
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 ش.م.ك. )مقفلة( جاسم للنقليات والمناولة شركة 

  وشركاتها التابعة  
 

 البيانات المالية المجمعة  
 

 2020ديسمبر   31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 المساهمين إلى حضرات السادة 

 ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات والمناولة
 

 البيانات المالية المجمعة   تدقيق  تقرير حول
 

 الرأي 

. )مقفلة( )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يُشار إليها معاً  جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك لشركة   المجمعة  لقد دققنا البيانات المالية

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

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

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة   ،في رأينا 

نقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها ال 2020ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية.
 

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

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

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

 اس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أس
 

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

تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  أدوات الرقابة الداخلية التي 

 الغش أو الخطأ.
 

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

اسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  مع اإلفصاح، متى كان ذلك من

 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 يتحمل المسؤولو
 

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

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

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

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

 للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.  
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 المستقل   تقرير مراقب الحسابات 

 المساهمين إلى حضرات السادة 

 ش.م.ك. )مقفلة( )تتمة(   شركة جاسم للنقليات والمناولة
 

 )تتمة(   البيانات المالية المجمعة تدقيق  تقرير حول  
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(  
 

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

 يلي: 
 

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

قيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر التد

عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ 

 يل أو تجاوز الرقابة الداخلية. أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضل
 

   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.  
 

 يرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل       تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد

 اإلدارة.
 

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

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

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

الة نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في ح

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

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

 االستمرارية.
 

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

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

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

إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة  ونحن مسؤولون عنحول البيانات المالية المجمعة. 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

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

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

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقل   تقرير مراقب الحسابات 

 المساهمين إلى حضرات السادة 

 ش.م.ك. )مقفلة( )تتمة(   شركة جاسم للنقليات والمناولة
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

البيانات الواردة في تقرير مجلس والشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة  أنفي رأينا أيضاً 

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

رورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ض

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

األساسي للشركة األم، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون 

ي ، أو لعقد التأسيس والنظام األساسوالتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1الشركات رقم 

أو مركزها   األم على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 2020ديسمبر  31للشركة األم، خالل السنة المنتهية في 

 المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  الفليج عدنان شيخه  

 فئة أ 289الحسابات رقم سجل مراقبي 

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021مارس  23
 

 الكويت

 

 



 وشركاتها التابعة  فلة(ش.م.ك. )مق يات والمناولةشركة جاسم للنقل
 

 

 .المجمعة المالية من هذه البيانات اتشكل جزء   22ى إل 1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 المجمع  بيان الدخل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضـاحات  

    

 24,004,963 21,172,927 3 إيرادات  

 (14,571,677) (14,612,013) 4 مصروفات تشغيل 
  

─────────── ─────────── 

 9,433,286 6,560,914  مجمل الربح 
    

 411,064 444,697 5 إيرادات أخرى 

 (2,587,536) (2,708,141) 6 مصروفات إدارية 

 (128,916) (117,647)  مويل تكاليف ت 
  

─────────── ─────────── 

 7,127,898 4,179,823  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة  

 (71,279) (41,558)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

 (71,279) (41,558)  الزكاة  

 (34,000) (24,000)  ة  مكافأة أعضاء مجلس اإلدار
  

─────────── ─────────── 

 6,951,340 4,072,707  ربح السنة  
  

═══════════ ═══════════ 

 فلس  46 فلس   27 17 ربحية السهم األساسية والمخففة 
  

═══════════ ═══════════ 

 



 وشركاتها التابعة  فلة(ش.م.ك. )مق يات والمناولةشركة جاسم للنقل
 

 

 .المجمعة المالية من هذه البيانات اتشكل جزء   22ى إل 1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 المجمع  الشامل  بيان الدخل

 2020ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة 

  2020 2019 

 ي دينار كويت دينار كويتي إيضاح  
    

 6,951,340  4,072,707  ربح السنة 
  

─────────── ─────────── 

    )خسائر( إيرادات شاملة أخرى:  

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

 (4,432)  (8,414)  عند التحويل فروق تحويل عمالت أجنبية
    

    المجمع:الحقا إلى بيان الدخل عادة تصنيفها بنود لن يتم إ

 252,000 150,000 7 إعادة تقييم أرض مستأجرة

ربح غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 77,590 42,289  الشاملة األخرى
  

─────────── ─────────── 

 325,158 183,875  ة إيرادات شاملة أخرى للسن
                                                           

─────────── ─────────── 

 7,276,498  4,256,582  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  

═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 





 

 تابعة ها الوشركات ش.م.ك.)مقفلة( شركة جاسم للنقليات والمناولة
 

 

 .المجمعة من هذه البيانات المالية اتشكل جزء   22إلى  1من  إن اإليضاحات المرفقة
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 المجمع الملكية غيرات في حقوق الت بيان

 2020ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة 

 
 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري 

 فائض  
 إعادة تقييم

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

 أرباح  
 المجموع  حلة مر

 دينار كويتي  يتي دينار كو ي  كويت  دينار دينار كويتي   دينار كويتي   تي  دينار كوي دينار كويتي   
        

 45,906,351 15,684,705  (1,246) 105,068 9,425,000 5,692,824 15,000,000  2020يناير  1كما في 

 4,072,707 4,072,707 - - - - - ربح السنة

 183,875 - (8,414) 42,289 150,000 - - سائر( شاملة أخرى للسنةإيرادات )خ 

 

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

 4,256,582 4,072,707 (8,414) 42,289 150,000 - - إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للسنة   

 - (418,982) - - - 418,982 - المحول إلى االحتياطي 

 (6,000,000) (6,000,000) - - - - - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 

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

 44,162,933 13,338,430 (9,660) 147,357 9,575,000 6,111,806 15,000,000   2020ديسمبر  31في 

 

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

        

 

 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري 

 فائض  
 إعادة تقييم

 طي  احتيا
 قيمة العادلة ال

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

 أرباح  
 المجموع  حلة مر

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

 44,629,853 15,446,155  3,186 27,478 9,173,000 4,980,034  15,000,000 2019يناير  1كما في 

 6,951,340 6,951,340 - - - - - ربح السنة

 325,158 - (4,432)  77,590 252,000 - - رى للسنةشاملة أخ  ر()خسائ إيرادات

 

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

 7,276,498  6,951,340 (4,432) 77,590 252,000 - - نة  لة للسالشام )الخسائر( إجمالي اإليرادات

 - (712,790)  - - - 712,790  - المحول إلى االحتياطي

 (6,000,000) (6,000,000) - - - - - (12فوعة )إيضاح توزيعات ارباح مد

 

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

 45,906,351 15,684,705  (1,246) 105,068 9,425,000 5,692,824 15,000,000   2019ديسمبر  31في 

 

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



 وشركاتها التابعة  م.ك. )مقفلة(ش. م للنقليات والمناولةاسشركة ج
 

 

 .المجمعة من هذه البيانات المالية اتشكل جزء   22 إلى 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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 بيان التدفقات النقدية المجمع  

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
  2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    أنشطة التشغيل 

 6,951,340  4,072,707  ربح السنة 
    

    ات النقدية:نقدية لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقت غير تعديال

 (134,410) (25,400) 5 بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  ربح

     - (42,597) 5 إنهاء عقد تأجير ربح من 

     - 1,014  خالل السنة  مشطوبة ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 4,028,392 4,064,108 7 استهالك    

 605,538 574,864 8 حق االستخدام إطفاء موجودات

 217,830 210,583 9 تجاريينالمدينين لل متوقعةالئتمان االمخصص خسائر 

 214,790 159,764 13 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (79,284) (52,962) 5 إيرادات فوائد

  (262,675) 5 حكومية  منحة 

 128,916 117,647  تكاليف تمويل
  

─────────── ─────────── 
  8,817,053  11,933,112 

    التغيرات في رأس المال العامل:

 9,897 (74,367)  مخزون

 (671,301) (968,186)  مدينون تجاريون ومدفوعات مقدما  

 (1,415,796)  1,503,007  تحقةدائنون تجاريون ومصروفات مس
  

─────────── ─────────── 
 9,855,912 9,277,507  لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا

  220,819  منحة حكومية مستلمة  

 (259,422) (193,973) 13 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
  

─────────── ─────────── 
 9,596,490 9,304,353  تجة من أنشطة التشغيل النقدية النا  صافي التدفقات

  

─────────── ─────────── 
    أنشطة االستثمار 

 (2,692,294) (4,363,973) 7 ومعدات   شراء ممتلكات ومنشآت 
 283,222 58,644  ممتلكات ومنشآت ومعدات متحصالت من بيع  

 1,300,000 500,000 10 الثة أشهر  ات فترة استحقاق أكثر من ثذ  صافي الحركة في الودائع الثابتة 
 79,284 52,962 5 إيرادات فوائد مستلمة  

  

─────────── ─────────── 
 (1,029,788)  (3,752,367)  نشطة االستثماردية المستخدمة في أصافي التدفقات النق

  

─────────── ─────────── 
    أنشطة التمويل 

 (6,000,000) (6,000,000) 12 مدفوعةتوزيعات أرباح 

 (56,811) (56,540)  ل مدفوعةتكاليف تموي

 (72,105) (61,107)  عقود تأجير التزامتكاليف تمويل مدفوعة عن 

 (548,444) (543,061)  عقود تأجير عن أصل المبلغ مدفوعات
  

─────────── ─────────── 
 (6,677,360) (6,660,708)  مستخدمة في أنشطة التمويلت النقدية الصافي التدفقا 

  

─────────── ─────────── 
 1,889,342 (1,108,722)  الزيادة في النقد والنقد المعادل   )النقص(   صافي

    

 (36,039) (6,177)  بيةتأثير تحويل عمالت أجن

 2,688,373 4,541,676  يناير   1النقد والنقد المعادل في 
  

─────────── ─────────── 
 4,541,676 3,426,777 10 ديسمبر   31ل في النقد والنقد المعاد

  

═══════════ ═══════════ 

    معامالت غير نقدية 

 1,740,136     -  16دولي للتقارير المالية  نتيجة تطبيق المعيار ال  تعديل انتقالي لموجودات حق االستخدام 

 (1,740,136)     -  16المالية لي للتقارير تأجير نتيجة تطبيق المعيار الدوتعديل انتقالي لمطلوبات عقود ال

     -  1,288,193   موجودات حق االستخدام    إلى ت ا إضاف

     - (1,288,193)   ت عقود التأجير  ا وبمطل   إلى إضافات 
  

─────────── ─────────── 
  - -     

  

═══════════ ═══════════ 
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   حول الشركةمعلومات  1
 

اتها  ركوش"( األم )"الشركة ش.م.ك. )مقفلة(  جاسم للنقليات والمناولةلشركة عة المجمتم التصريح بإصدار البيانات المالية 

وفقا  لقرار مجلس إدارة الشركة األم الصادر  2020ديسمبر  31تهية في للسنة المن عة"("المجمو بـإليها مع ا  يشارالتابعة )

مومية السنوية. يحق للجمعية  ة العمعيوتخضع لموافقة مساهمي الشركة األم خالل اجتماع الج  2021 رسما  21بتاريخ 

نوية لمساهمي الشركة  ماع الجمعية العمومية السالبيانات المالية المجمعة خالل اجت هذه عديلالعمومية لمساهمي الشركة األم ت

 م.  األ
  

الرئيسي مكتب ال إن عنوان .1979 مايو 25 بالكويت فيوتأسيسها تم تسجيلها مساهمة كويتية مقفلة شركة  هي األمإن الشركة 

الطابق الخامس،  ، 2، مجمع صالح سليمان الجراح العقاري، مكتب 8، مبنى رقم 1لشركة هو المرقاب، منطقة رقم المسجل ل

ان الشركة االم هي شركة تابعة لشركة القرين للصناعات البتروكيماوية ت. ، الكوي13089، الصفاة 22801 . ب.ص

 راق المالية.  لألو ويتشركة مدرجة في سوق الك  يش.م.ك.ع. وه
 

  - اسي:األسللنظام فيما يلي أنشطة الشركة األم طبقا 
 

  قل الركاب بأية وسيلة من وسائل  خص العمليات المتعلقة بنرج دولة الكويت وعلى االالقيام بجميع عمليات النقل البري خا

 .المواصالت البرية

  ية وسيلة  أبات والمعدات واالليات الخفيفة والثقيلة والمركت وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد جميع أنواع الشاحنا

 . ل وخارج دولة الكويتالمواد داخ نقل والبحري و ناولة والنقل البريالزمة للم

 (. عد موافقة الهيئة العامة للصناعةية صلة )بل البري أو لها بها أأي صناعة خاصة بالنق رويتط 

  رة وتغليف البضائع بكافة أنواعها مصدواردة واللئع اضا بلعلى اعمليات التخليص والشحن والمناولة. 

 ذا النشاطالمتعلقة بهت الحاويات البرية ومحطا انة وإنشاء الموانئ البحرية وارة وتشغيل وصيالمشاركة في إد. 

 المجموعةة االلكترونية طبقا لنشاط ارسة جميع أنشطة التجارمم . 

  ل المناولة والنقل البري والبحريمرتبطة بأعما الحرف لاو خدماتالإقامة وتأجير المباني الالزمة ألغراض. 

 ر ووكالء لشركات البواخره وخدمات البواخر وتموين البواخ بجميع أنواع النقل البحري . 

 ئرات والبضائع دارة المطارات والتي تشمل الخدمات االرضية المساندة للركاب والطا قل وإتقديم كافة خدمات الن

 .يالمرتبطة بالنقل الجو

  ا وفقا للقانون.لمسموح بهالحدود ا إطار والت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها فيالمنقتملك 

 تدار من قبل شركات وجهات   اليةرها في محافظ معن طريق استثما  األم ركةلمالية المتوفرة لدى الشاستغالل الفوائض ا

 .متخصصة

 حريالبالسفن والنقل  تحميل وتفريغالتقديم خدمات المناولة و. 

