  -المدخــات غيــر األســعار المدرجــة فــي المســتوى  1والتــي تكــون ملحوظــة
ـواء بشــكل مباشــر (أي مثــل األســعار) أو غيــر مباشــر (أي مشــتق مــن
للموجــودات أو المطلوبــات سـ ً
األســعار).
<المســتوى الثالــث  -المعلومــات للموجــودات أو المطلوبــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات ســوق ملحوظــة
(أي معلومــات غيــر ملحوظة).

 31ديسمبر 2021

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أوراق مالية غير مسعرة

الممتلكات والمعدات

أرض مستأجرة

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

-

-

1,512,647

1,512,647

-

4,641,000

-

1,512,647

4,641,000

6,153,647

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

2,686,250

-

-

2,686,250

-

 31ديسمبر 2020

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أوراق مالية مسعرة

أوراق مالية غير مسعرة

-

أرض مستأجرة

-

الممتلكات والمعدات

2,686,250

التقرير السنوي 2021

4,641,000

-

4,641,000

4,641,000

1,512,647

1,512,647

-

4,641,000

1,512,647

8,839,897
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( )1األدوات المالية في المستوى األول
تســتند القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المدرجــة
بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر المتداولــة فــي
أســواق نشــطة إلــى أســعار الســوق المدرجــة بتاريــخ
التقريــر .تعتبــر الســوق سـ ً
ـوقا نشــطة إذا كانــت
األســعار المدرجــة جاهــزة ومتاحــة بانتظــام مــن
التجــار أو الوســطاء أو مجموعــة فــي
ســوق المــال أو ّ
القطــاع أو خدمــة تســعير أو جهــة رقابيــة ،وكانــت
هــذه األســعار تمثــل معامــات فعليــة ومنتظمــة
الظهــور فــي الســوق علــى أســاس تجــاري بحــت .إن
أســعار الســوق المدرجــة المســتخدمة للموجــودات
الماليــة المملوكــة لــدى المجموعــة هــي أســعار
الطلــب الحاليــة.

( )2األدوات المالية في المستوى الثالث
يتــم تســجيل الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر تحــت المســتوى
الثالــث بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر وقــد تــم
تحديدهــا باســتخدام أســاليب التقييــم .تقــوم
أســاليب التقييــم بتحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة
مــن بيانــات الســوق الملحوظــة عنــد توافرهــا
وتســتند بأقــل شــكل ممكــن إلــى التقديــرات الخاصــة
بالشــركة .إن كانــت كافــة المعلومــات الهامــة
المطلوبــة لتقييــم أداة بقيمتهــا العــادل ملحوظــة،
يتــم إدراج األداة فــي المســتوى الثانــي .وإن كانــت
إحــدى المعلومــات الهامــة أو أكثــر ال تســتند إلــى
بيانــات الســوق الملحوظــة ،يتــم إدراج األداة فــي
المســتوى الثالــث.

 3إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 3-3تقدير القيمة العادلة (تتمة)
(ب) الموجــودات المدرجــة بالقيمــة العادلــة
(تتمــة)
تشــمل أســاليب التقييــم المســتخدمة فــي تقييــم
األدوات الماليــة مــا يلــي:
<أســعار الســوق المدرجــة أو أســعار الوســطاء
ألدوات مماثلــة؛
<صافي قيمة األصل؛
<التقييم المستند إلى مضاعف السوق.
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<أســاليب أخــرى مثــل تحليــل التدفقــات النقديــة
المخصومــة ويتــم اســتخدامها لتحديــد القيمــة
العادلــة لــأدوات الماليــة المتبقيــة.
تســوية قياســات القيمــة العادلــة للمســتوى
الثا لــث
السنة المنتهية في  31ديسمبر
 1يناير

2021

التغير في القيمة العادلة

 31ديسمبر

2020

1,512,647

2,824,918

1,512,647

1,512,647

-

()1,312,271

لــم تكــن هنــاك تحويــات بيــن المســتويات خــال
الســنة.

( )4التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

يتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات بشــكل مســتمر
وتســتند إلــى التجربــة التاريخيــة وعوامــل أخــرى بمــا
فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي
تعتبــر معقولــة وفقـ ًـا للظــروف المحيطــة.
تقــوم المجموعــة بوضــع التقديــرات واالفتراضــات
المتعلقــة بالمســتقبل .وإن التقديــرات المحاســبية
بطبيعــة تعريفهــا نــادر ًا مــا تقــارب النتائــج الفعليــة
المعنيــة .وإن التقديــرات واالفتراضــات التــي لهــا
مخاطــر هامــة والتــي قــد تــؤدي إلــى تعديــل مــادي
فــي القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات
خــال الســنة الماليــة التاليــة تــم توضيحهــا فيمــا يلــي.

