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 ش.م.ك. (عامة) -شركة المعادن والصناعات التحویلیة 
 دولة الكویت

 
 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

 
 الرأي

والتي   "،المجموعة"وـشركاتھا التابعة  "الـشركة األم"  (عامة)    .ش.م.ك –لـشركة المعادن والـصناعات التحویلیة  لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة  
مبر   31تتضـمن بیان المركز المالي المجمع كما في   ائر2022دیـس امل اآلخر، والتغیرات في   ، والبیانات المجمعة لألرباح أو الخـس والدخل الـش

ــنةحقوق الملكیة،  ــات   والتدفقات النقدیة للس ــیاس ــاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك ملخص الس المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیض
 المحاسبیة الھامة.

 
 31إن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة المرفـقة تظھر بصــــورة ـعادـلة، من جمیع النواحي الـمادـیة، المركز الـمالي المجمع للمجموـعة كـما في   ،برأیـنا

ً ، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ 2022دیسمبر   للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وفقا
 

ً عمال التدقیق  لقد قمنا بأ ً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا   وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الحـسابات حول    وفقا
ً تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة   ادر  لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســبین المھنیین الصــ  وفقا

ولة الكویت، عن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاســبین، باإلضــافة إلى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة في د
ــؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق ا ــلنا علیھا، كافیة كما قمنا باإللتزام بمســ لتي حصــ

 ومالئمة لتكون أساساً في إبداء رأینا.
 

 التأكید على أمر
ــاح رقم (التحفظ على رأینا،  من دون   ــیر إلى إیضــ ــتأجرة من) فیما یتعلق 26نود أن نشــ وموطنھ لدى    ،قبل المجموعة  بحق انتفاع أرض مســ

 الشركة الزمیلة.
 

 أمور التدقیق الھامة
ســنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة، حســب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة لل

ا ال نبدي ولقد تم اســـتعراض تلك األمور ضـــمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوصـــل إلى رأینا المھني حولھا، وأنن 
 .  تدقیقنا راإط فيلھ  معالجتنا یھكیفو هبتحدید قمنا ذيلالھام ا لتدقیقا رمأ یلي فیمارأیاً منفصالً حول تلك األمور. 

 
 العقار االستثماريتقییم 

ــتثماري  بلغت قیمة ــمبر   31كما في    العقار االس دینار كویتي) ، إن تقییم   1,420,000  :2021دینار كویتي (  1,420,000 مبلغ  2022دیس
تثماري یاـسة  العقار االـس بیة. إن ـس ھي من أمور التدقیق الھامة ألنھا تتضـمن أراًء وأحكاماً مھمة والتي تعتمد بـشكل كبیر على التقدیرات المحاـس

ن مرخص لھم. إن ھذه التقییمات، مرة واحدة على األقل في السـنة من قبل مقیمین مسـتقلی   العقار االسـتثماريالمجموعة المتبعة ھي أن یتم تقییم 
غال، ومعرفة الـسوق ومخاطر    ،من ضـمن أمور أخرى عار الخصـم ومعدالت اإلـش تتم على أـساس االفتراضـات، مثل تقدیر إیرادات التأجیر، أـس

لة الدخل، آخذین باالعتبار رـسم  طریقة، قام المقیمون بإـستخدام  للعقار االـستثماريالمطورین والمعامالت التاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة  
. لـقد قمـنا بمراجـعة تـقاریر التقییم الصـــــادرة من قـبل المقیمین المرخص لھم وركزـنا على ـمدى كـفاـیة العـقار االســــتثـماريطبیـعة وإســــتـخدام 

 ) حول البیانات المالیة المجمعة.9كما ھو مبین في إیضاح رقم ( العقار االستثمارياإلفصاحات عن 
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 2022دیسمبر  31مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في  معلومات أخرى
، 2022لمعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة ا إن.  األخرى  المعلومات عن  مسـؤولة  اإلدارةإن 

لم نحصـل على التقریر السـنوي للمجموعة والذي یشـمل أیضـاً تقریر مجلس    .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسـابات حولھا
ابات، ونتوقع الح ابات.اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مراقب الحـس فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات  صـول على تلك التقاریر بعد تاریخ تقریر مراقب الحـس

ذا كانت المعلومات األخرى  إنـنا نأخذ في االعتـبار فیـما  إالمعلومات األخرى، وللقـیام بذلك، ـف على  االطالعن مســــؤولیتـنا ھي إالـمالـیة المجمـعة، ـف
ذا ـما ـكاـنت إالمجمـعة أو المعلوـمات التي حصــــلـنا علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى،  بشـــــكل ـمادي مع البـیاـنات الـمالـیة  ـطابـقةغیر مت 

عن ذلك ضمن   اإلفصاحأخطاء مادیة، فإننا مطالبون ب  تتضمن  األخرى  المعلوماتذا ما تبین لنا من خالل عملنا أن إتتضمن أخطاء مادیة. ھذا و
المعلومات األخرى، كما   شـملفیما یتعلق بھذا الشـأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال ی   عنھ  اإلفصـاحتقریرنا. لیس لدینا ما یسـتوجب  

 تدقیق حولھا.رأي أننا ال نعبرعن أي 
 

 المجمعة مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة
ــكل عادل  إن اإلدا ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشـ ً رة ھي الجھة المسـ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن نظام   وفقا

 ً لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتضـمن أیة أخطاء مادیة سـواء كانت ناتجة عن االحتیال  الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا
 أو الخطأ.

 
فصـاح عند الحاجة عن واإل  ،على تحقیق االسـتمراریة  تھامسـؤولة عن تقییم قدر  الشـركة األموإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة  

أو إیقاف أنشــطتھا أو المجموعة  لقة بتحقیق تلك االســتمراریة وتطبیق مبدأ االســتمراریة المحاســبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة األمور المتع
 .للمجموعةإن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقریر المالي  عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.

 
 راقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعةمسؤولیات م

الحصــــول على ـتأكـیدات معقوـلة ـبأن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة كـكل، ـخالـیة من أخـطاء ـمادـیة، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة عن االحتـیال أو  ھو إن ـھدفـنا
دقیق الخطأ، وإصــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة الت 

األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو   تقوم دائماً بكشــفمتطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف  المنفذة وفق  
متخذة مجتمعة والتي یمكن أن تنشـأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصـادیة للمسـتخدم وال

 على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة. بناءً 
 

ــك المھني طیلة أعمال ــتوى من الشــ ــة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمســ  وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارســ
 :نقوم بالتالي التدقیق، كما أننا

  ــمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالی ــواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتصــ ة المجمعة، ســ
ر عدم التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاط

من تـلك المـخاطر الـناتـجة عن الخـطأ، حـیث أن االحتـیال قد یشـــــمل تواطؤ، أو اكتشـــــاف األخـطاء الـمادیة الـناتـجة عن االحتـیال تعتبر أعلى 
 تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

 رض  اســتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصــمیم إجراءات التدقیق المالئمة حســب الظروف، ولكن لیس لغ
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 إدارة  مة الســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة واإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل  ءتقییم مال
 .المجموعة

 ان االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمراریة المحاسـبي، وبناء على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا، وتقدیر ما إذا ك
ھناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــیر إلى وجود  شــك جوھري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أســاس  

ة. وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، فإن علینا أن نشـیر ضـمن تقریر مراقب الحسـابات إلى اإلیضـاحات المتعلقة مبدأ االسـتمراری 
ــتنتاجاتنا تعتمد على أدلة ــاحات غیر مالئمة. إن اسـ ــمن البیانات المالیة المجمعة، أو تعدیل رأینا في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضـ   بذلك ضـ

ھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم علی التدقیق التي حصلنا  
 قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة.

 ات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنات تقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإلیضـــــاـح
 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.

   ــركاتفیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل  ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصــول على المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشــطة األعمال    ش
ــؤولون عن التوجیھ،  إمالیة المجمعة.  حول البیانات ال ــكل ل  وتنفیذھا  تدقیقال  على عملیةاإلشــراف  وننا مس ــؤولون بش لمجموعة. كما أننا مس

 منفرد فیما یتعلق برأي التدقیق.
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یة أ  متضــمنة  حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة  المســؤولین عن الحوكمةإننا نتواصــل مع 
 .أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق

 
واألمور    ارتباطاتنالمھنة المتعلقة باالســتقاللیة، وتزویدھم بكافة  لخالقیة  األمتطلبات الكما قمنا بتزوید المســؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا ب 

 ، أو حیثمت وجدت، والحمایة منھا.استقاللیتنا تؤثر علي  من المحتمل بصورة معقولة أناألخرى التي 
 

تدقیق ومن بین األمور التي تم التواصــل بھا مع المســؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في  
التدقیق ما الحالیة وتم اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقریر للسـنة  البیانات المالیة المجمعة  

 ً ً لم تكن القوانین أو التـشریعات المحلیة تحد من اإلفـصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا  ، قررنا عدم اإلفـصاح عنھا ـضمن تقریرنا تجنبا
 لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

 
 عات األخرىالتقریر حول المتطلبات القانونیة والتشری

تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   كذلك، برأینا
أن البیانات المالیة المجمعة  ، ووارد في دفاتر الشركة األم. وأننا قد حصلنا على المعلومات والتفسیرات التي رأیناھا ضروریة ألداء مھام التدقیق

ت الالحقة علیھما، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة والئحتھ التنفیذیة والتعدیال  2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   علیھتتـضمن ما نص  
ً وأن الجرد أجري   األم والتعدیالت الالحقة علیھما، لألصــول المرعیة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل الســنة المنتھیة    وفقا

ــمبر   31في   ــركات رقم  ، 2022دیس ــنة   1مخالفات ألحكام قانون الش ــیس والئ   2016لس حتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأس
ً  والتعدیالت الالحقة علیھما، والنظام األســاســي للشــركة األم ، فیما أو نتائج أعمالھا  للشــركة األم المجمع  في المركز المالي على وجھ یؤثر مادیا

 المنصوص علیھ في النظام األساسي للشركة األم.ممارسة نشاط التأجیر غیر امتالك المجموعة لعقارات استثماریة وعدا 
 

في شـأن ھیئة أسـواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسـنة    7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
للشــركة األم المجمع   وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي، على 2022دیســمبر  31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل الســنة المنتھیة في  

 أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

 دولة الكویت 
 2023 مارس  5

 نایف مساعد البزیع 
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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   وشركاتھا التابعة    )عامة ش.م.ك. (  –شركة المعادن والصناعات التحویلیة 
 المجمع بیان المركز المالي 

 2022دیسمبر   31في كما 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
 الموجودات  ات یضاحإ  2022  2021
 الموجودات المتداولة:      

 نقد ونقد معادل     3  2,565,034   4,062,273 
 ودائع ألجل     4  3,072,276   1,090,296 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى     5  4,973,648       4,495,511 
 مستحق من أطراف ذات صلة     6  163,776   241,375 
 مخزون     7  80,850   757,990 
 مجموع الموجودات المتداولة          10,855,584   10,647,445 

      
 المتداولة: الموجودات غیر      
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     34,972   34,972 
 إستثمار في شركة زمیلة    8  6,797,486   6,023,828 
 عقار استثماري    9  1,420,000   1,420,000 
 ممتلكات وعقارات ومعدات    10  5,533,122   3,106,521 
 موجودات حق االستخدام     11  2,015,042   2,531,136 
 شھرة      406,889   406,889 
 مجموع الموجودات غیر المتداولة          16,207,511   13,523,346 
 مجموع الموجودات          27,063,095   24,170,791 

 المطلوبات وحقوق الملكیة                                      
 المطلوبات المتداولة:      
 بنوك دائنة       -  210,781 
 أقساط عقود تمویل إجارة        -  350,000 
 قروض ألجل     12  1,058,000   1,058,000 
   اإلیجار عقود  مطلوبات    13  439,019   608,845 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى     14  3,323,485     2,981,658 
 صلة   اتف ذاطرألى إمستحق     6  2,907,394     2,206,621 
 مجموع المطلوبات المتداولة          7,727,898   7,415,905 

      
 المطلوبات غیر المتداولة:      
  ألجل  قرض    12  6,096,525   3,876,183 
 اإلیجار  عقود  مطلوبات    13  1,976,600   2,281,411 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة     15  1,063,141   1,114,245 
 مجموع المطلوبات غیر المتداولة          9,136,266   7,271,839 
 مجموع المطلوبات          16,864,164   14,687,744 

      
 حقوق الملكیة:      
 رأس المال      16  10,000,000   10,000,000 
 إحتیاطي إجباري     17  1,520,581   1,520,581 

 أسھم خزانة     19  (1,056,623)  (1,056,623)
 أثر التغیر في حقوق ملكیة شركات تابعة       402,450   402,450 
 خسائر متراكمة          (3,411,967)  ) 3,828,110(
 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  مجموع          7,454,441   7,038,298 
 الحصص غیر المسیطرة       2,744,490   ¤ 2,444,749 
 مجموع حقوق الملكیة          10,198,931     9,483,047 
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة         27,063,095     24,170,791 

      
ً 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  من البیانات المالیة المجمعة.  ) تشكل جزءا

 
 مساعد إبراھیم الھولي 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 طارق إبراھیم محمد الموسى  
 نائب رئیس مجلس اإلدارة 

 والرئیس التنفیذي
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 وشركاتھا التابعة    )عامة ش.م.ك. (  –والصناعات التحویلیة شركة المعادن 
 المجمع  والدخل الشامل اآلخر  األرباح أو الخسائربیان 

 2022دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
  إیضاحات    2022  2021

 : اإلیرادات       
 المبیعات      854,277     3,071,726 
 إیرادات الخدمات       10,331,863   11,071,752 
   اإلیجارات ایرادات       1,081,435   618,065 
 14,761,543   12,267,575     

 : التكالیف       
 تكلفة المبیعات      (681,640)  ) 1,618,420(

 تكلفة الخدمات     (7,877,126)  (8,807,511)
 اإلیجارات تكلفة     (628,711)  ) 615,475(
)11,041,406 (  )9,187,477 (      
 مجمل الربح           3,080,098   3,720,137 

       
 المصاریف واألعباء:       

 تكالیف الموظفین     (1,439,491)  (1,559,839)
 خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  ب  -  5   (33,123)  (309,194)
 ستھالك ا 10   (408,243)  (351,628)
 إطفاء موجودات حق االستخدام   11   (468,382)  (491,184)
 مصاریف بیعیة وتسویقیة     (54,897)  (181,230)

 مصاریف عمومیة وإداریة   21   (502,231)  (2,066,310)
 مجموع المصاریف واألعباء     (2,906,367)  (4,959,385)

       
 التشغیل  )خسارة ربح (           173,731   (1,239,248)

        
 558,108  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زمیلة  8   773,658    
 ربح غیر محقق من عقار استثماري 9   -  ¤ 4,000 
 ربح بیع عقار استثماري    -  ¤ 34,000 
 إیرادات فوائد     43,490    15,437 
 مصاریف تمویلیة     (415,831)  ) 336,233(
 فروقات عملة أجنبیة    8,500   ) 7,992(
 14,701  أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات     208,736   

 لم یعد لھ ضرورة  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 15   64,597   -
 مستحقات ضریبیة 20   (116,902)  -

 إیرادات أخرى  22   135,027   ¤ 75,221 
 وحصة الزكاة    ضریبة دعم العمالة الوطنیة قبل السنة  ) خسارةربح (    875,006   ) 882,006(

 ضریبة دعم العمالة الوطنیة     ) 6,516(  -
 حصة الزكاة     ) 2,606(  -

 ربح (خسارة) السنة     865,884   ) 882,006(
       

 الدخل الشامل اآلخر     -  -
 للسنة  )الخسارة الشاملة الدخل الشامل (مجموع      865,884   ) 882,006(
       
 الخاصة بــ:       
 مساھمي الشركة األم      416,143   ) 1,260,313(
 الحصص غیر المسیطرة      449,741   378,307 
)882,006 ( )  865,884     
       

     فلس   فلس 
 السھم األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  )خسارة (  یةربح 23   4.62  ) 14(

 الخاصة بمساھمي الشركة األم  ة المخففالسھم  یةربح 23   4.38  -
 

ً 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  من البیانات المالیة المجمعة.  ) تشكل جزءا
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 وشركاتھا التابعة    )عامة ش.م.ك. (  –المعادن والصناعات التحویلیة شركة 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع

 2022دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

  حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم     

 
مجموع حقوق  

  الملكیة

 
الحصص غیر  

  المسیطرة 

 
المجموع  
  خسائر متراكمة   الجزئي

أثر التغیر 
في حقوق  

ملكیة  
  أسھم خزانة   تابعة شركة 

إحتیاطي  
  رأس المال   إجباري 

 2021ینایر  1في   كماالرصید  10,000,000  1,520,581  ) 1,056,623(  402,450  (2,567,797)  8,298,611    2,376,442    10,675,053 
(882,006)   378,307  مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة  -  -  -  -  (1,260,313)  (1,260,313)  
(310,000)  )310,000 (  المسیطرة توزیعات مدفوعة إلى الحصص غیر  -  -  -  -  -  -  

 2021دیسمبر  31الرصید كما في  10,000,000  ¤ 1,520,581  ) 1,056,623(  402,450  (3,828,110)  7,038,298  ¤   2,444,749    9,483,047
 865,884    449,741    416,143    416,143  مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  -  -  
)150,000 (   )150,000 (  توزیعات مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  
 931,19810,  2022دیسمبر  31الرصید كما في  10,000,000  ¤ 1,520,581  ) 1,056,623(  402,450  (3,411,967)  7,454,441  ¤ 2,744,490  

 
 

ً 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  من البیانات المالیة المجمعة.  ) تشكل جزءا
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 وشركاتھا التابعة    )عامة ش.م.ك. (  –شركة المعادن والصناعات التحویلیة 

 بیان التدفقات النقدیة المجمع 
 2022دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

   یضاحات إ  2022  2021
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:                
 العمالة الوطنیة وحصة الزكاة قبل ضریبة دعم السنة   )خسارة ربح (      875,006   ) 882,006(
       
 التسویات:        
 خسائر االئتمان المتوقعة مخصص     ب  -  5  33,123   309,194 

 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زمیلة    8  (773,658)  (558,108)
 ربح غیر محقق من عقار استثماري   9  -  (4,000)

 ستھالكا   10  408,243   351,628 
 إطفاء موجودات حق االستخدام    11  468,382   491,184 
 إعفاءات عقود إیجار      13  -  ) 9,180(
   مخصص مكافأة نھایة الخدمة صافي    15  145,863   252,447 
 بیع ممتلكات وعقارات ومعدات  أرباح     (208,736)  ) 14,701(

 عقد إیجار   من إلغاءربح      (292)  -
 بیع عقار استثماري  ربح     -  (34,000)
 إیرادات فوائد      (43,490)  (15,437)

 مصاریف تمویلیة      415,831   336,233 
223,254   1,320,272     

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:        
 أخرى مدینون وأرصدة مدینة      (511,260)    780,509 

 مستحق من أطراف ذات صلة      77,599    159,601
 مخزون      677,140   (16,640)

 مستحق إلى أطراف ذات صلة      444,830   1,250,683 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى      332,705   (1,745,372)

 التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات        2,341,286   652,035 
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة    15  (196,967)  ) 160,165(
 التشغیلیة  األنشطة صافي التدفقات النقدیة الناتجة من       2,144,319   491,870 
       

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:        
 ودائع ألجل      (1,981,980)  (13,527)

 ممتلكات وعقارات ومعدات  المدفوع لشراء   10  (2,837,809)  (1,833,069)
 المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات      211,701   24,416 
 ھ إیرادات فوائد مستلم     43,490   15,437 
 االستثماریة  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة         (4,564,598)  ) 1,806,743(
       

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:        
 دائنة  بنوكالحركة على صافي      (210,781)  210,781 
 صافي الحركة على قروض ألجل       2,220,342   3,139,337 

 أقساط عقود تمویل إیجارة منالمدفوع      (350,000)  (620,000)
 اإلیجار  عقود  مطلوبات  منالمدفوع    13  (542,280)  (410,100)
 توزیعات مدفوعة للحصص غیر المسیطرة     (150,000)  (310,000)

 مصاریف تمویلیة مدفوعة      (44,241)  ) 120,620(
 األنشطة التمویلیة  الناتجة منصافي التدفقات النقدیة        923,040   1,889,398 

       
 في نقد ونقد معادل   الزیادة(النقص) صافي      (1,497,239)  574,525 

 صافي الحركة علي نقد محتجز      (9,351)  -
 نقد ونقد معادل في بدایة السنة     3,455,484   2,880,959 
 نقد ونقد معادل في نھایة السنة   3  1,948,894   3,455,484 

 
ً 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  من البیانات المالیة المجمعة.  ) تشكل جزءا



   )عامة . (ك .م .ش  – التحویلیة والصناعات  المعادن  شركة
   التابعة  وشركاتھا
 المجمعة المالیة  البیانات حول إیضاحات 