 ليات  عها داخل وخارج دولة الكويت وعلى األخص العمالقيام بجميع عمليات النقل البري للبضائع والمواد بمختلف أنوا

  .لة من وسائل النقلوقود والمياه والمواد الكيماوية الثمينة بأي وسيائع العامة والسائبة والالمتعلقة بنقل البض

  مع   وجهن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي األم أويجوز للشركة )فقط  مألا تملك االسهم والسندات لحساب الشركة

  ئالخارج ولها أن تنش يق أغراضها في الكويت أوالتي قد تعاونها على تحقشبيهة بأعمالها أو  التي تزاول أعماال هيئاتال

رة آنفا داخل أو خارج لمذكوة اويجوز للشركة األم مباشرة األنشط .(أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها 

 انونية أو كوكيل. دولة الكويت كشركة ق
 

 شطتها الرئيسية.أو مكملة أو ذات صلة بأنوز للشركة األم القيام بأنشطة أخرى مماثلة ج ي
 

 .  2020 أبريل 23من قبل مساهمي الشركة االم في  2019ديسمبر  31بيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ماد التم اعت
 

 أساس اإلعداد   2.1
 

 لدولية. مجلس معايير المحاسبة ا عنمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  لل
 

ة  جة بالقيموالموجودات المالية المدر المستأجرة األرضباستثناء  المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخيةانات المالية تم إعداد البي

 .  لةفق ا للقيمة العادالتي تم قياسها و ة األخرىالعادلة من خالل اإليرادات الشامل
 

 . للشركة األم العرضالرئيسية وعملة  ةلكويتي الذي يمثل العمللية المجمعة بالدينار اتم عرض البيانات الما 
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   واإلفصاحات التغيرات في السياسة المحاسبية      2.2
 

 والتفسيرات معدلة الة ويدجدالير اي معال

 يناير 1لسنوية التي تبدأ في أو بعد ي تسري للفترات ابتطبيق بعض المعايير والتعديالت الت ، مرة ألول قامت المجموعة 

 .أدناهالجديدة موضح  المحاسبيةتطبيق المعايير  عن ةالناتج التغيرات بيعة وتأثير . إن ط2020
 

ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعة   2020 سنةاألخرى ألول مرة في  التفسيراتتسري العديد من التعديالت و

 تسر بعد. رة ولكنها لم تفسيرات أو تعديالت صاد بالتطبيق المبكر ألي معايير أو للمجموعة. لم تقم المجموعة 
 

 ن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد موضح أدناه:إ
 

   عمال: تعريف األ3لتقارير المالية الدولي ل تعديالت على المعيار

والموجودات   أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة 3التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية يوضح 

جوهري يتجمعان معا  لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  إجراءن تتضمن كحد أدنى مدخالت وبد وأ، ال أعمالك

إلى  ات المطلوبة للوصولجراءون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلقد تتحقق د عمالذلك، أوضح التعديل أن األإلى  ضافةإ

لية في لية المجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبتأثير على البيانات الما المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت 

 .عمالج األمليات لدمحالة قيام المجموعة بإبرام أي ع
 

إصالح  : 39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ة دئة بمعدل الفاايير الخاصالمع

: االعتراف ت الماليةدوااأل 39لي ومعيار المحاسبة الدو األدوات المالية 9تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
بمعدل  مباشرة  بأعمال إصالح المعايير المتعلقة عددا  من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر والقياس

ة إلى عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستند الفائدة. وتتأثر

حيث أنه ليس  ةمجموعلل المجمعة الماليةالبيانات المتحوط له أو أداة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على عايير للبند الم

 .ةقات تحوط لمعدل الفائدلديها أية عال
 

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

عدم أو  جديدا  للمعلومات الجوهرية وفحواه كالتالي: "تعتبر المعلومات جوهرية في حالة إذا كان حذفها  الت تعريفا  التعدي دمتق

ي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات ولة أن يؤثر على القرارات التالمتوقع بصورة معق ها منإخفائأو  ا صحة التعبير عنه

  تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشأة المحددة التي قامت بإعدادها".ى إل ستناداالمالية ذات الغرض العام ا

المعلومات سواء أكانت معروضة بصورة  م حج أو  طبيعة ة يتوقف علىكونها جوهريتوضح التعديالت أن اتصاف المعلومات ب

ا  جوهريا  إذا كان عدم صحة التعبير عن المعلومات أمر ة. ويعتبرفي سياق البيانات المالي أخرىمجتمعة مع معلومات أو  منفردة

ثير على التعديالت تأ م يكن لهذه لرئيسيون. لمن المتوقع أن يؤثر بصورة معقولة على القرارات التي يتخذها المستخدمون ا

 ليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.البيانات المالية المجمعة و
 

 2018مارس  29للتقارير المالية الصادر في  لمفاهيمي اإلطار ا

ا وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو  معيار. إن  المتطلبات الواردة في أيال يمثل اإلطار المفاهيمي معيار 

لى اإلعداد ة القائمين عومساعدر، اييهو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في إعداد المع الغرض من اإلطار المفاهيمي

على تطوير سياسات محاسبية متسقة متى ال يكون هناك أي معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير 

 يتضمناساتها المحاسبية استنادا  إلى اإلطار المفاهيمي. على تلك الشركات التي قامت بتطوير سي سيؤثر هذا األمر فسيرها.وت

مت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعتراف بالموجودات اهيمي الذي تر المفطااإل

 .  عة للمجموعةالمجمالمالية البيانات أي تأثير على  لم يكن لهذه التعديالت. والمطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة
 

   19-تيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد: ام 16ية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المال

ديل على المعيار تع - 19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

لي للتقارير المالية عيار الدوعقود التأجير. تمنح التعديالت إعفاء  للمستأجرين من تطبيق إرشادات الم 16لية دولي للتقارير الماال

ا19-الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير 16   . نظر 

ا عملي ا، قلكون ؤجر  والممنوح من الم 19-دم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيدد يختار المستأجر عه مبرر 

،  2020يونيو  1بعد أو  يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في. تعديال لعقد التأجير أم اليمثل 

 المجمعة للمجموعة.البيانات المالية تعديل تأثير جوهري على ال هذال يكنبيق المبكر. لم كما يُسمح بالتط
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 سر بعدم تلكن لصادرة و معايير       2.3
 

. تنوي  للمجموعة المجمعةفيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية 
 عندما تصبح سارية المفعول. أمكن ذلكلمعايير متى تطبيق هذه ا المجموعة

 

 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية 
)المعيار الدولي  عقود التأمين 17قارير المالية عيار الدولي للتالم 2017لدولية في مايو لمحاسبة امجلس معايير ا أصدر

العتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن  لعقود التأمين يغطي ا(، وهو معيار محاسبي جديد شامل 17للتقارير المالية 
يار الدولي للتقارير )المع عقود التأمين 4للتقارير المالية  ار الدوليمحل المعي 17ة مالييسري، يحل المعيار الدولي للتقارير ال

أمين )أي التأمين على كافة أنواع عقود الت على 17. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 2005( الصادر في سنة 4المالية 
ك بما يخضع  تي تصدر هذه العقود وكذللمنشآت الالنظر عن نوع ابغض الحياة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( 

ف الشامل  الهدق. واستثناءات محدودة لنطاق التطبي تسري الضمانات واألدوات المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية.  لبعض
التأمين.  ا  لشركاتنموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز بأنه األكثر إفادة وتناسقهو تقديم  17 الدولي للتقارير المالية للمعيار

بيرة إلى عدم التطبيق بأثر والتي تستند بصورة ك 4رير المالية على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقا 
نموذجا  شامال  لعقود التأمين يغطي كافة  17ارير المالية ر الدولي للتقلية السابقة، يقدم المعيا ت المحاسبية المح ياسا للس رجعي
 لنموذج العام والذي يسانده: على ا 17سبة ذات الصلة. يعتمد أساس المعيار الدولي للتقارير المالية انب المحا جو

 

  ب المتغيرة(.اشرة )طريقة األتعا لمبة اتعديل محدد للعقود ذات مزايا المشارك 
  ع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقود قصيرة األجل.طريقة مبسطة )طريقة توزي 
 

إدراج مع  2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد البيانات المالية المجمعة على فترات  17ي للتقارير المالية يار الدوليسري المع
والمعيار  9يار الدولي للتقارير المالية  بتطبيق المعيطة أن تقوم المنشأة أيضا  تطبيق المبكر ولكن شرالب المبالغ المقارنة. ويسمح

 ال يسري هذا المعيارألول مرة.  17في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15المالية الدولي للتقارير 
 .المجموعةعلى 

 

 غير متداولة أو  المطلوبات كمتداولة   : تصنيف1حاسبة الدولي تعديالت على معيار الم
  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69من  ى الفقراتتعديالت عل 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 

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

  ل التسوية؛بحق تأجيالمقصود ما 

 بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية؛ ال 

  حق التأجيل؛المنشأة للن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة 

 قة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشت

 لى تصنيفها.االلتزام ع
 

جعي. ها بأثر رويجب تطبيق 2023يناير  1بعد أو  فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في ديالت علىتسري التع
وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب الحالية  الممارساتتأثير التعديالت على تعمل المجموعة حاليا  على تقييم 

 .إعادة التفاوض
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -قبل االستخدام المقصود   والمعدات: المتحصالت الممتلكات والمنشآت 
الممتلكات والمنشآت   16الدولي  ةتعديالت على معيار المحاسب 2020و حاسبة الدولية في مايعايير المأصدر مجلس م

بيع بنود   بخصم أي متحصالت من منع المنشآت من أن تقوموالمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود، والتي ت
آت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك  ات والمنشالممتلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلك

من ذلك، تسجل   هزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدال  األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون جا 
 الخسائر.أو  ل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباحالمتحصالت من بيع مثالمنشأة 

 

وال بد من تطبيقه بأثر رجعي  2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ فيالمجمعة ة رات البيانات المالييل على فتيسري التعد
معروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق  أقرب فترة داية بعد بأو  المتاحة لالستخدام في  على بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 التعديل ألول مرة.
 

 . المجموعة على ماديتأثير لها قع أن يكون المتوس من ت ليإن هذه التعديال
 

 أساس التجميع   2.4
 

 طرةالسي تتحقق. 2020ديسمبر  31كما في  عةتابال وشركاتها مجموعة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل
ركة المستثمر فيها ويكون لديها ها في الشعندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركت

 ا على الشركة المستثمر فيها.  القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرته
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 )تتمة( أساس التجميع  2.4
 

 يكون لدى المجموعة: ها فقط عندما مجموعة على الشركة المستثمر فيبصورة محددة، تسيطر ال
 

 لحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة افيها )أي سيطرة على الشركة المستثمر ال
 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(؛

 و  ركة المستثمر فيها؛تغيرة من مشاركتها في الشتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات مال 
  ائداتها.طرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عخدام سيعلى استالقدرة 

 

عندما تحتفظ افتراض بأن اغلبية حقوق التصويت تؤدي الى ممارسة السيطرة. ولتعزيز هذا االفتراض، و هناكبشكل عام، 
 الحقائقتبارها كافة المجموعة في اعللشركة المستثمر فيها، تأخذ  ق التصويت أو حقوق مماثلةالمجموعة بأقل من أغلبية حقو
 لك:تها على الشركة المستثمر فيها بما في ذمدى سيطر والظروف ذات الصلة عند تقييم

 

  حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها الترتيب التعاقدي القائم مع 
 اقدية األخرىلترتيبات التعالناتجة من ا الحقوق 
 لمحتملةوحقوق التصويت االتصويت لدى المجموعة  حقوق 

 

والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل  الوقائعستثمر فيها إذا كانت لشركة المتعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على ا
يطرة على الشركة  دما تحصل المجموعة على السواحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عن

دراج الموجودات والمطلوبات  ة. ويتم إعندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابع وقف هذه السيطرةالتابعة وتت
اريخ من ت المجمعة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في بيان الدخل واإليرادات والمصروفات المتعلق

 شركة التابعة.جموعة على الالمسيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة حصول المجموعة على ال
 

لمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى ابمساهمي  األخرىاإليرادات الشاملة  د من بنودتتعلق األرباح أو الخسائر وكل بن
لمالية للشركات ند الضرورة على البيانات اإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت ع

ات  عة. ويتم استبعاد كافة الموجودية للمجمومع السياسات المحاسب للشركات التابعة المحاسبية تتماشى السياساتالتابعة لكي 
عامالت فيما والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالم

 جموعة بالكامل عند التجميع.بين أعضاء الم
 

 معاملة حقوق ملكية.  لسيطرة، كن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد ايتم المحاسبة ع
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة(، والمطلوبات،  
.  الدخل المجمعفي بيان و خسائر اح أأي أربب االعترافيتم كية االخرى؛ في حين قوق الملحصص غير المسيطرة، وبنود ح وال

 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.  يأ ب ترافعاالويتم 
 

 فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة: 
 

 التأسيس بلد  اسم الشركة 

 حصة الملكية % 
 2019 2020 يةاألنشطة الرئيس

     

 نقل البضائع   %100 %100 الكويت  ي لنقل الوقود ذ.م.م. ي تي سشركة ج 
     

ت واآلليا ت شركة جي تي سي لتأجير المعدا
 تأجير السيارات والمعدات   %100 %100 الكويت  الثقيلة والخفيفة ذ.م.م. 

     

محتفظ بها من خالل شركة جي تي سي  
     .م.م.  لنقل الوقود ذ

ر المكائن وتأجي لمشتري للنقل العامة اشرك
 %100 %100 العراق  والخدمات البحرية وتخزين البضائع ذ.م.م. 

الخدمات البحرية  المعدات والنقل العام وتأجير 
 ئع وتخزين البضا

     

 شركة جي تي سي اللوجيستية ذ.م.م. 
المملكة العربية  

 %100 %100 السعودية 
تخزين  ل المسافرين والخدمات الشحن ونق
 ة والثقيلة  الخفيفوتأجير المعدات  

     

محتفظ بها من خالل شركة جي تي سي  
     للمعدات الثقيلة والخفيفة ذ.م.م.  

الطرق للنقل والمعدات  رقمفت شركة
 %100 %100 قطر   *ذ.م.م.

تأجير المعدات الخفيفة والثقيلة بما فيها  
 والرافعات الشوكية ومولدات الطاقة الرافعات 
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   تتمة( ) أساس التجميع  2.4
 

  2020ديسمبر  31كما في  معدات ذ.م.م.شركة مفترق الطرق للنقل وال% في 51بنسبة  فعلية م حصة ملكية * لدى الشركة األ

ملكيتها الفعلية بنسبة  قامت المجموعة استنادا الى استشارة المستشار القانوني بتقييم حصة %(. 51: 2019ديسمبر  31)

 % في الشركة التابعة.  100
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 اإليرادات االعتراف ب

إلى العميل بقيمة تعكس المقابل  تلخدما على البضائع أو ال السيطرة ء عند نقالعقود مع العميتم االعتراف باإليرادات من ال

مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. وانتهت المجموعة إلى أنها تعمل   ل عليهالحصو أحقيتها في الذي تتوقع المجموعة 

دمات قبل تحويلها إلى خ اعة أو المطية على البضأساسية في جميع ترتيبات إيراداتها حيث إنها تسيطر بصورة ن كمنشأة

 يل. العم
 

 يرادات. بمعايير االعتراف المحددة التالية أيضا  قبل االعتراف باإليجب الوفاء 
 

 إيرادات الخدمات
ادات اإليرتشمل إيرادات الخدمات بصورة رئيسية إيرادات المناولة والشحن وإدارة المخزون والنقل والتخزين. يتم االعتراف ب

 .إلى العميل لخدماتعند تقديم اى مدار الوقت لع الخدمات من تقديم
 

 إيرادات الفوائد
ئدة الفعلي وهو المعدل الذي يخصم بدقة  حقاق الفوائد باستخدام طريقة معدل الفا يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند است

 الي.القيمة الدفترية لألصل الم إلى صافي ألداة الماليةالمتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة على مدار العمر المتوقع ل
 

   منح حكومية

م المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة. عندما ه سيتم استاليتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأن

حميل التكاليف لها تيتم خالتي لفترات الار اى مدات على أساس منتظم علإيرادتتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها ك

ات إيرادتسجيلها كل ما، يتم ذات الصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة بأص

 بمبالغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.  
 

