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وليد عبدالله الحوطي
رئيس مجلس اإلدارة

السـادة المساهميـن الكــرام، 

تحيـة طيبـة وبعـد، 

اجتماع  بكم في  أرحب  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أخواني  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة  لي  يطيب 
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

المستمرة  وثقتهم  دعمهم  من  انطالقًا  الكرام  للمساهمين  والعرفان  بالشكر  هذا  اجتماعنا  واستهل 
وإيمانهم العميق بقدرتنا كفريق عمل على تكريس التطلعات ووضعها في حيز الواقع ، و يسرني أن 
أبلغكم أن سنة 2018 كانت سنة محورية في أداء الشركة من خالل عدة عناصر، أهمها أداء الشركات 
التابعة من حيث الربحية التشغلية، و إن الشركة استطاعت أن تجني ثمار تنفيذها الستراتيجيتها المعتمدة 
الموارد  من  المثلى  واالستفادة  المخاطر  وقياس  التحفظ  مبدأ  على  أساسي  بشكل  ترتكز  والتي  
لتحقيق  وذلك  العمليات  صعيد  على  التابعة  الشركات  بين  المتبادل  التعاون  مستوى  ورفع  الموجودة 

أقصى درجات النمو والتي انعكست إيجابيًا على األداء المالي للشركة في سنة 2018 .

و من أهم األحداث التي اثرت على القوائم المالية لشركة الدرة و شركاتها التابعة في سنة 2018 هو 
الدرة  لشركة  المالي  التحليل  ملخص  يلي  ما  ، وفي   IFRS9 الجديد  المحاسبي  الدولي  المعيار  تطبيق 

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018:
إنخفاض في اإليرادات التشغيلية للشركة من 29.38 مليون دينار كويتي في سنة 2017 إلى   •
22.97 مليون دينار كويتي في سنة 2018 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى استكمال بعض المشاريع 

خالل سنة 2018.
إنخفاض قيمة أصول الشركة بقيمة 5.8 مليون د.ك عن سنة 2017 لتصبح 46.49  مليون د.ك   •
في سنة 2018 و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة االستهالك و اعادة تصنيف بعض األصول 

.IFRS9 و أخذ مخصصات عن ذمم تجارية مدينة بعد تطبيق المعيار الجديد
إنخفاض صافي األرباح المجمعة لشركة الدرة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31   •
كويتي في سنة  دينار   891,591 إلى   2017 كويتي في سنة  دينار   1,484,635 من    2018 ديسمبر 
2018، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض االيرادات بقيمة 6.4  مليون د.ك باالضافة خسائر غير 

 .ITFRS9 محققه عن إعادة تصنيف بعض األصول على القيمة العادلة بعد تطبيق المعيار الجديد رقم

وأما عن نظرة الشركة المستقبلية لسنة 2019 فهو االستمرار بتعزيز و دعم مركز شركاتنا التابعة في 
المشاريع التنموية الخاصة بقطاع النفط والغاز من خالل الحصول على التأهيالت المطلوبة لدى شركات 
النفط والغاز و شركات المقاوالت العالمية وذلك للمشاركة بأكبر عدد ممكن من المشاريع و من المتوقع 
على  ترسيتها  تم  التي  الجديدة  العقود  إلى  نظرًا  التشغيلية  الشركة  أرباح  في  زيادة  هناك  يكون  أن 

الشركات التابعة بما يعزز مكانة الشركة الحالية.

و في ختام هذه الكلمة وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أسجل خالص شكري 
وتقديري لدعمكم المستمر نحو تحقيق المزيد من النجاح واإلنجازات لشركة الدرة. 

آملين أن نكون عند حسن ظنكم. 

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ،،،

تقريـر مجلـس اإلدارة
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شركة الدرة للخدمات البترولية هي شركة مساهمة كويتية (مقفلة) تأسست في 
بهدف   ، كويتي  دينار  مليون   28،144،000 قدره  مدفوع  برأسمال   2006 عام 
تقديم خدمات متكاملة في قطاع الطاقة و النفط و الغاز من خالل مجموعة من 

الشركات التابعة و عالقتها مع الشركاء االستراتيجيين.

شركة وربة الوطنية للمقاوالت (WNCC) هي شركة كويتية تأسست عام 1976 
، ولديها أكثر من 42 سنة من الخبرة كأحد الوكالء الرئيسيين و الممثلين لمصانع 
الشركات  وتشمل  النفطية.  الخدمات  و  المعدات  في  مختصين  موردين  و 
والمفاعالت  الحرارية  والمبادالت  واألدوات  والضواغط  للمضخات  المصنعة 

والصمامات والتكنولوجيا والقوى العاملة.
و تسعى شركة وربة الوطنية للمقاوالت على تطوير أعمال وكالئها من خالل 
خبرتها الكبيرة في سوق الكويت كما تهدف الشركة إلى السعي الدائم للتميز 
التي  المنتجات  جودة  يعزز  مما   ، المبيعات  خدمة  بعد  مضافة  قيمة  خلق  في 

تمثلها.

لتصنيع  كويتية  (كلينجر) هو مصنع  التسريب  موانع  لصناعة  كلينجر  وربة  مصنع 
موانع التسريب تأسست عام 1997 ولديه أكثر من 21 عاًما من الخبرة في مجال 
مجال  في  والخبرة  المحلية  المعرفة  خالل  من  التسريب  موانع  وتجربة  ابتكار 
التسويق. وباعتباره المصنع الوحيدة لموانع التسريب في الكويت ، فإن مصنع 

كلينجر لديه عقود طويلة األجل مع جميع الشركات الرئيسية في البالد.
و يعتبر مصنع كلينجر مصنع معتمدة من قبل ISO 9001 في صبحان الكويت ، 
ويقوم بتصنيع جميع أنواع القطع الطرية ، وموانع التسريب الحلزونية ، والمبادل 
وتوليد  والبتروكيماويات  بالنفط  الخاصة   Kcom التسريب  وموانع   ، الحراري 

الطاقة.

نبذة عن شركة الدرة للخدمات 
البترولية و شركاتها التابعة 
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مركز وربة للخدمات الصناعية المتقدمة (WIASC) هو مركز خدمة معتمد من قبل 
ISO الكويتي تم تأسيسه كفرع تابع لمجموعة وربة الوطنية في عام 1976 لتوفير 
الصمامات  ، ويقوم بصيانة ومعايرة واختبار  للصمامات والمحركات  مركز خدمة 
 BS،) .وغيرها من المعايير الدولية API ، ASME وفقًا إلجراءات التصنيع وكذلك
الصناعية  للخدمات  تأسيسه دعم مركز وربة  FCI، ISA، SHELL DEP، EN). ومنذ 
المتقدمة العديد من مشاريع قطاع النفط والطاقة في الكويت. باإلضافة إلى 
والتصنيع  اللحام  خدمات  المتقدمة  الصناعية  للخدمات  وربة  مركز  يوفر  ذلك 

لمقاولي قطاعات النفط والطاقة في الكويت.

و يهدف مركز وربة للخدمات الصناعية المتقدمة إلى مساعدة عمالئه في تحقيق 
أعلى مستوى من الكفاءة واإلنتاجية.

شركة الخليج للسالمة هي شركة كويتية تأسست عام 1979 ولديها أكثر من 39 
الحريق واإلنذار والتركيب  الحماية من  الخبرة في مجال تصميم أنظمة  عاًما من 

والصيانة.

الكويت   في  اإلطفاء  إدارة  من  معتمدة  شركة  هي  للسالمة  الخليج  شركة 
كمقاوالت من الفئة 2 مع شهادة ISO9001 ، وشاركت في تنفيذ أنظمة الحماية 
من الحريق و اإلنذار و التركيب و الصيانة في العديد من منشآت النفط و الغاز 

لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في السوق في هذا المجال. 

بين  مشترك  كمشروع   1997 عام  في  للدهانات  الدولية  وربة  شركة  تأسست 
مجموعة وربة الوطنية (ملكية بنسبة ٪51) و شركة أكزو نوبل (ملكية بنسبة 49٪).

شركة وربة الدولية للدهانات هي شركة رائدة على مستوى العالم في تصنيع 
الدهانات الواقية الداخلية والخارجية والطالء البحري والطالء الصناعي ودهانات 
الحماية من الحرائق ودهانات اليخوت والبناء ولديها أكثر من 40 مصنعًا في جميع 
أنحاء العالم. تأسست شركة وربة الدولية للدهانات لتصنيع مجموعة كاملة من 
المنتجات وفقا ألعلى معايير الجودة و لدى المصنع مجموعة من معدات تمكنه 

من تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات بأحجام و دفعات مختلفة.

عام  في  تأسست  التي   (CCPL) المحدودة  الكاثودية  للحماية  كامبرالند  شركة 
1912 في المملكة المتحدة عندما طور القائد اليوت كامبرالند نظاًما للوقاية من 

التحلل الكهربائي، والذي كان أول نظام حماية كاثودية متاًحا تجارًيا.
قامت شركة كامبرالند للحماية الكاثودية المحدودة بتوفير الحماية الكاثودية في 
جميع أنحاء العالم ألكثر من 80 عاًما. كانت الشركة رائدة في االبتكار في تصميم 
وخطوط  واألرصفة  الطاقة  لمحطات  المحببة  الحالية  الكاثودية  الحماية  تقنية 
األنابيب والهياكل الخرسانية وغيرها من الهياكل المعدنية المدفونة أو المغمورة. 

 2013 عام  في  البترولية  للخدمات  الكويت  سبالي  بيسين  شركة  تأسيس  تم 
كمشروع مشترك بين شركة الدرة للخدمات البترولية (ملكية بنسبة ٪51) وبيسين 

سبالي الواليات المتحدة األمريكية (ملكية بنسبة 49٪)

النفط  حقول  خدمات   / توريد  شركات  أكثر  من  واحدة  إنشائها  منذ  أصبحت  و 
الموثوقة في قطاع التنقيب واإلنتاج لنفط والغاز في الكويت.

في  والمحلية  الدولية  والخدمات  الحفر  شركات  جميع  مع  بيسين  شركة  تعمل 
سوق الكويت لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خالل الشركات العالمية 

التي تمثلها.

كشركة   2006 عام  في   (KDC) للكيماويات  الكويتي  الموزع  شركة  تأسست 
متخصصة في توريد المواد الكيماويه المستخدمة في عمليات النفط والغاز و 

المصممة لدعم وتعزيز عمليات الحفر و المواد المانعة و المذيبات والتحفيز.

حلول  تقديم  في  االستمرار  إلى  للكيماويات  الكويتي  الموزع  شركة  تهدف 
متعددة لعمالئها في قطاع المصافي وحقول النفط والتعدين ، باإلضافة إلى 

معالجة المياه.

ذات  كويتية  شركة  هي   (O & G) الغاز  و  للنفط  الهندسة  جي  أند  أو  شركة 
مسؤولية محدودة تأسست في عام 1976 ولديها أكثر من 42 عاًما من الخبرة 

في قطاع المقاوالت في الكويت.

تعتبر الشركة واحدة من الشركات المتميزة في قطاع النفط والغاز الكويتي في 
مجاالت األعمال الكهربائية والميكانيكية وأنشطة الصيانة وأعمال تحديث منشأت 
االنتاج و مراكز تجميع النفط و خطوط األنبابيب و توريد العمالة و تأجير معدات 

البناء الثقيلة رأس المال: 9.5 مليون د.ك (31.14 دوالر أمريكي) )

مجموع القوى العاملة: 1600

المعدات: أكثر من 450 من المعدات الثقيلة والثقيلة والثابتة.

األرض والمرافق: حوالي 10000 متر مربع

كمشروع   2014 عام  (SITCO ME) في  األوسط  الشرق  تأسست شركة سيتكو 
مشترك بين شركة الخليج للسالمة (ملكية بنسبة ٪51) وشركة سيول للفحص 
المحدودة الكورية (ملكية بنسبة ٪49) وهي شركة فحص تأسست عام 1991 وقد 
 ، المصافي  مجاالت  مختلف  في  الكاملة  الفحص  خدمات  مزود  إلى  تطورت 
تصنيع  ومصانع   ، الغاز  ومرافق   ، الطاقة  ومحطات   ، البتروكيماويات  ومرافق 

الهياكل الفوالذية.

عالية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  األوسط  الشرق  سيتكو  شركة  تقدم 
التخصص مثل االختبار وفحص الطرف الثالث واإلشراف والفحص  وتشخيص 
المرافق واالستشارات الفنية. منذ أكثر من 25 عاًما ، قدمت شركة سيول الكورية  
ومحطات  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  لمصانع  العالم  في  الفحص  خدمات 
توليد الطاقة ، وحصلت على اعتراف عالمي بهدف أن تصبح رائدة على مستوى 

العالم في صناعة الفحص.
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Al Dorra Petroleum Services Company K.S.C. (Closed) And its Subsidiaries 
State of Kuwait

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة 
المالي  المركز  بيان  من  تتألف  والتي  "المجموعة")  باسم  مًعا  إليهما  (يشار  التابعة  وشركاتها  األم") 
وبيان  المجمع،  اآلخر  الشامل  الدخل  وبيان  المجمع،  الدخل  وبيان   2018 ديسمبر   31 في  كما  المجمع 
التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمع  النقدية  التدفقات  وبيان  المجمع،  الملكية  حقوق  في  التغيرات 

وإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما فيها ملخص السياسات المحاسبية المهمة.

المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن  برأينا 
المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير مبينة بمزيد 
المجمعة  المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات بشأن  الخاص بمسؤوليات مراقب  الجزء  التفصيل في  من 
المدرج بهذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين 
األخالقية  للمتطلبات  ووفًقا  للمحاسبين  المهنية  األخالقيات  لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادر 
األخالقية  استوفينا مسؤولياتنا  وقد  الكويت،  دولة  في  المجمعة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  المتعلقة 
األخرى وفًقا لتلك المتطلبات والميثاق الوارد أعاله. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر 

كافية ومالئمة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة
 

المالية المجمعة وفقًا  البيانات  العادل لهذه  إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض  إن 
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية 

مجمعة تكون خالية من األخطاء المادية بسبب الغش أو الخطأ.

على  المجموعة  قدرة  تقييم  مسؤولية  األم  الشركة  إدارة  تتولى  المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  عند 
االستمرار في النشاط ككيان مستمر واإلفصاح، حيثما انطبق ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية 
واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي إدارة الشركة األم تصفية المجموعة أو وقف عملياتها 

أو عندما ال يكون لديها بديًال واقعًيا سوى القيام بذلك.

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات المستقل عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

المالية المجمعة ككل خالية من  البيانات  إذا كانت  تأكيد معقول حول ما  إن أهدافنا هي الحصول على 
إن  رأينا.  تقرير مراقب حسابات يتضمن  الخطأ، وكذلك إصدار  أو  الغش  المادية، سواء بسبب  األخطاء 
المنفذ وفقًا لمعايير  التدقيق  أن  لكنه ليس ضمانًا على  التأكيد،  عالية من  المعقول يعتبر درجة  التأكيد 
التدقيق الدولية سُيظِهر دائمًا الخطأ المادي في حالة وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من الغش أو الخطأ 
االقتصادية  القرارات  على  تؤثر  أن  متوقًعا  كان  إذا  مجمعة،  أو  فردي  بشكل  مادية،  اعتبارها  ويتم 

لمستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل (تتمة)

مسؤوليات مراقب الحسابات المستقل عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

كجزء من التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل 
أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواًء كانت ناتجة عن الغش أو   •
الخطأ، ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق 
الحذف  أو  التزوير  أو  التواطؤ  يتضمن  قد  الغش  إن  حيث  الخطأ،  عن  الناتج  ذلك  اكتشاف  عدم  مخاطر 

المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف   •

ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم   •

واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل إدارة الشركة األم.
المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  األم  الشركة  إدارة  استخدام  مالءمة  مدى  إلى  التوصل   •
والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق باألحداث 
أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار في تقرير مراقب 
الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالءمة 
اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن االستمرار 

على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك   •
اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات 

الصلة على نحو يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية   •
داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف 

على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة. ونتحمل المسؤولية عن رأي التدقيق فقط.

التدقيق  ألعمال  المخطط  النطاق  بينها  من  أمور  عدة  حول  الحوكمة  عن  المسؤولين  مع  نتواصل  إننا 
وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي 

يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

برأينا أن الشركة األم تمسك سجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو 
وارد في تلك السجالت. كذلك فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
التدقيق، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016، والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما، 
وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية، ولم يرد لعلمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 
األم  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  أو  وتعديالتهما،  التنفيذية  والئحته   ،2016 لسنة 
نشاط  في  مادًيا  يؤثر  وجه  على   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  وتعديالتهما، 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى مساهمي شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة) وشركاتها التابعة 

دولة الكويت
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة 
المالي  المركز  بيان  من  تتألف  والتي  "المجموعة")  باسم  مًعا  إليهما  (يشار  التابعة  وشركاتها  األم") 
وبيان  المجمع،  اآلخر  الشامل  الدخل  وبيان  المجمع،  الدخل  وبيان   2018 ديسمبر   31 في  كما  المجمع 
التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمع  النقدية  التدفقات  وبيان  المجمع،  الملكية  حقوق  في  التغيرات 

وإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما فيها ملخص السياسات المحاسبية المهمة.

المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن  برأينا 
المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير مبينة بمزيد 
المجمعة  المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات بشأن  الخاص بمسؤوليات مراقب  الجزء  التفصيل في  من 
المدرج بهذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين 
األخالقية  للمتطلبات  ووفًقا  للمحاسبين  المهنية  األخالقيات  لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادر 
األخالقية  استوفينا مسؤولياتنا  وقد  الكويت،  دولة  في  المجمعة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  المتعلقة 
األخرى وفًقا لتلك المتطلبات والميثاق الوارد أعاله. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر 

كافية ومالئمة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة
 

المالية المجمعة وفقًا  البيانات  العادل لهذه  إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض  إن 
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية 

مجمعة تكون خالية من األخطاء المادية بسبب الغش أو الخطأ.

على  المجموعة  قدرة  تقييم  مسؤولية  األم  الشركة  إدارة  تتولى  المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  عند 
االستمرار في النشاط ككيان مستمر واإلفصاح، حيثما انطبق ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية 
واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي إدارة الشركة األم تصفية المجموعة أو وقف عملياتها 

أو عندما ال يكون لديها بديًال واقعًيا سوى القيام بذلك.

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات المستقل عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

المالية المجمعة ككل خالية من  البيانات  إذا كانت  تأكيد معقول حول ما  إن أهدافنا هي الحصول على 
إن  رأينا.  تقرير مراقب حسابات يتضمن  الخطأ، وكذلك إصدار  أو  الغش  المادية، سواء بسبب  األخطاء 
المنفذ وفقًا لمعايير  التدقيق  أن  لكنه ليس ضمانًا على  التأكيد،  عالية من  المعقول يعتبر درجة  التأكيد 
التدقيق الدولية سُيظِهر دائمًا الخطأ المادي في حالة وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من الغش أو الخطأ 
االقتصادية  القرارات  على  تؤثر  أن  متوقًعا  كان  إذا  مجمعة،  أو  فردي  بشكل  مادية،  اعتبارها  ويتم 

لمستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل (تتمة)

مسؤوليات مراقب الحسابات المستقل عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

كجزء من التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل 
أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواًء كانت ناتجة عن الغش أو   •
الخطأ، ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق 
الحذف  أو  التزوير  أو  التواطؤ  يتضمن  قد  الغش  إن  حيث  الخطأ،  عن  الناتج  ذلك  اكتشاف  عدم  مخاطر 

المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف   •

ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم   •

واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل إدارة الشركة األم.
المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  األم  الشركة  إدارة  استخدام  مالءمة  مدى  إلى  التوصل   •
والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق باألحداث 
أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار في تقرير مراقب 
الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالءمة 
اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن االستمرار 

على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك   •
اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات 

الصلة على نحو يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية   •
داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف 

على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة. ونتحمل المسؤولية عن رأي التدقيق فقط.