 2022 دیسمبر 31
)الكویتي بالدینار المبالغ جمیع(
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 الشركة األم تأسیس ونشاط -1
ركة   یس الـش جلة في دولة الكویت. تم تأـس اھمة كویتیة عامة مـس ركة مـس ركة األم" ھي ـش ركة المعادن والصـناعات التحویلیة "الـش األم  إن ـش

، وتعدیالتھ الالحقة وآخرھا ما تم التأـشیر علیھ بالـسجل التجاري  1987یونیو   10) بتاریخ  17/ جلد (113بموجب عقد تأـسیس تحت رقم  
)، وفقًا الجتماع الجمعیة غیر العادیة  23حیث تم تعدیل النظام األساسي للشركة األم (المادة    .2022 یونیو  21  ریخبتا  12320تحت رقم  

، حیث تمت الموافقة على تمدید صـالحیات مجلس اإلدارة على النحو التالي "لمجلس اإلدارة أوـسع صـالحیات  2022مایو   30المنعقد في  
مال التي تتطلبھا إدارة الـشركة وفقًا ألھدافھا، وال توجد قیود على ھذه الـسلطة إال على النحو المنصـوص  إلدارة الـشركة والقیام بجمیع األع

ــي ،علیھ في القانون ــاسـ ــركة األم  النظام األسـ ــركة، رھنھا، تقدیم " أو قرارات الجمعیة العامة.  للشـ یجوز لمجلس اإلدارة بیع عقارات الشـ
 ، أو التبرعات".التسویةالكفاالت، التعاقد على القروض، التحكیم، 

  
 :لشركة األم ھيالرئیسیة لنشطة األإن 
 عنھا  ینتج وما ومشـتقاتھا بأنواعھا والمعادن ومسـتلزماتھا غیارھا  وقطع  والخردة المسـتعملة  والناقالت  والمركبات  اآللیات وبیع  شـراء 

 .ذلك في المتخصصة الشركات وتمثیل
ــراء  ــروعات  المنازل  خردة وبیع  ش ــناعیة  والمش ــمل بما  والتجاریة الص  المعدنیة البناء  ومخلفات  واآلالت  المنزلیة  األدوات من ذلك  یش

 .محلیا المتوافرة الخردة من وغیره
 .وخارجیا محلیا وبیعھا وتخزینھا والخردة المخلفات وتصنیف تقطیع 
 .الخردة وتخزین وتقطیع إنتاج إلعادة الالزمة األولیة والمواد اآلالت إستیراد 
 .وخارجھا الكویتدولة  داخل األم الشركة بأغراض المتعلقة واإلنتاج والتصدیر التجارة أعمال بكافة القیام 
 .المشاریع ھذه في المساھمة أو الخردة وإنتاج لتجارة المكملة الصناعات إنشاء 
 .الكویتدولة  وخارج داخل المكملة والصناعات المستعملة والمواد الخردة المواد وتصنیع وإنتاج وشراء بیع مناطق وتطویر إدارة 
 .المجال ھذا في المتخصصة الشركات وتمثیل للمنشآت واإلزالة الھدم أعمال بكافة القیام 
 .المجال ھذا في الشركات وتمثیل وعالمیا محلیا األم الشركة بأغراض المتعلقة المزادات وإدارة إقامة 
 .متخصصة وجھات شركات قبل من تدار مالیة محافظ في ھااستثمار طریق عن األم الشركة لدى المتوفرة المالیة الفوائض إستغالل 
 .ودولیا محلیا الصناعیة اإلدارة وشركات الصناعیة للشركات الجزئي التملك أو التأسیس في المساھمة 
 .والحرفیة الصناعیة المناطق وتشغیل وإدارة وإنشاء وتھیئة تطویر 
 .الكویتدولة  وخارج داخل منھا واإلستفادة واإلنقاض یاتاوالنف للقمامة والتجمیع النقل أعمال كافة  بتنفیذ القیام 
 .الكویت دولة وخارج داخل الجھات لجمیع النظافة ومناقصات تعھدات أنواع كافة  بتنفیذ القیام 
 .الكویت دولة وخارج داخل التلوث من البیئة وتحسین وحمایة تنظیف وخدمات وأعمال أنواع كافة  بتنفیذ القیام 
ــاء  ــیانة  أو  إدارة  أو  إنشــ دولة    وخارج  داخل ذلك من  الناتجة  بالمواد  واإلتجار بأنواعھا  واألنقاض  القمامة  ورمي  المجاري  محطات  صــ

 .الكویت
 .)للصناعة العامة الھیئة موافقة بعد وذلك( الكویت دولة وخارج داخل البیئیة والمخلفات واألنقاض النفایات لتدویر الصناعات إنشاء 

 
  .دولة الكویت 13045 –الصفاة  4520ص.ب  :ن عنوان الشركة األم المسجل ھوإ

 
مدرجة في  ال  (الـشركة األم الرئیـسیة)(عامة)    ش.م.ك.  -ـشركة أجیلتي للمخازن العمومیة  % من قبل  66.48مملوكة بنـسبة   إن الـشركة األم

 .بورصة الكویت
 

إن البیانات المالیة المجمعة    .2023  مارس 5بتاریخ  إدارة الـشركة األمتمت الموافقة على إصـدار البیانات المالیة المجمعة من قبل مجلس  
اھمي الـشركة    للمصـادقةخاضـعة    المرفقة البیانات المالیة المجمعة بعد تلك صـالحیة تعدیل  حیث لھا  األم.علیھا من قبل الجمعیة العامة لمـس

 إصدارھا.
 

 المحاسبیة الھامة السیاسات -2
   

 أسس اإلعداد -أ 
ً تم إـعداد البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة للمجموـعة   للمـعاییر اـلدولـیة للتـقاریر الـمالـیة الصـــــادرة عن مجلس مـعاییر المـحاســـــبة اـلدولـیة،  وفـقا

 وتتلخص السیاسات المحاسبیة الھامة فیما یلي:
 

یتم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي والذي یمثل العملة الرئیســـیة للشـــركة األم، ویتم إعدادھا على أســـاس مبدأ التكلفة 
 .التي تدرج بالقیمة العادلةاالستثماریة عقارات وال مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات الیما عدا التاریخیة ف

 
ً إن إعداد البیانات المالیة المجمعة   للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة إجراء بعض اآلراء والتقدیرات واالفتراضات    وفقا

في عملیة تطبیق السـیاسـات المحاسـبیة للمجموعة. لقد تم اإلفصـاح عن اآلراء والتقدیرات واالفتراضـات المحاسـبیة الھامة في إیضـاح 
ــادر  ذ).  –  2(رقم   ــیة للتقدیرات غیر  إن المص ــنة   الرئیس المؤكدة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للس

 .2021دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 
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 المطبقة والمعدلة الجدیدة المعاییر
 

 الحالیة للسنة التأثیر وجاریة الجدیدة الصادرة المعاییر والتعدیالت
 الناتجة التغیرات باـستثناء الـسابقة الـسنة في المطبقة لتلك إعداد البیانات المالیة المجمعة مماثلةالمحاـسبیة المـستخدمة في   الـسیاـسات إن

 وبیانھا كالتالي: 2022 ینایر 1 في المعاییر الجدیدة والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر كما بعض تطبیق عن
 

 )3( رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار على تعدیالت - المفاھیمي اإلطار إلى مرجعیة إشارة
  المرجعیة  باإلشـارة ،1989 عام  في  الصـادر  المالیة البیانات  وعرض إعداد  إطار إلى  المرجعیة  اإلشـارة  اسـتبدال  إلى التعدیالت  تھدف

 .كبیر بشكل متطلباتھ تغییر دون 2018 مارس 29 في الصادر المالیة للتقاریر المفاھیمي اإلطار إلى
 

ً  أضــافت التعدیالت  الخســائر  أو  األرباح  إصــدار  لتجنب)  3(  رقم  المالیة للتقاریر  الدولي  بالمعیار  الوارد  االعتراف لمبدأ اســتثناءً  أیضــا
ــأ  والتي" الثاني  الیوم"  في  المحتملة ــبة معیار  نطاق ضــمن  تندرج  قد التي  المحتملة  والمطلوبات  المطلوبات عن تنش   رقم  الدولي  المحاس

 .منفصل بشكل تكبدھا تم إذا " الرسوم والضرائب"،)21( رقم الدولیة المالیة التقاریر تفسیرات لجنة تفسیر أو) 37(
 

 لن التي  المحتملة  للموجودات)  3(  رقم  المالیة للتقاریر  الدولي المعیار  في  الحالیة  التوجیھات  التعدیالت أیضــاً توضــح  نفســھ،  الوقت  في
 .وعرضھا المالیة البیانات إعداد إطار إلى المرجعیة اإلشارة باستبدال تتأثر

 
ــاریة  التعدیالت تلك إن ــنویة  للفترات  المفعول  ســ ــتقبلي بأثر  وتطبق  2022 ینایر 1 بعد  أو  في تبدأ التي  الســ  تلك لتطبیق یكن  لم .مســ

 .للمجموعة المجمعة المالیة البیانات على مادي تأثیر التعدیالت
 

 "المقصود االستخدام قبل المتحصالت: والمعدات والعقارات الممتلكات" –) 16( رقم الدولي المحاسبة معیار على تعدیل
  المنتجة البنود تلك بیع من  متحصـــالت  أي  والمعدات،  والعقارات  الممتلكات بنود  أحد  تكلفة من  الخصـــم  المنشـــآت على  یحظر التعدیل

ــع أثناء ــل ھذا  وض ــع  األص ــغیل  موض ــغیل  جاھز  وجعلھ التش ــأة تعترف ذلك،  من وبدالً .  اإلدارة  حددتھا التي  الطریقة  وفق للتش   المنش
 .الخسائر أو األرباح في تجھیزھا وتكالیف البنود، ھذه بیع بعائدات

 
  بنود على رجعي  ـبأثر تطبیـقھ  ویـجب 2022  یـنایر 1  بـعد  أو في  تـبدأ التي الســــنوـیة  التـقاریر  لفترات المفعول  ســـــاري  التـعدـیل  ـھذا إن

تخدام  المتاحة  والمعدات  والعقارات الممتلكات أة تقوم المعروضـة، عندما  األولى الفترة بعد  أو  في  لالـس .  مرة   ألول  التعدیل بتطبیق  المنـش
 .للمجموعة المجمعة المالیة البیانات على مادي تأثیر التعدیالت تلك لتطبیق یكن لم
 

 "العقد إتمام تكالیف: بااللتزامات المثقلة العقود" –) 37( رقم الدولي المحاسبة معیار على تعدیل
 .خسائر یحقق أو بااللتزامات مثقالً  العقد كان إذا ما تقییم عند إدراجھا المنشأة على یجب التي التكالیف یحدد ھذا التعدیل

 
 التكالیف من كالً   خدمات  أو ـسلع تقدیم بعقد مباـشرة  المرتبطة  التكالیف  تتضـمن".  المباـشرة  الصـلة  ذات  التكلفة  طریقة" التعدیالت  تطبق

 لم  ما  استبعادھا  ویتم بالعقد  مباشرة تتعلق  ال  واإلداریة  العمومیة  التكالیف إن.  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  التكالیف وتوزیع  اإلضافیة
 .العقد بموجب المقابل الطرف على صراحة تحمیلھا یتم
 
 على  مادي تأثیر التعدیالت  تلك  لتطبیق یكن  لم.  2022 ینایر 1  بعد  أو  في تبدأ  التي  السنویة  التقاریر  لفترات  المفعولالتعدیل ساري    إن

 .للمجموعة المجمعة المالیة البیانات
 

 ٪) إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة"10"الرسوم ضمن اختبار ( –) 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ً   تختلف  المعدل  أو  الجدید  المالي االلتزام  شــروط كانت  إذا ما  تقییم  عند بإدراجھا  المنشــأة تقوم  التي  الرســوم  التعدیل ھذا  یوضــح  اختالفا
 ً  بما والمقرض، المقترض بین  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  إال تتضمن ال  الرسوم ھذه  إن.  األـصلي المالي  االلتزام  ـشروط عن  جوھریا

ــتلمة  أو  المدفوعة  الرســـوم  ذلك  في ــأة تقوم.  الغیر عن نیابة  المقرض  أو  المقترض  قبل من  المسـ   المطلوبات  على التعدیل بتطبیق  المنشـ
 .األولى للمرة التعدیل المنشأة فیھا تطبق التي السنویة التقاریر إعداد فترة بدایة بعد أو في تبادلھا أو تعدیلھا یتم التي المالیة

 
لم یكن ھناك تعدیل أو .المبكر بالتطبیق  الـسماح مع  2022  ینایر  1 بعد  أو  في تبدأ التي  الـسنویة  للفترات  المفعول  ـساري التعدیلإن ھذا  

 .للمجموعة المجمعة المالیة البیانات على مادي تأثیر التعدیالت تلك لتطبیق یكن لم. للمجموعة المالیة المطلوبات على تأثیر
 

 لم.  للمجموعة  المجمعة  المالیة البیانات  على أثر لھا  لیس  ولكن ،2022  في  األولى  للمرة  األخرى  والتفســـیرات التعدیالت بعض  تنطبق
 .بعد سریانھا یبدأ لم ولكن صدرت قد كانت تعدیالت أو تفسیرات أو معاییر ألي المبكر بالتطبیق المجموعة  تقم
 

 للمجموعة. مادي على البیانات المالیة المجمعةلم یكن لتطبیق تلك التعدیالت أي تأثیر 
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 التأثیر جاریة غیرو الصادرة الجدیدة عدیالتالمعاییر والت
 وغیر  الصـــــادرة الـجدیدة  والتـعدیالتالمـعاییر   تطبیقب   المجموعة تقم لم  المجمـعة  الـمالـیة  البـیانات  إصـــــدار على  الموافـقة  تاریخ  في كـما

 :التأثیر جاریة
 

 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة -) عرض البیانات المالیة 1معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت على 
) تغیر متطلبات اإلفصـاح عن السـیاسـات المحاسـبیة حیث تسـتبدل التعدیالت جمیع 1إن التعدیالت على معیار المحاسـبة الدولي رقم (

یاـسة المحاـسبیة الھامة". تعتبر معلومات الـسیاـسة المحاـسبیة ھامة حاالت مـصطلح "الـسیاـسات المحاـسبیة الجوھریة" بــــــ "معلومات الـس
إذا، عند النظر إلیھا جنبًا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البیانات المالیة للمنشــــأة، فمن المتوقع بشــــكل معقول أن تؤثر 

 لعامة على أساس تلك البیانات المالیة.على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة لألغراض ا
 

) لتوضــیح أن معلومات الســیاســة المحاســبیة التي تتعلق بالمعامالت 1كما تم تعدیل الفقرات المؤیدة في معیار المحاســبة الدولي رقم (
الســیاســة المحاســبیة ھامة بســبب غیر المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى غیر مھمة وال یلزم اإلفصــاح عنھا. قد تكون معلومات  

ــة  ــیاسـ ــت كل معلومات السـ طبیعة تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیسـ
 المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھامة في حد ذاتھا.

 
 بالتطبیق  الســماح مع  ، 2023 ینایر 1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  الســنویة  للفترات)  1(  رقم  الدولي  ســبةالمحا معیار على  التعدیالت  تســري
 .للمجموعة المجمعةإن تلك التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة  .مستقبلي بشكل تطبیقھا ویتم المبكر

 
بة الدولي رقم ( بیة واألخطاء  )  8تعدیالت على معیار المحاـس بیة والتغییرات في التقدیرات المحاـس یاـسات المحاـس تعریف تقدیرات   -الـس

 المحاسبة
إن التـعدیالت تســــتـبدل تعریف "التغییر في التـقدیرات المـحاســــبـیة" بتعریف "التـقدیرات المـحاســــبـیة". بموـجب التعریف الـجدـید، ـفإن 

 البیانات المالیة التي تخضع لعدم التأكد من القیاس".التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في 
 

لـقد تم ـحذف تعریف "التغییر في التـقدیرات المـحاســــبـیة". ومع ذـلك، احتفظ المجلس بمفھوم التغییرات في التـقدیرات المـحاســــبـیة في  
 المعیار مع اإلیضاحات التالیة:

  معلومات جدیدة أو تطورات جدیدة تصحیًحا لخطأ. ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن 
   إن تأثیرات التغییر في أحد المدخالت أو أسلوب القیاس المستخدم لتطویر التقدیر المحاسبي ھي تغییرات في التقدیرات

 المحاسبیة إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة. 
 

للتغییرات في السـیاسـات المحاسـبیة والتغیرات في    2023ینایر    1تبدأ في أو بعد إن التعدیالت سـاریة المفعول للفترات السـنویة التي 
إن تلك التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر  التقدیرات المحاـسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة، مع الـسماح بالتطبیق المبكر.

 .لمجموعةامادي على 
 

 "تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة" –) 1المحاسبة الدولي رقم (التعدیالت على معیار 
)  1(  رقم  الدولي  المحاسـبة معیار  من 76  إلى 69  من  الفقرات على  تعدیالت ،2020  ینایر  في  الدولیة  المحاسـبة معاییر  مجلس  أصـدر
 :التعدیالت توضح. متداولة غیر أو متداولة أنھا على المطلوبات تصنیف متطلبات لتحدید

 .التسویة تأجیل في بالحق المقصود . أ
ً  یكون أن یجب التأجیل حق أن .ب   .المالیة الفترة نھایة في موجودا
 .التأجیل في لحقھا المنشأة ممارسة باحتمالیة یتأثر ال التصنیف ھذا أن .ت 
 .تصنیفھا على االلتزام شروط تؤثر فلن الملكیة، أداة نفسھا ھي للتحویل القابل االلتزام في المتضمنة المشتقات كانت إذا فقط أنھ .ث 

 
  المجموعة  تقوم.  رجعي بأثر تطبیقھا  ویجب 2023 ینایر 1 بعد  أو  في تبدأ التي  الســــنویة  للفترات  المفعول  ســــاریة  التعدیالت تلك إن

إن تلك التعدیالت   .تفاوض إعادة  تتطلب  قد  الحالیة  القروض  اتفاقیات كانت  إذا  وما  الحالیة  الممارـسات  على التعدیالت تأثیر  بتقییم  حالیًا
 .للمجموعة المجمعةال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة 
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 التجمیع أسس -ب 
ــركة المعادن والصــناعات التحویلیة تتضــمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة   ــركات    –لش  التابعة التالیةش.م.ك. (عامة) والش

 :(المشار إلیھا بالمجموعة)
 نسبة الملكیة %      

 2021  2022  األنشطة الرئیسیة   بلد التأسیس  اسم الشركات التابعة

   ش.و. . ش  –شركة المعادن الوطنیة للتجارة والمقاوالت 
 

تجارة عامة    دولة الكویت 
   ومقاوالت 

100   
100 

   ش.ش.و.   – شركة المعادن العمومیة للتجارة والمقاوالت 
 

تجارة عامة    دولة الكویت 
   ومقاوالت 

100   
100 

 : تھا التابعة اوشرك . ش.ش.و   –شركة المعادن القابضة 
 

تجارة عامة    دولة الكویت 
   ومقاوالت 

100   
100 

تجارة عامة    دولة الكویت  ذ.م.م.    –الشركة المتحدة للخدمات الھندسیة  -
   ومقاوالت 

70   
70 

  – شركة كاووش المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت  -
 ش.ش.و. 

 
تجارة عامة    دولة الكویت 

   ومقاوالت 
100   

100 
 

  ذ.م.م.   –علي حسین وشركاه  –شركة المحیط الفضي 
 : وشركتھا التابعة

 
 

 دولة الكویت 
 

تنظیف الطرق  
والمباني والمدن  
 مقاوالت نظافة 
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تجارة عامة    دولة الكویت  ذ.م.م.  –شركة المركز الفني العالمي للتجارة العامة  -
 60  60  ومقاوالت 

 
 . وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم:المجموعةھي الشركات التي تسیطر علیھا (المستثمر فیھا) إن الشركات التابعة 

 ذات سلطة على الشركة المستثمر فیھا. 
 قابلة للتعرض للخسارة، أو لدیھا حقوق في عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا. 
 ركة المستثمر فیھا.لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا في التأثیر على عوائد الش 

 
تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى ـسیطرتھا على الـشركة المـستثمر فیھا إذا أـشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على واحد أو 

 أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله.
 

ھا، فانھ یكون لدیھا الـسلطة على الـشركة المـستثمر فیھا عند تملك المجموعة لنـسبة أقل من أغلبیة حقوق التـصویت بالـشركة المـستثمر فی 
عندما تكون حقوق التصویت لھا كافیة إلعطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانبھا. تأخذ 

تثمر فیھا إلعطاء  المجموعة جمیع الحقائق والظروف ذات الصـلة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق الت  صـویت في الـشركة المـس
 السلطة علیھا، بما في ذلك:

 
 حقوق تصویت المجموعة نسبة الى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة باآلخرین. 
 حقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا الشركة، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى. 
 تعاقدیة أخرى.الحقوق الناشئة عن ترتیبات  
لمجموعة على توجیھ األنشـطة ذات الصـلة عند اتخاذ القرارات، بما في  لأیة حقائق وظروف إضـافیة تشـیر إلى مدى القدرة المالیة   

 ذلك أنماط التصویت في االجتماعات السابقة للمساھمین.
 

