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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

 الرأي  
إليها معا  وشركاتها التابعة )يشار)"الشركة"( ع. ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة لشركة لقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

والتغيرات والدخل الشامل  الدخلوبيانات  2020ديسمبر  31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

المالية المجمعة، بما في ذلك  المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات  والتدفقات النقدية في حقوق الملكية

  .والمعلومات اإليضاحية األخرى ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

ي للمجموعة كما في أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المال ،في رأينا

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  المجمعة قاتها النقديةوتدف المجمع وعن أدائها المالي 2020ديسمبر  31

 المالية. 
 

 أساس الرأي  
ي لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا ف

وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة". ونحن مستقلون عن المجموعة  
للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولي  

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا  . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.الدولية( )"الميثاق"(

 كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.عليها 
 

 التأكيد على أمر 
مع شريك   نزاع قائم  تعد طرفاً فيالشركة التابعة للشركة  حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين أن    19نلفت االنتباه إلى اإليضاح  

ال تزال هذه  ملكية المعدات المستخدمة في عمليات المحاصة.   و  األرباحنتهاك بنود وشروط اتفاقية توزيع  العمليات المحاصة نتيجة  

ال يمكن التأكد من النتيجة النهائية بصورة معقولة. إن رأينا غير معدل في هذا    .  لندن للتحكيم الدولي  محكمةقيد التحكيم لدى    الدعوى

 األمر.
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
 للسنة إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة 

الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه 

  لي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.األمور. فيما ي
 

بما في "، المجمعة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات الماليةبمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "بالوفاء لقد قمنا 

أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن 

ها األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذ

 ا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكنن
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 التعديالت الناتجة من ارتفاع معدل التضخم   
 29معيار المحاسبة الدولي ل اقتصاد يعاني من ارتفاع معدل التضخم طبقاتعتبر التي وفي دولة السودان شركة لل شركة تابعةتعمل 

إدراج البيانات إعادة  يتم ،29معيار المحاسبة الدولي . بموجب "التقارير المالية لالقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم"

البيانات وفقاً لوحدة القياس المتداولة بتاريخ    يعاني من ارتفاع معدل التضخمبعملة دولة ذات اقتصاد  عدادها  للشركة والتي تم إالمالية  

الخسائر النقدية يعتبر من   أووتحديد األرباح    وحدة القياس المتداولةالتاريخية الى    المالية  المعلوماتإدراج  إن إعادة  .  المالية المجمعة

المطلوب عرضها في البيانات المالية   اإلفصاحاتمن قبل اإلدارة. إضافة الى ذلك، فإن    ماألحكابعض    تطبيق  األمور المعقدة ويتطلب

تطبيق معيار المحاسبة اعتبرنا أن فقد تعتبر جوهرية. وبناءا عليه،  29بحيث تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي المجمعة 

تم عرض السياسة المحاسبية المتعلقة بارتفاع معدل التضخم  لرئيسية.  من أمور التدقيق االمطلوبة ذات الصلة    واإلفصاحات  29الدولي  

 . حول البيانات المالية المجمعة 16في االيضاح 
 

 ا يلي: متضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، 
 

 واختبار معدل التضخم بناءا على متوسط  بنك السودان المركزيمن قبل قدمة المعدالت الممؤشر أسعار المستهلك ب طابقةم

 في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالسنة األساسية؛  الربع سنويةالتغيرات 

 و الخسائر التاريخية وتحديد صافي األرباح أ  مراجعة التعديالت الناتجة من ارتفاع معدل التضخم فيما يتعلق بالمعلومات المالية

 قة من قبل اإلدارة.  النقدية بما في ذلك االحكام المطب

  حول البيانات المالية  16تقييم كفاية ومالئمة افصاحات المجموعة بشأن التعديالت الناتجة من معدالت التضخم في االيضاح

 المجمعة. 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى 
 دينار كويتي والذي قامت  6,552,196مدينين وارصدة مدينة أخرى بإجمالي مبلغ ، كان لدى المجموعة 2020ديسمبر  31كما في 

% من إجمالي 47دينار كويتي والذي يمثل نسبة  3,100,653المجموعة مقابله بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 

 المدينة لدى المجموعة.   األرصدة
 

تستند إلى الخبرة    اتوم المجموعة بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى باستخدام مصفوفة مخصصتق

ً ويتم تعديلها  السابقةبخسائر االئتمان  . تم تجميع المدينين واألرصدة لعوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصاديةل وفقا

 في السداد.   خسائر االئتمان المشتركة وعدد أيام التأخيرخصائص المدينة األخرى استناداً إلى 
 

 ونظراً للتعقيد واألحكام الجوهرية المطلوبة في تحديد مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة المسجل مقابل المدينين واألرصدة المدينة األخرى

 ، فقد اعتبرنا هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية. 19-حة كوفيد جائ اتوتأثير
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى )تتمة(
 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
 

 بمقارنتها مع البيانات التاريخية المعدلة  تقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعةقمنا ب

 ، الحالية 19 –في ضوء جائحة كوفيد  وفقاً لظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية
  

 تقرير مراقب الحسابات بشأن التقادم.  درجة في  بمدى دقة المعلومات الم المرتبطة الرقابةأدوات  اختبرنا 
 

   باإلضافة إلى ذلك، ولغرض تقييم مالئمة األحكام التي اتخذتها اإلدارة، فقد قمنا، على أساس العينة، بالتحقق من أنماط السداد

 ، وكان قد تم استالم أي مدفوعات بعد نهاية السنة حتى تاريخ إتمام إجراءات التدقيق التي قمنا بهاالسابقة للعمالء وما إذا 
 

 المجموعة المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة، وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان  كما أخذنا في االعتبار مدى كفاية إفصاحات

 حول البيانات المالية المجمعة. 22و 11 اإليضاحين واإلجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه المخاطر الواردة في
 

 2020 لسنة للمجموعةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

  وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة المجمعة  ، بخالف البيانات المالية  2020للمجموعة لسنة  

 بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنويقبل تاريخ تقرير مراقب 
 

 نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.   وال ولنال يغطي المعلومات األخرى المجمعة إن رأينا حول البيانات المالية 
 

، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت المجمعة يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية فيما

أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. المجمعة متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية  غير

إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى  وإذا ما توصلنا

والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه 

  الشأن. في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
المطبقة  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  

وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية في دولة الكويت 

 اتجة عن الغش أو الخطأ.سواء كانت ن
 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية 

ا لم تعتزم مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي م

 اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتن عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد ويتحمل المسؤول
 

 مجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية ال
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو  

الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال 

التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء   يضمن أن عملية

عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية  

 على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.للمستخدمين والتي يتم اتخاذها 
 

بما كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا 

 يلي: 
 

   إجراءات تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ

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 مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ 

 عمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.أو التزوير أو اإلهمال المت
  

   فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي

 حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
 

 عقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى م

 اإلدارة. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

  التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة عليها، بتحديد ما إذا كان 

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن 

ة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة  نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصل 

عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على 

أساس مبدأ  الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على 

 االستمرارية.
 

 وتقييم ما إذا كانت  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات

 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. 
 

   الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي

ة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة حول البيانات المالية المجمع

 عن رأي التدقيق. فقط ونتحمل المسؤولية 
 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة 

 قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. بما في ذلك أي أوجه 
 

نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا 

باإلضافة إلى اإلجراءات  بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا 

 ادر التهديد والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  المتخذة الستبعاد مص
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 

األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا المالية للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه 

ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم 

 جاوز المكاسب العامة له.اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تت
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

الشركة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة  أنفي رأينا أيضاً 

الشركة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات 

يناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها واإليضاحات التي رأ

، وعقد التأسيس والنظام األساسي والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1قانون الشركات رقم  

 1ل المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم للشركة، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصو

خالل   للشركة،، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة 

 مادياً على نشاط الشركة أو مركزها المالي.  على وجه قد يكون له تأثيراً  2020ديسمبر  31 السنة المنتهية في
 

فيما يتعلق بهيئة أسواق  2010لسنة  7نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية ألحكام القانون رقم 

اً مادياً على نشاط الشركة أو  على وجه قد يكون له تأثير 2020ديسمبر  31المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في 

 مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021مارس  24

 الكويت





 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. جزءا  تشكل  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل المجمع

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضـاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي

    

    اإليرادات 

 2,348,885 1,902,037  إيرادات عقود  
 3,586,144 1,391,550  إيرادات خدمات 

 

 ────────── ────────── 

  3,293,587 5,935,029 
 

 ────────── ────────── 

    تكلفة اإليرادات 

 (886,356) (1,503,232)  تكاليف عقود 
 (4,089,035) (1,340,831)  تكاليف خدمات 

  

────────── ────────── 

  (2,844,063) (4,975,391) 
 

 ────────── ────────── 

 959,638 449,524  مجمل الربح 

 

   

 12,686 657,514  إيرادات أخرى  
 246,400 300,571  إيرادات تمويل 

 (872,078) 349 7 التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري 
محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  رخسائر غي
 (3,218,677) (751,982)  الخسائر 

 89,022 (8,753) 8 زميلة   شركةحصة في نتائج من 
 (584,255) (1,223,105)  مخصص خسائر االئتمان المتوقع لمدينين وأرصدة مدينة أخرى 

  - (644,074)  مخصص مخزون بطيء الحركة
 (924,304) (973,968)  تكاليف موظفين

 (1,176,018) (1,200,912)  مصروفات عمومية وإدارية 
 (133,789) (36,323)  تكاليف تمويل  

 482,661 1,831,226  فروق تحويل عمالت اجنبية 
  

────────── ────────── 

 (5,118,714) (1,599,933)  التشغيل خسائر 
 (27,826) 529,276 16 من ارتفاع معدل التضخم   )خسارة( ماليربح 

  

────────── ────────── 

 (5,146,540) (1,070,657)  السنة قبل حصة الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  خسارة 
 (315,551) (688,774)  الضرائب على العمليات األجنبية 

 (25,000)  - 18 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

────────── ────────── 

 (5,487,091) (1,759,431)  السنة قبل حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  خسارة 
    

 (48,312) (1,457)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 (19,325) (583)  الزكاة 

 

 ────────── ────────── 

 (5,554,728) (1,761,471)  السنة  خسارة 
  

══════════ ══════════ 

    الخاص بــ: 

 (5,468,791) (1,891,127)  مساهمي الشركة 
 (85,937) 129,656  الحصص غير المسيطرة 

 

 ────────── ────────── 

  (1,761,471) (5,554,728) 
 

 ══════════ ══════════ 

 ( فلس 7.29)  ( فلس 2.52)  17 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة   خسارة 
  

══════════ ══════════ 



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. جزءا  تشكل  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المجمع

  2020ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

  
2020 

 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

    

 (5,554,728) (1,761,471)   السنة خسارة 
  

────────── ────────── 

    إيرادات شاملة أخرى)خسائر( 

    يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان الدخل المجمع بنود يتم أو قد

 262,338 (1,061,704)  صافي فروق التحويل عند ترجمة عمليات اجنبية 
  

────────── ────────── 

  (1,061,704) 262,338 

    بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل المجمع: 

 5,467,057 32,065  ربح القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  

────────── ────────── 

 5,729,395 (1,029,639)    الشاملة األخرى للسنة)اإليرادات(  إجمالي الخسائر
  ────────── ────────── 

 174,667 (2,791,110)  الشاملة للسنة)اإليرادات( إجمالي الخسائر 
  ══════════ ══════════ 

    الخاص بــ:

 129,539 (2,534,303)  مساهمي الشركة  

 45,128 (256,807)  الحصص غير المسيطرة 
  ────────── ────────── 

  (2,791,110) 174,667 
  ══════════ ══════════ 



 

 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. جزءا  تشكل  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 رأس 
 المال

 عالوة 
  إصدار
 أسهم

 احتياطي 
 اجباري

احتياطي 
 اختياري 

احتياطيات 
 أخرى 

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
 احتياطي 

 القيمة العادلة 
خسائر 
 متراكمة 

 جمالياإل
 الفرعي

 الحصص 
 غير المسيطرة

 إجمالي
 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
            

 27,166,475 2,873,315 24,293,160 (43,405,601) 139,871 (7,721,343) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2020يناير  1كما في 

 (1,761,471) 129,656 (1,891,127) (1,891,127) -  -     -     -     -     -     - السنة  ( ربحخسارة)

 (1,029,639) (386,463) (643,176) - 20,602 (663,778)     -     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة  إيرادات)خسائر( 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة 
 (2,791,110) (256,807) (2,534,303) (1,891,127) 20,602 (663,778)     -     -     -     -     -   للسنة

 (360,623) (360,623)     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح موزعة 

ارتفاع معدل التضخم  تعديل ناتج من 
 (979,689) (350,239) (629,450) (629,450)     -     -     -     -     -     -     - ( 16)إيضاح 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 23,035,053 1,905,646 21,129,407 (45,926,178) 160,473 (8,385,121) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2020ديسمبر  31كما في 

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
            

 26,068,361 2,556,858 23,511,503 (44,631,230) 744,876 (7,882,376) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 2019يناير  1كما في 

 (5,554,728) (85,937) (5,468,791) (5,468,791)     -     -     -     -     -     -     - السنة  خسارة

 5,729,395 131,065 5,598,330     - 5,437,297 161,033     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للسنة  

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة 
 174,667 45,128 129,539 (5,468,791) 5,437,297 161,033     -     -     -     -     - للسنة  

أرباح محققة من بيع موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     -     -     - 6,042,302 (6,042,302)     -     -     -     -     -     - اإليرادات الشاملة األخرى 

 (91,523) (91,523)     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح موزعة 

ارتفاع معدل التضخم  تعديل ناتج من 
 1,014,970 362,852 652,118 652,118     -     -     -     -     -     -     -   ( 16)إيضاح 

 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 27,166,475 2,873,315 24,293,160 (43,405,601) 139,871 (7,721,343) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 2019ديسمبر  31كما في 

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. جزءا  تشكل  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل

 (5,146,540) (1,070,657)  قبل حصة الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالسنة    خسارة   

    

الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بصافي   حصة   السنة قبل  تعديالت لمطابقة خسارة 
     التدفقات النقدية:  

، مأخوذ مسبقا    في القيمة مخصص انخفاض   ورد   من بيع ممتلكات ومعداتخسارة  ( ربح ) 
 5,317 (620,203)   مدرج ضمن إيرادات أخرى

 (246,400) (300,571)  إيرادات تمويل 
 872,078 (349) 7 التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري 