التدقيق  ألعمال  المخطط  النطاق  بينها  من  أمور  عدة  حول  الحوكمة  عن  المسؤولين  مع  نتواصل  إننا 
وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي 

يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

برأينا أن الشركة األم تمسك سجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو 
وارد في تلك السجالت. كذلك فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
التدقيق، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016، والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما، 
وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية، ولم يرد لعلمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 
األم  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  أو  وتعديالتهما،  التنفيذية  والئحته   ،2016 لسنة 
نشاط  في  مادًيا  يؤثر  وجه  على   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  وتعديالتهما، 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

قيس محمد النصف
مراقب حسابات ترخيص رقم 38 فئة "أ"

BDO النصف وشركاه

الكويت في: 10 مارس 2019

20182017
دینار كویتيدینار كویتيإیضاحات

الموجودات
موجودات غیر متداولة

53,630,4124,509,712ممتلكات ومعدات
61,167,189799,613استثمار في شركة زمیلة

750,00238,537استثمار في مشروع مشترك
-84,961,025موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,438,207-استثمارات متاحة للبیع
95,041,0965,011,096موجودات غیر ملموسة

103,978,1053,978,105الشھرة
18,827,82917,775,270مجموع الموجودات غیر المتداولة

موجودات متداولة
112,561,1082,735,190المخزون

2,442,911959,439أعمال قید التنفیذ
1212,160,14713,522,780مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى

136,816,9087,483,801عقود قید التنفیذ
1,346,491-14بیان الدخلموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

-151,000,000ودیعة قصیرة األجل
22954,7625,204,493مستحق من أطراف ذات صلة

151,728,4662,545,004نقد وأرصدة لدى البنوك
27,664,30233,797,198مجموع الموجودات المتداولة

46,492,13151,572,468مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

1628,144,00028,144,000رأس المال
17236,793236,793احتیاطي إجباري
18236,793236,793احتیاطي اختیاري
1,168,5101,138,510فائض إعادة تقییم

10,76810,381احتیاطي ترجمة عملة أجنبیة
لدخل االل خاحتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من 

-)6,682,309(8الشامل اآلخر
)3,201,802()2,973,495(خسائر متراكمة

20,141,06026,564,675حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة األم
1,247,6831,160,170حصص غیر مسیطرة
21,388,74327,724,845إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات
مطلوبات غیر متداولة

1910,000,0008,250,000ألجلالجزء غیر المتداول من قروض 
201,602,6271,427,467مخصص نھایة خدمة الموظفین

11,602,6279,677,467مجموع المطلوبات غیر المتداولة

مطلوبات متداولة
216,447,9377,870,467دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى

5,254-دائنالجزء الجاري من تأجیر تمویلي 
193,349,4993,535,051الجزء المتداول من قروض ألجل

233,703,3252,759,384سحوبات على المكشوف لدى البنوك
13,500,76114,170,156مجموع المطلوبات المتداولة

25,103,38823,847,623مجموع المطلوبات
46,492,13151,572,468إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

تشكل جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المجمعة.53إلى 8إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 

ولید عبد هللا إبراھیم الحوطي
رئیس مجلس اإلدارة
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20182017
دینار كویتيدینار كویتيإیضاحات

2422,978,55129,382,050إیرادات مبیعات وعقود
)24,434,909()19,273,004(المبیعات وتكالیف العقودتكالیف

3,705,5474,947,141مجمل الربح

)240,445(-لدخلابیان خسارة غیر محققة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
6520,576449,710شركة زمیلةأعمالحصة في نتائجال
711,4655,814مشروع مشتركأعمالنتائجفيحصة ال

642,167456,728تإیرادات عموال
460,710262,029إیرادات أخرى

)39,019(400ربح / (خسارة) من بیع ممتلكات ومعدات
2,4125,000انتفت الحاجة إلیھمخصص 

)3,509,135()3,533,678(25مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف بیع
)802,278()838,601(تكالیف تمویل

)22,487()52,130(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)40,800(-شطب موجودات عقود

-2039,598انتفت الحاجة إلیھالموظفین مخصص مكافأة نھایة خدمة
45,000-9قیمة موجودات غیر ملموسةفيانخفاضرد

-)40,504(بطیئة الحركةبضاعةمخصص 
917,9621,517,258الربح قبل الزكاة

)17,500()17,500(29أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 
)15,123()8,871(الزكاة

891,5911,484,635ربح السنة

العائد إلى:
602,1351,250,050مالكي الشركة األم

289,456234,585حصص غیر مسیطرة
891,5911,484,635

282.144.44ربحیة السھم األساسیة (فلس)

تشكل جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المجمعة.53إلى 8إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 

20182017
دینار كویتيدینار كویتيإیضاح

891,5911,484,635ربح السنة

بنود الدخل الشامل اآلخر:
إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل المجمع:قد یتمبنود 

387443تعدیالت ترجمة تحویل عملة أجنبیة
930,00055,000فائض إعادة تقییم

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى بیان الدخل المجمع:
خل ل الدخالالتغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من

-176,326الشامل اآلخر
206,71355,443دخل شامل آخر للسنة

1,098,3041,540,078إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
808,8481,305,493مالكي الشركة األم

289,456234,585حصص غیر مسیطرة
1,098,3041,540,078

تشكل جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المجمعة.53إلى 8إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 
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20182017
دینار كویتيدینار كویتيإیضاحات

األنشطة التشغیلیة
891,5911,484,635ربح السنة

تعدیالت لـ:
51,219,3901,304,527االستھالك

39,019)400(من بیع ممتلكات ومعداتخسارة /(ربح)
52,13022,487مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

240,445-بیان الدخلخسارة غیر محققة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
)449,710()520,576(6شركة زمیلةأعمالحصة في نتائجال
)5,814()11,465(7مشروع مشتركأعمالنتائجفيحصة ال

40,800-شطب موجودات عقود
    -)39,598(20مخصص مكافأة نھایة خدمة انتفت الحاجة إلیھ

-40,504بطیئة الحركةبضاعةمخصص 
)45,000(-عكس انخفاض قیمة موجودات غیر ملموسة

)5,000()2,412(انتفت الحاجة إلیھمخصص
838,601802,278تكالیف تمویل

20369,721381,955مخصص نھایة خدمة الموظفین
2,837,4863,810,622

التغیرات في رأس المال العامل:
)218,679(133,578المخزون

)700,306()1,483,472(أعمال قید التنفیذ
)2,723,451()607,664(مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى

)201,360()894,745(عقود قید التنفیذ
179,073)1,389,992(دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى

)891,214(497,534مستحق من أطراف ذات صلة
)745,315()907,275(النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

)15,515()15,031(الزكاة وضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة
)17,500()17,500(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
)215,594()154,963(20مزایا نھایة خدمة الموظفین المدفوعة

)993,924()1,094,769(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)822,403()340,657(5شراء ممتلكات ومعدات

96728,465المحصل من بیع ممتلكات ومعدات
6153,000102,000من شركة زمیلةمستلمة توزیعات أرباح 

)691,938()186,690(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
1,564,4481,185,051صافي الحركة على قروض ألجل

)12,176()5,254(تأجیر تمویلي دائن مدفوع
)802,278()838,601(تكالیف تمویل مدفوعة

)640,000()200,000(شركة تابعةبللحصص غیر المسیطرةمدفوعةتوزیعات أرباح
)269,403(520,593صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة

387443تأثیر ترجمة عملة أجنبیة
)1,954,822()760,479(صافي النقص في النقد والنقد المعادل

1,740,442)214,380(النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
)214,380()974,859(15النقد والنقد المعادل في نھایة السنة

تشكل جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المجمعة.53إلى 8إن اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 



بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2021

معلومات عامة.1

في دولة كشركة ذات مسؤولیة محدودة2002مایو 20كیو الشرق األوسط ذ.م.م. ("الشركة األم") في تأسست شركة ایھ
كة األم إلى "شركة وتغیر اسم الشر2006إبریل 10الكویت. غیرت الشركة األم كیانھا القانوني إلى شركة مساھمة كویتیة في 

.2006یولیو 18الدرة للخدمات البترولیة ش.م.ك. (مقفلة)" في 

األغراض التي أسست من أجلھا الشركة األم ھي القیام بما یلي: 

القیام بكافة األعمال النفطیة والمدنیة الالزمة للقطاع النفطي..1

القیام بأعمال الصیانة والخدمات العامة المختلفة لجمیع األعمال النفطیة وذلك على النحو اآلتي:.2

الصیانة والخدمات العامة:)أ
زة صیانة األجھزة الدقیقة وأجھ–الصیانة الكھربائیة والمیكانیكیة –وإصالح اآلبار النفطیة وتحسین إنتاجیتھا صیانة 
صیانة أماكن ومواقع إرساء السفن –تصلیح وطالء خزانات النفط –صیانة معامل إزالة الغاز الحامض –التحكم 

ة البولي صیانة وخدمات مصانع األسمد–والمعدات الثقیلة واألعمال المتعلقة بھا وصیانة معدالت التبرید بالحقول 
سالة الغاز وخلط الزیوت أي مصانع أخرى تخص القطاع النفطي.إ–بروبلین 

البیئة النفطیة )ب
فنیة تورید عمالة–تزوید وتركیب أجھزة متنقلة في المواقع النفطیة لرصد وقیاس الملوثات بالھواء بشكل دوري 

لنفطیة صیانة وسالمة المنشآت ا–كافحة التلوث بالبیئة البحریة المحیطة بالمواقع النفطیة متخصصة في أعمال م
سالمة دات الوخطوط النقل وناقالت النفط والغاز والمصافي والمصانع والمالحق المرتبطة بھا وتورید وتركیب مع

معدات –مكافحة الحریق –ضد السرقات نظمة إنذارأ–وأنظمة األمن والتحكم بالمنافذ النفطیة من (كامیرات مراقبة 
كشف المعادن والمتفجرات وخالفھ).

ي كافة فتنوعة القیام كوسطاء لكافة العملیات األخرى التي تستلزمھا الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض م.3
المجاالت النفطیة الرئیسیة للقطاع النفطي (وذلك بعد موافقة وزارة الطاقة).

المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون.تملك .4

ات وجھات بل شركاستغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة تدار من ق.5
متخصصة.

أن للشركة األموفي الخارج بصفة أصلیة أو بالوكالة. ویجوزویكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرھا في دولة الكویت
في حقیق أغراضھاتكون لھا مصلحة أو تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على ت

تلحقھا بھا.دولة الكویت أو في الخارج، ولھا أن تنشئ أو تشتري و/أو تشترك في تأسیس ھذه الھیئات أو

الكویت.13126، الصفاة 26583إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص.ب 

جمیع ضمن ضاح أساس التتشتمل ھذه البیانات المالیة المجمعة على البیانات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة یشار إلیھا في إی
باسم (المجموعة).3إیضاح 

ل مجل�س إدارة بموجب قرار من قب2018دیسمبر 31تم التصریح بإصدار البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
عی�ة العام�ة وھي خاض�عة لموافق�ة الجمعی�ة العام�ة الس�نویة لمس�اھمي الش�ركة األم. إن الجم2019مارس10الشركة األم بتاریخ 

ا الحق في تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا.السنویة لمساھمي الشركة األم لھ

تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.2

2018ینایر 1معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة من )أ

بی�ق لناتج�ة ع�ن تطاالس�ابقة باس�تثناء التغی�رات إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة مماثلة لتلك المطبق�ة ف�ي الس�نة 
:2018ینایر 1المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة كما في 

: تصنیف وقیاس معامالت السداد على أساس األسھم2تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
رئیسیة كما یلي:. تتناول ھذه التعدیالت ثالثة جوانب2018ینایر 1تبدأ في أو بعد تسري التعدیالت على الفترات السنویة التي 

تأثیرات شروط االستحقاق على قیاس التسویات النقدیة لمعامالت السداد على أساس األسھم•
تصنیف معامالت السداد على أساس األسھم مع خصائص التسویة بالصافي لاللتزامات الضریبیة المحتجزة.•
ویة حق�وق المحاسبة حیث أن تعدیل بنود وشروط معامالت السداد على أساس األسھم یغیر تصنیفھا من تسویة نقدیة إلى تس�•

ملكیة.

لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على المجموعة.

: األدوات المالیة)9للتقاریر المالیة : عقود التأمین (تطبیق المعیار الدولي 4التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ش�ئة ع�ن تطبی�ق ، وتن�اقش ھ�ذه التع�دیالت األم�ور النا2018ین�ایر 1تسري التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ ف�ي أو بع�د 

وال�ذي یح�ل مح�ل 17ة الجدی�د: (األدوات المالی�ة)، قب�ل تطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتق�اریر المالی�9المعیار الدولي للتق�اریر المالی�ة 
ن تطبی�ق المعی�ار . تقدم التعدیالت خیارین للمنش�آت الت�ي تص�در عق�ود ت�أمین: اس�تثناء مؤق�ت م�4المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والمنھج التركیبي.9الدولي للتقاریر المالیة 

لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على المجموعة.

: األدوات المالیة9یر المالیة المعیار الدولي للتقار
عی�ار المحاس�بة موالذي یحل محل اإلرشادات الواردة في 2018ینایر 1یسري المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ی�اس أدواتھ�ا تص�نیف وقكیف تقوم المنش�أة ب9: األدوات المالیة: التحقق والقیاس. یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 39الدولي 
ة إل�ى الی�ة باإلض�افالمالیة كم�ا یق�دم المعی�ار نموذج�اً جدی�داً للخس�ائر االئتمانی�ة المتوقع�ة الحتس�اب انخف�اض قیم�ة الموج�ودات الم
محاسبة من معیار الالمتطلبات الجدیدة العامة لمحاسبة التحوط. كما یستند إلى اإلرشادات حول تحقق األدوات المالیة وعدم تحققھا

.39ي الدول

) أدناه.ج–2وتأثیره في إیضاح (9تم اإلفصاح عن التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: إیرادات من عقود مع عمالء15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
دی�د إمكانی�ة تحق�ق ، إط�ار عم�ل ش�امالً لتح2018ینایر 1یقدم ھذا المعیار، الذي یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

: اإلیرادات وحجم وتوقیت تحققھا. یحل ھذا المعیار محل المعاییر والتفسیرات الحالیة التالیة في تاریخ سریانھ
ت. : اإلیرادا18معیار المحاسبة الدولي •
: عقود اإلنشاء. 11معیار المحاسبة الدولي •
: برامج والء العمالء.13تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة •
: اتفاقیات بناء العقارات. 15تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة •
: تحویالت الموجودات من العمالء.18تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة•
عامالت المقایضة التي تشمل خدمات الدعایة.م–: اإلیرادات 31تفسیر لجنة التفسیرات الدائمة •

) أدناه.ج-2في إیضاح (15یتم اإلفصاح عن التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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الدولیة للتقاریر المالیة (تتمة)تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر.2

(تتمة)2018ینایر 1معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة من )أ

: العملیات بالعمالت األجنبیة واعتبارات الدفعة المقدمة22التفسیر 
ف الفوري الصرویوضح أنھ من أجل تحدید سعر 2018ینایر 1یسري التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

تراف م االعالستخدامھ في االعتراف األولي بالموجودات أو المصروفات أو اإلیرادات ذات الصلة (أو جزء منھا) عند عد
فیھ الذي تعترفلتاریخبالموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالدفعة المقدمة، فإن تاریخ المعاملة یحتسب على أنھ ا

م مقدم ددة أو استالعات متعبالموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن الدفعة المقدمة. إذا كان ھناك دفالمنشأة بشكل أولي 
للثمن المقابل، فیجب على المنشأة أن تحدد تاریخ المعامالت لكل دفعة أو استالم للدفعة المقدمة.

لم یكن لتطبیق ھذا التفسیر أي تأثیر مادي على المجموعة.

حویالت العقارات االستثماریةت-قارات استثماریة ع-40التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
شأة تحویل العقار، ، والتي توضح متى یجب على المن2018ینایر 1تسري التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

تم یاالستخدام غیر فين عقارات استثماریة. تنص التعدیالت على أن التبما في ذلك العقارات قید اإلنشاء أو التطویر، إلى أو م
. إن مجرد ستخدامعندما یستوفي العقار، أو یتوقف عن استیفاء، تعریف العقار االستثماري مع وجود دلیل على التغیر في اال

التغیر في نوایا اإلدارة الستخدام العقار ال یُعد دلیًال على التغیر في االستخدام.

لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على المجموعة.

0162-2014التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 

: االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
مع السماح بالتطبیق المبكر.2018ینایر 1یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري من 

توضح التعدیالت ما یلي:

ي على أساساألولإن المنشأة التي تعتبر منشأة رأس مال مشترك أو غیرھا من المنشآت المؤھلة قد تلجأ، عند االعتراف)أ
بیانخالل لة منة العادكل استثمار على حدة، إلى قیاس استثماراتھا في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بالقیم

.الدخل

استثماري،مشتركإذا كانت منشأة ال تمثل بحد ذاتھا منشأة استثماریة تمتلك حصة في شركة زمیلة استثماریة أو مشروع)ب
لزمیلة ك الشركة ابقھ تلیجوز لھا، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، أن تختار اإلبقاء على القیاس بالقیمة العادلة الذي تط

شترك ستثماریة أو المشروع المشترك االستثماري على حصص الشركة الزمیلة االستثماریة أو المشروع الماال
رك وع مشتاالستثماري في الشركات التابعة. ویتم ھذا االختیار بشكل منفصل لكل شركة زمیلة استثماریة أو مشر

اري، شترك االستثمة االستثماریة أو المشروع الم) یتم فیھ االعتراف األولي بالشركة الزمیل1استثماري في آخر تاریخ 
الستثماریة أو ) تصبح فیھ الشركة الزمیلة ا3) تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة، 2

المشروع المشترك االستثماري شركة أم للمرة األولى.
لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على المجموعة.

معاییر وتفسیرات صادرة لكنھا غیر ساریة )ب

جموعة: تطبقھا المتم إصدار المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة لكنھا غیر ساریة بعد ولم

: عقود التأجیر16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لمحاسبة الدولي . سوف یحل ھذا المعیار محل معیار ا2019ینایر 1تبدأ في أو بعد سوف یسري ھذا المعیار للفترات السنویة التي 

ل�ة لعق�ود "التأجیر" حیث سوف یتطلب من المس�تأجرین إثب�ات جمی�ع عق�ود الت�أجیر ف�ي بی�ان المرك�ز الم�الي بطریق�ة مماث17رقم 
د التأجیر قص�یرة ة للموجودات المنخفضة القیمة وعقومع استثناءات محدود17التأجیر التمویلي وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

ام األص�ل األجل. كما في تاریخ بدء عق�د الت�أجیر س�یعترف المس�تأجر ب�التزام س�داد دفع�ات اإلیج�ار وأص�ل یمث�ل الح�ق ف�ي اس�تخد
ة لمبك�ر ش�ریططبیق االمعني خالل فترة التأجیر. إن المعیار الجدید ال یغیر بشكل ج�وھري محاس�بة الت�أجیر للم�ؤجرین. یس�مح ب�الت

في نفس التاریخ.15تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ریخ السریان المطلوب.وتخطط لتطبیق المعیار الجدید في تا16تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للتقاریر المالیة (تتمة)تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة .2

(تتمة)وتفسیرات صادرة لكنھا غیر ساریةمعاییر)ب

: عقود التأمین17المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: 4ق�اریر المالی�ة ، ویحل محل المعیار الدولي للت2022ینایر 1سوف یسري ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ما ینطب�ق عل�ىكینطبق المعیار الجدید على كافة أنواع عقود التأمین، بغض النظر عن نوع المنشآت المصدرة لھا، عقود التأمین. 

ھو النم�وذج 17بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات خصائص المشاركة االختیاریة. إن جوھر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
العام، مضافاً إلیھ:

ذات خصائص المشاركة االختیاریة المباشرة (طریقة األتعاب المتغیرة).تطبیق خاص للعقود -
أسلوب مبسط (طریقة التخصیص المتمیز) بشكل رئیسي للعقود ذات الفترات القصیرة.-

ال یتوقع أن یكون لھذا المعیار أي تأثیر مادي على المجموعة.

مقدماً مع التعویض السلبي : مزایا الدفع9تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
عی�ار ال��دولي م�ع الس�ماح ب�التطبیق المبك�ر. وفق�اً للم2019ین�ایر 1إن التع�دیالت یج�ب تطبیقھ�ا ب�أثر رجع�ي وتس�ري اعتب�اراً م�ن 

أن تك�ون آلخ�ر، ش�ریطة ، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل ا9للتقاریر المالیة رقم 
ص�لیة المب�الغ األالتدفقات النقدی�ة التعاقدی�ة فق�ط م�دفوعات للمبل�غ األص�لي والفائ�دة عل�ى المبل�غ األص�لي الق�ائم (مع�اییر م�دفوعات

لتق�اریر لوفوائدھا) واالحتفاظ باألداة ضمن نم�وذج األعم�ال المناس�ب لغ�رض التص�نیف. توض�ح التع�دیالت عل�ى المعی�ار ال�دولي 
أو ظ�رف ق�د ألصل المالي یجتاز اختبار معاییر مدفوعات المبالغ األصلیة وفوائدھا بغض النظ�ر ع�ن أي ح�دثأن ا9المالیة رقم 

د. یؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف یدفع أو یستلم تعویضات معقولة عن اإلنھاء المبكر للعق

مجموعة.ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على ال

: فوائد طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 28تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
دیالت أن م�ع الس�ماح ب�التطبیق المبك�ر. توض�ح التع�2019ین�ایر 1إن التعدیالت یجب تطبیقھ�ا ب�أثر رجع�ي وتس�ري اعتب�اراً م�ن 

ع المش�ترك الت�ي ال على الفوائد طویل�ة األج�ل ف�ي الش�ركة الزمیل�ة أو المش�رو9المنشأة تطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لمش�روع املكیة، ولكن الت�ي ف�ي جوھرھ�ا تش�كل ج�زًءا م�ن ص�افي االس�تثمار ف�ي الش�ركة الزمیل�ة أو تنطبق علیھا طریقة حقوق ال

لمعی�ار متوقع�ة ف�ي االمشترك (فوائد طویلة األجل). ویعتبر ھذا التصنیف مناسباً ألن�ھ یعن�ي ض�مناً أن نم�وذج الخس�ائر االئتمانی�ة ال
لة األجل. ینطبق على تلك الفوائد طوی9الدولي للتقاریر المالیة 

ي خسائر للشركة الزمیلة أو ال تأخذ المنشأة في االعتبار أ9كما أوضحت التعدیالت أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ة الزمیلة الشركالمشروع المشترك، أو خسائر انخفاض في القیمة على صافي االستثمار والمحققة كتسویات لصافي االستثمار في

لمشتركة. : استثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع ا28وع المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي أو المشر

ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على المجموعة.

)2017(الصادرة في دیسمبر 0172-2015التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 
األعمالدمج–3المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

و بعد أي یبدأ في ول الذتسري التعدیالت على دمج األعمال التي یكون تاریخ االستحواذ علیھا في أو بعد تاریخ التقریر السنوي األ
، فإنھا ات مشتركةمع السماح بالتطبیق المبكر.  توضح التعدیالت أن اكتساب السیطرة على أعمال والتي ھي عملی2019ینایر 1

القیمة بشتركة راحل تتضمن قیاس االستثمارات المملوكة سابقا في موجودات ومطلوبات العملیات المتمثل دمج األعمال على م
العادلة. وللقیام بذلك، یقوم المشتري بقیاس حصص ملكیتھ المملوكة سابقاً في العملیات المشتركة. 

لترتیبات المشتركةا–11المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ي لذي یبدأ فألول ااالعملیات التي یتم فیھا الحصول على سیطرة مشتركة في أو بعد تاریخ التقریر السنوي تسري التعدیالت على

ة مشتركة، قدمع السماح بالتطبیق المبكر. إن أي طرف یشارك في عملیة مشتركة ولكنھ ال یملك سیطر2019ینایر 1أو بعد 
لدولي امعیار كل نشاط العملیات المشتركة فیھا أعمال ضمن تعریف الیحصل على سیطرة مشتركة للعملیات المشتركة والتي تش

. توضح التعدیالت عدم إعادة قیاس الحصص المملوكة سابقاً في العملیات المشتركة.3للتقاریر المالیة 
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تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (تتمة).2

لكنھا غیر ساریة (تتمة)معاییر وتفسیرات صادرة )ب

راضتكالیف االقت–23معیار المحاسبة الدولي 
مبكر. توضح مع السماح بالتطبیق ال2019ینایر 1سوف تسري ھذه التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

نشطة كل األلعامة عندما تكونالتعدیالت أن المنشأة تعامل أي قروض تمت في األساس لتطویر أصل مؤھل كجزء من القروض ا
في أو ض المتكبدةالقتراالضروریة لتجھیز األصل لالستخدام أو البیع المزمع لھ كاملة. تطبق المنشأة تلك التعدیالت على تكالیف ا

بعد الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة تلك التعدیالت للمرة األولى. 
الت أي تأثیر مادي على المجموعة.ال یتوقع أن یكون لھذه التعدی

المعیار الدولي للتقاریر "األدوات المالیة" (راجع "أ" أدناه) و9قامت المجموعة بتطبیق مبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
كما یلي:2018ینایر 1"اإلیرادات الناتجة من العقود مع عمالء" (راجع "ب" أدناه) من تاریخ 15المالیة 

2018ینایر 1تطبیق معاییر جدیدة ساریة من )ج

: األدوات المالیة9المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

ود لشراء أو بیع بنود متطلبات تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة وبعض العق9یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
األدوات المالیة: التحقق والقیاس.39غیر مالیة. ویحل محل معیار المحاسبة الدولي 

احي للخسائر المتراكمة (للمزید وتأثیره على الرصید االفتت9یلخص الجدول التالي تأثیر االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
عن طریقة االنتقال، راجع اإلیضاح أدناه).