یطرة ءبد تاریخ من التابعة للـشركات المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضـمن یطرة زوال تاریخ وحتى الفعلیة الـس  .الفعلیة الـس
وتحدیداً، یتم ادراج اإلیرادات والمصـاریف للشـركة التابعة التي تم شـراءھا أو اسـتبعادھا خالل السـنة ضـمن بیان األرباح أو الخسـائر 

طرة الشــركة األم على الشــركة  والدخل الشــامل اآلخر المجمع من تاریخ حصــول الشــركة االم على الســیطرة وحتى تاریخ زوال ســی 
 والخســائر المتبادلة األرباح فیھا بما الشــركات بالكامل، بین المتبادلة والمعامالت األرصــدة اســتبعاد جمیع یتم التجمیع، التابعة. عند

تخدام المجمعة المالیة البیانات إعداد یتم  .المحققة غیر واألرباح یاـسات باـس بیة ـس  األخرى ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاـس
 .متشابھة ظروف في تتم التي

 
یطرة غیر الحصـص إظھار یتم ركات موجودات صـافي من المـس تقل بند في المجمعة التابعة الـش المجموعة، بیان  ملكیة حقوق من مـس

یطرة حتى إن  اھمي الـشركة األم والحصـص غیر المـس امل اآلخر المتعلقة بمـس ائر المجمع وكل بند من بنود الدخل الـش األرباح أو الخـس
 المسیطرة.نتج عن ذلك قید عجز في رصید الحصص غیر 
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یتم المحاســبة عن التغیر في حصــة الملكیة لشــركة تابعة مع عدم التغیر في الســیطرة كمعاملة ضــمن حقوق الملكیة. یتم تعدیل المبالغ 
الدفتریة لحصــص ملكیة المجموعة والحصــص غیر المســیطرة لتعكس التغیرات للحصــص المتعلقة بھا في الشــركات التابعة. إن أیة 
یطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصـل یتم االعتراف بھا مباـشرة في حقوق   فروقات بین الرصـید المعدل للحصـص غیر المـس

 األم. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باآلتي: مساھمي الشركةب الملكیة الخاصة 
 

 استبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشركة التابعة. 
 استبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة. 
 استبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة. 
 لقیمة العادلة للمقابل المستلم.إدراج ا 
 إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. 
 إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. 
إعادة تصـنیف حصـة الشـركة األم من البنود المسـجلة سـابقاً في الدخل الشـامل اآلخر إلى األرباح أو الخسـائر أو األرباح المرحلة   

 لبنود.طبقاً لما یلزم لھذه ا
 

 المالیة تصنیفات الجزء المتداول وغیر المتداول -جـ 
 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي المجمع استناداً إلى تصنیف المتداول / غیر المتداول.

 
 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أوكانت من المتوقع تحققھا أو تنوى المجموعة بیعھا أو  
 كانت محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أو 
 ، أوات المالیة المجمعةبیان الكانت من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ  
ات المالیة  بیان الكانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یسـتخدم لتسـویة التزام لفترة اثني عشـر شـھراً على األقل بعد تاریخ   

 .المجمعة
 

 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 شغیل العادیة، أوكان من المتوقع تسویتھا ضمن دورة الت  
 محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة، أو 
 أو ،ات المالیة المجمعةبیان الكان من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ  
 .ات المالیة المجمعةبیان الال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ  

 
 تصنف المجموعة كافة مطلوباتھا األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

 
 المالیة األدوات - د

تقوم المجموـعة بتصــــنیف أدواتـھا الـمالـیة كموجودات ـمالـیة ومطلوـبات ـمالـیة. یتم إدراج الموجودات الـمالـیة والمطلوـبات الـمالـیة عـندـما 
 تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات. 

 
  .التعاقدیة االتفاقیات لمضمون طبقا ملكیة أوحقوق كمطلوبات المالیة األدوات تصنیف یتم
 

الموجودات  ،  المدینین،  ودائع ألجلال،  النقد والنقد المعادلالمجمع   تتضـــمن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في المركز المالي
المستحق  ، اإلیجارود  ــــمطلوبات عق  ،ارةــــد تمویل إجو، أقساط عقدائنةالبنوك  ال، األرباح أو الخسائر  لبالقیمة العادلة من خالالمالیة  

 .الدائنینو القروض ألجل ،صلة اتف ذاطرأ إلى /من 
 
  الموجودات المالیة 

 االعتراف المبدئي
أو شراؤه    یتم االعتراف بمشتریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ التسویة، وھوالتاریخ الذي یتم فیھ تسلیم األصل للمجموعة

. یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة مضــاف إلیھا تكالیف المعامالت لكافة الموجودات المالیة من قبل المجموعة
 غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 
 تصنیف الموجودات المالیة    

 بتصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة: المجموعة تقوم
 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
  أدوات الدین بالقیمة العادلة من الدخل الـشامل اآلخر، مع إعادة تـصنیف األرباح أو الخـسائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بیان األرباح

 أو الخسائر.
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 العادلة من الدخل الشـامل اآلخر، مع عدم إعادة تصـنیف األرباح أو الخسـائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بیان  أدوات الملكیة بالقیمة
 .األرباح أو الخسائر

 .أدوات مالیة بالقیمة العادلة من األرباح أو الخسائر 
 

تقییم كافة الموجودات المالیة، باســتثناء أدوات  لتحدید فئة تصــنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
الملكیة والمشــتقات، اســتناداً إلى نموذج األعمال الخاص بالشــركة بإدارة موجودات المجموعة و كذلك خصــائص التدفقات النقدیة 

 التعاقدیة لتلك األدوات مجتمعین.
 

 تقییم نموذج األعمال 
ــتوى یعكس أ ــیلة إلدارتحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مسـ ــل وسـ لموجوداتھا المالیة لتحقیق أھدافھا، وتحقیق التدفقات    تھافضـ

النقدیة التعاقدیة. وھذا سـواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تحصـیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصـیل التدفقات  
ا لم تنطبق أي من ھاتین الحالتین (كأن یتم االحتفاظ بالموجودات  النقدیة التعاقدیة وكذلك التدفقات النقدیة من بیع الموجودات معا. وإذ

ــنف كجزء من نموذج أعمال البیع وتقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح  المالیة ألغراض المتاجرة)، فإن الموجودات المالیة تصــ
 أعلى من المحفظة ككل. أو الخسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى

 
 " اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط "تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

نموذج االعـمال لالحتـفاظ ـبالموجودات لغرض تحصـــــیل الـتدفـقات النـقدـیة التـعاـقدـیة او تحصـــــیل الـتدفـقات النـقدـیة  تـحدـیدعـندـما یتم  
  فقطـمدفوـعات ألصـــــل المبلغ والـفاـئدة في  مـثل  ت بتقییم ـما إذا ـكاـنت الـتدفـقات النـقدـیة لألدوات الـمالـیة ت   المجموـعة  التـعاـقدـیة والبیع، تقوم

موجودات  غ والـفائدة فقط"). ألغراض ھذا االختـبار، یُعرف "أصـــــل المبلغ" بالقیـمة الـعادلة لل("اختـبار تحقق مدفوعات أصـــــل المبل
(على سـبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصـل    الموجودات المالیةوقد یتغیر على مدى عمر   ،عند االعتراف المبدئي  المالیة

ائدة في أي ترتیب إقراض أسـاسـي تتمثل بصـورة نموذجیة في مراعاة للف  الجوھریةالخصـم). إن العناصـر   /  المبلغ أو إطفاء القسـط
 ومخاطر االئتمان.  للنقودالقیمة الزمنیة 

 
ــنیف فقط في حال    المجموعة تقوم ــولبإعادة التص ــتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة   حص أي تغییر في نموذج األعمال المس

ــنیف اعتباراً من بدایة فترة   ــولالالحقة ل التقریرالتصــ بدرجة كبیرة ولم  التغییرات  ھذه مثل  تكرارالمتوقع  غیر  التغییر. ومن  حصــ
 تحدث خالل السنة.

 
 إلغاء االعتراف 

ة (كلـیا أو جزئـیا) عـندـما تنتھي الحقوق التـعاـقدـیة في اســــتالم الـتدفـقات النـقدـیة من الموجودات  یتم إلـغاء االعتراف ـبالموجودات الـمالـی
 المالیة، أو عندما تحول المجموعة حقھا في اســتالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، وذلك في أحدى الحالتین التالیین: (أ) إذا

ــة بملكـی د الـخاصـــ ا ال یتم تحوـیل جمیع تم تحوـیل جمیع المـخاطر والعواـئ دـم ل المجموـعة ، أو (ب) عـن ة من قـب الـی ة الموجودات الـم
المـخاطر والعواـئد للموجودات الـمالـیة أو االحتـفاظ بـھا، ولكن تم تحوـیل الســــیطرة على الموجودات الـمالـیة. عـندـما تحتفظ المجموعة  

 مشاركتھا فیھا.بالسیطرة، فیجب علیھا االستمرار في إدراج الموجودات المالیة بحدود نسبة 
 

 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
 تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطین التالیین:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة، و -
اـسي مدفوعات المبلغ األصـلي الـشروط التعاقدیة للموجودات   - المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتضـمن بـشكل أـس

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
 

أدوات الدین التي تم قیاســـھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طریقة العائد الفعلي المعدلة بخســـائر انخفاض 
ة، إن وجدت. یتم االعتراف باألرباح والخسـائر في بیان األرباح أو الخسـائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصـل أو تعدیلھ أو القیم

 انخفاض قیمتھ.
 

ــتثمارات مرابحة،  المدینین التجاریین،  الودائع ألجل  ،إن النقد والنقد المعادل ــتحق من أطراف ذات صــلة تصــنف كأدوات  و  إس المس
 بالتكلفة المطفأة.دین 

 
 النقد والنقد المعادل  .1

 األجل ات قصیرة ستثمارولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واال  الصندوق  في النقد في المعادل والنقد النقد یتمثل
 والتي النقد محددة من  مبالغ إلى  للتحویل  اإلیداع والقابلة  تاریخ من  أقل  أو  شھور  3 فترة خالل  تستحق والتي  السیولة  عالیة

   .القیمة التغیرات في  حیث من غیر مادیة  تتعرض لمخاطر 
 
 ودائع ألجل . 2

 أشھر.  3إن ودائع ألجل یتم إیداعھا لدى بنوك ولھا فترة إستحقاق تعاقدیة ألكثر من 
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   مدینون تجاریون. 3
تأجیر   بیع بضائع،  العمالء عن  المستحقة من  المبالغ  المدینون  النشاط االعتیادي، ویتم  یمثل  أو خدمات منجزة ضمن  وحدات 

االعتراف مبدئیا بالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص  
 االنخفاض في القیمة. 

 
 أدوات الدین بالقیمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر 

 اس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند التوافق مع الشرطین التالیین:بقی المجموعة  تقوم
الذي یتحقق ھدفھ عن طریق الحصــول على تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع الموجودات  االحتفاظ بأداة الدین ضــمن نموذج األعمال   -

 المالیة.
 معاییر سداد المبلغ األصلي وفوائده. اختبار الماليلألصل  التعاقدیةاجتیاز الشروط  -
 

یتم احتسـاب إیرادات الفوائد باسـتخدام طریقة معدل   .تقاس الحقاً بالقیمة العادلة  الدخل الشـامل األخرأدوات الدین بالقیمة العادلة من 
في بیان األرباح أو الخســائر  وخســائر االنخفاض فى القیمة أرباح وخســائر تحویل العمالت األجنبیةب یتم االعتراف  الفائدة الفعلي، 

ویتم عرضھا في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة یتم االعتراف بالتغیر فى القیمة العادلة فى بیان الدخل الشامل األخر  المجمع.  
المتراكمة عتراف، فإن األرباح أو الخســائر  عند إلغاء االحتي یتم إلغاء االعتراف باالصــل أو اعادة تصــنیفھ،  ضــمن حقوق الملكیة 

 إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع.حقوق الملكیة التي سبق االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر یعاد تبویبھا من 
 

 أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ــنیف  للمجموعة    عند االعتراف المبدئي، یجوز بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك بالقیمة العادلة من خالل  أن تقرر تصـ

أو مقابل محتمل ناشــئ عن دمج األعمال. یتحدد ذلك التصــنیف لكل أداة  الدخل الشــامل اآلخر عندما ال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة
 على حدة.

 
ــامل األ ــتثمارات في أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشـ خر تقاس الحقاً بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات االسـ

ــھا في التغیرات المتراكمة في   ــامل اآلخر ویتم عرضـ في القیمة العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبیة في الدخل الشـ
ائر المتراكمة المعترف بھا ـس ابقاً في الدخل الـشامل اآلخر إلى األرباح القیمة العادلة ضـمن حقوق الملكیة. یتم تحویل األرباح والخـس

  المرحلة عند االستبعاد.
 

ــائر المجمع. یتم االعتراف بتوزیعات  ــنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسـ ــائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تصـ إن األرباح والخسـ
من تلك المحصــالت  المجموعة    ، إال عندما تســتفیداألرباح في بیان األرباح أو الخســائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزیعات

كاـسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تـسجل تلك األرباح في الدخل الـشامل اآلخر. ال تخـضع أدوات الملكیة بالقیمة العادلة  
خســائر من التغیرات المتراكمة في  من خالل الدخل الشــامل اآلخر لتقییم انخفاض القیمة. وعند اســتبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو ال

 القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة.
 

ضـمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة    ، النقد والمحافظغیر المسـعرة  ،االسـتثمارات في أدوات الملكیة المسـعرةالمجموعة    تصـنف
 من خالل الدخل الشامل اآلخر في بیان المركز المالي المجمع.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ــتوفي     موضـــح  ھو كما(  خراأل  الشـــامل  الدخل  خالل منالقیاس بالتكلفة المطفأة أو    شـــروطیتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تسـ
 . على وجھ التحدید:الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقیمةأعاله) 

 
   ـستثمار اال بتـصنیفما لم تقم المجموعة    الخـسائر  أو  االرباح  خالل من  العادلة بالقیمةیتم تـصنیف االـستثمارات في أدوات الملكیة

 أعاله). موضح ھو كماالملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي ( االدواتفي 
 
   ھو كماقیمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر (ال  ـشروطالتكلفة المطفأة أو    ـشروطیتم تـصنیف أدوات الدین التي ال تـستوفي  

إما   ةتوفی المســأدوات الدین  تصــنیف. باإلضــافة إلى ذلك، قد یتم الخســائر  أو  االرباح  خالل  من  العادلة بالقیمةأعاله)    موضــح
  الخســائر  أو  االرباح  خالل من  العادلة بالقیمة  أو  اآلخرلقیمة العادلة من خالل الدخل الشــامل  االتكلفة المطفأة أو شــروط    شــروط

القیاس أو االعتراف ("عدم تطابق    في  قتطاب عدم    جوھريیلغي أو یقلل بشـــكل  التصـــنیفإذا كان ھذا  المبدئيعند االعتراف  
ــب  ــأ من قیاس  يالمحاس ــائر علیھ  باالرباحأو المطلوبات أو االعتراف    الموجودات") الذي قد ینش ــس مختلفة. لم   موالخس على أس

 .الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقیمةالمجموعة أي أدوات دین  تصنف
 

تســـــجل التغیرات في القیـمة الـعادـلة، أرـباح البیع و الـناتـجة من االســــتبـعاد، إیرادات الفواـئد وتوزیـعات األرـباح في بـیان األرـباح أو 
ً الخسائر المجمع   لشروط العقد أو عندما یثبت الحق في استالم مبلغ األرباح. وفقا

 
مـسعرة ـضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح تـصنف المجموعة االـستثمارات في أدوات الملكیة وأدوات الدین ال

 .أو الخسائر في بیان المركز المالي المجمع
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 انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
ــائر االئتمان لتعترف المجموعة بمخصــص   ح أو ارب المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل اال یةلخس

 أدوات الملكیة ال تخضع لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. وللموجودات المالیة تحمل بالتكلفة المطفأة. رئ الخسا
 

ــتحقة   ــائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المسـ ــتند الخسـ ً تسـ للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع    وفقا
المجموعة اســتالمھا، ویتم خصــم العجز بنســبة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصــلي على ذلك األصــل. تشــمل التدفقات النقدیة 

ً خرى التي تعتبر جزءاآل یةتحسینات االئتمان الالتدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو المتوقعة    من الشروط التعاقدیة.ا
 
النـسبة ألدوات الدین المـصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر، وأرـصدة األطراف ذات الـصلة والقروض بین ـشركات  ب 

ألســلوب المســتقبلي حیث لم یعد االعتراف بالخســائر االئتمانیة یعتمد على تحدید المجموعة في البدایة المجموعة، تطبق المجموعة ا
لـحدث خســـــائر االئتـمان. وـبدالً من ذـلك، ـتأـخذ المجموـعة في االعتـبار نـطاق أكبر من المعلوـمات عـند تقییم مـخاطر االئتـمان وقـیاس  

الماضــــیة، الظروف الحالیة، التوقعات المعقولة والممكن إثباتھا والتي تؤثر على الخســــائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك األحداث  
 القدرة المتوقعة على تحصیل التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة الدین.

 
 لتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي:

 ــبة لجودتھا االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي أو   –  ىولالمرحلة األ األدوات المالیة التي لم تتراجع قیمتھا بصــــورة كبیرة بالنســ
 المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.

  (عدم انخفاض قیمة االئتمان) ــورة كبیرة من حیث جودتھا  –المرحلة الثانیة االئتمانیة األدوات المالیة التي تراجعت قیمتھا بص
 منذ االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.

  (انخفاض قیمة االئتمان) ــوعي على انخفاض القیمة في تاریخ البیانات  –المرحلة الثالثة الموجودات المالیة التي لھا دلیل موض
 التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.المالیة والمحدد أن قیمتھا قد انخفضت عندما یكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على 

 
مـنذ االعتراف المـبدئي، تـقارن المجموـعة  مـخاطر    جوھريالـمالـیة ـقد ـتدھورت بشـــــكل  لألداةعـند تقییم ـما إذا ـكاـنت جودة االئتـمان  

عـند إجراء ـھذا التقییم،   األداة الـمالـیة في ـتاریخ اإلعتراف المـبدئي.  على  التعثراألداة الـمالـیة في ـتاریخ التقریر بمـخاطر    على  التعثر
ة  تطلعـیـتأـخذ المجموـعة  في االعتـبار المعلوـمات الكمـیة والنوعـیة المعقوـلة والـمدعوـمة، بـما في ذـلك الخبرة الـتاریخـیة والمعلوـمات ال

مل فیھا مدینو المـستقبلیة للـصناعات التي یع اإلمكانیةمفرط. تـشمل المعلومات التطلعیة التي تم النظر فیھا   دالمتاحة دون تكلفة أو جھ
مجموعة، والتي تم الحصـول علیھا من تقاریر الخبراء االقتصـادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة ومؤسـسـات الفكر ذات  ال

  والمتوقعة  الفعلیة  االقتـصادیة  للمعلومات  الخارجیةالـصلة وغیرھا من المنظمات المماثلة ، باإلـضافة إلى النظر في مختلف المـصادر  
 لمجموعة. للقة بالعملیات األساسیة المتع

 
شھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بــــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة على   12یتم االعتراف بــــ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 

ة المتوقـعة على ـمدى أعـمار االئتـمان  انـی ــائر االئتـم ة. تمـثل الخســـ الـث ة والـث انـی ة الـث الـیة" للمرحـل ـمدى أعـمار االئتـمان للموجودات الـم
ــائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. تمثل للموجودات ال مالیة خســ

شـھًرا جزءاً من الخسـائر االئتمانیة المتوقعة على  12الخسـائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة لمدة  
ھًرا بعد تاریخ التقریر شــــ 12لمالیة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالیة لمدة  مدى أعـمار الموجودات ا

 المالي.
 

یتحدد قیاس الخسـائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسـائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.  
ــائر االئتمان الم ــم خســ ــھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل على بیان یتم خصــ توقعة والتي تم قیاســ

 .األرباح أو الخسائر المجمع
 

األسـلوب المبسـط للمعیار واحتسـبت الخسـائر االئتمانیة المتوقعة  المجموعة    لمدینین التجاریین والمدینیین اآلخرین، طبقتل ةبالنسـب 
بتتبع التغیرات في مخاطر  المجموعة  اســتناداً إلى الخســائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة. وعلیھ، ال تقوم  

ــائر االئتمانیة ال ــتناداً إلى الخس ــائر اس ــص الخس متوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة في  االئتمان ولكن یتم اإلعتراف بمخص
مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المجموعة  تاریخ كل فترة تقریر. أنشأت  

درجة مخاطر االئتمان،   المحددة للمدینین والبیئة االقتصـادیة. یتم تقسـیم االنكشـافات للمخاطر على أسـاس الخصـائص االئتمانیة مثل
 المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أیھما ینطبق.