 3,218,677 751,982  خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 584,255 1,223,105  لألرصدة المدينة   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
     - 644,074  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 (89,022) 8,753 8 زميلة    شركة حصة في نتائج  
 29,038 33,498  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - (2,618)  مخصص انتفت الحاجة إليه )مدرج ضمن إيرادات أخرى(
 921,981 301,325 5 استهالك 

 82,229 85,887 6 االستخداماستهالك موجودات حق  
 133,789 36,323  تكاليف تمويل 

 (482,661) (1,831,226)  فروق تحويل عمالت اجنبية  
 27,826 (529,276) 16   ارتفاع معدل التضخممن    ة ناتج   ماليةخسائر (  رباح أ ) 

 

 ────────── ────────── 

  (1,269,953) (89,433) 
    تعديالت على رأس المال العامل: 

 (439,252) 623,741  مخزون 
 (996,851) 2,784,411  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,618,034 (269,136)  دائنون ومطلوبات أخرى 
 

 ────────── ────────── 

 92,498 1,869,063  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
 (716) (46,704)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 (38,942) (48,276)  ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة 

 (15,577) (19,313)  الزكاة مدفوعة 
 

 ────────── ────────── 

 37,263 1,754,770  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
 

 ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار 
 (1,006,815) (59,524) 5 شراء ممتلكات ومعدات 

 98,357 264,051  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 20,042,302     -  األخرى
 (260,000)     -  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (1,480) 22,613  صافي الحركة في أرصدة بنكية مقيدة وودائع 
  

────────── ────────── 

 18,872,364 227,140  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 
  

────────── ────────── 

    أنشطة التمويل 

 (95,604) (9,355)  تكاليف تمويل مدفوعة  
 110,280 340,356  إيرادات تمويل مستلمة 

 (5,161,732) (10,095)  صافي الحركة في دائني مرابحة 
 (91,523) (360,623)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 (220,631) (129,397) 6 سداد مطلوبات عقود التأجير
 

 ────────── ────────── 

 (5,459,210) (169,114)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
 

 ────────── ────────── 

 183,986 (279,131)  تأثير تحويل العمالت األجنبية والتعديل الناتج من ارتفاع معدل التضخم  
 

 ────────── ────────── 

 13,634,403 1,533,665  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

 1,963,407 15,597,810  النقد والنقد المعادل في بداية السنة  
  ────────── ────────── 

 15,597,810 17,131,475 12 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
  ══════════ ══════════ 



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

 2020ديسمبر  31في كما 
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 معلومات حول الشركة -1
   

إن شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة"( هي شركة مساهمة كويتية تم تسجيلها وتأسيسها في دولة الكويت بموجب 

 .2005مايو   23الكويت بتاريخ  بورصة  أسهم الشركة في   إدراج . تم  1996يوليو   30بتاريخ   68770السجل التجاري رقم  
 

مدينة الكويت وعنوانها البريدي هو ص.ب.  –  14الدور  –  منطقة المرقاب  – نماء كز المسجل للشركة في برج االيقع عنوان المر 

 ، دولة الكويت.  13080، الصفاة  21909
 

 للشركة:  نشطة الرئيسية  فيما يلي األ
 

  أو  الكويتية األجنبية وكذلك تملك الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة أو  تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية

 تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها ورعايتها. أو    األجنبية 

   20تمويل ورعاية الشركات التي تملك فيها الشركة حصة ملكية ال تقل عن .% 

  صناعية  حقوق عالمات تجارية صناعية ورعاية الشركات األجنبية وأي أو  تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع

 خارجها. أو   ذات صلة تتعلق بذلك وتأجير مثل هذه الحقوق لشركات أخرى لصالح الشركة سواء داخل الكويت 

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

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

 السمحة. تمارس المجموعة أنشطتها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  
 

"( والتي هي بدورها شركة تابعة لبيت الشركة األم ش.م.ك. )مقفلة( )" الشركة هي شركة تابعة لشركة المشروعات التنموية القابضة  

 الكويت. بورصة  الكبرى"( وهي شركة مدرجة في  الشركة األم  التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )" 
 

 31البيانات المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة )يشار اليها معا بــ "المجموعة"( للسنة المنتهية في  إصدارتم التصريح ب

وتخضع العتماد الجمعية العمومية السنوية  .2021مارس 24بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ  2020ديسمبر 

 ها. إصدارالشركة الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد للمساهمين. لدى الجمعية العمومية السنوية لمساهمي 
 

من قبل مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية   2019ديسمبر    31تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  أرباحأي توزيعات  إصدار. ولم يتم 2020ابريل  3العمومية السنوي المنعقد في 
 

 االعداد  أساس 2.1
 

 بيان االلتزام 
 المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.   للتقاريرللمعايير الدولية تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا  

 

 اإلعداد  أساس

قياس العقار االستثماري والموجودات المالية   إلعادةالمعدل  وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية  للمجموعة  تم إعداد البيانات المالية المجمعة  

أو  رباحوالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، 

 الخسائر وفقا للقيمة العادلة.  
 

 . شركةللتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار كويتي الذي يمثل أيضا  العملة الرئيسية 
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 التجميع  أساس  2.2
 

 التالية والتي للشركة استثمارات مباشرة بها: تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة 
 

 األنشطة الرئيسية  حصة الملكية  بلد التأسيس   الشركات التابعة 

  

2020 2019 
 

  

% % 
 

Higleig Petroleum Services and Investment 

Company Ltd   خدمات الطاقة والمقاوالت  64.25 64.25  السودان 

Nordic Intervention Services L.L.C.  خدمات الطاقة  100.00  100.00 دولة االمارات 

Nordic Energy F.Z.C.   خدمات الطاقة  92.50      92.50     دولة االمارات 

AREF Energy International Ltd   الخدمات المالية  100.00 100.00 جزر كيمان 
 

ويستمر التجميع  للسيطرة،الذي يمثل تاريخ ممارسة المجموعة  االستحواذيتم تجميع الشركات التابعة بالكامل اعتبارا من تاريخ 

يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها أو    تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة،حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.  

 في الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 
 

 تسيطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فيها فقط إذا كان لديها: 
 

 كة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة على  القدرة على السيطرة على الشر

 الشركة المستثمر فيها(.

 حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.أو  تعرض لمخاطر،ال 

  عائداتها. القدرة على استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على 
 

كافة  حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة  أو    المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويتعندما يكون لدى  

الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقييم ما إذا كان لديها القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك 

 ما يلي:
 

 .الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 

  .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 .حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 

ذا كانت المعلومات والظروف تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إ،  البيانات المالية المجمعةتاريخ  في  

من عوامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على   أكثرأو  وقوع تغيرات في واحدإلى  تشير

الموجودات   إدراجالسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف تلك السيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على تلك الشركة التابعة. ويتم  

بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة أو  تحواذ عليهااالسوالمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم 

 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
 

المسيطرة للمجموعة وبالحصص غير  الشركة األم  الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي  أو    رباحتتعلق األ

تعديالت على البيانات المالية للشركة    إجراءرصيد عجز للحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم  إلى    حتى إن أدى ذلك األمر

التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركة التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة 

فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة  الموجودات والمطلوبات

 بالمعامالت بين شركات المجموعة.
 

 يتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة تابعة دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 
 

إنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص فالمجموعة السيطرة على شركة تابعة  إذا فقدت  

ويتم االعتراف بأي الخسائر. أو  رباحفي األخسائر أو  أرباحغير المسيطرة واي بنود أخرى لحقوق الملكية، في حين تسجل أي 

 استثمار متبقي بالقيمة العادلة في تاريخ فقد السيطرة. 
 

شهر من تاريخ البيانات المالية المجمعة للشركة باستخدام  تاريخ ال يقل عن ثالثة أالمالية للشركات التابعة في عداد البيانات يتم إ

معامالت أو  تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بحيث تعكس تأثير أي أحداث إجراءيتم نفس السياسات المحاسبية. 

 ديسمبر.  31جوهرية حدثت حتى 
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 التجميع )تتمة( أساس  2.2
 

. إذا فقدت المجموعة  رصيد عجزإلى    اإليرادات الشاملة للشركة التابعة بالحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك  إجمالييتعلق  

 : السيطرة على شركة تابعة، فإنها
 

  .تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 

 للحصص غير المسيطرة.  دفتريةتستبعد القيمة ال 

  العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.  ترجمةتستبعد فروق 

  .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم 

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 

 الخسائر.أو  رباحعجز في األأو  تعمل على تحقق أي فائض 

 رباحاألأو  الخسائرأو  رباحاألإلى  ة المجموعة من البنود المسجلة سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى تعيد تصنيف حص 

 ، متى كان ذلك مناسبا .المرحلة
  

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

لم  . 2020يناير  1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . تقم المجموعة ب التطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يسر بعد
 

 تعريف المعلومات الجوهرية: 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عرض البيانات المالية، ومعيار   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر  

يرات المحاسبية واألخطاء لكي يتفق تعريف مصطلح "المعلومات السياسات المحاسبية والتغيرات في التقد 8المحاسبة الدولي 

الجوهرية" في جميع المعايير وتتضح بعض جوانب التعريف. ويشير التعريف الجديد إلى أن "المعلومات" تعتبر جوهرية إذا 

 على تلك البيانات المالية كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  

من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول المنشأة التي 

مستقبل لم يكن لهذا التعديل أي تاثير على البيانات المالية المجمعة وليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير في القامت بإعدادها. 

 على المجموعة.  
 

  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد: 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديل على المعيار  - 19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

عقود التأجير. تمنح التعديالت إعفاء  للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية   16الدولي للتقارير المالية 

ا لكونه 19-بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد 16 . نظر 

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقيي والممنوح من المؤجر يمثل تعديال  19-م ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيدمبرر 

  .لعقد التأجير أم ال
 

يُسمح بالتطبيق المبكر. لم  ولكن، 2020يونيو  1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المجمعة للمجموعة.البيانات المالية على  جوهرييكن لهذا التعديل أي تأثير
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4
 

المجموعة تطبيق  تعتزمفيما يلي المعايير التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

ولكن المجموعة ال تتوقع أي تأثير جوهري من تطبيق التعديالت على  هذه المعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول. 

 أدائها المالي. مركزها أو 
 

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
لتحديد   1من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 التعديالت ما يلي:متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح 

 ما المقصود بحق تأجيل التسوية 

 ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية 

 لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل 

 ي حالة أال يؤثر يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك ف

 االلتزام على تصنيفها.
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4
 

 )تتمة( : تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
ويجب تطبيقها بأثر رجعي.  2023يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية

، ولكن ليس من المتوقع أن يكون للتعديل تأثير جوهري حاليا  على تقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية المجموعةتعمل 

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -متحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات والمنشآت والمعدات: ال

الممتلكات والمنشآت والمعدات:  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

صالت من بيع بنود الممتلكات والمنشآت المتحصالت قبل االستخدام المقصود، والتي تمنع المنشآت من أن تقوم بخصم أي متح

والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة  

بيع مثل  الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدال  من ذلك، تسجل المنشأة المتحصالت من

 هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر. 
 

وال بد من تطبيقه بأثر رجعي على   2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية المجمعةيسري التعديل على فترات البيانات  

بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق التعديل 

 لمجموعة. يانات المالية المجمعة لعلى البتأثيرا  ماديا   يكون للتعديلليس من المتوقع أن ألول مرة. 
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 
لتحديد أي من التكاليف تحتاج   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

 كان العقد ذي شروط مجحفة أو محققا  للخسائر. المنشأة إلدراجها عند تقييم ما إذا 
 

تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة بشكل مباشر". تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشرة بأحد العقود المرتبطة بتقديم 

تتعلق المصروفات العمومية بضاعة أو خدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرة  بأنشطة العقد. ال 

 واإلدارية بشكل مباشر بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها بشكل صريح على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

. ستطبق المجموعة هذه 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية

قود التي لم تقم فيها بعد بالوفاء بكافة التزاماتها في بداية فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي تقوم فيها  التعديالت على الع

 المجموعة بتطبيق التعديالت ألول مرة.

 

وليس لها أي تأثير على  بالمجموعةإن المعايير الجديدة أو المعدلة األخرى الصادرة ولكن لم تسر بعد ليست ذات صلة 

 . للمجموعةالسياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي 
 

 : تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير   2019أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

دمج األعمال بهدف مساعدة المنشأة في تحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة أو الموجودات التي تم حيازتها تمثل   3المالية  
ت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان لدى المشاركين أعماال  أم ال. وهذه التعديال

في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديالت أيضا  على إرشادات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت 
أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال والمخرجات. إضافة إلى   العملية المشتراة تمثل أعماال  جوهرية كما

 ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة، كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة توضيحية جديدة.
 

تي تقع في أو بعد تاريخ أول تطبيق، لن يكون نظرا  ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى ال
 لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.

 
سيتم إدراج إفصاحات إضافية في البيانات المالية عندما تسري هذه المعايير والتنقيحات والتعديالت. ومع ذلك، ال تتوقع المجموعة 

 زها أو أدائها المالي نتيجة تطبيق التعديالت على مركزها أو أدائها المالي.وجود تأثير مادي على مرك
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   3
 

 والشهرة عمالدمج األ 3.1

وفقا  لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة  االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذباستخدام طريقة  عماليتم المحاسبة عن دمج األ
، تختار المجموعة أعمالوقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج    االستحواذالعادلة في تاريخ  

بالحصة النسبية في صافي قيمة الموجودات أو  ما بين قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة
  "المصروفات اإلدارية "كمصروفات عند تكبدها وتدرج ضمن    باالستحواذالمحددة للشركة المشتراة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة  

 في بيان الدخل المجمع.
 

، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب أعمال علىالمجموعة  تستحوذعندما 
ويتضمن ذلك فصل المشتقات . االستحواذوفقا  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ 

 المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة. 
 

على مراحل، فإن حصة الملكية المحتفظ بها سابقا  في الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة   عمالدمج األعند تحقيق 
 خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع. أو  أرباحوتدرج أي االستحواذ في تاريخ 

 

. إن التغيرات الالحقة في  االستحواذه بالقيمة العادلة في تاريخ إدراج إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم 
ا سوف يتم أو  القيمة العادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصال    9الدولي للتقارير المالية معيار لها وفق ا لإدراجالتزام 

الة تصنيف المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية فال في حكتغير في اإليرادات الشاملة األخرى. أو  إما في بيان الدخل المجمع
قع فيها المقابل المحتمل ضمن نطاق في الحاالت التي ال ييجب إعادة قياسه حتى يتم تسويته بالكامل ضمن حصوص الملكية. 

قابل المحتمل المصنف د قياس المالية المناسب. وال يعا، فيتم قياسه وفقا للمعيار الدولي للتقارير الم9الدولي للتقارير المالية  معيار  ال
 ضمن حقوق الملكية ويتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. 