إیضاحات

التأثیر الناتج عن تطبیق 
المعیار الدولي للتقاریر 

ینایر 1بتاریخ 9المالیة 
2018

دینار كویتي
دلة منلعااحتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة ا

(6,858,635)8خالل الدخل الشامل اآلخر
263,752,189مخصص للمستحق من أطراف ذات صلة 

261,561,638خسائر ائتمانیة لعقود قید التنفیذمخصص 
261,920,579مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرىمخصص خسائر ائتمانیة ل

)1,943(حصص غیر مسیطرة 
)373,828(خسائر متراكمة (بالصافي)

لسابقة.على السیاسات المحاسبیة افیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة المھمة الجدیدة وطبیعة وتأثیر التغیرات 

تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة
شأن تصنیف وقیاس ب39بشكل كبیر بالمتطلبات الواردة في معیار المحاسبة الدولي 9یحتفظ المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لمحتفظ بھا حتى تاریخ بالنسبة للموجودات المالیة ا39المطلوبات المالیة. مع ذلك، فإنھ یستبعد فئات معیار المحاسبة الدولیة 
االستحقاق والقروض والذمم المدینة والموجودات المالیة المتاحة للبیع.

لمتعلقة بالمطلوبات الم یكن لھ تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة 9إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة:9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة المالیة. فیما یلي 

عادلة من فة المطفأة، بالقیمة ال، عند التطبیق المبدئي، یتم تصنیف األصل المالي كمقاس بالتكل9وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
قوق الملكیة، أو استثمارات ح-العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثمارات الدیون، بالقیمة ا-خالل الدخل الشامل اآلخر 

ند بشكل عام یست9مالیة ریر البالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن تصنیف الموجودات المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقا
دیة التعاقدیة لھ.على نموذج األعمال الذي یتم فیھ إدارة أصل مالي وخصائص التدفقات النق

تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (تتمة).2

(تتمة)2018ینایر 1تطبیق معاییر جدیدة ساریة من )ج

: األدوات المالیة (تتمة)9المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
بی�ان الل لعادل�ة م�ن خ�یتم قیاس أي أصل مالي بالتكلفة المطفأة عندما یستوفي كالً من الشرطین التالیین وأال یكون مصنفًا بالقیم�ة ا

:الدخل
محتفظ بھ في إطار نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ باألصل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و-
.لدین القائماى أصل قات نقدیة تعتبر فقط مدفوعات ألصل الدین وفائدة علینتج عن شروطھ التعاقدیة، في تواریخ معینة، تدف-

استثمار دین بالقیمة العادلة من خالل الشامل اآلخر
نفًا أال یك�ون مص�ویتم قیاس استثمار دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ�ر عن�دما یس�توفي ك�الً م�ن الش�رطین الت�الیین 

:بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل 
موجودات البیع أن یكون محتفظ بھ في إطار نموذج أعمال تم تحقیق ھدفھ من خالل كل من تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة و-

المالیة، و
.لدین القائماى أصل ینتج عن شروطھ التعاقدیة، في تواریخ معینة، تدفقات نقدیة تعتبر فقط مدفوعات ألصل الدین وفائدة عل-

أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الشامل اآلخر
ی�ھ أن فللمجموع�ة أن تق�رر بش�كل ال رجع�ة عند التحقق المب�دئي الس�تثمار حق�وق ملكی�ة غی�ر مح�تفظ ب�ھ بغ�رض المت�اجرة، یمك�ن

ار على حده.تعرض تغیرات الحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا القرار على أساس كل استثم
بیان الدخلأوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

لش�امل الل ال�دخل اخ�قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیم�ة العادل�ة م�ن إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كموجودات مالیة تم
ي إلى القیام تحقق المبدئاآلخر كما ھو مبین أعاله یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. قد تلجأ المجموعة عند ال

ة من خالل قیمة العادلات القیاس وفقاً للتكلفة المطفأة أو العلى نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل المالي الذي ال یستوفي متطلب
تبعد أو یح�دالدخل الشامل اآلخر كأصل مالي م�درج بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل األرب�اح أو الخس�ائر إذا ك�ان ذل�ك م�ن ش�أنھ أن یس�

بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد تنشأ.

ئیاً تم قیاسھ مبدیمدینة بدون عنصر تمویل جوھري تم قیاسھ مبدئیًا بسعر المعاملة) إن األصل المالي (ما لم یكن ضمن ذمم تجاریة 
ة بش�كل مباش�ر امل�ة العائ�دبالقیمة العادلة زائد، بالنسبة للبند غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكالیف المع

إلى حیازتھ.

بیان الدخلأوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
بیان الدخلمن خالل 

ي ، بما فخسائریتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة. یتم إدراج صافي األرباح وال
رباح، ضمن األرباح أو الخسائر. ذلك أي فوائد أو إیرادات توزیعات أ

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة 
المطفأة

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الف یتم تخفیض علیة.یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا
من الخسائرورباح التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة. یتم إدراج إیرادات الفوائد واأل

ح أو أي ربعمالت أجنبیة واالنخفاض في القیمة، ضمن األرباح أو الخسائر. یتم إدراجتحویل 
خسارة من إلغاء االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

استثمارات دین بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

تخدام سبة باسلمحتد ایتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة. یتم إدراج إیرادات الفوائ
یمة ي القطریقة الفائدة الفعلیة واألرباح والخسائر من تحویل عمالت أجنبیة واالنخفاض ف

لشاملاضمن األرباح أو الخسائر. یتم إدراج صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 
لشامل الدخل ااآلخر. عند إلغاء االعتراف، یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في 

اآلخر ضمن األرباح أو الخسائر.

استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر

ات ضمن إیرادكیتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة. یتم إدراج توزیعات األرباح 
ر. الستثمالفة اجزًءا من تكاألرباح أو الخسائر ما لم تمثل تلك التوزیعات بشكل واضح استرداد

ادة یتم إدراج صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر، وال یتم إع
تصنیفھا نھائیًا ضمن األرباح أو الخسائر.

2018ین�ایر 1لی�ة ف�ي على القیم الدفتری�ة للموج�ودات المالی�ة والمطلوب�ات الما9إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مبین بمزید من التوضیح أدناه.
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المالیة (تتمة)تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات 

تصنیف الموجودات المالیة و المطلوبات المالیة 
ئات القیاس الجدیدة وف39یوضح الجدول التالي واإلیضاحات المرفقة بھ تسویة فئات القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

:2018ینایر 1كما في والمطلوبات المالیة للمجموعةلكل فئة من فئات الموجودات المالیة 9وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تصنیف الموجودات المالیة و المطلوبات المالیة 

إیضاحات

التصنیف األصلي وفقًا 
لمعیار المحاسبة الدولي 

39

التصنیف الجدید وفقًا 
للمعیار الدولي للتقاریر 

9المالیة 

القیمة الدفتریة 
األصلیة وفقًا 

لمعیار المحاسبة 
39الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقًا 

للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

9

تأثیر تطبیق 
المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

9
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيالموجودات المالیة

أأوراق مالیة

القیمة العادلة من خالل 
القیمة العادلة من خالل بیان الدخل

(6,858,635)1,346,4911,346,491الدخل الشامل اآلخر

متاحة للبیع بأوراق مالیة
القیمة العادلة من خالل 

-3,438,2073,438,207الدخل الشامل اآلخر
مدینون تجاریون وأرصدة مدینة 

(باستثناء مقدم للموردین اخرى
12,176,03510,255,4561,920,579المطفأةالتكلفة قروض وذمم مدینةجومدفوعات مقدما)

7,483,8015,922,1631,561,638التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةجعقود قید التنفیذ
5,204,4931,452,3043,752,189التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةجمستحق من أطراف ذات صلة

-2,545,0042,545,004التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةنقد وأرصدة لدى البنوك
32,194,03124,959,625اإلجمالي 

-11,785,05111,785,051التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةقروض ألجل
دائنون تجاریون وارصدة دائنة 

-6,374,8716,374,871التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة(باستثناء دفعات مقدمة)أخرى
-2,759,3842,759,384التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةسحب على المكشوف لدى البنوك

20,919,30620,919,306اإلجمالي

حیث أنھا كانت تدار بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل 39تم تصنیف أوراق حقوق الملكیة ھذه وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي )أ
یار الدولي للتقاریر المالیة ، ونتیجة لتطبیق المع2018ینایر 1على أساس القیمة العادلة وتم مراقبة أدائھا على ھذا األساس. كما في 

راجھا ر بخالف إدخل اآل،اتخذت المجموعة قراًرا غیر قابل لإللغاء لالعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة من خالل الدخل الشام9
حیث أنھا استثمارات استراتیجیة وتعتبر المجموعة أنھا أكثر صلةً.بیان الدخلب

لما جیة. وفقًاستراتیتمثل أوراق حقوق الملكیة ھذه االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض ا)ب
م تطبیق المبدئي على أنھا ت، قامت المجموعة بتصنیف ھذه االستثمارات بتاریخ ال9یة تم السماح بھ في المعیار الدولي للتقاریر المال

قیمة العادلة المتراكم ، فإن احتیاطي ال39قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بخالف معیار المحاسبة الدولي 
ك ضمن األرباح أو الخسائر.المتعلق بھذه االستثمارات لن یتم إعادة تصنیفھ نھائیاً بعد ذل

تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (تتمة).2

(تتمة)2018ینایر 1تطبیق معاییر جدیدة ساریة من       ج)

: األدوات المالیة (تتمة)9المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

المالیةوالمطلوبات تصنیف الموجودات المالیة 

مستحق لتنفیذ والد قید ا(باستثناء مقدم للموردین ومدفوعات مقدًما) والعقوالمدینون التجاریون واالرصدة المدینة األخرىإن )ج
حالیًا بالتكلفة یتم تصنیفھا39من أطراف ذات صلة التي تم تصنیفھا كقروض وذمم مدینة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 

تي على التوالي دینار كوی3,752,189دینار كویتي و 1,561,638دینار كویتي و 1,920,579بمبلغ المطفأة. إن الزیادة 
ینایر 1كمة فيفي مخصص االنخفاض في القیمة لھذه الموجودات المالیة قد تم إدراجھا ضمن الخسائر االفتتاحیة المترا

ینایر 1في دینة اخرىمدینون تجاریون وأرصدة میتم إدراج . لم 9عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018
.15عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
نم�وذج "الخس�ائر ب39نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ض�من معی�ار المحاس�بة ال�دولي 9یستبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ودات العقود لمطفأة وموجاالئتمانیة المتوقعة". ینطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة ا
. وفقًا قوق الملكیةحواستثمارات الدیون بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكنھ ال ینطبق على االستثمارات في أدوات 

.39حاسبة الدولي ، یتم إدراج الخسائر االئتمانیة بشكل مسبق عن وقت إدراجھا ضمن معیار الم9لدولي للتقاریر المالیة للمعیار ا
ن رى ومس�تحق م�تتضمن الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة نقد ونقد معادل، ودائع ألجل، ذمم مدینة وأرصدة مدین�ة أخ�

أطراف ذات صلة. 
، یتم قیاس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالیة:9الدولي للتقاریر المالیة وفقًا للمعیار

الل لتعثر المحتملة خشھًرا: وھذه ھي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث ا12خسائر ائتمانیة متوقعة على مدار -
شھًرا بعد تاریخ البیانات المالیة، و12فترة 

محتملة ث التعثر الة أحداعة على مدار عمر األداة: وھذه ھي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن كافخسائر االئتمان المتوق-
على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.

والت�ي ی�تم تقیس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ یع�ادل خس�ائر االئتم�ان المتوقع�ة عل�ى م�دار عم�ر األداة، باس�تثناء م�ا یل�ي،
شھًرا:12على نحو خسائر االئتمان المتوقعة على مدار قیاسھا 

سندات الدین ذات المخاطر االئتمانیة الضئیلة كما في تاریخ التقریر؛ و-
ع لألداة المتوق(أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدار العمروالودائع ألجلسندات الدین األخرى، األرصدة لدى البنك -

المالیة) التي لم تزید بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي.

غ یعادل قررت المجموعة قیاس مخصصات الخسائر للذمم المدینة واألرصدة المدینة األخرى والمستحق من أطراف ذات صلة بمبل
عمر األداة باستخدام األسلوب المبسط.خسائر االئتمان المتوقعة على مدار

لخس��ائر اعن�د تحدی�د م��ا إذا كان�ت المخ�اطر االئتمانی��ة ألص�ل م�الي ق��د زادت بش�كل ج�وھري من��ذ االعت�راف المب�دئي وعن��د تق�دیر 
ح�ة دون ومتاات ص�لةاالئتمانیة المتوقعة، تأخذ المجموعة في اعتبارھا المعلومات المعقولة والتي یمكن تقدیم أدلة علیھ�ا وتعتب�ر ذ

التقی�یم وة للمجموع�ة تكالیف أو جھود كبیرة. وھذا یتضمن كًال من المعلومات والتحالیل الكمیة والنوعیة بناًء على الخبرة التاریخی�
االئتماني المعلن والمعلومات االستطالعیة.

180-90اس�تحقاقھا ب�أكثر م�ن تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانیة ألصل م�الي ق�د زادت بش�كل ج�وھري إذا انقض�ت فت�رة
یوًما. 

تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر في الحاالت التالیة: 
لى اتخاذ موعة إأال یكون من المحتمل أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة إلى المجموعة بالكامل، بدون لجوء المج-

إجراءات مثل تحقیق أوراق مالیة (إن كان ھناك أي منھا محتفظ بھ)؛ أو 
یوًما. 180انقضت فترة استحقاق األصل المالي بأكثر من -

المجموع�ة إن أقصى فترة یتم أخذھا ف�ي االعتب�ار عن�د تق�دیر خس�ائر االئتم�ان المتوقع�ة ھ�ي أقص�ى فت�رة تعاقدی�ة تتع�رض خاللھ�ا
للمخاطر االئتمانیة. 
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تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (تتمة).2

(تتمة)2018ینایر 1تطبیق معاییر جدیدة ساریة من      ج)

: األدوات المالیة (تتمة)9المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة)

قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

لحالی�ة لكاف�ة اة بالقیم�ة إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر االحتمالیة المرجحة لخسائر االئتم�ان. ی�تم قی�اس الخس�ائر االئتمانی�
توقع المجموع�ة قدیة التي تحاالت العجز في النقد (بمعنى، الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى المنشأة وفقًا للعقد والتدفقات الن

استالمھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلیة لألصل المالي.

االئتمانیةالموجودات المالیة منخفضة القیمة

تھ��ا انخفض��ت قیمبت�اریخ ك��ل بیان��ات مالی�ة، تق��وم المجموع��ة بتقی�یم م��ا إذا كان��ت الموج��ودات المالی�ة المدرج��ة بالتكلف��ة المطف�أة ق��د
لنقدی�ة الت�دفقات ااالئتمانیة أم ال. یعتبر األصل المالي قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة عن�د وق�وع ح�دث أو أكث�ر لھ�م ت�أثیر ض�ار عل�ى

بلیة لألصل المالي.المستق

عرض انخفاض القیمة 
. ة للموجوداتإن مخصصات القروض للموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة یتم خصمھا من إجمالي القیمة الدفتری

رضھا علعقود، یتم اموجودات إن خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، بما في ذلك 
بشكل منفصل في بیان الدخل المجمع.

تأثیر نموذج االنخفاض في القیمة الجدید 

قع بشكل عام زیادة ، یتو9بالنسبة للموجودات التي تقع في نطاق نموذج االنخفاض في القیمة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ي لمعیار الدولأكثر تقلبًا. حددت المجموعة أن تطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة ضمن اخسائر االنخفاض في القیمة وأن تصبح 

ینتج عنھ مخصص إضافي لالنخفاض في القیمة كما یلي.2018ینایر 1في 9للتقاریر المالیة 
المبلغ 

(دینار كویتي)
39وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 2017دیسمبر 31مخصص خسائر كما في 

على: 2018ینایر 1مخصص خسائر إضافي مدرج في 
1,920,579)26(إیضاح 2017دیسمبر 31كما في مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى
3,752,189)26(إیضاح 2017دیسمبر 31مستحق من أطراف ذات صلة كما في 

1,561,638)26(إیضاح 2017دیسمبر 31عقود قید التنفیذ كما في 
97,234,406وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1مخصص خسائر كما في 

تأثیر نموذج االنخفاض في القیمة الجدید 

وعقود قید التنفیذ ومستحق من أطراف ذات صلةمدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى
رص�دة مدین�ة م�دینون تج�اریون وأح�ول احتس�اب خس�ائر االئتم�ان المتوقع�ة المتعلق�ة بیعرض التحلیل التالي مزیدًا م�ن التفاص�یل 

موع�ة ف�ي . تأخ�ذ المج9وعق�ود قی�د التنفی�ذ ومس�تحق م�ن أط�راف ذات ص�لة عن�د تطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتق�اریر المالی�ة اخرى
یر المؤكدة.غعة كمصادر رئیسیة للتقدیرات اعتبارھا النموذج وبعض االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوق

ة. قام��ت س��نوات س��ابق5-3ت��م احتس��اب خس��ائر االئتم��ان المتوقع��ة بن��اًء عل��ى الخب��رة م��ن الخس��ائر االئتمانی��ة الفعلی��ة عل��ى م��دى 
المجموعة باحتساب معدالت خسائر االئتمان المتوقعة لعمالئھا.

ل درج�ة إلى قطاعات بناًء على خصائص المخاطر االئتمانیة المش�تركة مث�إن حاالت التعرض ضمن كل مجموعة قد تم تقسیمھا 
ب�ق ، حیثم�ا ینطمخاطر االئتمان والنطاق والقطاع الجغرافي وحالة التخلف عن السداد ومدة العالقة ونوع المنتج ال�ذي ت�م ش�راؤه

ذلك.

ة)تطبیق معاییر دولیة جدیدة ومعدلة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (تتم.2

(تتمة)2018ینایر 1تطبیق معاییر جدیدة ساریة من ج)      

: األدوات المالیة (تتمة)9المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة)

رة التي ة خالل الفتاالقتصادیتم تعدیل الخبرة من الخسائر االئتمانیة الفعلیة من خالل عوامل عددیة لتعكس الفروقات بین الحاالت 
توقع�ة لل�ذممتم فیھا تجمیع المعلومات التاریخیة والظروف الحالیة ورأي المجموعة حول الظروف االقتص�ادیة عل�ى األعم�ار الم

المدینة.
ینایر 1ا فيمجموعة كمالمعلومات حول التعرض للمخاطر االئتمانیة بالنسبة للذمم التجاریة المدینة لل26مبین أدناه في إیضاح 

2018.
ضافي للدیون ، قامت المجموعة بتسجیل مخصص إ9، نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1كما في 

).26دینار كویتي (إیضاح 7,234,406المشكوك في تحصیلھا بمبلغ 

االنتقال
ي یاس (بما فف والقحصلت المجموعة على استثناء بعدم تعدیل معلومات المقارنة للفترات السابقة فیما یتعلق بمتطلبات التصنی

ر الدولي بیق المعیاعن تطذلك االنخفاض في القیمة). تم تسجیل الفروق في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة والناتجة
لومات المعروضة لسنة . وبناء على ذلك، فإن المع2018ینایر 1ن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في ضم9للتقاریر المالیة 

. 39بة الدولي ولكنھا تعرض متطلبات معیار المحاس9ال تعكس بشكل عام متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017

ت والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي.تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلوما
تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.-
األرباح دلة من خاللة العاالتصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة كمقاسة وفقًا للقیم-

أو الخسائر.
الل خدلة من االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیمة العاتصنیف بعض -

الدخل الشامل اآلخر.

: "إیرادات من عقود مع عمالء"15المعیار الدولي للتقاریر المالیة )ج

ققھا. كما یح�ل مح�ل إلیرادات وحجم وتوقیت تحإطار عمل شامالً لتحدید إمكانیة تحقق ا15یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
13، والتفس�یر : "عقود اإلنشاء" والتفسیرات ذات الصلة11: "اإلیرادات" ومعیار المحاسبة الدولي 18معیار المحاسبة الدولي 

.31لجنة التفسیرات الدائمة وتفسیر18و15و

ان�ات المالی�ة المجمع�ة ت�أثیًرا مادیً�ا عل�ى البی2018ینایر 1في 15لم ینتج عن تطبیق المجموعة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ه ف�ي إیض�اح . مب�ین أدن�ا2018دیس�مبر 31والبیانات المالیة المجمعة للس�نة المنتھی�ة ف�ي 2017دیسمبر 31للمجموعة كما في 

سیاسة تحقق اإلیرادات.3.19

السیاسات المحاسبیة المھمة.3

لى أساس السیاسات عبیق ھذهالرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة مبینة أدناه. تم تطإن السیاسات المحاسبیة 
مماثل لكل السنوات المعروضة إال إذا ذكر خالف ذلك.

بیان االلتزام3.1
ة الدولیة، ییر المحاسبس معارة عن مجلتم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصاد

والئحتھ التنفیذیة 2016لسنة 1والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وقانون الشركات رقم 
وتعدیالتھما.
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السیاسات المحاسبیة المھمة.4

أساس اإلعداد3.2

سبة عاییر المحامن مجلس للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عتم إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة 
الدولیة.

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب استخدام بعض الت لمھمة. كما االمحاسبیة قدیراتإن إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا
ام والتقدیرات األحك4تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتضمن إیضاح یتطلب من إدارة المجموعة اتخاذ األحكام في 

المھمة التي تم اتخاذھا في إعداد البیانات المالیة المجمعة وتأثیرھا.

التي لملكیةالدین وحقوق اأدوات أعدت البیانات المالیة المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة الخاصة ب
لشركة األم.لعرض لتم قیاسھا بالقیمة العادلة. تم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي وھو عملة التشغیل وا

تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغیر متداولة3.3

كون یداولة. متداولة أو غیر متتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي على أساس تصنیفھا إلى 
األصل متداوًال عندما: 

.یتوقع تحقیقھ أو أن تكون النیة ببیعھ أو استھالكھ ضمن الدورة التشغیلیة العادیة
یحتفظ بھ بشكل رئیسي ألھداف المتاجرة بھ؛
،یتوقع أن یتم تحقیقھ خالل اثني عشرة شھرا بعد تاریخ التقاریر المالیة أو
عد تاریخ شر شھًرا باثنى عیكون نقد أو نقدًا معادًال، ما لم یكن تداولھ أو استخدامھ مقیدًا لتسدید التزام لمدة ال تقل عن

التقاریر المالیة. 