(أ) مخصــص البنــود المتقادمــة وبطيئــة
ا لحر كــة
يتــم االحتفــاظ بالمخــزون علــى أســاس التكلفــة أو
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ،أيهمــا أقــل .وعندما
يصبــح المخــزون قديمــا أو متقادمــا يتــم إجــراء تقديــر
لصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق .وفيمــا يخــص
الكميــات الكبيــرة المفــردة يتــم إجــراء التقديــر علــى
أســاس فــردي .المبالــغ التــي ال تكــون هامــة بشــكل
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فــردي ولكــن قديمــة أو متقادمــة يتــم تقييمهــا
بشــكل جماعــي ويتــم تجنيــب مخصــص وفقـ ًـا لنــوع
المخــزون ودرجــة التعميــر أو التقــادم واســتناد ًا
ألســعار البيــع التاريخيــة.

(ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية
تســتند مخصصــات الخســارة للموجــودات
الماليــة علــى افتراضــات حــول مخاطــر التخلــف
عــن الســداد ومعــدالت الخســارة المتوقعــة.
تســتخدم المجموعــة الحكــم فــي تحديــد هــذه
االفتراضــات واختيــار المدخــات علــى حســاب
االنخفــاض فــي القيمــة ،اســتناد ًا إلــى التاريــخ
الســابق للمجموعــة ،وظــروف الســوق الحاليــة،
فضـ ً
ـا عــن تقديــرات البحــث المســتقبلي فــي
نهايــة كل فتــرة تقريــر.

 4التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامــة
(تتمــة)
(ج) انخفــاض قيمــة االستثمــــارات فــي
شــركات زميلــة

بعــد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقرر المجموعة
مــا إذا كان مــن الــازم االعتــراف بــأي خســارة فــي
انخفــاض القيمــة مــن استثمـ ــار المجموعــة فــي
شــركاتها الزميلــة وذلــك فــي تاريــخ كل تقريــر بنـ ًـاء
علــى وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض
قيمــة االستثمـ ــار فــي شــركة زميلــة .وإن كان األمــر
كذلــك ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ انخفــاض
القيمــة اإلضافــي علــى أنــه الفــرق بيــن المبلــغ القابــل
لالسترداد لالستثمـ ــار في الشركة الزميلة وقيمتهـ ــا
الدفتريــة ويتــم االعتــراف بالمبلــغ فــي بيــان الدخـ ــل
المجمــع للســنة.

(د) خيارات التمديد واإلنهاء
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ،تأخــذ اإلدارة فــي
االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافزً ا
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اقتصاديــا لممارســة خيــار التمديــد ،أو عــدم ممارســة
ً
خيــار اإلنهــاء .يتــم إدراج خيــارات التمديــد (أو الفتــرات
التــي بعــد خيــارات اإلنهــاء) فقــط ضمــن مــدة اإليجــار
فقــط إذا كان مــن المؤكــد إلــى حــد معقــول أن يتــم
تمديــد عقــد اإليجــار (أو لــم يتــم إنهــاؤه) .لــم يتــم
إدراج معظــم خيــارات التمديــد فــي تأجيــر المكاتــب
والمركبــات فــي مطلوبــات اإليجــار ،ألن الشــركة
يمكــن أن تســتبدل الموجــودات دون تكلفــة كبيــرة
أو تعطيــل األعمــال.

(ه) تقييــم الموجــودات غيــر الملموســة
والممتلــكات والمعــدات
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة مــن قبــل مقيميــن
مســتقلين معتمديــن يتمتعــون بالمؤهــات
المهنيــة المناســبة المعتــرف بهــا ولديهــم خبــرة
حديثــة فيمــا يتعلــق بموقــع وتصنيــف حــق
االنتفــاع والمبنــى محــل التقييــم.

تأثيرات كوفيد 19 -
خــال الســنة الحاليــة ،وبســبب اســتمرار حالــة عــدم
التأكــد الناجمــة عــن كوفيــد ،-19نظــرت المجموعــة
فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أن تأخذ في االعتبار
أي تعديــات وتغييــرات فــي األحــكام والتقديــرات
وإدارة المخاطــر وإدراجهــا فــي البيانــات الماليــة.
قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات
المســتخدمة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
كمــا فــي  31ديســمبر  .2021يتــم تقديــر الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة بنـ ًـاء علــى التوقعــات
المســتقبلية ذات الصلــة لعوامــل االقتصــاد الكلــي،
والزيــادة فــي مخاطــر االئتمــان ،وتقييــم مؤشــرات
انخفــاض قيمــة التعــرض فــي القطاعــات المحتمــل
تأثرهــا.
تراقــب المجموعــة الوضــع عــن كثــب وقامــت
بتفعيــل خطتهــا الســتمرارية األعمــال
وممارســات إدارة المخاطــر األخــرى مــن أجــل
تعزيــز الســيولة والحفــاظ علــى األعمــال.
47