 

المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وأية حصة   إجمالييتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة التي تمثل زيادة 
زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة محتفظ بها سابق ا عن صافي الموجودات المحددة والمطلوبات المقدرة. في حالة 

وكافة المطلوبات المقدرة،  حوذ عليهاالمستالمقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى دقة تحديد كافة الموجودات  إجماليعن 
. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال االستحواذات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ جراءوتقوم بمراجعة اإل

ح في بيان الدخل المقابل المحول، يدرج الرب إجماليعن المستحوذ عليها زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات إلى  تزال تشير
 المجمع. 

 

المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم  االعترافبعد 
كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي من  إلى  ،االستحواذ، من تاريخ عمالتوزيع الشهرة المكتسبة في دمج األ

تلك  إلى  المطلوبات األخرى للشركة المشتراةأو  بصرف النظر عن تخصيص الموجودات عمالالمتوقع أن تستفيد من دمج األ
 الوحدات. 

 

ا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم  الشهرة المرتبطة  إدراجعندما تشكل الشهرة جزء 
الخسائر الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة أو    رباحللعملية عند تحديد األ  دفتريةلقيمة البالعملية المستبعدة في ا
 القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. أساسفي هذه الظروف على 

 

  االعتراف باإليرادات 3.2
العميل لقاء مبلغ يعكس المقابل الذي  إلى  الخدماتأو  من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضاعةاإليرادات تسجل 

تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير الخدمات.  أو    عليه مقابل هذه البضاعةتتوقع المجموعة احقيتها في الحصول  
 نفسها في جميع ترتيبات إيراداتهاتمثل ية أساسأنها شركة إلى  وكيل. وانتهتأو  يةأساسمعينة لتحديد ما إذا كانت تعمل كشركة 

يجب أيضا  تعمل بموجب نطاق تسعير كما تتعرض لمخاطر االئتمان. الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات وحيث أنها الملتزم 
 اإليرادات: االعتراف بالمحددة التالية قبل االعتراف الوفاء بمعايير 

 

 إيرادات عقود  
إنجاز مرحلة إلى  اإليرادات المرتبطة بالعقد بالرجوعاالعتراف بعند إمكانية قياس نتيجة أحد العقود بصورة موثوق منها، يتم 

نشاط المقاوالت كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة )طريقة نسبة اإلنجاز(. ويتم احتساب مخصص بالكامل لمبلغ الخسائر 

 المتوقعة للعقود غير المكتملة في السنة التي يتم فيها التوقع بتلك الخسائر ألول مرة.
 

 يمكن قياس نتيجة العقد بصورة موثوق منها: 
 

  إيرادات العقد بصورة موثوق منها،  إجماليفي حالة إمكانية قياس 
 المجموعة،إلى  مع وجود احتمال تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعقد 
  في حالة إمكانية قياس تكاليف إنجاز العقد ومرحلة اإلنجاز بصورة موثوق منها؛ و 
 الحد الذي يمكن معه مقارنة التكاليف الفعلية  إلى  قد بصورة موثوق منهافي حالة إمكانية تحديد وقياس التكاليف المتعلقة بالع

 المتكبدة للعقد بالتقديرات السابقة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 )تتمة(  االعتراف باإليرادات 3.2
 

الحد الذي يتوقع معه إلى  إيرادات العقد فقطب االعتراففي حالة عدم إمكانية قياس نتيجة عقد اإلنشاء بصورة موثوق منها، يتم 

إيرادات العقد )وفقا للموضح أدناه(  إجمالياسترداد التكلفة المتكبدة. عند تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، تقابل االيرادات المحققة 

تكاليف العقد )وفقا للموضح أدناه( المتكبدة حتى تاريخه والتكاليف  إجمالينجاز الفعلية بناء على النسبة من مضروبا في نسبة اال

 المقدرة حتى االنجاز. 
 

العقد والمطالبات   أعمالتقابل إيرادات العقد المبلغ المبدئي لإليرادات المتفق عليها في العقد زائدا  أي تغييرات في    –إيرادات العقد  

الحد الذي يمكن معه أن تنشأ عنها إيرادات؛ ويمكن قياسها بصورة موثوق منها. تدرج إيرادات مطالبات إلى  والدفعات التحفيزية

  فترة التي يتم فيها الموافقة على هذه المطالبات.التغيير في ال
 

تتضمن تكاليف العقد التكاليف التي تتعلق بصورة مباشرة بالعقد المحدد والتكاليف التي تتعلق بنشاط العقد بصورة   –تكاليف العقد  

لفة المواد المستخدمة في اإلنشاء؛ عامة ويمكن توزيعها على العقد. تتكون التكاليف المتعلقة بالعقد المحدد بصورة مباشرة من: تك

 وتكاليف العمالة؛ واستهالك الممتلكات والمعدات المستخدمة في العقد؛ والتكاليف االخرى المتعلقة بالعقد بصورة مباشرة.
 

زائدا األتعاب التكاليف المستردة المتكبدة خالل السنة إلى  من العقود المتضمنة للتكاليف بالرجوع رباحاإليرادات واأل سجلت

 التكاليف المقدرة للعقد. إجماليالمكتسبة والتي يتم قياسها بنسبة تعلق التكاليف المتكبدة حتى تاريخه ب
 

إن موجودات العقد هي الحق في الحصول على مقابل نتيجة تقديم بضاعة او خدمات الى العميل. في حالة   -موجودات العقود 

البضاعة او الخدمات الى العميل قبل قيام العميل بسداد المقابل او قبل استحقاق المبلغ؛ تسجل موجودات العقد بالمقابل   الشركةتقديم  

 المكتسب المشروط.  
 

 المالية قيمة الموجودات المتعلقة بانخفاضتخضع موجودات العقد إلى تقييم خسائر االئتمان المتوقعة. راجع السياسات المحاسبية 

 ".  انخفاض قيمة الموجودات المالية  –األدوات المالية ضمن فئة "
 

مقابلها من العميل ت الشركة العميل والتي استلمإن مطلوبات العقد هي التزام بتقديم البضاعة او الخدمات الى  -مطلوبات العقود 

بتقديم البضاعة أو الخدمات إلى العميل،  الشركة)او يتم تحديد مبلغ مستحق مقابلها(. في حالة قيام العميل بسداد المقابل قبل قيام 

بتنفيذ   تقوم الشركةيرادات عندما  تسجل مطلوبات العقد عند السداد او عند استحقاق المبلغ )ايهما أقرب(. وتسجل مطلوبات العقد كإ

 العقد.  
  

 إيرادات الخدمات  
مرحلة انجاز المعاملة في تاريخ  إلى    تسجل إيرادات الخدمات في حالة إمكانية قياس نتيجة المعاملة بصورة موثوق منها بالرجوع

البيانات المالية المجمعة. وفي حالة عدم إمكانية قياس النتيجة بصورة موثوق منها، تسجل اإليرادات فقط مقابل المصروفات  

 المتكبدة والتي يمكن استردادها. 
 

 إيرادات تمويل 
 الفعلي.   دالعائاالستحقاق باستخدام طريقة معدل  أساستسجل إيرادات التمويل على 

 

 التمويلتكاليف  3.3

تكاليف  وتتكونإن تكاليف التمويل تتعلق مباشرة بدائني المرابحة تسجل كافة تكاليف التمويل كمصروف في فترة تكبدها. 

 االقتراض من تكلفة تسهيالت اسالمية وتكاليف أخرى تتكبدها المنشأة ارتباطا باقتراض األموال. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 والخصوماتالضرائب  3.4

 الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
وتمثل مصروفات الضرائب على الدخل مجموع الضرائب  األجنبية.ئب في مختلف الدول تخضع بعض الشركات التابعة للضرا

 المستحقة حاليا والضرائب المؤجلة.  
 

المعدالت الضريبية المعمول بها والمنصوص عليها طبق ا للقوانين   أساسيتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على  

 بها الشركات التابعة.  السائدة واللوائح والتعليمات لدى الدولة التي تعمل
 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
% من ربح السنة وفقا  لطريقة االحتساب المعدلة وفقا  لقرار مجلس 1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  

يجب اقتطاعه من ربح السنة عند تحديد االحتياطي االجباري إلى  المحول إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي ينص على أن 

 حصة المؤسسة.  
 

 عمالة الوطنية  ضريبة دعم ال
بواقع  2006لسنة  24وقرار وزير المالية رقم  2000لسنة  19ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانون رقم المجموعة تحتسب 

. وفقا  للقانون، يتم اقتطاع اإليرادات من الشركات للشركات المدرجة في أسواق المال % من ربح السنة الخاضع للضريبة2.5

 النقدية للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.  رباحة وتوزيعات األالزميلة والتابع
 

 الزكاة 
الذي   58/2007قرار وزارة المالية رقم و 2006لسنة  46لقانون رقم وفقا  لللمجموعة  السنة % من ربح 1تحتسب الزكاة بنسبة 

ا من   . 2007ديسمبر  10يسري اعتبار 
 

 التصنيف إلى بنود متداولة وغير متداولة  3.5
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بعد تصنيفها إلى متداولة/غير متداولة. يكون 

 األصل متداوال  عندما: 
 

  ،يكون من المتوقع تحقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل المعتادة 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
 من المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ البيانات المالية المجمعة، أو 
  أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد فترة يكون عبارة عن ونقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله

 البيانات المالية المجمعة. 
 

 تُصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

 يعتبر االلتزام متداوال  عندما: 
 

  ،يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
  يجب تسويته خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 
 البيانات المالية المجمعة ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  من فترة 
 

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 

 ومعدات ممتلكات 3.6

 ناقصا االستهالك المتراكم واي انخفاض في القيمة. والمعدات بالتكلفةالممتلكات درج ت
 

 القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:  أساسيسجل االستهالك في بيان الدخل المجمع على 
 

  سنوات 20 مستأجرة ومبانيعقارات  

  سنوات 7-2 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

  سنوات 10-4 سيارات ومعدات 
 

 الممتلكاتفئة إلى  الرأسمالية قيد التنفيذ عمالالرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعقب اإلنجاز، يتم تحويل األ عماليتم تسجيل األ

 والمعدات ذات الصلة.  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 )تتمة( ممتلكات ومعدات 3.6

تغييرات في أو  للممتلكات والمعدات لغرض احتساب انخفاض القيمة في حالة وجود أي احداث دفتريةيتم مراجعة القيمة ال

للقيمة  دفتريةقد ال يمكن استردادها. فإذا وجد هذ المؤشر، وفي حالة تجاوز القيمة ال دفتريةأن القيمة الإلى  الظروف تشير

 ل القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيعثادها والتي تمقيمته الممكن استردإلى  المقدرة الممكن استردادها، يخفض األصل

 القيمة اثناء االستخدام ايهما أعلى. أو 
 

لتها ويتم تلكات والمعدات بصورة مستقلة ويتم رسممحاسبة عن المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود المميتم ال

المصروفات الالحقة األخرى فقط في حالة زيادة المنافع االقتصادية للبند المستبدل. كما يتم رسملة  دفتريةشطب القيمة ال

 ها. ى في بيان الدخل المجمع عند تكبدوفات األخررالمستقبلية من بند الممتلكات والمعدات ذي الصلة. وتسجل كافة المص
 

عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية أو    عند البيع  استبعادهوالمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا  يتم  الممتلكات  إن بند  

األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت ب  االعترافخسائر ناتجة عن عدم  أو    أرباحبيعه. تدرج أي  أو    من استخدامه

 األصل. استبعادعند  لألصل( في بيان الدخل المجمع دفتريةالبيع والقيمة ال
 

  أساس يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على  

 مستقبلي، متى كان ذلك مناسبا .
 

 عقار استثماري  3.7
العقارات  إدراجالمبدئي، يتم  عترافالمعاملة. الحق ا لاليتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة بما في ذلك تكاليف 

الخسائر الناتجة أو  رباح. تدرج األالبيانات المالية المجمعةاالستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ 

ضمن بيان الدخل المجمع في الفترة التي تنتج فيها. يتم تحديد القيمة العادلة  للعقار االستثماري  العادلة    ةمن التغيرات في القيم

خبراء تقييم عقارات معتمدين خارجيين مستقلين مسجلين لديهم الخبرة في السوق  تقييم سنوي يتم إجراؤه من قبل    أساس على  

 جمعة.السوق في تاريخ البيانات المالية الم ظروفالذي يقع به العقار. يعكس التقييم 
 

عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي أو  بيعها استبعاد العقارات االستثمارية عنديتم 

لألصل في بيان الدخل المجمع  دفتريةاليدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. 

 .االستبعادفي فترة 
 

بالنسبة للتحويل من عقار  يكون هناك تغير في االستخدام.  العقارات االستثمارية فقط عندما )أو من(إلى  تتم التحويالت

 عقار يشغله المالك، تتمثل التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة في القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام.إلى  استثماري

ا استثماري ا، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا  العقار وفق ا للسياسة المنصوص عليها    إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقار 

 للعقار والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
 

  عقود التأجير 3.8
 

تقوم المجموعة في بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد تأجير. أي، إذا كان العقد ينقل حق السيطرة 
  زمنية لقاء مقابل.على استخدام أصل محدد لفترة 

 

 المجموعة كمستأجر
قامت المجموعة بتطبيق طريقة اعتراف وقياس فردية لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير 
الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير ألداء مدفوعات عقود التأجير وموجودات حق 

 االستخدام بما يمثل حق استخدام الموجودات ذات الصلة. 
 

 موجودات حق االستخدام 
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي تاريخ أن يصبح األصل األساسي متاحا   
لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا  للتكلفة ناقصا  أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما 

. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة يعكس أية إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير
والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصا  أي حوافز عقود تأجير 

مستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، يتم مستلمة. وما لم تتيقن المجموعة بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل ال
استهالك موجودات حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة 

 تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة.عقد التأجير أيهما أقصر. 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   3
 

 )تتمة( عقود التأجير 3.8
 

 )تتمة( المجموعة كمستأجر
 

 مطلوبات عقود التأجير 
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقا  للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي 
سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في  

وافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ طبيعتها( ناقصا أي ح
التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء 

ه من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارست
كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر 

 وف التي تستدعي سداد المدفوعات.  أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظر
 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في  
 حالة إذا كان معدل االقتراض المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. 

 

لكي تعكس تراكم الفائدة بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد التأجير 
التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد 

الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء  التأجير أو تغير في مدفوعات عقد التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم
 األصل األساسي. 

 

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة 
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات والمعدات قصيرة األجل الخاصة بها )أي  

شهرا  أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق  12تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة 
موجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من  إعفاء االعتراف لعقود ال

دينار كويتي(. ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأجير في حالة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة  1,500
 ير.القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجكمصروفات على أساس 

 
  األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد 

مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد   المجموعةتحدد  

 بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. 
 