متداولة. كموجودات غیریتم تصنیف كافة الموجودات األخرى 

یكون االلتزام متداوًال عندما: 

 یتوقع تسدیده ضمن الدورة التشغیلیة العادیة
 یحتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة
 یُستحق سداده خالل اثنى عشر شھًرا بعد تاریخ التقریر

أساس التجمیع3.4
(انظر أدناه). إن 2018ر دیسمب31تشتمل البیانات المالیة المجمعة على البیانات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة كما في 

دیسمبر.31تاریخ البیانات المالیة لكافة الشركات التابعة ھو 
ة دیھا القدریكون لوتتحقق السیطرة عندما یحق للمجموعة الحصول على إیرادات متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة المستثمر فیھا 

یھا فالمستثمر لمنشأةار فیھا. یكون للمجموعة سیطرة على على التأثیر على تلك اإلیرادات من خالل سلطتھا على المنشأة المستثم
في الحاالت التالیة على وجھ التحدید: 

ات الصلة ذنشطة إذا كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي، حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األ-
للشركة المستثمر فیھا) 

رادات متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا إذا كانت معرضة أو لھا الحق في إی-
إذا كان لدیھا القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا بحیث یؤثر على عائداتھا -

وعة أقل للمجموبصورة عامة، ھناك افتراض بأن السیطرة تنشأ عن أغلبیة حقوق التصویت. ولدعم ھذا االفتراض وعندما یكون
لظروف ذات ائع واغلبیة التصویتیة أو حقوق مشابھة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الوقمن األ

الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا أم ال بما في ذلك ما یلي: 

الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا -
الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. -
حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة. -

.   السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)3

(تتمة)أساس التجمیع3.4
یرات في لى وجود تغلظروف إإذا كانت لھا سیطرة على المنشأة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت تشیر الوقائع واتعید المجموعة تقییم ما 

ء السیطرة ن تاریخ بدممجمعة إحدى العناصر الثالثة للسیطرة أو أكثر. تدرج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة ال
نود إضافة البن خاللسیطرة. یتم تجمیع البیانات المالیة للشركات التابعة على أساس كل بند مالفعلیة حتى تاریخ انتھاء ھذه ال

ما بالكامل بلشركاتالمتشابھة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. عند التجمیع یتم استبعاد األرصدة والمعامالت بین ا
لشركات المالیة لبیاناتة بین الشركات. یتم تعدیل المبالغ الواردة في الفیھا األرباح أو الخسائر واألرباح والخسائر غیر المحقق

التابعة، حیثما كان ذلك ضروریا، لضمان توافقھا مع السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا المجموعة.

وعة فيالمجمیتم تحدید الحصص غیر المسیطرة في صافي موجودات الشركات التابعة المجمعة بشكل منفصل عن حقوق ملكیة 
ة لمسیطراھذه الشركات. تتكون الحصص غیر المسیطرة من مبلغ تلك الحقوق في تاریخ الدمج الفعلي لألعمال والحصة غیر 

ة حتى إذا لمسیطراللمنشأة في التغیرات في حقوق الملكیة منذ تاریخ الدمج. إن الخسائر ضمن شركة تابعة تعود إلى الحصص غیر 
صید.أدى ذلك إلى عجز في الر

المحاسبة ات یتمإن التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة التي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة على ھذه الشرك
صة ع والحعنھا كمعامالت حقوق ملكیة. بالنسبة للمشتریات من الحصص غیر المسیطرة یتم تسجیل الفرق بین أي مبلغ مدفو

رة الناتجة ح أو الخسال الربة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكیة. یتم أیضا تسجیالمشتراة المتعلقة بھ من القیم
عن استبعادات الحصص غیر المسیطرة في حقوق الملكیة.

یمة القغیر فيات التعندما تتوقف سیطرة المجموعة یتم إعادة قیاس أي حصة محتفظ بھا في حقوق الملكیة إلى قیمتھا العادلة وإثب
الدفتریة في بیان الدخل المجمع.

ل شترك أو أصشروع ممالقیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة األولیة ألغراض االحتساب الالحق للحصة المحتفظ بھا كشركة زمیلة أو 
ا لو كانت حتسابھا كمایتم ةمالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ تم إثباتھا سابقا في بیان الدخل الشامل اآلخر تتعلق بھذه المنشأ

ھا ع أو تحویلالمجمالدخلالمجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد ھذه الموجودات أو المطلوبات (أي أنھ یتم إعادة تصنیفھا في بیان 
مباشرة إلى األرباح المرحلة وفقًا لما تحدده المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة).

التابعة للشركة األم التي تم إدراجھا في ھذه البیانات المالیة المجمعة:فیما یلي الشركات 

اسم الشركة
نسبة الملكیة %

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس 20182017

دولة الكویت%99%99شركة وربة الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م.
تورید المعدات وتصنیع وبیع 

الحشوات
الوطنیة للمقاوالت شركة مجموعة وربة 

ذ.م.م. (شركة تابعة لشركة وربة الوطنیة 
دولة الكویت%99%99للمقاوالت)

وكیل محلي للموردین وبیع 
وتصنیع األصباغ

شركة الخلیج لخدمات السالمة ذ.م.م (الشركة 
األمنتورید وتركیب معدات دولة الكویت%99%99تابعة لشركة وربة الوطنیة للمقاوالت)

شركة سیتكو میدل ایست للتفتیش الصناعي 
والخدمات اإلشعاعیة ذ.م.م. (شركة تابعة 

دولة الكویت%51%51لشركة الخلیج لخدمات السالمة ذ.م.م.)
التفتیش الصناعي والخدمات 

اإلشعاعیة

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

شركة كمبرالند كاثودیك بروتیكشن لیمتد 
)CCPL-England(100%100%تصنیع وتورید المنتجات الكاثودیةإنجلترا

شركة كمبرالند كاثودیك بروتكشن لیمتد 
تصنیع وتورید المنتجات الكاثودیةدولة الكویتCCPL-Kuwait(99%99%للخدمات البترولیة ذ.م.م. (

تورید المنتجات الكیماویةدولة الكویت%60%60.شركة الموزع الكویتي للمواد الكیماویة ذ.م.م
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.   السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)3
(تتمة)أساس التجمیع3.4

اسم الشركة
نسبة الملكیة %

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس 20182017

خدمات استشارات بیئیةدولة الكویت%99%99شركة افرجرین لالستشارات البیئیة ذ.م.م.

شركة افرجرین ألجھزة وتولید الطاقة البدیلة 
أجھزة تولید الطاقة البدیلةدولة الكویت%99%99ذ.م.م.

%100%100لیمتدالدرة أویل آند غاز 
اإلمارات العربیة 

تجارة وخدماتالمتحدة
شركة إدارة أعمال صناعات وربة للخدمات 
المتطورة ذ.م.م. (شركة تابعة لشركة وربة 

تجارة وخدماتدولة الكویت%100%100الوطنیة للمقاوالت)

شركات تابعة بحصص غیر مسیطرة مادیة:
سیطرة:مللشركة التابعة غیر المملوكة بالكامل للشركة األم والتي لھا حصص مادیة غیر یبین الجدول التالي تفاصیل 

اسم الشركة التابعة

بلد التأسیس 
ومكان العمل 

الرئیسي

نسبة حصص 
الملكیة المملوكة 

بحصص غیر 
مسیطرة كما في 

دیسمبر31

ربح موزع على حصص 
غیر مسیطرة كما في

دیسمبر31
متراكمة حصص غیر مسیطرة 

دیسمبر31كما في 
201820172018201720182017

دینار 
كویتي

دینار 
كویتي

دینار 
كویتي

دینار 
كویتي

موزع شركة ال
الكویتي للمواد 
212,117219,5381,067,1001,059,736%40%40دولة الكویتالكیماویة ذ.م.م.

مجموعة:ركات الشیلي ملخص المعلومات المالیة لكل شركة تابعة لھا حصص مادیة غیر مسیطرة قبل استبعاد المعامالت بین فیما 

شركة الموزع الكویتي للمواد الكیماویة ذ.م.م.
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 
بیان المركز المالي:

2,365,1462,286,547موجودات متداولة
26,60149,152موجودات غیر متداولة

)35,356() 64,344(مطلوبات متداولة
)63,808()74,502(مطلوبات غیر متداولة

2,252,9012,236,535صافي حقوق الملكیة

بیان الدخل والدخل الشامل اآلخر:
1,967,9342,223,059اإلیرادات 

)1,328,323()1,027,694(تكلفة المبیعات
940,240894,736مجمل الربح

9,1188,591إیرادات عمولة
3,269-ربح من بیع ممتلكات ومعدات

)41,580()27,209(االستھالك
-)4,794(شطب بضاعة
-)9,819(مصاریف بیع

-)40,504(بنود بطیئة الحركةمخصص 
)324,670()347,285(مصاریف عمومیة وإداریة

519,747540,346صافي ربح السنة

السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة). 3
دمج األعمال3.5

االستحواذ. یتم قیاس المقابل المحول في دمج األعمال یتم المحاسبة عن عملیات الدمج للشركات التابعة واألعمال باستخدام طریقة 
بالقیمة العادلة التي یتم احتسابھا بمجموع مبلغ القیم العادلة للموجودات التي حولتھا المجموعة بتاریخ االستحواذ، أو المطلوبات 

قوق الملكیة التي أصدرتھا المجموعة التي تكبدتھا المجموعة أو تحملتھا عن المالكین السابقین للشركة المستحوذ علیھا وأدوات ح
مقابل السیطرة على الشركة المستحوذ علیھا. یتم بوجھ عام إثبات التكالیف المتعلقة بعملیة االستحواذ عند تكبدھا. إن الموجودات 

ً للمعیار الدولي للتقاریر الم : دمج 3الیة والمطلوبات وااللتزامات المفترضة والطارئة التي تحقق شروط االعتراف بھا وفقا
األعمال، یتم إثباتھا بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ.

مل المترتبالمحتعندما یتضمن المقابل الذي حولتھ المجموعة في عملیة دمج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن المقابل
ي علمیة فبل المحول ن المقااالستحواذ وإدراجھ كجزء مبموجب االتفاقیة، فإنھ یتم قیاس المقابل المحتمل بالقیمة العادلة في تاریخ 

جعي، مع یاس بأثر ررة القدمج األعمال. یتم تعدیل التغیرات في القیمة العادلة للمقابل المحتمل التي تتأھل ألن تكون تعدیالت فت
ول یة تم الحصإضافوفر معلوماتقید التعدیالت المقابلة في حساب الشھرة. تعدیالت فترة القیاس ھي التعدیالت التي تنتج عن ت

جودة في انت موكعلیھا خالل "فترة القیاس" (التي ال یجب أن تتعدى سنة من تاریخ االستحواذ) حول الحقائق والظروف التي 
تاریخ االستحواذ.

یة مد على كیفمعتاسإن المحاسبة الالحقة عن التغیرات في القیمة العادلة للمقابل المحتمل غیر المؤھل كتعدیل في فترة القی
اسبة ویتم المحالحقةتصنیف المقابل المحتمل. إن المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكیة ال یتم قیاسھ في تواریخ تقاریر مالیة

مالیة لبیانات الاریخ اعن تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة. المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام یتم إعادة تصنیفھ في تو
ت المحتملة، حیثما المخصصات والمطلوبات والموجودا37أو معیار المحاسبة الدولي 39حقة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي الال

یكون ذلك مناسباً، مع إدراج الربح أو الخسارة المقابلة في بیان الدخل المجمع.

علیھا، لمستحوذحصص غیر مسیطرة في الشركة ایتم قیاس الشھرة باعتبارھا الزیادة في إجمالي المقابل المحول، ومبلغ أیة 
وذلك تحوذ علیھاة المسوالقیمة العادلة لحصة حقوق الملكیة (إن وجدت) التي كانت تحتفظ بھا سابقا الشركة المستحِوذة في الشرك
دوإن حدث، بعملھا.حفوق صافي المبالغ بتاریخ االستحواذ للموجودات المحددة التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم ت
عن حملھا تزیدي تم تإعادة التقییم، أن كان صافي المبالغ بتاریخ الشراء للموجودات المحددة التي تم شراؤھا والمطلوبات الت

یة (إن الملكإجمالي مبلغ الثمن المحول، ومبلغ أیة حصص غیر مسیطرة في الشركة المشتراة، والقیمة العادلة لحصة حقوق
لمجمع ان الدخل افي بیانت تحتفظ بھا سابقا الشركة المشتریة في الشركة المشتراة، یتم االعتراف بالزیادة مباشرةوجدت) التي ك

كربح شراء من الصفقة. 

ة باإلفصاح وم المجموعمج، تقإذا لم تكتمل المحاسبة األولیة الخاصة بدمج األعمال بنھایة فترة البیانات المالیة التي حدث فیھا الد
م االعتراف ه)، أو یتظر أعالبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل محاسبتھا. یتم تعدیل المبالغ المؤقتة ھذه خالل فترة القیاس (انعن م

وجودة مكانت بموجودات أو مطلوبات إضافیة، لكي تعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا الحقائق والظروف التي
كانت معروفة، كانت ستؤثر في المبالغ المعترف بھا في ذلك التاریخ.بتاریخ االستحواذ، والتي، لو 

ذ كة المستحوي الشرفعندما یتم إنجاز دمج لألعمال على مراحل، فإن حصة حقوق الملكیة التي كانت تحتفظ بھا المجموعة سابقًا 
رة الناتجة، ح أو الخسابالربموعة) ویتم االعترافعلیھا یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ (أي، تاریخ سیطرة المج

تي تم في اذ والإن وجدت، في بیان الدخل المجمع. المبالغ الناتجة من حصص في الشركة المستحوذ علیھا قبل تاریخ االستحو
ى ھذا عاملتھا علمأن لةالسابق االعتراف بھا في بیان الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا في بیان الدخل المجمع وذلك في حا

النحو ستكون مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.

الشھرة3.6
سیطرة وأي یر المغیتم قیاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة (التي تمثل الزیادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المدرج للحصص 

مة العادلةت القیحصة تم االحتفاظ بھا سابقا، تزید عن صافي الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات المفترضة). إذا كان
قامت بشكلانت قدتزید عن مجموع المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كلصافي الموجودات التي تم شرائھا

ي لمبالغ التقیاس الصحیح بتحدید كافة الموجودات المشتراة وكافة المطلوبات المفترضة وتراجع اإلجراءات التي تم استخدامھا 
جموع ممشتراة عن دات المرار زیادة القیمة العادلة لصافي الموجوسیتم إدراجھا في تاریخ الشراء. إذا نتج عن إعادة التقییم است

. بیان الدخل المجمعالمقابل المحول، یتم إدراج الربح في 

توزیع لقیمة، یتمانخفاض بعد التحقق أو التسجیل المبدئي یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القیمة. لغرض اختبار ا
قع ي من المتوعة التمج األعمال، من تاریخ الشراء، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد الخاصة بالمجموالشھرة المكتسبة في د

ا إلى أن تستفید من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة التي تم حیازتھ
الوحدات. 

ة المرتبطةالشھرستبعاد جزء من العملیات ضمن تلك الوحدة، یتم إدراجعندما توزع الشھرة على جزء من وحدة إنتاج النقد وا
شھرة المستبعدة تم قیاس اللیة. یبالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العم

المحتفظ بھ من وحدة إنتاج النقد. في ھذه الحاالت على أساس القیم النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء 
السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة). 3

ممتلكات ومعدات3.7

فة النفقات تضمن التكلكمة. تیتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المترا
نفصل، مبھا كأصل عترافالتكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة للموجودات أو یتم االالمتعلقة مباشرة بامتالك األصل. یتم إدراج

فة البند ن قیاس تكلة ویمكحسبما یكون مناسبا، فقط عندما یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالبند إلى المجموع
ة على بیانالصیانومستبدل. یتم تحمیل كافة تكالیف اإلصالحات بشكل موثوق. یتم إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء ال

الدخل المجمع خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا.

یتم احتساب االستھالك على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ذات العالقة على أساس القسط الثابت اعتبارا من تاریخ 
م في الغرض المحدد لھا. بتاریخ كل بیان مركز مالي مجمع، یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة جاھزیة الموجودات لالستخدا
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والقیم المتبقیة وطرق االستھالك ویتم المحاسبة عن أیة تغیرات في التقدیرات على أسس مستقبلیة. یتم خفض القیمة الدفتریة 
ان القیمة الدفتریة للموجودات أكبر من قیمتھا المقدرة القابلة لالسترداد. یتم للموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد مباشرة إذا ك

احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو إنھاء خدمة بند من بنود الممتلكات والمعدات بمبلغ الفرق بین متحصالت البیع 
والقیمة الدفتریة لألصل ویعترف بھ في بیان الدخل المجمع.

استثمار في شركات زمیلة3.8

ي فالمشاركة رة علىإن الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي تؤثر فیھا المجموعة بشكل جوھري. إن التأثیر الجوھري ھو القد
% من حقوق 50% إلى20القرارات المالیة والسیاسات التشغیلیة للشركة المستثمر فیھا وعادة تكون نسبة الملكیة فیھ من 

التصویت.
ء یة باستثناالملكتدرج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة في ھذه البیانات المالیة المجمعة باستخدام طریقة حقوق

ر المالیة لي للتقاریر الدوعندما تكون االستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا للبیع حیث یتم قیاسھا في ھذه الحالة وفقا للمعیا
ستثمار في بدئیا باالتراف ماولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة". وفقا لطریقة حقوق الملكیة، یتم االع"الموجودات المتد5

خل خسارة والدبح والشركة زمیلة في بیان المركز المالي المجمع بالتكلفة ویتم تعدیلھ الحقا لالعتراف بحصة المجموعة في الر
ة یلة حصالشركة الزمیلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة زمالشامل اآلخر العائد لمالكي حقوق ملكیة

سائر راف بخالمجموعة في تلك الشركة الزمیلة، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتھا في الخسائر اإلضافیة. یتم االعت
زمیلة.ة عن الشركة الإضافیة فقط بحدود تكبد المجموعة اللتزامات قانونیة أو متوقعة أو أنھا أجرت دفعات نیاب

ات الطارئةلتزامإن أي زیادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي القیمة العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات واال
ر. یتم ة لالستثمالدفتریاللشركة الزمیلة المسجلة بتاریخ االستحواذ یتم االعتراف بھا كشھرة، والتي یتم إثباتھا من ضمن القیمة 

وجودات لة للمالعتراف مباشرةً في بیان الدخل المجمع بأي زیادة، بعد إعادة التقدیر لحصة المجموعة في القیمة العادا
والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المحددة عن تكلفة االمتالك.

لقیمة فیما یتعلق اخفاض في لتحدید ما إذا كان ضروریا االعتراف بأي خسارة ان39یتم تطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي 
بما في ذلكثمار (باستثمار المجموعة في شركة زمیلة. عندما یكون ذلك ضروریا، یتم اختبار القیمة الدفتریة الكاملة لالست

احد من خالل : "انخفاض قیمة األصول" كأصل و36الشھرة) لتحدید االنخفاض في القیمة وذلك وفق معیار المحاسبة الدولي 
. تشكل أي خسارة ھ الدفتریةبقیمتمتھ القابلة لالسترداد (القیمة التشغیلیة والقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، أیھما أعلى)مقارنة قی

معیار لف بھ وفقا العترالالنخفاض في القیمة جزءا من القیمة الدفتریة لالستثمار. أي عكس لخسارة االنخفاض في القیمة ھذه یتم ا
وذلك بمقدار الزیادة الالحقة في القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار.36المحاسبة الدولي 

ھا في باالعتراف لة یتمعندما تتعامل مجموعة مع شركتھا الزمیلة، فإن األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزمی
.التي لیس لھا عالقة بالمجموعةالبیانات المالیة المجمعة للمجموعة فقط بحدود الحصص في الشركة الزمیلة 

ر من تاریخ ثالثة أشھزید عنییتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة بتاریخ البیانات المالیة للشركة األم أو بتاریخ مبكر ال 
ك ضروریًا، یثما كان ذلحیلة، البیانات المالیة للشركة األم. یتم تعدیل المبالغ الواردة في البیانات المالیة المجمعة للشركات الزم

ملیات بآثار الععدیالتتلضمان توافقھا مع السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا المجموعة. وحیثما یكون ذلك عملیًا فإنھ یتم إدخال 
.مللشركة األلمالیةالمھمة أو األحداث األخرى التي أجریت بین تاریخ البیانات المالیة للشركات الزمیلة وتاریخ البیانات ا

السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة). 3

استثمارات في مشاریع مشتركة3.9

لصلة تعد المجموعة طرفا في ترتیب مشترك عند وجود ترتیب تعاقدي یمنح سیطرة مشتركة على أنشطة الترتیب ذات ا
لتابعة.اشركات بالسیطرة على الللمجموعة وطرف آخر على األقل. یتم تقییم السیطرة المشتركة وفقا لنفس المبادئ الخاصة

تصنف المجموعة حصصھا في الترتیبات المشتركة على أنھا إما:
یث یكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتیب المشترك.ح–مشاریع مشتركة -
.ركعملیات مشتركة: عندما یكون للمجموعة حقوق في الموجودات وااللتزامات الخاصة بمطلوبات الترتیب المشت-

عند تقییم تصنیف الحصص في الترتیبات المشتركة، فإن المجموعة تراعي ما یلي:
ھیكل الترتیب المشترك،-
الشكل القانوني للترتیبات المشتركة الذي تم ھیكلتھ من خالل أداة منفصلة،-
الشروط التعاقدیة التفاقیة الترتیب المشترك،-
أي حقائق وظروف أخرى (بما في ذلك أي ترتیبات تعاقدیة أخرى).-

ریقة طتخدام تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصصھا في المشاریع المشتركة بنفس الطریقة كاستثمارات في شركات زمیلة باس
حقوق الملكیة.

طلوبات ات والملحصة المجموعة من الموجودتتم رسملة أي عالوة یتم دفعھا الستثمار في مشروع مشترك فوق القیمة العادلة 
یل موضوعي جود دلوااللتزامات الطارئة المحددة ویتم إدراجھا ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار في المشروع المشترك. عند و
ریقة فس الطة بنالقیمعلى انخفاض قیمة االستثمار في المشروع المشترك، یتم اختبار القیمة الدفتریة لالستثمار من حیث انخفاض

الخاصة بالموجودات غیر المالیة.

یرادات ت واإلتقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصصھا في العملیات المشتركة من خالل إثبات حصتھا من الموجودات والمطلوبا
والمصاریف وفقا لحقوقھا والتزاماتھا التعاقدیة.

الموجودات غیر الملموسة3.10

یف تفق مع تعرندما تعموسة التي تم امتالكھا عند دمج األعمال وإثباتھا بشكل منفصل عن الشھرة یتم تحدید الموجودات غیر المل
ھي قیمتھاملموسةالموجودات غیر الملموسة وحیثما أمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق. إن تكلفة ھذه الموجودات غیر ال

العادلة بتاریخ الشراء.