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها

في  31ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية الختامي

االستهالك المتراكم الخاص بالشطب

استهالك خاص باالستبعادات

تكلفة االستهالك (إيضاح )19

مشطوب

استبعادات

إضافات

صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

4,641,000

-

4,641,000

4,641,000

-

-

-

-

-

-

4,641,000

أرض
مستأجرة

345,377

()1,450,824

1,796,201

345,377

-

-

()47,822

-

-

110,450

282,749

مبان
ٍ

574,367

()3,827,933

4,402,300

574,367

-

1,355,237

()295,907

-

()1,596,607

23,931

1,087,713

آليات ومعدات ثقيلة

98,437

()1,439,477

1,537,914

98,437

-

531,408

()78,104

-

()556,586

-

201,719

مركبات

الممتلكات والمعدات

12,915

()573,225

586,140

12,915

280

3,704

()25,114

()280

()3,704

9,920

28,109

معدات
مكتبية

33,888

()951,557

985,445

33,888

-

49,219

()70,495

-

()54,351

1,904

107,611

األثاث والتركيبات
والبرامج

23,201

-

23,201

23,201

-

-

-

-

-

-

23,201

أعمال قيد التنفيذ

5,729,185

()8,243,016

13,972,201

5,729,185

280

1,939,568

()517,442

()280

()2,211,248

146,205

6,372,102

اإلجمالي
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4,641,000

-

4,641,000

4,641,000

-

-

-

-

-

360,000

4,281,000

4,281,000

-

4,281,000

282,749

()1,403,002

1,685,751

282,749

29,237

-

()68,322

()29,237

-

32,580

318,491

318,491

()1,363,917

1,682,408

1,087,713

()4,887,263

5,974,976

1,087,713

12,040

495,185

()487,403

()12,040

()631,696

60,454

1,651,173

1,651,173

()4,907,085

6,558,258

201,719

()1,892,781

2,094,500

201,719

4,054

465,393

()116,143

()4,054

()496,626

33,500

315,595

315,595

()2,246,085

2,561,680

28,109

()552,095

580,204

28,109

42,283

45,870

()33,188

()42,283

()45,903

15,043

46,287

46,287

()607,060

653,347

معدات
مكتبية

107,611

()930,281

1,037,892

107,611

4,949

122,760

()164,044

()4,949

()126,699

10,743

264,851

264,851

()893,946

1,158,797

األثاث والتركيبات
والبرامج

23,201

-

23,201

23,201

-

-

-

-

-

-

23,201

23,201

-

23,201

أعمال قيد التنفيذ

6,372,102

()9,665,422

16,037,524

6,372,102

92,563

1,129,208

()869,100

()92,563

()1,300,924

512,320

6,900,598

6,900,598

()10,018,093

16,918,691

اإلجمالي

يتــم تســجيل األرض مســتأجرة بالقيمــة العادلــةُ .حــددت القيمــة العادلــة كمــا فــي  31ديســمبر  2021بنـ ًـاء علــى تقييــم مــن خبيــر مســتقل كمــا فــي  31ديســمبر
 .2021تنــدرج القيمــة العادلــة ضمــن فئــة المســتوى الثانــي .لقــد تــم التوصــل إلــى القيــم العادلــة للمبنــى فــي المســتوى الثانــي باســتخدام األســلوب المســتند
على الســوق.

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها

في  31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية الختامي

االستهالك المتراكم الخاص بالشطب

استهالك خاص باالستبعادات

تكلفة االستهالك (إيضاح )19

مشطوب

استبعادات

إضافات

صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها

 1يناير 2020

أرض
مستأجرة

مبان
ٍ

آليات ومعدات ثقيلة

مركبات

 5الممتلكات والمعدات (تتمة)
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( )6الموجودات غير الملموسة
ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة .ال توجــد حركــة خــال
يتــم إدراج اتفاقيــات الوكالــة بالتكلفــة
ً
الســنة ،وبالتالــي تعتقــد اإلدارة أنــه فــي  31ديســمبر  ،2021فــإن القيمــة الدفتريــة التفاقيــات الوكالــة تقــارب
قيمتهــا العادلــة.

 8الشهرة
يتــم االعتــراف بشــهرة المجموعــة لثــاث وحــدات مولــدة للنقــد والتــي تمثــل شــركة أو أنــد جــي الهندســية
للتجــارة العامــة والمقــاوالت ذ.م.م .بمبلــغ  352,944دينــار كويتــي و شــركة المــوزع الكويتيــة للمــواد
الكيماويــة ذ.م.م .بمبلــغ  499,949دينــار كويتــي وشــركة وربــة الوطنيــة للمقــاوالت ذ.م.م .بمبلــغ
 2,976,516دينــار كويتــي.