 زميلة  ةاستثمار في شرك 3.9

. يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة  يكون للمجموعة تأثير جوهري عليهان الشركة الزميلة هي منشأة إ

 باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
 

في حصة المجموعة من   االستحواذوفقا  لطريقة حقوق الملكية، يدرج االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة زائدا  تغيرات ما بعد 

أو  لالستثمار وال يتم إطفاؤها دفتريةالشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة ال إدراجصافي موجودات الشركة الزميلة. يتم 

 ية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.اختبارها بصورة فرد
 

بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في  يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة

. عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركة الزميلة تقوم المجموعة  الشركات التابعة والزميلة

والخسائر غير  رباحسجيل حصتها في أي تغيرات وتفصح عنها متى أمكن ذلك في اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم استبعاد األبت

 المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بما يتناسب مع حصة المجموعة في الشركة الزميلة. 
   

تعديالت لكي  إجراءللمجموعة. وعند الضرورة، يتم البيانات المالية المجمعة يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة  

 تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك التي تستخدمها المجموعة.
 

ستثمار متبقي وفقا  لقيمته العادلة. يدرج أي على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي ا الجوهريعند فقد التأثير 

والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في بيان  الجوهري للشركة الزميلة عند فقد التأثير  دفتريةفرق بين القيمة ال

 الدخل المجمع.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  3.10
ا بتاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما  قيمته.  انخفضتقد تجري المجموعة تقييم 

المبلغ الممكن   اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  إجراءعند ضرورة  أو    فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر
أو  وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكاليف حتى البيعأو  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصلاسترداده لألصل. 

ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية مستقلة على نحو   ديفر أساسقيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على 
وحدة أو  ألصلل دفتريةعندما تزيد القيمة ال .مجموعات الموجودات األخرىأو  كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات

 مبلغه الممكن استرداده. إلى    ويخفضعن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل )أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قيمته    إنتاج النقد
 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات إلى    القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  تقديرعند  
تؤخذ في االعتبار . عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع، موال والمخاطر المرتبطة باألصلالسوق الحالية لأل

 وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. . المعامالت الحديثة في السوق
 

سائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا  لم  ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن ختقييم لتحديد  إجراءكل بيان مالي مجمع يتم في تاريخ 
وحدة إنتاج أو  قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصلأو  تعد موجودة

حديد المبلغ الممكن النقد. ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابق ا إال إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لت
 لخسارة االنخفاض في القيمة.   إدراجاسترداده لألصل منذ آخر  

 

التي كان ليتم تحديدها   دفتريةالقيمة الأو    لألصل مبلغه الممكن استرداده  دفتريةالعكس محدود بحيث ال يمكن أن تتجاوز القيمة ال  إن
بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا العكس في بيان 

 تقييم. الوفي هذه الحالة، يعادل العكس بصفته زيادة إعادة  .هبالمبلغ المعاد تقييم االصل إدراجما لم يتم  الدخل المجمع
 

 خزونم 3.11
صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تتضمن التكلفة سعر الشراء ورسوم االستيراد والنقل والمناولة  أو    بالتكلفة  المخزوندرج  ي

والتكاليف المباشرة األخرى. تحتسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع 
 البيع. جراءناقصا  التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة الالزمة إل عمالالسياق الطبيعي لألالمقدر في 

 

 النقد والنقد المعادل  3.12
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع من النقد في الصندوق والنقد غير المقيد لدى البنوك والودائع قصيرة 

أو اقل والتي يسهل تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد والتي تتعرض  أشهراألجل عالية السيولة ذات فترات استحقاق ثالثة 
 بالتغير في القيمة.  لمخاطر غير جوهرية تتعلق

 

يتكون النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد والودائع قصيرة األجل وفقا للتعريف الموضح أعاله، 
 بالصافي بعد الحسابات المكشوفة القائمة لدى البنوك )إن وجدت(، حيث تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة. 

 

 

 األدوات المالية  3.13
 األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 

 ( الموجودات المالية1
 االعتراف المبدئي والقياس

كمدرجة بالقيمة العادلة  أو    بالتكلفة المطفأةكموجودات مالية مدرجة  الحقا  عند االعتراف المبدئي،    ،يتم تصنيف الموجودات المالية
 الخسائر. أو  رباحكمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األأو  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 

 عماللتعاقدية لألصل المالي ونموذج األيعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية ا
لم تقم المجموعة أو    المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهريالتجارية    رصدةعين به المجموعة إلدارة األصل. باستثناء األالذي تست

بتطبيق مبررات عملية عليها، تقوم المجموعة مبدئيا  بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حالة الموجودات  
المدينة التي ال تتضمن بند تمويل التجارية  رصدةالخسائر. بالنسبة لألأو  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ المالية غير المدرجة

تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، فيتم قياسها مقابل سعر المعاملة المحدد وفقا  للمعيار الدولي للتقارير أو  جوهري
 .  15المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص   3
 

 األدوات المالية )تتمة(  3.13
 )تتمة( ( الموجودات المالية1

 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس
  ، فيجب أن يؤدي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرىأو    ولغرض تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة

هذا التقييم باختبار مدفوعات أصل إلى  نقدية تمثل "مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط" ألصل المبلغ القائم. ويشارتدفقات إلى 
 .اةالمبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األد

 

كيفية إدارة الصندوق للموجودات المالية  إلى  المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات المالية فهو يشير أعمالوبالنسبة لنموذج  
بيع أو    ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية عمالبغرض توليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

م االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال في  يتكليهما معا . أو  الموجودات المالية
يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة  

 رى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخ
 

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما  وفقا  للنظم أو  
رة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء بالعرف في األسواق )بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاج

 أو بيع األصل.
 

والموجودات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  تتضمن الموجودات المالية للمجموعة الموجودات المالية المدرجة  
 . المدينة األخرى والنقد والنقد المعادل رصدةوالمدينين واألالخسائر أو  رباحالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 

 القياس الالحق

 فئات: 4ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى 
 )موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 
  إدراج األرباح والخسائر المتراكمة  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة

 )أدوات الدين( 
   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(
 خسائرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال  

 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين مالية( (أ
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه 
الموجودات النخفاض القيمة. وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله 

 أو انخفاض قيمته. 
 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات الدين(  موجودات مالية    (ب
بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تسجل إيرادات الفوائد أو إعادة تقييم 

الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب  تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األرباح أو
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة األخرى. عند  

 باح أو الخسائر. إلغاء االعتراف، يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األر
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(    (ج
عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة 

تكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على  واألدوات المالية: العرض،    32الدولي  
 حدة. 

 

ال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر. وتسجل توزيعات األرباح 
المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر عندما يثبت الحق في 

المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى.  
 اض القيمة.إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخف
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 األدوات المالية )تتمة(  3.13
 )تتمة( ( الموجودات المالية1

 د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل  

 صافي التغيرات في حقوق الملكية في بيان األرباح أو الخسائر. 
 

تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة من 
األرباح خالل اإليرادات الشاملة األخرى. وتسجل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو إيرادات توزيعات أرباح في 

 أو الخسائر. 
 

 االعتراف بالموجودات المالية إلغاء
جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك(  أو    األصل المالي )أو جزء من األصل المالي ب  االعترافال يتم  
 عندما:

 

  تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
   تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل أو    النقدية من األصلتقوم المجموعة بتحويل حقها في استالم التدفقات

طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وعندما إما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر إلى    دون تأخير مادي
ر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت االحتفاظ بكافة المخاطأو  )ب( لم تقم المجموعة بتحويلأو  والمزايا الهامة لألصل 

  . السيطرة على هذا األصل
 

عندما تدخل المجموعة في ترتيب أو    عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية
لم تفقد السيطرة على األصل، يتحقق أو  ااالحتفاظ بهأو  مخاطر والمزايا الهامة لألصلكافة ال القبض والدفع ولم تقم بتحويل

األصل بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة.  
 يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. أساسويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على 

 

الحد األقصى  أو  يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل

 للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل. 
 

 المطلوبات المالية( 2

 والقياسالمبدئي  عترافاال

قروض أو    الخسائرأو    رباحالمبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ  عترافتصنف المطلوبات المالية عند اال

 متى كان ذلك مناسبا . فعالة  تحوطفي معاملة  تحوطمشتقات مصنفة كأدوات أو  دائنينأو  وسلف،
  

بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعاملة  تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف، تدرج 

 المتعلقة بها مباشرة .
 

 دائني المرابحة. و ومطلوبات عقود التأجير الدائنين والمطلوبات األخرىتتضمن المطلوبات المالية على المجموعة 
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 

 

  ،المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.  المطلوبات 

 

لم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وتعتبر المطلوبات المالية المدرجة  

 ة األكثر ارتباطا بالمجموعة.  يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي: بالتكلفة المطفأ
 

 دائنون ومطلوبات أخرى  
لم  أو  خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل الموردأو  يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع

 تصدر. 
 

 دائنو مرابحة 
الدفع المؤجل لموجودات تم شراؤها وفقا  لترتيبات مرابحة. يُدرج دائنو  أساسيتمثل دائنو المرابحة في المبلغ المستحق على 

توزيع   أساسالمرابحة بمجمل المبلغ المستحق، بالصافي بعد الربح المؤجل المستحق. يتم تسجيل الربح المستحق كمصروف على  

 نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 األدوات المالية )تتمة(  3.13

 )تتمة( المطلوبات المالية( 2

 إلغاء االعتراف
انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال أو    إلغاؤهأو    المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات  استبعاديتم  

بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، أو    التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري،

ذات الصلة    دفتريةالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة الب  االعترافلاللتزام األصلي و  استبعادالتعديل كأو    يتم معاملة هذا التبديل

 في بيان الدخل المجمع.
 

 المالية دواتمقاصة األ( 3
صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود  إدراجتتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم 

تحقيق الموجودات أو  الصافي  أساسالمقاصة على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة السداد على  إجراء حق قانوني ملزم حالي ا ب
 وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية  3.14

تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين المالية غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  
طبقا للعقد وكافة التدفقات تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة األرباح أو الخسائر. 

النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي. وسوف تتضمن التدفقات النقدية 
من الشروط المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تمثل جزءا  ال يتجزأ  

 التعاقدية.
 

يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدياد ملحوظ في 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان الناتجة من أحداث 

لتعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا  التالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهرا (. وبالنسبة لالنكشافات ا
لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، ينبغي احتساب مخصص خسائر 

عمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة يتضمن خسائر االئتمان على مدى ال
 على مدى عمر األداة(.  

 

بالنسبة للمدينين وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال 
الئتمان وإنما تقوم بدال  من ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى خسائر االئتمان تتعقب المجموعة التغييرات في مخاطر ا

المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية المجمعة. وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات استنادا إلى  
س العوامل المستقبلية المرتبطة بالمقترضين والبيئة االقتصادية خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان وقامت بتعديلها لكي تعك

 للمجموعة.
 

يوما . ومع ذلك، قد تعتبر  90تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة 
المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم  المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير 

احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. ويتم 
 شطب األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة  3.15

تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند إلى الراتب النهائي للموظفين وطول مدة 
الخدمة ويخضع إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على 

 ى فترة الخدمة.  مد
 

فضال عن ذلك، وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم اشتراكات إلى برنامج التأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة 
 مئوية من مرتبات الموظفين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه االشتراكات وتسجل كمصروف عند استحقاقها.

 

 مخصصات 3.16

تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب ذلك 
 تدفقا  صادرا  للموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.  

 

 المطلوبات والموجودات المحتملة 3.17
 يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد  ال

 المتضمنة لمنافع اقتصادية مستبعدا .  
 

منافع اقتصادية مرجحا .  ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 احتياطيات أخرى  3.18
 يتم استخدام االحتياطيات األخرى لتسجيل أثر التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة دون فقد السيطرة. 

 

 العمالت األجنبية   3.19
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة. تقوم كل شركة في المجموعة  
بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية. يتم تسجيل 

مبدئيا بالسعر السائد لتحويل العملة الرئيسية في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات   المعامالت بعمالت اجنبية
النقدية المدرجة بعمالت اجنبية في تاريخ كل بيان مالي مجمع إلى الدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. 

 يل في بيان الدخل المجمع. وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التحو
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بعمالت اجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف  
السائد في تاريخ تحديد القيمة العادلة. في حالة الموجودات غير النقدية التي يسجل التغير في قيمتها العادلة مباشرة ضمن اإليرادات  

 ، تدرج فروق التحويل مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى.  الشاملة األخرى
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات األجنبية إلى الدينار الكويتي بسعر الصرف السائد في تاريخ  
ف في فترة عمليات الشركات األجنبية. البيانات المالية المجمعة. كما يتم تحويل نتائج تشغيل هذه العمليات بمتوسط أسعار الصر

وتتراكم فروق التحويل الناتجة في بند مستقل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى )صافي فروق التحويل نتيجة تحويل عمليات 
ية في بيان  اجنبية( حتى يتم بيع الشركة األجنبية. وعند بيع الشركات األجنبية، يسجل بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بالعمل

 الدخل المجمع. 
 

 االقتصاد التضخمي 
إن البيانات المالية للشركات التابعة التي تتعرض عملتها الرئيسية لالقتصاد التضخمي يتم تعديلها بحيث تعكس التضخم وفقا  

حويل كافة بنود البيانات وذلك قبل تحويلها إلى الدينار الكويتي. فور إعادة اإلدراج، يتم ت  16لإلجراءات الواردة في االيضاح رقم  
المالية إلى الدينار الكويتي باستخدام سعر الصرف عند االغالق. وال يعاد إدراج المبالغ المعروضة في السنوات السابقة ألغراض 
المقارنة على مستوى التجميع حيث أن عملة العرض للمجموعة ال تتعرض لالقتصاد التضخمي. عند التجميع، يسجل أثر التغييرات 

 ي األسعار في الفترات السابقة على البيانات المالية للشركة التابعة مباشرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. ف
 

، تجري المجموعة تقييما للسمات الكمية للبيئة االقتصادية للدولة مثل توجهات معدل التضخم  ارتفاع معدل التضخمولتحديد وجود  
 بقة. على مدى الثالث سنوات السا

 

يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي يتم تداول عملتها الرئيسية لالقتصاد التضخمي بحيث تعكس التغيرات في القوة 
الشرائية للعملة المحلية على سبيل المثال: يعاد إدراج كافة البنود في بيان المركز المالي غير المعروضة كمتداولة )بنود غير  

ق مؤشر السعر العام في تاريخ البيانات المالية المجمعة ويعاد إدراج كافة االيرادات والمصروفات على  نقدية( من خالل تطبي
 . 16أساس ربع سنوي من خالل تطبيق عوامل التحويل المناسبة الواردة في االيضاح رقم 

 

 القطاعات معلومات 3.20

ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. إن قطاعات  إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي
التشغيل المحددة من قبل إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مسئولي اتخاذ قرارات  

مات وفئة العمالء وإعداد تقارير حولها التشغيل. ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخد
 كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.

