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 المستقل  تقریر مراقب الحسابات 

 
 السادة المساھمین المحترمینلى إ

 ش.م.ك. (عامة)  –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 دولة الكویت

 
 البیانات المالیة المجمعة  تدقیق حولتقریر 

 
 الرأي

  ،وشـــركاتھا التابعة "المجموعة"   ش.م.ك. (عامة) "الشـــركة األم" –المجموعة المشـــتركة للمقاوالت  لشـــركة  المجمعة  البیانات المالیة  دققنا لقد  
الدخل  و  الخســائر  أو  واألرباح  الخســائر  أو  والبیانات المجمعة لألرباح  ،2021دیســمبر  31كما في  المجمع والتي تتضــمن بیان المركز المالي  

في ذلك التاریخ، واإلیضـاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما التدفقات النقدیة للسـنة المنتھیة  الملكیة، والتغیرات في حقوق  ، واآلخرالشـامل  
 في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

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

 ، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.2021دیسمبر 
 

 بداء الرأيأساس إ
حسابات حول  لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم شرحھا ضمن بند مسؤولیات مراقبي ال
ھنیین الصــادر  تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســبین الم

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   ــلنا علیھا، كافیة كما قمنا بااللتزام بمســ التدقیق التي حصــ

 بداء رأینا.إومالئمة لتكون أساسا في 
 

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

ن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوصــل إلى رأینا المھني حولھا، وأننا ال نبدي ولقد تم اســتعراض تلك األمور ضــم
 رأیا منفصال حول تلك األمور. ھذا ولقد قمنا بعرض أمور التدقیق الھامة التالیة:

 
 نسبة اإلنجاز: –تحقق اإلیرادات  -

دارة إصــدار أحكام  وھذا یتطلب من اإل  والمقاوالت لدى المجموعة باســتخدام طریقة نســبة اإلنجاز.یتم تحقق اإلیرادات من عقود اإلنشــاءات  
ومـعایـنة األعـمال المنـفذة وتـحدـید العقود الموـلدة  التـقدیرـیة  وتـقدیرات ـھاـمة مـثل تقییم التـكالیف المتكـبدة بـما یزـید عن إجـمالي تكلـفة المشــــروع 

تم عرض الـسیاـسات المحاـسبیة المتعلقة بتحقق  اإلیرادات بـصورة غیر ـصحیحة خالل فترة معینة.    للخـسائر، والتي قد ینـشأ عنھا مخاطر تحقق
ــائر ضــمن اإلیضــاح  واآلراءاإلیرادات   ــائر الناتجة من العقود المولدة للخس ــتخدمة من قبل اإلدارة في تقدیر الخس حول    )غ  ص، –  2(  المس

ــافة إلى ذلكالبیانات المالیة المجمعة بالعقود أو التعدیالت على العقود،  ظروف محددة مثل المدفوعات مقدما المرتبطة    وجود، في حالة  . إضــ
  .أن تنشأ مخاطر التحقق غیر الصحیح لإلیراداتمن الممكن 
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  في ضوء ما سبق، اعتبرنا تحقق اإلیرادات من عقود اإلنشاءات والمقاوالت كأحد أمور التدقیق الھامة.
ـمة ســـــیاســـــات تحقق اإلیرادات ـلدى المجموـعة وتقییم إجراءات من بینـھا تقییم ـمدى مالء  تضــــمـنت إجراءات الـتدقیق التي قمـنا بـھا ـعدةلـقد 

االفتراضـــات التي وضـــعتھا اإلدارة في تحدید التكالیف المقدرة حتى االنتھاء من المشـــروع ونســـبة إنجاز المشـــروع واإلیرادات والتكالیف  
ائر. وقمنا بتقییم   المقدرة بالموازنات تقبلیة للمـشاریع المولدة للخـس ائر المـس مقابل اإلیرادات والتكالیف الفعلیة، باإلضـافة إلى مخصـصـات الخـس

ــاء ذات   ــتوى اإلنجاز في المشــروعات قید اإلنش ــة مس ــتندات المشــروع ومناقش اآلراء الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عن طریق فحص مس
ومدراء التمویل والمشـاریع في المجموعة. إضـافة إلى ذلك، قمنا أیضـا باختبار اإلجراء المتبع من قبل اإلدارة في    األسـعار الثابتة مع اإلدارة

  حتى اإلنجاز للمشاریع الجاریة.المتوقعة تحدید العقود المولدة للخسائر عن طریق تقییم تحلیل التكلفة 
  –إضـافة إلى ذلك، قمنا بفحص التفاصـیل ذات الصـلة مثل المسـتندات المتعلقة بالعقود األسـاسـیة. وقمنا أیضـا بتنفیذ إجراءات تدقیق جوھریة  

ذا  لتقییم ما إقمنا بتقییم طریقة تحقق اإلیرادات  كما . التعاقدیة وطریقة المحاســـبة عنھافیما یتعلق باألحكام والشـــروط    –على أســـاس العینات 
البیانات مة اإلفصـــاحات التي تم إدراجھا ضـــمن  فة إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالء. إضـــاتحقق اإلیرادات في الفترة المالءمة أم ال كان قد تم

  .المالیة المجمعة
 أرصدة المدینین واالنخفاض في قیمتھا: -

یا في إدارة رأس  تعتبر األرصـدة المدینة جوھریة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. إن  اـس قابلیة األرصـدة المدینة للتحصـیل تعتبر عامال أـس
ــتمرة. ونظرا لطبیعة أعمال ومتطلبات العمالء، تم ــورة مسـ تحدید فترات    تقییم المال العامل لدى المجموعة، والذي تقوم اإلدارة بمتابعتھ بصـ

یم االنخفاض في قیمة األرصــدة المدینة واألحكام المتعلقة بھا، اعتبرنا متباینة للعقود بما یؤثر على توقیت تحقق اإلیرادات. ونظرا ألھمیة تقی 
  ھذا األمر كأحد أمور التدقیق الھامة.

من لمـعامالت اإلیرادات والتحقق   فحص األدـلة المؤـیدةلـقد قمـنا بتنفـیذ إجراءات ـتدقیق للتحقق من وجود األرصـــــدة الـمدیـنة والتي تضــــمـنت  
وقمنا بمراجعة االفتراضــات التي  ،اختیار اآلراء المناســبةرصــدة المدینة  طلب تقییم االنخفاض في قیمة األت ی المدفوعات الالحقة المســتلمة.  

ــدة المدینة الجوھریة   ــدة وتقییم األرص ــدة المدینة عن طریق تحلیل تلك األرص ــص انخفاض قیمة األرص ــعتھا اإلدارة أثناء تحدید مخص وض
  .إذا تطلب األمرا باإلضافة إلى التحقق من المستندات القانونیة، المرتبطة بھ الخاصةمتأخرة السداد والمخاطر 

  –على أـساس العینات    –لقد قمنا بفحص توقیت تحقق اإلیرادات واألرـصدة المدینة اـستنادا إلى الـشروط المتفق علیھا مع العمالء. وقمنا أیـضا 
إضــــافة إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى    بمراجعة شــــروط العقود المبرمة مع العمالء والفواتیر المصــــدرة وغیرھا، كجزء من إجراءات التدقیق.

  ) حول البیانات المالیة المجمعة.9( رقم اإلفصاحات التي تم إدراجھا ضمن اإلیضاحمالءمة 
 معلومات أخرى

فیـما یتعلق بـتدقیقـنا   ال یغطي المعلوـمات األخرى المرتبـطة بـھا، كـما أنـنا ال نعبر عن أـیة ـتأكـیدات حولـھا.المجمـعة ن رأیـنا حول البـیاـنات الـمالـیة  إ
، ـفإن مســــؤولیتـنا ھي قراءة تـلك المعلوـمات األخرى، وللقـیام ـبذـلك، ـفإنـنا ـنأـخذ في االعتـبار فیـما إذا ـكاـنت المعلوـمات  المجمـعة للبـیاـنات الـمالـیة

أو المعلومات التي حصلنا علیھا من خالل التدقیق، أو بطریقة أخرى إذا ما كانت   المجمعة  األخرى غیر متناسقة بشكل مادي مع البیانات المالیة
ــمن أخط ــمن تتضـ اء مادیة. ھذا وإذا ما تبین من خالل عملنا أن ھنالك أخطاء مادیة في تلك المعلومات األخرى، فإننا مطالبون بإظھار ذلك ضـ

 تقریرنا.   
 

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

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

 
ــركةوإلعداد تلك  ــتمراریة    األم  البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة الشـ ــؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق االسـ ــاحمسـ عند   واإلفصـ

أو إیقاف   المجموعةالحاجة عن األمور المتعلقة بتحقیق تلك االســتمراریة وتطبیق مبدأ االســتمراریة المحاســبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة 
 دم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.أنشطتھا أو ع

 
 .للمجموعةإن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقریر المالي 

 
 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
المجمـعة كـكل، ـخالـیة من أخـطاء ـمادـیة، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة عن االحتـیال أو إن ـھدفـنا ھو الحصــــول على ـتأكـیدات معقوـلة ـبأن البـیاـنات الـمالـیة 

دقیق الخطأ، وإصــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة الت 
بكشــف األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو  المنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف تقوم دائما

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

 التدقیق، كما أننا نقوم بالتالي:
 

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

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

 
   اســتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصــمیم إجراءات التدقیق المالئمة حســب الظروف، ولكن لیس لغرض

 الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة. إبداء
 

 اإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل إدارة  مة الســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة وتقییم مالء
 المجموعة.

 
  ما إذا كان   وتقدیر، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا،  المحاسبي  مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة  مدى  االستنتاج حول

  مزاولة أعمالھا على أساس مبدأ   حول قدرة المجموعة على   جوھري   شك   بأحداث أو ظروف قد تشیر إلى وجود   متعلق  ماديھناك عدم تأكد  
  بذلك ضمن تقریر مراقب الحسابات إلى اإلیضاحات المتعلقة    نشیر، فإن علینا أن  ماديوإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد    . االستمراریة

في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضاحات غیر مالئمة. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق  تعدیل رأینا  ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو  
اك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم قدرة  ، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھن مراقب الحساباتالتي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر  

 . االستمراریة مزاولة أعمالھا على أساس مبدأعلى  المجموعة 
 

 ت تقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإلیضـــــاـحات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنا
 مالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.المالیة المجمعة تعكس المعا

 
  ــركاتفیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصــول على المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشــطة األعمال    ش

ــؤولون عن التوجیھ،  إحول البیانات المالیة المجمعة.   ــكل  ل وتنفیذھا  تدقیقال على عملیةاإلشــراف  وننا مس ــؤولون بش لمجموعة. كما أننا مس
 .منفرد فیما یتعلق برأي التدقیق

 
ــؤولین عن الح ــل مع المسـ عمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في ذلك مة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألوكإننا نتواصـ

 أیة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق.
 

م بكافة العالقات واألمور  كما قمنا بتزوید المســـؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا بالمتطلبات األخالقیة للمھنة المتعلقة باالســـتقاللیة، وتزویدھ
تقاللیتنا باإلضـافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا، متى   األخرى التي من المحتمل بصـورة معقولة أن تؤثر علي اـس

 كان ذلك مناسباً.
 

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

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

 
 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى

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

والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما وعقد التأـسیس والنظام األـساـسي للـشركة    2016لـسنة   1تتـضمن ما نص علیة قانون الـشركات رقم  
ل الســنة المنتھیة األم والتعدیالت الالحقة علیھما، وأن الجرد أجري وفقا لألصــول المرعیة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خال

والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأســیس   2016لســنة   1مخالفات ألحكام قانون الشــركات رقم    2021دیســمبر    31في  
  والنظام األساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما على وجھ یؤثر مادیا في نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.

في شـأن ھیئة أسـواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسـنة    7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
أو نتائج ، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي للشـركة األم  2021دیسـمبر   31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل السـنة المنتھیة في  

 .أعمالھا
 
 
 

 دولـة الكویـت 
 2022 مارس  28

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –المشتركة للمقاوالت شركة المجموعة 
 المجمعبيان األرباح أو الخسائر 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
 2020  2021  يضاحإ 

      

 176,979,249  145,880,405  23 إيرادات تشغيلية  

 ( 175,334,903)  ( 133,362,903)  23 تكاليت تشغيلية

 1,644,346  12,517,502  23 مجمل الربح     

 (7,504,839)  ( 7,475,229)  24 مصاريت عمومية وإدارية 

 ( 492,211)  ( 197,132)  9 مخصص خسائر االنخفات في القيمة  صافي

 ( 232,440)  ( 237,127)  7 يء الحركة بمخصص مخزون ب 

 (625,216)  (397,838)  6،  3 وإبفاء  استه ك

 ( 7,210,360)  4,210,176   التشغيل  )خسارة(ربح     

 181,113  208,092   ممتلكات وعقارات ومعدات ربح بيع 

 ( 104,000)  -  4 صافي المحمل لخسائر االنخفات في قيمة عقارات استقمارية 

 -  3,600,000  6 حق انتفا  ربح بيع 

 ( 262,598)  542,004  25 موجودات مالية )خسائر(  أرباحصافي 

 (2,162,449)  (1,086,689)   ية مصاريت تمويل

 1,199,863  3,748,725  26 إيرادات أخرا 

 (29,270)  (39,689)   مصاريت زكاة وصدقات 

العلمي وضريبة)خسارة(    ربح للتقدم  الكويت  مؤسسة  قبل حصة   السنة 
 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  وحصة الزكاة   دعم العمالة الوطنية 

  
11,182,619 

 
(8,387,701) 

 -  ( 58,895)   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

 -  ( 272,979)   ضريبة دعم العمالة الوبنية 

 -  ( 73,222)   حصة الزكاة 

 -  ( 488,622)  30 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 (8,387,701)  10,288,901   السنة )خسارة(  ربح  

      

      الخاص بـ :  

 (8,984,407)  9,366,851   مساهمي الشركة األم 

 596,706  922,050   الحصص يير المسيبرة  

   10,288,901  (8,387,701) 

 ( 52.52)  54.75  27 الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس( األساسية السهم )خسارة(ربحية  

 
 ات المالية المجمعة  من البيان  ( تشكل جزءا  38( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 المجمعبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
 2020  2021  إيضاح 

 السنة  )خسارة(  ربح
 

 10,288,901  (8,387,701 ) 

      : الدخل الشامل األخر  )الخسارة الشاملة األخرا( 

      المجمع  األرباح أو الخسائر بيان تصنيفها الحقا إلىبنود ممكن أن يعاد 

 464,005   ( 51,639)   من العمليات األجنبيةعم ت ترجمة  فروقات 

   (51,639 )   464,005 

      

      المجمع األرباح أو الخسائربيان الحقا إلى  تصنيفها يعاد لن بنود

بالقيمة العادلة من خ ل  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 
 5 الدخل الشامل اآلخر 

 

- 

 

(23,635) 

   -  (23,635) 

      

 440,370   ( 51,639)   الدخل الشامل اآلخر للسنة  )الخسارة الشاملة األخرى(  

 ( 7,947,331)  10,237,262   للسنة)الخسارة الشاملة(    الدخل الشاملمجموع  

      

      الخاص بـ : 

 (8,544,037)  9,315,212   مساهمي الشركة األم  

 596,706  922,050   الحصص يير المسيبرة 

 ( 7,947,331)  10,237,262   للسنة)الخسارة الشاملة(  الدخل الشامل  مجموع  

 
 ات المالية المجمعة  من البيان  ( تشكل جزءا  38( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 المجمع  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2021ديسمبر  31 فيالمنتهية  للسنة
 الكويتي(الدينار ب )جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 
 