 
  المطلوبات المالیة 

ــم تكالیف المعاملة ل المبدئيیتم االعتراف   ــلفیات والدائنون تخصــ جمیع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والســ
یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر أو بالتكلفة المطفأة    المتعلقة بھا بشــكل مباشــر.

 .ةباستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلی 
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 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
 خالل االرباح أوالخسائرعندما تكون المطلوبات المالیة:یتم تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من 

 مقابل محتمل للمستحوذ في عملیة دمج األعمال، -1
 محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو  -2
 تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر.  -3

 
بالقیمة العادلة، مع االعتراف باألرباح أو الخســائر الناشــئة یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخســائر  

 عن التغیرات في القیمة العادلة في االرباح أو الخسائر إلى الحد الذي ال تكون فیھ جزءاً من عالقة تحوط محددة.
 

عتراف بمبلغ التغیر في القیمة ومع ذلك، بالنســـبة للمطلوبات المالیة المصـــنفة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخســـائر، یتم اال
الـعادـلة للمطلوـبات الـمالـیة الـخاص ـبالتغییرات في مـخاطر االئتـمان لتـلك المطلوـبات في اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر. یتم االعتراف ـبالمبلغ 

مـخاطر االئتـمان المتبقي من التغیر في القیـمة الـعادـلة للمطلوـبات في االرـباح أو الخســـــائر. التغیرات في القیـمة الـعادـلة الـخاصـــــة ـبال
ــائر لكن یتم تحویلھا إلى  ــنیفھا الحقاً إلى االرباح أو الخسـ للمطلوبات المالیة یعترف بھا في الدخل الشـــامل اآلخر وال یتم إعادة تصـ

 األرباح المرحلة عند استبعاد المطلوبات المالیة.
 

 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 
جة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على النحو المبین أعاله الحقًا بالتكلفة المطفأة  یتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المدر

 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 

 الدائنون 
یمثل بند الدائنون التجاریون اإللتزام لســداد قیمة بضــائع أو خدمات    .في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرینن  ی الدائن مثل رصــید  ت ی 

یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة بإسـتخدام   .عتیاديالتي تم شـراؤھا ضـمن النشـاط اإل
ــنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذ  .طریقة معدل الفائدة الفعلي ــمن الدورة  یتم تص ــنة أو أقل (أو ض ــتحق خالل س ــداد یس ا كان الس

  .التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة
 
   قتراضاال
 ویتم المطفأة، بالتكلفة القروض إدراج والحقاً یتم .المتكبدة التكالیف خصــم بعد العادلة بصــافي القیمة مبدئیا القروض إدراج یتم

 األرباح أوالخسـائر المجمع بیان في المسـتردة والقیمة العملیة) تكلفة خصـم بعد (بالصـافي المحصـل المبلغ بین إحتسـاب الفروقات
 .ةالفعلی  الفائدة معدل طریقة بإستخدام اإلقتراض فترة خالل

 
ومیتم  ھ ـسحب    المدفوعة للحصـول علي االعتراف بالرـس اـس القروض ضـمن تكالیف عملیات القروض إلى الحد الذي یحتمل على أـس

عندما ال یوجد أي دلیل على أن   .یتم تأجیل ھذه المصــاریف حتى یتم ســحب القروض  ،كل أو بعض ھذه التســھیالت في ھذه الحالة
ت الســیولة ویتم إطفائھا على فترة فإن ھذه المصــاریف یتم رســملتھا كمدفوعات مقدمة لخدما  ،بعض أو كل القروض ســیتم ســحبھا

 القروض المتعلقة بھا. 
 

. عندما یتم استبدال المطلوبات المالیة عند إنتھاء، إلغاء أو تقادم االلتزام مقابل تلك المطلوباتیتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة  
المطلوبات المالیة الحالیة بشـــكل جوھري. یتم معاملة الحالیة بأخرى من نفس المقرض بشـــروط مختلفة جوھریا أو تعدیل شـــروط  

ــلة في بیان  التبدیل أو التغییر كإلغاء اعتراف ألصــــل االلتزام وإدراج التزام جدید، ویتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة ذات الصــ
ً األرباح أو الخســـائر المجمع. إذا لم یكن التعدیل جوھری  )  2ة الدفتریة للمطلوبات قبل التعدیل؛ و () القیم1: (بالفرق  اإلعتراف یتم، ا

 خرى.آر كأرباح أو خسائر التعدیل ضمن أرباح وخسائر ئ ح أو الخسااب رالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة بعد التعدیل في اال
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة
ــافي المبلغ في بی  ــة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم ادراج ص ان المركز المالي المجمع فقط إذا كان ھناك حق قانوني یتم مقاص

واجب النفاذ حالیا لمقاصـة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسـویة على أسـاس الصـافي أو لتحقیق الموجودات وتسـویة المطلوبات  
 في وقت واحد.

 
 المخزون - ھـ

بعد تكوین مخصـص ألیة بنود متقادمة أو   ،البیعیة الممكن تحقیقھا أیھما أقلیقیم المخزون على أسـاس متوسـط التكلفة أو صـافي القیمة 
بطیئة الحركة. تتضـــمن تكلفة المخزون المواد المباشـــرة وأجور العمالة المباشـــرة وكذلك المصـــاریف غیر المباشـــرة المتكبدة لجعل  

 المخزون في موقعھ وحالتھ الحالیة. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
 

عتیادي مخـصوما منھ تكالیف االنجاز والمـصاریف  اإل إن ـصافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ھو الـسعر المقدر للبیع من خالل النـشاط
شــــطب بنود المخزون المتقادمة وبطیئة الحركة بناء على االســــتخدام المســــتقبلي المتوقع وصــــافي القیمة البیعیة الممكن  یتم .البیعیة
 .تحقیقھا
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 العقارات االستثماریة  -و 
إكتســاب اإلیجارات أو تتضــمن العقارات االســتثماریة العقارات القائمة والعقارات قید اإلنشــاء أو إعادة التطویر والمحتفظ بھا لغرض  

ا. إرتفاع القیمة الـسوقیة أو كالھما. تدرج العقارات االـستثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تـشمل ـسعر الـشراء وتكالیف العملیات المرتبطة بھ
یل األرباح أو الخســائر الحقا للتســجیل المبدئي، یتم إدراج العقارات االســتثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة. یتم تســج

 الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث بھا التغیر.
 

یة مـستقبلیة متوقعة  یتم إلغاء اإلعتراف بالعقارات االـستثماریة عند إـستبعادھا أو ـسحبھا نھائیا من اإلـستخدام وال یوجد أیة منافع إقتـصاد
من اإلســتبعاد. ویتم إحتســاب األرباح أو الخســائر الناتجة عن إســتبعاد أو إنھاء خدمة العقار االســتثماري في بیان األرباح أو الخســائر 

 المجمع.
 

یة تأجیره تشــغیلیا یتم التحویل إلى العقار االســتثماري فقط عند حدوث تغیر في إســتخدام العقار یدل على نھایة شــغل المالك لھ، أو بدا
ــغل   ــتخدام یدل علیھ بدایة شـ ــتثماري فقط عند حدوث تغیر في اإلسـ لطرف آخر، أوإتمام البناء أو التطویر. ویتم التحویل من عقار اسـ

  المالك لھ، أو بدایة تطویره بغرض بیعھ.
 

  یةعن ذلك العقار طبقا للسـیاسـة المحاسـب في حال تحول عقار مسـتخدم من قبل المالك إلى عقار اسـتثماري، تقوم المجموعة بالمحاسـبة  
 لمتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول وتغییر االستخدام.ا

 
 الزمیلة  الشركات   -  ز

والتي تتمثل في قدرتھا على المشــــاركة في   جوھري علیھا، تأثیر یكون للمجموعة التي الشــــركات تلك ھي الزمیلة الشــــركات إن
ً .  یتم تســجیل اإلســتثمارات وفقاً لطریقة حقوق الملكیةوالتشــغیلیة للشــركة الزمیلة   المالیةالقرارات    الملكیة، فان حقوق لطریقة وفقا

 لحـصة اإلقتناء لتاریخ الحقة تغیرات أیة بأثر المعدلة بالتكلفة بیان المركز المالي المجمع في تدرج الزمیلة الـشركات في االـستثمارات
 فیما الجوھري، التأثیر لھذا الفعلي الزوال فعلیا حتى بدایة التأثیر الجوھري تاریخ من الزمیلة الشركة موجودات صافي في المجموعة

تثمارات عدا تثمارات المصـنفة االـس بة یتم البیع، حیث لغرض بھا محتفظ كاـس ً  عنھا المحاـس  5 رقم المالیة للتقاریر للمعیار الدولي  وفقا
 المستمرة". غیر المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات المتداولة غیر "الموجودات

 
ــتھا في   ــائر المجمع، كما تقوم بإدراج حص ــركة الزمیلة في بیان األرباح أو الخس ــتھا في نتائج أعمال الش تقوم المجموعة بإدراج حص

 التغیرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لھا.
 

جیل المجموعة عن تتوقف ائر تـس ائر تجاوزت إذا الخـس ركة خـس  األجل طویلة حصـص أیة بھا متضـمنة المجموعة حصـة الزمیلة الـش
 أو الزمیلة الشـركة تجاه إلتزام المجموعة على كان إذا عدا فیما  الزمیلة الشـركة المجموعة في اسـتثمارصـافي   جزءاً من والتي تمثل

 .عنھابأیة مدفوعات نیابة  قامت
 

 حصـة حدود في الزمیلة الشـركة في سـتثماراال مقابل الزمیلة الشـركات مع المعامالت عن الناتجة الخسـائر أو األرباح إسـتبعاد یتم
 .الزمیلة الشركة من المجموعة

 
 المحتملة واإللتزامات المحددةوالمطلوبات   من صـافي القیمة العادلة للموجودات حصـة المجموعة عن اإلقتناء تكلفة في زیادة أي إن

 الدفتریة القیمة من كجزء الشـــھرة وتظھر  .كشـــھرة بھا اإلعتراف یتم اإلقتناء عملیة تاریخ في كما الزمیلة للشـــركة بھا المعترف
 إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من  .لتحدید أي إنخفاض في قیمتھا ســتثمارالزمیلة حیث یتم تقییمھا كجزء من اال الشــركات في ســتثمارلال

 ضــمن مباشــرة إدراج الفرق یتم ،المحتملة المحددة واإللتزامات والمطلوبات من صــافي القیمة العادلة للموجودات حصــة المجموعة
 .األرباح أو الخسائر المجمع بیان

 
ھناك أي دلیل موضــوعي على أن االســتثمار في الشــركة الزمیلة قد إنخفضــت قیمتھ تحدد المجموعة بتاریخ كل فترة مالیة ما إذا كان 

وتـحدید اذا ما كان ضــــروریا، اإلعتراف بأي انخـفاض في قیـمة االســــتثـمار. فإذا ما وجد ذلك الدلـیل، فیتم اختـیار انخـفاض في القیـمة 
ســاب مبلغ اإلنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الممكن لكامل القیمة الدفتریة لالســتثمار (متضــمنة الشــھرة) وتقوم المجموعة بإحت 

اسـتردادھا للشـركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ویتم إدراج ھذا المبلغ في بیان األرباح أو الخسـائر المجمع. یتم ادراج أي عكس النخفاض 
 في القیمة إلى الحد الذي تزید فیھ الحقا القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار.

 
ــركة الزمیلة  فقدان عند ــتثمارتقوم المجموعة بقیاس وقید أیة   ،التأثیر الجوھري على الشـ ات محتفظ بھا بالقیمة العادلة. إن أي فرق  اسـ

المحتفظ بھ باإلضـافة إلى المحصـل من البیع  سـتثماربین القیمة الدفتریة للشـركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الجوھري والقیمة العادلة لال
 اف بھ في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.یتم اإلعتر

 
 الشھرة  - ح

ــابقا عن  ــیطرة وأي حصــص محتفط بھا س ــھرة الزیادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المعترف بھ للحصــص غیر المس تمثل الش
االقتناء. تظھر الشــھرة مبدئیا كأصــل بالتكلفة والحقا  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاریخ عملیة 

  یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة في القیمة.
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ــة المجموعة من الموجودات والمطلوبات واإللتزامات عن التكلفة، فإن المجموعة   ــافي القیمة العادلة لحصـ إذا كان ھناك زیادة في صـ
القـیاس والتـحدید لصـــــافي الموجودات ومراجـعة قـیاس تكلـفة اإلقتـناء، ومن ثم إدراج قیـمة الزیادة المتبقـیة بـعد إعادة   مـطالـبة بإعادة تقییم

 التقییم مباشرة ضمن بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
 

تولید النقد للمجموعة والمتوقع لھا اإلنتفاع   لغرض التأكد من وجود إنخفاض في قیمة الشـھرة، فإنھ یتم توزیع الشـھرة على كل وحدات
من عملیة الدمج. تتم مراجعة وحدات تولید النقد التي تم توزیع الشــــھرة علیھا ســــنویا أو بصــــورة أكثر تكرارا عند وجود دلیل على 

د أـقل من القیـمة اـلدفترـیة لتـلك ا إـنھ یتم تخفیض القیـمة إنخـفاض قیـمة الوـحدة. إذا ـكاـنت القیـمة االســــتردادـیة لوـحدة تولـید النـق لوـحدة، ـف
الدفتریة ألي شــھرة تم توزیعھا على الوحدة بقیمة إنخفاض القیمة، ومن ثم یتم تخفیض باقي الموجودات في نفس الوحدة بشــكل نســبي 

 قة.طبقا للقیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة، وال یتم عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات الالح
 

 ً ــھرة جزءا ــكل الش ــھرة المرتبطة بالعملیات   عندما تش ــتبعاد جزء من العملیات بداخل ھذه الوحدة، فإن الش من وحدة تولید النقد ویتم إس
یاس  المـستبعدة تمثل جزءاً من القیمة الدفتریة لھذه العملیات، وذلك عند تحدید الربح أو الخـسارة الناتجة عن إـستبعاد ھذه العملیات. یتم ق

 ة على أساس القیمة النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة تولید النقد.الشھرة المستبعدة في ھذه الحال
 

 ممتلكات وعقارات ومعدات - ط 
تتضـمن التكلفة المبدئیة للممتلكات والعقارات والمعدات سـعر الشـراء وأي تكالیف مباشـرة مرتبطة بإیصـال تلك الموجودات إلى موقع 

للتشــغیل. یتم عادة إدراج المصــاریف المتكبدة بعد تشــغیل الممتلكات والعقارات والمعدات، مثل اإلصــالحات  التشــغیل وجعلھا جاھزة  
ــاریف فیھا. في الحاالت التي یظھر فیھا  ــائر المجمع في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصـ ــیانة والفحص في بیان األرباح أو الخسـ والصـ

ــتخدام إحدى الممتلكات بوضــوح أن المصــاریف قد أدت إلى زیادة في الم ــتقبلیة المتوقع الحصــول علیھا من إس نافع اإلقتصــادیة المس
ــافیة على الممتلكات  ــاریف كتكلفة إض ــملة ھذه المص ــاً، فإنھ یتم رس ــاس والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معیار األداء المحدد أس

 .والعقارات والمعدات
 

ســــتھالك المتراكم وخســـــائر اإلنخـفاض في القیـمة. عـند بیع أوإنـھاء ـخدمة  ـناقصـــــا اإلتظھر الممتلـكات والعـقارات والمـعدات ـبالتكلـفة  
ـستھالكھا المتراكم من الحـسابات ویدرج أي ربح أو خـسارة ناتجة عن إـستبعادھا في بیان األرباح أو إالموجودات، یتم إـستبعاد تكلفتھا و

یة للممتلكات والعقارات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة عندما یتم مراجعة القیمة الدفتر .المجمعوالدخل الشـامل اآلخر  الخسـائر  
تشیر األحداث أو تغیرات الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات وعندما تزید 

دات إلى قیمتـھا الـقابـلة لالســــترداد والتي تمـثل القیـمة الـعادلة القیـمة الدفتریة عن القیـمة الـقابـلة لالســــترداد المـقدرة، یتم تخفیض الموجو
 ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى.

 
 ستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات كما یلي:یتم إحتساب اإل

 
 سنوات  

 20 – 10 مباني 
 10 تحسینات مواقع 
 10 –  5  آالت ومعدات 

 5 –  3        وسائل نقل 
 5 – 3 أثاث ومعدات مكاتب  

 
یتم إدراج األعـمال الرأســـــمالـیة تـحت التنفـیذ ـبالتكلـفة. یتم تصــــنیف ـھذه الفـئات المالئـمة من بنود الممتلـكات والعـقارات والمـعدات عـند 

 إنجازھا.
 

ــادیةنمط المنافع   مع تتفقان اإلســـتھالك وفترة طریقة  أن من للتأكد دوریا اإلســـتھالك وطریقة اإلنتاجي العمر یتم مراجعة  اإلقتصـ
 .الممتلكات والعقارات والمعداتبنود  من المتوقعة

 
یتم إلغاء اإلعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اســـتبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصـــادیة متوقعة من اإلســـتعمال 

 المستمر لتلك الموجودات. 
 

 غیرالمالیة الموجودات قیمة  انخفاض  -  ي
لتـحدـید فیـما إذا ـكان ھـناك دلـیل على إنخـفاض في قیـمة تـلك   تقوم المجموـعة بمراجـعة القیم اـلدفترـیة للموجودات  ،في نـھاـیة الفترة الـمالـیة

الموجودات. إذا كان یوجد دلیل على اإلنخفاض، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسـترداد للموجودات إلحتسـاب خسـائر اإلنخفاض في القیمة، 
ألنھ ال یولد تدفقات نقدیة مســــتقلة عن األصــــول   قدیر القیمة القابلة لالســــترداد ألصــــل منفرد،إذا لم یكن من الممكن ت   .(إن وجدت)

 یجب على المجموعة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل. األخرى.
 

ترداد ھي القیمة العادلة ناقصـا تكالیف البیع أو  تخدمة لألـصل  إن القیمة القابلة لالـس تخدمة، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المـس القیمة المـس
ــعر   ــب. یجب أن یعكس س ــم المناس ــعر الخص ــتقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق س ــم التدفقات النقدیة المس من خالل خص

 الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
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ــل، فإنھ یجب تخفیض القیمة  ــل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة لألصــ ــترداد المقدرة لألصــ إذا كانت القیمة القابلة لالســ
الدفتریة لألصـــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالســـترداد. یجب اإلعتراف بخســـارة اإلنخفاض في القیمة مباشـــرة في بیان 

لخســــائر المجمع، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصــــل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خســــارة إنخفاض قیمة  األرباح أو ا
 األصل كإنخفاض إعادة تقییم.

 
ــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة ال ــارة اإلنخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصـ قابلة عند عكس خسـ

لالســـترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بســـبب عكس خســـارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان ســـیحدد لو أنھ لم یتم 
اإلعتراف بأیة خســـارة من إنخفاض قیمة األصـــل (أو وحدة تولید النقد) خالل الســـنوات الســـابقة. یجب اإلعتراف بعكس خســـارة  

ــائر  اإلنخفاض في القیمة مباشـــر ــامل اآلخر  ة في بیان األرباح أو الخسـ المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصـــل معاد والدخل الشـ
 تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.