 األرباحإلى  هما إدراج القيم االسمية ويتم صل والمنحة بتسجيل األدية، يتم ر نقت غيندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجوداع

نمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة على أقساط سنوية  إلى  ل، استنادا  الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصأو 

 متساوية.  
 

 لكويت للتقدم العلمي  مؤسسة احصة 

دل بناء على قرار ا  إلى الحساب المعتنادة اس% من ربح السن1لعلمي بنسبة تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم ا

من   المرحلةكمة ر المتراائوالخس جباريذي ينص على وجوب استبعاد المحول إلى االحتياطي اإلجلس إدارة المؤسسة، والم

 الحصة.   السنة عند تحديد ربح
 

 زكاة ال
 10اعتبارا  من  الساري 2007لسنة  58قم ية رعة وفقا  لقرار وزارة المال% من ربح المجمو1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

 .  2007سمبر دي
 

 عقود التأجير  

ا كان العقد ينقل الحق يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير، أي ما إذ قدتقوم المجموعة في تاريخ بدء العقد بتقييم ما إذا كان الع

 رة زمنية لقاء مقابل نقدي. في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفت
 

 عة كمستأجرجموالم
غير  قود التأجير ذات العمروع كافة العقود باستثناء العقود قصيرة األجليقة فردية للقياس واالعتراف لجموعة طرتطبق الم

ر وعقود الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير لتسجيل مدفوعات عقود التأجي المحدد

 موجودات ذات الصلة. الحق في استخدام المثل تي توموجودات حق االستخدام ال
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة    2.5
 

 )تتمة( قود التأجير ع
 )تتمة(  رالمجموعة كمستأج 

 خدامموجودات حق االست (أ
يكون األصل األساسي متاحا بدء عقد التأجير )أي تاريخ أن في تاريخ تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام 

اض القيمة والمعدلة بما للتكلفة ناقصا  أي استهالك متراكم وخسائر انخف ق االستخدام وفقا  . وتقاس موجودات ح خدام(تلالس
عقود التأجير المسجلة والتكاليف  ير. تتضمن تكلفة هذه الموجودات قيمة مطلوبات قياس لمطلوبات عقود التأج  يعكس أية إعادة

ر مستلمة. يتم  اقصا  أي حوافز عقود تأجيي أو قبل تاريخ البدء نعقود التأجير المسددة فية المباشرة المتكبدة ومدفوعات المبدئ
أو األعمار اإلنتاجية المقدرة  قد التأجيرلقسط الثابت على مدى مدة عتهالك موجودات حق االستخدام على أساس ااس
 اإلنتاجية المقدرة للموجودات:أيهما أقصر. وفيما يلي األعمار  موجوداتلل
 

 سنوات  3    أرض 
 سنوات  3                مباني 

 

 لقيمة. كما تتعرض موجودات حق االستخدام النخفاض ا
 

 مطلوبات عقود التأجير ( ب
أجير حيث تقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود التأجير ير في تاريخ بداية عقد التطلوبات عقود التأج بم لمجموعةتعترف ا

مدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في طبيعتها( ر التأجيمدفوعات عقد الضمن وتت لمسددة على مدى فترة العقد.ا
ت وكذلك المبالغ التي من غيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالتأجير المتناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد ال

الممارسة لخيار الشراء والتي سعر على فوعات عقد التأجير القيمة التخريدية. كما تشتمل مدالمتوقع سدادها بموجب ضمانات 
نهاء عقد التأجير في حالة إذا كانت الغرامات إلمن المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل المجموعة ومدفوعات 

 على غيرة التي ال تعتمدحالة مدفوعات عقود التأجير المتالتأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي  مدة عقد
 مدفوعات.ر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المؤش

 

بداية عقد التأجير  أجير، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد الت
في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ ضمن المتكان معدل الفائدة  في حالة إذا

ل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد  تعكس تراكم الفائدة بينما يتم تخفيضها مقاب لتأجير لكيمطلوبات عقد ا
تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد طرأ أن يد التأجير في حالة اس القيمة الدفترية لمطلوبات عققي

ديد مدفوعات عقود  تح ناتجة من التغير في مؤشر أو معدل مستخدم لستقبلية ال)مثل التغيرات في المدفوعات المالتأجير 
 ألصل ذي الصلة.ا إجراؤه في التقييم بشأن شراء أو تغير في التقييم الذي يتم التأجير(

 

 وعقود الموجودات منخفضة القيمة  األجل ير قصيرة لتأجود اعق
الخاصة بها  األجلبة لعقود تأجير الممتلكات والمعدات قصيرة لنسبا  األجلتطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة 

األصل(. كما راء ار شوالتي ال تتضمن خي أقل من تاريخ بداية التأجيرأو  شهرا   12)أي تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة 
ات المكتبية التي تعتبر منخفضة دإعفاء االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير المعالمجموعة تطبق 

على  نخفضة القيمة كمصروفاتموجودات موعقود ال األجلالقيمة. ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأجير في حالة العقود قصيرة 
 على مدى فترة عقد التأجير.  القسط الثابت أساس

 

 المجموعة كمؤجر 
الهامة المرتبطة بملكية األصل  ايا ر والمزحويل كافة المخاطجموعة بموجبها بتيتم تصنيف عقود التأجير التي ال تقوم الم

تأجير وتدرج بت على مدى فترة عقد الير الناتجة على أساس القسط الثا تتم المحاسبة عن إيرادات التأج كعقود تأجير تشغيلي.
في ئية المتكبدة المباشرة المبدتضاف التكاليف  جمع نظرا لطبيعتها التشغيلية.مضمن اإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر ال

إيرادات نفس األساس الذي يتم به تسجيل  التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتسجل على
 سجيل اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.التأجير. يتم ت

 

  ومعدات شآت ممتلكات ومن
  والمعدات بالتكلفة بالصافي بعدالممتلكات والمنشآت درج ت ، بمبلغ معاد تقييمهلمستأجرة التي يتم قياسها االرض ا باستثناء

ل جزء من  لفة تكلفة استبدا. تتضمن هذه التك، إن وجدتاض في القيمةمتراكمة من االنخف سائرأي خ أو  / االستهالك المتراكم و
. عند االعترافت اإلنشاء طويلة األجل فيما لو تم الوفاء بمعايير القتراض لمشروعا معدات وتكاليف االوت الممتلكات والمنشآ 

المجموعة هذه األجزاء رات فاصلة، تدرج على فتمعدات الوالممتلكات والمنشآت ن ضرورة استبدال أجزاء جوهرية م
ته في القيمة  فحص رئيسي، تدرج تكلفك. بالمثل عند إجراء ات أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفق ا لذلكموجودات فردية ذ

ح والصيانة كافة تكاليف اإلصالب االعترافتم . ياالعترافوالمعدات كاستبدال فيما لو تم الوفاء بمعايير  للمنشآت دفتريةال
 بيان الدخل المجمع عند تكبدها.  ى في األخر
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة    2.5
 

 )تتمة(  ومعدات شآت ممتلكات ومن

القيمة التخريدية ر اإلنتاجية المقدرة التالية للموجودات بعد خصم أساس القسط الثابت على مدى األعما تهالك على يحتسب االس

 كما يلي:
 

 اإلنتاجي مر الع 

 سنة 15-3 معدات  سيارات و 

 سنوات  10 مستأجرة  أرضعلى  تحسينات 

  سنوات  10 - 5 مباني سابقة التجهيز 

  سنوات   5 - 3 ت أثاث وتركيبا 

 سنوات  5 وات ومكائن دأ 
 

فع  قع منا و عند عدم توعند البيع أ االعتراف به إلغاءم والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا  يتلمنشآت الممتلكات واإن بند 

ين سبة بالفرق باألصل )المحتاالعتراف ب إلغاءصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن اقت

 األصل.االعتراف ب إلغاءن الدخل المجمع عند لألصل( في بيا  دفتريةالحصالت البيع والقيمة صافي مت
 

في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس  للموجودات الستهالك ق اوطرنتاجية األعمار اإلالتخريدية والقيمة تتم مراجعة 

 مستقبلي، متى كان ذلك مناسبا . 
 

والمعدات   الممتلكات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة تمام، يتم تحويلد التنفيذ بالتكلفة. بعد اإلاألعمال الرأسمالية قي رجتد

 .ذات الصلة

 

للتأكد من عدم  على فترات منتظمة كل ثالث سنوات يتم إجراء تقييم . بالقيمة المعاد تقييمها ة أجرمستاألرض اليتم قياس 

ض فائ فيإعادة التقييم ب تغييرات مرتبطةأي  تدرج. دفتريةالعن قيمته  ماديةقييمه بصورة تقيمة العادلة ألصل معاد اختالف ال

لألصل نفسه  عادة التقييمإل انخفاض هذه التغييرات فيه تعكسي الذحد ، باستثناء إلى الةضمن حقوق الملكي إعادة التقييم

التقييم في  عادةإلة في بيان الدخل المجمع. يسجل أي عجز دي هذه الحالة تسجل الزيافي بيان الدخل المجمع وفسابق ا والمسجل 

 والمسجل في فائض إعادة التقييم.سه نف ائض حالي لألصلصة فمقا  يتم معه إجراءإلى الحد الذي بيان الدخل المجمع باستثناء 
 

 المخزون 

بطيئة الحركة أو متقادمة   بنود ألي مخصصات  احتسابا أقل بعد بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهم يدرج المخزون

وحالته  قعهمو إلى المخزون إليصالوتشمل المصروفات المتكبدة  مرجحلاإلى مبدأ المتوسط  المخزونتستند تكلفة  أو تالفة.

  رة مثل سعر الشراء وتكاليف الشحن والمصروفات العرضية األخرى.الحاض
 

 مقدرة الضرورية إلتمام البيع.المقدر ناقصا  تكاليف اإلتمام والتكاليف ال يعكن تحقيقها إلى سعر البيستند صافي القيمة المم
   

 موجودات غير المالية قيمة الانخفاض 

ا الم تجري .  أن أصال  ما قد تنخفض قيمتهلتحدد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  مجمعة مالية بياناتكل  ريخبتاجموعة تقييم 

القيمة الممكن  بتقديروم المجموعة ي، تقرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوشر أو عند ضمثل ذلك المؤ فإذا ما ظهر

عادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكاليف حتى البيع أو  ال يمةن استردادها هي الققيمة الممكدها لهذا األصل. إن الاستردا

مستقلة على واردة  نتجا  لتدفقات نقديةى حدة ما لم يكن األصل مويتم تحديدها لكل أصل عل القيمة أثناء االستخدام، أيهما أكبر،

ألصل ما أو   دفتريةالندما تزيد القيمة . عخرىوعات الموجودات األيتم إنتاجها من الموجودات أو مجمنحو كبير عن تلك التي 

 قيمته الممكن استردادها. انخفضت قيمته ويخفض إلى  وحدة إنتاج النقد عن القيمة الممكن استردادها، يعتبر األصل قد
 

خصم يعكس  دل مع لية باستخداما الحا ية المستقبلية المقدرة إلى قيمتهالقيمة أثناء االستخدام، يتم خصم التدفقات النقد تقييمعند 

يف حتى البيع، العادلة ناقصا  التكال ألصل. عند تحديد القيمةيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة با لقل ةالسوق الحالي اتتقييم

يتم إدراج خسائر  شرات القيمة العادلة المتاحة.مؤب يتم تأييدها هذه العمليات الحسابية يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن 

 لقيمة في بيان الدخل المجمع. ض اخفا ان
 

مع وظيفة األصل   بما يتفقفي فئات المصروفات في بيان الدخل المجمع  جيل خسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرةتس يتم

رادات إلين اج إعادة التقييم ضمسابقا  وفي تلك الحالة يتم إدرا الذي انخفضت قيمته، باستثناء بالنسبة للعقار الذي تم إعادة تقييمه

إعادة تقييم أي  غ يعادلبلبمادات الشاملة األخرى الة يتم تسجيل انخفاض القيمة أيضا  في اإليرالشاملة األخرى. في هذه الح

 سابقة.  
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 )تتمة( محاسبية الهامة ياسات الملخص الس      2.5
 

 مة( ت)ت   ير الماليةانخفاض قيمة الموجودات غ

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن  مجمعة مالية  بياناتإجراء تقييم بتاريخ كل يتم  شهرة،ال باستثناءودات بالنسبة للموج 

تقدير ب تقوم المجموعة ا المؤشر، د موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذسابقا  لم تعقيمة المسجلة ائر انخفاض الخس

خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا  فقط إذا كان هناك تغير   رددات إنتاج النقد. يتم ده للموجودات أو وح الممكن استرداالمبلغ 

الحالة  ذ إدراج آخر خسارة من انخفاض القيمة. في هذهها لألصل منلممكن استردادحديد القيمة افي االفتراضات المستخدمة لت

التي كان  دفتريةالاوز القيمة وال تتج ردادها تها الممكن استللموجودات قيم دفتريةالز القيمة محدود ا بحيث ال تتجاو لردايكون 

ل في سنوات سابقة، ويسجل  قيمة األص ارة انخفاض فييتم تسجيل خس من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم

ا بمبفي بيان  الردهذا  ة إعادة تم معاملة العكس كزيادلغ معاد تقييمه وفي هذه الحالة يالدخل المجمع إال إذا كان األصل مدرج 

 رادات الشاملة األخرى. تقييم في اإلي

 

 األدوات المالية  

 الموجودات المالية 

 لقياس المبدئي وا  االعتراف
 الماليــة عمــال المنشــأة المســتخدم فــي إدارة الموجــوداتماليــة اســتناد ا إلــى نمــوذج أنيف الموجــودات التحــدد المجموعــة تـصـ 

 .الماليةللموجودات التعاقدية  وخصائص التدفقات النقدية
 

 تقييم نموذج األعمال

مالية لتحقيق هـدفها رة مجموعات الموجودات الموعة نموذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضل عن كيفية إداتحدد المج 

مسـتوى أعلـى للمحـافظ على حدة، وإنما يتم تقييمه عند  يم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداةمن األعمال. وال يتم تقي

 :علومات التي يتم مراعاتها ما يلي. تتضمن المملحوظة تمعة ويستند إلى عواملمج 
 

 اسات عمليا .للمحفظة وتطبيق تلك السي السياسات واألهداف الموضوعة 

 دارة تلك بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إ وذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظالمخاطر التي تؤثر على أداء نم

 إلضافة إلىالمخاطر؛ با 

  المبيعات والتوقعات حول  ت في الفترات السابقة وقيمتها وتوقيتها باإلضافة إلى أسباب تلكمعدل التكرار المتوقع للمبيعا

 .نشاط المبيعات المستقبلية
 

ريو  ريو األسوأ" أو "سينا ورة معقولة دون وضع نموذج "السينا ذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصيستند تقييم نمو

لتوقعات األصلية حقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن ااالعتبار. في حالة تحاالت الضغط" في 

مال، ولكنها ستدرج هذه  لية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمن تصنيف الموجودات الما  المجموعة، لن تغير للمجموعة

 المشتراة مؤخرا . المالية المستحدثة أوعند تقييم الموجودات المعلومات 
 

 ختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط(ل المبلغ والفائدة فقط )اتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أص
دة ات أصل المبلغ والفائتستوفي اختبار مدفوع كانتجودات المالية لتحديد ما إذا بتقييم الشروط التعاقدية للموالمجموعة م تقو

قد يتغير على ي عند االعتراف المبدئي واالختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بأنه القيمة العادلة لألصل المالفقط. ألغراض هذا 

بطة بأصل المبلغ ية لألموال ومخاطر االئتمان المرتالفائدة بأنها المقابل لقاء القيمة الزمنوتُعرف مدى عمر األصل المالي. 