 
  القيمة العادلةقياس  3.21

المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منظمة بين المشاركين في السوق في أو  القيمة العادلة هي المبلغ المستلم من بيع أصل ما
 نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: أو  افتراض حدوث معاملة بيع األصلإلى   العادلةتاريخ القياس. يستند قياس القيمة 

   

 االلتزام، أو أو   في السوق الرئيسي لألصل 
 االلتزام. أو  مالءمة لألصل كثرفي حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األ 
 

 مالءمة. كثرالسوق األأو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

 التزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصلأو    يتم قياس القيمة العادلة ألصل
 االقتصادية المثلى. مصالحهمااللتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق أو 

 

صل غير المالي قدرة المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل  يراعي قياس القيمة العادلة لأل 
مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى إلى  من خالل بيعهأو  بأعلى وأفضل مستوى له،

 له. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 )تتمة( القيمة العادلةقياس  3.21
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع تحقيق أقصى استخدام  

 للمدخالت الملحوظة المالئمة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
 

ضمن الجدول  المجمعة اإلفصاح عنها في البيانات المالية أو  قيمتها العادلة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس 
 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: إلى  الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استنادا  

 
  للموجودات أو المطلوبات المطابقة؛األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  :  1المستوى 

  أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل  :  2المستوى
 مباشر أو غير مباشر؛ و

 ملحوظ ا. أساليب تقييم ال يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة  :  المستوى 

 
كانت التحويالت   إذا متكرر، تحدد المجموعة ما    أساسبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على  

المدخالت الذي يشكل أهمية أقل مستوى من  إلى    قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  
 . فترة البيانات المالية المجمعةلقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 

 

طبيعة وسمات ومخاطر إلى  للموجودات والمطلوبات استناد الغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات 
 االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. أو  األصل

 

 .24المالية وتفاصيل أخرى عن كيفية قياسها في اإليضاح  دواتتحليل للقيم العادلة لأل إدراجتم 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 4
 

المدرج  المبلغإن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات توثر على 
. ولكن عدم التأكد المحتملةواإلفصاح عن المطلوبات  واإلفصاحات المرفقة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات

للموجودات أو المطلوبات  الدفتريةمن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال جوهريا في القيمة 
  في المستقبل. المتأثرة

 

 األحكام  4.1
التي لها ، إلى جانب تلك التقديرات المستخدمة، اذ األحكام التاليةعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخ

 جوهرية على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: كثرالتأثير األ
 

 تصنيف الموجودات المالية
بالموجودات من خالله وتقييم ما تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ 

 إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.
 

 المجموعة كمستأجر –تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد واإللغاء 
مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد   المجموعةتحدد  

 بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. 

 

التأجير، خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية. وتقوم المجموعة بتطبيق األحكام في تقييم  لدى المجموعة، بموجب بعض عقود

ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا  اقتصاديا  

المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري   لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأجير، تقوم

في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويعكس قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )مثل التغير في 

 استراتيجية األعمال(. 
 

نظرا ألهمية هذه الموجودات في عملياتها. يخصص لعقود التأجير   قامت المجموعة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة عقد التأجير
ا بسهولة  .فترة قصيرة غير قابلة لإللغاء وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات إذا لم يكن البديل متاح 

     

 التقديرات واالفتراضات  4.2
 كل بيان مالي مجمع فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 

للموجودات والمطلوبات في السنة المالية  دفتريةتعديالت جوهرية على القيمة ال إجراءإلى  والتي تعكس مخاطر كبيرة قد تؤدي
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. إلى  . تستند تقديرات وافتراضات المجموعةكما هو موضح أدناه الالحقة

أو  تغييرات الظروف الناتجة عنأو  ولكن الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات
 ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 4
 

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات  4.2
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يحدد التقدير بناء على االستخدام 

المتوقع للموجودات أو عوامل التلف والتآكل الطبيعية. تراجع االدارة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية على أساس سنوي، كما 

 الستهالك المستقبلي حيث تعتقد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. يتم تعديل رسوم ا
 

 ت وموجودات حق االستخدامانخفاض قيمة الممتلكات والمعدا
يكون له تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات  وموجودات حق االستخدام قد إن انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

تغييرات أو    في حالة وقوع احداث  وموجودات حق االستخدام  المالية المجمعة. تقوم االدارة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
 . دفتريةاحتمال عدم امكانية استرداد القيمة الإلى  في الظروف بما يشير

 

 مراجعة انخفاض القيمة: إلى  بعض العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤديفيما يلي 
 

 العادي، لالستخدام أو  انخفاض جوهري في القيمة السوقية بما يتجاوز المتوقع بمرور الوقت 
 الرقابية،  أو  تغيرات جوهرية في البيئة التكنولوجية 
 سوف يكون أسوأ من المتوقع. أو  ي لألصل أسوأأن االداء االقتصاد إلى  دليل من التقارير الداخلية يشير 

 

 تقييم عقار استثماري 
يستند عادة  تقييم العقار االستثماري إلى تقييم يقوم بإجرائه مقيمي عقارات مسجلين مستقلين لديهم خبرة في مجاالت مماثلة في  

 الناتجالسوق العقاري المحلي والدولي. فضال عن ذلك، قامت المجموعة بتطبيق خصم عدم السيولة على تقييم العقار االستثماري 
)إيضاح   ااقتصاد يعاني من ارتفاع معدل التضخم استنادا إلى تقدير اإلدارة للمبالغ الممكن استردادها منهمن شركة تابعة واقعة في  

7.) 
 

 زميلة  ةانخفاض قيمة االستثمار في شرك
إذا كان من الضروري تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة على استثمار   الملكية تقوم المجموعة بتحديد ما  بعد تطبيق طريقة حقوق

االنخفاض في إلى  األدلة الموضوعية التي تشيرإلى  استنادا   البيانات المالية المجمعةالمجموعة في الشركات الزميلة في تاريخ 
ض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده  فإذا ما حدث ذلك تحتسب المجموعة مبلغ انخفا قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

 ويتم تسجيل المبلغ في بيان الدخل المجمع. دفتريةمن الشركة الزميلة والقيمة ال
 

 تقييم االستثمارات غير المسعرة
 واحدة مما يلي:إلى  يستند تقييم االستثمارات غير المسعرة في أسهم عادة  

 

  تجارية بحتة.معامالت حديثة في السوق بشروط 
 حد كبير.إلى  القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل 
 التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة 
  .نماذج تقييم أخرى 
 

 تقديرات جوهرية.إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المسعرة يتطلب 
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 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 4
 

   )تتمة( التقديرات واالفتراضات 4.2

 انخفاض قيمة المخزون
تقدير لصافي    إجراءمتقادما يتم  أو    صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزن قديماأو    يسجل المخزون بالتكلفة

دي. يتم تقييم المبالغ غير فر أساسغ من المبالغ الجوهرية على هذا التقدير بالنسبة لكل مبل إجراءقيمتها الممكن تحقيقها. يتم 

مجمع ويتم احتساب مخصص لها تبعا  لنوع  أساسعلى  تقدير إجراءفيتم متقادمة، أو  الجوهرية بصورة فردية، ولكن قديمة

 أسعار البيع المتوقعة.إلى  التقادم استنادا  أو  قدمالمخزون ودرجة ال
 

 عقود أعمالانخفاض قيمة المدينين ومجمل المبلغ المستحق من عمالء عن 
تقدير للمبلغ الممكن تحصيله من المدينين التجاريين ومجمل المبلغ المستحق من عمالء عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل   إجراءيتم  

دي. بينما يتم على فر أساسهذا التقدير على  إجراء أمر غير محتمل. وبالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية بصورة فردية، يتم

فردية والتي مر تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم احتساب مخصص لها غير  الجوهرية بصورة  مجمع تقييم المبالغ غير    أساس

 معدالت االسترداد التاريخية.إلى  حسب طول فترة التأخير، استنادا
 

 المقدرة عن عقود غير مكتملة  رباحالتكاليف المتراكمة واأل

  إجماليإلى  نسبة التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخهإلى  الثابتة بالرجوعتقاس اإليرادات من عقود اإلنشاءات ذات األسعار 

يتطلب ذلك من  التكاليف المقدرة لكل عقد والمطبقة على إيرادات العقود المقدرة، وتخفض بنسبة اإليرادات المسجلة مسبقا .

 ل كل مشروع.التكاليف المتوقعة حتى اكتما إجماليالمجموعة أن تستخدم األحكام في تقدير 
  

 عقود غير مكتملة أرباح

 النهائية بدرجة تأكد معقولة. رباحمرحلة يمكن عندها تقدير األإلى  من عقود غير مكتملة إال عندما يصل العقد رباحاأل تسجلال 

 التقديرات المعقولة.إلى  يتطلب ذلك من إدارة المجموعة أن تحدد المستوى الذي يمكن عنده الوصول

 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد  –عقود التأجير 

لقياس  ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد

تراض، على مدى مدة مماثلة هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة سداده لالق معدل االقتراض المتزايد مطلوبات التأجير. إن

ومقابل ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لألصل المرتبط بحق االستخدام في بيئة اقتصادية  

ا في حالة عدم توفر معدالت  معدل االقتراض المتزايد لذلك يعكس مماثلة. ما "يتعين على المجموعة " سداده، والذي يتطلب تقدير 

ظة )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد التأجير ملحو

 تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد )مثل عقود التأجير التي يتم توقيعها بعملة مغايرة للعملة الرئيسية للشركة التابعة(.

يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة باستخدام مدخالت 

 .بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني الفردي للشركة التابعة(
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 ممتلكات ومعدات    - 5

  
مبنى وعقارات 

 مستأجرة 
اثاث وتركيبات 

 سيارات ومعدات  ومعدات مكتبية 
 رأسمالية أعمال

 المجموع  قيد التنفيذ 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

       التكاليف: 
 8,517,721 7,209 8,152,263 252,851 105,398  2020يناير  1كما في 

 59,524     - 48,235 11,289     -  إضافات  

 (1,476,407)     - (1,476,407)     -     -  مستبعدات 

 (12,000)     -     - (12,000)     -  مشطوبات

 (34,290) (1,291) (14,920) (3,948) (14,131)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,054,548 5,918 6,709,171 248,192 91,267   2020ديسمبر  31كما في 
 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       االستهالك المتراكم:

 8,221,840     - 7,930,821 211,343 79,676  : 2020يناير  1كما في 

 301,325     - 290,040 7,547 3,738  المحمل خالل السنة  

 (1,474,490)     - (1,474,490)     -     -  المتعلق بالمستبعدات

 (59,551)     - (48,570) (1,263) (9,718)   تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,989,124     - 6,697,801 217,627 73,696   2020ديسمبر  31كما في 
 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       القيمة الدفترية: صافي 

 65,424 5,918 11,370 30,565 17,571  (ارتفاع معدل التضخمت على )قبل التعديال 2020ديسمبر  31كما في 
 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (16تعديالت ناتجة عن ارتفاع معدل التضخم )إيضاح 
 

     

 1,835,094 91,791 1,285,276 167,725 290,302   2020يناير  1الرصيد االفتتاحي الرتفاع معدل التضخم كما في 

 1,271     - 641 359 271  تعديالت االستهالك 

 (134,409) (85,702) (235,455) (60,563) 247,311  التغير في القيمة الدفترية  

 (248,877) (12,007) (96,252) (122,360) (18,258)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,453,079 (5,918) 954,210 (14,839) 519,626   2020ديسمبر  31في كما ارتفاع معدل التضخم 
 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,518,503     - 965,580 15,726 537,197   2020ديسمبر  31كما في  صافي القيمة الدفترية المعدل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات    - 5

  
مبنى وعقارات 

 مستأجرة 
اثاث وتركيبات 

 سيارات ومعدات  ومعدات مكتبية 
  أعمال

 المجموع  قيد التنفيذ 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

       التكاليف: 
 7,557,162 6,886 7,238,671 209,716 101,889   2019يناير  1كما في 

 1,006,815     - 962,163 44,652     -  إضافات  

 (51,480)     - (51,480)     -     -  مستبعدات 

 (2,000)     -     - (2,000)     -  مشطوبات 

 7,224 323 2,909 483 3,509  تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8,517,721 7,209 8,152,263 252,851 105,398   2019ديسمبر  31كما في 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       االستهالك المتراكم:

 7,348,582     - 7,134,059 141,326 73,197   2019يناير  1كما في 

 921,981     - 845,804 71,940 4,237  المحمل خالل السنة  

 (43,991)     - (43,991)      -  المتعلق بالمستبعدات

 (2,000)     -     - (2,000)     -  المتعلق بالمشطوبات

 (2,732)     - (5,051) 77 2,242  تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8,221,840     - 7,930,821 211,343 79,676   2019ديسمبر  31كما في 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       صافي القيمة الدفترية: 

 295,881 7,209 221,442 41,508 25,722  (ت على ارتفاع معدل التضخم)قبل التعديال 2019ديسمبر  31كما في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       (16تعديالت ناتجة من ارتفاع معدل التضخم )إيضاح 

 1,166,914 55,099 875,361 29,157 207,297   2019يناير  1الرصيد االفتتاحي الرتفاع معدل التضخم كما في 

 656     - 237 303 116  تعديالت االستهالك 

 604,012 33,500 395,072 129,001 46,439  التغير في القيمة الدفترية  

 63,512 3,192 14,606 9,264 36,450  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,835,094 91,791 1,285,276 167,725 290,302   2019ديسمبر  31في كما ارتفاع معدل التضخم 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,130,975 99,000 1,506,718 209,233 316,024   2019ديسمبر  31كما في  صافي القيمة الدفترية المعدل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة(    - 5
 

 فيما يلي رسوم االستهالك للسنة والمدرجة في بيان الدخل المجمع: 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 830,896 273,822 تكلفة اإليرادات 

 90,429 26,232 مصروفات عمومية وإدارية 
 ────────── ────────── 

 300,054 921,325 
 ══════════ ══════════ 

 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأجير    - 6
 موجودات حق االستخدام 

مطلوبات عقود 
  التأجير 

 أرض 
 مستأجرة 

اثاث وتركيبات 
 اإلجمالي  ومعدات سيارات ومعدات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2020
      