فــي  31ديســمبر  ،تــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لشــركة النفــط والغــاز إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد مــن
خــال االعتــراف بخســارة انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ  148,696دينــار كويتــي مقابــل الشــهرة ويتــم إدراج
هــذه الخســارة فــي بيــان الربــح أو الخســارة .قامــت المجموعــة بتقييــم المبلــغ الممكــن اســترداده مــن
الشــهرة لوحــدات إنتــاج النقــد األخــرى وقــررت عــدم وجــود انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة .تــم تقييــم المبلــغ
القابــل لالســترداد بالرجــوع إلــى قيمــة وحــدات إنتــاج النقــد المســتخدمة.

 9االستثمار في الشركة الزميلة
فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة وبلد التأسيس الذي هو مقر العمل الرئيسي كما في  31ديسمبر.
اسم المنشأة
شركة انترناشيونال وربة إلنتاج
األصباغ ذ.م.م.

بلد التأسيس
الكويت

النشاط
الرئيسي
تصنيع وبيع الدهانات

نسبة
الملكية
2021
51%

القيمة
الدفترية

2020

2021

2020

51%

601,882

893,782

فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية للشركة الزميلة:
2021
كما في  1يناير

الحصة من النتائج

توزيعات أرباح مقبوضة

كما في  31ديسمبر

893,782

()36,900

()255,000
601,882

المعلومات المالية الملخصة
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2020
1,354,606
49,176

()510,000
893,782

تقــدم الجــداول التاليــة معلومــات ماليــة ملخصــة عن شــركة انترناشــيونال وربة إلنتــاج األصباغ ذ.م.م .تعكس
المعلومــات أدنــاه المبالــغ المعروضــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة (وليــس حصــة المجموعــة مــن
تلــك المبالــغ).

 9االستثمــار في الشركة الزميلة (تتمة)
كما في  31ديسمبر

بيان المركز المالي الملخص
2021

2020

متداولة
الموجودات

1,734,149

2,033,860

المطلوبات

()603,376

()260,953

إجمالي صافي المطلوبات المتداولة

1,130,773

1,772,907

غير المتداولة
الموجودات

267,550

297,690

المطلوبات

()133,682

()233,604

إجمالي صافي الموجودات غير المتداولة

133,868

64,086

1,264,641

1,836,993

صافي الموجودات

السنة المنتهية في  31ديسمبر

بيان الدخل الشامل الموجز

2021

2020

اإليرادات

2,012,154

2,166,594

المصروفات

()2,084,506

()1,985,690

()72,352

180,904

المعاملة الالحقة

-

()84,480

الدخل الشامل اآلخر

-

-

()36,900

49,176

ربح السنة

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل

المطابقة بين المعلومات المالية الموجزة والقيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة:
التقرير السنوي 2021
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السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

2020

1,836,993

2,648,469

ربح السنة

()72,352

188,524

توزيعات األرباح

()500,000

()1,000,000

صافي الموجودات الختامي

1,264,641

1,836,993

()84,480

()84,480

1,180,161

1,752,513

51%

51%

الحصة في شركة زميلة

601,882

893,782

القيمة الدفترية

601,882

893,782

صافي الموجودات االفتتاحي في  1يناير

المعاملة الالحقة
صافي الموجودات المعدلة
نسبة الملكية

 10االستثمار في المشروع المشترك

فيمــا يلــي تفاصيــل المشــروع المشــترك وبلــد التأســيس الــذي هــو مقــر العمــل الرئيســي كمــا فــي 31
ديســمبر.
اسم المنشأة
شركة بيسن سابالي ذ.م.م.

بلد التأسيس
الكويت

النشاط الرئيسي
2021
خدمات النقل

نسبة الملكية
2020

القيمة الدفترية

2021

2020

51%

22,674

51%

18,915

 10االستثمار في المشروع المشترك (تتمة)
فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية للشركة الزميلة:
كما في  31ديسمبر
2021

2020

كما في  1يناير

18,915

54,877

الحصة من النتائج

3,759

()35,962

22,674

18,915

المعلومات المالية الملخصة

تقــدم الجــداول التاليــة معلومــات ماليــة ملخصــة عــن شــركة بيســن ســابالي ذ.م.م .تعكــس المعلومــات
أدنــاه المبالــغ المعروضــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة (وليــس حصــة المجموعــة مــن تلــك المبالــغ).
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بيان المركز المالي الملخص