  رأس المال 

 
 

  أسهم خزانة 

 
 احتيابي

  خزانة الأسهم 

 
 احتيابي
  إجبار 

 
 احتيابي

 اختيار  

التغيرات   
التراكمية في  
  القيمة العادلة 

 احتيابي
 ترجمة 

  عم ت أجنبية 

 
 

  أرباح مرحلة 

 
 
  الجزئي المجمو  

 الحصص
  المسيبرة  يير  

 
 

 المجمو  

 49,007,143   2,098,370   46,908,773  ¤ 20,686,962  ( 485,243)  ( 542,297)  1,817,340  8,069,426  1,266,488  ( 244,480)  16,340,577 2020 يناير 1الرصيد في 

 ( 8,387,701)  596,706  ( 8,984,407)  ( 8,984,407)  -  -  -  -  -  -  - )خسارة( ربح السنة 

 440,370  -  440,370  ¤ -  464,005  ( 23,635)  -  -  -    - اآلخر  الدخل الشامل األخرا(  ةالشامل  الخسارة)

 ( 7,947,331)  596,706  ( 8,544,037)  ( 8,984,407)  464,005  ( 23,635)  -  -  -  -  - للسنة  الدخل الشامل  ة( الشامل  )الخسارة مجمو 

 ( 1,320,000)  ( 1,320,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص يير المسيبرة 

 -  -  -  (817,029)  -  -  -  -  -  -  817,029 ( 30 )إيضاح - %(5أسهم منحة )

 39,739,812  1,375,076  38,364,736  ¤ 10,885,526  ( 21,238)  ( 565,932)  1,817,340  8,069,426  1,266,488  ( 244,480)  17,157,606 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 10,288,901  922,050  9,366,851  9,366,851  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة 

 ( 51,639)   -  ( 51,639)   ¤ -  ( 51,639)  -  -  -  -  -  - ة األخرا الشامل  الخسارة

 10,237,262  922,050  9,315,212  9,366,851  ( 51,639)  -  -  -  -  -  - للسنة  الدخل الشامل ( الخسارة الشاملة) مجمو 

 ( 1,056,000)   ( 1,056,000)   -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص يير المسيبرة 

 ( 1,026,485)  -    ( 1,026,485)   ( 1,026,485)  -  -  -  -  -  -  - (30)إيضاح   -فلس للسهم(   6توزيعات أرباح نقدية )

 -  -  -  ( 1,026,057)  -  -  -  1,026,057  -  -  - المحول ل حتيابي اإلجبار 

 47,894,589  1,241,126  46,653,463  ¤ 18,199,835  ( 72,877)  ( 565,932)  1,817,340  9,095,483  1,266,488  ( 244,480)  17,157,606 2021ديسمبر   31الرصيد في  

 
 ات المالية المجمعة  من البيان  ( تشكل جزءا  38( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
 2021  2020 

    النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات 

السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  )خسارة(  ربح
 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة الزكاة الوبنية  العمالة

 
11,182,619 

 
(8,387,701) 

    التسويات: 

 492,211  197,132 مخصص خسائر االنخفات في القيمة  صافي    
 7,762,793  5,833,611 استه ك وإبفاء    
 ( 181,113)  ( 208,092) ممتلكات وعقارات ومعدات ربح بيع    
 104,000  - صافي المحمل لخسائر االنخفات في قيمة عقارات استقمارية    
 -  (3,600,000) حق انتفا  ربح بيع    
 232,440  237,127 يء الحركة بمخصص مخزون ب   
 262,598  ( 542,004) موجودات مالية خسائر  (أرباحصافي )   
 2,162,449  1,086,689 ية مصاريت تمويل   
 ( 160,958)  (47,921) يرادات فوائد إ   
 1,435,584  1,376,092 مخصص مكافأة نهاية الخدمة    

 15,515,253  3,722,303 

    التشغيلية: التغيرات في الموجودات والمبلوبات 
 10,982,562  2,691,168  مخزون

 15,000,142  3,052,768 صافي موجودات / مبلوبات عقود 
 55,601,892  11,755,639 مدينون وأرصدة مدينة أخرا 
 ( 41,368,360)  (9,194,631) دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 43,938,539  23,820,197 التشغيلية  العمليات الناتجة منالتدفقات النقدية 

 (91,319)  - حصة ضريبة دعم العمالة الوبنية المدفوعة

 ( 367,411)  ( 271,805) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

 (2,374,580)  (1,147,884) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 41,105,229  22,400,508 األنشبة التشغيلية  من ة الناتجالتدفقات النقدية  صافي
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2,562,551)  (3,006,205) ممتلكات وعقارات ومعدات المدفو  لشراء 
 400,491  435,821  ممتلكات وعقارات ومعدات المحصل من بيع 
 -  3,600,000 حق انتفا   المحصل من بيع 
 ( 14,397,683)  ( 12,805,898) األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خ ل   موجودات ماليةالمدفو  لشراء 

 12,949,939  13,577,336 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل  موجودات مالية المحصل من بيع 
 1,433,359  ( 732,389) استقماريةصافي الحركة على نقد في محفرة 

 187,195        47,921  إيرادات فوائد مستلمة 
 37,392    14,981  توزيعات أرباح نقدية مستلمة 

 (1,951,858)  1,131,567 األنشبة االستقمارية   (في ةالمستخدمالناتجة من ) التدفقات النقديةصافي 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 299,807)  4,578,225 قروت ألجل 

 (6,195,604)  (2,938,297) مرابحات دائنو 
 ( 666,242)  (5,526,844) اإليجار لتزامات عقود المدفو  ال

 (6,835,805)  (4,562,679)   قروت قصيرة األجل
 (5,969,073)  ( 469,704) بنوك دائنة 

 (2,092,251)  (1,086,689) مدفوعة  يةمصاريت تمويل 
 ( 1,146)  (1,022,070) توزيعات نقدية مدفوعة 

 (1,320,000)  (1,056,000) توزيعات مدفوعة للحصص يير المسيبرة 

 ( 23,379,928)  ( 12,084,058) األنشبة التمويلية  المستخدمة في التدفقات النقدية صافي 

 15,773,443  11,448,017 في نقد ونقد معادل  الزيادة  صافي
 16,653,400  32,426,843 نقد ونقد معادل في بداية السنة  

 32,426,843  43,874,860 (11نقد ونقد معادل في نهاية السنة )إيضاح  
 

 
 ات المالية المجمعة  من البيان  ( تشكل جزءا  38( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 ات المالية المجمعة إيضاحات حول البيان

 2021ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 الشركة األم وأيراضهاتأسيس   - 1

)والمعروفة سـابقا باسـم شـركة المجموعة المشـتركة للتجارة   "الشـركة األم"ش.م.ك. )عامة(    –المجموعة المشـتركة للمقاوالت    إن شـركة
  )عامة( مسـجلة في دولة الكويت. تم تأسـيس الشـركة هي شـركة مسـاهمة كويتية  ذ.م.م.(،  - الحمد  تعبد اللبي سـليمان خالد   –والمقاوالت  

وتعدي ته ال حقة وآخرها ما تم التأشــير عليه بالســجل   1965  نوفمبر  15والمؤرخ في   4/ ب / جلد   215  بموجب عقد تأســيس رقم  األم
 .2020يوليو  22بتاريخ  14/7رقم من إدارة الشركات المساهمة  صادرةبموجب مذكرة التجار  

 
 .2006يناير  23 منذالكويت  بورصةفي مدرجة الشركة األم  إن
 

 إن األيرات الرئيسية التي تأسست الشركة األم من أجلها هي كما يلي:
بأعمال المقاوالت العامة واألعمال الميكانيكية وأعمال الهندسة الصحية واألعمال اإلنشائية من مباني وبرق وجسور وإدارتها    القيام .1

 وما يتعلق بها من خدمات أخرا. واإلشرات عليها  
 صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلت أنواعها )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .2
 .تجارة وتعبئة وتغليت اإلسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .3
 الخلب الخرساني الجاهز .4
 والديكورات ال زمة لتنفيذ األعمال المدنية )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. تصنيع وتنفيذ أعمال األصباغ  .5
 إنتاج األسفلت.  .6
 شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات ال زمة لتنفيذ أيرات الشركة األم. .7
 تملك وسائل النقل ال زمة ألنشبة الشركة األم.  .8
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ويجوز للشـركة األم أن تكون   بالوكالة.ويكون للشـركة األم مباشـرة األعمال السـابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصـفة أصـيلة أو  
لها مصـلحة أو تشـترك بأ  وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شـبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أيراضـها في دولة الكويت 

 بها.تشارك أو تشتر  هذه الهيئات أو تلحقها  ولها أن تنشئ أو الخارج،أو في 
 

 .2005سبتمبر  19بتاريخ  13595السجل التجار  تحت رقم إن الشركة األم مقيدة في 
 

  .دولة الكويت ،13049الصفاة  - 4819 ص. ب. ،284مبنى  ،2قبعة ، إن العنوان المسجل للشركة األم هو منبقة العارضية
 

وهي خاضــعة للموافقة    .2022  مارس 28بتاريخ  إدارة الشــركة األمتمت الموافقة على إصــدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس  
إن الجمعية العامة الســـنوية للمســـاهمين لديها صـــ حية تعديل تلك البيانات المالية   .عليها من قبل الجمعية العامة لمســـاهمي الشـــركة األم

 .المجمعة بعد إصدارها
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 2 
 :أسس اإلعداد -أ 

  اـلدولـية،تم إـعداد البـياـنات الـمالـية المجمـعة للمجموـعة وفـقا للمـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الصـــــادرة عن مجلس مـعايير المـحاســـــبة  
  يلي:وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما 

 
ــركة   ــية للشـ ــاس مبدأ التكلفة   األم،يتم عرت البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذ  يمقل العملة الرئيسـ ويتم إعدادها على أسـ

مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل  الموجودات  وال الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخســائر التاريخية فيما عدا
 تدرج بقيمتها العادلة. والتي امل اآلخرالش
 

ــتلم عن  ــلع والخدمات. إن القيمة العادلة هي المبلغ المس ــتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفو  مقابل الس بيع تس
 األصل أو المدفو  لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أبرات السوق كما في تاريخ القياس.

 
اضات  إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتبلب من اإلدارة إجراء بعت اآلراء والتقديرات واالفتر

في عملية تببيق السـياسـات المحاسـبية للمجموعة. لقد تم اإلفصـاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضـات المحاسـبية الهامة في إيضـاح 
ــادر(. إن غ  -  2)رقم   ــنة    المص ــية للتقديرات يير المؤكدة مماقلة لتلك المببقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للس الرئيس

 .2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 
 

 المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير
 

 الحاليةوالتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة  المعايير
تقناء التغيرات النا ابقة باـس نة الـس تخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماقلة لتلك المببقة في الـس بية المـس ات المحاـس ياـس تجة إن الـس

  وبيانها كالتالي: 2021يناير  1عن تببيق بعت المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير كمـا في 
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( ومعيار المحاســــبة الدولي رقم  9تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  :2المرحلة    –إصــــ ح مـعدل الـفائدة المعيار   

 (16لية رقم )( والمعيار الدولي للتقارير الما4( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39)
وفرت التعدي ت إعفاءات مؤقتة تتناول آقار التقارير المالية عند اسـتبدال سـعر معروت بين البنوك )آيبور( بسـعر ربح بديل خالن من 

 المخابر.
 

 تتضمن التعدي ت الوسائل العملية التالية:
لإلـص ح، ليتم التعامل معها كتغييرات في   النقدية المبلوبة مباـشرةالوـسيلة العملية تتبلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات   . أ

 معدل الربح، بما يعادل الحركة في أسعار السوق.
ــعر معروت بين البنوك )آيبور( لتعيين ع قة التحوب ووقائق التحوب دون إيقات  . ب ــ ح سـ ــمح إجراء تغييرات المبلوبة إلصـ يُسـ

 ع قة التحوب.
تصــنيت األداة التي تحمل معدل عندما يتم المتبلبات التي يتم تحديدها بصــورة منفصــلة   اســتيفاءمن   للشــركاتإعفاء مؤقت   تقديم . ج

 .المخابر لبندخال من المخابر كتحوب فائدة مرجعي 
 

 .لم يكن لتببيق تلك التعدي ت تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعة
 

   COVID-19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ -"التأجير"  16على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعدي ت
ــ  والفقرة   46A ،46B    ،60A  ،C20A، الفقرات )2020، الصادرة في مايو COVID-19أضافت امتيازات اإليجار المتعلقة بــ

C20B 2020يونيو  1لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد (. يجب على المستأجر تببيق هذا التعديل. 
 

ـقام مجلس مـعايير المـحاســـــبة   Covid-19، ولكن مع اســــتمرار ـتأقير ـجائـحة  2021يونيو   30ـكان من المقرر تببيق التـعدـيل حتى 
. إن تـلك 2022يونيو   30ـتاريخ  ـبالموافـقة على تـمدـيد فترة تببيق التـعدي ت العملـية حتى    2021ـمارس   31( بـتاريخ IASBاـلدولـية )

لم يكن لتببيق تلك التعدي ت تأقير ماد     .2021أبريل   1التعدي ت تســـر  على فترات إعداد التقارير الســـنوية التي تبدأ في أو بعد 
 .على البيانات المالية المجمعة

 

لمجموعة. لم ل، ولكن ليس لها أقر على البيانات المالية المجمعة  2021تنببق بعت التعدي ت والتفســـيرات األخرا للمرة األولى في  
 تقم المجموعة بالتببيق المبكر أل  معايير أو تفسيرات أو تعدي ت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد.

 

 رية التأثيرالمعايير والتعديالت الصادرة وغير جا
 ويير  الصـــــادرة الـجديدة  والتـعدي تالمـعايير   تببيقب   لمجموعةالم تقم المجمـعة  على إصـــــدار البـيانات الـمالـية   الموافـقة  تاريخفي   كـما

 :التأقير جارية
 

 (3تعدي ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -الرجو  إلى إبار المفاهيم 
( "تجميع 3أصـــــدر مجلس مـعايير المـحاســـــبة اـلدولـية تـعدي ت على المعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم )،  2020في ـمايو  
إشـارة إلى إبار المفاهيم. تهدت التعدي ت إلى اسـتبدال اإلشـارة إلى إبار إعداد وعرت البيانات المالية الصـادر في عام   -األعمال"  
 دون تغيير متبلباته بشكل كبير. 2018مارس  29ي للتقارير المالية الصادر في ، باإلشارة إلى اإلبار المفاهيم1989

 

تقناء  لمبدأ االعترات بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ( لتجنب األرباح أو الخـسائر المحتملة في 3أـضات مجلس المعايير أيـضا  اـس
( أو لجنة  37ملة التي ســتكون ضــمن نباق معيار المحاســبة الدولي رقم )"اليوم القاني" والتي تنشــأ عن االلتزامات والمبلوبات المحت 

 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل.(" الرسوم والضرائب"21)تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 

ودات المحتملة التي ( للموج3في الوقت نفـسه، قرر المجلس توـضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 لن تتأقر باستبدال اإلشارة إلى إبار إعداد البيانات المالية وعرضها.