الحقا لإلثبات األولي لھا، یتم اإلفصاح عن الموجودات غیر الملموسة كما یلي: 

حقوق إیجار
ة لالنخفاض ائر متراكمأي خسیتم إدراج حقوق اإلیجار بالقیمة المعاد تقییمھا، وھي القیمة العادلة في تاریخ إعادة التقییم، ناقًصا

في القیمة، إن وجدت.

م القیم ھا باستخداتحدیدانتظام مناسب بحیث ال تختلف القیم الدفتریة بشكل مادي عن القیم التي سیتمتتم عملیات إعادة التقییم ب
العادلة بتاریخ المركز المالي المجمع.

ي حقوق مراكمتھا فومجمع، أي زیادة في إعادة التقییم ناتجة عن حقوق اإلیجار یتم إثباتھا في بیان الدخل والدخل الشامل اآلخر ال
لمجمع، ان الدخل افي بیكیة، باستثناء المقدار الذي تصل إلیھ في عكس نقص في إعادة التقییم لنفس األصل المعترف بھ سابقًاالمل

تریة الناتجة لقیمة الدفص في اوفي تلك الحالة یتم إدراج الزیادة في بیان الدخل المجمع بمقدار النقص المحمل سابقًا. یتم تحمیل النق
عادة احتیاطي إبھ فيلموجودات غیر الملموسة في بیان الدخل المجمع بمقدار تجاوزه للرصید، إن وجد، المحتفظعن إعادة تقییم ا

التقییم المتعلق بإعادة تقییم سابق لھذا األصل.

ساب في حمتبقي ییم العند البیع أو االستغناء الالحق عن الموجودات غیر الملموسة المعاد تقییمھا یتم تحویل فائض إعادة التق
احتیاطي إعادة التقییم مباشرة إلى األرباح المرحلة.
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الموجودات غیر الملموسة (تتمة)3.10

اتفاقیات وكالة
یتم إدراج اتفاقیات الوكالة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.

ر ودات غیإیجار واتفاقیات الوكالة ذات عمر إنتاجي غیر محدد على أساس أن ھذه الموجترى إدارة المجموعة أن حقوق 
رة أن ھذه توقع اإلداتذلك، الملموسة تمثل حقوقًا قانونیة قابلة للتجدید، ویوجد دلیل قوي بأن التجدید مؤكد فعلیًا. باإلضافة إلى

نتاجي غیر مر اإلیتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العالموجودات ستساھم في التدفقات النقدیة على أساس مستمر. ال
سس أدیرات على ي التقالمحدد. في نھایة كل فترة مفصح عنھا یتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر ویتم المحاسبة عن أي تغیرات ف

مستقبلیة.

انخفاض قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة3.11

ناك ھا إذا كان متحدید لجمع تقوم المجموعة بمراجعة للقیم الدفتریة لموجوداتھا الملموسة وغیر الملموسة بتاریخ كل مركز مالي م
حتى یمكن لألصلمؤشر على انخفاض قیمة ھذه الموجودات. فإذا ما وجد مثل ذلك الدلیل، یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده

لقیمة ة اعتقدر المجمو. وإذا لم یمكن تقدیر القیمة المستردة لألصل الفردي،تحدید مقدار خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت)
ركة وجودات الشمع فإن المستردة للوحدة المولدة للنقد التي ینتمي إلیھا األصل. وعندما یمكن تحدید أسس معقولة ومتسقة للتوزی

ي ج النقد التیعھا على أصغر مجموعة من وحدات إنتاو بخالف ذلك یتم توزأیتم توزیعھا أیضا على وحدات إنتاج النقد الفردیة
من الممكن أن تحدد لھا أسس معقولة ومتسقة للتوزیع.

مة االستخدام یتم د تقدیر قیم، وعنإن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة األعلى بین القیمة العادلة ناقصا تكلفة البیع وقیمة االستخدا
ال منیة لألمومة الزة لقیمتھا الحالیة باستخدام سعر خصم یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیخصم التدفقات النقدیة المستقبلی

صل (أو لمستردة لألالقیمة اوالمخاطر المحددة باألصل الذي لم یتم تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة لھ. في حالة تقدیر 
ة المستردة لھ. قدار القیمإلى متخفیض القیمة الدفتریة لألصل (وحدة تولید النقد)وحدة تولید النقد) بأقل من القیمة الدفتریة لھ، یتم

لمعدل لقیمتھ التقدیر اى مبلغفي حالة تم عكس خسارة انخفاض القیمة الحقاً، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (وحدة تولید النقد) إل
أي خسارة باالعتراف ل إلغاءالقیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا في حاالمستردة بحیث أال تتجاوز القیمة الدفتریة الزائدة تلك 

نتیجة انخفاض قیمة األصل (وحدة تولید النقد) في السنوات السابقة. 

إعادة سجال بمبلغالقة میتم االعتراف باسترداد خسارة االنخفاض في القیمة حاالً في بیان الدخل المجمع ما لم یكن األصل ذو الع
التقییم فعندئذ یتم معالجة استرداد خسارة االنخفاض في القیمة ومعالجتھا كزیادة في إعادة التقییم.

المخزون3.12

اعة لبضاتتضمن تكلفةیتم إثبات البضاعة التامة الصنع بالمتوسط المرجح للتكلفة أو بصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل.
لثابتة امباشرة المباشرة والعمالة المباشرة والحصة الموزعة للمصاریف الصناعیة غیر الالتامة الصنع على تكلفة المواد 

ع إلى الموقلبضاعةوالمتغیرة الموزعة على أساس طاقة التشغیل العادیة باإلضافة إلى التكالیف األخرى المتكبدة في إیصال ا
ل اقة التشغیطأساس ن المصاریف غیر المباشرة لإلنتاج علىوالوضع الحالي لھا. تتضمن تكلفة أعمال قید التنفیذ حصة مناسبة م

العادیة.

فة توسط التكلریقة مطیتم تسعیر كافة بنود البضاعة األخرى بتكلفة الشراء وصافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل باستخدام 
المناولة النقل والشراء ورسوم االستیراد والموزون بعد عمل مخصص ألي بضاعة بطیئة الحركة. وتشمل التكلفة الشرائیة سعر 

إلنجاز ة تكالیف اصا كافوالتكالیف المباشرة األخرى. تمثل صافي القیمة المحققة سعر البیع المقدر في أوقات النشاط العادي، ناق
والتكالیف المقدرة الضروریة إلتمام البیع.

السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة). 3

a.األدوات المالیة
المطلوبات ومالیة تقوم المجموعة بتصنیف أدواتھا المالیة كـ "موجودات مالیة" و "مطلوبات مالیة". یتم تحقق الموجودات ال

المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألدوات.

تحقق المبدئي والقیاس الالحقال–األدوات المالیة 

ینشأ عنھ أصل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى.األداة المالیة ھي أي عقد 

) الموجودات المالیة1

التحقق المبدئي والقیاس
ل الدخل ادلة من خالمة العتصنف الموجودات المالیة، عند التحقق المبدئي، على النحو المقاسة بھا الحقًا بالتكلفة المطفأة، والقی

.بیان الدخل الشامل اآلخر، والقیمة العادلة من خالل 
صل المالي ة باألد علیھا الخاصیعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند التحقق المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة المتعاق

ي قامت بیر أو التویلي كونموذج أعمال المجموعة الخاصة بإدارتھا. باستثناء الذمم التجاریة المدینة التي ال تحتوي على عنصر تم
ً بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة الیف ا تكا إلیھمضافً المجموعة بالتطبیق العملي لھا بشكل مناسب، تقوم المجموعة مبدئیا

 تحتوي علىالتي المدینون التجاریونبیان الدخل . الالمعاملة، في حالة قیاس األصل المالي بخالف القیمة العادلة من خالل 
لمعیار لوارد في ااعاملة عنصر تمویلي كبیر أو التي قامت المجموعة بالتطبیق العملي لھا بشكل مناسب، یتم قیاسھا وفقًا لسعر الم

ء.. راجع السیاسات المحاسبیة الواردة في فقرة (ھـ) إیرادات من عقود مع عمال15ریر المالیة الدولي للتقا
ت نقدیة عنھ تدفقان ینتجألتصنیف وقیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتطلب 

لغ األصلیةالمبادین القائم. یشار إلى ھذا التقییم باختبار مدفوعاتتعتبر "فقط مدفوعات ألصل الدین وفائدة" على أصل ال
وفوائدھا ویتم أداؤه عند مستوى األداة.

ة. یحدد دفقات نقدیولید تویشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة قیامھا بإدارة موجوداتھا المالیة لت
كلیھما.الیة أو منات المات النقدیة ستنتج من تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة أو من بیع الموجودنموذج األعمال ما إذا كانت التدفق

لقانون أو حسب ایتم االعتراف بمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطار زمني محدد
ألصل.ااریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع العرف في السوق (معامالت عادیة) بتاریخ المتاجرة وھو الت

القیاس الالحق

ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة إلى أربع فئات:
موجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین)•
)دوات الدینراكمة (أاألرباح والخسائر المتموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة إدراج •
ند لمتراكمة عخسائر اموجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة إدراج األرباح وال•

عدم التحقق (أدوات الدین)
بیان الدخل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل •

المطفأة (أدوات الدین)موجودات المالیة بالتكلفة 

من ستوفي كالً ندما تعتعتبر ھذه الفئة ھي األكثر صلة بالمجموعة. تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
الشرطین التالیین:

یة تعاقدیةنقدقات أن یكون األصل المالي محتفظ بھ في إطار نموذج أعمال بھدف االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدف•
و

صل ائدة على ألدین وفینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ معینة، تدفقات نقدیة تعتبر فقط مدفوعات ألصل ا•
الدین القائم

یمة. یتم فاض في القلالنخیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وأن تكون خاضعة
عند عدم تحقق األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.بیان الدخل تسجیل األرباح والخسائر في 

النقد والنقد المعادل
دیة المجمعت النقة حسابات جاریة وتحت الطلب لدى البنوك كنقد ونقد معادل في بیان التدفقایتم تصنیف نقد بالصندوق وأرصد

ناقًصا سحب على المكشوف لدى البنوك.

السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة). 3

األدوات المالیة (تتمة)3.13

لتحقق المبدئي والقیاس الالحق (تتمة)ا–األدوات المالیة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدین)موجودات مالیة 
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التالیین:لشرطیناتقوم المجموعة بقیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي كالً من 

البیععاقدیة وتدفقات نقدیة تأن یكون األصل المالي محتفظ بھ في إطار نموذج أعمال بھدف االحتفاظ بكًال من تحصیل •
و

ل ئدة على أصلدین وفامدفوعات ألصل اینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ معینة، تدفقات نقدیة تعتبر فقط •

عملة األجنبیة م ترجمة الة تقییبالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إثبات إیرادات الفوائد، وإعاد
التكلفة لمقاسة با، ویتم حسابھا بنفس طریقة حساب الموجودات المالیة الدخل وخسائر االنخفاض في القیمة أو عكسھا في بیان 

في القیمة راج التغیرادة إدبات باقي التغیرات في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند عدم التحقق، یتم إعالمطفأة. یتم إث
.بیان الدخل العادلة المتراكمة المثبت في الدخل الشامل اآلخر ضمن 

)موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة
وق ملكیة وات حقعند التحقق المبدئي، یمكن للمجموعة أن تقرر تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة دون الرجوع في ذلك كأد

قم ة الدولي رلمحاسبمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تتوافق مع تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار ا
العرض، وال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة. یتحدد التصنیف لكل أداة على حدة.األدوات المالیة: 32

رادات ألرباح كإیوزیعات ا. یتم إثبات تبیان الدخل إن األرباح والخسائر الناتجة من ھذه الموجودات المالیة ال یعاد تصنیفھا ضمن 
ء من ترداد جزید المجموعة من تلك المحصالت كاسعند ثبوت الحق في تلك التوزیعات، إال عندما تستفالدخل أخرى في بیان 

لعادلة بالقیمة المصنفةاتكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات الملكیة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم انخفاض القیمة.

ملكیة غیر مدرجة بشكل غیر قابل لإللغاء ضمن ھذه الفئة.قررت المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق 

بیان الدخل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
ند یة محددة عودات مالموجودات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة وموجبیان الدخل تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

نف لزامي. وتصإلة بشكل ، أو موجودات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادبیان الدخل االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة من خالل 
یتم تصنیف لقریب.راؤھا في المستقبل االموجودات المالیة ضمن استثمارات للمتاجرة إذا تم امتالكھا بغرض بیعھا أو إعادة ش

لعادلة من اا بالقیمة قیاسھالموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة علیھ ویتم
القیمة مطفأة أو بكلفة اللتبغض النظر عن نموذج األعمال. على الرغم من معاییر أدوات الدین التي یتم تصنیفھا بابیان الدخل خالل 

لدخل بیان االل خلة من العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو الوارد أعاله، قد یتم تصنیف أدوات الدین بالقیمة العاد
عند التحقق المبدئي إذا كان ذلك من شأنھ أن یستبعد أو یحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد تنشأ.

في ي التغیراتتسجل صافوفي بیان المركز المالي بالقیمة العادلة بیان الدخل ات المالیة بالقیمة العادلة من خالل تدرج الموجود
.الدخل القیمة العادلة في بیان 

من خالل لعادلةتتضمن ھذه الفئة استثمارات حقوق ملكیة مدرجة لم تختارھا المجموعة بشكل ال رجعة فیھ للتصنیف بالقیمة ا
بیان ي فألخرى ال الشامل اآلخر. كذلك یتم االعتراف بتوزیعات أرباح في استثمارات حقوق ملكیة مدرجة ضمن اإلیرادات الدخ

عند ثبوت حق الدفع.الدخل
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االعترافإلغاء
ت وعة موجودامن مجم(وأینما كان ذلك منطبقاً یتم إلغاء جزء من األصل المالي أو جزءیتم إلغاء األصل المالي بصورة رئیسیة 

مالیة متشابھة) (أي، یتم حذفھ من بیان المركز المالي المجمع للمجموعة) عند:
انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل•

أو
النقدیة من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون قیام المجموعة بتحویل الحقوق في استالم التدفقات •

أو (ب) األصلتأخیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "القبض والدفع" وإما (أ) قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومزایا
لى ھذا األصللم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزایا األصل ولكن حولت السیطرة ع

قوم والدفع، تالقبضعندما تقوم المجموعة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة وتدخل في ترتیبات
ع خاطر ومنافجمیع مببتقییم ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومزایا الملكیة وإلى أي مدى ذلك. عندما ال یتم تحویل أو االحتفاظ 

مرارھا دى استحو جوھري، ولم یتم تحویل السیطرة على األصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل المحول إلى ماألصل على ن
صل المحولمن األفي المشاركة في األصل. وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة بتسجیل التزاًما مرتبًطا أیًضا. یتم قیاس كالً 

زامات التي تحتفظ بھا المجموعة.وااللتزام المرتبط على أساس یعكس الحقوق وااللت
بلغ األقصىل والمإن االستخدام المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على األصل المحول یتم قیاسھ بالقیمة الدفتریة األصلیة لألص

للبیع الذي یمكن أن یكون مطلوباً من المجموعة أیھما أقل.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
. لدخلبیان االل خلة من تعترف المجموعة بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العاد

نقدیة التي لتدفقات الكافة اوتستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب العقد 
ن بیع ات نقدیة مة تدفقة تسلمھا، مخصومة بأصل معدل الفائدة الفعلي تقریبًا. تتضمن التدفقات النقدیة المستقبلیتتوقع المجموع

الضمان المحتفظ بھ أو التحسینات االئتمانیة األخرى التي تعد جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.

یلي:احل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كمالتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقییم من ثالث مر

لمصنفة ذات بدئي أو اف الماألدوات المالیة التي لم تتراجع قیمتھا بصورة كبیرة بالنسبة لجودتھا االئتمانیة منذ االعترا1المرحلة 
مخاطر ائتمانیة منخفضة و

تمانیة منذ تراجعت قیمتھا بصورة كبیرة من حیث جودتھا االئألدوات المالیة التي ا–(عدم انخفاض قیمة االئتمان) 2المرحلة 
االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة

الیة بیانات المالموجودات المالیة التي لھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة في تاریخ ال–(انخفاض قیمة االئتمان) 3المرحلة 
لمقدرة.بلیة ایكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدیة المستقوالمحدد أن قیمتھا قد انخفضت عندما 

مانیة المتوقعة على مدى مع االعتراف بـ "الخسائر االئت1شھراً للمرحلة 12یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 
.2عمر األداة" للمرحلة 

ة توقع لألدامر المیتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى الع
لدفتریة الي القیمة ن إجمامالمالیة. یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة 

ر فیتم لشامل األخاالدخل المجمع. أما بالنسبة ألدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خاللالدخلبیان للموجودات، وتحمل على
المجمع ویتم إثباتھ ضمن الدخل الشامل اآلخر.الدخلتحمیل مخصص الخسارة على بیان 

یوًما.. 180من ترة استحقاقھا بأكثرتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل جوھري إذا انقضت ف
داخلیة أو مات المع ذلك، في بعض الحاالت، قد ترى المجموعة أیًضا أن أي أصل مالي یكون في حالة تعثر عندما تشیر المعلو

دما عنالمالياألصلالخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل. یتم شطب
ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة. 
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انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة)
ت لة وموجوداف ذات ص(باستثناء المدفوعات مقدًما)، والمستحق من أطراللمدینون التجاریون واالرصدة المدینة االخرىبالنسبة 

رات في ابعة التغیعة بمتالعقود، تطبق المجموعة نھج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة. بناًء علیھ، ال تقوم المجمو
داة في دى عمر األمة على خسائر االئتمانیة المتوقعالمخاطر االئتمانیة غیر أنھا تقوم باالعتراف بمخصص الخسارة استنادًا إلى ال

دل من یة، معتاریخ كل تقریر مالي. قامت المجموعة بوضع جدول مخصص یعتمد على خبرتھا التاریخیة في الخسائر االئتمان
أجل العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

لمنخفضة ئتمانیة ااطر االخالل الدخل الشامل اآلخر، تطبق المجموعة النھج المبسط للمخبالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من
لمعلومات دام كافة اباستخالقیمة. في تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت أداة الدین ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة

تصنیف ة تقییم البإعاد. في سبیل إجراء ھذا التقییم، تقوم المجموعةالمعقولة والمؤیدة التي تتوفر دون تكلفة أو جھد غیر مبرر
یخ ینقضي تارعندمااالئتماني الداخلي ألداة الدین. باإلضافة إلى ذلك، ترى المجموعة وجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان

یوًما.180استحقاق المدفوعات التعاقدیة بأكثر من 

یوًما. مع 180من یكون في حالة تعثر إذا انقضى تاریخ استحقاق المدفوعات التعاقدیة بأكثرترى المجموعة أن األصل المالي
لیة أو الداخذلك، في بعض الحاالت، قد ترى المجموعة أیًضا أن أي أصل مالي یكون في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات

مانیة حسینات ائتاة أي تالتعاقدیة المستحقة بالكامل قبل مراعالخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ 
.تحتفظ بھا المجموعة

) المطلوبات المالیة2
التحقق المبدئي والقیاس

روض أو ذممق، أو لبیان الدخیتم تصنیف المطلوبات المالیة، عند التحقق المبدئي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
كمشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في تغطیة فعالة، حیثما كان ذلك مناسبًا.دائنة، أو 

لمتعلقة بھا لمعامالت االیف ایتم إدراج كافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، في حالة القروض والذمم الدائنة، ناقصا تك
بشكل مباشر.

ل، روض ألج(باستثناء الدفعات المقدمة)، وقدة دائنة أخرىدائنون تجاریون وارصتتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة 
وسحوبات على المكشوف لدى البنوك.

القیاس الالحق
یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا كما یلي:

بیان الدخلمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
ئي تحقق المبدة عند المطلوبات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة محددالدخلبیان تتضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

.بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل 

تصنف المطلوبات المالیة ضمن المحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم تكبدھا بغرض إعادة شراء على المدى القریب.

.الدخلتدرج أرباح أو خسائر المطلوبات المحتفظ بھا للمتاجرة في بیان 
لھا قق المبدئيخ التحفي تاریبیان الدخلیتم تصنیف المطلوبات المالیة المصنفة عند التحقق المبدئي بالقیمة العادلة من خالل 

موعة أي مطلوبات مالیة . لم تصنَّف المج9لمالیة ویكون ذلك فقط في حالة الوفاء بالضوابط الواردة بالمعیار الدولي للتقاریر ا
.بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل 

قروض
فأة تكلفة المطقا بالتعتبر ھذه الفئة ھي األكثر صلة بالمجموعة. بعد التحقق المبدئي، یتم قیاس القروض التي تحمل فائدة الح

ملیة من خالل عت وأیضاعند عدم تحقق المطلوباالدخلو الخسائر في بیان باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تسجیل األرباح أ
إطفاء معدل الفائدة الفعلیة.

 یتجزأ تبر جزءا اللتي تعیتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو زیادة على الشراء والرسوم أو التكالیف ا
.الدخلعدل الفائدة الفعلي كإیرادات فائدة في بیان من معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء م
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األدوات المالیة (تتمة)3.13

المطلوبات المالیة   ) 2
تأجیر تمویلي دائن

لغ سجیل المبات. یتم المستأجرتصنف عقود التأجیر كعقود تأجیر تمویلي عندما تنقل بنود العقد كافة مخاطر ومنافع الملكیة إلى 
یتم توزیع وأجیر. المستحقة إلى المؤجرین بموجب عقود تأجیر تمویلي كذمم دائنة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود الت

لقائم في اجموعة مصاریف عقود التأجیر التمویلي على الفترات المحاسبیة لتعكس معدل دفع دوري ثابت على صافي استثمار الم
د اإلیجار.عقو

دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى
ربح الفعلي.قة معدل الام طرییتم قیاس الذمم التجاریة الدائنة مبدئیا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخد

االعترافإلغاء
آخر من نفس ائم بالتزامقم مالي نفاده. عندما یتم استبدال التزایتم إلغاء االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو 

لغاء یل یعامل كإالتعدالمقترض بشروط مختلفة إلى حد كبیر أو یتم تغیر شروط االلتزام المالي بشكل كبیر فإن ھذا االستبدال أو
خل المجمع.ان الدفتریة المعنیة في بیلاللتزام األصلي واعتراف بالتزام جدید. یتم االعتراف بالفرق في مبالغ القیمة الد

مقاصة األدوات المالیة    ) 3

ونیة اك حقوق قانانت ھنكتتم المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع إذا 
ت في یة المطلوباات وتسوأساس الصافي السترداد الموجودحالیة قابلة التنفیذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا وتوجد نیة السداد على 

آن واحد.

حقوق الملكیة واالحتیاطیات3.14
یمثل رأس المال القیمة االسمیة لألسھم التي تم إصدارھا.