2021

كما في  31ديسمبر

2020

متداولة
الموجودات

129,959

208,536

المطلوبات

()77,838

()160,945

إجمالي صافي المطلوبات المتداولة

52,121

47,591

غير المتداولة
الموجودات

2,973

4,276

المطلوبات

-

()4,144

إجمالي صافي الموجودات غير المتداولة

2,973

132

صافي الموجودات

55,094

47,723

السنة المنتهية في  31ديسمبر

بيان الدخل الشامل الموجز

2021

2020

اإليرادات

14,467

216,737

المصروفات

()7,097

()276,617

(خسارة)  /ربح السنة

7,370

()59,880

المعاملة الالحقة

-

()10,634

الدخل الشامل اآلخر

-

-

7,370

()70,514

إجمــالي الدخل( /الخسارة) الشاملة

مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية للحصة في المشروع المشترك:
السنة المنتهية في  31ديسمبر
2021

2020

صافي الموجودات االفتتاحي في  1يناير

47,723

107,601

ربح السنة

7,370

()59,878

صافي الموجودات الختامي

55,093

47,723

المعاملة الالحقة

()10,634

()10,634

صافي الموجودات المعدلة

44,459

37,089

51%

51%

الحصة في شركة زميلة

22,674

18,915

القيمة الدفترية

22,674

18,915

نسبة الملكية

التقرير السنوي 2021

53

مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية للحصة في المشروع المشترك:
صافي الموجودات االفتتاحي في  1يناير
ربح السنة
صافي الموجودات الختامي
المعاملة الالحقة
صافي الموجودات المعدلة
نسبة الملكية
الحصة في شركة زميلة
القيمة الدفترية

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
107,601
()59,878
47,723
()10,634
37,089
51%
18,915
18,915

47,723
7,370
55,093
()10,634
44,459
51%
22,674
22,674

 11الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تمثــل الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر االســتثمار فــي أســهم حقــوق
الملكيــة .فيمــا يلــي الحركــة خــال الســنة:
السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
في  1يناير
استبعاد*
التغير في القيمة العادلة
في  31ديسمبر

4,198,897
()2,813,604
127,354
1,512,647

4,238,734
()39,837
4,198,897

* خــال الســنة ،قامــت الشــركة ببيــع أوراق ماليــة مدرجــة بقيمــة عادلــة تبلــغ  2,686,250دينــار كويتــي كمــا
فــي  31ديســمبر  .2020بلــغ إجمالــي الخســارة المحولــة إلــى األربــاح المحتجــزة مــن اســتبعاد اســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  5,391,523دينــار كويتــي.

 12المخزون
2021
بضائع جاهزة

مواد خام
ً
ناقصا :مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة

فيمــا يلي حركة مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة:
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كما في  31ديسمبر

2020

2,602,357

1,421,361

()285,913

()179,038

381,247

2,697,691

التقرير السنوي 2021

648,435

1,890,758

السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

في  1يناير

مخصص مخزون بطئ الحركة ومتقادم
في  31ديسمبر

 13موجودات العقود
ً
ناقصا الخسائر المعترف بها حتى تاريخه
تكاليف العقود المتكبدة زائد األرباح المعترف بها
ً
ناقصا :الفواتير المرحلية
ناقصا :مخصص الخسارة االئتمانية (إيضاح ( - 3.1ب))
ً

 14المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى
المدينون التجاريون
مخصص االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين (إيضاح ( 3-1ب))
مقدما للموردين والمقاولين من الباطن
ً
مقدما
مصروفات مدفوعة
عموالت مدينة
أرصدة مدينة للموظفين
مستحقات محجوزة
ودائع قابلة لالسترداد
أخرى
ً
مقدما
ناقصا :مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لالرصدة المدفوعة
ً
ناقصا :مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى (إيضاح ( - 3.1ب))
ً

فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة :

التقرير السنوي 2021

2020

179,038

132,647

285,913

179,038

46,391

106,875

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
78,327,814
()74,303,067
4,024,747
()357,205
3,667,542

78,569,255
()74,827,818
3,741,437
()677,649
3,063,788

كما في  31ديسمبر

2021
5,011,768
()425,713
4,586,055
2,819,583
125,120
209,317
87,152
1,987,783
53,047
2,241,924
()294,011
()880,332
10,935,638

2020
6,112,548
()273,347
5,839,201
2,376,826
166,751
284,046
97,875
2,275,217
30,900
2,108,868
()226,551
()304,158
12,648,975
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المخصص كما في  1يناير
مخصص الخسارة االئتمانية المعترف به في بيان الدخل المجمع
المخصص كما في  31ديسمبر