 

ــنوية التي تبدأ في أو بعد  ــارية المفعول للفترات السـ ــتقبلي.  2022يناير    1إن تلك التعدي ت سـ إن تلك التعدي ت ال   وتببق بأقر مسـ
 .المجمعةيتوقع أن يكون لها تأقير ماد  على البيانات المالية 

 

 ما قبل قصد االستخدام" "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد –( 16تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
"الممتلكات والعقارات   –(  16، أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية تعدي ت على معيار المحاســبة الدولي رقم )2020في مايو 
قبل قصـد االسـتخدام"، والذ  يحرر على المنشـات الخصـم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،  العوائد ما   -والمعدات  

من أ  عائدات من بيع تلك البنود المنتجة أقناء إيـصالها إلى موقع التـشغيل وجعلها جاهزة للتـشغيل بالبريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال   
 هذه البنود، وتكاليت تجهيزها في األرباح أو الخسائر.ذلك، تعترت المنشأة بعائدات بيع 

 

ويـجب تببيـقه ـبأقر رجعي على بنود  2022يـناير   1إن ـهذا التـعدـيل ســـــار  المفعول لفترات التـقارير الســــنوـية التي تـبدأ في أو بـعد  
قوم المنشـأة بتببيق التعديل ألول مرة.  عندما ت المعروضـة،  الممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة ل سـتخدام في أو بعد الفترة األولى  

 .إن تلك التعدي ت ال يتوقع أن يكون لها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعة
 

 "العقود المققلة بااللتزامات: تكاليت إتمام العقد" –( 37عدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ت 
( لتحديد التكاليت التي يجب  37المحاســبة الدولية تعدي ت على معيار المحاســبة الدولي رقم )، أصــدر مجلس معايير  2020في مايو 

  على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مقق   بااللتزامات أو متكبدا  خسائر.
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رة بعق لع أو خدمات ك   من التكاليت تببق التعدي ت "بريقة التكلفة ذات الصـلة المباـشرة". تتضـمن التكاليت المرتببة مباـش د تقديم ـس

لم اإلضـافية وتوزيع التكاليت المرتببة مباشـرة بأنشـبة العقد. إن التكاليت العامة واإلدارية ال تتعلق مباشـرة بالعقد ويتم اسـتبعادها ما  
 يتم تحميلها صراحة على البرت المقابل بموجب العقد.

 
ــنوية التي تبدأ في أو بعد   ــارية المفعول لفترات التقارير السـ ــتببق المجموعة هذه التعدي ت على 2022يناير  1إن التعدي ت سـ . سـ

إن تلك التعدي ت ال يتوقع   .بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السـنو  التي تببق فيها التعدي ت ألول مرة  تت  العقود التي لم  
 .لها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعةأن يكون 
 

 2020 - 2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 
 :2020 – 2018فيما يلي ملخص للتعدي ت من دورة التحسينات السنوية 

 
 المعيار   شــركة تابعة تببق  -الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة  (: "تببيق المعايير 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ألول مرة"
( لقياس فروق  1( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )D16 – aيســمح التعديل للشــركة التابعة التي تختار تببيق الفقرة )

تخدام المبالغ المفصـح عنها من قبل ال ركة األم إلى المعايير الدولية إلعداد الترجمة التراكمية باـس ركة األم، بناء  على تاريخ انتقال الـش ـش
( من D16 – aالتقارير المالية. يتم تببيق هذا التعديل أيضــا  على الشــركة الزميلة أو المشــرو  المشــترك عند اختيار تببيق الفقرة )

 (.1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

إن تلك التعدي ت ال  مع السـماح بالتببيق المبكر. 2022يناير   1المفعول للفترات السـنوية التي تبدأ في أو بعد   إن هذا التعديل سـار 
 .يتوقع أن يكون لها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعة

 
 "إللغاء االعترات بالمبلوبات المالية (٪10)الرسوم في اختبار " – (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 جوهريا    التعديل الرـسوم التي تتـضمنها المنـشأة عند تقييم ما إذا كانت شروب االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلت اخت فا   هذا  يوـضح
بما في ذلك الرسـوم    لمقرت،واعن شـروب االلتزام المالي األصـلي. تشـمل هذه الرسـوم فقب تلك المدفوعة أو المسـتلمة بين المقترت 

ــأة بتببيق التعديل على المبلوبات المالية التي يتم  ــتلمة من قبل المقترت أو المقرت نيابة عن اآلخر. تقوم المنشــ المدفوعة أو المســ
 .يأولبشكل تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تببق فيها المنشأة التعديل 

 
مع الســماح بالتببيق المبكر. ســتببق المجموعة    2022يناير    1التعديل ســار  المفعول للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد إن هذا  
ــأة التعدي هذه  ــنو  التي تببق فيها المنش ل التعدي ت على المبلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير الس

 .إن تلك التعدي ت ال يتوقع أن يكون لها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعة .يولأبشكل 
 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية -( عرت البيانات المالية 1تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
السـياسـات المحاسـبية حي  تسـتبدل التعدي ت جميع ( تغير متبلبات اإلفصـاح عن  1إن التعدي ت على معيار المحاسـبة الدولي رقم )

حاالت مـصبلح "الـسياـسات المحاـسبية الجوهرية" بــــــ "معلومات الـسياـسة المحاـسبية الهامة". تعتبر معلومات الـسياـسة المحاـسبية هامة  
من المتوقع بشــــكل معقول أن تؤقر إذا، عند النرر إليها جنب ا إلى جنب مع المعلومات األخرا المدرجة في البيانات المالية للمنشــــأة، ف

 على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لأليرات العامة على أساس تلك البيانات المالية.
 

بالمعام ت ( لتوضــيح أن معلومات الســياســة المحاســبية التي تتعلق 1كما تم تعديل الفقرات المؤيدة في معيار المحاســبة الدولي رقم )
يير المادية أو األحدا  أو الرروت األخرا يير مهمة وال يلزم اإلفصــاح عنها. قد تكون معلومات الســياســة المحاســبية هامة بســبب  
ــة  ــياسـ ــت كل معلومات السـ ببيعة تلك المعام ت أو األحدا  أو الرروت األخرا، حتى لو كانت المبالغ يير مادية. ومع ذلك، ليسـ

 قة بالمعام ت المادية أو األحدا  أو الرروت األخرا هامة في حد ذاتها.المحاسبية المتعل
 

ــبة الدولي رقم ) ــر  التعدي ت على معيار المحاس ــنوية التي تبدأ في أو بعد 1تس ــماح بالتببيق   ،2023يناير    1( للفترات الس مع الس
 .ها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعةإن تلك التعدي ت ال يتوقع أن يكون ل المبكر ويتم تببيقها بشكل مستقبلي.

 
بة الدولي رقم ) بية واألخباء  8تعدي ت على معيار المحاـس بية والتغييرات في التقديرات المحاـس ات المحاـس ياـس تعريت تقديرات   -( الـس

 المحاسبة
"التـقديرات المـحاســــبـية". بموـجب التعريت الـجدـيد، ـفنن إن التـعدي ت تســــتـبدل تعريت "التغيير في التـقديرات المـحاســــبـية" بتعريت 

 التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس".
في لـقد تم ـحذت تعريت "التغيير في التـقديرات المـحاســــبـية". ومع ذـلك، احتفر المجلس بمفهوم التغييرات في التـقديرات المـحاســــبـية 

 المعيار مع اإليضاحات التالية:
ا لخبأ.  -  ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تبورات جديدة تصحيح 

إن تأقيرات التغيير في أحد المدخ ت أو أسلوب القياس المستخدم لتبوير التقدير المحاسبي هي تغييرات في التقديرات المحاسبية إذا   -

 جة عن تصحيح أخباء فترات سابقة. لم تكن نات 

للتغييرات في السـياسـات المحاسـبية والتغيرات في   2023يناير    1إن التعدي ت سـارية المفعول للفترات السـنوية التي تبدأ في أو بعد 
بية التي تحد  في أو بعد بداية تلك الفترة، مع الـسماح بالتببيق المبكر. يتوقع أن يكون لها تأقير  إن تلك التعدي ت ال  التقديرات المحاـس

  .ماد  على البيانات المالية المجمعة
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 ""تصنيت المبلوبات كمتداولة أو يير متداولة –( 1التعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

(  1المحاسـبة الدولي رقم )من معيار  76إلى   69، تعدي ت على الفقرات من  2020أصـدر مجلس معايير المحاسـبة الدولية في يناير  
 :لتحديد متبلبات تصنيت المبلوبات على أنها متداولة أو يير متداولة. توضح التعدي ت

 .المقصود بالحق في تأجيل التسوية •
 .أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودا  في نهاية الفترة المالية •
 .لحقها في التأجيلأن هذا التصنيت ال يتأقر باحتمالية ممارسة المنشأة  •
 .أنه فقب إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل للتحويل هي نفسها أداة الملكية، فلن تؤقر شروب االلتزام على تصنيفها •
 

وعة  المجمويجب تببيقها بأقر رجعي. تقوم   2023يناير  1إن تلك التعدي ت ســــارية المفعول للفترات الســــنوية التي تبدأ في أو بعد 
إن تلك التعدي ت   .حالي ا بتقييم تأقير التعدي ت على الممارـسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروت الحالية قد تتبلب إعادة تفاوت

 .ال يتوقع أن يكون لها تأقير ماد  على البيانات المالية المجمعة
 

 التجميع:أسس  -ب  
ش.م.ك. )عامة( "الشـركة األم" وشـركاتها   –البيانات المالية لشـركة المجموعة المشـتركة للمقاوالت  تتضـمن البيانات المالية المجمعة  

 (:التابعة التالية )المشار إليها بالمجموعة
   نسبة الملكية       

 )مباشرة ويير مباشرة(

  بلد التأسيس   الشركة التابعة 
األنشبة  
 الرئيسية 

 
2021  2020 

 % 75  % 75  مقاوالت   قبردولة   ذ.م.م.  –المشتركة للتجارة والمقاوالت  شركة المجموعة  

 % 97.7  % 97.7  عقارية  الكويت دولة   ش.م.ك. )مقفلة( –الشركة المشتركة العالمية العقارية  

 % 49  % 49  مقاوالت   قبردولة   ذ.م.م.  –شركة مصانع المجموعة المشتركة  

 % 67  % 67  تجارية   الكويت دولة   . )مقفلة(كش.م. –للصخور  شركة المجموعة المشتركة  

تركة للتجارة العامة                ـشركة المعروت والبرجس المـش
 ذ.م.م.  –عبد الرحمن موسى المعروت وشركاه   –والمقاوالت  

 
 % 90  % 90  مقاوالت   الكويت دولة 

اإلمارات    ذ.م.م.   –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت اإلمارات 
 العربية المتحدة 

 % 49  % 49  مقاوالت  

 ـماهر  –شـــــرـكة المشـــــترـكة الـعاـمة للتـجارة الـعاـمة والمـقاوالت  
 ذ.م.م. –إبراهيم معروت وشركاه  

 
  الكويت دولة 

تجارة عامة  
 ومقاوالت 

 65 %  65 % 

 % 70  % 70  مقاوالت   سلبنة ُعمان  . ش.م.م   –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت العالمية 
 
 

ــتركة للمقاوالت اإلمارات   2013فبراير    21بتاريخ   ــركة المجموعة المشـ ــيس شـ ــركة األم بتأسـ ذ.م.م. )دولة اإلمارات    –قامت الشـ
على أن يكون نسـبة الشـركة األم من توزيع ربح أو خسـارة الشـركة    المدفو ،% من رأس المال  49العربية المتحدة( بنسـبة مشـاركة  

 %.49رأس المال بنفس النسبة وهي  فيبة الملكية % مع االحتفار بنس90التابعة هي 
 

 والمملـكة العربـيةـمارات العربـية المتـحدة دوـلة اإل تتضــــمن البـياـنات الـمالـية المجمـعة البـياـنات الـمالـية لفرعي الشــــرـكة األم في ـكل من
 السعودية.

 
 السيبرة عندما تكون الشركة األم:إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيبر عليها الشركة األم. وتوجد 

 ذات سلبة على الشركة المستقمر فيها. •
 قابلة للتعرت للخسارة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستقمر فيها. •
 سلبتها في التأقير على عوائد الشركة المستقمر فيها. استخداملديها القدرة على  •
 

نعادة تقييم مدا سـيبرتها على الشـركة المسـتقمر فيها إذا أشـارت الحقائق والرروت بأنه هناك تغييرات على واحد  تقوم الشـركة األم ب 
 أو أكقر من عناصر السيبرة الق قة المبينة أع ه.

 
 

فانه يكون لديها الـسلبة على الـشركة المـستقمر فيها  فيها،عند تملك المجموعة لنـسبة أقل من أيلبية حقوق التـصويت بالـشركة المـستقمر  
القدرة العملية على توجيه األنـشبة ذات الـصلة للـشركة المستقمر فيها من جانبها. تأخذ  إلعبائهاعندما تكون حقوق التـصويت لها كافية  

الحقائق والرروت ذات الصــلة بعين االعتبار في تقييم مدا كفاية حقوق التصــويت في الشــركة المســتقمر فيها إلعباء    الشــركة جميع
  السلبة عليها، بما في ذلك:

 حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدا توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين. •
 األصوات األخرا أو األبرات األخرا.حقوق التصويت المحتملة التي تحتفر بها الشركة، وأصحاب  •
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرا. •
القرارات ، بما في   اتخاذعلى توجيه األنـشبة ذات الـصلة عند  األم  أية حقائق ورروت إـضافية تـشير إلى مدا القدرة المالية للـشركة •

   ذلك أنماب التصويت في االجتماعات السابقـة للمساهمين.
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يبرة بدء تاريخ من التابعة للـشركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضـمن يبرة زوال تاريخ وحتى الفعلية الـس   .الفعلية الـس

اإليرادات والمصـاريت للشـركة التابعة التي تم شـراءها أو اسـتبعادها خ ل السـنة ضـمن بيان األرباح أو الخسـائر    إدراجتحديدا، يتم 
على الســيبرة وحتى تاريخ زوال ســيبرة الشــركة األم على الشــركة    األموالدخل الشــامل اآلخر المجمع من تاريخ حصــول الشــركة  

 والخســائر المتبادلة األرباح فيها بما بالكامل،الشــركات   بين المتبادلة والمعام ت صــدةاألر جميع اســتبعاد يتم التجميع، عندالتابعة.  
 األخرا ولألحدا  المتماقلة للمعام ت موحدة محاـسبية ـسياـسات باـستخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة يير واألرباح

 .متشابهة رروت في تتم التي
 
ــيبرة يير الحصــص إرهار يتم ــتقل بند في المجمعة التابعة الشــركات موجودات صــافي من المس   .المجموعة  ملكية حقوق من مس

األرباح أو الخـسائر وكل بند من بنود الدخل الـشامل اآلخر المتعلقة بمـساهمي الـشركة األم والحـصص يير المـسيبرة حتى إن نتج عن 
 ذلك قيد عجز في رصيد الحصص يير المسيبرة.