اقدية تتمثل ذلك هامش الربح. وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاألخرى والتكاليف وكطر اإلقراض األساسية ومخا 

قد تغير من توقيت  إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقديةما المجموعة صل المبلغ والفائدة فقط، تراعي في مدفوعات أ

 ما يلي:وعة المجمالشرط. وتراعي بحيث ال تستوفي هذا  ات النقدية التعاقديةأو مبلغ التدفق
 

 تدفقات النقدية؛األحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت ال 

  المالي؛الرفع مزايا 

 لسداد؛شروط السداد المبكر ومد أجل ا 

  ال   تي لموجودات المحددة )مثل ترتيبات افي التدفقات النقدية من موجودات  المجموعةالشروط التي تحد من مطالبة

 تتضمن حق الرجوع(؛

 دة بصورة دورية.ادة تحديد معدالت الفائمثل إع –مزايا التي تعدل المقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال ال 
 

دفقات النقدية النكشاف للمخاطر أو التقلب في التتسمح بالتعرض ألكثر من المستوى األدنى من اإن الشروط التعاقدية التي 

ئدة فقط.  تتيح تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفا غير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي ال  ديةالتعاق

 دلة من خالل األرباح أو الخسائر.لحاالت، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العا وفي مثل هذه ا
 

 لية كما يلي:نيف وقياس موجوداتها الما جموعة تصحددت الم
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 ة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتم       2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 موجودات المالية )تتمة( لا

 القياس )تتمة( المبدئي واالعتراف  
 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

كال ستيفائها حالة ا طفأة فيبالتكلفة الم المجموعة بقياس الموجودات الماليةهذه الفئة هي األكثر ارتباطا  بالمجموعة. تقوم 

 :الشرطين اآلتيين
 

 فاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحت  

 التعاقدية؛ و

 فقط     الفائدةأصل المبلغ و دية في تواريخ محددة تمثل مدفوعات أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تدفقات نق

 ألصل المبلغ القائم. 
 

ة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة. يتم ا  قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقحقيتم ال

في تعرضه النخفاض  االعتراف باألصل أو تعديله أو  ءغا إلعند  بيان الدخل المجمعباح أو الخسائر ضمن االعتراف باألر

 قيمة.ال
 

 لمعادل.والنقد والنقد االتجاريين عة المدرجة بالتكلفة المطفأة المدينين الموجودات المالية للمجمو نتتضم
 

 رادات الشاملة األخرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلي
تها في أسهم كأدوات حقوق  ثماراف استبل لإللغاء تصنيير قا للمجموعة أن تختار على نحو غعند االعتراف المبدئي، يجوز 

في تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة نفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوملكية مص

س كل أداة على أسا  تاجرة. يتم تحديد التصنيف علىوتكون غير محتفظ بها لغرض الماألدوات المالية: العرض،  32الدولي 

 دة.ح 
 

ات األرباح كإيرادات ائر لهذه الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر. وتسجل توزيعال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخس

تفيد المجموعة من هذه  عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تس المجمع أخرى في بيان األرباح أو الخسائر

هذه األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى. إن  صل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل ة األتكلف استرداد لجزء منالمتحصالت ك

 تعرض لتقييم انخفاض القيمة.المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال ت أدوات حقوق الملكية
 

 هذه الفئة.  ء ضمنإللغا نحو غير قابل ل تها في األسهم علىتصنيف استثمارا اختارت المجموعة
 

 التجاريون المدينون
 أي خسائر ائتمان متوقعة.  واتير ناقصا  الصادر به ف غير المخصومبالمبلغ األصلي التجاريون يدرج المدينون 

 

  النقد والنقد المعادل
ثة أشهر أو أقل. يتم  ثال دتها ا فترة استحقاق ملدى البنوك والودائع الثابتة ولهميتكون النقد والنقد المعادل من النقد واألرصدة 

 لنقد المعادل بالتكلفة المطفأة بواسطة معدل الفائدة الفعلي.إدراج النقد وا
 

 اس الالحق قيال
 ها كما يلي:المالية على تصنيف القياس الالحق للموجودات يعتمد

 

 تجاريونمدينون 
ا ناقمبلغ األصلي بالصافي الب ناريوالتج يدرج المدينون ها. يتم تقدير الديون لغ المشكوك في تحصيمخصص لقاء المبال ص 

ة  محتمل. تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانيعندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمرا  غير  المشكوك في تحصيلها 

 استردادها.
 

 والنقد المعادلقد الن
ذات فترة الثابتة البنوك والودائع  ة لدىادل من النقد واألرصد، يتكون النقد والنقد المعالمجمع قديةنألغراض بيان التدفقات ال

 أشهر أو أقل.  3استحقاق مدتها 
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 الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية    2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 الموجودات المالية )تتمة( 

 )تتمة(  القياس الالحق 
 ت الشاملة األخرىالل اإليرادابالقيمة العادلة من خ موجودات مالية مدرجة 

 فادلة. ويتم االعتراالحقا  بالقيمة الع يرادات الشاملة األخرىمن خالل اإل العادلةمة لمالية المدرجة بالقياس الموجودات اقي يتم

لة األخرى وعرضها في األرباح العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشام ةبالتغيرات في القيم

ا  في اإليرادات الشاملة األخرى بقسا  ألرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها لكية. ويتم تحويل احلة كجزء من حقوق المالمر

ح . كما تسجل إيرادات توزيعات األربا المجمع االعتراف وال يتم االعتراف بها في بيان الدخل إلغاء باح المرحلة عند إلى األر

كٍل  ما لم تمثل بشالمجمع خرى في بيان الدخل إليرادات الشاملة األمة العادلة من خالل امن االستثمارات في األسهم بالقي

اإليرادات الشاملة األخرى. وال تخضع  ر وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في واضح استردادا  لجزء من تكلفة االستثما 

 اض القيمة. ألخرى إلى تقييم انخفادلة من خالل اإليرادات الشاملة ااالستثمارات في األسهم بالقيمة الع
 

   عترافالا إلغاء
(  ما ينطبق عليه ذلكحسب مالية مماثلة من مجموعة موجودات  مالي أو جزء من أصل  جزء أو أصل مالي )يتم االعتراف بال 

 عندما:
 

 في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو تنتهي الحقوق 

  ا بدفع التدفقات النقدية أو تتحمل التز األصل من ذلكدفقات النقدية في استالم الت حقوقها يل موعة بتحوتقوم المج ام 

إما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل وض والدفع"؛ تيب "القببموجب تر آخرل دون تأخير مادي إلى طرف لكامالمستلمة با 

هامة المخاطر والمزايا ال لمجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافةكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( أال تقوم ا

 دت السيطرة على األصل. لألصل ولكنها فق
 

، تقوم قبض والدفع"نقدية من األصل أو الدخول في ترتيب "الة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات الجموععندما تقوم الم

ر فاظ بكافة المخاطبتحويل أو االحت تقم إذا لم .االحتفاظ وإلى أي مدى ذلكتحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية  ما زالتبتقييم ما إذا 

المجموعة في السيطرة على ألصل، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار لى اع لمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرةوا

لى صل المحول وااللتزام المرتبط به عفي هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األ األصل.

تمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل ة. يتم قياس السيطرة المسزامات التي تحتفظ بها المجموعوااللتأساس يعكس الحقوق 

 لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل.  دفتريةالبالقيمة األصلية المحول 
 

 جودات المالية  يمة الموانخفاض ق
قيمة العادلة من خالل المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للئتمان لخسائر اال موعة مخصصتسجل المج 

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة األرباح أو الخسائر. 

سوف تشمل التدفقات ة لسعر الفائدة الفعلي األصلي. تقريبيالمها، مخصومة بنسبة النقدية الذي تتوقع المجموعة است التدفقات

ئتمانية األخرى التي تعتبر جزء ا ال بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من النق

 .يتجزأ من الشروط التعاقدية
 

ت التعرض للمخاطر االئتمانية التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة ة لحاالعلى مرحلتين. بالنسب م تسجيل خسائر االئتمان المتوقعةتي

بدئي، يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل الـ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف الم

ا القادمة )خسائر اال 12 ا(.  12لمدة  ئتمان المتوقعةشهر  خاطر االئتمانية التي حدثت فيها رض للمبالنسبة لحاالت التع شهر 

مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب

 داة(. لمتوقعة على مدى عمر األلتعثر )خسائر االئتمان االمتبقي للتعرض، بصرف النظر عن توقيت ا
 

خسائر االئتمان المتوقعة  واحتسبت بتطبيق المنهج المبسط الوارد ضمن المعيار  المجموعةقامت  ريين،التجا للمدينين سبة لنبا 

السابقة بخسائر  ةالمجموعمصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة  المجموعة سبت ر عمر األداة لهذه األدوات. واحتعلى مدا

 . للمجموعةاالقتصادية  بطة باألرصدة والبيئةامل المستقبلية المرتسب مع العوان مع تعديلها بما يتنا االئتم
 

يوما . ومع   365تعاقدية لمدة الة التأخر في سداد المدفوعات الوتعامل اإلدارة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في ح 

لية أو الخارجية تشير المعلومات الداخ حالة أن  في بعض الحاالت، وذلك فيألصل المالي كأصل متعثر ذلك، قد تعتبر اإلدارة ا

 للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل.   المجموعةتالم عدم احتمالية اسإلى 
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 ة الهامة )تتمة( سبيسياسات المحاملخص ال   2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 المطلوبات المالية 

 والقياس  االعتراف المبدئي 
الموجودات المالية  تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة ، في حالةائد ا ادلة ز بالقيمة العالمطلوبات المالية مبدئيا  كافة جيل تم تسي

 .ن خالل األرباح أو الخسائرغير المدرجة بالقيمة العادلة م
 

 والمصروفات المستحقة. التجاريين الدائنينالمطلوبات المالية للمجموعة  تتضمن
 

 الالحق  ياس الق
 ها كما يلي:تصنيف ية علىمطلوبات الماليعتمد القياس الالحق لل

 

 مستحقة مصروفاتوتجاريون  دائنون
ن قبل المورد أو  بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير م يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء

 لم تصدر.
 

 االعتراف  إلغاء
 مطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. بط بالالمرت ء من االلتزامالتزام مالي عندما يتم اإلعفا راف باالعت إلغاءيتم 

 

ام المالي الحالي ض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو تعديل شروط االلتزعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقر

يدرج الفرق في ديد، وتزام ج لواعتراف با ي اللتزام األصلاعتراف با  كإلغاءديل التع بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو

 ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.  دفتريةالالقيمة 
 

 العادلة   ة قياس القيم

في  السعر المستلم من بيع أصل أو المدفوع لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين السوق بأنها عادلة مة الالقي تعرف

 ملة بيع األصل أو نقل االلتزام:راض حدوث معا يستند قياس القيمة العادلة على افتالقياس. اريخ ت
 

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أوالبيع أو النقل 

 األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسي. في السوق قل بيع أو النال 
 

 ة. أو السوق األكثر مالءم سوق الرئيسي يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى ال
 

استخدامها عند تسعير يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق 

 االقتصادية المثلى. مصالحهمق األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقي
 

في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل  درة المشاركلألصل غير المالي قلة القيمة العاديراعي قياس 

المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من  بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل

 مستوى له. 
 

 اعتماد علىتحقيق أقصى ة العادلة، مع نات كافية لقياس القيمتوفر لها بيا أساليب تقييم مالئمة للظروف يالمجموعة خدم تست

 ظة.استخدام المدخالت غير الملحو والحد منلمدخالت الملحوظة ذات الصلة ا
 

ضمن الجـدول المجمعة ي البيانات المالية ادلة أو االفصاح عنها فبات التي يتم قياس قيمتها العتصنف كافة الموجودات والمطلو

 لقياس القيمة العادلة ككل: الجوهريةلي، استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت رمي للقيمة العادلة، والمبين كما ياله
 

 ؛مطلوبات مماثلةة لموجودات أو غير المعدلة( في األسواق النشطة )األسعار المعلن: 1 المستوى 

  لحوظ ا بشكل قياس القيمة العادلة مل ة بالنسبةالجوهريييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت : أساليب تق2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

 حوظ ا.قياس القيمة العادلة ملل بالنسبة الجوهرية: أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت 3 المستوى 
 

كانت   إذاما  المجموعةد متكرر، تحد أساسبيانات المالية المجمعة على لمطلوبات المدرجة في البالنسبة للموجودات وا

ي  المدخالت ذقد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من  التحويالت

 . مجمعة مالية بياناتة العادلة ككل( في نهاية كل فترالتأثير الهام على قياس القيمة 
 

ات استناد ا إلى طبيعة وسمات ومخاطر ة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبلغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموع

 أعاله. األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح
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 ( ة الهامة )تتمةملخص السياسات المحاسبي   2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 

 ألدوات المالية مقاصة ا

درج صافي المبالغ في بيان المركز المالي المجمع إذا كان  والمطلوبات المالية ويالمالية  اتبين الموجود إجراء مقاصةتم ت

 الموجوداتالسداد على أساس الصافي لتحقيق  وتنوي المجموعة ةالمسجلمقاصة المبالغ ب يلزمهناك حق قانوني حالي 

 حد.وتسوية المطلوبات في آن وا
 

 ة الخدمة للموظفين   مكافأة نهاي

 المحليى المستو

اية الخدمة لكافة موظفيها الكويتيين المحليين وموظفيها الوافدين. ان استحقاق هذه المزايا يستند تقدم المجموعة مكافأة نه

تصر فترة التوظيف. تقتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدى الى الرا

 ند استحقاقها. ك المساهمات التي تصنف كمصروف عتلالتزامات المجموعة على 
 

ئة العامة للتأمينات االجتماعية إضافة الى ذلك، وفيما يتعلق بالموظفين الكويتيين، تقدم المجموعة أيضا اشتراكات الى الهي

ند ع المساهمات التي تسجل كمصروفة يقتصر على تلك المحتسبة كنسبة من رواتب الموظفين. ان التزام المجموع

 استحقاقها. 
 