 15النقد والنقد المعادل

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
204,065
226,551
22,486
67,460
226,551
294,011

يشمل النقد والنقد المعادل المبالغ التالية في بيان المركز المالي المجمع:
2021

أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك ونقدية
ناقصا :سحوبات بنكية على المكشوف
النقد والنقد المعادل

كما في  31ديسمبر

2,150,128
1,200,000
10,263
3,360,391
()669,714
2,690,677

2020

2,585,176
27,811
2,612,987
()2,317,182
295,805

إن تســهيالت الســحب البنكــي علــى المكشــوف التــي تــم الحصــول عليهــا مــن بنــوك محليــة مقومــة بالدينــار
الكويتــي ،وتحمــل معــدل فائــدة فعلــي يبلــغ مــن  2%إلــى  2% :2020( 2.5%إلــى  )2.5%سـ ً
ـنويا أعلــى مــن
معــدل خصــم بنــك الكويــت المركــزي.

 16رأس المال

بلــغ رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع كمــا فــي  31ديســمبر  2021و 2020مــا قيمتــه
 26,384,194دينــار كويتــي يتألــف مــن  263,841,940ســهم بقيمــة  100فلــس لــكل ســهم .يتــم دفــع
رأس المــال نقـ ًـدا.
اعتمــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة للشــركة األم الــذي عقــد فــي  29أبريــل  2021البيانــات
الماليــة المجمعــة الســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2020

 17االحتياطيات

(أ) االحتياطي القانوني

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد تأســيس الشــركة األم ،يتــم
ً
تحويــل  10٪مــن ربــح الســنة الســابقة للمســاهمة فــي مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ،وضريبــة دعــم
العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي القانونــي .وللشــركة األم أن تقــرر
عــدم االســتمرار فــي هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يزيــد االحتياطــي علــى  50%مــن رأس المــال المدفــوع.
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ويمكــن فقــط توزيــع جــزء االحتياطــي الــذي يزيــد علــى  50%مــن رأس المــال المســاهمين المدفــوع بحريــة.
ويقتصــر توزيــع رصيــد االحتياطــي علــى المبلــغ المطلــوب لكــي يصبــح مــن الممكــن دفــع توزيعــات بواقــع 5%
مــن رأس المــال المســاهمين المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكــون فيهــا األربــاح المتراكمــة كافيــة لســداد
توزيعــات بهــذا المبلــغ إلــى المســاهمين .لــم تقــم الشــركة األم بإجــراء هــذا التحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي
منــذ أن حققــت الشــركة األم خســارة للســنة.

(ب)

االحتياطي االختياري

وفقـ ًـا ألحــكام عقــد تأســيس الشــركة األم ،يتــم تحويــل نســبة مئويــة مــن الربــح إلــى االحتياطــي االختيــاري.
يمكــن أن يتــم إيقــاف هــذا االقتطــاع بنـ ًـاء علــى قــرار المســاهمين .ال توجــد هنــاك أيــة قيــود علــى توزيــع هــذا
االحتياطــي .لــم يتــم التحويــل إلــى االحتياطــي االختيــاري للســنة الحاليــة حيــث قــررت الجمعيــة العامــة للشــركة
األم إيقــاف التحويــل إلــى االحتياطــي االختيــاري.

 18مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي الحركة في المخصص المعترف به في بيان المركز المالي المجمع:

المخصص كما في  1يناير
مخصص خالل السنة
مخصص لم يعد مطلوباً
مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة
المخصص كما في  31ديسمبر

 19القروض

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
1,784,395
1,435,824
294,610
246,793
()86,298
()2,416
()556,883
()419,998
1,435,824
1,260,203

يمثــل رصيــد القــروض ألجــل قروضــا ألجــل مقومــة بالدينــار الكويتــي مــن بنــوك محليــة تــم تمديدهــا مقابــل
ضمــان مــن الشــركة األم ويحمــل معــدل عائــد بنســبة  2.25%إلــى  3%كمــا فــي  31ديســمبر 31( 2021
ديســمبر  2.25% :2020إلــى  )2.5%سـ ً
ـنويا فــوق معــدل الخصــم المعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي.
إضافــة إلــى ذلــك ،نجحــت المجموعــة بإعــادة التفــاوض بشــأن أغلــب تســهيالت قروضهــا الحاليــة ،وهــي اآلن
فــي مرحلــة إعــادة التفــاوض بشــأن تســهيالتها مــع باقــي المقرضيــن.
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الجزء المتداول
مستحق إلى بنوك محلية من الشركة األم
مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة
الجزء غير المتداول
مستحق إلى بنوك محلية من الشركة األم
مستحق إلى بنوك محلية مرتبطة بالشركات التابعة