 401,575 573,392 211,836 107,300 254,256  2020يناير  1في 

     - (85,887) (36,273) (38,542) (11,072) استهالك -

 26,968     -     -     -     - تكلفة تمويل   -

 (129,397)     -     -     -     - مدفوعات  -

 (35,511) (51,587)     - (51,587)     - استبعادات

 1,207 1,318 441 617 260 تعديالت على تحويل عمالت أجنبية  -
 

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 264,842 437,236 176,004 17,788 243,444 2020ديسمبر  31في 
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 23,868     الجزء المتداول 

 240,974     الجزء غير المتداول
     ────────── 

 
    264,842 

     ══════════ 

 
 

 موجودات حق االستخدام 
مطلوبات عقود 

  التأجير 

 أرض 
 مستأجرة 

اثاث وتركيبات 
 اإلجمالي  ومعدات سيارات ومعدات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019

      

     -     -     -     -     -  2019يناير  1في 

 583,656 656,468 239,208 154,359 262,901 إضافات -

     - (82,229) (27,037) (46,950) (8,242) استهالك -

 39,122     -     -     -     - تكلفة تمويل   -

 (220,631)     -     -     -     - مدفوعات  -

 (572) (847) (335) (109) (403) تعديالت على تحويل عمالت أجنبية  -
 

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 401,575 573,392 211,836 107,300 254,256 2019ديسمبر  31في 
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 136,893     الجزء المتداول 

 264,682     الجزء غير المتداول
     ────────── 

 
    401,575 

     ══════════ 
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 )تتمة( موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأجير    - 6
 

 المتعلقة بعقود التأجير:  المجمعفيما يلي المبالغ المعترف بها في بيان الدخل 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 82,229 85,887 مصروفات استهالك موجودات حق االستخدام 

 39,122 26,968 مصروفات فوائد على مطلوبات عقود التأجير  
 ────────── ────────── 

 121,351 112,855  2020ديسمبر  31في 
 ══════════ ══════════ 

 

 اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقود التأجير.  22.2يتضمن اإليضاح 
 

 عقار استثماري    - 7

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 3,600,301 2,881,083 الرصيد في بداية السنة 
 (872,078) 349 التغير في القيمة العادلة 

 152,860 (516,033) تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
 ────────── ────────── 

 2,881,083 2,365,399 الرصيد في نهاية السنة  
 ══════════ ══════════ 

 

المؤهالت يتسم بمعتمد  خبير تقييم مستقل  بناءا على تقييم أجراه    2020ديسمبر    31تم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري كما في  

هذا التقييم المناسبة على    التخفيضاتوتطبيق    المهنية ذات الصلة والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار االستثماري الخاضع للتقييم

 . ترى اإلدارة أن هذا التقييم يعكس التقدير العادل للقيمة العادلة للعقار.  حصول عليهالذي تم ال
 

أي تحويالت بين مستويات   إجراءمن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ولم يتم   3  العقار االستثماري ضمن المستوى  إدراجتم  

 قياس القيمة العادلة.  
 

 وأسلوب  للعقار االستثماريالعادلة   لتحديد القيمةاإلفصاح عن تفاصيل الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة   24يتضمن اإليضاح 

 التقييم. 
 

 زميلة  ةاستثمار في شرك    - 8
  2020  2019 

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس 

 المبلغ 
 نسبة الملكية   دينار كويتي 

 المبلغ 
 دينار كويتي 

       

Al Dindir Petroleum 
 International Company Limited 50.00 السودان% 

 

200,333  50.00% 
 

254,154 
  

 ══════════   ══════════ 

 

 الزميلة:   ةلالستثمار في الشرك دفتريةفيما يلي الحركة في القيمة ال 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 156,187 254,154 الرصيد في بداية السنة 
 89,022 (8,753) حصة في النتائج 

 (8,900) (38,389) تعديل تحويل عمالت اجنبية 
 17,845 (6,679) ( 16تعديل ناتج من ارتفاع معدل التضخم )إيضاح 

 ────────── ────────── 

 254,154 200,333 الرصيد في نهاية السنة  
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(زميلة  ةاستثمار في شرك    - 8
 

 تها الزميلة:  ثمار المجموعة في شركيعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالية الست
 

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 542,824 489,985 مجموع الموجودات 
 (34,516) (89,319) مجموع المطلوبات  

 

────────── ────────── 

 508,308 400,666 حقوق الملكية 
 

────────── ────────── 

 254,154 200,333 القيمة الدفترية لالستثمار  
 

────────── ────────── 

   

 178,044 (17,506) ربح السنة )خسارة( 
 

══════════ ══════════ 

 89,022 (8,753) زميلة  ةالمجموعة في نتائج شركحصة 
 ══════════ ══════════ 

 

 اإليرادات الشاملة األخرى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  -9

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 153,208 156,175 أسهم مسعرة  
 ────────── ────────── 

 156,175 153,208 
 ══════════ ══════════ 

 

 .المستخدمة آليات التقييموالمالية  لألدواتالجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة تفاصيل  24يعرض االيضاح رقم 
 

 الخسائر أو  رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ -10

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 3,139,284 2,389,119 صندوق غير مسعر  
 261,498 265,998 صندوق مسعر

 ────────── ────────── 

 2,655,117 3,400,782 
 ══════════ ══════════ 

 

 .المستخدمة آليات التقييموالمالية  لألدواتالجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة تفاصيل  24يعرض االيضاح رقم 
 

 مدينة أخرى  أرصدةمدينون و -11

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 3,786,646 2,887,315 مدينون تجاريون
 (1,277,634) (1,317,815) ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ────────── ────────── 
 2,509,012 1,569,500 مدنيون تجاريون، بالصافي

   

 1,447,823 1,954,685 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 (584,255) (1,782,838) ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 

────────── ────────── 
 863,568 171,847 (18، بالصافي )إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

   

 785,809 757,581 عقود  موجودات
 507,999 322,864 محتجزات مدينة 

 128,828 158,958 دفعات ومدفوعات مقدما
 136,120 96,335 أرباح مستحقة

 736,283 374,458 أرصدة مدينة أخرى 
 ────────── ────────── 

 3,451,543 5,667,619 
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -11
 

 :  خسائر االئتمان المتوقعة لالرصدة التجارية المدينةفيما يلي الحركة في مخصص 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 746,195 1,277,634 الرصيد في بداية السنة 
     - 24,522 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 531,439 15,569 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
 ────────── ────────── 

 1,277,634 1,317,815 الرصيد في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 

 

ليس من سياسة المجموعة   يوما.  180 – 30 مدد االئتمان المدينة التجارية ال تحمل فائدة وعادة ما تستحق خالل رصدةإن األ

 الحصول على ضمانات على األرصدة المدينة.  
 

 ديسمبر:  31التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما في  رصدةيعرض الجدول التالي تحليل تقادم األ
 

 غير متأخرة   
منخفضة وغير 
 القيمة 

 متأخرة وغير منخفضة القيمة 

 
 

 يوم   90من  أكثر يوم  90-31 يوم  30اقل من  المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

2020 1,569,500 53,837 283,454 161,510 1,070,699 
2019 2,509,012 -     341,870 318,758 1,848,384 

 

. وليس من سياسة المجموعة يوما 180 – 30 مدد االئتمان وعادة ما تستحق خاللإن األرصدة التجارية المدينة ال تحمل فائدة 

 الحصول على ضمانات على المدينين. 
 

المستحق من  لمبلغل االئتمان المتوقعة لخسائرباحتساب مخصص  المجموعة، قامت 2020ديسمبر  31 خالل السنة المنتهية في

 في بيان الدخل المجمع.  (دينار كويتي 584,255: 2019دينار كويتي ) 1,198,583أطراف ذات عالقة بقيمة 
 

 النقد والنقد المعادل  - 12
 

 النقد والنقد المعادل مما يلي:  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 1,867,515 1,878,067 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 13,757,750 15,258,250 ودائع وكالة 

 

────────── ────────── 

 15,625,265 17,136,317 النقد والنقد المعادل وفقا لبيان المركز المالي المجمع 
 (27,455) (4,842) أرصدة بنكية محتجزة  

 

────────── ────────── 

 15,597,810 17,131,475 النقد والنقد المعادل وفقا لبيان التدفقات النقدية المجمع 
 ══════════ ══════════ 
 

  ضمان لتسهيالت بنكية.كويتي(  دينار 27,455 :2019دينار كويتي ) 4,842بمبلغ األرصدة البنكية المحتجزة مثل ت
 

  األسهم واالحتياطيات   إصداررأس المال وعالوة  -13
 

 رأس المال أ( 

 

المصرح به والمصدر والمدفوع 
 بالكامل 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 75,000,000 75,000,000 فلس للسهم مدفوعة نقدا   100بقيمة سهم(  750,000,000: 2019سهم ) 750,000,000
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(رأس المال وعالوة إصدار األسهم واالحتياطيات  -13
 

 االحتياطي االجباري  ب( 

حصة  % بحد أدنى من ربح السنة قبل 10وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، يقتطع نسبة ال تقل عن 

مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري.  أعضاءومكافأة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

 % من رأس المال المصدر.  50رصيد االحتياطي نسبة تجاوز يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة وقف هذا االقتطاع إذا 
 

% من رأس المال المدفوع في السنوات 5بنسبة ال تزيد عن  أرباح في تغطية الخسائر أو توزيع ال يجوز استخدام االحتياطي إال

بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي   رباحالتي ال يسمح فيها الربح بدفع هذه األ

   .صدر% من رأس المال الم50يتجاوز االحتياطي نسبة  في السنوات التالية بذلك، ما لم رباحعندما تسمح األ
 

 خالل السنة. االحتياطي االجباري نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة إلى  أي تحويالت إجراءلم يتم 
 

 االحتياطي االختياريج( 

حصة مؤسسة من ربح السنة قبل  قصى% بحد أ10وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، يقتطع نسبة 

وقف . يجوز  ختياريمجلس اإلدارة إلى االحتياطي اال  أعضاء ومكافأة  الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

ال توجد قيود على توزيع للمساهمين بناءا على توصية مجلس اإلدارة.  لجمعية العمومية  ار من ابموجب قرهذه التحويالت السنوية  

 االحتياطي االختياري.
 

 .خالل السنةنظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة  االختياريلم يتم إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي 
 

 د( احتياطيات أخرى  

حصص غير مسيطرة والتي يتم المحاسبة   االستحواذ على  حقوق الملكية عندإلى    من المبالغ المضافةاالحتياطيات األخرى    تتكون

 عنها كمعامالت مع مساهمين بصفتهم مالكين. 
 

 دائنون ومطلوبات أخرى    - 14

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 2,004,015 1,872,490 دائنون تجاريون  
 1,769,845 1,962,217 مصروفات مستحقة

 347,444 161,281 دفعات مقدما من عمالء 
 34,330 2,267 (18مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 6,729 5,524 محتجزات دائنة
 196,695 619,756 أرصدة دائنة أخرى 

 ────────── ────────── 

 4,623,535 4,359,058 
 ══════════ ══════════ 
 

 مرابحة  ودائن  - 15

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 30,318 14,444 مجمل المبلغ 
 (2,202) (815) ناقصا: أرباح مؤجلة 

 ────────── ────────── 

 13,629 28,116 
 ══════════ ══════════ 

   

     -     - غير متداول 
 28,116 13,629 متداول 

 

────────── ────────── 

 13,629 28,116 
 ══════════ ══════════ 

 

يبلغ متوسط معدل التكلفة .  2019  ديسمبر  31و  2020ديسمبر    31كما في    دفتريةإن القيمة العادلة لدائني المرابحة تقارب قيمتها ال

 %(. 4.56: 2019% سنويا )3الخاص بدائني المرابحة خالل السنة 
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 )تتمة(مرابحة  ودائن  - 15

 

 هي كما يلي: إن التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل
 

 
 يناير  1

2020 
التدفقات النقدية 

 الواردة
التدفقات النقدية 

 الصادرة
 
 خرىأ

 ديسمبر 31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 13,629 (4,520) (47,844) 37,877 28,116 مرابحة ودائن
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 
 يناير 1

2019 
التدفقات النقدية 

 الواردة
التدفقات النقدية 

 الصادرة
 

 أخرى
 ديسمبر 31

2019 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 28,116 77,529 (5,303,807) 66,204 5,188,190 مرابحةو دائن
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 التضخم  ناتج من ارتفاع معدل تعديل   - 16
 

وفقا  لوحدة القياس المتداولة   ي تضخمة المعدة بعملة دولة ذات اقتصاد البيانات المالي إدراج 29يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

حتى تاريخ أحدث بيان للمركز المالي. وقد  ساسبتاريخ بيان المركز المالي وتسجيل المبالغ المقابلة للفترات السابقة على نفس األ

مدة من باستخدام عوامل التحويل المست دراجتم تطبيق هذا المعيار في شركة هيجليج، وهي شركة تابعة، وتم احتساب إعادة اإل

. فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة إلعادة صندوق النقد الدوليأو  مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن بنك السودان المركزي

  البيانات المالية للشركة التابعة:  إدراج
 

 عامل التحويل  المؤشر 
   

 1.706 6,745.800  2020ديسمبر  31
 1.103 2,159.900  2019ديسمبر  31
 1.224 1,415.705  2018ديسمبر  31
 1.106 832.926  2017ديسمبر  31
 1.101 617.400  2016ديسمبر  31
 1.081 521.800  2015ديسمبر  31
 1.151 428.300  2014ديسمبر  31
 1.198 314.826  2013ديسمبر  31
 1.444 262.793  2012ديسمبر  31
 1.189 181.944  2011ديسمبر  31
 1.000 153.043 2010ديسمبر  31
  

 الموضحة أعاله كما يلي: دراج تمت المحاسبة عن إعادة اإل
 

i.  بعد تطبيق وحدة القياس الحالية في تاريخ بيان المركز المالي،  يتضخملمالية المعدة بعملة االقتصاد الالبيانات ا إدراجيتم
الموجودات والمطلوبات النقدية حيث تم بالفعل  إدراج. وال يُعاد ساسالمبالغ المقابلة للفترة السابقة على نفس األ إدراجويتم 

 نقدية أموال محتفظ بها وبنود سيتم استردادها احتسابها وفقا  لوحدة النقد الحالية في تاريخ بيان المركز المالي. تمثل البنود ال
 دفعها نقدا ؛أو 

 

ii.  ها بالمبالغ المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي وبنود حقوق إدراجإن الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي ال يتم
   ها باستخدام عوامل التحويل ذات الصلة؛إدراجملكية المساهمين يُعاد 

 

iii.  يتم إعادة قيد البيانات المالية المقارنة باستخدام مؤشرات التضخم العامة من حيث وحدة القياس المتداولة في تاريخ بيان
 أحدث تقديرات القيمة العادلة.  إلى  العقار االستثماري واالستثمارات المتاحة للبيع استنادا   إدراجيتم المركز المالي. و

 

iv.  عوامل التحويل في نهاية السنة؛ وأو   كافة البنود في بيان الدخل باستخدام المتوسط ربع السنوي ذي الصلة إدراجيعاد  
 

v.  خسائر نقدية ناتجة من ارتفاع أو  أرباحالمجمع ك الدخلالتأثير على صافي المركز النقدي للمجموعة ضمن بيان  إدراجيتم
   معدل التضخم.