 المستوى الدولي
نهائي للموظفين تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لكافة موظفيها الدوليين. ان استحقق هذه المزايا بناءا على الراتب ال

تزامات المجموعة على هذه  الخدمة. تقتصر الفترة دمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدى خ وطول مدة ال

 تحقاقها. تراكات التي تسجل كمصروف عند اسشاال
 

 مخصصات 

ومن  وقع من قبل،  المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث قيدت

إجراء تقدير موثوق  م ويمكن لتسوية االلتزا ةتتضمن منافع اقتصاديالتي موارد صادر لل تدفقالمحتمل أن يتطلب األمر 

 االلتزام. مبلغل نهم
 

 لمحتملة ا المطلوبات 

 التي موارددر للالصا تدفق الفي بيان المركز المالي المجمع ولكن يفصح عنها ما لم يكن  المحتملةال تسجل المطلوبات 

 . مستبعد اأمرا  منافع اقتصادية  تتضمن
 

 العمالت األجنبية 

ا العملة الرئيسية كيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار اليتم عرض الب المجموعة  للشركة األم. وتقوم ويتي وهو أيض 

العملة  تلك مالية المجمعة لكل شركة باستخدام ، ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات اللكل شركة بتحديد العملة الرئيسية

 .الرئيسية
 

 لمعامالت واألرصدةا
ر الصرف الفورية للعملة الرئيسية لمجموعة وفق ا ألسعا شركات ان قبل ممبدئي ا امالت التي تتم بالعمالت األجنبية تقيد المع

 .ألول مرة لالعترافذات الصلة في تاريخ تأهل المعاملة 

 

سعار الصرف إلى العملة الرئيسية وفقا  أل بيةبالعمالت األجن المدرجة الموجودات والمطلوبات النقديةل يتحويعاد كما 

البنود النقدية ضمن   تسوية أو تحويلعن الفروق الناتجة تدرج  .المجمعة المالية البيانات بتاريخللعملة الرئيسية الفورية 

 بيان الدخل المجمع. 
 

ريخ باستخدام أسعار الصرف في توا لها يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويإن البنود غير النقدية التي 

للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار ر النقدية التي يتم قياسها وفقا  المعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنود غي

ويل البنود غير تح  ة العادلة. يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة عنتم فيه تحديد القيميالصرف كما في التاريخ الذي 

عن التغير في القيمة العادلة األرباح أو الخسائر الناتجة ب رافاالعتسة بالقيمة العادلة على نحو يتماشى مع النقدية المقا 

بيان دلة في اإليرادات الشاملة األخرى أو أرباح أو خسائر قيمتها العا  جإدرا)أي أن فروق تحويل البنود التي يتم  للبند

 (.على التوالي بيان الدخل المجمعلة األخرى أو ضا  في اإليرادات الشاميتدرج أ عالدخل المجم
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 ة الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبي   2.5
 

 )تتمة(  العمالت األجنبية 

 شركات المجموعة 
األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  للعملياتعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

لعمالت األجنبية الناتجة رف للسنة. تدرج فروق تحويل ار الصأسعا ، وتحول بيانات الدخل بمتوسط المجمعة يةالمال البيانات

يدرج بند اإليرادات الشاملة األخرى أجنبية،  عمليةعن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع 

 جمع.األجنبية ضمن بيان الدخل الم العمليةالمتعلق بهذه 
 

 سبية الهامة  المحاضات  األحكام والتقديرات واالفترا   2.6
 

 مبالغ المدرجةن اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على الانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب مإن إعداد البي

عدم التأكد  إن . المحتملةات واإلفصاح عن المطلوب المرفقةلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات 

للموجودات أو   دفتريةالة على القيم مادي عديلراء تإج تائج تتطلب ن إلىلتقديرات يمكن أن يؤدي ات واتراضمن هذه االف

 المطلوبات المتأثرة في فترات مستقبلية.
 

 البياناتتاريخ  في لتقديراتالتأكد من اعدم ل األخرى الرئيسيةو المستقبلية لمصادربا  تتعلق التي الرئيسية االفتراضات فيما يلي

 والمطلوبات للموجودات دفتريةالقيمة لا علىي مادتعديل  سبب في إجراءتت وهريةج  مخاطرب ترتبط والتيالمجمعة  ليةا الم

المجمعة.  المتاحة عند إعداد البيانات المالية  ؤشرات الم إلى المجموعة  وتقديرات افتراضاتتستند  الالحقة. المالية السنة خالل

تجة ا نالسوق أو ظروف  في يراتتغالبلية بسبب بشأن التطورات المستقالحالية ضات فتراواال تتغير الظروف، قد ومع ذلك

 عند حدوثها.  ات في االفتراضاتنطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغير خارج
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
فأة. بالنسبة  لتكلفة المطالمدرجة با  المرتبطة بأدوات الدينقعة تمان المتواس مستقبلي بتقييم خسائر االئأسعلى  المجموعة تقوم 

  المجموعةالمتوقعة. وبالتالي، ال تقوم بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان  المجموعةاريين، تقوم للمدينين التج 

ن المتوقعة على مدى عمر ئتماخسائر اال إلىص خسائر استنادا ل مخصتسج  رات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلكبتتبع التغي

بخسائر  سابقةخبرتها ال إلىبإنشاء مصفوفة مخصصات تستند  موعةمج ال. قامت تاريخ كل بيانات مالية مجمعة فياألداة 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه   دية.العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصا  مقابلتعديلها  ، بعدئتماناال

 .يراتالتقد
 

 والمعدات   والمنشآتلكات للممت االستهالك ذات الصلة رسوموريدية والقيم التخ  ةاألعمار اإلنتاجي
  للممتلكات والمنشآتاالستهالك ذات الصلة  رسومومقدرة والقيم التخريدية التحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية 

أو التقادم الفني  من االستعمال ف والتآكل الماديقع لألصل أو التللمتواالستخدام ا مراعاةبعد  اتالتقدير ه د هذتحدت عدات. والم

االستهالك المستقبلية عندما ترى   رسوم ويتم تعديل التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنويا  القيمة تراجع اإلدارة  .جاريأو الت

 عن التقديرات السابقة.نتاجية تختلف اإلدارة أن األعمار اإل
 

 لمعدات     اوات والمنشآت  متلكالمانخفاض قيمة 
أن  لىإتشير األحداث أو التغيرات في الظروف  عندما والمعدات نشآت ات والمالممتلكدارة بتقييم االنخفاض في قيمة تقوم اإل

 قد ال يمكن استردادها.  دفتريةالقيمة ال
 

 لي:مراجعة انخفاض في القيمة ما ي إلىتؤدي  هامة والتي قد تبرتشمل العوامل التي تع
 

 من االستخدام العادي.  يمكن توقعه مع مرور الوقت أو ما  يتجاوزبما السوق  ري في قيمةانخفاض جوه 

 ية.بالرقا  هامة في التكنولوجيا والبيئاتات تغير 

  سوأ، من المتوقع. أسوأ، أو سيكون أ لألصلأن األداء االقتصادي  إلىدليل من التقارير الداخلية يشير 
 

 المجموعة كمستأجر –ء واإلنها  خيارات التجديد منتي تتضالير مدة عقود التأج تحديد 
خيـار مـد فتـرة عقـد ب أي فترات تتضـمن جان إلىد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير ة عقة مدمجموعتحدد ال

بصورة معقولـة لتأكد حالة ار في أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجي ، أوقولممارسته بشكل معمن التأجير في حالة التأكد 

 ممارسته. من عدم
 

أي أنهـا . اء عقـد التـأجيرأو إنهـ  تجديـد ارقولة ممارسـة خيـ ذا كان من المؤكد بصورة معقييم ما إحكام في تاأل لمجموعةاتطبق 

يـة التـأجير، يخ بداد تـارعـ هـاء. وبخيار التجديـد أو اإلن إما مارسة ديا  لمافزا  اقتصا تحقق ح  تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي

 المجموعـةضـمن نطـاق سـيطرة يقـع ر جوهري في الظـروف دث أو تغيان هناك ح ا كتأجير إذلعقد اتقييم مدة  المجموعةتعيد 

 عقــاراتعلـى ال ةت كبيـرتحسـينا  جـراءإ)مثـل  ى قـدرتها علـى ممارسـة أو عـدم ممارسـة خيــار التجديـد أو اإلنهـاءعلـ  ويـؤثر

  .(المستأجرة
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 )تتمة( لهامة سبية اات واالفتراضات المحاتقديروال  األحكام   2.6
 

  ل االقتراض المتزايدتقدير معد – عقود التأجير
متزايد ئدة المتضمن في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض التحدد بسهولة معدل الفا  نأ للمجموعةال يمكن 

  والاألمالقتراض  هداسد ةموعالمج ة الذي يتعين على دعدل الفائهو م  متزايداض المعدل االقتر بات التأجير. إنلقياس مطلو
ن يتم االقتراض أاقتصادية مماثلة على الزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثل لألصل المرتبط بحق االستخدام في بيئة ال

ا تاده، والذي يسد "ةمجموععلى الالقتراض المتزايد ما "يتعين معدل ا لذلك يعكس  لمدة مماثلة مقابل ضمان مماثل. طلب تقدير 
ل  معد ربتقدي المجموعة تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد التأجير. تقوم  إلىج ما تحتا أو عند حوظة ملسعار أوفر م تعند عد

 .ةنشأ مقديرات الخاصة بالعندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض الت ملحوظةاالقتراض المتزايد باستخدام مدخالت 
 

 المستأجرة رضادة تقييم األإع
التغيرات في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة تقييمه مع إدراج المستأجرة بمبلغ معاد  رضألابقياس المجموعة  تقوم

  رض. تم تقييم األلمجمعةا المالية البياناتتقييم مستقل لتقييم القيمة العادلة في تاريخ  بيرخ تعانت المجموعة باألخرى. اس
طبيعة وموقع   محددة مثل سوق مل واع مقابل معدلة  مماثلةأسعار دليل قائم على السوق باستخدام  ىإلوع تأجرة بالرج المس

 وحالة العقار.
 

 يرادات  اإل 3
 

 نوع الخدمات والمعدات.  استناد ا إلىالمجموعة لدى مع العمالء من العقود يرادات اإل وزيعفيما يلي ت
 

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 كويتيدينار 

   

 2,591,314 2,291,341 نقل  

 9,248,414 8,387,535 مناولة 

 11,287,766 9,659,716 ت  معدا تأجير

 877,469 834,335 تخزين 
 ────────── ────────── 
 21,172,927 24,004,963 
 ══════════ ══════════ 

     إليرادات اب توقيت االعتراف  

  12,640,717 11,348,106 ة زمنية معينة  فترفي  مقدمة  خدمات بضاعة و

 11,364,246 9,824,821 الوقت   دار على م  ة مقدم خدمات و  ة بضاع

 ───────── ───────── 

 24,004,963 21,172,927 عقود مع العمالء  ال اإليرادات من    إجمالي
 ═════════ ═════════ 

   لجغرافية واق ا األس 

  22,326,620   19,203,811  الكويت 

  1,147,144   1,378,688  قطر

  531,199   590,428  السعودية 

 ───────── ───────── 

 24,004,963 21,172,927 الي اإليرادات من العقود مع العمالء إجم

 ═════════ ═════════ 
 

 يل مصروفات تشغ 4

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 ر كويتيدينا

   

 5,363,966 4,851,035 تكاليف موظفين

 3,808,662 3,835,935 (  7استهالك )إيضاح 

 1,982,273 2,518,124 ية للسيارات وصيانة مواد استهالك

 416,012 350,460 تكاليف عقود من الباطن  

 1,279,240 1,220,682 الت مناولة  حوافز وعمو

 605,538 574,864 إطفاء موجودات حق االستخدام

 1,115,986 1,260,913 أخرى 
 ────────── ────────── 
 14,612,013 14,571,677 
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  مصروفات تشغيل 4
 

دينار  1,614,769: 2019ار كويتي )دين 1,554.764ن المسجل كمصروفات بمبلغ المخزو تتضمن مصروفات التشغيل

دينار   140,857: 2019)ال شيء تم استردادها بمبلغ  إليها الحاجة  تفانتمخصصات  مصروفات التشغيل تتضمن (. كويتي

   .(كويتي
 

 إيرادات أخرى   5

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 79,284 52,962 إيرادات فوائد 

 116,625  17,250 ية )بالصافي(عمالت أجنبح تحويل اربأ

 134,410 25,400   ومعدات  بيع ممتلكات ومنشآت من ح رب

     - 42,597 (8إيضاح ) د تأجيرربح من إنهاء عقو

     - 262,675 * حة حكوميةمن

 80,745 43,813 رى خ أ
 ────────── ────────── 
 444,697 411,064 
 ══════════ ══════════ 
 

في القطاع الخاص شركات ت تدابير لمساعدة ي لكوادولة حكومة  تخذتا، 19-يدكوف جائحةير ولة للتخفيف من تأثا مح  يف* 

  ة ست القطاع الخاص لمدة تصل إلى يفة كويتيى العاملة الحكومية المقدمة للقولالمساعدة ا بيرتداه الهذل وتشم .الجائحة ةمواجه

ا من أاي تسرأشهر   .2020 بريلعتبار 
 

ية  حكومح ال"محاسبة المن 20ي ة الدولعيار المحاسبلم ا فق  و ويتيك اردين 262,675 قدره مبلغب ليما الدعم ال المحاسبة عنيتم 

  على مدى  تماثلعلى أساس م، "رىأخ إيرادات " كـ رئح أو الخسا ا رباأل في وتسجيله ،"المساعدة الحكومية اتإفصاح و

 الصلة.تكاليف الموظفين ذات  اتفورمص ألمافيها الشركة  سجلالفترات التي ت
 

 إدارية    مصروفات  6

 
2020 
 يتيودينار ك

2019 
 دينار كويتي

   

 1,383,324 1,204,951 تكاليف موظفين

 415,469 236,588 مصروفات اتصاالت واستشارات وإصالح وصيانة

 219,730 228,173 (7استهالك )إيضاح 

 217,830 210,583 (9جاريين )إيضاح ن تيمتوقعة لمدينالئتمان الخسائر ا

 351,183 827,846 أخرى 
 

────────── ────────── 

 

2,708,141 2,587,536 
 

══════════ ══════════ 
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 ومعدات ممتلكات ومنشآت  7