 
ضــمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبالغ كمعاملة يتم المحاســبة عن التغير في حصــة الملكية لشــركة تابعة مع عدم التغير في الســيبرة  

الدفترية لحصــص ملكية المجموعة والحصــص يير المســيبرة لتعكس التغيرات للحصــص المتعلقة بها في الشــركات التابعة. إن أية  
يبرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفو  أو المحصـل يتم فروقات بين الرصـيد المعدل لل رة في حقوق    االعتراتحصـص يير المـس بها مباـش

المــــــلكية الخاـصة بم ك الـشركة األم. يتم قيد الخـسائر على الحـصص يير الــــــمـسيبرة حتى وإن نتج عن ذلك القيد عجز في رـصيد  
 فننها تقوم باآلتي: تابعة، المسيبرة. إذا فقدت المجموعة السيبرة على شركة الحصص يير

 الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمبلوبات للشركة التابعة. استبعاد •
 القيمة الدفترية للحصص يير المسيبرة. استبعاد •
 فروق تحويل العم ت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. استبعاد •
 إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم. •
 دراج القيمة العادلة أل  استقمار محتفر به.إ •
 إدراج أ  فائت أو عجز في األرباح أو الخسائر. •
المرحلة ببقا   حأو األرباإعادة تـصنيت حـصة الـشركة األم من البنود المـسجلة ـسابقا في الدخل الـشامل اآلخر إلى األرباح أو الخـسائر   •

 لما يلزم لهذه البنود.
 

 تصنيفات الجزء المتداول ويير المتداول:    -ج
 ادا  إلى تصنيت المتداول / يير المتداول.تعرت المجموعة الموجودات والمبلوبات في بيان المركز المالي المجمع استن 

 تعتبر الموجودات متداولة إذا:
 كانت من المتوقع تحققها أو تنوا المجموعة بيعها أو استه كها خ ل دورة التشغيل العادية، أو -
 كانت محتفر به لغرت المتاجرة، أو -
 لمالي، أوكانت من المتوقع تحققها خ ل اقني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز ا -
كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يســـتخدم لتســـوية التزام لفترة اقني عشـــر شـــهرا  على األقل بعد تاريخ بيان المركز   -

 المالي.
 

  تصنت المجموعة كافة الموجودات األخرا كـموجودات يير متداولة.
 

 تعتبر المبلوبات متداولة إذا:
 دورة التشغيل العادية، أوكان من المتوقع تسويتها ضمن  -
 محتفر به بصورة رئيسية لغرت المتاجرة، أو -
 أو المالي،كان من المتوقع تسويتها خ ل اقني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  -
 المالي.ال يوجد حق يير مشروب لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اقني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  -

  عة كافة مبلوباتها األخرا كـمبلوبات يير متداولة.تصنت المجمو
 

  المالية:األدوات    -د 
. يتم إدراج الموجودات المالية والمبلوبات المالية عندما "كموجودات مالية" و"مبلوبات مالية"تقوم المجموعة بتصنيت أدواتها المالية  

 تكون المجموعة برفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 
 

ــمون   ــنيت األدوات المالية كمبلوبات أو حقوق ملكية ببقا لمض ــائر    االتفاقيةيتم تص التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخس
لية المصــــنفة كمبلوبات تدرج كمصــــروت أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصــــنفة  التي تتعلق باألداة الما

كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية. يتم إرهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسديد 
 .اد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المبلوبات في آن واحدالموجودات والمبلوبات بالصافي وتنو  السد

 
الموجودات الـمالـية   الـمدينين،  المـعادل،نـقد النـقد والتتضــــمن الموجودات والمبلوـبات الـمالـية الـمدرـجة في بـيان المركز الـمالي المجمع 

بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـامل   موجودات الماليةال الخسـائر، موجودات / مبلوبات العقود،بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو  
 والدائنين.التزامات عقود اإليجار ، المرابحات البنكية والتسهي ت االئتمانية،القروت  ،اآلخر
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  الموجودات المالية: (1
 تصنيت الموجودات المالية   

الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باـستقناء أدوات  لتحديد فئة تـصنيت وقياس الموجودات المالية، يتبلب المعيار 
الملكية والمشـتقات، اسـتنادا  إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة بندارة موجودات المجموعة وكذلك خصـائص التدفقات النقدية 

 التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.
 

 تقييم نموذج األعمال
لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، وتحقيق التدفقات   تهاالمجموعة نموذج أعمالها وفق مســـتوا يعكس أفضـــل وســـيلة إلدارتحدد  

النقدية التعاقدية. وهذا ـسواء كان هدت المجموعة الوحيد هو تحـصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحـصيل التدفقات  
ك الـت ة وكـذـل دـي ة التعـاـق دـي ار  النـق ة من بيع الموجودات معـا. وإذا لم تنببق أ  من هـاتين الحـالتين )كـأن يتم االحتـف دـي ات النـق دفـق

بالموجودات الـمالية أليرات المتاجرة(، فنن الموجودات المالية تصــــنت كجزء من نموذج أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من 
 مجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوا أعلى من المحفرة ككل.خ ل األرباح أو الخسائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال ال

 
 اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقب –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمقل فقب مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

تحصـــــيل الـتدفـقات النـقدـية   أول حتـفار ـبالموجودات لغرت تحصـــــيل الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية   األعـمالنموذج   تـحدـيدعـندـما يتم  
ــل المبلغ والفائدة  في  مقل ت بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ت   التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة   فقبمدفوعات ألصــ

 موجودات المالية. أليرات هذا االختبار، يُعرت "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة للمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقب"  تحقق"اختبار  
)على ـسبيل المقال، في حالة أن يمقل مدفوعات ألـصل المبلغ  الموجودات الماليةوقد يتغير على مدا عمر  ،عند االعترات المبدئي

قرات أسـاسـي تتمقل بصـورة نموذجية في مراعاة القيمة للفائدة في أ  ترتيب إ  الجوهريةأو إبفاء القسـب/الخصـم(. إن العناصـر  
 ومخابر االئتمان.  للنقودالزمنية 

 
أ  تغيير في نموذج األعمال المســتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة   حصــولبنعادة التصــنيت فقب في حال    المجموعة تقوم

ــنيت اعتبارا  من بداية فترة   ــولال حقة ل التقريرالتصـ بدرجة كبيرة ولم  التغييرات هذه  مقل تكرارالمتوقع   يير  التغيير. ومن  حصـ
 تحد  خ ل السنة.

 
 االعتراف المبدئي

ــتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ التســوية،   ــل للمجموعة أو وهو التاري يتم االعترات بمش ــليم األص خ الذ  يتم فيه تس
ل   ة   المجموـعة.شــــراؤه من قـب اـف ام ت لـك اليت المـع ا تـك ــات إليـه ة مضـــ ادـل ة الـع القيـم ا  ـب دئـي ة مـب الـي الموجودات الـم يتم االعترات ـب

 الموجودات المالية يير المدرجة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر.
 

 إلغاء االعتراف
تعاقدية في اســــت م التدفقات النقدية من الموجودات  يتم إلغاء االعترات بالموجودات المالية )كليا أو جزئيا( عندما تنتهي الحقوق ال

الحالتين التاليين: )أ( إذا   إحداالمالية، أو عندما تحول المجموعة حقها في است م التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في  
ل   ة من قـب الـي ة الموجودات الـم ــة بملكـي د الـخاصـــ ا ال يتم تحوـيل جميع   أو  المجموـعة،تم تحوـيل جميع المـخابر والعواـئ دـم )ب( عـن

المخابر والعوائد للموجودات المالية أو االحتفار بها، ولكن تم تحويل الســــيبرة على الموجودات المالية. عندما تحتفر المجموعة  
  بالسيبرة، فيجب عليها االستمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.

 
 اليةفئات قياس الموجودات الم

 :المبدئي ضمن التصنيفات التالية االعتراتبتصنيت موجوداتها المالية عند  المجموعة تقوم

 أدوات الدين بالتكلفة المبفأة. •

إلى بيان   االعترات ، مع إعادة تصنيت األرباح أو الخسائر عند إلغاء  خ ل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من    الدينأدوات   •
 األرباح أو الخسائر المجمع. 

إلى بيان   االعتراتأدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنيت األرباح أو الخسائر عند إلغاء   •
 . األرباح أو الخسائر المجمع

 
 بالتكلفة المطفأةأدوات الدين 

 تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المبفأة إذا كانت تتوافق مع الشربين التاليين:
 االحتفار باألصل ضمن نموذج األعمال الذ  يهدت إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، و -
ة والتي تتـضمن بـشكل أـساـسي مدفوعات المبلغ األـصلي  الـشروب التعاقدية للموجودات المالية ترهر تواريخ محددة للتدفقات النقدي  -

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
 

ــائر انخفات  ــتخدام بريقة العائد الفعلي المعدلة بخسـ ــها بالتكلفة المبفأة تقاس الحقا  بالتكلفة المبفأة باسـ أدوات الدين التي تم قياسـ
ر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعترات باألصل أو تعديله أو القيمة، إن وجدت. يتم االعترات باألرباح والخسائ 

   انخفات قيمته.
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 بريقة العائد الفعلي و  المبفأة  التكلفة

بريقة العائد الفعلي هي البريقة الحتســاب التكلفة المبفأة ألداة الدين وتخصــيص إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصــلة. بشــكل 
الذ  يقوم بخـصم التحـصي ت النقدية المـستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرـسوم والنقاب   الـسعرعام، فنن معدل العائد الفعلي هو  

مة التي تشــكل جزءا  من ســعر الفائدة الفعلي وتكاليت المعام ت واألقســاب أو الخصــومات األخرا( باســتقناء المدفوعة أو المســتل
 الخســائر االئتمانية المتوقعة، من خ ل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيقما ينببق، فترة أقصــر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة

بة للموجودات المالية التي تم شـراؤها أو الناشـئة عن ضـعت ائتماني، يتم احتسـاب سـعر الفائدة الدين عند االعترات المبدئي. بالنسـ
ــائر االئتمانية المتوقعة، لتصــل إلى  ــتقبلية المقدرة، بما في ذلك الخس الفعلي المعدل ائتمانيا عن بريق خصــم التدفقات النقدية المس

 التكلفة المبفأة ألداة الدين عند االعترات المبدئي.
 

التكلفة المبفأة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية عند االعترات المبدئي مخصـــوما  منها المبالغ المســـتلمة من أصـــل  
المبلغ باإلضــــافة إلى اإلبفاء التراكمي باســــتخدام بريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبلغ المبدئي ومبلغ االســــتحقاق، المعدلة 

لقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المبفأة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصــص  بمخصــص الخســائر. إن ا
 الخسائر. 

 
 والموجودات األخرا تصنت كأدوات دين بالتكلفة المبفأة. إن النقد والنقد المعادل، المدينين

 
 النقد والنقد المعادل  •

 األجل ولدا البنوك والودائع تحت البلب لدا البنوك واالـستقمارات قـصيرة الـصندوق في النقد في المعادل والنقد النقد يتمقل
يولة عالية تحق والتي الـس هور 3 فترة خ ل تـس  والتي النقد محددة من مبالغ إلى للتحويل اإليدا  والقابلة تاريخ من أقل أو ـش

 .القيمة التغيرات في حي  من يير مادية تتعرت لمخابر
 

 مدينون  •
تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضــمن النشــاب االعتياد ، ويتم  بضــائع،ن المبالغ المســتحقة من العم ء عن بيع  ي يمقل المدين 

اـئدة الفعلي ـناقصـــــا     االعترات مـبدئـيا ـبالـمدينين ـبالقيـمة الـعادـلة وتـقاس فيـما بـعد ـبالتكلـفة المبـفأة ـباســــتـخدام بريـقة مـعدل الـف
 . مخصص االنخفات في القيمة

 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر
 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر عند التوافق مع الشربين التاليين:

تعاقدية وبيع الموجودات  االحتفار بأداة الدين ضــمن نموذج األعمال الذ  يتحقق هدفه عن بريق الحصــول على تدفقات نقدية  -

 المالية.

 اجتياز الشروب التعاقدية لألصل المالي اختبار معايير سداد المبلغ األصلي وفوائده. -

أدوات اـلدين ـبالقيـمة الـعادـلة من خ ل األرـباح أو الخســـــائر تـقاس الحـقا  ـبالقيـمة الـعادـلة مع االعترات ـباألرـباح والخســـــائر نتيـجة 
في الدخل الشــامل اآلخر. يتم االعترات بنيرادات الفوائد وأرباح وخســائر تحويل العم ت األجنبية في   التغيرات في القيمة العادلة

بيان األرباح أو الخسـائر المجمع. عند إلغاء االعترات، فنن األرباح أو الخسـائر التي سـبق االعترات بها في الدخل الشـامل اآلخر  
 األرباح أو الخسائر المجمع. يعاد تبويبها من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان

 
ــامل اآلخر،  ــعرة كأدوات دين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الش ــعرة ويير مس ــندات مس ــتقمارات في س تصــنت المجموعة االس

  وإدخالها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر في بيان المركز المالي المجمع.
 

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملأدوات 
عـند التحقق المـبدئي، يجوز للمجموـعة أن تقرر تصــــنيت بعت من أدوات الملكـية دون الرجو  في ذـلك ـبالقيـمة الـعادـلة من خ ل  

ة اـلدولي رقم ) ار المـحاســـــب ة بموـجب معـي دـما تتوافق مع تعريت حقوق الملكـي ــاـمل اآلخر عـن دـخل الشـــ ة:  ( "األدوات 32اـل الـي الـم
 العرت"، وال يحتفر بها لغرت المتاجرة. يتحدد ذلك التصنيت لكل أداة على حدة.

 
إن األرباح والخســـائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصـــنيفها إلى بيان األرباح أو الخســـائر المجمع. يتم االعترات بتوزيعات 

ق في تلك التوزيعات، إال عندما تسـتفيد المجموعة من تلك المحصـ ت  األرباح في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع عند قبوت الح
ــامل اآلخر. ال تخضـــع أدوات الملكية بالقيمة  ــترداد جزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تســـجل تلك األرباح في الدخل الشـ كاسـ

بويب األرباح أو الخســــائر من التغيرات العادلة من خ ل الدخل الشــــامل اآلخر لتقييم انخفات القيمة. وعند اســــتبعادها، يعاد ت 
 المتراكمة في القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

 
تصنت المجموعة االستقمارات في أدوات الملكية المسعرة ويير المسعرة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل  

 بيان المركز المالي المجمع.الشامل اآلخر في 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ــتوفي    الموجوداتيتم قياس   ــامل  الدخل  خ ل  منالقياس بالتكلفة المبفأة أو    شــروبالمالية التي ال تس ــح  هو  كما)  األخر  الش  موض
 . على وجه التحديد:الخسائر أو األرباح خ ل من العادلة بالقيمةأع ه( 
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ستقمار اال  بتصنيتما لم تقم المجموعة    الخسائر  أو  األرباح  خ ل  من  العادلة  بالقيمةيتم تصنيت االستقمارات في أدوات الملكية   •

  أع ه(. موضح هو كماالملكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل عند االعترات المبدئي ) األدواتفي 
 

 هو  كماقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر )ال  شروبالتكلفة المبفأة أو    شروبيتم تصنيت أدوات الدين التي ال تستوفي   •
ــائر  أو  األرباح  خ ل من  العادلة بالقيمةأع ه(    موضــح ــأدوات الدين   تصــنيت. باإلضــافة إلى ذلك، قد يتم الخس إما   ةتوفي المس
  الخسـائر  أو  األرباح  خ ل من  العادلة بالقيمة  أو  اآلخرلقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـامل  اب  التكلفة المبفأة أو شـرو  شـروب

القياس أو االعترات )"عدم تبابق    في  تبابقعدم    جوهر يلغي أو يقلل بشـــكل   التصـــنيتإذا كان هذا  المبدئيعند االعترات  
على أســس مختلفة. لم  موالخســائر عليه  باألرباحأو المبلوبات أو االعترات    الموجودات"( الذ  قد ينشــأ من قياس  يالمحاســب 
 .الخسائر أو األرباح خ ل من العادلة بالقيمةالمجموعة أ  أدوات دين  تصنت

 
ــائر البيع   ــتبعاد، والناتجة منتســــجل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح أو خســ إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان   االســ

  األرباح أو الخسائر المجمع وفقا  لشروب العقد أو عندما يقبت الحق في است م مبلغ األرباح.
 

ــمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل   ــعرة ضـ ــتقمارات في أدوات الملكية وأدوات الدين المسـ ــنت المجموعة االسـ تصـ
 المالي المجمع.ائر في بيان المركز األرباح أو الخس

 انخفات قيمة الموجودات المالية
أو    األرباح المتوقعة لجميع أدوات الدين يير المحتفر بها بالقيمة العادلة من خ ل    يةلخسائر االئتمان لتعترت المجموعة بمخصص  

 ر. ئ الخسا
 

ت  النقدية التي  التدفقات  النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  للعقد وكافة  التدفقات  توقع  تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين 
النقدية   التدفقات  الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل  الفائدة  إلى معدل  تقريبية  بنسبة  العجز  المجموعة است مها، ويتم خصم 

  من الشروب التعاقدية. ا  خرا التي تعتبر جزءاأل يةتحسينات االئتماناللتدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفر بها أو المتوقعة ا
 

لمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين، ببقت المجموعة األسلوب المبسب للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة  لبالنسبة  
الئتمانية المتوقعة على مدا أعمار الموجودات المالية. وعليه، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخابر  استنادا  إلى الخسائر ا

المالية في    جودات استنادا  إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدا أعمار المو  ئرالخسا  بمخصص  االعترات  يتماالئتمان ولكن  
وفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلية  . أنشأت المجموعة مصف تقرير  فترة  كلتاريخ  

المحددة للمدينين والبيئة االقتصادية. يتم تقسيم االنكشافات للمخابر على أساس الخصائص االئتمانية مقل درجة مخابر االئتمان، 
 أيهما ينببق. المنبقة الجغرافية، قبا  األعمال، حالة التعسر وعمر الع قة، 

 
بالنسبة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر، وأرصدة األبرات ذات الصلة والقروت بين شركات  
المجموعة، تببق المجموعة األسلوب المستقبلي حي  لم يعد االعترات بالخسائر االئتمانية يعتمد على تحديد المجموعة في البداية  

خسائر االئتمان. وبدال  من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار نباق أكبر من المعلومات عند تقييم مخابر االئتمان وقياس  لحد   
الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحدا  الماضية، الرروت الحالية، التوقعات المعقولة والممكن إقباتها والتي تؤقر على 

   ل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين.القدرة المتوقعة على تحصي 
 

 لتببيق األسلوب المستقبلي، تببق المجموعة تقييم من ق   مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

األول  • منذ  ى:  المرحلة  االئتمانية  لجودتها  بالنسبة  كبيرة  بصورة  قيمتها  تتراجع  لم  التي  المالية  أو  األدوات  المبدئي  االعترات 
 المصنفة ذات مخابر ائتمانية منخفضة. 

األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة من حي  جودتها االئتمانية    – )عدم انخفات قيمة االئتمان(    : المرحلة الثانية •
 منذ االعترات المبدئي ومخابرها االئتمانية يير منخفضة. 

الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفات القيمة في تاريخ البيانات   –االئتمان(  )انخفات قيمة    :المرحلة الثالثة  •
 والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحد  أو أكقر أقر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.  المجمعة  المالية

 
تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان   مخابر    منذ االعترات المبدئي، تقارن المجموعة   جوهر  قد تدهورت بشكل    المالية   لألداة عند 

المبدئي. عند إجراء هذا التقييم،   االعترات األداة المالية في تاريخ    على  التعقر األداة المالية في تاريخ التقرير بمخابر    على  التعقر
ة  تبلعي المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات الفي االعتبار المعلومات الكمية والنوعية    تأخذ المجموعة 

المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو    اإلمكانيةمفرب. تشمل المعلومات التبلعية التي تم النرر فيها    د المتاحة دون تكلفة أو جه
المحللين الماليين والهيئات الحكومية ومؤسسات الفكر ذات  مجموعة، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين و ال

  والمتوقعة   الفعلية االقتصادية للمعلومات  الخارجية الصلة وييرها من المنرمات المماقلة، باإلضافة إلى النرر في مختلت المصادر 
 .  لمجموعةلالمتعلقة بالعمليات األساسية 
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مع االعترات بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على    ى شهرا " للمرحلة األول  12قعة لفترة  يتم االعترات بـ "الخسائر االئتمانية المتو

االئتمان   أعمار  مدا  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تمقل  والقالقة.  القانية  للمرحلة  المالية"  للموجودات  االئتمان  أعمار  مدا 
جميع أحدا  التعقر المحتملة على مدا العمر المتوقع لألداة المالية. تمقل  للموجودات المالية خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن  

ا جزءا  من الخسائر االئتمانية المتوقعة على   12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدا أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة  شهر 
بعد تاريخ التقرير   شهرا    12تعقر على األدوات المالية لمدة  مدا أعمار الموجودات المالية والتي من المتوقع أن تنتج عن أحدا   

   المالي.
 

يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن بريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدا العمر المتوقع لألداة المالية.  
المبفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل على بيان األرباح  يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة  

، يتم تحميل الخسائر  أو الخسائر المجمع، أما بالنسبة ألدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل األخر
 الدخل الشامل األخر. به من خ ل  االعتراتالمتاحة لبيان األرباح أو الخسائر المجمع، ويتم 

 
لـ   التعاقدية  المدفوعات  تتأخر  عندما  متعقرا   المالي  األصل  المجموعة  يمكن    365تعتبر  الحاالت،  بعت  ذلك، وفي  ومع  يوما . 

للمجموعة أن تعتبر األصل المالي متعقرا  عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل المبالغ  
 التعاقدية المستحقة. يتم شبب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

 
 المطلوبات المالية: (2

ــم تكاليت المعاملة المرابحات  وجميع المبلوبات المالية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروت  ل المبدئييتم االعترات   والدائنون تخصـ
مباشـر. يتم قياس جميع المبلوبات المالية الحقا  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسـائر أو بالتكلفة المبفأة المتعلقة بها بشـكل  

  باستخدام بريقة سعر الفائدة الفعلي.
 
 

 أو الخسائر األرباح المبلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ ل 
 عندما تكون المبلوبات المالية: الخسائر أو األرباحيتم تصنيت المبلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ ل 

 مقابل محتمل للمستحوذ في عملية دمج األعمال، -1
 محتفر بها لغرت المتاجرة أو  -2
 الخسائر.  أو األرباحتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خ ل  -3

 
الخـسائر بالقيمة العادلة، مع االعترات باألرباح أو الخـسائر الناـشئة   أو األرباحيتم قياس المبلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ ل  

 أو الخسائر إلى الحد الذ  ال تكون فيه جزءا  من ع قة تحوب محددة. األرباحعن التغيرات في القيمة العادلة في 
 

ــبة للمبلو ــائر، يتم االعترات بمبلغ التغير في القيمة   األرباحبات المالية المصــنفة بالقيمة العادلة من خ ل  ومع ذلك، بالنس أو الخس
ــامل اآلخر. يتم االعترات بالمبلغ  العادلة للمبلوبات المالية الخاص بالتغييرات في مخابر االئتمان لتلك المبلوبات في الدخل الشــ

ــة بالمخابر االئتمان   األرباحللمبلوبات في  المتبقي من التغير في القيمة العادلة   ــائر. التغيرات في القيمة العادلة الخاصــ أو الخســ
ــامل اآلخر وال يتم إعادة تصــنيفها الحقا  إلى   ــائر لكن يتم تحويلها إلى   األرباحللمبلوبات المالية يعترت بها في الدخل الش أو الخس

 األرباح المرحلة عند استبعاد المبلوبات المالية.
 

 المبلوبات المالية بالتكلفة المبفأة 
 .يتم قياس المبلوبات المالية يير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أع ه بالتكلفة المبفأة باستخدام بريقة الفائدة الفعلية

 
  الدائنون: -

داد قيمة بضـائع أو خدمات   االلتزاميمقل بند الدائنين التجاريين   اآلخرين.يمقل رصـيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين  لـس
بالتكلفة  يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا    .من الموردين االعتياد التي تم شـراؤها ضـمن النشـاب 

يتم تصـنيت الدائنون كمبلوبات متداولة إذا كان السـداد يسـتحق خ ل سـنة أو أقل    الفعلي.بريقة معدل الفائدة    سـتخدامباالمبفأة  
 )أو ضمن الدورة التشغيلية الببيعية للنشاب أيهما أبول(، وبخ ت ذلك، يتم تصنيفها كمبلوبات يير متداولة. 

 
 االقترات: -

 ويتم المبفأة، بالتكلفة القروت إدراج والحقا  يتم .المتكبدة التكاليت خصـم بعد العادلة القيمةبصـافي   مبدئيا القروت إدراج يتم
ر أو الخســائ األرباح   بيان في المســتردة والقيمة العملية( تكلفة خصــم بعد )بالصــافي المحصــل المبلغ بين الفروقات  احتســاب
 الفعلي. الفائدة معدل بريقة باستخدام االقترات فترة خ ل المجمع

 
ــابيتم  ــحب كل أو بعت هذه   احتس ــه س ــاس تكلفة منح القروت ضــمن تكاليت عمليات القروت إلى الحد الذ  يحتمل على أس

ــاريت حتى يتم ســحب   ــهي ت في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه المص عندما ال يوجد أ  دليل على أن بعت أو كل   القروت.التس
اريت يتم رســملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات الســيولة ويتم إبفائها على فترة القروت  القروت ســيتم ســحبها، فنن هذه المصــ

 المتعلقة بها.
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 المرابحات: -

تتمقل المرابحات في المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل لبنود تم شراؤها من الغير وفقا التفاقيات عقود المرابحات. يدرج  
تكاليت التمويل   يتم إبفاءبعد خصــــم تكاليت التمويل المتعلقة بالفترات المســــتقبلية.   الدائن،المبلغ    بأجماليرصــــيد المرابحات  

 على أساس نسبي زمني باستخدام بريقة الفائدة الفعلية. المستقبلية عند استحقاها
 

. عندما يتم اســــتبدال المبلوبات  ، إلـغاء أو تـقادم االلتزام مقابل تلك المبلوباتانتـهاءعـند يتم إلـغاء االعترات بالمبلوبات الـمالـية  
المبلوبات المالية الحالية بـشكل جوهر . يتم المالية الحالية بأخرا من نفس المقرت بـشروب مختلفة جوهريا أو تعديل ـشروب  

معاملة التبديل أو التغيير كنلغاء اعترات ألصــل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصــلة  
ة اـلدفترـية للمبلوـبات قـبل  ( القيـم1: )ـبالفرق االعترات  يتم،  ا  يكن التـعدـيل جوهرـي لم. إذا  المجمع في بـيان األرـباح أو الخســـــائر

ر كأرباح أو خســــائر التعديل ضــــمن أرباح ئ أو الخســــا األرباح( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في  2التعديل؛ و )
  خرا.أوخسائر 

 
 المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة (3

 قانوني واجب حق هناك كان إذا فقب المالي المركز بيان في المبلغ صـافي إدراج ويتم المالية والمبلوبات الموجودات مقاصـة يتم
 المبلوبات في وتسـوية الموجودات لتحقيق أو الصـافي أسـاس على للتسـوية نية وهناك بها المعترت المبالغ لمقاصـة حاليا النفاذ
 .واحد وقت

 
 : موجودات العقود   - هـ

ه تحويل البضـائع    الذ إن موجودات العقود تمقل حق المجموعة في المقابل   اـس الخدمات للعميل، إذا قامت المجموعة    وتأديةتم على أـس
ــائع أو   ــتحقاق    تأديةبتحويل البضـ بموجودات    االعتراتفيتم  المبلغ،الخدمات للعميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل أو قبل تاريخ اسـ

 المبلغ المكتسب وفقا للشروب التعاقدية. العقود في حدود
 
 .المالية األدوات: 9 المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا   المبسبة للبريقة وفقا   القيمة في ل نخفات العقود موجودات  تقييم يتم
 
 المخزون:  - و

تحقيقها أيهما أقل، بعد تكوين مخصـص ألية بنود متقادمة أو يقيم المخزون على أسـاس متوسـب التكلفة أو صـافي القيمة البيعية الممكن 
ببيئة الحركة. تتضـــمن تكلفة المخزون المواد المباشـــرة وأجور العمالة المباشـــرة وكذلك المصـــاريت يير المباشـــرة المتكبدة لجعل  

 المخزون في موقعه وحالته الحالية. تحدد التكلفة على أساس المتوسب المرجح.
 

والمـصاريت    اإلنجازاالعتياد  مخـصوما منه تكاليت  القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو الـسعر المقدر للبيع من خ ل النـشابإن ـصافي  
 البيعية.

 
 يتم شبب بنود المخزون المتقادمة وببيئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها. 
 

 :االستقمارية تالعقارا  - ز
اإليجارات أو   اكتســابتتضــمن العقارات االســتقمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشــاء أو إعادة التبوير والمحتفر بها لغرت  

ببة بها تدرج العقارات االستقمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء وتكاليت العمليات المرت   ك هما.القيمة السوقية أو    ارتفا 
فــــي القيمة. ال يتم استه ك األراضي المقامة عليها العقارات االستقمارية. ويتم   االنخفاتمخصوما منها االسته ك المتراكم وخسائر  

 ن سنة.ي االسته ك ببريقة القسب القابت على مدا األعمار اإلنتاجية للمباني والمقدرة بعشر احتساب
 

لقيمة الدفترية لألصـل فقب عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصـادية المسـتقبلية الناتجة من يتم رسـملة المصـاريت ال حقة إلى ا
األخرا    اإلصـــ حات والصـــيانةيتم تســـجيل جميع تكاليت   المصـــاريت إلى المجموعة. وأن التكلفة يمكن قياســـها بصـــورة موقوقة.

 للجزء المستبدل. الدفترية القيمةإلغاء اعترات  يتمعند استبدال جزء من العقار االستقمار ،  كمصاريت عند تكبدها.
 

مـستقبلية متوقعة    اقتـصاديةوال يوجد أية منافع   االـستخدامأو ـسحبها نهائيا من   اـستبعادهابالعقارات االـستقمارية عند   االعتراتيتم إلغاء 
أو إنهـــاء خدمـــة العقار االستقمار  في بيان األرباح أو الخسائر   استبعادسائر الناتجة عـــن  األرباح أو الخ  احتساب. ويتم االستبعادمن 

 .المجمع
 

العقار يدل على نهاية شــغل المالك له، أو بداية تأجيره تشــغيليا   اســتخداميتم التحويل إلى العقار االســتقمار  فقب عند حدو  تغير في  
يدل عليه بداية شـــغل    االســـتخدامويتم التحويل من عقار اســـتقمار  فقب عند حدو  تغير في  إتمام البناء أو التبوير.    لبرت آخر، أو

 المالك له، أو بداية تبويره بغرت بيعه. 
 