 

تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستوى إلى    يؤدي  29الواردة في معيار المحاسبة الدولي    دراج ات إعادة اإلإجراءإن تطبيق  
  استخدامها في إعداد البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية.الشركة التابعة والتي يتم 

 

حسب الدفاتر دينار كويتي(  1,014,970 :2019دينار كويتي )( 979,689) بمبلغالناتج من ارتفاع معدل التضخم إن التعديل 
   تغيرات في حقوق الملكية المجمع. بيان اله مباشرة في إدراجقد تم  2020ديسمبر  31حتى هيجليج وشركة المحاسبية ل
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 )تتمة(تعديل ناتج من ارتفاع معدل التضخم   - 16
 

 :  ارتفاع معدل التضخمفيما يلي الحركة في الموجودات والمطلوبات نتيجة 
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 604,012 (134,409) (5ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 17,845 (6,679) ( 8استثمار في شركة زميلة )إيضاح 

 70,963     - مخزون 
 294,324 (309,325) تأثير آخر على بياني الدخل والتغيرات في حقوق الملكية المجمعين

 ────────── ────────── 

 (450,413) 987,144 
 ══════════ ══════════ 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع: 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   الخاص بــ: 

 652,118 (629,450) مساهمي الشركة 
 362,852 (350,239) الحصص غير المسيطرة 

 ────────── ────────── 

 (979,689) 1,014,970 
 ══════════ ══════════ 

 

 بيان الدخل المجمع: 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

   الخاص بــ:

 (17,878) 340,060  مساهمي الشركة 
 (9,948) 189,216 الحصص غير المسيطرة 

 ────────── ────────── 

 529,276 (27,826) 
 ────────── ────────── 

 987,144 (450,413) إجمالي تأثير ارتفاع معدل التضخم  
 ══════════ ══════════ 

 

 الشركة األمية والمخففة الخاصة بمساهمي ساسالسهم األ خسارة  -17
 

السنة الخاص بمساهمي الشركة على المتوسط  خسارةبقسمة الخاصة بمساهمي الشركة ية والمخففة ساسالسهم األ خسارةتحتسب 
   .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

 

 2020 2019 
   

 (5,468,791) (1,891,127)  الشركة )دينار كويتي( بمساهميالسنة الخاصة  خسارة 
 ══════════ ══════════ 

 750,000,000 750,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 ══════════ ══════════ 

 (7.29) (2.52)  الشركة )فلس(  بمساهمياألساسية والمخففة الخاصة  السهم خسارة 
 ══════════ ══════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -18
 

مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة   أعضاءوالشركات الزميلة المساهمين الرئيسيين ويمثل األطراف ذات عالقة 
. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط جوهري تأثيرأو  يمارسون عليها سيطرة  مشتركةأو  يسيطرون عليها التي شركاتالو

 .شركةهذه المعامالت من قبل إدارة ال
 

 طراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع:  لدى أ رصدةيعرض الجدول التالي األ
 

 
الشركة األم 

 الشركة األم  الكبرى 

أخرى أطراف 
 2019 2020 عالقة ذات

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 863,568 171,847     - 171,847     - (11مدينون وأرصدة مدينة أخرى )إيضاح 

 1,121,811 829,357     -     - 829,357 النقد والنقد المعادل  

 34,330 2,267 2,267     -     - ( 14دائنون ومطلوبات أخرى )إيضاح 
 

 ذات عالقة المدرجة في بيان الدخل المجمع:  أطرافيعرض الجدول التالي المعامالت مع 
 

 2019 2020 الشركة األم الكبرى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 64,420 11,129 11,129 إيرادات تمويل 

 75,872     -     - تكاليف تمويل 
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  
 يعرض الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة:  

 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 263,224 231,023 رواتب ومزايا قصيرة االجل 
 11,413 8,392 مكافأة نهاية الخدمة 

 ────────── ────────── 

 239,415 274,637 
 ══════════ ══════════ 

  
: 2019) 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ال شيءبمبلغ  دارةمجلس اإل عضاءمكافأة أل إصداربمجلس إدارة الشركة  أوصى

  ، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. دينار كويتي( 25,000
 

 التزامات رأسماليةمطلوبات محتملة و -19
 

نتهاك بنود وشروط اتفاقية المع شريك عمليات المحاصة نتيجة    نزاع قائمفي  طرفا   في الوقت الحالي   تعد  إن الشركة التابعة للشركة 
دعوى باالنتهاك ضد الشركة التابعة فيما يتعلق بملكية المعدات   المحاصة برفعتوزيع األرباح. إضافة إلى ذلك، قام شريك عمليات  

 المستخدمة في عمليات المحاصة.  
 

المستشار القانوني الخارجي للمجموعة أن هذا النزاع في  . يرى محكمة لندن للتحكيم الدوليال تزال هذه الدعاوى قيد التحكيم لدى 
المرحلة التمهيدية، وبالتالي ال يمكن توقع النتيجة النهائية بصورة معقولة من التأكيد. ولكن ترى اإلدارة أنه ليس من المرجح أن  

 للمجموعة.  يكون للنتيجة النهائية إلجراءات التحكيم تأثيرا  ماديا  على البيانات المالية المجمعة 
 

 التزامات رأسمالية:
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

من خالل األرباح أو  مالية )محتفظ بها كموجودات التزامات تجاه مساهمة في صندوق
 477,592 433,892 الخسائر(

 ══════════ ══════════ 
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 الحصص غير المسيطرة الجوهرية  -20
 

 التابعة ذات الحصة غير المسيطرة الجوهرية:  ةفيما يلي المعلومات المالية للشرك
 

 نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة: 
 

 2019 2020 بلد التأسيس  

    
Higleig Petroleum Services and Investment Company Ltd  35.75 %35.75 السودان% 

 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   ملخص بياني الدخل والدخل الشامل المجمعين: 

 2,348,885 1,902,037 اإليرادات 
 (2,187,213) (1,208,903) المصروفات

 ────────── ────────── 

 161,672 693,134 ربح السنة 
 ────────── ────────── 

 57,798 247,795  الربح الخاص بالحصص غير المسيطرةإجمالي 
 ══════════ ══════════ 

 370,465 (1,083,926)  )خسائر( إيرادات شاملة أخرى  
 

────────── ────────── 

 532,137 (390,792)  إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة 
 

────────── ────────── 

 190,239 (139,708)    اإليرادات الشاملة الخاصة بالحصص غير المسيطرة )الخسائر( إجمالي 
 ══════════ ══════════ 

 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   ديسمبر:  31كما في المجمع ملخص بيان المركز المالي 

 4,781,268 3,930,010 موجودات متداولة 
 5,170,431 4,224,685 موجودات غير متداولة 

 1,763,415 (2,345,626) مطلوبات متداولة 
 8,188,284 5,809,069 إجمالي حقوق الملكية 

   

   الخاص بــ: 
 2,927,312 2,076,742 الحصص غير المسيطرة 

 

 معلومات القطاعات -21
 

 أ( المعلومات القطاعية 

 ألغراض اإلدارة تنتظم أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات استنادا إلى وحدات األعمال كما يلي: 
 

التنقيب والحفر والتطوير وإنتاج النفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة واستخراج التراخيص  الطاقة: 
 واألنشطة األخرى المتعلقة بقطاع الطاقة؛ 

 التجارة العامة والمقاوالت  المقاوالت: 
 االستثمار والخدمات األخرى ذات الصلة   أخرى: 

 
 تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ قرارات توزيع الموارد وتقييم األداء. 
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 )تتمة( معلومات القطاعات -21
 

 )تتمة(أ( المعلومات القطاعية 
 

 2020ديسمبر  31لقطاعات تشغيل المجموعة للسنوات المنتهية في  الخسائرو الجدول التالي معلومات حول اإليراداتيعرض 

  على الترتيب:  2019 ديسمبر 31و
 

 

 الطاقة 
 دينار كويتي 

 المقاوالت 
 دينار كويتي 

 أخرى 
 دينار كويتي 

 المجموع 
 دينار كويتي 

     

      2020ديسمبر  31

 3,293,587     - 1,902,037 1,391,550 إجمالي إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (8,753)     - (8,753)     - حصة في نتائج شركة زميلة 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

بالقيمة خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة 
 (751,982) (751,982)     -     - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (1,761,471) (858,954) 693,134 (1,595,651)  السنة  ( ربحخسارة)
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 28,042,018 2,405,111 8,154,695 17,482,212 إجمالي موجودات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (5,006,965) (59,286) (2,328,532) (2,619,147) إجمالي مطلوبات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
     

     2019ديسمبر  31
 5,935,029     - 2,348,885 3,586,144 إجمالي إيرادات القطاع 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 89,022     - 89,022     - حصة في نتائج شركة زميلة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 (3,218,677) (3,218,677)     -     - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (5,554,728) (3,333,199) 161,672 (2,383,201)  السنة  ( ربحخسارة)
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 32,075,688 3,216,314 9,951,699 18,907,675 إجمالي موجودات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,909,213 20,813 1,750,585 3,137,815 إجمالي مطلوبات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( معلومات القطاعات -21
 

 الثانوية( المعلومات القطاعية ب

جغرافية رئيسية وهي: أ( دولة الكويت، و ب( الشرق األوسط وشمال افريقيا، و ج( خارج منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حيث  ثالثة قطاعاتإلى  ألغراض اإلدارة، يتم توزيع أنشطة المجموعة

  تقوم المجموعة بتنفيذ أنشطتها الرئيسية في قطاع الطاقة والمقاوالت.
 

 2020  2019 

 الكويت  
ــط  ــرق األوس الش
 وشمال افريقيا 

ــرق  ــارج الشــ خ
األوســط وشــمال 

 الكويت  المجموع  افريقيا
ــط  ــرق األوس الش
 وشمال افريقيا 

ــرق  ــارج الشــ خ
ــمال  ــط وش األوس

 المجموع  افريقيا
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 5,935,029     - 5,935,029     - 3,293,587     - 3,293,587     - إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (5,554,728) (3,333,199) (1,754,307) (467,222) (1,761,471) (858,954) (881,584) (20,933) نتائج القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -22
 

تمثل المخاطر جزءا  رئيسيا  في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود 

المخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل 

تتعرض المجموعة لمخاطر ولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة. كل فرد بالمجموعة مسئ

االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 

ا لمخاطر المدفوعات مقد ا ومخاطر التشغيل. أسعار األسهم. تتعرض المجموعة أيض  ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة م 

مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال. يتم مراقبة هذه التغيرات من خالل عملية التخطيط 

 االستراتيجي الخاصة بالمجموعة.
 

 مخاطر االئتمان  22.1

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف أداة مالية من الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسائر  

  مالية. 
 

تتبع المجموعة سياسات وإجراءات للحد من التعرض لمخاطر االئتمان من أي طرف مقابل، كما تقوم بمراقبة عمليات تحصيل 

مستمر. يتم مراقبة سياسة االئتمان لدى المجموعة والتعرض لمخاطر االئتمان على أساس مستمر األرصدة المدينة على أساس 

من خالل مجلس إدارة الشركة. وتحد المجموعة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل 

األرصدة المدينة بصفة مستمرة للحد من تعرض المجموعة للديون   التعامل فقط مع بنوك حسنة السمعة. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة

 المعدومة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يعادل القيمة الدفترية كما هي معروضة في بيان المركز المالي المجمع. 
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

ئتمان فيما يتعلق ببنود بيان المركز المالي المجمع، دون احتساب أي ضمان يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اال

 وتعزيزات ائتمانية أخرى. 
 

   2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي   
     

 15,602,747 17,084,029   النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في الصندوق( 

 5,538,791 3,292,585   )باستثناء الدفعات والمدفوعات مقدما(مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
   ───────── ───────── 

   20,376,614 21,141,538 
   ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السيولة 22.2

المالية. تتولى  دواتبالتزاماتها المتعلقة باأل صعوبة في جمع األموال للوفاءالمجموعة  أن تجدمخاطر إن مخاطر السيولة هي 

غيرها من  أو    مر المجموعة في الودائع البنكيةمخاطر السيولة. وإلدارة هذه المخاطر، تستث  إدارةاألم    ادارة الشئون المالية للشركة 

االستحقاق للتحقق من الحفاظ على مستوى  قائمةكما تتولى ادارة الشئون المالية مراقبة  .نقدإلى  ويلهاتحاالستثمارات التي يسهل 

 مناسب من السيولة. 
 

التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.  إلى  استنادا لمجموعةعلى ا الماليةمطلوبات اليلخص الجدول التالي قائمة استحقاق 

مدى عمر هذه   السيولة للمطلوبات المالية التدفقات النقدية المتوقعة التي تتضمن مدفوعات الفائدة المستقبلية على قائمةتعكس 

 ديسمبر:  31السيولة للمطلوبات المالية في   قائمةوفيما يلي المطلوبات المالية. 
 

 شهر أ 3اقل من   2020
   12إلى  3

 المجموع شهر  12أكثر من  شهرا  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      

 487,937 464,069 18,277 5,591   مطلوبات عقود التأجير

 دائنون ومطلوبات أخرى 

 4,462,254    - 898,174 ,1,262  )باستثناء الدفعات المقدمة من عمالء(

 14,444    -    - 14,444  دائنو مرابحة 
  ────────── ───────── ───────── ───────── 

  3,584,115 916,451 464,069 4,964,635 
  ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( مخاطر السيولة 22.2
 

   أشهر 3اقل من   2019
   12إلى  3

 شهرا  
   12أكثر من 

 المجموع شهرا  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      

 628,618 486,765 100,504 41,349   مطلوبات عقود التأجير

 دائنون ومطلوبات أخرى 

 4,011,614    - 498,843 3,512,771  )باستثناء الدفعات المقدمة من عمالء(

 30,318    - 2,579 27,739  دائنو مرابحة 
  ────────── ───────── ───────── ───────── 

  3,581,859 601,926 486,765 4,670,550 
  ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السوق 22.3

لتغيرات في متغيرات السوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف قيمة االداة المالية نتيجة اإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب 

عوامل  أو  الجهة المصدرة لهاأو  فرديةمالية  بأداةالعمالت األجنبية وأسعار األسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق 

 المتاجر بها في السوق.المالية  دواتتؤثر على كافة األ
 

لموجودات وتنويع الموجودات بالنسبة افئات  مختلف  توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا  على    أساستدار مخاطر السوق على  

والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة  عمالللتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات األ

 وقصيرة األجل في القيمة العادلة. 
 