 
 الخدمة  نھایة  مكافأة مخصص  -  ك 

 االلتزام ھذا  إن.  الموظفین وعقود   األھلي القطاع  في الكویتي العمل  لقانون طبقا  للموظفین الخدمة  نھایة  لمكافأة مخصص احتساب  یتم
المالیة في  خدماتھ إنھاء تم لو  فیما ،موظف لكل المستحق المبلغ یمثل الممول  غیر الفترة   لھذا الحالیة  القیمة  یقارب والذي  ،نھایة 

 .النھائيااللتزام 
 

 للمساھمین األرباح توزیعات -  ل  
 نھائیا،  التوزیعات   تلك  إقرار   عند   كمطلوبات  األم  الشركة  لمساھمي  النقدیة   وغیر  النقدیة  األرباح   بتوزیعات  باإلعتراف   المجموعة   تقوم

  العمومیة   الجمعیة   قبل   من  علیھا  الموافقة  عند  التوزیعات  تلك  إقرار  یتم.  المجموعة  إلرادة   خاضعا  التوزیعات  تلك  قرار  یعود   ال  وعندما
 . الملكیة بحقوق  التوزیعات تلك بقیمة اإلعتراف  یتم حیث األم،  الشركة لمساھمي  السنویة

 
  ضمن   مباشرة  العادلة   بالقیمة  القیاس   إعادة  نتیجة  إدراج   مع  توزیعھا  سیتم  التي  للموجودات   العادلة  بالقیمة  النقدیة  غیر   التوزیعات  قیاس  یتم

  الموزعة   للموجودات   الدفتریة  والقیمة   االلتزام   لذلك   الدفتریة   القیمة  بین  الفرق   فإن   النقدیة،  غیر   التوزیعات  بتلك  القیام   عند.  الملكیة   حقوق 
 . الخسائر المجمع أو األرباح بیان في  إدراجھا یتم
 
 . المجمع  المالي  المركز  بیان  لتاریخ  الحقة  المالیة المجمعة كأحداث   البیانات  تاریخ  بعد  إقرارھا  تم  التي  األرباح  توزیعات   عن  اإلفصاح  یتم

 
 المال  رأس  -  م 

إن التكالیف اإلضافیة المرتبطة مباشرة بإصدار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة    . تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة
 . المبالغ المحصلةمخصومة من 

 
 أسھم الخزانة  -  ن 

تتمثل أسھم الخزانة في أسھم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارھا ثم إعادة شراؤھا الحقا من قبل المجموعة ولم یتم إعادة إصدارھا  
ً أو إلغائھا بعد. وتتم المحاسبة عن أسھم الخزانة بإستخدام طریقة التكلفة.   لطریقة التكلفة، یتم إدراج متوسط تكلفة األسھم المعاد    وفقا

كحساب معاكس ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار ھذه األسھم یتم إدراج األرباح في حساب منفصل غیر قابل للتوزیع    شراؤھا
ي أسھم الخزانة"، ویتم تحمیل أي خسائر محققة على الحساب نفسھ في حدود الرصید الدائن لذلك  إحتیاطضمن حقوق المساھمین"  

 .یات ثم عالوة اإلصدار على التواليحتیاطلى األرباح المرحلة ثم اإل الحساب، ویتم تحمیل الخسائر اإلضافیة ع
 

ثم اإل  المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار  الخسائر  لمقابلة  الخزانة  بیع أسھم  المحققة الحقا عن  ثم األرباح  حتیاطتستخدم األرباح  یات 
توزیعات نقدیة عن أسھم الخزانة. إن إصدار أسھم المنحة یؤدي إلى  ي أسھم الخزانة على التوالي. ال یتم دفع أي  إحتیاطالمرحلة ثم  

 .زیادة عدد أسھم الخزانة بشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم الخزانة
 

عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكیة رأس مال الشركة األم (أسھم الخزانة)، یتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا التكالیف  
اإلضافیة المتعلقة مباشرة بأسھم الخزانة من حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم إلى أن یتم إلغاء األسھم أو إعادة إصدارھا.  

حقوق الملكیة    للعملیة في دار األسھم الحقا، یتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكالیف اإلضافیة المباشرة  في حال إعادة إص
 . الخاصة بمساھمي الشركة األم

 
 إیرادات العقود المبرمة مع العمالء -  س

الذي تتوقع    المقابلبإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل سیطرة البضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس    اإلعترافیتم  
في ترتیبات عقود إیراداتھا،  الرئیسي  الطرفالمجموعة بشكل عام أنھا    استنتجتأو الخدمات.    البضائعمقابل تلك    استحقاقھالمجموعة  

 إلى العمیل.  السیطرة  نقلئع أو الخدمات قبل ألنھا تسیطر عادة على البضا
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 عن العقود:  الناتجة تطبق المجموعة نموذًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإلیرادات 
 
یُعّرف العـقد ـبأـنھ اتـفاق بین طرفین أو أكثر ینشــــئ حقوـقاً والتزاـمات واجـبة النـفاذ ویـحدد  -:تـحدـید العـقد مع العمـیل   ىالخطوة األول -

 المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.
ھو وـعد في العـقد مع العمـیل لبیع البضـــــائع أو ـتأدـیة   التـعاـقديتزام لاالإن    –في العـقد   التـعاـقدـیةتزاـمات لالخطوة الـثانـیة : تـحدـید اال -

 الخدمات إلى العمیل.
ـسعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إـستحقاقھ لبیع البـضائع أو تأدیة الخدمات إلى   -الخطوة الثالثة : تحدید ـسعر المعاملة   -

 ارج التعاقد.العمیل المتفق علیھا، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خ
بة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام    –في العقد   التعاقدیةتزامات  ل: توزیع ـسعر المعاملة على اال  الخطوة الرابعة - ، تعاقديبالنـس

في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع   تعاقديسـتقوم المجموعة بتخصـیص سـعر المعاملة لكل التزام  
 .التعقادينظیر تلبیة ذلك االلتزام  المجموعة استحقاقھ

 .ةالتعاقدی  اتتزاملالخطوة الخامسة : االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة باال -
 

المجموعة بممارسة بعض األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات    تقوم
 النموذج على العقود مع عمالئھا. 

 
  التعاقدیة   تزامات لاالالمجموعة باإلیرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما (أو كلما) تقوم المجموعة بتلبیة    تعترف

عن طریق بیع البضاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنقل السیطرة على البضاعة أو الخدمات على مدى  
 فترة من الوقت (ولیس في وقت محدد) وذلك عند استیفاء أي من المعاییر التالیة: 

 العمیل المنافع التي تقدمھا أداء المجموعة ویستھلكھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة باألداء، أو   ىأن یتلق -
أداء المجموعة ینشئ أو یحسن األصل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ العمیل عند تشیید األصل أو   -

 تحسینھ، أو 
استخدام بدیل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى  أداء المجموعة ال ینشئ أي أصل لھ   -

 تاریخھ. 
 

تنقل السیطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعاییر الالزمة لنقل البضاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ المجموعة  
 السیطرة أم لم یتم: العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل 

 أن یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  -
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل.  -
 .   أن تقوم المجموعة بتحویل الحیازة المادیة لألصل -
 .   أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة لملكیة األصل -
 أن یقبل العمیل األصل.  -
 

التي لم یتم تلبیتھا، وتدرج ھذه المبالغ مثل المطلوبات    التعاقدیةتزامات  لاالب قود للمقابل المستلم والمتعلقة  تعترف المجموعة بمطلوبات الع
قبل استالم المقابل، فإنھا تعترف إما    التعاقدیة تزامات  لاالوبالمثل، إذا قامت المجموعة بتلبیة    األخرى في بیان المركز المالي المجمع

ً بموجودات العقد أو مدینین في بیان المركز المالي المجمع   لما إذا كانت ھناك معاییر غیر مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.  وفقا
 

لتكالیف، وال یتم تكبد تلك یتم رسملة التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد مع العمیل عند تكبدھا حیث تتوقع المجموعة استرداد ھذه ا
التكالیف إذا لم یتم الحصول على العقد. یتم تسجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصروف إذا كانت فترة إطفاء تلك  

 التكالیف أقل من سنة. 
 

 إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة:  
 

 مبیعات البضاعة 
محدد عندما    وقت   في بیع البضائع    بإیرادات   االعتراف یتم  تمثل المبیعات مجموع قیمة الفواتیر الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة.  

للعمیل. بالنسبة للمبیعات المستقلة التي لیست معدلة من قبل المجموعة أو ال  من المجموعة  أو كلما یتم تحویل السیطرة على البضاعة  
متكاملة كبیرة، یتم تحویل السیطرة في الوقت الذي یتسلم فیھ العمیل البضاعة دون نزاع. ویتم التسلیم عندما یتم شحن  تخضع لخدمات  

 . محدد البضاعة إلى موقع 
 

 تقدیم الخدمات 
 . یتم تحقق إیراد عقود الخدمات عند تقدیم الخدمة للعمالء

 
 الفوائد ومصروفات إیرادات 

 تحتسب إیرادات ومصاریف الفوائد، على أساس نسبي زمني وذلك بإستخدام أسلوب الفائدة الفعلیة.  
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 ایرادات التوزیعات  
 . عند ثبوت الحق في تلك التوزیعاتالتوزیعات  یتم تحقق إیرادات

 
 اإلیجارات 

 .یتم تحقق إیرادات اإلیجارات عند اكتسابھا، على أساس نسبي زمني
 

 اإلیرادات األخرى 
 یتم تحقق اإلیرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق. 

 
 المخصصات   -  ع

عتراف بالمخصص فقط عندما یكون على المجموعة التزام قانوني حالي أو محتمل، نتیجة لحدث سابق یكون من المرجح معھ  یتم اإل
ت  أن یتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادیة لتسویة االلتزام، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام. ویتم مراجعة المخصصا

تأثیر القیمة الزمنیة للنقود مادیا، فیجب أن یكون المبلغ    . وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حاليمالیة  في نھایة كل فترة   وعندما یكون 
 المعترف بھ كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصاریف المتوقعة لتسویة االلتزام.  

 
 ال یتم إدراج المخصصات للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.

 
 تكالیف االقتراض  -  ف

قتراض، وھي الموجودات  تكالیف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالیف اإلإن  
یتم إضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاھزة بشكل جوھري   ،التي تتطلب وقتا زمنیا طویال لتصبح جاھزة لإلستخدام أو البیع

المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة عدم إستغاللھا    ستثمارات المحصلة من اال ستثمارإن إیرادات اال   .لإلستخدام أو البیع
القابلة لإلسترداد قتراض األخرى في بیان األرباح أو الخسائر  یتم إدراج كافة تكالیف اإل   .للصرف یتم خصمھا من تكالیف التمویل 

إن تكالیف االقتراض تشمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تكبدتھا المنشأة فیما یتعلق باقتراض    المجمع في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.
 األموال. 

 
 اإلیجار  عقود  -ص

 ر كمؤج المجموعة 
اإلیجار أنھا عقود   (ان وجدت)  تصنف عقود  المتعلقة  على  والعوائد  المخاطر  بجزء جوھري من  المؤجر  إحتفظ  إذا  تشغیلیة  إیجار 

إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب    .بالملكیة. تصنف جمیع عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تمویلیة
یذ ھذا الترتیب یعتمد على إستخدام أصل معین أو موجودات  ویتطلب تقییم ما إذا كان تنف  ،یتضمن إیجار یستند إلى مضمون ھذا الترتیب

 . أو أن الترتیب ینقل أو یمنح الحق في إستخدام األصل ،محددة
 
 عقد اإلیجار التمویلي )1

استثمار بقیمة صافي  إدراجھا كمدینین  یتم  التمویلي  اإلیجار  تحت عقد  المستأجرین  المستحقة من  المبالغ  في عقد    المجموعة  إن 
  اإلیجار. یتم توزیع اإلیراد من عقود اإلیجار التمویلیة على فترات مالیة بحیث تعكس نسبة عائد دوري ثابت على صافي استثمار 

 .القائم فیما یتعلق بعقود اإلیجار المجموعة 
 
 عقد اإلیجار التشغیلي )2

سط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.  إن التكالیف  یتم االعتراف بإیرادات اإلیجارات من عقد اإلیجار التشغیلي على أساس الق
المباشرة األولیة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشغیلي یتم إضافتھا على القیمة الدفتریة لألصل المؤجر  

 ویتم االعتراف بھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 
 
 كمستأجرالمجموعة 

  االستخدام   حقبموجودات    المجموعة   تعترف.  العقد  بدایة  تاریخ  في  تأجیر،  یتضمن  أو  تأجیر العقد  كان  إذا  مابتقییم    المجموعة  تقوم
 . المستأجر  الطرف  فیھا تكون التي التأجیر ترتیبات بجمیع یتعلق فیما  المقابلة التأجیر ومطلوبات

 
 اإلستخدام  حق   موجودات )1

بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي التاریخ الذي تصبح بھ الموجودات محل العقد متاحتاً   المجموعة  تعترف
لالستخدام). وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة المعدلة ألي عملیات إعادة  

تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قیمة مطلوبات عقد التأجیرالمعترف بھا والتكالیف المباشرة    قیاس لمطلوبات عقد التأجیر. 
تتأكد   لم  إذا  مستلمة.  إیجار  حوافز  أي  ناقصاً  التأجیر  بدایة عقد  تاریخ  قبل  أو  في  المسددة  التأجیر  ودفعات عقد  المتكبدة  المبدئیة 

وجودات المستأجرة في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم إستھالك موجودات حق  بصورة معقولة من حصولھا على ملكیة الم  المجموعة 
االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقرب. تتعرض  

 موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة. 
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 التأجیر  عقد مطلوبات  )2
في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات عقد التأجیر ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر المقرر سدادھا    المجموعة   تعترف

أي حوافز التأجیر   خالل فترة عقد التأجیر. وتتضمن دفعات عقد التأجیر الدفعات الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوھرھا) ناقصاً 
تغیرة تعتمد على مؤشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. كما  مستحقة ودفعات عقد التأجیر الم

متأكدة من ممارسة ھذا الخیار بصورة معقولة    المجموعةتشتمل دفعات عقد التأجیر على سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت  
خیار إنھاء عقد التأجیر. یتم االعتراف    المجموعةجیر تعكس ممارسة  ودفعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر إذا كانت مدة عقد التأ

بدفعات عقد التأجیر المتغیرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فیھ األحداث أو الظروف التي  
 تستدعي سداد الدفعات.   

 
سعر االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد التأجیر، إذا كان    وعة المجمإحتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر، تستخدم    عند

سعر الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة عقد التأجیر، یتم زیادة قیمة مطلوبات عقد  
المسددة.   اإلیجار  عقد  دفعات  مقابل  تخفیضھا  یتم  بینما  الربح،  نمو  لتعكس  الدفتریة  التأجیر  القیمة  قیاس  یعاد  ذلك،  الى  إضافة 

لمطلوبات عقد التأجیر، إذا طرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو تغییر في مضمون دفعات عقد التأجیر الثابتة أو تغییر في  
 التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء الموجودات محل العقد.

 
 القیمة  منخفضة الموجودات  تأجیر  وعقود  جلاأل قصیرة  التأجیر عقود )3

إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجیر قصیرة األجل على لعقود تأجیر ممتلكاتھا ومعداتھا (أي عقود التأجیر التي    المجموعة  تطبق
شھراً أو أقل من تاریخ بدایة العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیضاً إعفاء االعتراف الخاصة بعقود    12تبلغ مدتھا  

ة على عقود تأجیر المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم االعتراف بدفعات عقد  تأجیر موجوداتھا ذات القیمة المنخفض
التأجیر على عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات ذات القیمة منخفضة كمصروف على أساس طریقة القسط الثابت  

 خالل مدة التأجیر. 
 

 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  -ق  
قبل خصم حصة مؤسسة الكویت    الربح الخاص بمساھمي الشركة األم% من 1یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بواقع 

حصة الشركة األم من أرباح  وبعد إستبعاد  ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة    للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة 
لم یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت  .  وأي خسائر متراكمة  جباري ي اإل حتیاطالمحول إلى اإل ووالزمیلة  الشركات المساھمة التابعة  
وجود ربح  لعدم    2022دیسمبر    31لم یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي للسنة المنتھیة في    للتقدم العلمي خالل السنة. 

 یخضع الحتساب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي على أساسھ. 
 
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة    -  ر

% من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت للتقدم  2.5یتم احتساب ضریبة دعم العمالة الوطنیة بواقع  
ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح الشركات    العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة

المدرجة في بورصة الكویت وكذلك حصتھا في ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة من    غیر المجمعة  الزمیلة والشركات التابعة 
الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكویت وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة الكویت ، وذلك  

 والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ.  2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم   2000لسنة  19طبقا للقانون رقم 
 

 حصة الزكاة   -  ش
خصم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة   % من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل1یتم احتساب حصة الزكاة بواقع 

الشركات المساھمة الكویتیة    وبعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح  ومكافأة أعضاء مجلس االدارة  دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة
وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة  غیر المجمعة  الزمیلة والتابعة  

اعد التنفیذیة والقو  2007لسنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسنة    46من الشركات المساھمة الكویتیة، وذلك طبقا للقانون رقم  
 المنفذة لھ. 

 
 العمالت األجنبیة -  ت

الكویتي   بالدینار  األجنبیة  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  ً تقید  تحویل    وفقا إعادة  ویتم  المعامالت.  ھذه  بتاریخ  السائدة  ألسعارالصرف 
بتاریخ نھایة الفترة المالیة إلى الدینار الكویتي   بالعمالت األجنبیة  ً الموجودات والمطلوبات النقدیة  ألسعار الصرف السائدة بذلك    وفقا

ً دلة فیتم إعادة تحویلھا  التاریخ. أما البنود غیرالنقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید    وفقا
 .إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا . قیمتھا العادلة

 
أما    .للسنة تدرج فروق التحویل الناتجة من تسویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع  

ر  فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كاألدوات المالیة والمصنفة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 
 . درج ضمن أرباح أو خسائر التغیر في القیمة العادلة فت 
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مالیة.  یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاریخ نھایة الفترة ال
ألسعار صرف مساویة تقریباً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ ھذه  یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدینار الكویتي وفقاً  

المعامالت، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم إدراج ھذه الفروق في بیان األرباح  
 .أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا

 
الشھرة والتغیر في القیمة العادلة الناتجة عن عملیات شراء شركات أجنبیة یتم التعامل معھا كموجودات ومطلوبات الشركات األجنبیة    إن

 ویتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ اإلقفال. 
 

 األحداث المحتملة  -  ث
المجمعة اال عندما یكون إستخدام موارد إقتصادیة لسداد إلتزام قانوني حالي  المالیة   البیانات ضمن المحتملة المطلوبات إدراج یتم ال

عن المطلوبات   اإلفصاح  أومتوقع نتیجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع سداده بصورة كبیرة. وبخالف ذلك، یتم
 مستبعداً.  إقتصادیة  خسائر تحقیق  احتمال  یكن لم  ما المحتملة

 
بل البیانات ضمن المحتملة  الموجودات  إدراج  یتم ال المجمعة  نتیجة   منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفصاح  یتم المالیة  إقتصادیة 

 مرجحاً.  أحداث سابقة 
 

 معلومات القطاع   -  خ
یتم اإلفصاح    . مصاریف إن القطاع ھو جزء منفصل من المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد  

عن القطاعات التشغیلیة علي أساس التقاریر الداخلیة التى یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرار التشغیلي الرئیسي وھو الشخص المسؤول  
 عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة. 

 
 فتراضات المحاسبیة الھامة والتقدیرات واإلاآلراء    -  ذ

ً   المجمعة  المالیة البیانات إعداد  إن .  مستقبلیة بأسباب  تتعلق  فتراضات واإل والتقدیرات  اآلراء  ببعض تقوم  المجموعة   إن  للمعاییر وفقا
 للموجودات  المدرجة المبالغ على  تؤثر فتراضاتإ و بتقدیرات والقیام الرأي  إبداء  اإلدارة من یتطلب  المالیة  للتقاریر الدولیة

 لإلیرادات المدرجة  والمبالغ المجمعة  المالیة  البیانات بتاریخ المحتملة  والمطلوبات  الموجودات عن واإلفصاح  والمطلوبات
 .التقدیرات تلك عن الفعلیة النتائج تختلف  قد  . السنة خالل والمصاریف 

 

 اآلراء    - أ 
قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالیة التي لھا أثر  ،2المحاـسبیة للمجموعة والمبینة في إیـضاح رقم  من خالل عملیة تطبیق الـسیاـسات  

 .جوھري على المبالغ المدرجة ضمن البیانات المالیة المجمعة
 
 تحقق اإلیرادات  -1

یتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك منافع اقتصادیة محتملة للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة موثوق بھا. إن  
ً تحدید ما إذا كان تلبیة معاییر االعتراف باإلیراد  ) وسیاسة تحقق اإلیراد المبینة  15للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( وفقا

 ب أراء ھامة. ) یتطل س  -  2في إیضاح رقم (
 

 تحدید تكالیف العقود  -2
إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد معین أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف العقود  

للتقاریر المالیة  المجموعة إرشادات المعیار الدولي    لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع
 . ) لتحدید تكالیف العقود وتحقق اإلیرادات 15رقم (

 
 تصنیف األراضي  -3

ً عند اقتناء األراضي، تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنیفات التالیة بناء على أغراض اإلدارة في استخدام ھذه    ا
 األراضي: 

 
 :عقارات قید التطویر .1

من األراضي وتكالیف اإلنشاءات    األراضي بھدف بیعھا في المستقبل، فإن كالً عندما یكون غرض المجموعة في تطویر   
 .یتم تصنیفھا كعقارات قید التطویر

 
 :أعمال تحت التنفیذ .2

من األراضـــي   عندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضـــي بھدف تأجیرھا أو اســـتخدامھا في المســـتقبل، فإن كالً 
 تحت التنفیذ. وتكالیف اإلنشاءات یتم تصنیفھا كأعمال

 
 :عقارات محتفظ بھا بغرض المتاجرة .3

، فإن األراضـي یتم تصـنیفھا كعقارات  للمجموعةعندما یكون غرض المجموعة بیع األراضـي خالل النشـاط االعتیادي 
 .محتفظ بھا لغرض المتاجرة

  



   )عامة . (ك .م .ش  – التحویلیة والصناعات  المعادن  شركة
   التابعة  وشركاتھا
 المجمعة المالیة  البیانات حول إیضاحات 

 2022 دیسمبر 31
)الكویتي بالدینار المبالغ جمیع(

24 

 :عقارات استثماریة .4
عندما یكون غرض المجموعة تأجیر األراضي أو االحتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسمالیة، أو أن الھدف لم یتم تحدیده  

 .استثماریةبعد، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات 
 

 مخزون ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص  -4
المستحق من   للمبلغ  االسترداد  قابلیة  تحدید  اال إن  المحددة إلحتساب  والعوامل  المخزون  قیمة    نخفاضالعمالء ورواج  في 

 .المدینین والمخزون تتضمن آراء ھامة
 

 الموجودات المالیة تصنیف  -5
المجموعة ما إذا كان سیتم تصنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو “بالقیمة    عند اقتناء األصل المالي، تقرر

) المالیة رقم  للتقاریر  الدولي  المعیار  یتطلب  المطفأة".  "بالتكلفة  أو  اآلخر"  الشامل  الدخل  كافة  9العادلة من خالل  تقییم   (
، استناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصائص  الموجودات المالیة، باستثناء أدوات الملكیة والمشتقات

) حول تصنیف موجوداتھا المالیة كما  9التدفقات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 ). د  -  2ھو مبین في إیضاح رقم (

 
 تحقق السیطرة  -6

لسیطرة على الشركة المستثمر فیھا ما إذا كان لدیھا سیطرة واقعیة على تلك الشركة، وذلك  تراعي االدارة عند تحدید وجود ا
% من حقوق التصویت بھا. إن تحدید االنشطة المعنیة الخاصة بالشركة المستثمر فیھا ومدى  50إذا ما كانت تملك أقل من  

 غیرة للشركة المستثمر فیھا یتطلب آراء ھامة. إمكانیة قیام الشركة األم باستغالل سلطتھا للتأثیر على العوائد المت 
 

 تقییم التأثیر الجوھري  -7
عند تحدید التأثیر الجوھري على الشركة المستثمر بھا، تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على المشاركة  

٪ من حقوق التصویت في  20نسبة أقل من  في القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر بھا إذا كانت المجموعة تملك  
آراء ھامة تتمثل في النظر في تمثیل المجموعة في مجلس إدارة الشركة المستثمر بھا   میی التق  تطلبی   الشركة المستثمر بھا.