 20الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى
دائنون تجاريون
دفعات مقدمة من عمالء
مصروفات مشاريع مستحقة
عالوة موظفين مستحقة
محجوزات مستحقة
ودائع قابلة لالسترداد
رواتب إجازات الموظفين المستحقة
رواتب موظفين مستحقة
تأمينات اجتماعية مستحقة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
اإلجمالي

 21المصروفات العمومية واإلدارية
تكاليف موظفين
إيجارات
بيع وتوزيع
استهالك
مصروفات أخرى
اإلجمالي
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السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
174,997
174,997

550,000
1,394,584
1,944,584

12,888,000
12,888,000

7,645,000
5,000,000
12,645,000

كما في  31ديسمبر
2020
2021
3,008,999
3,130,715
179,541
224,649
192,084
29,388
48,564
353,501
316,689
4,428
222,886
35,495
146,255
183,372
106,595
161,463
157,168
744,086
1,619,666
6,002,575
4,862,969

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
1,338,488
1,341,303
236,308
152,753
30,290
15,495
135,880
112,752
432,894
500,433
2,173,860
2,122,736
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 22اإليرادات األخرى

إيرادات العموالت
إيجارية
إيرادات
ّ
ربح من استبعاد الممتلكات والمعدات
إيرادات متنوعة أخرى

 23معامالت األطراف ذات العالقة

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2021
2020
425,893
90,780
49,764
346,148
912,585

289,927
84,480
68,471
225,702
668,580

تمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين فــي
المجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو تلــك التــي يتــم الســيطرة عليهــا بشــكل مشــترك أو التــي يتــم
التأثيــر عليهــا بشــكل كبيــر مــن قبــل هــذه األطــراف .يتــم اعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه المعامــات
مــن قبــل إدارة المجموعــة .إن تفاصيــل المعامــات واألرصــدة مــع األطــراف ذات العالقــة هــي كمــا يلــي باســتثناء
مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي أي بنــد آخــر مــن البيانــات الماليــة المجمعــة:

(أ) األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع
المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
سامكريت  -مهندسون ومقاولون  -ش.م.م  -شركة تابعة *
بيسين سابالي كويت للخدمات البترولية ذ.م.م - .المشروع المشترك
شركة انترناشيونال وربة إلنتاج األصباغ ذ.م.م - .شركة زميلة
سيتكو  -كوريا  -شركة منتسبة  -شركة تابعة
شركة بنتا العالمية للهندسة ذ.م.م - .شركة تابعة
ناقصا :مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (إيضاح ( - 3.1ب))
ً

 23معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
شركة بنتا العالمية للهندسة ذ.م.م - .شركة تابعة
أخرى  -شركات زميلة

كما في  31ديسمبر

2021
1,512,101
18,959
2,433
600
128,452
()373,872
1,288,673

2021

2020
1,360,902
81,982
600
()389,630
1,053,854

كما في  31ديسمبر

54,011
973
54,984

2020

178,555
178,555

* خــال ســنة  ،2012أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع ســامكريت  -مهندســون ومقاولــون
 ش.م.م («شــريك المشــروع المشــترك») إلكمــال عقــد تشــييد وإنجــاز وصيانــة ،مركــز مدينــة الخدمــة،مشــروع إســكان مدينــة صبــاح األحمــد  2012 / 897/2011مــن قبــل الهيئــة العامــة لرعايــة اإلســكان
(«المشــروع») وخــال عــام  2013انســحب شــريك المشــروع المشــترك مــن االنتهــاء مــن المشــروع وأكملــت
المجموعــة المشــروع .فــي الوقــت الحالــي ،رفعــت المجموعــة وكســبت بعــض القضايــا القانونيــة علــى
الشــريك المشــترك للمطالبــة بمبلــغ قــدره دينــار كويتــي .2,032,850

(ب) المعامالت المدرجة في بيان الدخل المجمع

تعويض موظفي اإلدارة العليا:
منافع قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة
التقرير السنوي 2021

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2021
2020
332,114
36,365
368,479

372,933
27,820
400,753
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شركة افرجرين ألجهزة وتوليد الطاقة البديلة ذ.م.م.
شــركة إدارة أعمــال صناعــات وربــة للخدمــات المتطــورة ذ.م.م( .شــركة تابعــة لشــركة وربــة الوطنيــة
للمقاوالت)

شركة افرجرين لالستشارات البيئية ذ.م.م.

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م.