 
 سيارات 
 ومعدات 

   أرض 
 رة مستأج

 تحسينات على 
 مستأجرة  أرض 

 مباني 
 يز سابقة التجه

 أثاث 
 وتركيبات 

 أدوات 
 ومكائن 

 ل رأسمالية أعما
 المجموع  قيد التنفيذ

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

         :إعادة التقييمأو  التكلفة 

 77,188,781 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 10,156,150 63,024,901 2020 يناير 1في   

 4,363,973 90,171 8,658 58,665 21,744 61,965     - 4,122,770 إضافات  

 150,000        -     -     -     -     - 150,000        - إعادة تقييم  

 (686,536)     -     -     -     -     -     - (686,536) مستبعدات    

 (186,078)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (7,968) شطب   

     - (232,504)     -     -     -     -     - 232,504 تحويالت   

 (5,162)     - 3,629 (1) (3,650)     -     - (5,140) تعديل تحويل عمالت أجنبية  

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

 80,824,978 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 10,306,150 66,680,531 2020ديسمبر  31ي ف 

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

         االستهالك:  

 39,980,396     - 140,496 1,026,225 994,884 600,271     - 37,218,520 2020يناير  1في   

 4,064,108     - 13,691 57,931 40,425 116,126     - 3,835,935 للسنة المحمل  

 (653,292)     -     -     -     -     -     - (653,292) مستبعدات   

 (185,064)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (6,954) شطب    

 (2,923)     - 3,629 (2) (3,643)     -     - (2,907) ت أجنبيةعمال تعديل تحويل  

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

 43,203,225     - 137,838 936,294 1,021,394 716,397     - 40,391,302 2020ديسمبر  31في  

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

         صافي القيمة الدفترية: 

 37,621,753 90,171 29,205 157,870 229,370 519,758 10,306,150 26,289,229 2020ديسمبر  31في  

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

 سداد اقستحقا دون رضر األاسمية مماثلة إليجا  معدالتب ألجل غير مسمى يمكن تجديدها رة ستأج مال رضألا االتفاقيات بشأناإلدارة أن  رىت ،التأجيرعقود ل قديةالتعا مدة لاعن بصرف النظر 
بصفة  ةالمستأجر رضاإلدارة بإعادة تقييم األ قوم . تملك حر أرضك هذه التأجيرقود عن عالكويت، يتم المحاسبة دولة في  المتعارف عليها  سياساتوطبقا لللتجديد عقد التأجير وبالتالي،  زيادة أي

 ات. على فترات منتظمة كل ثالث سنو دورية
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 ومعدات )تتمة( ت ممتلكات ومنشآ 7
 

المستأجرة  رضالحديثة بموقع وفئة األ الخبرةب يتمتعونذات الصلة وو ها المعترف ب ذوي المؤهالت المهنيةلين من قبل اثنين من المقيمين المستقتقدير القيمة العادلة ، تم اليةالح  خالل السنة
األعمال قطاع قييم المعروفة بطرق الت إلىالمستأجرة بالرجوع  رضالقيمة العادلة لألتقدير . يتم التقييمينالقيمة األقل من بين  إلى التغير في القيمة العادلة استنادا تقييمها. تم احتساب مالتي يت

من الجدول الهرمي   2ت وتقاس ضمن المستوى يعا طريقة مقارنة المب إلىيمة العادلة استنادا لة. تم تحديد القثالحديثة للعقارات المما  ات بيعمال ةلك قيمي ذلى بيانات السوق بما فإد ستنتي تال
ة كفائض  يمباشرة ضمن حقوق الملك وإدراجها  رىة األخ الشامل اإليراداتضمن ( كويتيار دين 252,000: 2019)دينار كويتي  150,000للقيمة العادلة. تم إدراج ربح إعادة التقييم بمبلغ 

 إلىمتر مربع( لمقدر )لفي سعر السوق ال( % 5: 2019)% 5متر مربع(. سيؤدي االنخفاض بنسبة ل)ل لقيمة العادلة كان سعر السوقاالفتراض الجوهري المستخدم في تحديد اإن إعادة تقييم. 
   .(دينار كويتي  447,808: 2019) دينار كويتي 515,308ة بمبلغ لقيمانخفاض ا

 

 
 سيارات 

 ات د ومع
   أرض 

 مستأجرة 
تحسينات على  

 أراضي مستأجرة 
 مباني 

 يز سابقة التجه
 أثاث 

 وتركيبات 
 أدوات 
 ومكائن 

 أعمال رأسمالية 
 ع المجمو قيد التنفيذ

 كويتي   دينار دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  

         :عادة التقييمإأو  التكلفة
 75,809,147 385,992 186,364 1,126,849 1,053,149 1,169,905 9,904,150 61,982,738 2019يناير  1في  

 2,692,294 214,296 19,964 48,966 81,582 4,285     - 2,323,201 إضافات 

 252,000     -     -     -     -     - 252,000     - إعادة تقييم 

 (1,294,975)     - (30,986)     -     -     -     - (1,263,989) مستبعدات  

 (266,059)     -     -     -     -     -     - (266,059)   شطب  

     - (367,784) 547 7,510 108,211     -     - 251,516 تحويالت 

 (3,626)     - (1,155) 35     -     -     - (2,506) تحويل عمالت أجنبية  ديل تع 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 77,188,781 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 10,156,150 63,024,901 2019ديسمبر  31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

         ك:الاالسته

 37,273,816     - 155,685 969,606 954,595 490,575     - 34,703,355 2019يناير  1في  

 4,028,392     - 13,087 56,647 40,300 109,696     - 3,808,662 المحمل للسنة 

 (1,146,163)     - (27,345)     -     -     -     - (1,118,818) مستبعدات  

 (137,864)     -     -     -     -     -     - (137,864) شطب  

 (37,785)     - (931) (28) (11)     -     - (36,815) الت أجنبية  تحويل عم تعديل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 39,980,396     - 140,496 1,026,225 994,884 600,271     - 37,218,520 2019يسمبر د 31في  

 

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

         صافي القيمة الدفترية:

 37,208,385 232,504 34,238 157,135 248,058 573,919 10,156,150 25,806,381 2019ديسمبر  31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ومعدات )تتمة( ممتلكات ومنشآت  7
 

 :كما يلي بيان الدخل المجمع فياالستهالك  رسوم  تم توزيع
 

 

2020 2019 

 

 يكويتدينار  دينار كويتي
 

  

 3,808,662 3,835,935 (  4مصروفات تشغيل )إيضاح 

 219,730 228,173 (  6يضاح إمصروفات إدارية )
 ────────── ────────── 
 4,064,108 4,028,392 
 ══════════ ══════════ 
 

 تأجير ال عقود 8
 

 المجموعة كمستأجر 

بصفة والمباني  رضاألأجير تقود ع ةتبلغ مدالمستخدمة في عملياتها.  د الممتلكاتبنوتأجير للعديد من  عقود لدى المجموعة 

الموجودات ملكية المؤجر في مقابل حق مكفولة بضمان لديها موعة طبقا  لعقود التأجير المج  اتالتزامإن سنوات.  3 عامة

 و تأجيرها من الباطن. لموجودات المستأجرة أعن اعلى المجموعة التنازل بصفة عامة حظر يُ ة. المستأجر
 

ا أي لدى المجموعة عدات مكتبية  كذلك عقود تأجير لمشهرا  أو أقل و  12 ة تأجيرها مد بلغتأجير لمعدات تال دعقوبعض  ض 

"  ة لقيمد تأجير الموجودات منخفضة اعق"و "األجل يرتأجير قصد عقـ "ات االعتراف لمنخفضة القيمة. تطبق المجموعة إعفاء

 ذه العقود.  على ه
 

 :السنةة والحركات خالل لمسجلادام فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخ 
 

 ليجمااإل مباني  يضاأر 

 دينار كويتي يتير كودينا دينار كويتي 

    2019يناير   1كما في  

 1,740,136 1,548,511 191,625 16للتقارير المالية  تطبيق المعيار الدولي  تأثير
 

────────── ────────── ────────── 

 1,740,136 1,548,511 191,625 معاد إدراجه( )  2019يناير    1 في كما 

 (605,538) (538,451) (67,087) إطفاء

 (737) (303) (434) فروق تحويل عمالت أجنبية
 ────────── ────────── ────────── 

 1,133,861 1,009,757 124,104 2020ديسمبر  31موجودات حق االستخدام كما في 

 1,288,193 1,288,193     - االستخدام إضافات إلى موجودات حق 

 (574,864) (562,116) (12,748) إطفاء 

 (806,972) (707,596) (99,376) االستخدام  موجودات حق استبعاد 

 (45) (45)     - جنبية ق تحويل عمالت أوفر
 

────────── ────────── ────────── 

 1,040,173 1,028,193 11,980 2020ديسمبر  31ام كما في الستخداحق    موجودات 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 :السنةالتأجير المسجلة والحركات خالل بات الدفترية لمطلو ما يلي القيمةفي
 

 2020 2019 

 ينار كويتيد دينار كويتي 
   

     - 1,193,507 2020يناير   1كما في  

 1,740,136     - 16الدولي للتقارير المالية  يار يق المع تأثير تطب

     - 1,288,193 تأجير مطلوبات ل إضافات 

 72,105 61,107 تأجير المطلوبات ل ائدة ف

 (620,549) (604,168) مدفوعات 

     - (849,569)   تأجير مطلوبات  استبعاد 

 1,815 (2,339) فروق تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ───────── 

 1,193,507 1,086,731 ديسمبر   31ما في  التأجير ك مطلوبات  
 ═════════ ═════════ 
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 ( تتمة)  تأجير العقود  8
 

 )تتمة(   لمجموعة كمستأجرا
 

2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 575,143 581,493 ة متداول 

 618,364 505,238 غير متداولة 
 ───────── ───────── 

 1,086,731 1,193,507 
 ═════════ ═════════ 
 

سبة  ني بيان المركز المالي المجمع التأجير المسجلة فلمطبق على مطلوبات تزايد االمتوسط المرجح لمعدل االقتراض الميبلغ 
5 .% 
 

 .18 إيضاح فيالتأجير تم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات ي
 

 المجمع:المسجلة في بيان الدخل فيما يلي المبالغ 
 

 2020 2019 

 دينار كويتي ويتيكدينار  
   

 605,538 574,864 امإطفاء موجودات حق االستخد

 72,105 61,107 التأجيرمطلوبات لفائدة  مصروف

 2,552 (2,294) عمالت أجنبية ق تحويلوفر

     - (42,597) ربح من إنهاء عقود التأجير
 ───────── ───────── 

 680,195 591,080 المسجل في بيان الدخل المجمعلغ لمبا إجمالي
 ═════════ ═════════ 
 

 مدفوعات مقدما  وتجاريون  مدينون  9
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 5,874,719 6,654,743 (جمالياإلبتجاريون ) مدينون

 (1,690,906) (1,901,227) وقعةمتالئتمان الناقصا: مخصص خسائر ا
 ───────── ───────── 

 4,183,813 4,753,516 بالصافي() ونمدينون تجاري

 1,711,957 739,188 ادات مستحقة  إير

 489,649 455,640   ودائع مقدما  وعات مدفو

 466,171 1,417,705 موردين إلى دفعة مقدما  

     - 41,856 تحقة منح حكومية مس

     - 61,151 (15 إيضاح)مساهم المستحق من 

 265,441 447,695 مدينون آخرون
 ───────── ───────── 
 7,916,751 7,117,031 
 ══════════ ══════════ 
 

 : ليت كما يكان جاريينللمدينين التالئتمان المتوقعة خسائر افي مخصص  الحركة إن
 

 2020 2019 

 دينار كويتي يتدينار كوي 
   

 1,474,984 1,690,906 يناير  1في 

:  2019)دينار كويتي  ال شيء رد بمبلغ البعد )بالصافي  ئر االئتمان المتوقعة للسنةخسا 
 217,830 210,583   (دينار كويتي 82,858

 (1,440)     - شطب 

 (468) (261) فروق تحويل عمالت أجنبية
 ────────── ────────── 
 1,901,227 1,690,906 
 ══════════ ══════════ 
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   )تتمة(   ومدفوعات مقدما  يون  تجارمدينون  9
 

خالل مدة  القيمة أو منخفضةرة السداد متأخ  غير المتبقية المدينين التجاريينأرصدة قبض  ستحقي، 2020سمبر دي 31 كما في

 على ضمانات المجموعة القيمة بالكامل. ال تحصل  غير منخفضة التجاريين المدينينأرصدة داد ستريوما . من المتوقع ا 30أقل 
 .التجاريين المدينينأرصدة مقابل 

 

 والنقد المعادل النقد   10
 

 :  ما يلي ديسمبر 31لنقد والنقد المعادل في يتضمن ا
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 1,991,676 876,777 أرصدة لدى البنوك ونقد  

 3,550,000 3,050,000   ابتة ئع ثودا 
 ────────── ────────── 

 5,541,676 3,926,777 لمجمع كز المالي امرا  لبيان الالنقد والنقد المعادل وفق

 (1,000,000) (500,000) من ثالثة أشهر    كثر أل ثابتة ذات فترات استحقاق أصلية  ودائع 
 ────────── ────────── 

 4,541,676 3,426,777 ان التدفقات النقدية المجمع  النقد والنقد المعادل وفقا  لبي
 ══════════ ══════════ 
  

يتم  سنويا . ( %3.5 إلى% 2.5: 2019)% 3.5 إلى% 1 ا بينمعدل فائدة فعلي يتراوح ممتوسط  تدرالثابتة  إن الودائع
تسهيالت   ابلمق اتنها كضما دينار كويتي( محتفظ ب 50,000 : 2019دينار كويتي ) 50,000الثابتة بمبلغ  عائودالحتفاظ باال

 . (16جموعة )إيضاح لما إلىائتمانية أخرى ممنوحة 
 

 رأس المال  11
 

ا  150,000,000من  كاملالمصرح به والمصدر والمدفوع بال األمالشركة  يتكون رأسمال   150,000,000 :2019)سهم 
 بالكامل. مدفوعة نقدا    ،للسهم (فلس 100: 2019) فلس 100بقيمة  ا(هم  س
 

 وتوزيعات األرباح لفائض  اوطيات االحتيا 12
 

 جباري اإل  حتياطيالأ( ا
اسي  لالحقة لها، والنظام األسوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت ا 2016لسنة  1رقم  لشركاتقا  لقانون اوف

 جبارياالحتياطي اإل ىإلكاة لزمي واالعل % من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم10 نسبة تم استقطاع، يماأل للشركة
بموجب قرار  ستقطاعاتدفوع والتي يتم بعدها وقف هذه االالم أس المال% من ر50االحتياطي نسبة  إجمالي بلغحتى ي

 . مجلس اإلدارةمن توصية  على  ناء  بالسنوية  اجتماع الجمعية العموميةفي المساهمين 
 

ع في السنوات التي ال % من رأس المال المدفو5اح بنسبة ات أربتوزيع سدادل بالمبلغ المطلوعلى االحتياطي  توزيع يقتصر
من ربح % 10نسبة  استقطاعذلك المبلغ. خالل السنة، قامت المجموعة بسداد توزيعات أرباح بح المرحلة با األر فيها  حتسم
 .جبارياالحتياطي اإل إلىبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة نة قالس

 

 عادة التقييم ئض إب( فا
هذا   فيه يتعلق إلى الحد الذيواالنخفاضات  رضلة لأللقيمة العادي ادات لتسجيل الزيادات فدة تقييم الموجوا عفائض إ يستخدم

 .دات الشاملة األخرىاإليرا ضمنق ا المسجل سابنخفاض بزيادة في نفس األصل اال
 

 قيمة العادلة احتياطي ال (ج
خالل  من الية المدرجة بالقيمة العادلة ات المودلة للموج متراكمة في القيمة العادلتغيرات اليمثل احتياطي القيمة العادلة ا

 اإليرادات الشاملة األخرى.
 