 مخاطر معدالت الربح  22.3.1
القيمة العادلة أو  معدالت الربح على التدفقات النقدية المستقبليةفي  تؤثر التغيراتأن  احتماليةطر معدالت الربح من مخاتنشأ 
أنها تحصل على قروضها من مؤسسات  حيثمعدالت الربح جوهرية تتعلق بالمالية. ال تتعرض المجموعة لمخاطر  دواتلأل

 ثابتة.  ربحمعدالت بوأطراف ذات عالقة  إسالمية مالية
 

 مخاطر العمالت األجنبية 22.3.2
 . ةاألجنبي صرف العمالتفي أسعار االداة المالية نتيجة التغير إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة 

 

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية على مختلف االنكشافات للعمالت األجنبية بصورة رئيسية ما يتعلق بالدوالر 
مخاطر العمالت األجنبية من والجنيه السوداني. تنشأ  والريال العماني والريال السعودي األمريكي واليورو والدرهم االماراتي

 لية والموجودات والمطلوبات المحققة وصافي االستثمارات في عمليات اجنبية. المعامالت التجارية المستقب
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 )تتمة( مخاطر السوق 22.3
 

 )تتمة(  مخاطر العمالت األجنبية 22.3.2
 

  

2020 
 ما يعادل

 كويتيال ديناربال

2019 
 ما يعادل

 كويتيالبالدينار  
 

   

 6,037,479 2,946,732  دوالر امريكي

 1,014,250 12,911  يورو

 (328,408) 1,113,628  درهم اماراتي 

 (314,811) (323,286)  لاير عماني 
 (35,081) (166,230)  لاير سعودي
 (718,900) 437,629  جنيه سوداني

  ────────── ────────── 
  4,021,384 5,654,529 
  ═════════ ═════════ 
 

ربح المجموعة )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية( للتغير )خسارة(  حساسية  يوضح الجدول التالي  
 ، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة: الصرف% في أسعار 10بنسبة  المحتمل

 

 2020  2019 

 

 نسبة
 التغير في  

 سعر الصرف

 التأثير
على بيان الدخل  

 المجمع 

 التأثير 
على اإليرادات 

  الشاملة األخرى  

 نسبة 
 التغير في  

 سعر الصرف

 التأثير

على بيان  
 الدخل المجمع

 التأثير 
على اإليرادات 
 الشاملة األخرى  

 دينار كويتي دينار كويتي %  دينار كويتي دينار كويتي % العملة
 

       

     - 294,673 +10 دوالر امريكي
 

10+ 666,010 -     

     - 1,291 +10 يورو
 

10+ 101,425 -     

     - 111,363 +10 درهم اماراتي 
 

10+ (32,841) -     

     - (32,329) +10 لاير عماني 
 

10+ (31,481) -     

     - (16,623) +10 لاير سعودي
 

10+ (3,508) -     

 15,618 28,145 +10 جنيه سوداني
 

10+ (87,211) 15,321 
 

 مخاطر أسعار األسهم 22.3.3
نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم   لألسهمتنشأ مخاطر أسعار األسهم من مخاطر انخفاض القيمة العادلة  

الفردية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم على موجوداتها المالية المتاحة للبيع والموجودات المدرجة بالقيمة العادلة من  
 الخسائر. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات من حيث التركز القطاعي. أو  رباحخالل األ

 

م المسعرة مع االحتفاظ بباقي المتغيرات ثابتا هإن حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار االس
 يعتبر غير ماديا. 

 

 إدارة رأس المال  -23
 

التي تقوم  عمالإن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األ
 بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون. 

 

تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل   إجراءالمجموعة بإدارة هيكل رأس المال وتقوم  
أو  المساهمينإلى  رد رأس المالأو  المساهمينإلى  رباحتعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األأو  رأس المال

ديسمبر  31ات خالل السنتين المنتهيتين في جراءاإلأو  السياساتأو  تغييرات في األهداف  أي إجراء أسهم جديدة. لم يتم  إصدار 
 .2019ديسمبر  31و 2020
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 لألدوات المالية  القيمة العادلة قياس    -24
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 

والموجودات المالية  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى،  الموجودات المالية من الموجودات المالية  تتكون  
 المدينة األخرى والنقد والنقد المعادل.   رصدةالخسائر والمدينين واألأو  رباحالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 

 ودائني المرابحة.  ودائني عقود التأجير والمطلوبات األخرى الدائنينالمطلوبات المالية من كون تت
 

 .  دفترية قيمتها الإن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بصورة جوهرية عن  
 

بالقيمة العادلة في االيضاح رقم  تم عرض المنهجيات واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات من القسم الخاص  
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. :3
 

 المالية دواتاأل
 المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي المجمع: والتالية المقاسة بالقيمة العادلة  المالية  باألدواتتحتفظ المجموعة 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     المقاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     اإليرادات الشاملة األخرى من خالل 

 156,175      -      - 156,175 أوراق مالية 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     األرباح او الخسائر من خالل 

 265,998      - 265,998      - صندوق مسعر

 2,389,119 2,389,119      -      - صندوق غير مسعر 
 

────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      265,998 2,389,119 2,655,117 
 

────────── ────────── ────────── ────────── 

 

156,175 265,998 2,389,119 2,811,292 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019
 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     المقاسة بالقيمة العادلة  الموجودات المالية 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
 األخرىاإليرادات الشاملة  من خالل 

    

 153,208      -      - 153,208  أوراق مالية
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل األرباح أو الخسائر 

 261,498      - 261,498      - صندوق مسعر 

 3,139,284 3,139,284      -      - صندوق غير مسعر
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      261,498 3,139,284 3,400,782 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 153,208 261,498 3,139,284 3,553,990 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

انتهت اإلدارة الى أن القيمة العادلة للنقد والنقد المعادل والمدينين والدائنين والمطلوبات األخرى تقارب قيمتها الدفترية الى حد 
 كبير نظرا لطبيعة هذه األدوات قصيرة األجل. 

 

 . 2020ديسمبر  31لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 
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 لألدوات المالية )تتمة(قياس القيمة العادلة    -24
 

 )تتمة(  األدوات المالية
 

 والمسجلة بالقيمة العادلة:  3يعرض الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموجودات ضمن المستوى 
 

   

 يناير 1 كما في
 2020 

الخسارة المسجلة 
في بيان الدخل 

 المجمع 

المسجل في الربح 
بيان الدخل الشامل 

 المجمع 

صافي المشتريات 
والمبيعات 

والتحويالت 
 والتسويات 

 ديسمبر  31في 
2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
      أو الخسائر  العادلة من خالل األرباح

 2,389,119 6,317      - (756,482) 3,139,284 صندوق غير مسعر
 

   

 يناير 1 كما في
 2019 

الخسارة المسجلة 
في بيان الدخل 

 المجمع 

المسجل في الربح 
بيان الدخل الشامل 

 المجمع 

صافي المشتريات 
والمبيعات 
والتحويالت 
 والتسويات 

 ديسمبر  31في 
2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

    األخرى

 

 

      - (20,042,302) 5,383,812      - 14,658,490 أوراق مالية
      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

      العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 3,139,284 (4,926)      - (3,220,175) 6,364,385 صندوق غير مسعر
 

 وصف المدخالت الجوهرية غير الملحوظة لتقييم الموجودات المالية: 
الصندوق. إن المعلومات المتعلقة بآليات  أمينتم تقييم االستثمار في صندوق مدار بناءا على صافي قيمة األصل المقدم من 

التقييم والمدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم لغرض احتساب حساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخالت غير  

 الملحوظة ليست متاحة. 
 

 غير المالية  الموجودات
 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:  3تم تصنيف العقارات االستثمارية المدرجة ضمن المستوى 

 

  

  3الستوى 
 كويتي دينار

 المجموع 
 دينار كويتي

2020     

 2,365,399 2,365,399  عقار استثماري 
    

2019     

 2,881,083 2,881,083  عقار استثماري 
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 لألدوات المالية )تتمة(قياس القيمة العادلة    -24
 

 )تتمة(الموجودات غير المالية 
ــتوى  ــيد االفتتاحي والختامي للموجودات غير المالية ضــمن المس ــجلة بالقيمة   3يعرض الجدول التالي مطابقة الرص والمس

 العادلة: 
 

   
 يناير  1في 
 2020 

المسجل الربح  
في بيان الدخل 

 المجمع

المسجلة الخسارة 
اإليرادات  في

 الشاملة األخرى
 ديسمبر  31في 

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 2,365,399 (516,033) 349 2,881,083 عقار استثماري 
 

   
 يناير 1في 
 2019 

 الخسارة المسجلة
في بيان الدخل 

 المجمع

 الربح المسجل 
اإليرادات في 

  الشاملة ااألخرى
 ديسمبر  31في 

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 2,881,083 152,860 (872,078) 3,600,301 عقار استثماري 
 

 فيما يلي اإلفصاحات عن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة: 
 

  نوع العقار االستثماري   

 القيمة العادلة 

مستوى الجدول 
 الهرمي 

أسلوب التقييم 
المستخدم 

والمدخالت 
 الرئيسية 

المدخالت 
الجوهرية 
 2019 2020 الملحوظة 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

  أرض ومباني 
 

  3المستوى  2,881,083 2,365,399

طريقة مقارنة 
المبيعات لألرض 
وطريقة التكلفة 

للمبنى المقام على 
 األرض 

أسعار السوق 
المتداولة والسعر 
 لكل متر مربع 

 

════════ ════════ 
   

 

نشاءه على  إلألرض وطريقة التكلفة للمبنى الذي تم  يتم تقدير قيمة العقار االستثماري من خالل الجمع بين طريقة مقارنة المبيعات  

السوقية على أساس تستند طريقة مقارنة المبيعات الى مقارنة األسعار في أسواق نشطة لعقارات مماثلة والمعامالت األرض. 

متكافئ والتي يتم تعديلها مقابل الفرق في طبيعة العقار او موقعه او حالته. كما تقدم طريقة التكلفة مؤشر على القيمة باستخدام 

االستخدام  نفسي ال يدفع مقابل األصل مبلغ أكثر من تكلفته وذلك للحصول على أصل له المبدأ االقتصادي يقضي بأن المشتر

و  حالة التعرض لمخاطر أ و في أما لم تتم المعاملة في وقت غير مناسب او بطريقة غير مناسبة سواء من خالل البيع او اإلنشاء 

وإجراء و إعادة إنتاج األصل ستبدال أاب تكلفة اتقدم هذه الطريقة مؤشر على القيمة من خالل احتسوجود عوامل أخرى. 

 الخصومات المقابلة لالستهالك المادي وكافة أنواع التقادم. 
 

 لم يتم تغيير طرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة البيانات المالية السابقة.  
 

 حساسية المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للقيمة العادلة:  

دينار كويتي  620، يبلغ سعر السوق للعقار االستثماري )لكل متر مربع( المستخدم من قبل المقيم 2020ديسمبر  31كما في 

ى زيادة )انخفاض( في على حدة إلكل % في سعر المتر المربع 5دينار كويتي(. تؤدي الزيادة )االنخفاض( بنسبة  755: 2019)

  دينار كويتي(. 144,054: 2019دينار كويتي ) 118,270القيمة العادلة للعقار االستثماري بمبلغ 
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  19 –تفشي كوفيد    -25
 

انتشاره  وتسجيلباعتباره وباء   (19-كورونا )كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس 2020خالل شهر مارس 

ا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الكويت. اتخذت  هذا التفشيوقد أثر . السريع في جميع أنحاء العالم أيض 

الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي 

 ل في جميع أنحاء البالد.اغالق وحظر التجووفرض عمليات اإل
 

عدم التأكد من االقتصاد الكلي في تعطيل النشاط االقتصاد، ومن غير  إلى  والتدابير الحكومية الناتجة عنها 19كوفيد_تفشي أدى 

البيانات المالية، استندت المجموعة في هذه عند إعداد  .المجموعةالمعروف ما سيكون التأثير على المدى الطويل على أعمال 

  . المجمعة عند إعداد البيانات المالية افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة
 

كجزء من النتائج التشغيلية  المستجداتاالفتراضات وسيناريوهات التطوير والتأثيرات و إعداد المجموعة، واصلت وبناءا  عليه
البيانات تعديالت جوهرية على تؤدي إلى لها تأثير جوهري و المستقبلية التي قد يكون البيانات الماليةوالتدفقات النقدية لفترات 

 وفيما يلي االفتراضات الرئيسية .المجمعة المالية
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 والممتلكاتالمخزون  على عوامل عدم التيقن الجوهرية والتي تؤثرمؤشرات انخفاض القيمة أو في اعتبارها  المجموعةأخذت 

وإجراء التعديالت   الناتجة عن تغيير في بنود عقد تأجير،، خاصة  حق االستخدام  والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات
 .الالزمة في المبالغ المسجلة لهذه الموجودات في البيانات المالية المجمعة

 

 خسائر االئتمان المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية 
من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة  19-لقد استوجبت حاالت عدم التيقن التي تسببت بها جائحة كوفيد

. وقامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة مثل 2020ديسمبر  31في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
. ونتيجة لذلك، سجلت المجموعة تها التشغيليةالمجموعة عمليا  تمارس فيهالي المتوقع بالدولة التي  معدالت نمو إجمالي الناتج المح

 في االعتبار. 19مع أخذ تأثير كوفيد_ 2020ديسمبر  31بشكل مالئم مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في 
 

 منح حكومية 
لتغطية تكاليف الموظفين من   19كوفيد_كويتي لدعم   دينار  7,026مبلغ    إجمالي  المجموعة  استلمت،  السنةذلك، خالل    إضافة إلى

   اإليرادات األخرى في بيان الدخل الشامل. ضمن إدراج هذا المبلغحكومة الكويت. تم 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
في الفترات المستقبلية وطلب  المجموعةال يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن بشأن كيفية تأثير تفشي المرض على أعمال 

ا من تاريخ  12العمالء. لذلك، قامت اإلدارة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ في االعتبار فترة  شهر 

وعوامل  في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر  جمعةالم  التصريح بهذه البيانات المالية 

 19المستقبلية. تستند االفتراضات التي تم وضعها إلى نموذج التأثير المحتمل للقيود واللوائح الخاصة بـ كوفيد_ عدم التيقن

قترحة من اإلدارة على مدار الفترة. قد يستمر تأثير والمستويات المتوقعة من طلب المستهلك، إلى جانب االستجابات الم

 والموارد المالية كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية  للمجموعةفي التطور، ولكن استناد ا إلى وضع السيولة 19كوفيد_

على أساس مبدأ االستمرارية    لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي ومركزها  المجموعة، تظهر التوقعات أن  المجمعة

أساس مبدأ  علىالمجمعة  . ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه البيانات المالية2019ديسمبر  31لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 االستمرارية.

 

 