 . والمشاركة في عملیات صنع السیاسة والمعامالت الجوھریة بین المستثمر والشركة المستثمر فیھا
 

 الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة  -8
من حقوق ملكیة الشركة التابعة ذات الصلة كحصص  % أو أكثر  5تعتبر إدارة المجموعة أن أي حصص غیر مسیطرة بنسبة  

 مادیة.  
 

 التأجیر  عقود -9
 : یلي ما  ، أخرى  أمور بین من  ،) 16( رقم المالیة  للتقاریر الدولي المعیار لتطبیق المطلوبة  الھامة  األراء  تشمل

 تأجیر عقد  یتضمن) العقد من جزء   أو( العقد كان  إذا ما تحدید .
 سیُمارس  اإلنھاء أو التمدید خیار أن  معقول لك بش المؤكد من كان  إذا ما تحدید .
 المنشأة تكون عندما( التأجیر  اتفاقیات تصنیف  ً . ) مؤجرا
 جوھرھا في  ثابتة المتغیرة المدفوعات  كانت  إذا ما تحدید .
 الترتیب في  متعددة تأجیر  عقود ھناك كانت  إذا ما تحدید .
 المؤجرة  وغیر المؤجرة  للعناصر البیع أسعار تحدید .

 
 فتراضات التقدیرات واإل  -ب

فتراضات الرئیسیة التي تتعلق بأسباب مستقبلیة والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في نھایة فترة التقریر  إن اإل
المالیة الالحقة ھي على  والتي لھا مخاطر جوھریة في حدوث تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة  

 الشكل التالي: 
 

 غیر المسعرة  للموجودات المالیة القیمة العادلة  -1
التي ال تمارس نشــاطھا في ســوق نشــط (أو األوراق المالیة غیر للموجودات المالیة  تقوم المجموعة بإحتســاب القیمة العادلة  

إســتخدام عملیات تجاریة بحتة حدیثة، والرجوع ألدوات  المدرجة) عن طریق إســتخدام أســس التقییم. تتضــمن أســس التقییم 
ــعیر الخیارات التي تعكس  ــتخدام نماذج تسـ ــومة، وإسـ ــابھة، واالعتماد على تحلیل للتدفقات النقدیة المخصـ مالیة أخرى مشـ

وقـعة  إن ـھذا التقییم یتطـلب من المجموـعة عـمل تـقدیرات عن الـتدفـقات النـقدـیة المســــتقبلـیة المت  .ظروف المصـــــدر المـحددة
 .ومعدالت الخصم والتي ھي عرضة ألن تكون غیر مؤكدة

 
 األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك -2

تراجع المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالـستھالك في تاریخ كل بیانات مالیة اـستناداً إلى االـستخدام 
 التأكد من ھذه التقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات.المتوقع للموجودات. یتعلق عدم 
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 قیمة الشھرة  انخفاض -3
ــنوي على األقل. ویتطلب ذلك تقدیر "القیمة    انخفاضتقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك  ــكل سـ ــھرة بشـ في قیمة الشـ

ــھرة ــل أو لوحدة تولید النقد التي یتم توزیع الش ــتخدمة" لألص ــتخدمة یتطلب من المجموعة    المس علیھا. إن تقدیر القیمة المس
عمل تقدیرات للتدفقات النقدیة المسـتقبلیة المتوقعة من األصـل أو من وحدة تولید النقد وكذلك اختیار معدل الخصـم المناسـب 

 .إلحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة
 

 ومخصص مخزون خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص  -4
خســائر االئتمان ومخصــص المخزون تتطلب تقدیرات. إن مخصــص    خســائر االئتمان المتوقعةإن عملیة تحدید مخصــص  

ــائراإلئتمانیة المقدرة  المتوقعة ــلوب الخس ــتند إلى إس ــتقبال  یس ــطب الدیون المعدومة عندما یتم تحدیدھا. إن التكلفة .  مس یتم ش
لمخزون یتم تخفیضـھا وإدراجھا بصـافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا عندما تتلف أو تصـبح متقادمة بصـورة كلیة الدفتریة ل

ــمن تحالیل تقادم  ــطبھ یتض ــص أو المبلغ المراد ش ــعار البیع. إن معاییر تحدید مبلغ المخص أو جزئیة، أو عندما تنخفض أس
 .فیض الذمم المدینة والمخزون یخضع لموافقة اإلدارةوتقییمات فنیة وأحداث الحقة. إن قید المخصصات وتخ

 
 یةستثماراال العقارات تقییم -5

 أو  األرباح بیان  فى  العادلة  القیمة  فى بالتغیرات  اإلعتراف یتم  حیث  العادلة بالقیمة یةسـتثماراال عقاراتھا بقید  المجموعة تقوم
 لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة: أساسیتین طریقتینحیث یتم استخدام  ،المجمع الخسائر

والتي یتم بھا تقدیر قیمة العقار اســتنادا إلى الدخل الناتج منھ، حیث یتم احتســاب ھذه القیمة على أســاس    ،رســملة الدخل .1
صـافي الدخل التشـغیلي للعقار مقسـوما على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطیات السـوق، والذي یعرف بمعدل  

 الرسملة.
 

تحالیل المقارنة، والتي تعتمد على تقدیرات تتم من قبل مقیم عقاري مـستقل عن طریق الرجوع إلى ـصفقات فعلیة حدیثة   .2
تمت بین أطراف أخرى لعقارات مـشابھة من حیث الموقع والحالة مع االـستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقیم العقاري  

 المستقل. 
 

 المالیة غیر الموجودات قیمة  انخفاض -6
  والذي  ،لإلســـترداد القابلة  القیمة)  النقد تولید  وحدة  أو(  لألصـــل  الدفتریة  القیمة  تتجاوز عندما  یحدث  القیمة  في  اإلنخفاض نإ
ً   العادلة  القیمة مثلی  ً   العادلة  القیمة  حســاب  إن.  أعلى أیھما  المســتخدمة، القیمة  أو البیع تكالیف  ناقصــا  یتم البیع تكالیف ناقصــا

ً   المتاحة  الســوق  أســعار  أو  مماثلة  أصــول  من بحتة  تجاریة  معامالت  فى البیع معامالت  من  المتاحة البیانات على بناء  ناقصــا
 تلك تنشـأ  .النقدیة  التدفقات  خصـم  نموذج على بناء  المسـتخدمة القیمة تقدیر یتم  .األصـل إلسـتبعاد  الالزمة  اإلضـافیة التكالیف
  المجموعة تلتزم  لم التي  الھیكلة إعادة  أنشــطة تتضــمن  ال والتي  ،المقبلة  ســنوات  للخمس  المالیة  الموازنة من  النقدیة  التدفقات

 القابلة  القیمة إن  .المـستقبل  في) النقد تولید  وحدة  أو(  األـصل  أداء تعزیز  ـشأنھا من  والتي  جوھریة  اتاـستثمار  أي  أو ،بعد بھا
 النقدیة  التدفقات  وكذلك النقدیة  التدفقات  خـصم عملیة  خالل من  المـستخدم  الخـصم لمعدل  حـساـسیة  العوامل أكثر ھي  لالـسترداد
 .االستقراء ألغراض المستخدم النمو ومعدل المستقبلیة

 
 عقود التأجیر  -7

 :یلي ما تتضمن) 16( رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار تطبیق في التأكد عدم لتقدیرات الرئیسیة العناصر إن
 التأجیر عقد مدة تقدیر .
 التأجیر لمدفوعات المناسب  الخصم  سعر تحدید .
 قیمتھ  انخفضت قد  االستخدام حق موجودات  كان إذا ما تقییم .

 
 نقد ونقد معادل -3

  2022  2021 
 3,693,484   1,515,034   نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 368,789   1,050,000   ودائع بنكیة قصیرة األجل 
   2,565,034   4,062,273 

 ) 606,789(  (616,140)  ناقصاً: أرصدة نقد وحسابات بنكیة محتجزة  
 3,455,484   1,948,894   نقد ونقد معادل كما في بیان التدفقات النقدیة المجمع 

 
ً   %) 1  :2021(  4%  األجل  قصیرة  البنكیة الودائع على  الفعلي الفائدة  معدل بلغ   یوم  92 بمعدل  تعاقدیا  الودائع ھذه تستحق  ،سنویا

 ). یوم  31: 2021(
 

  مقابل خطابات ضمان   محتجزدینار كویتي)    606,789  :2021دینار كویتي (   616,139مبلغ  ب   نقد  ، یوجد2022  دیسمبر  31كما في  
 . )25(إیضاح 
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 ودائع ألجل -4
(4.250% إلى  2.125معدل العائد الفعلي على الودائع ألجل    تراوح  تستحق  وسنویاً).    % 1.250% إلى  1.125  : 2021% سنویاً 

 یوم).  185 :2021( یوم 390 – 185ھذه الودائع بمعدل 
 

دینار كویتي) مرھونة مقابل خطابات    869,415  :2021(  2022دیسمبر    31كما في    دینار كویتي  885,412إن ودائع ألجل بمبلغ  
 . )25(إیضاح  ضمان

 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى -5

 2022  2021 
390,796,10   11,122,103 مدینون تجاریون (أ)   

) 8,275,948(  (8,252,759) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب)   
,442,5202   2,869,344 صافي المدینین التجاریین  

    
897,734   1,782,847 لموردیندفعات مقدمة   

) 845,191(  (845,191) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب)   
   52,543   937,656 مقدمة لموردین الدفعات صافي ال 

    
1,197,570   805,186 (أ)   محجوز ضمان  

) 470,845(  (329,308) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب)   
726,725   475,878 ضمانال محجوز صافي   

    
 440,000   -   بیع عقار استثماري منصافي المستحق 

ً مدفوعة مصروفات  353,168   403,800 مقدما  
116,519   103,475 تامینات مستردة  
221,333   109,844 موظفون مدینون  

164,78   73,651 أخرى   
 4,973,648   4,495,511  

 
 ومحجوز ضمان تجاریون دینونم -أ

 یوم.  90ویتم تسویتھا عادة خالل   ، فائدةإن أرصدة المدینین التجاریین ال تحمل 
 

  للتقاریر  الدولي   للمعیار  المبسط  سلوباأل   ةمجموع ال  تطبقدینو محجوز ضمان ودفعات مقدمة لموردیین  وم  للمدینین التجاریین  بالنسبة
  الخسائر   قیاس   عند.  جوھري  تمویل  عنصر  على   حتويت   ال   دوالبن   ھذه   أن   حیث  ،المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر   إلحتساب )  9(  رقم  المالیة

على أساس مجمع وتجمیعھا على أساس خصائص مخاطر    محجوز الضمان  ومدیني  المدینین التجاریینتم تقییم    المتوقعة،  الئتمانیةا
 االئتمان المشتركة وتواریخ االستحقاق. 

 
سنوات    5إلى    1أو تقادم العمالء على مدى    ،لسابقةشھر ا  48تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى نموذج الدفع للمبیعات على مدى الـ  

على التوالي والخسائر االئتمانیة التاریخیة المقابلة لتلك الفترة. یتم تعدیل المعدالت التاریخیة    ،2022ینایر    1و  2022دیسمبر    31قبل  
لقصر فترة   لتعكس العوامل االقتصادیة الكلیة الحالیة والمستقبلیة التي تؤثرعلى قدرة العمیل على سداد المبلغ المستحق. ولكن نظراً 

 . المجمعة  االقتصادیة الكلیة ھذه ال یعتبر جوھریاً خالل فترة البیانات المالیة التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل
 
قامت المجموعة بإعادة احتساب معدالت الخسائر    . الحالیة  السنة  خالل  المھمة   فتراضاتاإل   أو  التقدیر  أسالیب  على  تغییر  أي  یطرأ  لم

 . 2022دیسمبر  31االئتمانیة المتوقعة لعمالئھا خالل السنة المنتھیة في 
 

یوماً من تاریخ الفاتورة وعدم دخول المجموعة    365یتم شطب المدینین التجاریین عندما ال یتوقع إستردادھا. كما أن عدم السداد خالل  
 بدیلة یعتبر مؤشر على عدم توقع إسترداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنھ یتم إعتباره إئتمان قد إنخفضت قیمتھ. في إتفاقیات سداد 

 
والذي تم بناًء على    مدینون تجاریون ودفعات مقدمة لموردین ومحجوز ضمانیوضح الجدول التالي تفاصیل المخاطر المتعلقة ببند  

لخسائر االئتمانیة التاریخیة للمجموعة ال تظھر أنماًطا مختلفة بشكل كبیر للخسائر  مصفوفة مخصصات المجموعة. نظًرا ألن تجربة ا
بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة، فإن مخصص الخسائرعلى أساس تواریخ االستحقاق السابقة ال یتم تمییزه بین قاعدة عمالء المجموعة  

 المختلفة. 
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     تأخر سدادھا   

2022 
  90 من أقل

  یوم
91 – 180  

  یوم
181 –  365  

  یوم
  365أكثر من 
 المجموع  منخفضة القیمة   یوم

خسائر االئتمان  معدل
   %100  %26.73  %1.39  %5.02  %2.27 المتوقعة 

 13,710,136  9,128,419  808,940  990,484  208,620  2,573,673 الدفتریة  القیمة إجمالي
 9,427,258  9,128,419  216,228  13,773  10,478  58,360 المتوقعة االئتمان خسائر

 
     تأخر سدادھا   

2021 
  90 من أقل

  یوم 
91 – 180  

  یوم 
181 –  365  

  یوم 
  365أكثر من 
 المجموع   منخفضة القیمة   یوم 

خسائر االئتمان  معدل
   % 100  % 45.34  % 7.56  % 6.30  % 2.37 المتوقعة  

 12,891,694  9,183,323  676,259  344,984  312,267  2,374,861 الدفتریة القیمة  إجمالي
 9,591,984  9,183,323  306,615  26,089  19,673  56,284 المتوقعة االئتمان خسائر

 
التي تأخر سدادھا ولم تنخفض    مدینون تجاریون ودفعات مقدمة لموردین ومحجوز ضمان بلغت أرصدة    ، 2022دیسمبر    31كما في  

ومؤسسات  المستقلین  كویتي). إن ھذه األرصدة متعلقة بعدد من العمالء    دینار   1,333,510  :2021دینار كویتي (   2,205,892  قیمتھا
   حكومیة الذین لیس لھم سابقة في عدم السداد.

 

 خسائر االئتمان المتوقعة مخصص -ب 
 یلي:  كما ھي خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصعلى  حركةال إن

  2022  2021 
 9,312,819   9,591,984   الرصید في بدایة السنة  

 309,194   33,123   المحمل خالل السنة 
 (30,029)  (197,849)  المستخدم خالل السنة 

 9,591,984   9,427,258   الرصید في نھایة السنة  
 

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات صلة -6
، أعضاء مجلس اإلدارة، أفراد اإلدارة العلیا، الرئیسیین كالمساھمین   ة، صل ذات أطراف  مع متنوعة  بالدخول في معامالت المجموعة  قامت

الزمیلة المشترك  ،الشركة  السیطرة  تحت   بھذه  المتعلقة الدفع وشروط األسعار  إن .األخرى الصلة ذات  األطراف  وبعض ،شركات 
 ة.  المجموع  إدارة قبل  من علیھا الموافقة  تم المعامالت

 
 :یلي كما ھي  صلة ذات  أطراف  مع تمت التي الھامة  والمعامالت  األرصدة  إن

 

 األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المجمع 
 المجموع          
 

 مساھم رئیسي

 
شركة  
 زمیلة

 ات شرك 
سیطرة    تحت

 مشتركة 

 
أطراف ذات  

 أخرى صلة 

 

2022  2021 
 241,375   ¤ 163,776   162,376  -  1,400  - مستحق من أطراف ذات صلة 
 26,998   ¤ 82,868   82,868  -  -  - مدینون وأرصدة مدینة أخري 

 ) 2,206,621(  (2,907,394)  -  (65,197)  -  (2,842,197) مستحق إلى أطراف ذات صلة 
 ) 288,250(  ) 538,690(  -  ) 358,690(  -  (180,000)   مصاریف مستحقة 

 ) 2,884,500(  (5,451,600)  -  (5,451,600)  -  - ) 12قرض ألجل (إیضاح 
 

 صلة ال تحمل فائدة وال یوجد لھا تواریخ إستحقاق محددة.  ات ف ذاطرأ إلى من /  إن األرصدة المستحقة 
 

بحد    ،إلى أسھم  على عقد تسھیل قرض قابل للتحویل،  2021و  یونی   25وافقت الجمعیة العامة العادیة السنویة للمساھمین المنعقدة في  
خالل السنة  ).  لرئیسیة(شركة تابعة للشركة األم ا  . م .م.ذ   -  الدولیة لالستثماراتشركة أجیلتي  دینار كویتي من    10,000,000أقصى  
ً شھر  60  خالل دینار كویتي. یستحق ھذا القرض    2,567,100مبلغ    منھ   سحبت الشركة األم  الحالیة،   ، 2021أبریل    12تبدأ من تاریخ    ا

 ً فوق سعر الخصم المعلن من بنك  سنویاً  %  4  بنسبة   ویحمل معدل فائدة  ، )12(إیضاح    أو إذا اختار المقرض تحویلھ إلى أسھم عادیة   نقدا
 . الكویت المركزي
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 المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع 
 

 
  رئیسي مساھم

 تحت  ات شرك
 2021  2022  سیطرة مشتركة 

224,490   - تمویلیة مصاریف    224,490 ¤   108,250 
75,791  مصاریف عمومیة وإداریة     -  75,791 ¤  71,333 

 
 :العلیا اإلدارة فرادأ مزایا

 2022  2021 
 515,060   526,229  مزایا قصیرة األجل  

 18,600   24,113     مزایا نھایة الخدمة 
 550,342   533,660 

 
 مخزون -7

 2022  2021 
 381,307  113,713 مواد أولیة  – قطع غیار ومواد خردة ومخلفات 

 1,129,418  724,541 تامة الصنع – مواد خردة ومخلفات 
 50,907  46,238 بضاعة بالمخازن 

 884,492  1,561,632 
 ) 803,642(  (803,642) یطرح: مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة  

 80,850  757,990 
 

 في شركة زمیلة استثمار -8
، وھي شركة تعمل في إدارة وتطویر العقار بمختلف  ("ریدكو")  ذ.م.م.   –في شركة تنمیة وتطویر العقار    حصة ملكیة  یمثل ھذا البند

والتي تستغلھا    ،مشروع إدارة العقارات الكائنة في منطقتي أمغرة ومیناء عبدهللا  ،ومن أھم المشاریع التي اختصت بھا الشركة  ،أنواعھ
 الشركة األم بموجب عقدھا مع الھیئة العامة للصناعة. 