   اح( توزيعات األرب د
صدار توزيعات أرباح إعلى وتم الموافقة  األم السنوية لمساهمي الشركة  جمعية العمومية ، انعقد اجتماع ال2020 يونيو  23في 

نار كويتي(  دي 6,000,000: 2019دينار كويتي ) 6,000,000بمبلغ  فلس للسهم(  40: 2019هم )فلس للس 40ة بقيمنقدية 
 ة. الموافق الحصول على تاريخ بعد ها سداد  تم، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المقترحة ألرباحاتوزيعات 
 ة بتوزيعأوصى مجلس اإلدار للمساهمين،لجمعية العمومية فقة المطلوبة من الجهات المعنية وموافقة االموابعد الحصول على 

 . 2020مبر ديس 31دينار كويتي للسنة المنتهية في  3,000,000 مبلغ سهم بلفلس ل 20 ا قدية قدرهأرباح ن
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   خدمة للموظفينمكافأة نهاية ال 13
 2020 2019 

 يتيار كودين دينار كويتي 
   

 1,585,199 1,540,567 يناير  1في 

 214,790 159,764 المحمل للسنة

 (259,422) (193,973) ل السنة المدفوع خال
 ────────── ────────── 

 1,540,567 1,506,358 ديسمبر   31في  
  ══════════ ══════════ 

 

 تحقةومصروفات مس تجاريون  دائنون  14
 2020 2019 

 يتيدينار كو دينار كويتي 
   

 921,575 1,661,255 تجاريوندائنون 

 1,934,998  2,449,859 ات مستحقة ومخصصات   مصروف

 157,233 408,191 دفعات مقدما  من عمالء  

 92,896 92,957 دائنون آخرون
 ────────── ────────── 
 4,612,262 3,106,702 
 ══════════ ══════════ 
 

دينار  140,857: 2019دينار كويتي ) ال شيء لغ بمب إليها تفت الحاجة عة خالل السنة باسترداد مخصصات انقامت المجمو

  نئ الكويتية بمبلغ الموا هيئاتمن مطالبة  ماألالشركة  استلمت ،خالل السنة المنتهيةو عالوة على ذلك  (. 4)إيضاح ( يتيكو

خصص م تسجيلب األمخصصة لعمليات الشركة. قامت إدارة الشركة الميناء غير الم أرض، الستخدام كويتي دينار 365,000

  مالءمة دى مراجعة واعتماد بم 2020ديسمبر  1بتاريخ المنعقد اإلدارة في اجتماعه  قام مجلس. دينار كويتي 364,607 بمبلغ

  ا التقييم اإلداري.هذ
 

 القة ذات عمعامالت مع أطراف       15
 

  عليها  يمارسونأو عليها  ونسيطريوالشركات التي  األموموظفي اإلدارة العليا للشركة  ين المساهممثل األطراف ذات عالقة ي

 . ماألمن قبل إدارة الشركة هذه المعامالت   تسعيرروط وشيتم الموافقة على سياسات   أو تأثيرا  ملموسا .مشتركة  يطرةس
 

 ية المجمعة:في البيانات المال المدرجةفيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة 
 

 جمالي اإل جمالياإل  

 2019 2020 همون المسا 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

    : الدخل المجمع يان ب 

 26,717 261,028 261,028 الشحن  –إيرادات 

 (32,891) (61,151) (61,151) وفات صر استرداد م

     - (1,174) (1,174) تذاكر  سوم ر

 (36,000) (37,200) (37,200) أخرى  رسوم 
    

    المجمع:   ز الماليبيان المرك 

     - 61,151 61,151 المستحق من مساهم 

 (34,629) (185,881) (185,881) غيار ومعدات  شراء قطع 
  

  ق المستح المبلغ أن كما  ، المساهمالمتكبدة نيابة عن  اتفورالمص 15إيضاح  مفصح عنها فيهم المسا من المبالغ المستحقة تمثل 

 لطلب. عند ا قبضستحق اليوال يحمل فائدة  تلمالمس مساهم  من
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 )تتمة(  ت عالقة اف ذامعامالت مع أطر      15
 

 اإلدارة العليا:  وموظف ةأمكاف

 :يليكما  لمجموعة خالل السنةلاإلدارة العليا  يموظف مكافأة كانت
 

 2020 2019 

 ينار كويتيد يتيدينار كو 
   

 282,410  319,610 صيرة األجل رواتب ومزايا أخرى ق

 34,000  24,000 دارة أعضاء مجلس اإلمكافأة 

 65,450 87,725  اية الخدمة للموظفينمكافأة نه
 ────────── ────────── 
 431,335 381,860 
 ══════════ ══════════ 

 

 حتملة مالتزامات ومطلوبات  16
 

 : التالية لةالمحتممجموعة االلتزامات والمطلوبات دى الل
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   التزامات 

 5,714,433 5,101,401  ئتمانخطابات ا
 ══════════ ══════════ 

   ة بات محتملمطلو

 1,340,685 1,888,153 بات ضمان  خطا 
 ══════════ ══════════ 
 

 (. 10ان صادر )إيضاح مقابل خطاب ضم اتمحتفظ بها كضمانابتة الثإن بعض الودائع 
 

   ربحية السهم       17
 

عدد  للمتوسط المرجح ين على االعادي األمالخاص بمساهمي الشركة  السنة بح بحية السهم األساسية بقسمة رتحتسب مبالغ ر

الشركة   الخاص بمساهمي ( الربحالخسارة)ة ق قسميربحية السهم المخففة عن طر القائمة خالل السنة. وتحتسباألسهم العادية 

 ا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التيادية القائمة خالل السنة زائدالعاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم الع األم

، القائمة مخففةالدوات األ نع أي تأثير ج نتلم يم عادية. أسه إلىة المحتملة المخففة كافة األسهم العادي لدارها عند تحويسيتم إص

 ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. ولذلك فإن
 

 2020 2019 

 دينار كويتي نار كويتيدي 
   

 6,951,340 4,072,707 يتي( دينار كو)  السنة بح ر
 ══════════ ══════════ 

 150,000,000 150,000,000 السنة د األسهم القائمة خالل لعد  المتوسط المرجح 
 ══════════ ══════════ 

 46 27 ( فلس )  لسهم األساسية والمخففة ربحية ا 
 ══════════ ══════════ 
 

 لماليةهذه البيانات اخ التصريح بعة وتاريلية المجمأسهم عادية بين تاريخ البيانات الما  تضمنتأي معامالت  يتم إجراءم ل

 دراج ربحية السهم. دة إا التي قد تتطلب إعالمجمعة 
 

 الية رة المخاطر الم أهداف وسياسات إدا  18
 

والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود  ر بطريقة التحديد والقياسأنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاط فيتكمن المخاطر 

جموعة في تحقيق األرباح الم راطر ذات أهمية كبيرة الستمراالمخ األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة الضوابط و المخاطر

 ة التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به.  لمجموعة مسئوليويتحمل كل فرد با 
 

 ر العمالت األجنبيةعلى مخاطق ويقتصر التعرض لمخاطر السو مخاطر السيولةمجموعة لمخاطر االئتمان وتتعرض ال

 .  فائدة متغيرةمعدالت ومطلوبات تحمل دات وموج هم حيث ليس لدى المجموعة  األسومخاطر أسعار 
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 )تتمة(  رة المخاطر الماليةإدا  أهداف وسياسات  18
 

المخاطر. ارة إداستراتيجيات ومبادئ  واعتمادل إلدارة المخاطر وضع المنهج الشامملة عن كا الالمسؤولية  األمالشركة  تحملت

بر  ميسد 31و 2020 ديسمبر 31في  يتينالمنتهالل السنتين ات إدارة المخاطر خاف وسياسأهدفي  راتلم يتم إجراء أي تغي

 ز أدناه.ه المخاطر الموضحة بإيجاإدارة كل نوع من هذ سياساتتماد . تتولى إدارة المجموعة مراجعة واع2019
 

 االئتمان   مخاطر 18.1

ميل مما يؤدي  قد مبرم مع ععأداة مالية أو ه بموجب تزاماتالب طرف مقابل عن الوفاء عجزإن مخاطر االئتمان هي مخاطر 

دة لدى البنوك األرصمن مان بصورة رئيسية لمخاطر االئت عرضالتي تت وجودات الماليةالم كونة. تتمالي ةرتكبد خسا  إلى

   .التجاريين الثابتة والمدينينوالودائع 
 

حصيل بل كما تقوم بمراقبة تأي طرف مقا  إزاءان خاطر االئتمض لمالتعر ارمقد المجموعة سياسات وإجراءات للحد من بقتط

ك والودائع الثابتة تمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنومن التعرض لمخاطر االئ لمجموعةاتحد  مستمر.اس على أس المدينين

جعل تعرض يمما مستمر؛  ساسعلى أ المدينينأرصدة تم مراقبة يذلك،  إلى. باإلضافة فقط عامل مع بنوك ذات سمعة جيدةبالت

 . قولةمحدودا  بصورة معن المعدومة لديولمخاطر ا المجموعة
 

ن عجز ع جاريينالت ع الثابتة والمدينيناألرصدة لدى البنوك والودائ منالناتجة المجموعة لمخاطر االئتمان  تعرض شأ ين

 وات.  ذه األدله ةدفتريالالقيمة مخاطر لتعرض ل منقصى الحد األعادل يمقابل بحيث الطرف ال
 

 يونلمدينون التجارا
ية كما أن الخصائص الديمغرافخصائص الفردية لكل عميل. البيسية ة رئعة لمخاطر االئتمان بصوريتأثر تعرض المجمو

ى عل أقل لها تأثيرتبطة بقطاع األعمال والدولة التي يعمل فيها العمالء لتعثر المراطر اك مخ لة بما في ذجموعلما لقاعدة عمالء

 اطر االئتمان.مخ 
 

ة الموضوعة لدى  يالرقاب الضوابطت واءاواإلجر سياسةللأعمال بما يخضع كل وحدة ل وفق ا مان العمالء طر ائتتدار مخا 

بطاقة درجات التصنيف  إلىاستنادا  تم تقييم الجودة االئتمانية للعميل ي مخاطر ائتمان العمالء.المجموعة فيما يتعلق بإدارة 

للعمالء بصورة  ائمة الق دينينالمأرصدة مراقبة  تميلفردية طبقا  لهذا التقييم. تمانية ايتم تحديد الحدود االئمل واني الشا االئتم

 يالئتماناأو أي أشكال أخرى من التأمين  ئتمانا خطاباتمقابل ة عامة فبص العمالء الرئيسيين إلىتغطية أي شحنات منتظمة و

 رى.لية األخ معة والمؤسسات الما الس ن بنوك حسنةالتي يمكن الحصول عليها م
 

مخصصات لقياس خسائر االئتمان باستخدام مصفوفة  مجمعة  قيمة في تاريخ كل بيانات ماليةيتم إجراء تحليل انخفاض ال

ط الخسائر أنما لمتنوعة ذات دد أيام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء اع إلىات د معدالت المخصصتنالمتوقعة. تس

أو أشكال  ئتماناخطابات والتغطية بواسطة  العمالءوتصنيف نوع المنتجات ونوع ماثلة )أي حسب المنطقة الجغرافية والم

والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة  حتماالت جحة باالالمر جة(. يعكس االحتساب النتيياالئتمانأخرى من التأمين 

وتوقعات الظروف االقتصادية  والظروف الحالية مالية المجمعة حول األحداث السابقةة في تاريخ البيانات المتاح ال المؤيدةو

تخضع ألنشطة  كثر من سنة وال ألداد لسفي حالة التأخر في ا للمدينين التجارييناحتساب مخصص بصفة عامة تم ي المستقبلية.

 نفاذ القانون.
 

ون وضع أي  لي المجمع د بنود بيان المركز الما ل بالنسبةان لمخاطر االئتمألقصى من التعرض لحد اايوضح الجدول التالي 

 الحسبان: ائتمانية أخرى في  تحسيناتأو  اتضمان
 

 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 5,514,087 3,904,582 ستثناء النقد(ائع ثابتة )با بنوك وودالأرصدة لدى 

ا والداستث)ب مدينون تجاريون ا ناء المدفوعات مقدم   6,161,211 6,043,406 موردين(  إلىفعة مقدم 
 ────────── ────────── 

 9,947,988 11,675,298 
 

══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  ةمخاطر المالي رة ال أهداف وسياسات إدا  18
 

 )تتمة( االئتمان  مخاطر 18.1
 

 ( تتمة) المدينون التجاريون
مصفوفة  طة دى المجموعة بواسلمدينين التجاريين لعلى المخاطر االئتمان  تعرضت حول المعلوما  التاليالجدول يوضح 

 مخصصات:
 المدينون التجاريون  

 دالتأخر في السداعدد أيام  2020ديسمبر  31

 من أقل  
 يوما   360

 أكثر من
 يوما   360

  
 جمالياإل

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 6,654,743 1,511,729 5,143,014 عند التعثرة المقدر يةالدفترللقيمة الكلي  جمالياإل
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,901,227 1,511,729 389,498 خسائر االئتمان المقدرة
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %28.57 %100 %7.57 ن المتوقعةمعدل خسائر االئتما 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 دينون التجاريون مال 

 د م التأخر في السداعدد أيا 2019ديسمبر  31

 ل من أق 
 يوما   360

 أكثر من 
 يوما   360

  

 جمالي اإل
 دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت 
    

 5,874,719 1,216,275 4,658,444 عند التعثرة رالمقدللقيمة الدفترية الكلي  جمالياإل
   ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,690,906 1,216,275 474,631 ئتمان المقدرةخسائر اال
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %28.78 %100.00 %10.19 ائر االئتمان المتوقعةمعدل خس
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 لمخاطر االئتمان  الحد األقصى من التعرض طر تركز مخا
س المنطقة الجغرافية، متشابهة، أو في أنشطة في نف أعمالشطة ف المقابلة في أنيشترك عدد من األطرا تنشأ التركزات عندما 

مماثل بالتغيرات  أثر بشكلة تتالوفاء بااللتزامات التعاقدي لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على أو عندما يكون 

داء المجموعة فيما يتعلق بالتطورات ساسية النسبية ألالح  إلىير التركزات شفي الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. ت