شركة كمبرالند كاثوليك بروتكشن ليمتد للخدمات البترولية ذ.م.م( .الكويت)

شركة كمبرالند كاثوليك بروتكشن ليمتد (إنجلترا)

شركة وربة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م
شــركة مجموعــة وربــة الوطنيــة للمقــاوالت ذ.م.م( .شــركة تابعــة لشــركة وربــة الوطنيــة
للمقــاوالت)
شركة الخليج لخدمات السالمة ذ.م.م( .شركة تابعة لشركة وربة الوطنية للمقاوالت)
شــركة ســيتكو ميــدل إيســت للتفتيــش الصناعــي والخدمــات اإلشــعاعية ذ.م.م( .شــركة تابعــة
لشــركة الخليــج لخدمــات الســامة)
شركة أو أند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.

االسم

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

المملكة المتحدة

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

بلد التأسيس

التجارة والخدمات

أجهزة توليد الطاقة البديلة.

خدمات االستشارات البيئية.

توريد المنتجات الكيماوية.

تصنيع وتوريد منتجات مهبطية (كاثودية).

تصنيع وتوريد منتجات مهبطية (كاثودية).

التجارة العامة والمقاوالت.

التفتيش الصناعي والخدمات اإلشعاعية.

توريد وتركيب معدات السالمة.

وكيل محلي للموردين وبيع وتصنيع مواد الطالء.

توريد المعدات وتصنيع وبيع الجوانات.

النشاط الرئيسي

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2021و :2020

 24الشركات التابعة والحصص غير المسيطرة

98%

51%

99%

99%

98%

51%

99%

99%

99%

99%

60%

99%

60%

100%

99%

99%

100%

99%

99%

100%

100%

99%

2021

2020

نسبة الملكية
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 24الشركات التابعة والحصص غير المسيطرة (تتمة)

المعلومات المالية الملخصة حول الشركة التابعة ذات الحصص الجوهرية غير المسيطرة
يوضــح الجــدول التالــي المعلومــات الماليــة الملخصــة للشــركات التابعــة الرئيســية التــي لديهــا حصــص
غيــر مســيطرة هامــة للمجموعــة .تمثــل المعلومــات الموضحــة أدنــاه المبالــغ قبــل االســتبعادات
التــي تتــم بيــن الشــركات .تمثــل المعلومــات الموضحــة أدنــاه المبالــغ قبــل االســتبعادات التــي تتــم
بيــن الشــركات .شــركة المــوزع الكويتــي للمــواد الكيماويــة ذ.م.م .هــي شــركة تابعــة لهــا حصــص
ماديــة غيــر مســيطرة.
بيان المركز المالي الملخص

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م.
كما في  31ديسمبر
2020
2021
الموجودات
المطلوبات
إجمالي صافي الموجودات المتداولة

2,450,670
705,143
1,745,527

غير المتداولة
الموجودات
المطلوبات
إجمالي صافي الموجودات غير المتداولة
صافي الموجودات

480,287
115,366
364,921
2,110,448

بيان الدخل الشامل الموجز

1,685,241
125,064
1,560,177
445,633
102,613
343,020
1,903,197

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م.
السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
اإليرادات
المصروفات
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل

بيان التدفقات النقدية الملخص

2,581,994
()2,024,743
557,251
557,251

1,942,641
()1,611,790
330,851
330,851

شركة الموزع الكويتي للمواد الكيماوية ذ.م.م.
السنة المنتهية في  31ديسمبر
أنشطة تشغيلية
أنشطة استثمارية
أنشطة تمويلية
صافي النقص في األرصدة لدى البنوك والنقدية
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2021

2020

87,785
()56,794
()350,000
()319,009

583,183
()433,870
()800,000
()650,687
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 25االرتباطات والمطلوبات المحتملة والقضايا
2021
خطاب اعتماد
خطابات الضمان

كما في  31ديسمبر

204,676
14,147,323
14,351,999

2020

625,572
15,386,924
16,012,496

هنــاك بعــض القضايــا األخــرى التــي تعــد المجموعــة طرفـ ًـا فيه ــا والزالــت هــذه القضايــا منظــورة .تقــوم
اإلدارة بتقييــم األنظمــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وال تتوقــع اإلدارة أن يكــون هنــاك أثــر قانونــي أو مـ ــالي
رئيســي علــى الشــركة نتيجـ ًـة لهــذه القضايــا.

 26معلومات المقارنة

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ الخاصــة بالســنة الســابقة لتتوافــق مــع عــرض الســنة الحـ ــالية إال أنــه ال
يوجــد هنـ ــاك أثــر لذلــك علــى األربــاح أو حقــوق الملكيــة التــي تــم اإلفصــاح عنهـ ــا سـ ً
ـابقا.

 27األنشطة التشغيلية والتمويلية واالستثمارية غير النقدية
المعامالت غير النقدية
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
احتياطــي القيمــة العادلــة لموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر
خسائر متراكمة
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السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
2021
39,837
()127,354

5,518,877

()5,391,523
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()39,837
-