، تقوم المجموعة بالمحاسـبة عن ذلك العقار ببقا للسـياسـة المحاسـبية اسـتقمار في حال تحول عقار مسـتخدم من قبل المالك إلى عقار 
  .وتغيير االستخداموالعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول المتبعة للممتلكات 
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 الترتيبات المشتركة:  - ح

 والتزاماتها على حق المجموعة في الموجودات    اعتماداتقوم المجموعة بتصـنيت حصـصـها في الترتيبات المشـتركة كعمليات مشـتركة  
 المشتركة.تجاه المبلوبات المتعلقة بهذه الترتيبات 

 

 المشاريع المشتركة
الترتيب.   هذا  موجودات  في صافي  حقوق  مشتركة  لها سيبرة  التي  يكون لألبرات  حي   مشترك،  تـرتيب  هو  المشترك  المشرو  

، والذ  يوجد فقب عندما تكون القرارات بشأن  تعاقديا  السيبرة المشتركة تعني مشاركة السيبرة على هذا الترتيب كما هو متفق عليه  
 من أبرات السيبرة المشتركة.   إجماعيهاألنشبة ذات الصلة تتبلب موافقة 

 

 على بريقة حقوق الملكية مقل الشركات الزميلة.  يتم المحاسبة عن االستقمار في مشاريع مشتركة بناء  
 

 العمليات المشتركة 
تجاه المبلوبات   والتزامات حي  يكون لألبرات التي لها سيبرة مشتركة حقوق في الموجودات   مشترك،العملية المشتركة هي ترتيب 

والذ  يوجد فقب عندما    ،تعاقديا  إن السيبرة المشتركة تعني مشاركة السيبرة على هذا الترتيب كما هو متفق عليه    .الترتيبالمتعلقة بهذا  
   المشتركة.من أبرات السيبرة  إجماعيهتكون القرارات بشأن األنشبة ذات الصلة تتبلب موافقة 

 

العمليات   إبار  في  المجموعة  أنشبة  تكون  المجموعة    المشتركة، عندما  المشتركة    باعتبارهاتقوم  العملية  أبرات    باالعترات أحد 
 اآلتي: بحصصها المتعلقة بتلك العملية فيما يخص 

 مشترك.بما في ذلك حصتها من أ  موجودات محتفر بها بشكل  الموجودات، -
 مشترك.مبلوبات تم تحملها بشكل  بما في ذلك حصتها من أ  المبلوبات، -
 المشتركة.اإليرادات من بيع حصتها من إنتاجية العملية  -
 المشتركة.الحصة من إيرادات بيع إنتاجية العملية  -
 مشترك.بما في ذلك حصتها من أ  مصروفات متكبدة بشكل  المصروفات، -
 

للمعايير    واإليرادات والمصروفات المتعلقة بحصتها في العملية المشتركة وفقا  تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والمبلوبات  
 والمصروفات. الدولية للتقارير المالية المببقة على تلك الموجودات والمبلوبات واإليرادات  

 

عة هذه المعاملة كتعامل  تعتبر المجمو  (،عندما تتعامل المجموعة مع عملية مشتركة وتكون هي أحد أبرافها )مقل بيع أو منح موجودات 
باألرباح والخسائر الناتجة من هذه المعام ت في البيانات المالية المجمعة    االعتراتويتم    المشتركة،مع األبرات األخرا في العملية  

 المشتركة. للمجموعة فقب بما يساو  حصص األبرات األخرا في العملية 
 

تكون هي المجموعة مع عملية مشتركة  تتعامل  تعترت بحصتها من    (،أحد أبرافها )مقل شراء موجودات   عندما  المجموعة ال  فنن 
 قال . األرباح والخسائر إلى أن تتم إعادة بيع تلك الموجودات إلى برت 

 

 دمج األعمال والشهرة:  - ب
 دمج األعمال 

والتي تمقل إجمالي المقابل    االقتناءبالقيمة العادلة في تاريخ    االقتناءتقاس تكلفة    االقتناء.بريقة    باستخداميتم المحاسبة عن دمج األعمال  
يقوم المشتر  في كل عملية دمج أعمال بقياس الحصص    المشتراة،الممنوح باإلضافة إلى قيمة الحصص يير المسيبرة في الشركة  

حصة نسبية في صافي الموجودات عند  يير المسيبرة في الشركة المشتراة والتي تمقل حصتهم الحالية التي تعبي لم كها الحق في  
المستحوذ   للشركة  المحددة  الموجودات  قيمة  صافي  فـي  الحصة  بنسبة  أو  العادلة  بالقيمة  إما  تكاليت    عليها.التصفية    االقتناء تدرج 

 كمصروت عند تكبدها.
 

بتقييم الموجودات والمبلوبات المالية لغرت تحديد التصنيت المناسب لها وفقا للشروب التعاقدية والرروت    االقتناءتقوم المجموعة عند  
بما في ذلك فصل المشتقات الضمنية عن تلك العقود التابعة لها والخاصة    االقتناء،والشروب ذات الصلة كما في تاريخ    االقتصادية

 بالشركة المشتراة. 
 

ويدرج    االقتناء،بالقيمة العادلة كما في تاريخ    االقتناءيتم إعادة قياس حصة المشترا السابقة على تاريخ    راحل،معند دمج األعمال على  
 أ  ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 

 
يتم إدراج التغيرات ال حقة في القيمة    االقتناء. إن أ  مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتر  يتم إدراجه بالقيمة العادلة كما في تاريخ  

  ". القياسالتحقق و  المالية:"األدوات    –  (9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  التزامالعادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو  
 ضمن حقوق الملكية.  فننه ال تتم إعادة قياسه حتى يتم تسويته نهائيا   ملكية، عنـد تصنيـت المقابل المحتمل كحقوق 

 
  المحاسبية. تقوم المجموعة بتسجيل مخصصات للبنود التي لم تكتمل معالجتها    المالية،دمج األعمال في نهاية الفترة    استكمالعند عدم  

خصصات خ ل فترة القياس أو قيد موجودات أو مبلوبات إضافية لتعكس أ  معلومات حديقة عن الحقائق واألحوال  ويتم تعديل هذه الم
   إن كانت معروفة في ذلك التاريخ. االقتناءوالتي كانت قد تؤقر على المبالغ المسجلة عند   االقتناء،المتواجدة في تاريخ 
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 الشهرة 

المقابل المحول والمبلغ المعترت به للحصص يير المسيبرة وأ  حصص محتفر بها سابقا  عن القيمة  تمقل الشهرة الزيادة في مجمو   
قياس  العادلة للموجودات والمبلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ عملية االقتناء. ترهر الشهرة مبدئيا  كأصل بالتكلفة والحقا  يتم  

 المتراكمة في القيمة. الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفات 
 

فنن المجموعة    التكلفة،عن    وااللتزامات من الموجودات والمبلوبات    لحصة المجموعةإذا كان هناك زيادة في صافي القيمة العادلة  
عد إعادة  ، ومن قم إدراج قيمة الزيادة المتبقية ب االقتناءمبالبة بنعادة تقييم القياس والتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قياس تكلفة  

 التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
 

 االنتفا  فننه يتم توزيع الشهرة على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها    الشهرة،لغرت التأكد من وجود انخفات في قيمة  
عند وجود دليل على انخفات    ويا أو بصورة أكقر تكرارا  من عملية الدمج. تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها سن 

فننه يتم تخفيت القيمة الدفترية أل     الوحدة،قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية لتلك  
ودات في نفس الوحدة بشكل نسبي ببقا للقيمة  ومن قم يتم تخفيت باقي الموج  القيمة،شهرة تم توزيعها على الوحدة بقيمة انخفات  

   الدفترية لكل أصل في الوحدة، وال يتم عكس خسائر االنخفات في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات ال حقة. 
 

بالعمليات    الوحدة،جزء من العمليات بداخل هذه    استبعادعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم   فنن الشهرة المرتببة 
يتم قياس    العمليات. هذه    استبعادوذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن   العمليات،المستبعدة تمقل جزءا  من القيمة الدفترية لهذه  

 حدة توليد النقد. الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفر به من و 
 
 

  ومعدات:ممتلكات وعقارات  -    
تتضـمن التكلفة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات سـعر الشـراء وأ  تكاليت مباشـرة مرتببة بنيصـال تلك الموجودات إلى موقع 
التشــغيل وجعلها جاهزة للتشــغيل. يتم عادة إدراج المصــاريت المتكبدة بعد تشــغيل الممتلكات والعقارات والمعدات، مقل اإلصــ حات  

ــيانة والفحص في بي  ــاريت فيها. في الحاالت التي يرهر فيها والصـ ــائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصـ ان األرباح أو الخسـ
ــتقبلية المتوقع الحصــول عليها من    االقتصــاديةبوضــوح أن المصــاريت قد أدت إلى زيادة في المنافع  ــتخدامالمس إحدا الممتلكات  اس

ــملة هذه المصــاريت كتكلفة إضــافية على الممتلكات والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األ ــا ، فننه يتم رس ــاس داء المحدد أس
 والعقارات والمعدات.

 
ناقصا   بالتكلفة  والمعدات  والعقارات  الممتلكات  بيـع    ترهر  عند  القيمة.  في  االنخفات  وخسائر  المتراكم  إنهااالسته ك  خدمة    ء أو 

في بيان األرباح أو    استبعادهاتكلفتها واسته كها المتراكم من الحسابات ويدرج أ  ربح أو خسارة ناتجة عن    استبعادالموجودات، يتم  
 الخسائر المجمع. 

   
بالتكلفة ناقصـا  أ  خسـائر معترت بها ل نخفات في   اإلدار أو االسـتخدام   اإلنتاجيتم إدراج العقارات تحت اإلنشـاء أليرات أعمال  

االقترات التي يتم رسـملتها على الموجودات المسـتوفاة لشـروب رسـملة تكاليت  وكذلك تكاليتتكلفة األتعاب المهنية القيمة. تتضـمن ال
والعقارات    تالممتلكااالقترات حســب الســياســة المحاســبية للمجموعة. يتم تصــنيت هذه العقارات ضــمن الفئات الم ئمة من بنود 

تخدام. يبدأ  جاهزة ل  واعتبارهاوالمعدات عند إنجازها   ته كـس تخدام للغرت المخصـص    اـس هذه الموجودات عندما تكون جاهزة ل ـس
 والعقارات والمعدات األخرا. تالممتلكاله كما هو الحال بالنسبة لبنود 

 
ــي. يتم   ــته ك األراضـ ــابال يتم اسـ ــب القابت على مدا األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلك  احتسـ ــته ك ببريقة القسـ ات االسـ

 والعقارات والمعدات كما يلي:
 سنوات   

 20 -  10  مباني
 4  سيارات وشاحنات ونسافات  

 5  نسف
 8 -  5  آالت ومعدات

 8  مصنعي األسفلت ووحدة كشب وتجهيز األسفلت والخ بات المركزية 
 4  أجهزة حاسب آلي وأقا  وديكور

 4  إنشاءات 
 
 

 والعقارات والمعدات المستخدمة في بعت المشاريع يتم استه كها على مدا فترة العقود الخاصة بتلك المشاريع.إن بعت الممتلكات 
 

المتوقعة    االقتصاديةللتأكد من أن بريقة وفترة االسته ك تتفقان مع نمب المنافع    يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وبريقة االسته ك دوريا  
 والمعدات. من بنود الممتلكات والعقارات

 
متوقعة من االســـتعمال   اقتصـــاديةوجود منفعة  انتفاءيتم إلغاء االعترات ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اســـتبعادها أو عند 

 المستمر لتلك الموجودات. 
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 :حق انتفا   -ك   
  أراضـي مسـتأجرة. يتم قيد حق االنتفا  مبدئيا بالتكلفة، ويتم قياسـه الحقا بالتكلفة ناقصـا    اسـتغ ليمقل حق االنتفا  حق المجموعة في  

ببريقة القســب القابت على مدا المدة التوقع االنتفا  بها من هذا   اإلبفاء  احتســابالمتراكم وخســائر االنخفات في القيمة. يتم    اإلبفاء
  سنة. والمقدرة بـعشريناألصل 

 
  الموجودات:ة انخفات قيم  - ل 

في قيـمة تـلك  انخـفاتتقوم المجموـعة بمراجـعة القيم اـلدفترـية للموجودات لتـحدـيد فيـما إذا ـكان هـناك دلـيل على    الـمالـية،في نـهاـية الفترة  
في القيمة،   االنخفاتخسائر    الحتساب، يتم تقدير القيمة القابلة ل سترداد للموجودات  االنخفاتالموجودات. إذا كان يوجد دليـــل على  

إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة ل ســترداد ألصــل منفرد، يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة ل ســترداد    (.)إن وجدت
 لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

 
ترداد هي القيمة العادلة ناقصـا   تخدمة لألصـل  تكاليت البيع أو القيمة ال  إن القيمة القابلة ل ـس تخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المـس مـس

ــعر  ــب. يجب أن يعكس س ــم المناس ــعر الخص ــتقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتببيق س ــم التدفقات النقدية المس من خ ل خص
  الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخابر المتعلقة باألصل.

 
ــل، فننه يجب تخفيت القيمة  إذا كانت ــل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصــ ــترداد المقدرة لألصــ القيمة القابلة ل ســ

ــترداد. يجب   ــارة    االعتراتالدفترية لألصـــل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة ل سـ في القيمة مباشـــرة في بيان   االنخفاتبخسـ
قيمة    انخفاتمجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصــــل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خســــارة  األرباح أو الخســــائر ال

 إعادة تقييم. كانخفاتاألصل 
 

ــارة   ــل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة في القيمة الحقا    االنخفاتعند عكس خسـ ، تزداد القيمة الدفترية لألصـ
القيمة عن المبلغ الدفتر  الذ  كان ســــيحدد لو أنه لم يتم  انخفاتيزيد المبلغ الدفتر  بســــبب عكس خســــارة   أالســــترداد. يجب  ل 

بعكس خســــارة    االعتراتقيمة األصــــل )أو وحدة توليد النقد( خ ل الســــنوات الســــابقة. يجب    انخفاتبأية خســــارة من   االعترات
ــرة في بيان    االنخفات ــل معاد تقييمها وفي هذه الحالة  في القيمة مباشـ ــائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصـ األرباح أو الخسـ

 في القيمة كزيادة في إعادة التقييم. االنخفاتيجب معالجة عكس خسائر 
 

 :مبلوبات العقود   - م
  خدمة  أو  سـلعة  بتحويل المنشـأة قيام  قبل المقابل  في  مشـروب يير  حق  للمجموعة كان  أو  المقابل، العميل  دفع  إذا  العقود  مبلوبات تنشـأ
 بموجب العقد. التزاماتها المجموعة تأديةد كنيراد عند والعق بلوباتبم االعترات. يتم العميل إلى
 

  الخدمة:مخصص مكافأة نهاية    - ن
المورفين وقوانين العمل  األهلي وعقود القبا  في الكويتي العمل لقانون ببقا للمورفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصــص احتســاب يتم

ــل المستحق المبلغ يمقل الممول يير االلتزام هذا المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشابها بها. إن  فيما مورت، لكـ
 النهائي.   االلتزام لهذا الحالية القيمة يقارب والذ  نهاية الفترة المالية، في خدماته إنهاء تم لو

 
 توزيعات األرباح للمساهمين:  - س

، بتوزيعات األرباح النقدية ويير النقدية لمســاهمي الشــركة األم كمبلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا    باالعتراتتقوم المجموعة  
ت عـند الموافـقة عليـها من قـبل الجمعـية الـعامة  المجموـعة. يتم إقرار تـلك التوزيـعا  إلرادةوعـندـما ال يعود قرار تـلك التوزيـعات ـخاضـــــعا 

 السنوية لمساهمي الشركة األم، حي  يتم االعترات بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.
 