كة للشرألساسي نظام اتمثل االحتیاطیات اإلجباریة واالختیاریة مبالغ محولة من أرباح وفقا لقانون الشركات وعقد التأسیس وال
األم، وتعدیالتھما.

تتضمن الخسائر المتراكمة الخسائر الحالیة والمتراكمة من الفترة السابقة.

توزیعات أرباح على المساھمین3.15

ع حسب كون التوزییما ال تدرج الشركة األم التزاماً لتوزیع أرباح نقدیة أو غیر نقدیة على مساھمیھا عند التصریح بالتوزیع وعند
ید مقابل قمع إدخال طلوباتا. تسجل الشركة األم االلتزام الناشئ من توزیعات األرباح النقدیة وغیر النقدیة مباشرةً في المتقدیرھ

تصریح بتوزیعات األرباح، والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما، یتم ال2016لسنة 1ضمن األرباح المرحلة. وفقًا لقانون الشركات رقم 
لمساھمین في اجتماع الجمعیة العامة السنویة.عند إقرارھا من جانب ا

ي حقوق فلة مباشرة العادیتم قیاس توزیعات األرباح غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات لیتم توزیعھا مع تسجیل قیاس القیمة
جودات التي تم فتریة للموة الدالقیمالملكیة. عند توزیع الموجودات غیر النقدیة، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام و

توزیعھا على المساھمین في بیان الدخل المجمع.

مخصص نھایة الخدمة للموظفین3.16
ل قانون العمفقًا لویتم تكوین مخصص لمكافأة نھایة خدمة الموظفین یستحق الدفع عند إتمام مدة التوظیف. یتم احتساب المخصص 

ھا مزایا لعقود لالمتراكمة وراتب الموظف أو على أساس عقود التوظیف عندما تكون مثل ھذه االكویتي على أساس مدة الخدمة 
اریخ بیان فین بتإضافیة. یتم تحدید المخصص، غیر الممول، على أنھ االلتزام الذي سینشأ نتیجة لإلنھاء غیر الطوعي للموظ

ثوقا للقیمة الحالیة لھذا االلتزام.المركز المالي المجمع، على أساس أن ھذا االحتساب یعد تقدیرا مو
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تأمینات اجتماعیة3.17
ن مرتبات نسبة مكبالنسبة للموظفین الكویتیین تقوم المجموعة بتقدیم مساھمات إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 

قاق من االستحمبالغ االلتزامات ھذه والتي تدرج كمصروف عند تحقق شروطالموظفین الشھریة. یقتصر التزام المجموعة على 
قبل الموظفین المعنیین.

المخصصات3.18
لمرجح ن من ایتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو متوقع) نتیجة لحدث سابق یكو

ج مدرلإن المبلغ ازام، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثوق فیھ لمبلغ االلتزام.معھ أن یتطلب ذلك من المجموعة سداد ھذا االلت
د وقع استردان المتمكمخصص ھو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بتاریخ نھایة فترة التقریر. عندما یكون 

ل وذلك في حق كأصعتراف بالمبلغ المدین المستبعض أو كافة المنافع االقتصادیة الالزمة لسداد مخصص من طرف ثالث، یتم اال
لدخل اص في بیان أي مخصحال التأكد الفعلي من استرداد المبلغ وتحدید قیمة الذمم المدینة بموثوقیة. تظھر المصاریف المتعلقة ب

م إنھ یتم خصادیا فموالدخل الشامل اآلخر المجمع مخصوما منھا أي استرداد للمصاریف. فإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للمال 
في ات الزیادةتم إثبالمخصصات باستخدام معدل یعكس المخاطر المحددة بااللتزام حیثما كان ذلك مالئماً. عند استخدام الخصم ی

المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمویل.

تحقق اإلیرادات3.19
اء عن زامات األدفاء التالوقت، عندما (أو كلما) تقوم المجموعة باستییتم تحقق اإلیرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من 

أو ابل متغیر،الء مقطریق نقل البضاعة أو تأدیة الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. ال تتضمن إیرادات المجموعة من عقود مع عم
تیباتھا افة تركفتھا الطرف األصیل في مكون تمویلي مھم أو مقابل غیر نقدي. توصلت المجموعة بوجھ عام إلى أنھا تعمل بص

الخاصة باإلیرادات.

.4ي إیضاح فعنھا إن األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة المھمة التي تتعلق باإلیرادات من العقود مع عمالء مفصح

تنشأ إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة:

إیرادات عقود:
بدة لعقد المتككالیف اتالمقاوالت على مدى الوقت بطریقة التكلفة إلى التكلفة (أسلوب المدخالت)، أي نسبة تتحقق إیرادات عقود 

ي یمكن لمرحلة التاى تلك لألعمال المنجزة حتى تاریخھ إلى إجمالي تكالیف العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقط عندما یصل العقد إل
رض العتبار لغد في اقولة. وتؤخذ المطالبات، األوامر التغیریة ودفعات الحوافز للعقعندھا تقدیر األرباح النھائیة بدرجة مع

ن حدوثھا.ور تبیفاحتساب أرباح العقد عند موافقة مالك العقد لھا. كما یتم االعتراف بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل 
تم تقییم یاز العقد. لة إنجعندما یمكن قیاس إیرادات عقد إنشاء بموثوقیة فإنھ یتم االعتراف بإیرادات العقد بالرجوع إلى نسبة مرح

اد فقط استردن عندهمرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى مخطط األعمال المنجزة. وإال یتم إثبات إیرادات العقود إلى المدى الذي یمك
دة. تكالیف العقد المتكب

. لدخلابیان یتم إثبات مصاریف عقود عند تكبدھا. یتم إدراج الخسائر المتوقعة الناتجة عن العقود على الفور في 

تقدیم الخدمات
ال تزال رة التنفیذالل فتیتم إدراج اإلیرادات الناتجة من تقدیم الخدمات خالل فترة التنفیذ، حددت المجموعة أن معاییر التحقق خ

مالئمة لتقدیم الخدمات. 

بیع بضائع وإیرادات عمولة
ند قیام علبضائع ااإلیرادات من بیع تمثل المبیعات مجموع قیمة الفواتیر الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة. یتم تحقق 

مات م تخضع لخدوعة ولالمجموعة بتحویل السیطرة على البضائع للعمیل. بالنسبة للمبیعات المستقلة التي لم تُعدل من قبل المجم
متكاملة كبیرة، یتم تحویل السیطرة في الوقت الذي یتسلم فیھ العمیل البضاعة دون نزاع.

من سعركانت ھناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة والتي یجب تخصیص جزءتراعي المجموعة ما إذا 
لمقابل اموعة آثار ي المجالمعاملة لھا (مثل الضمانات، ونقاط والء العمیل). عند تحدید سعر المعاملة الخاصة ببیع البضائع، تراع

قابل مستحق للعمیل (إن وجد).المتغیر، ووجود مكونات تمویل كبیرة، ومقابل غیر نقدي، وم
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تحقق اإلیرادات (تتمة)3.19

إیرادات توزیعات أرباح
یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في تحصیلھا.

إیرادات أخرى ومصاریف
االستحقاق.یتم إثبات اإلیرادات األخرى والمصاریف على أساس 

أرصدة عقود 
موجودات عقود

تاریخ تیر فيتتعلق موجودات العقود بشكل رئیسي بحقوق المجموعة في النظر في األعمال المنجزة التي لم یصدر عنھا فوا
ة المجموعدر دما تصالتقریر. یتم نقل موجودات العقود إلى الذمم المدینة عندما تصبح الحقوق غیر مشروطة. یحدث ھذا عادة عن

فاتورة للعمیل.

مطلوبات عقود 
ناتجة عنھ یرادات البات اإلتتعلق مطلوبات العقود بشكل رئیسي بالمقابل المدفوع مقدًما من العمالء مقابل اإلنشاءات، والذي یتم إث

لوبات غ مثل المطالمبالھذهوكذلك إثبات المقابل المستلم بشأن التزامات األداء التي لم یتم الوفاء بھا، وتدرج مع مرور الوقت، 
).24األخرى في بیان المركز المالي المجمع (إیضاح 

مدینون تجاریون
ط انقضاء شترط فقیفي حق المجموعة في الحصول على المبلغ المقابل والذي یكون غیر مشروًطا (أي المدینون التجاریونتتمثل 

. 3.13یضاح مدة زمنیة قبل استحقاق المبلغ المقابل). یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة للموجودات المالیة في إ

تكالیف تمویل3.20
ویالً اج وقتاً طلتي تحتمباشرة بحیازة وإنشاء وإنتاج الموجودات المؤھلة، وھي الموجودات ایتم إضافة تكالیف التمویل المرتبطة 

اھزة ججودات لتجھیزھا لتصبح صالحة الستخدامھا المزمع، إلى تكلفة ھذه الموجودات حتى ذلك الوقت الذي تصبح فیھ المو
ا فیھا.یتم تكبدھة التيخرى في بیان الدخل المجمع في الفترتماماً الستخدامھا المزمع. یتم االعتراف بكافة تكالیف التمویل األ

ترجمة عمالت أجنبیة3.21
تم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي وھو أیًضا عملة التشغیل للشركة األم.

المعامالت واألرصدة
اریخ لسائدة بتولصرف ا(العمالت األجنبیة) بأسعار ایتم تسجیل العملیات المالیة بعمالت أخرى غیر العملة التشغیلیة للمجموعة

یخ سائدة بتارصرف الالعملیات. وفي تاریخ كل مركز مالي مجمع یتم إعادة ترجمة البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة بأسعار ال
ف السائدة بتاریخ سعار الصرقاً أللة وفالبیانات المالیة. یتم إعادة ترجمة البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المثبتة بالقیمة العاد

.ملة أجنبیةخیة بعتحدید القیمة العادلة. بینما ال یتم إعادة ترجمة البنود غیر النقدیة التي تقاس وفقاً للتكلفة التاری
درج تللسنة. معل المجتدرج فروق الترجمة الناتجة من تسویات البنود النقدیة أو من إعادة ترجمة البنود النقدیة في بیان الدخ

ن إعادة عق الناتجة الفروفروق التحویل الناتجة من ترجمة البنود النقدیة بالقیمة العادلة في بیان الدخل المجمع للسنة باستثناء
ل اآلخر لدخل الشامدخل واترجمة البنود غیر النقدیة التي تم االعتراف بھا في األرباح والخسائر المتعلقة بھا مباشرة في بیان ال

ان اشرة في بییضا مبأمجمع. بالنسبة لھذه البنود غیر النقدیة فإن أي مكون ترجمة عملة لذلك الربح أو الخسارة یتم إدراجھ ال
الدخل الشامل اآلخر المجمع.

شركات المجموعة
مركز بتاریخ الائدةلسایتم إثبات الموجودات والمطلوبات للعملیات األجنبیة للمجموعة بالدینار الكویتي باستخدام أسعار الصرف 

ة دى فترالمالي المجمع. تم ترجمة بنود اإلیرادات والمصروفات إلى عملة العرض للمجموعة بمتوسط سعر الصرف على م
ملكیة ضمن قوق الالبیانات المالیة. یتم إثبات فروقات الصرف ضمن بیان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع وإدراجھا في ح

مثبتة في ألجنبیة العملة انبیة. عند استبعاد عملیة أجنبیة یتم إعادة تصنیف الفروقات المتراكمة لتحویل الاحتیاطي تحویل عملة أج
القیمة بالتعدیالت ولشھرة حقوق الملكیة إلى بیان الدخل المجمع وتثبت كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. تم التعامل مع ا

إلقفال.یتي بسعر ار الكونبیة كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبیة یتم ترجمتھا إلى الدیناالعادلة، الناتجة عن امتالك منشأة أج
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حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي3.22

م العلمي للتقدالكویتیتعین على الشركة األم بموجب القانون أن تساھم في مؤسسة الكویت للتقدم العلمي. تفرض حصة مؤسسة 
% من الربح ناقصا االستقطاعات المسموح بھا.1بنسبة 

الزكاة3.23

رض حصة الزكاة بنسبة . تف2006لسنة 46وفقًا للقانون یتطلب من الشركة األم المساھمة في للزكاة وفقا لمتطلبات القانون رقم 
% من الربح ناقصا االستقطاعات المسموح بھا.1

مع أطراف ذات صلةمعامالت3.24

لیا رة العتتمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزمیلة، وكبار أصحاب الحصص، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدا
لة طراف ذات صت مع أوعائالتھم والشركات التي تسیطر علیھا ھذه األطراف أو التي لھا تأثیر جوھري علیھا. تتم كافة المعامال

رة المجموعة ووفقا لسیاسات تسعیر معتمدة من قبل إدارة المجموعة.بموجب موافقة إدا

عقود التأجیر3.25

المجموعة ھي المؤجر
لتكالیف تم إضافة اجار. ییتم االعتراف بإیراد التأجیر من عقود التأجیر التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد اإلی

ساس ائھا على أیتم إطفوالتفاوض والترتیب للتأجیر التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر األولیة المباشرة المتكبدة في 
القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المجموعة ھي المستأجر
ك أساس ون ھنایتم تسجیل دفعات التأجیر التشغیلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، إال عندما یك

ة ات المحتملإلیجارظامي آخر أكثر تمثیالً للوقت الذي استھلكت فیھ المنافع االقتصادیة من األصل المستأجر. ویتم تسجیل ان
بموجب التأجیر التشغیلي كمصروف في الفترة التي تتكبد فیھا.

الكلیة منلفائدةویتم تسجیل افي حال استالم حوافز إیجار للدخول في عقود تأجیر تشغیلي، یتم تحقق ھذه الحوافز كالتزام. 
لوقت الذي یالً لالحوافز كنقص في مصروف اإلیجار على أساس القسط الثابت، إال عندما یكون ھناك أساس نظامي آخر أكثر تمث

استھلكت فیھ المنافع االقتصادیة من األصل المستأجر.

االلتزامات الطارئة3.26

نقدیة للموارد لتدفقات التمال االمركز المالي المجمع لكن یتم اإلفصاح عنھا إال إذا كان احال یتم إثبات المطلوبات المحتملة في بیان
عنھا عند تم اإلفصاحیع لكن المتمثلة في المنافع االقتصادیة بعید. ال یتم إثبات الموجودات المحتملة في بیان المركز المالي المجم

احتمال حدوث تدفقًا نقدیًا للمنافع االقتصادیة.

التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة المھمة.4

ى المبالغ ؤثر علتإن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات 
دم التأكد ملة. عالمحتالمدرجة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات 
ت و المطلوباأجودات من ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للمو

المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

األحكام المحاسبیة)أ
جة في بالغ المدرلى المالیة، والتي لھا تأثیر كبیر عقامت اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، بأخذ األحكام الت

البیانات المالیة المجمعة:

التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة المھمة (تتمة).4

األحكام المحاسبیة (تتمة))أ

حدید توقیت الوفاء بالتزامات األداءت-تحقق اإلیرادات 
السیاسة المحاسبیة و15على النحو الوارد في المعیار الدولي للتقاریر المالي إن تحدید ما إذا كانت ضوابط تحقق اإلیرادات 

قد تمت تلبیتھا أم ال یتطلب أحكاما ھامة.3.19لإلیرادات الواردة في إیضاح 

تحدید تكلفة العقد
عقد د تكلفة الن تحدیإھامة. إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد معین أو موزعة على أنشطة العقد یتطلب بشكل عام أحكاما 

تقاریر المالیة الدولي لللمعیارلھا تأثیر مھم علـى تحقـق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة الدلیل التوجیھي ل
لتحدید تكالیف العقد وتحقق اإلیرادات.15

تقییم نموذج األعمال
رجى الرجوععمال (ینتائج اختبار مدفوعات المبالغ األصلیة وفوائدھا ونموذج األیعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة على 

عكس كیفیة إدارة ی). تٌحدد المجموعة نموذج األعمال عند مستوى معین 3.13إلى فقرات الموجودات المالیة الواردة في إیضاح 
ذات الصلةاألدلةھذا التقییم حكًما یعكس جمیعمجموعات الموجودات المالیة معًا لتحقیق الھدف المرجو من األعمال. یتضمن 

ویض وكیفیة تعدارتھاإبما في ذلك كیفیة تقییم أداء الموجودات وقیاس أدائھا والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكیفیة 
خل الشامل ن خالل الددلة ملعامدیري الموجودات. تقوم المجموعة بمراقبة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة ا

ع مسباب تتسق ذه األھاآلخر والتي یتم إلغاء االعتراف بھا قبل تاریخ استحقاقھا إلدراك السبب حیال استبعادھا وما إذا كانت 
موذج نا إذا كان حول مالھدف من األعمال التي تم االحتفاظ باألصل ألجلھ. تعتبر المراقبة جزًءا من التقییم المستمر للمجموعة
كان ھناك ییم ما إذاا، تقاألعمال الذي یُحتفظ بالموجودات المالیة المتبقیة من أجلھ ال یزال مالئماً، وفي حالة كونھ غیر مالئمً 

تغییر في نموذج األعمال وما إذا كان ھناك تغییر محتمل في تصنیف تلك الموجودات.

المصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات)ب
یتسبب خطر جوھريتي لھاراضات المستقبلیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ البیانات المالیة، والإن االفت

ند تقدیراتي: تستفي تسویات مادیة لحسابات الموجودات والمطلوبات بالبیانات المالیة للسنة القادمة قد تم شرحھا فیما یل
الیة حول ضات الحالمتاحة عند إعداد البیانات المالیة المجمعة. ولكن الظروف واالفتراوافتراضات المجموعة إلى المؤشرات 

ذه ھم عكس التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تقع خارج نطاق سیطرة المجموعة. یت
التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

وموجودات عقود للمدینون التجاریون واالرصدة المدینة االخرى مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
ىة االخرللمدینون التجاریون واألرصدة المدینتستخدم المجموعة جدول مخصص الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

ط ي لھا أنماة التلمختلفوموجودات عقود. تستند معدالت المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء ا
یرھا من دیة وغخسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافیة، ونوع المنتج، ونوع وتصنیف العمیل وتغطیة االعتمادات المستن

أشكال التأمین االئتماني). 
قویم وعة بتیستند جدول المخصص بشكل مبدئي إلى المعدالت التاریخیة الملحوظة للتعثر لدى المجموعة. سوف تقوم المجم

ور األوضاع لمتوقع تدھن من االجدول لتعدیل الخبرة التاریخیة للخسائر االئتمانیة بالمعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كا
عثر في حاالت التفي عددإجمالي الناتج المحلي) على مدار السنة القادمة والذي قد یؤدي إلى الزیادةاالقتصادیة المستقبلیة (أي 

، ویتم وظة للتعثرالملحقطاع التصنیع، یتم تعدیل معدالت التعثر التاریخیة. في تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث المعدالت التاریخیة
تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة. 

ئر لیة والخسالمستقباتم إجراء تقدیر جوھري لتقییم الترابط بین المعدالت التاریخیة الملحوظة للتعثر واألوضاع االقتصادیة ی
ذلك قد ال كمستقبلیة. دیة الاالئتمانیة المتوقعة. یتأثر مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصا

لي لتعثر الفعإلى اخیة للخسائر االئتمانیة الخاصة بالمجموعة ومستقبل األوضاع االقتصادیة بمثابة مؤشرتكون الخبرة التاری
عة ینة للمجموة المدللعمیل في المستقبل. یتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاری

.26وموجودات العقود في إیضاح 



بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

4647

حكام واالفتراضات المحاسبیة المھمة (تتمة)التقدیرات واأل.4

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة)ب)

قیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة
ى األسعار ستنادًا إلمالي اعندما ال یمكن قیاس القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة ضمن بیان المركز ال
مة. یتم دیة المخصوت النقالمعلنة في األسواق النشطة، فإنھ یتم قیاس قیمھا العادلة باستخدام أسالیب تقییم تتضمن نموذج التدفقا

الستعانة تعین االحصول على مدخالت ھذه األسالیب من األسواق المعلنة، قدر اإلمكان، ولكن عندما یكون ذلك غیر معقول، ی
بات. مان والتقلاالئتلقیمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطربدرجة من األحكام لتحدید ا

د من لیة. للمزیت الماإن التغیرات في االفتراضات التي تتعلق بھذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة المدرجة لألدوا
.26اإلفصاحات، یرجى الرجوع إلى إیضاح 

نمخصص مخزو
ة أو بصورة كلیتقادمةإن القیمة الدفتریة للمخزون یتم تخفیضھا وإدراجھا بصافي القیمة الممكن تحقیقھا عندما تتلف أو تصبح م

یة وأحداث مات فنجزئیة، أو عندما ینخفض سعر البیع. إن معاییر تحدید مبلغ المخصص أو التخفیض تتضمن تحلیال سنویا وتقیی
یخضع لموافقة اإلدارة.الحقة. إن المخصصات والشطب

المطلوبات الطارئة
ستقبلیة الحداث مأإن االلتزامات الطارئة ھي التزامات محتملة تنشأ عن أحداث ماضیة یتأكد وجودھا فقط بوقوع أو عدم وقوع 

ھا منارةتدخل بالكامل ضمن سیطرة إدارة المجموعة. تسجل المجموعة مخصصات للمطلوبات الطارئة عند اعتبار أن الخس
بغي أم ال، ینالصلةمحتملة وأنھ یمكن قیاسھا بشكل موثوق فیھ. عند تحدید ما إذا كان یجب إدراج ھذه المخصصات والمبالغ ذات

یة اریر المالة للتقممارسة أحكام ھامة صادرة عن اإلدارة. تستخدم المجموعة المبادئ والمعاییر المقررة في المعاییر الدولی
ائدة في القطاع الذي تعمل فیھ عند اتخاذ مثل ھذه األحكام.وأفضل الممارسات الس

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
ر إذا ما توففیمتھ. تجري المجموعة تقییم بتاریخ كل فترة مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض ق

ن ه لألصل. إستردادامثل ھذا المؤشر أو عند طلب اختبار انخفاض القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الممكن 
د وقیمة ف االستبعاتكالیاد ھي القیمة األعلى بین القیمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاقیمة األصل القابلة لالسترد

لك تكبیرة عن بصورةاالستخدام. تحدد القیمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي ما لم ینتج األصل تدفقات نقدیة واردة مستقلة
مبلغ لنقد عن النتجة ل. عندما تزید القیمة الدفتریة ألصل ما أو الوحدة المالناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات موجودات

دادھا.الممكن استرداده، یعتبر األصل أو الوحدة المنتجة للنقد قد انخفضت قیمتھ ویخفض إلى قیمتھ الممكن استر

سب قبل عر خصم مناخدام ستھا الحالیة باستوعند تقدیر القیمة التشغیلیة یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة إلى قیم
ً العادالضریبة یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحدید القیمة كالیف تلة ناقصا
قییم ام طریقة تستخدااالستبعاد، یتم اتخاذ معامالت السوق الحدیثة في االعتبار. إذا لم یمكن تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم

لعام، أو للتداول امطروحةمناسبة. إن ھذه العملیات المحاسبیة یتم تأییدھا بمضاعفات التقییم، وأسعار األسھم المسعرة للشركات ال
مؤشرات القیمة العادلة المتاحة األخرى. 