المالية للمجموعة لمخاطر ى منطقة جغرافية معينة. يمكن تحليل تعرض الموجودات تي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو علال

  :تمانية في الحسبانائ تحسيناتاو  محتفظ به اتوضع أي ضمان قبلناطق الجغرافية التالية، حسب الم تماناالئ
 

 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   جغرافية: المنطقة ال

 10,450,840 8,816,070 الكويت  دولة 

 1,224,458 1,131,918 دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى
 ───────── ───────── 
 9,947,988 11,675,298 
 ══════════ ══════════ 
 

 ة مخاطر السيول  18.2

المرتبطة باألدوات المالية.  تزاماتلللوفاء باال والاألمفي توفير  هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبةإن مخاطر السيولة 

وعة بإدارة سرعة بسعر قريب من قيمته العادلة. تقوم المجمل مالي بالقدرة على بيع أصعدم  أن تنتج مخاطر السيولة من يمكن 

 . عند استحقاقها  اللتزاماتا بالكافية للوفاء  والاألمللتأكد من توفر  ما ظنتبا طريق المراقبة  نعالسيولة 
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 )تتمة(  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 18
 

 ة( )تتم  مخاطر السيولة 18.2
 

غير  عاقديةالت وعاتالمدف سداد التزامات  إلى المجموعة استنادا   لدىلمطلوبات المالية ا استحقاقخص الجدول التالي قائمة يل

 المخصومة وتوقعات اإلدارة:  
 

 
 ل  خال
 أشهر   3

 إلى  3
ا   12  شهر 

 من أكثر
 المجموع  ا شهر    12

 دينار كويتي تيكويدينار  دينار كويتي دينار كويتي 

2020     

 4,204,072 - 2,542,816 1,661,255 دائنون تجاريون ومصروفات مستحقة*  

 1,147,968 524,393 467,681 155,894 تأجيرال امالتز
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,817,149 3,010,497 524,393 5,352,040 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 
 خالل 

 شهر  أ 3
 إلى  3
ا  12  شهر 

 أكثر من 
 المجموع  ا شهر   12

 كويتي دينار   تي يدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  

2019       

 2,949,469     - 2,027,894 921,575 ريون ومصروفات مستحقة*  ئنون تجادا

 1,242,210 631,464 466,101 144,645 تأجيرال التزام

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,066,220 2,493,995 631,464 4,191,679 

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

 . العمالء  لدفعات مقدما  منتثناء اباس *
 

 السوق  مخاطر 18.3

في أسعار السوق.  ة للتغيرات المستقبلية ألداة مالية نتيج النقدية طر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات ر السوق هي مخا إن مخاط

 .ار األسهمعمخاطر أسومخاطر العمالت األجنبية و طر أسعار الفائدةاطر السوق: مخا تتضمن مخ 
 

 ت السوق.  واتجاها  لظروفأساس التقييم المستمر  ة مخاطر السوق علىتم إداري
 

 العمالت األجنبية  مخاطر  18.3.1

داة مالية بسبب التغيرات في أسعار قدية المستقبلية ألأو التدفقات الن يمة العادلةاألجنبية هي مخاطر تقلب القطر العمالت إن مخا 

الحركات الحالية والمتوقعة في أسعار ل تقييم من خالالعمالت األجنبية مخاطر  تدير المجموعة صرف العمالت األجنبية.

 .  منتظمةبصورة  صرف العمالت األجنبية
 

، مة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية(يرات في القيمجمع )نتيجة للتغان الدخل الوضح الجدول التالي التأثير على بيي

 : ت األخرى ثابتةالمتغيرابكافة االحتفاظ مع  ،ار صرف العمالت األجنبيةنتيجة للتغير في أسع
 

 

 بالعمالت األجنبيةاألرصدة المدرجة 
  األجنبية العمالتأسعار صرف  التغير في

 % 5 نسبةب

  

 ح السنة ربأثير على الت

 

2020 
 ينار كويتي  د

2019 
 ر كويتي  دينا 

2020 
 دينار كويتي  

2019 
 دينار كويتي  

 
    

 48,212 ± 23,018 ± 964,249 460,359 دوالر أمريكي 

قطري  لاير  277,849 673,126 ± 13,892 ± 33,656 

 6,427 ± 9,667 ± 128,543 193,332 لاير سعودي 
 

 األسهمار أسع مخاطر  18.3.2

قيمة أسعار   ألسهم أو مؤشرات ا ى قيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوسهم هي مخاطر تقلب الن مخاطر أسعار األإ

عار ير مخاطر أستأث فيما يلي ة لالستثمارات في أسهم.من التغير في القيمة العادل ر األسهمنتج مخاطر أسعا ت .الفرديةاألسهم 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الألدوات حقوق الملكية ر في القيمة العادلة التغي نتيجة خرىالشاملة األ اإليراداتعلى األسهم 

 مؤشرات السوق مع االحتفاظ% في 5بسبب تغير مقدر بنسبة  المجمعة يةات الماليانإليرادات الشاملة االخرى، في تاريخ البا

 :ثابتة المتغيرات األخرى كافةب
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 )تتمة(  مخاطر الماليةات إدارة ال أهداف وسياس 18
 

 )تتمة(  السوق  مخاطر 18.3
 

 )تتمة(  األسهمأسعار  مخاطر  18.3.2
 

 

أسعار  في التغير 
 األسهم % 

التأثير على  
املة  ات الشيراداإل

 األخرى 

  

2020 

  

 دينار كويتي 
 

  

 12,702 %5+ األسهم  سعر

 (12,702) %5- سعر األسهم 
 

 أس المال إدارة ر       19
 

التي تقوم   أس المال الجيدة لدعم األعمالر معدالتلى هو ضمان المحافظة ع المجموعةمال إدارة رأسمن ئيسي لرإن الهدف ا

   .نيالمساهميحصل عليها يمة ق لىتحقيق أعبها المجموعة و
 

هيكل  لمحافظة علىلألعمال. ااء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف إجرهيكل رأس المال و بإدارةالمجموعة  قومت

 المساهمين إلىعادة رأس المال أو إ المساهمين إلىتوزيعات األرباح عديل مدفوعات رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة ت 

 31خالل السنتين المنتهيتين في  اتاإلجراءالسياسات أو  رات في األهداف أويلم يتم إجراء أي تغ جديدة. أسهم صدارأو إ

جنبية األعمالت الواحتياطي تحويل  إعادة التقييم وفائضالمال من بنود رأس المال  . يتكون رأس2019و 2020يسمبر د

 :2019) 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  38,051,127 بمبلغك ذلر ويقد لةمرح األرباح الويمة العادلة واحتياطي الق

 (. دينار كويتي 40,213,527
 

 ية ل ادلة لألدوات المامة العالقي 20
 

 ة لموجودات ومطلوبات المجموعة. لقيمة العادلول التالي الجدول الهرمي لقياس ايوضح الجد
 

 1المستوى  

 دينار كويتي  2020ديسمبر   31
  

  ملة األخرى الية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاات م موجود

 254,037          عرة أسهم مس
 ══════════ 
 

 1المستوى   

 كويتي   دينار  2019يسمبر  د  31
  

  خرىمن خالل اإليرادات الشاملة األ موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 211,748 أسهم مسعرة 
 ══════════ 
 

أسعار السوق المسعرة. يتم استخدام  إلىالرجوع ادلة بد القيمة العسوق نشط، يتم تحديألدوات المالية المسعرة في ل بةلنسبا 

م  ألسهمجموعة على نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف اقامت ال دات وأسعار الطلب المستخدمة للمطلوبات.وللموج  أسعار الشراء

لغرض  ظ بها يتم االحتفا  ملة األخرى حيث ال عادلة من خالل اإليرادات الشا اسة بالقيمة المالية مق كموجودات المسعرة 

 المتاجرة.
 

المالية والمطلوبات المالية بالنسبة للموجودات  .دفتريةالها تعن قيم  ماديةة رلف بصوالعادلة لألدوات المالية ال تختالقيمة إن 

 يمتها العادلةق تعادل دفتريةال القيمةشهرا (، من المفترض أن من اثني عشر  ترة استحقاق قصيرة األجل )أقلات فالسائلة أو ذ

 ا . تقريب
 

 معلومات القطاعات  21
 

  عن  مسئوله اليمثلالذي دارة لى المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل مجلس اإلإ ااستناد حددت اإلدارة قطاعات التشغيل 

عمال المنشأة أتنظيم  ات التشغيلقراراتخاذ  عن مسئولاليتولى  األداء. لغرض توزيع الموارد وتقييم التشغيلرات قرااتخاذ 

تحليل جغرافي للموجودات عرض الجدول التالي . يها رج ا وخ  الكويت دولة مواقع الجغرافية المختلفة داخل لى الاستناد ا إ

   .2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهية في سنة للح ا رباألوالمصروفات ووالمطلوبات وااليرادات 
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 غرافية المعلومات الج

  ه من تققي تح ذالالموقع الجغرافي  لىإقطاعات وموجودات النتائج إطار عرض المعلومات الجغرافية، استندت إيرادات وفي 

 للموجودات. في الموقع الجغرا إلىاستندت موجودات القطاعات  اإليرادات كما 

 
2020 
 ار كويتي  دين

2019 
 نار كويتي  دي

     اإليرادات 

 22,326,620 19,203,811 الكويت دولة 

 1,678,343 1,969,116 بقية دول مجلس التعاون الخليجي 
 ───────── ───────── 
 21,172,927 24,004,963 

 

══════════ ══════════ 

   رة( السنة ربح )خسا   –النتائج 

 7,352,227  4,312,018 الكويت دولة 

 (400,887) (239,311) بقية دول مجلس التعاون الخليجي 
 

───────── ───────── 

 

4,072,707  6,951,340 
 

══════════ ══════════ 
 

 
2020 

 دينار كويتي  

2019 
 دينار كويتي  

   ات موجودات القطاع 

 42,415,496 41,269,614 يت الكودولة 

 9,331,631 10,098,670 الخليجي دول مجلس التعاون بقية  
 

───────── ───────── 
 

51,368,284 51,747,127 
 

══════════ ══════════ 

   ات القطاع ات مطلوب 

 5,216,651  6,142,760 الكويت دولة 

 624,125 1,062,591 بقية دول مجلس التعاون الخليجي 
  

───────── ───────── 
 

7,205,351  5,840,776 
 

══════════ ══════════ 
 

 19-كوفيد 22
 

 حاالتن ديد مجموعة متم تح  الوقت،. في ذلك 2019 ةنسنهاية  من قرببالمرة ل ألو 19-فيدوك فيروس ن تفشيع نعالتم اإل

  31نية. في قاطعة هوبي الصيم عاصمة وهي  انووه في" جهول السبب م ئويعليها أعراض "التهاب رظهر لتي تا عدوىال

لطوارئ ، أعلنت لجنة ا2020يناير  30وس الجديد. في ا الفيرهذأن بشة العالمية ة الصح ظممن نبهت الصين ، 2019بر ديسم

ية عالمية للصحة مهت أل "حالة طارئة ذايشكرض المأن تفشي بة حة العالميمة الصة لمنظلوائح الصحية الدولية التابعل

مية أن  ة العالالصح  مة ت منظأعلن ، 2020س ارم 11أنحاء العالم. في  الفيروس في جميع ك الحين، انتشر ذلمنذ و، عامة"ال

 .جائحة ريعتب 19-يدفكوتفشي 
 

 ت العدوى. وقد أثرت التدابيرمع وقوع عدد كبير من حاال 2020تطورات متسارعة في سنة  19-كوفيد سشهد تفشي فيرو

فة . باإلضا طرق جوهرية بعدة النشاط االقتصادي وأعمال المجموعةاء الفيروس على توالتي اتخذتها مختلف الحكومات الح 

عدم التيقن بشأن   عاملالحكومية المتخذة نتيجة ذلك، فإن  روالتدابي 19-س كوفيدإلى التأثيرات المعروفة بالفعل لتفشي فيرو

طويل األجل على أعمال  أثيرا قد يكون مدى التشاط االقتصادي، ومن غير المعروف مطل في النتع في  االقتصاد الكلي تسبب

 المجموعة.
 

 :على المجموعة19-فيروس كوفيدمعروف حالي ا لالتأثير الفيما يلي 
 

  ة خالل السنة المنتهيدينار كويتي  210,583 بمبلغ نللمدينين التجارييالمتوقعة  ئتماناالسائر خ  اتمخصصتحميل

 ( 9. )إيضاح 2020ديسمبر  31في 

 وتدابير   وداتموج استخدام الفي فاض نخ العلى أساس سنوي بسبب ا %14سبة ت بنادات تأجير المعداإير ضا انخف

  .19-كوفيدفيروس انتشار  منحد ها الحكومة للتفرضالتي  مل لألعماليقاف الكا اإل
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ء ا أنح  ميعج  ت فيما فرضت الحكوحيث د العالمي. لى االقتصا تأثير كبير ع 19-كوفيد فيروس راءات إبطاء انتشاركان إلج 

ا علىالعالم حظ د ريوسالسل التو فقودةلشركات مع اإليرادات الماتتعامل ا بينم ،راءات حجر صحي صارمةفر وإجالس ر 

ا إلى أ 19-كوفيد جائحة تريجي ا. أدتد تخفيفكان ال ،لألعمالامل الكاف يقاإلتخفيف  الد فيبدأت الب بينما و المعطلة. دوث  ح يض 

 للقطاع الخاص. تدابير لتقديم المساعدة الماليةخاذ اتعن  كومةت الح لنلك، أعذونتيجة ل المالق واأستقلبات كبيرة في 
 

صيات منظمة الصحة العالمية مع تو فقواتا يبم ا،تخذتهلتي اابير اف عن التدالكش ها كان عليذا إ مراعاة ما  اتشركاليجب على 

يلية، مثل العمل من  غية والتشدارتها اإلي مجاالفن العدوى اية مالوقعلى صحة موظفيها ودعم  ية، للحفاظالوطنصحة ال اتهيئو

توزيع  و عملال اكن مأل يد الدقةشدظيف والتن لونين يتنقالعمال الذد عد لحد من ل للتشغينوبات العمل في مناطق ا لتقليو المنزل

 .سما وقياس درجة حرارة الج فيه هلمشتبا دوىالع حاالتار بواخت دات الحماية الشخصيةمع
  

  اتخاذجاالت أن م . في حينالمالية المجمعةالبيانات إعداد  عند 19-يدفكوير تأث ها عتبارا يف جموعة مال ذتأخ ة لذلك، نتيج 

  المجاالت.تلك  ضمنمن األحكام  مزيدالتطبيق أدى إلى  19-دكوفير تأثي فإن ير،تتغددة قد ال مح م الا حكألا
 

ا نظ يرات تغجراء ، قد يلزم إجائحةال ههذوالمالية ل اديةقتصرات االلتأثيبا المحدودة  ديثةة الح خبروالالمتفاقمة  19-كوفيد بيعةطلر 

 .قبلفي المست مجموعةلوبات المطموجودات وياس ق عندديرات على التق
 

 