  
   %   نسبة الملكیة  األنشطة   بلد 

 2021  2022  2021  2022  الرئیسیة  التأسیس إسم الشركة الزمیلة 
  شركة تنمیة وتطویر

 . ذ.م.م  –العقار 
دولة  
  الكویت 

تجارة عامة  
 6,023,828  6,797,486  % 40  % 40  ومقاوالت 

 
 :یلي كما ھي السنة خالل الحركة إن

 2022  2021 
 5,465,720  6,023,828 الرصید في بدایة السنة 

 558,108  773,658  األعمالحصة المجموعة من نتائج 
 6,023,828  6,797,486 الرصید في نھایة السنة 

 
 إن ملخص البیانات المالیة للشركة الزمیلة ھي كما یلي:

 
 ملخص بیان المركز المالي

 2022  2021 
    الموجودات: 

 1,259  779  الموجودات المتداولة 
 20,000,000  21,938,000  الموجودات غیر المتداولة 

 20,001,259  21,938,779  الموجودات مجموع 
    

    المطلوبات: 
 24,450  26,850  المطلوبات المتداولة  

 4,917,237  4,918,212  المطلوبات غیر المتداولة 
 4,941,687  4,945,062  مجموع المطلوبات 
 15,059,572  16,993,717  صافي الموجودات 

 % 40  % 40 نسبة ملكیة المجموعة
 6,023,828  6,797,486  المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة حصة 
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 ملخص بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
  2022  2021 

 9,955,345   1,938,000   التغیر في القیمة العادلة لعقار استثماري 
 ) 8,556,400(  -  خسائر انخفاض في قیمة عقار استثماري  

) 3,855(  مصاریف أخرى    )3,675 (  
1,395,270   ¤ 1,934,145   ربح السنة   

 -  -  الدخل الشامل اآلخر 
1,934,145   الدخل الشامل للسنة إجمالي     1,395,270  

773,658   حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزمیلة     558,108  
 
 ياستثمارعقار  -9

 2022  2021 
 2,342,000  1,420,000 الرصید في بدایة السنة 

 ) 926,000(  - استبعادات
 4,000   - في القیمة العادلة رالتغی 

 1,420,000   1,420,000 الرصید في نھایة السنة 
 
دینار كویتي)،    1,420,000:  2021(  2022دیسمبر    31دینار كویتي كما في    1,420,000بلغت القیمة العادلة للعقار االستثماري   

 بإستخدام أسس وأسالیب التقییم المتعارف علیھا.  ،ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیةوالتي تم تقییمھا من قبل مقیمین مستقلین 
 
مع األخذ في االعتبار    ،ستخدام أسس التقییم الموضحة من البیان التاليإب   المقیمون قام   ،يستثمارالقیمة العادلة للعقار االألغراض تقدیر   

 : ي ستثمارطبیعة وإستخدام العقار اال

  2022 

  أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
مستویات القیاس  

 القیمة العادلة   للقیمة العادلة 
 1,420,000  المستوى الثالث   رسملة الدخل   مبنى سكني 

  
 
 

  2021 

  أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
مستویات القیاس  

 القیمة العادلة   للقیمة العادلة 
 1,420,000  المستوى الثالث   رسملة الدخل   مبنى سكني

 
 قامت إدارة المجموعة بااللتزام بالالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال بشأن إرشادات تقییم العقار االستثماري.   

 
، قامت  2022دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة فى  مسجل باسم البنك المقرض مقابل أقساط عقود تمویل إجارة.  إن العقار االستثماري  

 . وجاري تحویل ملكیة العقار  ،عقود تمویل إجارةالمجموعة بتسویة مبلغ أقساط 
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 ممتلكات وعقارات ومعدات -10

  مباني  
مشروعات قید  

 التنفیذ 
 

 تحسینات مواقع 
 

  مركبات  آالت ومعدات 
 أثاث ومعدات 

 المجموع   مكتبیة 
              التكلفة

 3,662,812  48,432  1,807,648  665,807   -  1,040,930  99,995 2021ینایر  1كما في 
 1,769,110  -  200,112  70,579   350,000  1,148,419  - إضافات  

 63,959  -  -  -  -  63,959  - تكالیف اقتراض مرسملة 
 (161,517)  -    (78,092)  ) 83,425(  -  -  - إستبعادات  

 5,334,364  48,432  1,929,668  652,961   350,000  2,253,308  99,995 2021دیسمبر  31كما في 
 2,728,847  -  ¤ 53,720  29,077   -  2,646,050  - إضافات  

 108,962  -  ¤ -  -  -  108,962  - تكالیف اقتراض مرسملة 
 (386,798)  -    (353,998)  ) 32,800(  -  -  - إستبعادات  

) 2,076,139(  373,276 تحویالت    -   1,702,863  -  -  - 
 7,785,375  48,432  1,629,390  2,352,101   350,000  2,932,181  473,271 2022دیسمبر   31كما في 

              
              اإلستھالك المتراكم 

904,46  1,339,581  552,897   ¤ -  -  88,635 2021ینایر  1كما في    2,028,017 
 351,628  318  285,202  50,153   ¤ 14,583  -  1,372 المحمل على السنة 

) 68,377(   ) 83,425(  ¤ -  -  - المتعلق باالستبعادات   -  (151,802) 
 2,227,843  47,222  1,556,406  519,625   ¤ 14,583  -  90,007 2021دیسمبر  31كما في 

 408,243  772  190,687  172,028   17,500  -  27,256 المحمل على السنة 
) 353,164(   ) 30,669(  -  -  - المتعلق باالستبعادات   -  (383,833) 

 2,252,253  47,994  1,393,929  660,984   ¤ 32,083  -  117,263 2022دیسمبر   31كما في 
              

              صافي القیمة الدفتریة 
 5,533,122  438  235,461  1,691,117   317,917  2,932,181  356,008 2022دیسمبر   31كما في 
 3,106,521  1,210  373,262  133,336   335,417  2,253,308  9,988 2021دیسمبر  31كما في 

 
 .د باتفاق وعقد جدیدینی تجدقابل لل ، وھو2023یولیو  1نتھي بتاریخ ی  بموجب عقد ،حدى مباني المجموعة مقام على أرض مستأجرة من الھیئة العامة للصناعةإإن  
  لمقر الشركة األم في میناء عبدهللا. ومبنى ،محطة لمعالجة النفایات اإلكلینكیة الناتجة عن المؤسسات العالجیةإنشاء  اتمشروعمثل في ت التنفیذ ت  قید اتالمشروعإن  
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 موجودات حق االستخدام  -11
 سنوات. 10إلى  5من متوسط مدة عقود اإلیجار  إن. مباني وأراضي بإستئجار المجموعة تقوم

 
 ھي كما یلي: اإلستخدام قح موجودات بند على الحركة إن

سكنیة مباني   المجموع   ي ضاأر  
 2,371,124   2,157,136   213,988    2021ینایر  1الرصید كما في 

 651,196   38,602   612,594    إضافات 
 ) 491,184(  ) 277,196(  ) 213,988( السنة  علىالمحمل  اإلطفاء

 2,531,136   1,918,542   612,594  2021دیسمبر  31صافي القیمة الدفتریة كما في 
 (47,712)  -  (47,712) عقود إیجار ملغاة 

 ) 468,382(  (277,197)  (191,185) السنة  علىالمحمل  اإلطفاء
 2,015,042   ¤ 1,641,345   373,697    2022دیسمبر   31صافي القیمة الدفتریة كما في 

 
 قروض ألجل -12

 2021  2022  العملة  تاریخ االستحقاق   
حمل فائدة  ی   ، قرض ممنوح من بنك محلي

الخصم  2.5بنسبة   سعر  فوق  سنویاً   %
  . المعلن من قبل بنك الكویت المركزي

  أغسطس  31
2023  

دینار 
 650,000  650,000  كویتي

         
حمل فائدة  ی   ، قرض ممنوح من بنك محلي

الخصم  3بنسبة   سعر  فوق  سنویاً   %
  2025 یونیو 30  . المعلن من قبل بنك الكویت المركزي

دینار 
 1,399,683  1,052,925  كویتي

         
حمل  ی   ، طرف ذي صلةقرض ممنوح من  

% سنویاً فوق سعر الخصم  4فائدة بنسبة 
  2026 أبریل 12  (أ)  المعلن من قبل بنك الكویت المركزي

دینار 
 2,884,500  5,451,600  كویتي

      7,154,525  4,934,183 
 
 . العقود إیرادات بعض  عن حق حوالة  ھي للقروض  المقدمة الضمانات إن -
 
  )، 6(إیضاح  مشتركة)  أبرمت الشركة األم عقد قرض مع شركة طرف ذي صلة (شركة تحت سیطرة  ،  2021أبریل    12بتاریخ  )  أ(

ً 4بواقع    دینار كویتي، یتحمل فائدة   10,000,000بحد أقصى مبلغ   ،  فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي  % سنویا
 :  یقع أوالً  من اآلتي تاریخ أيفي یستحق السداد  

 أ:  –أ 
 ، أو 2021أبریل  12من تاریخ بعد إنقضاء خمس سنوات  
 عند حدوث تغیر في سیطرة الشركة األم الرئیسیة على الشركة األم.  

 ب:   –أ 
   في حالة السداد المبكر.عند تسریع طلب السداد في حالة وقوع تعسر أو  

 
ً ،  فلس 100 تحویل سعر  بإستخدام  عادیة أسھم إلى  للتحویل قابل  أعاله  القرض إن    الختیار المقرض.  في تاریخ السداد أو قبلھ، طبقا
 

دینار كویتى من تسھیالت   2,567,100 إضافي بقیمة  ، قامت الشركة األم بسحب مبلغ2022دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة فى 
 القرض الممنوح. 

 
 في بیان المركز المالي المجمع كما یلي: تم تصنیف القروض ألجل

 2022  2021 
 1,058,000  1,058,000 الجزء المتداول  

 3,876,183  6,096,525 الجزء غیر المتداول  
 7,154,525  4,934,183 
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  یجاراإلعقود  مطلوبات -13
 خالل السنة كما یلي: االیجارأن الحركة على بند مطلوبات عقود 

 2022  2021 
 2,550,977   2,890,256  السنة  بدایةفي الرصید 
 651,196   - ) 11(إیضاح  إضافات 

 107,363   115,647   یةتكالیف تمویل
 ) 410,100(  (542,280) مدفوعات 

 -  (48,004) متعلق بعقود إیجار ملغاة  
 ) 9,180(  - إعفاءات عقود إیجار 

 2,890,256   2,415,619  في نھایة السنة الرصید 
 

 كما یلي: یجارمطلوبات عقود االتم تصنیف  
 2022  2021 

 608,845   439,019 الجزء المتداول  
 2,281,411   1,976,600 الجزء غیر المتداول  

 2,415,619   2,890,256 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -14
 2022  2021 

 767,152  738,874 دائنون تجاریون
 1,160,758  1,741,328   مصاریف مستحقة 

 35,553  59,478 دائنو موظفون 
 667,303  499,391 موظفین مستحقة  أجازات 

 350,892  284,414 دفعات مقدمة من العمالء 
 3,323,485  2,981,658 

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة -15

 2022  2021 
 1,021,963  1,114,245  السنة  بدایة في  الرصید
 252,447  210,460  السنة على  المحمل
 (160,165)   (196,967) السنة  خالل  المدفوع 

 -  (64,597) مخصص لم یعد لھ ضرورة  
 1,114,245  1,063,141  السنة  نھایة في  الرصید

 
 رأس المال -16

ھم (  100,000,000من رأس المال المصـرح بھ والمصـدر والمدفوع بالكامل   یتكون ھم  100,000,000  :2021ـس میة بقیمة ،  )ـس إـس
 وجمیع األسھم نقدیة.الواحد، فلس للسھم  100

 
 إجباريي إحتیاط -17

 ً  قبل األم الشـركة بمسـاھمي الخاص السـنة ربح من %10 تحویل یتم، األم للشـركة األسـاسـي والنظام الشـركات قانون لمتطلبات وفقا
 األم  للشركة ویجوز ،جبارياإل يحتیاطاإل إلى الزكاةحصة  و الوطنیة العمالة دعم وضریبة العلمي للتقدم الكویت مؤـسـسة حـصة  احتـساب

 التي الحاالت في إال للتوزیع قابل غیر يحتیاطاإل ھذا إن.  المال رأس من %50 يحتیاطاإل رصــیدیتجاوز  عندما التحویل ھذا إیقاف
نھایة   متراكمة كما فيرئ لم یتم التحویل لحـساب االحتیاطي االجباري نظراً لوجود خـسا  .األم  للـشركة األـساـسي والنظام القانون علیھا نص
 .السنة

 
 إختیاريي إحتیاط -18

 ً  الكویت مؤـسـسة حـصة  قبل األم الـشركة بمـساھمي الخاص الـسنة ربح من %10 تحویل یتم، األم للـشركة األـساـسي النظام لمتطلبات وفقا
 الجمعیة من بقرار التحویل ھذا إیقاف ویجوز .ختیارياإل يحتیاطاإل إلى  الزكاةحصــة  و الوطنیة العمالة دعم وضــریبة العلمي للتقدم

ــاھمین العمومیة ً بناء  .اإلدارة مجلس اقتراح على بناء للمسـ ــركة األم  الجمعیة  قرار  على   ا ــاھمي الشـ مایو  1المنعقدة بتاریخ العامة لمسـ
 .ختیاريي اإلحتیاطإیقاف التحویل لإل تم 2001
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 أسھم خزانة -19
 2022  2021 

 9,899,225  9,899,225 عدد األسھم  
 % 9.89  9.89% النسبة إلى األسھم المدفوعة 

 940,426  494,961 القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
 1,056,623  1,056,623 التكلفة (دینار كویتي) 

 
 ً بما یســاوي    اإلجباري  يحتیاطقامت إدارة الشــركة األم بتجمید جزء من اإل، 2013دیســمبر   30قرار ھیئة أســواق المال بتاریخ ل  وفقا

  إحتفاظ المجموعة بأسھم الخزانة.. إن ھذا الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة 2022دیسمبر  31كما في  الخزانةرصید أسھم 
 

 ضریبیةمستحقات  -20
دیـنار كویتي، واـلذي   116,902من قـبل وزارة الـمالـیة والمـطاـلب فـیھ بمبلغ   2022أبرـیل  21للزـكاة بـتاریخ   طـلب ربطتلـقت المجموـعة  

. قامت إدارة الشــركة األم بتقدیم 2018دیســمبر   31وحتى   2014دیســمبر   31یمثل زكاة إضــافیة عن الســنوات المالیة المنتھیة من 
اریخ   ة بـت الـی اریخ  ع  2022یونیو    9أعتراض ـلدى وزارة الـم اـمت األخیرة برفض اإلعتراض بـت الي، وـق یولیو   25لى أســــس الربط الـم

، والذي ما زال  2022أغـسطس    8، وعلیھ قامت الـشركة األم بتقدیم طعن أمام لجنة الطعون الـضریبیة لدى وزارة المالیة بتاریخ  2022
 منظور أمام اللجنة.

 
 مصاریف عمومیة وإداریة -21

 2022  2021 
 143,490  70,193 مصاریف صیانة 

 23,920  25,340 إیجارات 
 1,555,738  198,939 واستشاریة  أتعاب مھنیة

 88,676  97,337 رسوم حكومیة 
 21,416  7,006 ماء وكھرباء 

 16,301  28,968 اشتراكات 
 9,861  - ضیافة 
 51,383  61,911 نظافة 
 155,525  12,537 أخرى 

 502,231  2,066,310 
 

 یرادات أخرىإ -22
  2022  2021 

 -  62,753  المحصل من تسویة دعوى قضائیة
 9,180  -  إعفاءات عقود إیجار

 66,041  72,274  أخرى
  135,027  75,221 
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 الخاصة بمساھمي الشركة األموالمخففة األساسیة  السھم )خسارة( یةربح -23
وجود جمیع األســھم   بإفتراضیتم احتســاب ربحیة الســھم المخففة عن طریق تعدیل المتوســط المرجح لعدد األســھم العادیة القائمة وذلك  

 العادیة المخففة المتوقع إصدارھا. وكذلك تعدیل ربح (خسارة) السنة باألثر المفترض في حال إصدار ھذه األسھم المخففة المتوقعة.
 

 :كما یلي ھيوالمخففة السھم األساسیة  (خسارة) یةربح المعلومات الضروریة الحتسابإن 
 2022  2021 

 (1,260,313)  416,143  بمساھمي الشركة االم  الخاص السنة ) خسارةربح (
 108,250   216,633  ) بعد خصم الضرائبتكالیف تمویل القرض القابل للتحویل (

  632,776  )1,152,063 ( 
    

 أسھم  أسھم  : عدد األسھم القائمة 
 100,000,000  100,000,000  عدد األسھم المصدرة والمدفوعة بالكامل  

 ً  (9,899,225)  ) 9,899,225( : المتوسط المرجح ألسھم الخزانةناقصا
ربحیة (خسارة)   احتساب المستخدم فى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 90,100,775  90,100,775  األساسیة السھم 
 28,845,000  54,516,000  تسویات متعلقة بالقرض القابل للتحویل 

 118,945,775  144,616,775  لربحیة السھم المخففة  المتوسط المرجح لعدد األسھم 
    
 فلس   فلس  
.624 السھم األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  )خسارة ربحیة (    )14 ( 
84.3 الخاصة بمساھمي الشركة األم المخففة السھم ربحیة     - 

 
وتأثیر غیر الـسھم    ربحیة على  لھ أثر مخفف  )13(إیـضاح   قابل للتحویل إلى أـسھم عادیةالقرض ألجل  ال إن،  2022دیـسمبر   31كما في  

 نظراً لطبیعتھ. ،2021دیسمبر  31المنتھیة فى  للسنةمخفف على خسارة السھم 
 

 الجمعیة العامة السنویة والتوزیعات المقترحة -24
تھ   نة المنتھیة  أرباح نقدیة بعدم توزیع، 2023  مارس 5المنعقدة بتاریخ أوصـى مجلس اإلدارة بجلـس أو مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة للـس

 . إن ھذه التوصیة خاضعة للموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة العادیة السنویة لمساھمي الشركة األم.2022دیسمبر  31في 
 

لى البیانات المالیة المجمعة  ، ع2022  مارس  30المنعقدة بتاریخ  بجلســتھا  وافقت الجمعیة العامة العادیة الســنویة لمســاھمي الشــركة األم  
توزیع أرباح أو مكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة عن الســنة المنتھیة في    تم الموافقة على عدمكما ،  2021دیســمبر  31للســنة المنتھیة في  

 .2021دیسمبر  31
 

 محتملة التزامات لاال -25
 :كما یلي ھي إلتزامات محتملة، دیسمبر 31كما في المجموعة یوجد على 

 2022  2021 
 8,842,259  9,620,873 خطابات ضمان 

 
 ).4، 3 اتإیضاحوودائع ألجل ( ونقد معادل، نقدمقابل  مضمونةبعض خطابات الضمان إن 
 

 حق انتفاع  -26
ــركة األم تمتلك ــیمة   حق انتفاع إن الشـ ــاحة   ،85القسـ ــتأجرة    متر مربع،  548,437.5بمنطقة میناء عبدهللا، بمسـ العامة من الھیئة  مسـ

 –  موطنھ لدى الشـركة الزمیلةو ،2025  یولیو 15نتھي في  ی لمدة خمس سـنوات    2020یولیو   16بتاریخ    مبرم بموجب عقد  ،للصـناعة
 .من الھیئة العامة للصناعة توطین معتمدبموجب كتاب  .،ذ.م.م –العقار  تنمیة وتطویرشركة 

 
 المطالبات القضائیة -27

(خمســة وعشــرون ملیون وأربعمائة   ینار كویتيد  25,415,961بتقدیم مطالبة مالیة بقیمة   األمشــركة  القامت    2017یونیو   13بتاریخ  
ــتون دینار كویتي)، و ــعمائة وواحد وس ــر ألف وتس ــة عش ــة  التي وخمس ــناعة ووزارة التجارة  لدى  ما زالت قید الدراس الھیئة العامة للص

ھذه المطالبة  حیث أن وذلك لفحص اللجنة المختـصة بتقدیر التعویـضات،    ،روالتي أحالت الموـضوع إلى مجلس الوزراء الموق  ،والـصناعة
في ـشأن أمالك الدولة والئحتھ    1980/  105بالتعویض (إعماالً لمبدأ التعویض المقرر بموجب القانون رقم  األم  تـستند إلى أحقیة الـشركة  