ھا بصورة إعدادت المتوقعة، التي یتمتستند المجموعة في احتساب انخفاضھا في القیمة على الموازنات التفصیلیة والحسابا
وقعة سابات المتت والحمنفصلة لكل من وحدات إنتاج النقد بالمنشأة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة لھا. تغطي ھذه الموازنا

د متوقعة بعلاقبلیة بشكل عام فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو طویل األجل ویتم تطبیقھ على التدفقات النقدیة المست
السنة الخامسة. 

الذي ة األصلتحت بند المصروفات بما یتسق مع وظیفالدخلیتم إدراج خسائر انخفاض القیمة للعملیات المستمرة في بیان 
ً مع إدراج إعادة التقییم في الدخل ال ه سبة لھذآلخر. بالنشامل اانخفضت قیمتھ، فیما عدا الممتلكات التي تم إعادة تقییمھا سابقا

. الممتلكات، یتم إدراج خسائر االنخفاض في القیمة في الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقییم سابق

ؤشر على أنك أي مبالنسبة للموجودات التي ال تتضمن شھرة، یتم إجراء تقدیر بتاریخ كل فترة مالیة لتحدید ما إذا كان ھنا
لقیمة ة بتقدیر المجموعاخسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. إذا ما ُوجد مثل ذلك المؤشر، تقوم 

الفتراضات ایر في و وحدة إنتاج النقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھناك تغالممكن استردادھا لألصل أ
تریة لقیمة الدفاك فإن المستخدمة لتحدید القیمة المستردة لألصل منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن العكس محدود ولذل

ستھالك في بعد االبالصاجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھالألصل ال تتجاوز المبلغ الممكن استرداده لھا وال تت
األصل ذا كانإإال الدخلفیما لو لم یتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة لألصل في سنوات سابقة. ویسجل ھذا العكس في بیان 

مدرج بالمبلغ المعاد تقییمھ وفي ھذه الحالة یتم معاملة العكس كزیادة إعادة تقییم. 
التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة المھمة (تتمة).4

B.(تتمة) المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)
دیسمبر، وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة انخفاض قیمة 31یتم اختبار االنخفاض في القیمة لدى الشھرة بشكل سنوي كما في 

القیمة الدفتریة. 

حدات وأو مجموعة نقد (یتم تحدید االنخفاض في القیمة بالنسبة للشھرة عن طریق تقییم القیمة الممكن استردادھا لكل وحدة إنتاج
قد أقل دة إنتاج ندھا لوحنقد) التي تتعلق بھا الشھرة. تتحقق خسارة االنخفاض في القیمة عندما تكون القیمة الممكن استرداإنتاج 

بلیة. من قیمتھا الدفتریة. إن خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة ال یمكن عكسھا في الفترات المستق

ستوى وحدة إنتاج النقد، دیسمبر على م31لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة سنویاً كما في یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة التي
حیثما كان ذلك مناسبا، وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة انخفاض قیمة القیمة الدفتریة. 

العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة وغیر الملموسة
وإطفاء ھا الملموسةالعمر اإلنتاجي المقدر الذي یتم من خاللھ استھالك موجوداتتقوم المجموعة بمراجعة 3كما ورد في إیضاح 

ئم.موجوداتھا غیر الملموسة. إن إدارة المجموعة على قناعة بأن تقدیرات العمر اإلنتاجي لھذه الموجودات مال
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ممتلكات ومعدات (تتمة).5

تم توزیع مصاریف االستھالك كما یلي:
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 

1,019,1541,087,964تكلفة المبیعات وتكالیف العقود
200,236216,563)25بیع (إیضاح مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف 

1,219,3901,304,527

استثمار في شركة زمیلة.6

بتصنیع وبیع% في شركة وربة الدولیة لتصنیع مواد الطالء ذ.م.م. (الشركة الزمیلة)، التي تضطلع51لدى المجموعة حصة بنسبة 
ة م المحاسبلشركة األاللشركة الزمیلة ھو أنھا شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة الكویت. حددت الدھانات. إن الوضع القانوني 

لیس لھا سیطرة % حیث أنھا51عن حصتھا في الشركة الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة على الرغم من امتالكھا حصة بھا تبلغ 
ناه المبین أدح الجدولتم تصنیف تلك الشركة المستثمر فیھا على أنھا شركة زمیلة. یوضعلى ھذه الشركة المستثمر فیھا. بناًء على ذلك 

ملخص المعلومات المتعلقة بحصة المجموعة في الشركة الزمیلة:
20182017

دینار كویتيدینار كویتي
بیان المركز المالي:

2,896,2813,022,650موجودات متداولة
72,23820,983متداولةموجودات غیر 

)1,398,094()576,898(مطلوبات متداولة
)77,671()103,016(مطلوبات غیر متداولة

2,288,6051,567,868حقوق الملكیة
1,167,189799,613القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

والدخل الشامل اآلخر:بیان الدخل 
5,446,9475,555,719اإلیرادات

)3,942,403()3,662,580(تكلفة المبیعات
1,784,3671,613,316مجمل الربح

)6,623()7,180(خسائر ترجمة عمالت أجنبیة
)463,057()455,206(مصاریف عمومیة وإداریة

)254,800()295,628(مصاریف بیع وتوزیع
)7,051()5,616(تكالیف تمویل

1,020,737881,785ربح السنة
520,576449,710حصة المجموعة من ربح السنة

فقة الشركاء وال لزمیلة موالشركة ایتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة لنفس تاریخ البیانات المالیة للشركة األم. یتطلب توزیع أرباح ا
یة كما في مات رأسمالو التزاأتتوقع الشركة األم إعطاء ھذه الموافقة في تاریخ البیانات المالیة. لیس لدى الشركة الزمیلة التزامات طارئة 

یسمبر.د31دیسمبر.  قامت الشركة األم باحتساب حصة نتائجھا من الشركة الزمیلة على أساس حسابات اإلدارة كما في 31

تي). تم اقتراح ذلك دینار كوی200,000: 2017دینار كویتي (300,000الشركة الزمیلة بإعالن وتوزیع أرباح بمبلغ خالل السنة، قامت
دینار 102,000: 2017دینار كویتي (153,000والموافقة علیھ في اجتماع الجمعیة العامة السنوي للشركاء. بلغت حصة المجموعة 

الزمیلة.% في الشركة 51كویتي) تمثل حصة بنسبة 
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استثمار في مشروع مشترك.7

ي لوضع القانون% في شركة بیسن سابالي ذ.م.م. (المشروع المشترك)، التي تضطلع بخدمات النقل. إن ا51لدى المجموعة حصة بنسبة 
مشروع ي الا فللمشروع المشترك ھو أنھ شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة الكویت. حددت الشركة األم المحاسبة عن حصتھ

ذه الشركة المستثمر ھ% حیث أنھا لیس لھا سیطرة على 51المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة على الرغم من امتالكھا حصة بھا تبلغ 
لمعلومات ملخص افیھا، بناًء على ذلك فیتم تصنیف تلك الشركة المستثمر فیھا على أنھا مشروع مشترك. یوضح الجدول المبین أدناه

قة بحصة المجموعة في المشروع المشترك:المتعل

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

بیان المركز المالي:
377,596368,918موجودات متداولة

9,23211,208موجودات غیر متداولة
)294,315()274,283(مطلوبات متداولة

)10,249()14,502(مطلوبات غیر متداولة
98,04375,562حقوق الملكیة

50,00238,537القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

بیان الدخل والدخل الشامل اآلخر:
1,047,758731,148اإلیرادات

)583,794()814,136(تكلفة المبیعات
233,622147,354الربحمجمل 

)125,353()191,040(مصاریف عمومیة وإداریة
)6,204()3,820(االستھالك

)1,972()2,264(خسارة من صرف عمالت أجنبیة
)2,430()14,017(أخرىمصاریف
22,48111,395ربح السنة

11,4655,814حصة المجموعة من صافي ربح السنة

م على الشركة األموافقةیتم إعداد البیانات المالیة للمشروع المشترك لنفس تاریخ البیانات المالیة للمجموعة. یتطلب المشروع المشترك
أو امات طارئةرك التزتوزیع أرباحھ. ال تتوقع الشركة األم إعطاء ھذه الموافقة في تاریخ البیانات المالیة. لیس لدى المشروع المشت

دیسمبر.31ات رأسمالیة كما في التزام

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.8

جرة والتي المتاتتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق حقوق ملكیة غیر محتفظ بھا بغرض
لشامل الل الدخل اة من خاتخذت المجموعة من أجلھا قراًرا غیر قابل لإللغاء عند التحقق المبدئي لالعتراف بالتغیرات في القیمة العادل

، 2018نایر ی1ما في كحیث أنھا استثمارات استراتیجیة وتعتبر المجموعة أنھا أكثر صلة. المجمعبیان الدخلفي دراجھا اآلخر بخالف إ
دینار كویتي ومبلغ 3,438,207، اختارت المجموعة إعادة تصنیف االستثمارات بمبلغ 9نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

).14إیضاح توالي (على البیان الدخلاستثمارات متاحة للبیع وموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل دینار كویتي من1,346,491

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

-1,522,818استثمار في أوراق مالیة مسعرة
-3,438,207استثمار في أوراق مالیة غیر مسعرة

4,961,025-

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة).8

لسنة:ار خالل فیما یلي الحركة على احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

-(6,858,635)) 2(إیضاح 9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
-176,326التغیر في القیمة العادلة للسنة

(6,682,309)-

الموجودات غیر الملموسة.9

لمالیة.تقدر قیمة حقوق اإلیجار على أساس تقاریر تقییم من مقیّمین محلین معتمدین ومعروفین كما في تاریخ البیانات ا

الشھرة.10
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 
التكلفة

4,473,7654,473,765في بدایة السنة

انخفاض القیمة المتراكمةخسائر 
495,660495,660في بدایة السنة

495,660495,660دیسمبر31في 

القیمة الدفتریة
3,978,1053,978,105دیسمبر31كما في 

ي قیمة ي انخفاض فعلى أقامت المجموعة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد من الشھرة وقررت أنھ ال توجد مؤشرات 2018دیسمبر 31في 
الشھرة. تم تقییم المبلغ القابل لالسترداد بالرجوع إلى القیمة التشغیلیة للوحدة المولدة للنقد.

المخزون.11
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

1,595,6262,377,710بضاعة جاھزة
1,131,018480,512مواد خام

2,726,6442,858,222
)123,032()165,536(ناقصا: مخصص بنود بطیئة الحركة

2,561,1082,735,190

اإلجمالياتفاقیات وكالةحقوق إیجار 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

القیمة الدفتریة
20173,923,000988,0964,911,096ینایر 1في 
45,000-45,000قیمة موجودات غیر ملموسةفيانخفاضرد

55,000-55,000فائض إعادة تقییم
20174,023,000988,0965,011,096دیسمبر 31في 

30,000-30,000فائض إعادة تقییم
20184,053,000988,0965,041,096دیسمبر 31في 
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مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى.12
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 

8,322,7819,036,522مدینون تجاریون
)107,629((126,868)ناقًصا: مخصص خسائر ائتمانیة

8,195,9138,928,893
948,288974,297مقدم للموردین

)159,091()181,577(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
8,962,6249,744,099

196,591277,480مصروفات مدفوعة مقدًما
338,81994,968دفعات مقدمة لمقاولي الباطن

716,534506,588عمولة مدینة
40,094933,568ذمم مدینة مستحقة

123,641127,451ذمم موظفین
1,449,7241,469,655ذمم مدینة محتجزة

53,34952,279تأمینات مستردة
1,2001,200ضمانتأمین 
277,571315,492أخرى

12,160,14713,522,780

یوًما.180غیر محملة بالفائدة وتستحق بشكل عام خالل واألرصدة المدینة األخرىالمدینون التجاریون إن 

.دینار كویتي1,919,546رصدة مدینة اخرى بمبلغ أخالل السنة، قامت المجموعة بشطب مدینون تجاریون و
موعة.ینة األخرى للمجالمدواألرصدةالتجاریونللمدینون حول التعرض للمخاطر االئتمانیة بالنسبة المعلومات26بین أدناه في إیضاح م

عقود قید التنفیذ.13
20182017

دینار كویتي دینار كویتي

68,214,46362,768,717یخھتى تارأرباح معترف بھا ناقصا خسائر معترف بھا حباألضافة الىتكالیف عقود متكبدة 
)55,284,916()61,388,520(ناقًصا: فواتیر التنفیذ

6,825,9437,483,801
-(9,035))26ناقًصا: مخصص خسائر ائتمانیة (إیضاح 

6,816,9087,483,801

.دینار كویتي 1,561,638خالل السنة، قامت المجموعة بشطب عقود قید التنفیذ بمبلغ 

بیان الدخلموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل .14

20182017
دینار كویتي دینار كویتي

1,346,491-أسھم محلیة مسعرة

ات مالیة بالقیمة العادلة ، اختارت المجموعة إعادة تصنیف موجود9نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ،2018ینایر 1كما في 
).2آلخر (إیضاح ادینار كویتي إلى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 1,346,491بمبلغ بیان الدخلمن خالل 

النقد والنقد المعادل.15

النقد والنقد المعادل المدرج في بیان التدفقات النقدیة المجمع المبالغ التالیة:یتضمن 
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

1,671,4332,511,198سابات جاریة وتحت الطلبح-نقد لدى البنوك 
57,03333,806نقد في الصندوق

1,728,4662,545,004نقد وأرصدة لدى البنوك
-1,000,000ودیعة قصیرة األجل

)2,759,384()3,703,325()23ناقًصا: سحب على المكشوف لدى البنوك (إیضاح 
)974,859()214,380(

% وتستحق خالل شھر واحد من تاریخ اإلیداع.2.5إن الودائع قصیرة األجل تحمل معدل فائدة فعلي بنسبة 

المالرأس .16
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

: 2017(281,440,000رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل: 
28,144,00028,144,000فلس للسھم مدفوعة نقدًا.100) سھًما بقیمة اسمیة 281,440,000

احتیاطي إجباري.17

صة مؤسسة الكویت ح% من ربح السنة قبل 10التأسیس والنظام األساسي للشركة األم، یتم تحویل وفقا لمتطلبات قانون الشركات، وعقد 
دارة إوصیة مجلس تء على للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتیاطي اإلجباري بناً 

أس رري عن نصف اإلجباكة األم أن تقرر وقف ھذا التحویل عندما یزید رصید االحتیاطيالشركة األم. یجوز للجمعیة العامة السنویة للشر
أس المال المدفوع في ر% من 5المال المصدر. ال یجوز استخدام االحتیاطي إال لمقابلة الخسائر أو تمكین سداد توزیعات أرباح تصل إلى 

من یتم خصمھاي مبالغأظًرا لعدم وجود احتیاطیات قابلة للتوزیع. یتم رد السنوات التي ال تكفي فیھا األرباح لسداد ھذه التوزیعات ن
ن رأس المال % م50االحتیاطي عندما تكون األرباح في السنوات التالیة كافیة، إال إذا كان المبلغ في االحتیاطي اإلجباري یتجاوز

یسمبر د31في مجموعة كمالدى الخسائر متراكمة وجود لالمصدر. لم یتم إجراء تحویل إلى االحتیاطي اإلجباري خالل السنة نظًرا
2018.

احتیاطي اختیاري.18

ن ربح السنة قبل حصة % على األقل م10وفقًا لمتطلبات قانون الشركات، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم، یتم تحویل نسبة 
یقاف إاري. یجوز االختیمؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتیاطي

طي. لم ذا االحتیاھتوزیع لتحویل السنوي بقرار من الجمعیة العامة للمساھمین بناء على توصیة مجلس اإلدارة. ال توجد قیود علىمثل ھذا ا
.2018سمبر دی31كما في مجموعة لدى الخسائر متراكمة وجود نظًرا لیتم إجراء تحویل إلى االحتیاطي االختیاري خالل السنة 

قروض ألجل.19
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

10,000,0008,250,000الجزء غیر المتداول من قروض ألجل
3,349,4993,535,051الجزء المتداول من قروض ألجل

13,349,49911,785,051

% 1.75بنسبة ائد فعليبنوك محلیة مقابل ضمان من الشركة األم بمعدل عیمثل ھذا البند الوارد أعاله قروض ألجل بالدینار الكویتي من 
ك الكویت %) سنویًا فوق معدل الخصم المعلن من قبل بن2.5% إلى 1.75: 2017دیسمبر 31(2018دیسمبر 31% كما في 2.5إلى 

المركزي.
مخصص نھایة خدمة الموظفین.20

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

1,427,4671,261,106رصید أول الفترة
369,721381,955المحمل للسنة

-)39,598(مخصص یعد لھ ضرورة
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)215,594()154,963(المدفوع خالل السنة
1,602,6271,427,467

دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى.21
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

3,577,9632,868,785دائنون تجاریون
856,3711,654,432دفعات مقدمة من العمالء

440,0091,691,627مصروفات مشاریع مستحقة
116,073115,840مكافآت موظفین مستحقة

422,356384,210مبالغ محتجزة دائنة
579,520576,218راتب أجازات مستحقة

202,290370,194رواتب موظفین مستحقة
128,23286,333تأمینات اجتماعیة مستحقة

8,96315,123مخصص الزكاة
116,160107,705وأرصدة دائنة اخرىمصاریف مستحقة 

6,447,9377,870,467
معامالت مع أطراف ذات صلة.22

یھا ي یكونوا فكات التاألطراف ذات الصلة في المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین للمجموعة وعائالتھم والشرتتمثل
دة ن األرصإالمالكین الرئیسین. تمت كل معامالت المجموعة مع األطراف ذات الصلة وفقًا لشروط معتمدة من إدارة المجموعة. 

الصلة المتضمنة في البیانات المالیة المجمعة ھي كما یلي:والمعامالت مع األطراف ذات
20182017

دینار كویتيدینار كویتي
المجمعبیان المركز المالي 

مستحق من أطراف ذات صلة:
O&G Samcerte - JV913,5405,000,859

86,643102,354شركة بیسن سابالي كویت للخدمات البترولیة ذ.م.م.
3,5164,009شركة وربة الدولیة لتصنیع مواد الطالء ذ.م.م

9,8723,353كوریا-ستكو 
116,191268,918مشروع مشترك-شركة بنتا جلوبال 

1,129,7625,379,493
)175,000()175,000(ناقًصا: مخصص خسائر ائتمانیة 

954,7625,204,493

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا
433,639445,765رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل

23,81522,656مكافآت نھایة الخدمة
17,50017,500مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

الصلة أي فائدة وتحّصل عند الطلب.ال تحمل المبالغ المستحقة من األطراف ذات 
.دینار كویتي3,752,180خالل السنة، قامت المجموعة بشطب مستحق من اطراف ذات صلة بمبلغ 

سحوبات على المكشوف لدى البنوك.23

% 2نسبة فعلي بحصلت المجموعة على تسھیالت سحب على المكشوف من بنوك محلیة بالدینار الكویتي. تحمل ھذه التسھیالت معدل عائد
%) سنویًا فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي.2.5% إلى 2: 2017% (2.5إلى 

إیرادات من عقود مع عمالء .24
معلومات مفصلة حول اإلیرادات

فیما یلي بیان إیرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 
نوع اإلیرادات

5,940,5245,637,815تورید مواد
2,386,3132,469,466تورید وتركیب
878,656509,720خدمات معاینة

2,953,1812,826,129التجارة
693,888984,718خدمات
   -96,611تصنیع

4,604,84011,574,574إیرادات من أعمال مدنیة
4,679,7394,565,013إیرادات من خدمات القوى العاملة والمعدات

744,799814,615إیرادات من خدمات صیانة
22,978,55129,382,050

642,167456,728إیرادات عمولة
23,620,71829,838,778إجمالي اإلیرادات من عقود مع عمالء

توقیت تحقق اإلیرادات
14,286,73713,453,389في نقطة زمنیة محددة 

9,333,98116,385,389عبر مرور الوقت 
23,620,71829,838,778إجمالي اإلیرادات من عقود مع عمالء

األسواق الجغرافیة 
5,231,82810,112,329إیرادات من عمالء خارجیین

18,388,89019,726,449إیرادات من عمالء محلیین
23,620,71829,838,778إجمالي اإلیرادات من عقود مع عمالء

نوع العمیل
13,389,79214,719,802عمیل حكومي

10,230,92615,118,976عمیل غیر حكومي
23,620,71829,838,778إجمالي اإلیرادات من عقود مع عمالء

مدة العقد 
7,954,3338,142,704قصیرة األجل 

15,666,38521,696,074عقود طویلة األجل
23,620,71829,838,778إجمالي اإلیرادات من عقود مع عمالء
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إیرادات من عقود مع عمالء (تتمة).24

معلومات مفصلة حول اإلیرادات (تتمة)

أرصدة عقود 
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 
موجودات عقود 

8,661,7139,036,522) 12ذمم تجاریة مدینة (إیضاح 
1,746,6401,469,655)12ذمم مدینة محتجزة (إیضاح 

338,81994,968)12دفعات مقدمة لمقاولي الباطن (إیضاح 
716,534506,588)12عمولة مستحقة (إیضاح 

2,442,911959,439أعمال قید التنفیذ
973,662933,568)12ذمم مدینة مستحقة (إیضاح 

6,816,9087,483,801عقود قید التنفیذ 
21,697,18720,484,541

مطلوبات عقود 
21856,3711,654,432إیضاح -دفعات مقدمة من عمالء 

440,0091,691,627مشاریع مستحقةمصروفات 
21422,356384,210إیضاح -ذمم دائنة محتجزة 

1,718,7363,730,269
مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف بیع.25

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

2,087,7682,355,617تكالیف موظفین
200,236216,563)5استھالك (إیضاح 

37,47148,095بیع وتوزیع
278,117267,683إیجار

930,086621,177أخرى 
3,533,6783,509,135

األدوات المالیة.26

إدارة مخاطر رأس المال

تى تتمكن حمر وذلك النشاط ككیان مستتتمثل أغراض المجموعة في إدارة رأس المال في المحافظة على قدرة المجموعة في االستمرار في 
خدمات بما جات والمن تحقیق عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین وتقدیم عائد مالئم للمساھمین من خالل تسعیر المنت

یتفق مع مستوى المخاطر المأخوذة.

ً مع المخاطر. تدیر المجموعة رأس ال تغیرات في ضوء المال ویتم إجراء التعدیالت علیھ فيتحدد المجموعة مبلغ رأس المال تناسبیا
م كنھا القیاموعة یمالظروف االقتصادیة وفي خصائص الموجودات ذات العالقة. ومن اجل الحفاظ على/أو تعدیل ھیكل رأس المال فإن المج

یض ت بھدف تخفموجوداسھم جدیدة أو بیعبتعدیل مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إعادة رأس المال للمساھمین أو إصدار أ
الدین.