ــرة ــيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشــ  يتم قياس التوزيعات يير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي ســ
قوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات يير النقدية، فان الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات  ضــــمن ح

 الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر.
 

 التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية كأحدا  الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع. األرباحعن توزيعات  اإلفصاحيتم 
 

  المال:رأس   -  
تصـنت األسـهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليت اإلضـافية المرتببة مباشـرة بنصـدار أسـهم جديدة يتم عرضـها ضـمن حقوق الملكية 

 مخصومة من المبالغ المحصلة.
 

  الخزانة:أسهم   - ت  
من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصــدارها   تتمقل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها قم إعادة شراؤها الحقا  

األســهم المعاد  بريقة التكلفة. وفقا لبريقة التكلفة، يتم إدراج متوســب تكلفة باســتخدامأو إلغائها بعد. وتتم المحاســبة عن أســهم الخزانة  
اب منفصـل يير قابل للتوزيع  هم يتم إدراج األرباح في حـس اب معاكس ضـمن حقوق الملكية. عند إعادة إصـدار هذه األـس راؤها كحـس ـش

" احتيابي أســـهم الخزانة"، ويتم تحميل أ  خســـائر محققة على الحســـاب نفســـه في حدود الرصـــيد الدائن لذلك الملكيةضـــمن حقوق  
 .الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة قم االحتيابيات قم ع وة اإلصدار على التوالي الحساب، ويتم تحميل
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في ع وة اإلصــدار قم االحتيابيات قم األرباح   عن بيع أســهم الخزانة لمقابلة الخســائر المســجلة ســابقا    تســتخدم األرباح المحققة الحقا  

المرحلة قم احتيابي أســهم الخزانة على التوالي. ال يتم دفع أ  توزيعات نقدية عن أســهم الخزانة. إن إصــدار أســهم المنحة يؤد  إلى 
 .الخزانةزيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيت متوسب تكلفة السهم دون أن يؤقر على إجمالي تكلفة أسهم 

 
التكاليت   عند ـشراء أ  ـشركة في المجموعة حـصة في ملكية رأس مال الـشركة األم )أـسهم الخزانة(، يتم خـصم المبلغ المدفو  متـضمنا  

اإلـضافية المتعلقة مباـشرة بأـسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاـصة بمـساهمي الـشركة األم إلى أن يتم إلغاء األـسهم أو إعادة إـصدارها.  
حقوق    للعملية في، يتم إضــافة أ  مبلغ مســتلم بالصــافي بعد خصــم التكاليت اإلضــافية المباشــرة  ال إعادة إصــدار األســهم الحقا  في ح

 األم. الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 
 
 :إيرادات العقود المبرمة مع العم ء - ص  

ــائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس    عتراتااليتم  ــيبرة البضـ الذ  تتوقع  المقابلبنيرادات العقود المبرمة مع العم ء عند نقل سـ
 في ترتيبات عقود إيراداتها، الرئيـسي  البرتالمجموعة بـشكل عام أنها  اـستنتجتأو الخدمات.    البـضائعمقابل تلك    اـستحقاقه  المجموعة

  إلى العميل. السيبرة نقلئع أو الخدمات قبل ألنها تسيبر عادة على البضا
 
 عن العقود:  الناتجة من خمس خبوات على النحو التالي لحساب اإليرادات  المجموعة نموذجا   تببق

ويحدد  يُعّرت العقد بأنه اتفاق بين برفين أو أكقر ينشئ حقوقا  والتزامات واجبة النفاذ    - ى: تحديد العقد مع العميل  ـوة األولـ بـالخ -
 المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به. 

هو وعد في العقد مع العميل لبيع البضائع أو تأدية    تعاقد تزام ال لاالإن    – في العقد    تعاقديةلتزامات الاالة: تحديد  ـي ـان ـوة الق ـ الخب -
 الخدمات إلى العميل. 

لبيع البضائع أو تأدية الخدمات إلى    استحقاقهسعر المعاملة هو المقابل الذ  تتوقع المجموعة    -ة: تحديد سعر المعاملة  ـالق ـوة الق ـ بـالخ -
 ت خارج التعاقد. باستقناء المبالغ المحصلة نيابة عن أبرا  عليها،العميل المتفق 

،  تعاقد بالنسبة للعقد الذ  يحتو  على أكقر من التزام  –في العقد  تعاقديةلتزامات الاالة: توزيع سعر المعاملة على ـرابعـالخبوة ال -
في حدود المبلغ الذ  يمقل مبلغ المقابل الذ  تتوقع    تعاقد  ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام  

 . التعاقد  قاقه نرير تلبية ذلك االلتزام المجموعة استح
 . التعاقدية  اتتزامل الخبوة الخامسة: االعترات باإليراد عندما )أو كما( تفي المجموعة باال -

 
عتبار كافة الحقائق والرروت ذات الصــلة عند تببيق كل خبوة من خبوات  راء، مع األخذ في االبعت اآل  بممارســةالمجموعة   تقوم

 العقود مع عم ئها.النموذج على 
 

ة    تعترت ة بتلبـي ا( تقوم المجموـع ا )أو كلـم دـم ت، عـن دا فترة من الوـق دد أو على ـم ت مـح ا في وـق اإليرادات إـم ة ـب ات المجموـع االلتزاـم
  الخدمات المتفق عليها لعم ئها. وتقوم المجموعة بنقل الســيبرة على البضــاعة أو الخدمات ةعن بريق بيع البضــاعة أو تأدي   التعاقدية

 :على مدا فترة من الوقت )وليس في وقت محدد( وذلك عند استيفاء أ  من المعايير التالية
 في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء، أو  ويستهلكها العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة   ىأن يتلق -
 أو  التنفيذ( الذ  يسيبر عليه العميل عند تشييد األصل أو تحسينه،أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل )مقل، األعمال قيد  -
أداء المجموعة ال ينشئ أ  أصل له استخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى   -

   تاريخه. 
 

بـضاعة أو الخدمة على مدا فترة من الوقت. تأخذ المجموعة  تنقل الـسيبرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أ  من المعايير ال زمة لنقل ال
 العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيبرة أم لم يتم:

 أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  -
 أن يكون للعميل حق قانوني في األصل.  -
 .  أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل -
 .  لملكية األصل الهامةأن يمتلك العميل المخابر والمنافع  -
 أن يقبل العميل األصل.  -
 

اال ة ـب ل المســــتلم والمتعلـق اـب ات العقود للمـق ة بمبلوـب ات  لتعترت المجموـع ةتزاـم دـي اـق ل   التـع الغ مـق ذه المـب درج ـه ا، وـت التي لم يتم تلبيتـه
ــت م المقابل، فننها   التعاقديةتزامات  لإذا قامت المجموعة بتلبية االالمبلوبات األخرا في بيان المركز المالي المجمع. وبالمقل،   قبل اسـ

تعترت إما بموجودات العقد أو مدينين في بيان المركز المالي المجمع وفقا  لما إذا كانت هناك معايير يير مرور الوقت قبل اســـتحقاق  
 المقابل.
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 إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشبة التالية: 

 المبيعات •
ــنة. يتم  ــاعة المباعة خ ل السـ ــادرة للبضـ ــائع عند تحويل   االعترات بنيراداتتمقل المبيعات مجمو  قيمة الفواتير الصـ بيع البضـ

ــت معدلة من قبل المجموعة أو ال تخضــع لخدمات متكاملة  ــتقلة التي ليس ــبة للمبيعات المس ــيبرة على البضــاعة للعميل. بالنس الس
ي  حن البضـاعة إلى موقع كبيرة، يتم تحويل الـس ليم عندما يتم ـش لم فيه العميل البضـاعة دون نزا . ويتم التـس برة في الوقت الذ  يتـس

وإما أن يقبلها العميل وفقا  لعقد   العميل، والخـسارة إلىمن قبل العميل، كما يتم تحويل مخابر التقادم  والتي تم ـشراؤها ـسابقا    محدد،
 أن يكون لدا المجموعة دليل موضوعي على تلبية كافية شروب القبول. البيع أو يتم تجاوز شروب القبول أو

 
وحيد ومجمع وعليه يجب   تعاقد عند تعديل تلك البنود أو بيعها مع خدمات متكاملة جوهرية، فنن البضـاعة والخدمات تمقل التزام  

ــيبرةتحويل   ــبب أن المنتج المجمع فريد من  السـ ــتخدام بديل(   عليه على مدا فترة من الوقت. وذلك بسـ نوعه للعميل )ال يوجد اسـ
ه. يتم االعترات   اريـخ ال التي تـمت حتى ـت ل األعـم اـب ات مـق دفـع اذ للحصــــول على اـل دا المجموـعة حق واـجب النـف االوـل ات  لـب تزاـم

 على مدا فترة من الوقت مع أداء أعمال التعديل أو التكامل. التعاقدية
 

إذا كانت العقود تشـــمل توريد بضـــاعة وخدمات تركيب مقابل أتعاب قابتة، يتم االعترات باإليراد على مدا فترة من الوقت، ويتم 
وحيد بسبب الع قات المتداخلة بين عناصر العقد. عندما تشمل العقود خدمات ما بعد البيع، يتم توزيع إجمالي  تعاقدتـسجيله كالتزام  

ــعر المعاملة على كل ــعار البيع لكل بند. إذا لم يذكر ذلك  التعاقديةتزامات  لاالالتزام من   سـ ــاس أسـ المحددة بموجب العقد على أسـ
 بشكل مباشر، فننها تعتبر تقديرات على أساس التكلفة المتوقعة مضات إليها هامش ربح.

 

 تقديم الخدمات •
  .يتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعم ء

 

 عقود المقاوالت •
ــبة تكاليت العقد المتكبدة  ــلوب المدخ ت(، أ  نسـ تتحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدا الوقت ببريقة التكلفة إلى التكلفة )أسـ
لألعمال المنجزة حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليت العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقب عندما يصــل العقد إلى تلك المرحلة التي يمكن 

د ار لغرت عـن د في االعتـب ات الحوافز للعـق ة ودفـع ات، األوامر التغيرـي الـب ذ المـب ة. وتؤـخ ة معقوـل درـج ة ـب ائـي اح النـه دير األرـب ا تـق ـه
  .احتساب أرباح العقد عند موافقة مالك العقد لها، كما يتم االعترات بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل فور تبين حدوقها

 
من عقود المقاوالت بصــورة معقولة، فننه يتم التحقق من اإليراد إلى المدا الذ  تم تحمله   اإليراد عندما ال يكون من الممكن تقدير

من تكاليت العقد والتي من المرجح أن تكون قابلة ل ســــترداد. إن تكاليت العقود يتم االعترات بها كمصــــروت في الفترة التي تم 
 .تكبدها فيها

 
 لعموالتا •

ــي للصــفقة بدال   المجموعة وكي   عندما تكون  ــي،من كونها ذلك البرت    عن البرت الرئيس يكون اإليراد المعترت فيه هو  الرئيس

 .بعموالت خدمات الوساطة عندما يتم تقديم الخدمة االعترافيتم و، صافي مبلغ العمولة للمجموعة
 
 األخرا اإليرادات •

 االستحقاق. األخرا على أساس مبدأ  يتم تحقق اإليرادات
 

 المخصصات:   - ق
يتم االعترات بالمخـصص فقب عندما يكون على المجموعة االلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحد  ـسابق يكون من المرجح معه 

ــق لمبلغ اال لتزام. يتم مراجعة المخصصات في  أن يتبلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إجراء تقدير موقـــ
نـهاـية ـكل فترة ـمالـية ويتم تـعديلـها إلرـهار أفضـــــل تـقدير ممكن. عـندـما يكون ـتأقير القيـمة الزمنـية للنقود ـمادـيا ، فيـجب أن يكون المبلغ 

 المعترت به كمخصص هو القيمة المستقبلية للمصاريت المتوقعة لتسوية االلتزام.
 

 بها في اندماج األعمالالمعترف  المحتملة االلتزامات
 نهاية  في.  االســتحواذ تاريخ  في كما  العادلة بالقيمة المبدئي  االعترات عند  األعمال دمج  في عليها  المســتحوذ  المحتملةالمبلوبات    تقاس
ــيتم  الذ   بالمبلغ  المحتملة  المبلوبات  قياس يتم  الحقة،ة مالية  فتركل   ــبة لمعيار  وفقا    به  االعترات س  المبلغ  أو(  37)  رقم  الدولي  المحاس

ــا    المبدئي  االعترات عند  به  المعترت ــات  وفقا   بها المعترت  لإليرادات المتراكم المبلغ  ناقص ــياس   رقم  المالية للتقارير  الدولي المعيار  لس
 .أعلى أيهما(، 15)
 

 بااللتزاماتالمثقلة  العقود
  بســـــبب  تجنبـها  للمجموـعة  يمكن  ال  التي  التـكاليت أ )  تجنبـها  يمكن  ال  التي  التـكاليت فـيه  تتـجاوز  عـقد  هو  ـبااللتزاـمات  المقـقل  العـقد  إن

 تجنبها يمكن ال التي  التكاليت  وتعكس.  بموجبه اســـت مها  المتوقع  االقتصـــادية  المنافع العقد،  بموجب  بااللتزامات  للوفاء(  العقد امت كها
  الوفاء  في  الفشــل عن  الناشــئة  يرامات  أو تعويت  وأ  بالعقد  الوفاء  تكلفة إما  وهي العقد، من  للتخارج  تكلفة  صــافي  أقل  العقد  بموجب

 .أقل أيهما به،
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  قـبل. لكن  مخصــــص إـنه  على  وقـياســـــه العـقد  بموـجب الـحالي  ـبااللتزام االعترات  يتم ،ـبااللتزاـماتمقـقل   عـقد  المجموـعة ـلدا  ـكان إذا

  الموجودات  قيمة  في  وجدت  تكون  قد  التي  القيمة  انخفات  بخسارة  المجموعة  تعترت  ،بااللتزاماتمققل    لعقد  منفصل  مخصص  احتساب
 .بالعقد الخاصة

 
 االقترات: تكاليت    - ر

إن تكاليت االقترات المتعلقة  فيما يتعلق باقترات األموال.  المنـشأةها  ت إن تكاليت االقترات تـشمل الفوائد والتكاليت األخرا التي تكبد
أو إنشــاء أو إنتاج الموجودات المســتوفاة لشــروب رســملة تكاليت االقترات، وهي الموجودات التي تتبلب وقتا زمنيا  بتملكمباشــرة 

بيع. إن بوي  لتـصبح جاهزة ل ـستخدام أو البيع، يتم إـضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تـصبح جاهزة بـشكل جوهر  ل ـستخدام أو ال
تغ لها للصـرت يتم خصـمها من  تقمرة خ ل فترة عدم اـس تقمار المؤقت لقروت محددة والمـس تقمارات المحصـلة من االـس إيرادات االـس

 تكاليت التمويل القابلة ل سترداد. 
 