  19المؤرخ في    2013/   27بشــأن اســتغالل القســیمة عقد رقم   التنفیذیة، والمقرر كذلك بموجب العقد المبرم مع الھیئة العامة للصــناعة
 مماثلة في نفس الموقع الجغرافي. لحاالت ووفقا، منھ) 13وما جاء تحدیدا في المادة  2013یونیو 
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لذي  یتم توفیر موقع بدیل للـشركة األم  أن   تم االتفاق على  2019ـسبتمبر  29بتاریخ    الھیئة العامة للـصناعةالـشركة األم مع خالل اجتماع  
ــكراب في جنوب أمغرة ــوین الس ــائم تش بعد للموقع الجدید  األم  نقل موقع الشــركة   تمی على أن    كان قائم بھ المبنى اإلداري والمصــنع وقس

ــال التیار الكھربائي واعتماد المخطط التنظیمي الخاص بھ ــدار قرار بت الجھات اإلداریة  قامت  . إال أنھ  إیصـ ، 2021ینایر   25اریخ  بإصـ
 علیھ. االتفاقمن موقعھا من دون استكمال االجراءات البدیلة، والذي یمثل مخالفة لما تم األم بإزالة وإخالء الشركة 

 
لمطالبتھا ضــرار على أثرھا أعدت مطالبة مالیة تكمیلیة إأن مخالفة الجھة اإلداریة لھذا االتفاق قد أصــابھا ب األم  شــركة  الأت  ت رأ ،بالتاليو

 (ثمانیة وخمسون ملیون وخمسمائة ألف دینار كویتي). ینار كویتيد 58,500,000السابقة لیكون إجمالي المطالبة مبلغ وقدره 
 

من حیث    اورفضـھ شـكالً   الدعوى بقبولأول درجة  ، قضـت محكمة  2022یونیو  22 بتاریخ، حیث  الجھات القضـائیةتم رفع األمر إلى 
بقبول  ، 2022نوفمبر   21 بتاریخجلســتھا  في  التي قضــت  و أمام محكمة االســتئناف،الصــادر  . اســتأنفت الشــركة األم الحكم  المضــمون
 الحكم المستأنف.وتأیید  المضمونورفضھ من حیث  شكالً االستئناف 

 
األم، والذي لیس باإلمكان تقدیر   الشــركةاألم مطالبات قضــائیة تتمثل في قضــایا مرفوعة ضــد الغیر ومن الغیر ضــد    توجد لدى الشــركة

ــاء. وفي ــوف تترتب علیھا إلى أن یتم البت فیھا من قبل القضــ  تأثیر المطالبات  لھذه یكون  لن  فإنھ  المجموعة،  إدارة  رأي  النتائج التي ســ
ً   القضــایا ھذه عن  إضــافیة  مخصــصــات بقید  المجموعة  تقم لم  وعلیھ،  المجمعة للمجموعة، المالیة البیانات  على  مادي ســلبي   لوجود  نظرا

 .المرفقة المجمعة المالیة البیانات تاریخ في كما عنھا كافیة مخصصات
 

 المالیة المخاطر إدارة -28
الموجودات  ،  المدینین،  ودائع ألجلال، بعض األدوات المالیة األولیة مثل النقد والنقد المعادل ،  عتیاديتـستخدم المجموعة ـضمن نـشاطھا اإل

  /من  المســتحق    ،اإلیجارمطلوبات عقود   ،إجارةد تمویل  وعقأقســاط  ،  دائنةال بنوكال، بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائرالمالیة  
ً ال تســـتخدم المجموعة    .فإنھا تتعرض للمخاطر المشـــار إلیھا أدناه ،ونتیجة لذلك .ینالدائن والقروض ألجل    ،صـــلة  أطراف ذات  إلى  حالیا

 مشتقات األدوات المالیة إلدارة ھذه المخاطر التي تتعرض لھا.
 

 الفائدة مخاطر سعر  
  الفائدة   ذات  المالیة  ومطلوباتھا  لموجوداتھا  الفائدة سعر معدالت في التغیرات  نتیجة القیمة في  التغیرات لمخاطر  المالیة األدوات  تتعرض
  إلیھا  اإلشارة  تم  قد  المالیة والمطلوبات الموجودات استحقاق أو تسعیر إعادة خاللھا یتم التي والفترات الفعلیة الفائدة أسعار إن.  المتغیرة

 . بھا المتعلقة اإلیضاحات  في
 

من خالل أثر   المجموعة  ربح على  األخرى المتغیرات ثبات مع الفائدة أسعار في  المحتمل المعقول التغیر حساسیة  أثر التالي الجدول یبین
   :قتراض تغیر معدل فائدة اإل

  2022 
 ) النقص  (الزیادة  

  الفائدة  معدل في
 في  كماالرصید 

  دیسمبر  31
  األرباح  بیان  على األثر 
 المجمع  الخسائر  أو

 35,773 ±   ) 7,154,525(  % 0.5  ±  قروض ألجل 
 

  2021 
 ) النقص (الزیادة  

  الفائدة  معدل  في
 في  الرصید كما

  دیسمبر 31
  األرباح بیان على األثر
 المجمع  الخسائر أو

 1,750±   ) 350,000(  % 0.5  ±    إجارة  تمویل عقود  أقساط 
 24,671±   ) 4,934,183(  % 0.5  ±  قروض ألجل 

 
 مخاطر االئتمان 

  .اآلخر للطرف  ةــ مالی  ارةــخس مسببا ھــبالتزامات  الوفاء  على  ةــالمالی  األداة  أطراف  دــأح قدرة  عدم احتمال  خطر  ھو ئتماناإل خطر  إن
البنوكال  في  تتمثل ئتماناإل لمخاطر  المجموعة تعرض قد التي المالیة الموجودات  إن والمستحق من    المدینینألجل،    الودائع،  نقد لدى 

ئتمان فیما یتعلق  إن خطر اإل.  خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص  خصم  بعد  بالصافي  المدینین رصید إثبات  یتمكما   ، ذات صلةأطراف  
 . بالمدینین محدود نتیجة للعدد الكبیر للعمالء وتوزعھم على صناعات مختلفة

 
   ألجل  وودائع  البنوك لدى نقد
  الخسائر   مخصص   ویحتسب  المخاطر،  منخفضة   تعتبر  المطفأة   بالتكلفة  تقاس  والتي  بالمجموعة   الخاصة   ألجل  والودائع   البنوك   لدى  النقد  إن

ً   12  لفترة   المتوقعة   الخسائر  أساس  على   جیدة  ائتمانیة  سمعة   ذات  مالیة   مؤسسات  لدى   مودعة   مجموعةلل  البنكیة  والودائع  النقد  أن  كما .  شھرا
ً .  للتعسر  سابق  تاریخ  دون   ، للمجموعة  مادي  غیر  المالیة  الموجودات  تلك  نتیجة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  أثر  فإن  اإلدارة،  تقییم  إلى  واستنادا
 تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف المبدئي. لم التعسر  مخاطر أن  حیث

  



   )عامة . (ك .م .ش  – التحویلیة والصناعات  المعادن  شركة
   التابعة  وشركاتھا
 المجمعة المالیة  البیانات حول إیضاحات 

 2022 دیسمبر 31
)الكویتي بالدینار المبالغ جمیع(

36 

 ومحجوز ضمان ودفعات مقدمة لموردیینالمدینون التجاریون 
یتأثر بشكل رئیسي بالخصائص الفردیة لكل عمیل. إن الطبیعة التركیبیة لقاعدة عمالء المجموعة،  إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان  

 بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المتعلقة بالصناعة والدولة، والتي یعمل فیھا العمالء، لھا تأثیر أقل على مخاطر االئتمان. 
عمل تخضع لسیاسة المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمالء من قبل كل وحدة  

ویتم تغطیة أي شحنات إلى العمالء    ،بشكل منتظم  ومحجوز الضمان ودفعات مقدمة لموردیین  للعمالء. تتم مراقبة الذمم المدینة للعمالء
یتم الحصول علیھا من قبل   الرئیسیین بشكل عام بواسطة االعتمادات المستندیة المصدرة أو غیرھا من أشكال التأمین االئتماني والتي 

 البنوك ذات السمعة االئتمانیة الجیدة والمؤسسات المالیة األخرى. 
 

الودائع  ،  البنوك  ىلد لنقد   سمیةاإل  القیمة  ھو المقابل  الطرف سداد عدم عن الناتج ئتماناإل لمخاطر المجموعة  لتعرض  األعلى الحد إن
 .والمستحق من أطراف ذات صلة المدینینالجل، 

 
 األجنبیة مخاطر العملة 

  صرف  أسعار   لتقلبات   نتیجة  المالیة   لألدوات   المستقبلیة  النقدیة  التدفقات   أو   العادلة   القیمة   تغیر  مخاطر   ھي   األجنبیة  العمالت   مخاطر   إن
 ویمكن.  الكویتي الدینار غیر بعمالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبیة العملة لمخاطر المجموعة  تتعرض.  األجنبیة  العمالت

 وتحرص .  المالیة األدوات  لمشتقات  استخدامھا  خالل  من  األجنبیة العمالت  صرف  أسعار  لتقلبات  تعرضھا  خطر  تخفیض للمجموعة  
 بشكل تتقلب  ال  بعمالت  التعامل خالل  من وذلك  معقول،  مستوى  في  األجنبیة العملة  لمخاطر  التعرض صافي  إبقاء  على  المجموعة 
 ال تتعرض المجموعة حالیا بشكل جوھري لھذه المخاطر.  .الكویتي الدینار مقابل جوھري 

 
 السیولة مخاطر 

 ھذه  وإلدارة .المالیة باألدوات المتعلقة التزاماتھا لسداد  الالزمة األموال توفیر على المجموعة مقدرة عدم عن السیولة مخاطر تنتج
ییل  سالقابلة للت  األخرى  ات ستثماراال  أو ألجل   الودائع  في  وتستثمر دوري، بشكل  لعمالئھا المالیة  المقدرة بتقییم تقوم المجموعة  المخاطر 

  ساریة   بنكیة   إئتمان  وخطوط   مناسبة   نقدیة   یات إحتیاطب   اإلحتفاظ   خالل   من   للمجموعة   المتوقعة   النقدیة   التدفقات   وإدارة   تخطیط   مع   .ریعسال
 . المالیة  والمطلوبات  الموجودات استحقاقات ومقابلة  ومتاحة

 
 المالیة  بالمطلوبات الخاص  االستحقاق جدول

  2022 
 المجموع   أكثر من سنة   شھر  12 إلى  4  شھور  3 إلى 1   

 7,154,525  6,096,525  956,000  102,000  قروض ألجل 
 2,415,619  1,976,600  439,019  -  یجار  عقود اإل مطلوبات 

 3,323,485  -  1,992,811  1,330,674  دائنون وأرصدة دائنة أخرى  
 2,907,394  -  -  2,907,394  مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 15,801,023  8,073,125  3,387,830  ¤ 4,340,068  المجموع 
  

  2021 
 المجموع   أكثر من سنة   شھر  12 إلى 4  شھور  3 إلى  1   

 210,781  -  210,781  -  بنوك دائنة
 350,000  -  350,000  -  أقساط عقود تمویل إجارة  

 4,934,183  3,876,183  1,058,000  -  قروض ألجل 
 2,890,256  2,281,411  608,845  -  یجار  عقود اإل مطلوبات 

 2,981,658  -  2,191,244  790,414  دائنون وأرصدة دائنة أخرى  
 2,206,621  -  -  2,206,621  مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 13,573,499  6,157,594  4,418,870  ¤ 2,997,035  المجموع 
 

 مخاطر أسعار أدوات الملكیة 
مخاطر أسعار أدوات الملكیة ھي مخاطر إنخفاض القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مستوى مؤشرات أدوات الملكیة وقیمة  إن  

اال بمحفظتھا  فیھا  المستثمر  القطاعات  بتنویع  المجموعة  تقوم  المخاطر،  ھذه  الدارة  منفرد.  بشكل  بشكل    یةستثماراألسھم  ومراقبتھا 
ً .مستمر  ستثمارات تقارب قیمتھا الدفتریة.  اإل  ةكلفت ن إف  دارة المجموعةإر لتقدی  وفقا

 
 قیاس القیمة العادلة -29

المالیة   الموجودات المالیة كالموجودات  بقیاس  المجموعة  الخسائرتقوم  أو  المالیة  بالقیمة العادلة من خالل األرباح  ، والموجودات غیر 
 بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة.  ةاالستثماری  اتكالعقار
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ق  تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إستالمھ من بیع األصل أو الممكن دفعھ لسداد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف السو 
 أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة: كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل 

 
  .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام 
  .من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي 
 
  مستوى   خالل   من   المجمعة   المالیة  البیانات  في  العادلة   بالقیمة   عنھا  اإلفصاح   أو   قیاسھا یتم  التي   والمطلوبات   الموجودات   جمیع تصنیف  یتم

 : یلي  كما ككل العادلة القیمة قیاس  إلى  نسبة  جوھري  مدخالت مستوى أقل  إلى استنادا متسلسل  قیاس
 

 المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة.  
یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل  المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم والتي   

 مباشر أو غیر مباشر. 
 المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح.  

 
 ة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیم

 
 2022دیسمبر  31  

 المجموع   المستوى الثالث   
 34,972  34,972  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,420,000  1,420,000  عقارات استثماریة
 1,454,972  1,454,972  اإلجمالي

 
 2021دیسمبر  31  

 المجموع   المستوى الثالث   
 34,972  34,972  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,420,000  1,420,000  عقارات استثماریة
 1,454,972  1,454,972  اإلجمالي

 
 خالل السنة. قیاس القیمة العادلة لم تتم أي تحویالت ما بین مستویات 

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم االعتراف بھا في البیانات المالیة المجمعة على أساس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت ھناك  

أ إلى  التصنیف استنادا  تقدیر أساس  المتسلسل وذلك عن طریق إعادة  القیاس  بین مستویات  لھم  قل مستوى مدخالت  تحویالت قد تمت 
 جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل في نھایة كل فترة مالیة. 

 
وبات  یتم تقدیر القیمة العادلة للمطلوبات المالیة بخصم فترات اإلستحقاق التعاقدیة المتبقیة بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمطل

 المالیة المماثلة. 
 
  بشروط   للدیون  حالیًا   المتاحة   المعدالت  ستخدام إب   المستقبلیة  النقدیة   التدفقات   خصم   طریق  عن  المسعرة،   غیر  لألدوات   العادلة   القیمة  تقدیر  یتم

 . المتبقیة االستحقاق وآجال االئتمان مخاطر  مماثلة،
 
  خبرة   لدیھ  ومعتمد  مستقل  مقیم  على   بناءً   سنویًا  االستثماریة  العقارات  تقییم  إعادة  یتم.  العادلة  القیمة  ھو  االستثماریة  العقارات  تقییم  أساس  إن
 . تقییمھا یتم التي االستثماریة  العقارات  وفئة  موقع في
 

  األخذ   مع  مماثلة   إیجار  لعقود  تخضع  والتي  والحالة،  الموقع  نفس  في  مماثلة   لعقارات  عائد اإلیجار  إلىثماریة  االست   العقارات  تقییمات  تستند
 . االستثمار وعوائد  اإلشغال معدالت  االعتبار في
 

 : المقاسة كمستوى ثالث  للموجودات حساسیة ال فیما یلي بیان بالمدخالت غیر الملحوظة وتحلیل 
 

  المتوسط النطاق   المدخالت غیر الملحوظة   بیان 
 

 تحلیل الحساسیة 

  % 7.65  عائد اإلیجار  عقار استثماري 

المدخالت غیر الملحوظة  إن أي زیادة أو نقص في  
ستؤدي بالتبعیة الى زیادة أو نقص في القیمة العادلة  

 .مع ثبات كافة العوامل األخرى
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 معلومات القطاع -30
. وألغراض عرض  فقط  المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغیلیة إلدارة أنشطتھا المختلفة. وتمارس المجموعة نشاطھا في دولة الكویت إن  

 الرئیسي، قامت إدارة المجموعة بتصنیف منتجات وخدمات المجموعة إلى القطاعات التشغیلیة التالیة: القطاع 
 
   معالجة وتدویر النفایات  -أ   

یـشمل إـستیراد اآلالت والمواد األولیة الالزمة إلعادة إنتاج وتقطیع وتـصنیف المخلفات والخردة وتخزینھا وبیعھا داخل دولة الكویت  
، ویشــمل  تدویر النفایات البالســتیكیة واألنقاض والمخلفات البیئیة واإلتجار بالمواد الناتجة من ذلك، تقطیع  إلىباالضــافھ    ،وخارجھا

 إعادة التدویر والمعالجة والتخلص من النفایات المعدنیة والبالستیكیة والطبیة.
 

 أعمال خدمات وصیانة ومقاوالت تكییف - قسم الخدمات   -ب  
المعدات واللوازم الفنیة والمولدات الكھربائیة وخدمات التنظیف واألنابیب المعدنیة وصــیانة أســقف المنشــآت وإقامة    صــیانة یشــمل

الجسور والكباري ومقاوالت تنظیف ومقاوالت صحیة وبیع وشراء مساحیق التنظیف وأعمال معدات اإلطفاء وأجھزة انذار الحریق  
 ء وصیانتھا. ومقاوالت تكییف وتبرید الھوا

 
 تنظیف  –قسم الخدمات  -  جـ

 األمنیة.یشمل تنظیف الطرق والمباني وكذلك مقاوالت نظافة المدن كما یشمل أیضاً الخدمات 
 
 أخرى  -  د

 . ونشاطات أخرى، الشھرة واألنشطة التأجیریة  یشمل ھذا البند االستثمارات بأنواعھا
 

 المالیة للقطاعات أعاله والتي تحتوي على المعلومات األولیة للقطاع ھي كما یلي:  إن التفاصیل
 

 2022  2021 
 مطلوبات القطاع   موجودات القطاع   مطلوبات القطاع   موجودات القطاع  
 11,544,237   7,426,932   14,777,435   10,106,347  معالجة وتدویر النفایات 

خدمات وصیانة  أعمال  - قسم الخدمات 
 2,862,697   9,359,012   1,817,826   8,692,509  ومقاوالت تكییف

 237,640   963,473   237,232   1,069,948  تنظیف   –قسم الخدمات 
 43,170   6,421,374   31,671   7,194,291  أخرى 

  27,063,095   16,864,164   24,170,791   14,687,744 
 

 2022  2021 
 نتائج القطاع  إیرادات القطاع   نتائج القطاع   إیرادات القطاع  

 465,983   1,639,989   199,797   623,437  تقطیع المعادن   - نفایات قسم ال
 (210,729)  1,431,737   (117,204)  230,841  تدویر النفایات البالستیكیة  - نفایات قسم ال
 (222,137)  394,572   (123,772)  1,093,309      النفایات الطبیة - نفایات قسم ال

أعمال خدمات وصیانة   - قسم الخدمات 
 1,138,316   9,339,430   1,339,979   7,939,418  ومقاوالت تكییف

 92,030   1,337,750   119,371   1,299,135  تنظیف   –قسم الخدمات 
 (2,145,469)  618,065   ) 552,287(  1,081,435  أخرى 

  12,267,575   865,884   14,761,543  )882,006 ( 
 

 إدارة مخاطر الموارد المالیة -31
 ومنافع األسھم  لحاملي عوائد لتوفیر  وذلك االستمرار، على قدرتھا على المحافظة ھو المالیة مواردھا إدارة عند المجموعة ھدف إن

 .المالیة الموارد تلك خدمة  أعباء لتخفیض المالیة للموارد  مثالي  ھیكل على للمحافظة  وكذلك الخارجیین، للمستخدمین
 

 تخفیض للمساھمین، المدفوعة النقدیة التوزیعات مبالغ تنظیم المجموعة  یمكن  المالیة، للموارد المثالي الھیكل لتعدیل أو على وللمحافظة 
 . جدیدة قروض على  الحصول  أو قروض سداد  الدیون، لتخفیض  الموجودات بعض بیع أسھم،  إصدار  المدفوع،  المال رأس

  



   )عامة . (ك .م .ش  – التحویلیة والصناعات  المعادن  شركة
   التابعة  وشركاتھا
 المجمعة المالیة  البیانات حول إیضاحات 
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)الكویتي بالدینار المبالغ جمیع(
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 : تتكون إجمالي الموارد المالیة مما یلي المالیة، الموارد  مخاطر  إدارة  لغرض
  2022  2021 

 210,781   -  بنوك دائنة
 350,000   -  إجارة أقساط عقود تمویل 

 4,934,183   7,154,525   ألجل  قروض 
 2,890,256   2,415,619   اإلیجار عقود  مطلوبات 

 8,385,220   9,570,144   إجمالي االقتراض 
 (4,062,273)  (2,565,034)  معادل  ونقد نقد: یخصم
 )1,090,296(  (3,072,276)  ودائع ألجل : یخصم
 3,232,651   3,932,834   الدیون صافي

 9,483,047   10,198,931   الملكیة  حقوقمجموع  
 12,715,698   14,131,765   إجمالي الموارد المالیة 

 % 25  28%  المالیة  الموارد  إلى الدین نسبة
 