ستثمر. المال المالي رأستقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة والتي تم احتسابھا بقیمة صافي المدیونیة إلى إجم
افي بإجمالي صلمستثمراجمالي رأس المال یتم احتساب صافي المدیونیة بمبلغ إجمالي المدیونیة ناقصاً نقد وأرصدة لدى البنوك وتحتسب إ

المدیونیة وحقوق الملكیة.

األدوات المالیة (تتمة). 26

إدارة مخاطر رأس المال (تتمة)

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

13,349,49911,785,051قروض ألجل
5,254   -تأجیر تمویلي دائن

3,703,3252,759,384المكشوف لدى البنوكسحوبات على 
17,052,82414,549,689مجمل الدین

)2,545,004()2,728,466(ناقًصا: أرصدة بنكیة، ونقد، وودائع قصیرة األجل
14,324,35812,004,685صافي الدین

20,141,06026,564,675حقوق الملكیة
34,465,41838,569,360رأس المال المستثمر
%31% 42نسبة االقتراض (%)

ة المتعلقةالمالیمن أجل تحقیق ھذا الھدف العام، تسعى إدارة رأس مال المجموعة، من بین أمور أخرى، إلى ضمان وفائھا بالتعھدات
ً والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال. إن اإلخفاق في سمح للبنوكیلیة قد الوفاء بالتعھدات المابالدیون والقروض التي تحمل ربحا

الدیون لخاصة بالمقرضة والدائنین طلب الدیون والقروض المستحقة من المجموعة على الفور. لم یحدث أي خرق للتعھدات المالیة ا
لسنة المال خالل رأس ادارةوالقروض التي تحمل ربحاً خالل الفترة المالیة الحالیة. لم تتم أي تغییرات على أھداف وسیاسات وإجراءات إ

دیسمبر.31المنتھیة في 

ال. یمثل دل رأس المكلفة معتھدف سیاسة المجموعة إلى االحتفاظ بمعدل مدیونیة في نطاق المعدل المثالي لالستدانة والذي یقدر بناًء على ت
لدین ظ بتكلفة افسھ تحتفإلى أقصى حد، وفي الوقت نالمعدل المثالي لالستدانة معدل الدین الذي تُضاعف فیھ المجموعة قیمتھا لمساھمیھا 

عند مستوى منخفض.

فئات األدوات المالیة
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 
الموجودات المالیة

3,438,207-استثمارات متاحة للبیع
11,624,73713,150,332)قدمةم(باستثناء مصاریف مدفوعة مقدًما ودفعات مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى

6,816,9087,483,801عقود قید التنفیذ
-4,961,025موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,346,491-بیان الدخلموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
954,7625,204,493مستحق من أطراف ذات صلة

1,728,4662,545,004نقد وأرصدة لدى البنوك
-1,000,000ودیعة قصیرة األجل

المطلوبات المالیة
13,349,49911,785,051قروض ألجل

5,591,5666,216,035(باستثناء دفعات مقدمة)دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى
5,254-تأجیر تمویلي دائن

3,703,3252,759,384سحوبات على المكشوف لدى البنوك
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األدوات المالیة (تتمة). 26

مخاطر السوق
ئدة معدل الفار ة ومخاطتؤدي أنشطة المجموعة إلى تعریضھا للعدید من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما فیھا مخاطر العملة األجنبی

األسواق لى تقلبومخاطر سعر حقوق الملكیة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة ع
ات جھ عام مشتقموعة بوالمالیة والسعي لتقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة إلى أقل درجة. ال تستخدم المج

وات المالیة إلدارة ھذه المخاطر التي تتعرض لھا.األد

مخاطر العملة األجنبیة
ض لمجموعة ببعا. تقوم مخاطر العملة األجنبیة ھي مخاطر تذبذب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة

ضمان لراكز یومیا اقبة المتقلبات أسعار العملة. تقوم اإلدارة بمرالمعامالت المسجلة بعمالت أجنبیة ومن ثم ینشأ خطر االنكشاف لمخاطر 
بقاء المراكز في الحدود الموضوعة.

الي المجمع:المركز المي تاریخففیما یلي القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المثبتة بالعمالت األجنبیة الرئیسیة كما 

المطلوباتالموجودات
2018201720182017

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
(یعادل)(یعادل)(یعادل)(یعادل)

--2,824,9162,824,916لایر سعودي
--531,517531,517جنیھ إسترلیني

614,991472,469-1,868یورو
654,641297,4301,006,242381,575دوالر أمریكي

65,588104,812362,135340,768ین یاباني
8,100---وون كوري

30,243--جنیھ إسترلیني
92,327--أخرى

یقوم التحلیل التالي یة. دیسمبر نتیجة موجوداتھا المال31یشیر الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر صرف العملة األجنبیة كما في 
لسنة اى، على ربح ت األخرباحتساب تأثیر الحركة المحتملة لمعدل عملة الدینار الكویتي مقابل العمالت األجنبیة مع ثبات كافة المتغیرا

وحقوق الملكیة (نتیجة للقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الحساسة للعملة).

التغیر في سعر صرف 
العملة %

التأثیر على ربح السنة المجمع 
وحقوق الملكیة

التأثیر على ربح السنة المجمع 
وحقوق الملكیة

المطلوباتالموجودات
2018201720182017

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

--141,246141,246%5+لایر سعودي
--26,57626,576%5+إسترلینيجنیھ 
30,75023,623-93%5+یورو

32,73214,87250,31219,079%5+دوالر أمریكي
3,2795,24118,10717,038%5+ین یاباني

405---%5+وون كوري
-1,512--%5+جنیھ إسترلیني

116---%5+أخرى

المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاض في معدل تحویل العملة مساویا ومقابال لتأثیر الزیادة الموضحة أعاله.من 
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مخاطر السوق (تتمة)   

مخاطر معدل الفائدة   
عرضة لمخاطرموعة مالفائدة السوقیة. إن المجمخاطر معدل الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات فـي سعر

لمكشوف لدى ات على معدل الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة متغیرة كما في تاریخ البیانات المالیة. إن قروض ألجل وسحوبا
البنوك بمعدالت فائدة متغیرة معرضة لمخاطر معدل الفائدة.

رى تغیرات األخافة المالمجمع للتغیرات المحتملة بشكل معقول في معدالت الفائدة مع بقاء كیوضح الجدول التالي حساسیة بیان الدخل 
م لكویت للتقدحصة اثابتة. إن حساسیة بیان الدخل المجمع ھي تأثیر التغیرات المفترضة في معدالت الفائدة على ربح المجموعة قبل

دیسمبر.31العلمي والزكاة، لسنة واحدة كما في 

2018
الزیادة في نقاط 

األساس
التأثیر على ربح السنة 
المجمع وحقوق الملكیة

دینار كویتي دینار كویتي

66,747نقطة أساس50+13,349,499قروض ألجل

2017
الزیادة في نقاط 

األساس
التأثیر على ربح السنة 
المجمع وحقوق الملكیة

دینار كویتي دینار كویتي

58,925نقطة أساس50+11,785,051قروض ألجل

من المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاض في نقاط األساس مساویا ومقابال لتأثیر الزیادة الموضحة أعاله.

مخاطر سعر حقوق الملكیة
لمالیة التيدوات اللتغیرات في أسعار حقوق الملكیة. إن األإن مخاطر سعر حقوق الملكیة ھي مخاطر تذبذب األدوات المالیة نتیجة 

لمخاطر من ھذه ایحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكیة تتألف بشكل رئیسي من الربح أو الخسارة. تدیر المجموعة
االتجاھات لسوق والمستمر لظروف اخالل تنویع استثماراتھا على أساس توزیعات األصل المحددة مسبقا على فئات متعددة والتقییم

وتقدیر اإلدارة لتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.

ثبات كل قول معیوضح الجدول التالي حساسیة التغیرات في القیمة العادلة للتغیرات المحتملة في أسعار حقوق الملكیة بشكل مع
المتغیرات األخرى. 

مخاطر أسعار حقوق الملكیة
20182017

التغیر في سعر 
حقوق الملكیة

التأثیر على 
الربح

التأثیر على 
حقوق 
الملكیة

التغیر في سعر 
حقوق الملكیة

التأثیر على 
الربح

التأثیر على 
حقوق 
الملكیة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

12,02267,325%5+76,141-%5+أسھم محلیة مسعرة
171,910-%5+171,910-%5+أسھم غیر مسعرة

.من المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاضات في أسعار حقوق الملكیة مساٍو ومقابل لتأثیر الزیادات الموضحة أدناه
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المخاطر االئتمانیة
الیة. بد خسائر مي إلى تكمخاطر عدم وفاء طرف مقابل بالتزاماتھ وفقاً ألداة مالیة أو عقد مبرم مع عمیل مما یؤدإن مخاطر االئتمان ھي 

لك ودائع ، بما في ذتمویلیةتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة (الذمم التجاریة المدینة بشكل رئیسي) ومن أنشطتھا ال
.ة، ومعامالت صرف العمالت األجنبیة واألدوات المالیة األخرىلدى البنوك ومؤسسات مالی

ذمم تجاریة مدینة وعقود قید التنفیذ وأرصدة مستحقة من أطراف ذات صلة
الذي یستخدم مخصص خسائر لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة و9تطبق المجموعة نھًجا مبسطًا وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

متوقعة على مدى عمر األداة لكافة الذمم التجاریة المدینة وموجودات العقود. 
المشتركة ر االئتمانئص مخاطریة المدینة وموجودات العقود استنادًا إلى خصاعند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تبویب الذمم التجا

اطر بشكل ئص المخوفترة انقضاء تاریخ االستحقاق. تتعلق موجودات العقود بأعمال قید التنفیذ لم یصدر عنھا فواتیر ولھا نفس خصا
مدینة لتجاریة الاللذمم موعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعةجوھري مثل الذمم التجاریة المدینة لنفس أنواع العقود. لذلك توصلت المج

ھي تقریب معقول لمعدالت الخسارة بموجودات العقود.

على التوالي 2018ینایر 1أو 2018دیسمبر 31شھر قبل 36تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى نماذج السداد للمبیعات على مدى 
المستقبلیة بشأن وت الحالیة لمعلوماالمقابلة لھذه الفترة. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة بما ینعكس على اوالخسائر االئتمانیة التاریخیة

لبطالة احلي ومعدل اتج المالعوامل االقتصادیة الكلیة التي تؤثر على قدرة العمالء على سداد المبلغ المستحق. حددت المجموعة إجمالي الن
خیة بناًء على ارة التاریت الخسیھا ببیع بضائعھا وتقدیم خدماتھا لتكون أكثر العوامل ذات الصلة، وبالتالي تعدل معدالفي البلدان التي تقوم ف

التغییرات المتوقعة في ھذه العوامل. 

) 9لتقاریر المالیة (عند تطبیق المعیار الدولي ل2018ینایر 1و 2018دیسمبر 31على ھذا األساس، تم تحدید مخصص الخسائر كما في 
على النحو التالي لكل من الذمم التجاریة المدینة وموجودات العقود: 

ستثناء مجموعة (باألخرى للالتجاریة المدینة والذمم المدینة افیما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض للمخاطر االئتمانیة بالنسبة للذمم 
مخصص: مدفوعات مقدًما ومقدم للموردین)، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة، وعقود قید التنفیذ باستخدام جدول ال

2018دیسمبر 31

إجمالي القیمة 
–الدفتریة 

مدینون تجاریون

إجمالي القیمة 
عقود -الدفتریة 

قید التنفیذ 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 

مدینة ارصدة
أخرى 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 

مستحق من 
أطراف ذات صلة 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 
اإلجمالي

متوسط معدل 
الخسائر 
المتوقعة

مخصص 
خسائر

دینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
34,613%3,491,3321,561,477420,524113,9745,587,3070.62وًمای30–0

26,676%468,376590,197267,97151,0761,377,6201.94یوًما60–31
20,254%541,258206,425272,93514,4921,035,1101.96یوًما90–61
55,821%1,164,267726,421489,60696,9102,477,2042.25یوًما180–91

173,539%338,7672,118,432634,061234,7523,326,0125.22یوًما365–181
--2,318,7811,622,9912,060,714618,5586,621,044یوما365أكثر من 

8,322,7816,825,9434,145,8111,129,76220,424,297310,903
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المخاطر االئتمانیة (تتمة)

ذمم تجاریة مدینة وعقود قید التنفیذ وأرصدة مستحقة من أطراف ذات صلة (تتمة)

2018ینایر 1

إجمالي القیمة 
–الدفتریة 

مدینون 
تجاریون

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 

عقود قید 
التنفیذ 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 

مدینة أرصدة
أخرى 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 

مستحق من 
أطراف ذات صلة 

إجمالي القیمة 
-الدفتریة 
اإلجمالي

متوسط معدل 
الخسائر 
المتوقعة

مخصص 
خسائر

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

33,519%3,069,386974,798464,72474,4984,583,4060.73یوًما30–0
40,059%919,7891,059,130346,437160,6082,485,9641.61وًمای60–31
93,878%317,4181,081,748203,85366,3221,669,3415.62وًمای90–61
153,054%2,274,0041,283,482455,058379,2754,391,8193.48یوًما180–91

1,036,121%1,285,0601,060,262830,4131,393,5854,569,32022.68یوًما365–181
6,160,404%1,170,8652,024,3812,452,4933,305,2058,952,94468.81یوما365أكثر من 

9,036,5227,483,8014,752,9785,379,49326,652,7947,517,035

خسائر مع مخصصات ال2018دیسمبر 31تتطابق مخصصات الخسائر الختامیة للذمم التجاریة المدینة وموجودات عقود كما في 
االفتتاحیة كما یلي:

مدینون تجاریون

أخرى أرصدة مدینة
(باستثناء مدفوعات 

عقود قید التنفیذمقدًما ومقدم للموردین)

مستحقة مبالغ 
من أطراف ذات 

اإلجماليصلة
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

لمعیار محتسب وفقًا-دیسمبر 31
175,000282,629--39107,629المحاسبة الدولي 

مبالغ معدلة من خالل األرباح االفتتاحیة
338,9321,581,6471,561,6383,752,1897,234,406المرحلة

1مخصص خسائر افتتاحي كما في 
للمعیار محتسب وفقًا-2018ینایر 

9الدولي للتقاریر المالیة 
446,5611,581,6471,561,6383,927,1897,517,035

الزیادة في مخصص خسائر مثبتة في 
29,644-20,60279,035بیان الدخل خالل السنة

(7,233,364)(3,752,180)(1,561,638)(1,580,614)(338,932)شطب خالل العام
)2,412()9(-)1,040()1,363(مخصص یعد لھ ضرورة

9,035175,000310,903-126,868دیسمبر31في 
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المخاطر االئتمانیة (تتمة)
توقع معقولدم وجودعالمدینة وموجودات عقود عندما ال یكون ھناك توقع معقول الستردادھا. إن المؤشرات على یتم شطب الذمم التجاریة 

تم وضع ندما یلالسترداد تتضمن، من بین أمور أخرى، عدم قدرة المدین على االستمرار في أي من خطط السداد لدى المجموعة، أو ع
، أیھما ثر من سنتینھا ألكالس أو عندما تكون الذمم التجاریة المدینة قد انقضى تاریخ استحقاقالمدین تحت التصفیة أو یخضع إلجراءات اإلف

یحدث أوًال. ال تخضع أي من الذمم التجاریة المدینة التي تم شطبھا إلى أنشطة النفاذ.
قیمة ضمن في الیتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة الناتجة عن الذمم التجاریة المدینة وموجودات العقود كصافي خسائر االنخفاض

الربح التشغیلي. تقید المبالغ المستردة الحقاً، والمشطوبة سابقًا، في نفس البند. 

التعرض للمخاطر االئتمانیة
فئة الئتمانیة لالمخاطر المالیة الحد األقصى لخطر االنكشاف للمخاطر االئتمانیة. إن أقصى صافي تعرض لتمثل القیم الدفتریة للموجودات 

الموجودات بتاریخ البیانات المالیة كما یلي:

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

11,624,73713,150,332قدمة)م(باستثناء مصاریف مدفوعة مقدًما ودفعات مدینون تجاریون وأرصدة مدینة اخرى
954,7625,204,493مستحق من أطراف ذات صلة

1,671,4332,511,198أرصدة لدى البنك
-1,000,000ودیعة قصیرة األجل

15,250,93220,866,023

التركیز االئتمانيمخاطر 
لھم عندما یكونھا، أوینشأ التركیز عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في المنطقة الجغرافیة نفس

السیاسیة ادیة أوقتصروف االسمات اقتصادیة متماثلة مما قد یجعل قدرتھم على الوفاء بالتزامات تعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات في الظ
طقة ھ أو على منل بذاتأو الظروف األخرى. یشیر التركیز إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعما

جغرافیة معینة.

ي: ما یلیمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة التي تحمل مخاطر ائتمانیة حسب اإلقلیم الجغرافي وقطاع األعمال ك

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

القطاع الجغرافي:
14,966,85020,585,411دولة الكویت

-4,086الوالیات المتحدة األمریكیة
279,996280,612المملكة المتحدة

15,250,93220,866,023

20182017
دینار كویتي دینار كویتي 

قطاع الصناعة:
12,579,49918,354,825التجارة والمقاوالت

2,671,4332,511,198البنوك والمؤسسات المالیة
15,250,93220,866,023
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مخاطر السیولة
ن لتي تنتج ملمالیة ااتتعرض لھا المجموعة لتلبیة االلتزامات المتعلقة بالمطلوبات تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي یمكن أن 

احتمال (الذي یمكن أن یكون بعیدا) أن یتطلب من الشركة دفع التزاماتھا قبل موعدھا المتوقع.
نیة ت االئتماالتسھیالقدر مناسب منتتضمن اإلدارة الحكیمة لمخاطر السیولة االحتفاظ بقدر مناسب من النقد، وتوفیر التمویل من خالل 

لحفاظ على اجموعة إلى ھدف المالتي یتم االلتزام بھا، والقدرة على إقفال المراكز السوقیة. ونظرا للطبیعة الدینامیكیة لألعمال المعنیة، ت
ین.لمساھمة إلى دعم االمرونة في التمویل من خالل اإلبقاء على الخطوط االئتمانیة التي یتم االلتزام بھا متاحة باإلضاف

زامات السداد غیر دیسمبر على أساس الت31یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة كما في 
المالي ي بیان المركزشھراً قیمتھا الدفتریة ف12المخصومة. تعادل التدفقات النقدیة غیر المخصومة بالنسبة لألرصدة المستحقة خالل 

المجمع.

أشھر3خالل 2018
3-6

أشھر
12إلى 6

اإلجماليأكثر من سنةشھًرا
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

3,349,49910,000,00013,349,499--قروض ألجل
دائنون تجاریون وارصدة دائنة 

6,447,973-327,326116,1956,004,452أخرى
سحوبات على المكشوف لدى 

3,703,325-3,703,325--البنوك
327,326116,19513,057,27610,000,00023,500,797

أشھر3خالل 2017
3-6

أشھر
12إلى 6

اإلجماليأكثر من سنةشھًرا
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

3,535,0518,250,00011,785,051--قروض ألجل
5,254---5,254تأجیر تمویلي دائن

دائنون تجاریون وارصدة دائنة 
7,870,467-301,157929,0926,640,218أخرى

سحوبات على المكشوف لدى 
2,759,384-2,759,384--البنوك

306,411929,09212,934,6538,250,00022,420,156

القیمة العادلة لألدوات المالیة
.الماليترى اإلدارة أن القیم الدفتریة لألدوات المالیة ال تختلف مادیا عن قیمھا العادلة بتاریخ بیان المركز 

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة
فیما یلي القیمة العادلة المحددة للموجودات المالیة: 

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة (األوراق المالیة المسعرة) ذات البنود والشروط القیاسیة والمتداولة في أسواق نشطة •
إلى أسعار السوق المعلنة.بالرجوع

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة (الصنادیق غیر المسعرة) استنادا إلى أسعار معامالت سوق حالیة یمكن تحدیدھا.•
علیھا.یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة األخرى (األوراق المالیة غیر المسعرة) وفقًا لنماذج التسعیر المتعارف •
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األدوات المالیة (تتمة). 26

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)

قیاسات القیمة العادلة المثبتة في بیان المركز المالي المجمع

على 3ى إل1ات من ي مستوییقدم الجدول التالي تحلیال لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بعد االعتراف األولي بالقیمة العادلة، مصنفة ف
أساس درجة دعم القیمة العادلة الخاصة بكل مستوى بمصادر یمكن تحدیدھا.

مستمدة من األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1قیاسات القیمة العادلة للمستوى •
المدعومة بمصادر یمكن 1المعلنة الواردة في المستوى مستمدة من مدخالت بخالف األسعار2قیاسات القیمة العادلة للمستوى •

).تحدیدھا للموجودات أو المطلوبات إما بشكل مباشر (أي، األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي، مستمدة من األسعار
ستند إلى بیانات سوق مستمدة من أسالیب تقییم تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ت3قیاسات القیمة العادلة للمستوى •

مدعومة بمصادر یمكن تحدیدھا (مدخالت غیر مدعومة بمصادر یمكن تحدیدھا).

اإلجمالي3المستوى 1المستوى 2018دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

3,438,2073,438,207-استثمار في أوراق مالیة غیر مسعرة
1,522,818-1,522,818استثمار في أوراق مالیة مسعرة

1,522,8183,438,2074,961,025

1المستوى 2017دیسمبر 31
دینار كویتي

بیان الدخلموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
1,346,491أسھم محلیة مسعرة

األحداث الطارئة.27
20182017

دینار كویتي دینار كویتي 

16,812,62615,985,372خطابات ضمان
3,291,7362,643,131اعتمادات مستندیة

20,104,36218,628,503

ربحیة السھم األساسیة.28

كما ھم العادیةعدد األساحتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لیتم 
یلي:

20182017

602,1351,250,050ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم (دینار كویتي)
281,440,000281,440,000(سھم)المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

2.144.44ربحیة السھم األساسیة (فلس) 

اجتماع الجمعیة العامة السنویة.29

31لسنة المنتھیة في لالبیانات المالیة المجمعة للمجموعة 2018یونیو 3اعتمدت الجمعیة العامة السنویة للمساھمین التي انعقدت في 
كما اعتمدت اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزیع أي أرباح للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.2017دیسمبر 

ویخضع 2018دیسمبر 31دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في 17,500اقترح مجلس اإلدارة توزیع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
من قانون 198ادة رقم مع المین. إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة ال تتوافقھذا االقتراح لموافقة الجمعیة العامة السنویة للمساھم

والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما. 2016لسنة 1الشركات رقم 

أرقام المقارنة.30

الحالیة. صنیف السنةتق مع افقامت الشركة األم بإعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لبعض بنود البیانات المالیة المجمعة للسنة السابقة لتتو
ابقة، وعلیھ مقارنة السفترة الللم یؤثر إعادة التصنیف على األرباح أو الخسائر المفصح عنھا سابقا، أو حقوق الملكیة أو األرصدة االفتتاحیة 

لم یتم عرض بیان ثالث لبیان المركز المالي المجمع.
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