 فيها.يتم إدراج كافة تكاليت االقترات األخرا في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها 
 

 : عقود اإليجار  -  ش
 ركمؤج المجموعة

المؤجر بجزء جوهر  من المخابر والعوائد المتعلقة بالملكية. تصـنت   احتفرتصـنت عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشـغيلية إذا 
إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجير  أو ترتيب يتـضمن إيجار يـستند   .تمويليةجميع عقود اإليجار األخرا كعقود إيجار  

ــمون هذا  ــتخدامويتبلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على  الترتيب،إلى مضـ ــل معين أو موجودات    اسـ أو أن   محددة،أصـ
  األصل. استخدامالترتيب ينقل أو يمنح الحق في 

 
 :عقد اإليجار التشغيلي

ــب القابت على مدا مدة عقد اإليجار.  إن التكاليت   االعتراتيتم  ــاس القســ ــغيلي على أســ بنيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشــ
األولية المتكبدة عند التفاوت وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشـغيلي يتم إضـافتها على القيمة الدفترية لألصـل المؤجر ويتم   المباشـرة
  .بها على أساس القسب القابت على مدا فترة عقد اإليجار االعترات

 
 كمستأجر المجموعة

  االســــتخدام  حقبموجودات    المجموعة تعترت.  العقد  بداية تاريخ  في تأجير، يتضــــمن  أو تأجير العقد كان  إذا مابتقييم    المجموعة تقوم
  .المستأجر البرت فيها تكون التي التأجير ترتيبات بجميع يتعلق فيما المقابلة التأجير ومبلوبات

 
 االستخدام حق موجودات
بموجودات حق االســـتخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أ  التاريخ الذ  تصـــبح به الموجودات محل العقد متاحتا    المجموعة  تعترت

(. وتقاس موجودات حق االسـتخدام بالتكلفة ناقصـا  أ  اسـته ك متراكم وخسـائر انخفات القيمة المعدلة أل  عمليات إعادة ل سـتخدام
ــمن ت  ــتخدام قيمة مبلوبات عقد التأجيرقياس لمبلوبات عقد التأجير. تتضـ ــرة  كلفة موجودات حق االسـ المعترت بها والتكاليت المباشـ

المـبدئـية المتكـبدة ودفـعات عـقد الـتأجير المســـــددة في أو قـبل ـتاريخ ـبداـية عـقد الـتأجير ـناقصـــــا  أ  حوافز إيـجار مســــتلـمة. إذا لم تـتأـكد 
موجودات حق   اســـته كالمســـتأجرة في نهاية مدة عقد التأجير، يتم بصـــورة معقولة من حصـــولها على ملكية الموجودات    المجموعة

االســتخدام المعترت بها على أســاس القســب القابت خ ل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. تتعرت 
 موجودات حق االستخدام ل نخفات في القيمة.

 
 التأجير عقد مطلوبات

تعترت المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمبلوبات عقد التأجير ويتم قياســـها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر ســـدادها 
ــا  أ  حوافز التأجير  ــمل دفعات قابتة في جوهرها( ناقصــ ــمن دفعات عقد التأجير الدفعات القابتة )تشــ خ ل فترة عقد التأجير. وتتضــ

ــتحقة ودفعات ع ــبة وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضــمانات القيمة المتبقية. كما  التأجيرقد  مس ــر أو نس المتغيرة تعتمد على مؤش
عقد التأجير على ـسعر ممارـسة خيار الـشراء إذا كانت المجموعة متأكدة من ممارـسة هذا الخيار بـصورة معقولة ودفعات    دفعاتتـشتمل 

ــة المجموعة خيار إنهاء عقد التأجير. يتم االعترات بدفعات عقد الغرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كا نت مدة عقد التأجير تعكس ممارسـ
التأجير المتغيرة والتي ال تعتمد على مؤشـــر أو نســـبة كمصـــروت في الفترة التي تقع فيه األحدا  أو الرروت التي تســـتدعي ســـداد  

 الدفعات.  
 
في تاريخ بداية عقد التأجير، إذا كان سـعر    الحاليةاالقترات    نسـبة  المجموعةالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير، تسـتخدم    احتسـاب عند

ــمنالفائدة  ــكل فور . بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يتم زيادة قيمة مبلوبات عقد التأجير   المتضـ في عقد اإليجار يير قابل للتحديد بشـ
نما يتم تخفيضــها مقابل دفعات عقد اإليجار المســددة. إضــافة الى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية لمبلوبات عقد ، بي الربحلتعكس نمو 

الـتأجير، إذا برأ تـعدـيل أو تغيير في ـمدة عـقد الـتأجير أو تغيير في مضــــمون دفـعات عـقد الـتأجير الـقابـتة أو تغيير في التقييم اـلذ  يتم 
 شراء الموجودات محل العقد. إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم
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 القيمة منخفضة الموجودات تأجير وعقود األجل قصيرة التأجير عقود
ــيرة األجل على المجموعة  تببق   عقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أ  عقود التأجير بعت إعفاء االعترات الخاص بعقود التأجير قصــ
راء(. كما تببق أيضـا  إعفاء االعترات الخاصـة بعقود  12مدتها  تبلغالتي  هرا  أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتو  على خيار ـش ـش

القيمة. يتم االعترات بدفعات عقد التأجير على تأجير التي تعتبر منخفضــة  العقود  بعت   علىتأجير موجوداتها ذات القيمة المنخفضــة  
ــب القابت خ ل مدة  ــاس بريقة القس عقود التأجير قصــيرة األجل وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة منخفضــة كمصــروت على أس

 التأجير.
 

  العلمي:حصة مؤسسة الكويت للتقدم   - ت
% من ربح الشــركة األم قبل خصــم حصــة مؤســســة الكويت للتقدم العلمي 1يتم احتســاب حصــة مؤســســة الكويت للتقدم العلمي بواقع  

حـصتها من أرباح الـشركات المـساهمة التابعة  اـستبعادوبعد   اإلدارةومكافأة أعـضاء مجلس    وحـصة الزكاةوـضريبة دعم العمالة الوبنية  
 متراكمة. وأ  خسائر اإلجبار بي والزميلة والمحول إلى االحتيا

 
ة الكويت للتقدم العلمي  ـس اب حصـة مؤـس نةلم يتم احتـس مبر  31المنتهية في    للـس اب حصـة    ،2020ديـس لعدم وجود ربح يخضـع الحتـس

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه. 
 

  الوبنية:ضريبة دعم العمالة   -  
% من ربح الشـركة األم المجمع قبل خصـم حصـة مؤسـسـة الكويت للتقدم العلمي 2.5الوبنية بواقع  يتم احتسـاب ضـريبة دعم العمالة  

حـصتها في أرباح الـشركات الزميلة والتابعة  اـستبعاددارة وبعد  وـضريبة دعم العمالة الوبنية و حـصة الزكاة ومكافأة أعـضاء مجلس اإل
ذلك حـصتها في ـضريبة دعم العمالة الوبنية المدفوعة من الـشركات التابعة يير المجمعة المدرجة في ـسوق الكويت لألوراق المالية وك

ــوق الكويت لألوراق   ــركات المدرجة في سـ ــتلمة من الشـ ــوق الكويت لألوراق المالية وتوزيعات األرباح النقدية المسـ المدرجة في سـ
 والقواعد التنفيذية المنفذة له.  2006لسنة  24والقرار الوزار  رقم  2000لسنة  19المالية، وذلك ببقا للقانون رقم 

 
لعدم وجود ربح ضـريبي تحتسـب الضـريبة على  ،2020ديسـمبر   31لم يتم احتسـاب ضـريبة دعم العمالة الوبنية للسـنة المنتهية في  

  أساسه.
 
  حصة الزكاة:   - خ

% من ربح الشركة األم المجمع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة  1الزكاة بواقع  حصة  يتم احتساب  
حصــتها في أرباح الشــركات المســاهمة الكويتية الزميلة والتابعة  اســتبعادوبعد    اإلدارةومكافأة أعضــاء مجلس   وحصــة الزكاةالوبنية  

يير المجمعة وكذلك حصـة الزكاة المدفوعة من الشـركات المسـاهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية المسـتلمة من الشـركات  
 له.والقواعد التنفيذية المنفذة  2007لسنة  58والقرار الوزار  رقم  2006لسنة  46المساهمة الكويتية، وذلك ببقا للقانون رقم 

 
 لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة على أساسه. ،2020ديسمبر  31لم يتم احتساب حصة الزكاة للسنة المنتهية في 

 
  :األجنبيةالعم ت     -ذ 

ــرتقيد المعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا   ــعار الصـ ــائدة بتاريخ هذه المعام ت. ويتم إعادة تحويل    تألسـ السـ
ك الموجــــــودات والمبلوبات النقدية بالعم ت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألـسعار الـصرت الـسائدة بذل

ألســعار الصــرت الســائدة في تاريخ   بالعم ت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا   ةيير النقدي يخ. أما البنود التار
 .تحويلهاإن البنود يير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد  العادلة.تحديد قيمتها 

 
أما   للفترة.الناتجة من تسـويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع   تدرج فروق التحويل

ر  فروق التحويل الناتجة من البنود يير النقدية كاألدوات المالية والمـصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخـسائ 
ــمن أرباح أو ــنفة   فتدرج ضـ ــائر التغير في القيمة العادلة.  إن فروق التحويل الناتجة من البنود يير النقدية كأدوات الملكية المصـ خسـ

  كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر.
 

ألســعار الصــرت الســائدة بتاريخ نهاية الفترة   التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا  يتم تحويل الموجودات والمبلوبات للشــركات  
ألسـعار الصـرت السـائدة في    ألسـعار صـرت مسـاوية تقريبا    يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشـركات إلى الدينار الكويتي وفقا    المالية.

ــامل  تاريخ هذه المعام ت، ويتم إدراج فروق التقييم النات  ــرة ضــمن الدخل الش ويتم إدراج هذه الفروق في    اآلخر.جة من التحويل مباش
 .العمليات األجنبية فيها استبعادبيان األرباح أو الخسائر المجمع خ ل الفترة التي تم 

 
ــركات أجنبية يتم التعامل معها كموجودات ومبل ــراء شـ ــهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شـ ــركات  إن الشـ وبات الشـ

 األجنبية ويتم تحويلها بأسعار الصرت السائدة بتاريخ اإلقفال.
 

 القبا : معلومات  - ت
يتم اإلفصاح    مصاريت.إن القبا  هــو جزء منفصل مــن المجموعة يعمل في أنشبة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد 

يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي وهو الشخص المسؤول   التيعن القباعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية  
   حول القباعات التشغيلية. االستراتيجيةتقييم األداء واتخاذ القرارات عن توزيع الموارد و
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ــرة ــيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشــ  يتم قياس التوزيعات يير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي ســ

والقيمة الدفترية للموجودات    االلتزامضــــمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات يير النقدية، فنن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك 
 موزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.ال

 
  المحتملة:األحدا    - ر

أو قانوني حالي   التزاملـسداد    اقتـصاديةموارد    اـستخدامعندما يكون   إالالمالية المجمعة   البيانات ـضمن المحتملة المبلوبات إدراج يتم ال
عن المبلوبات   اإلفصــاح يتمذلك، نتيجة أحدا  ســابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع ســداده بصــورة كبيرة. وبخ ت    عمتوق

  مستبعـدا . اقتصادية خسائر تحقيق احتمال يكن لم ما المحتملة
 
ــاح يتم المالية المجمعة بل البيانات ضــمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال ــادية منافع تحقيق يكون عندما عنها اإلفص نتيجة   اقتص

 مرجحا .   أحدا  سابقة
  

 اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة:  - غ
للمعايير  المجمعة وفقاإن المجموعة تقوم ببعت اآلراء والتقديرات واالفتراضـــات تتعلق بأســـباب مســـتقبلية. إن إعداد البيانات المالية 

رير المالية يتبلب من اإلدارة إبداء الرأ  والقيام بتقديرات وافتراضات تؤقر على المبالغ المدرجة للموجودات والمبلوبات  الدولية للتقا
واإلفصـــــاح عن الموجودات والمبلوـبات المحتمـلة بـتاريخ البـياـنات الـمالـية المجمـعة والمـبالغ الـمدرـجة لإليرادات والمصـــــاريت خ ل  

  التقديرات.فعلية عن تلك السنة. قد تختلت النتائج ال
 

 اآلراء)أ( 
قامت اإلدارة بنبداء اآلراء التالية التي لها أقر   ،2من خ ل عملية تببيق السـياسـات المحاسـبية للمجموعة والمبينة في إيضـاح رقم  

 جوهر  على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة:
 

 تحقق اإليرادات •
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصــــادية محتملة للمجموعة، ويمكن قياس اإليرادات بصــــورة موقوق بها. إن 

( وسـياسـة تحقق اإليراد المبينة 15معايير االعترات باإليراد وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تحديد ما إذا كان تلبية 
  ( يتبلب أراء هامة. ص – 2في إيضاح رقم )

 

 تحديد تكاليت العقود •
تحديد تكاليت العقود  إن تحديد التكاليت المتعلقة مباـشرة بعقد معين أو الخاـصة بأنـشبة العقد بـشكل عام يتبلب أراء هامة. إن

ـهام على تحقق اإليرادات المتعلـقة ـبالعقود بويـلة األـجل. تتبع المجموـعة إرشـــــادات المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية  ر  لـها ـتأقي 
 .( لتحديد تكاليت العقود وتحقق اإليرادات15رقم )

 

  تصنيت األراضي •
هذه   اســتخدامأيرات اإلدارة في   علىتصــنت المجموعة األراضــي إلى إحدا التصــنيفات التالية بناء   األراضــي، اقتناءعند 

 األراضي:
 

 عقارات قيد التبوير: -
من األراضـي وتكاليت اإلنشـاءات  فنن ك    المسـتقبل،عندما يكون يرت المجموعة في تبوير األراضـي بهدت بيعها في  

 .التبويريتم تصنيفها كعقارات قيد 
 

 أعمال تحت التنفيذ: -
من األراضي وتكاليت   فنن ك     المستقبل،في    استخدامهاعندما يكون يرت المجموعة تبوير األراضي بهدت تأجيرها أو  

 التنفيذ. اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت 
 

 :المتاجرةعقارات محتفر بها بغرت  -
فنن األراضــي يتم تصــنيفها كعقارات   للمجموعة،عندما يكون يرت المجموعة بيع األراضــي خ ل النشــاب االعتياد  

 .المتاجرةمحتفر بها لغرت 
 

 عقارات استقمارية: -
أو أن الهدت لم يتم تحديده   ية،الرأسـمالعندما يكون يرت المجموعة تأجير األراضـي أو االحتفار بها بهدت زيادة قيمتها 

  .استقماريةفنن األراضي يتم تصنيفها كعقارات  بعد،
 

 ومخصص مخزون في القيمة االنخفات مخصص •
في قيمة   االنخفات  الحتســــابإن تحديد قابلية االســــترداد للمبلغ المســــتحق من العم ء ورواج المخزون والعوامل المحددة  

 .هامةالمدينين والمواد والتشوينات تتضمن آراء 
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  تصنيت الموجودات المالية •
"بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخـسائر" أو ببالقيمة عند اقتناء األـصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان ـسيتم تـصنيفه 

الـية رقم ) أة". يتبـلب المعـيار اـلدولي للتـقارير الـم ة المبـف ( تقييم ـكاـفة  9الـعادـلة من خ ل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر" أو "ـبالتكلـف
وـعة إلدارة الموجودات ذات  الموجودات الـمالـية، ـباســــتقـناء أدوات الملكـية والمشــــتـقات، اســــتـنادا  إلى نموذج أعـمال المجم
( حول تصـنيت موجوداتها 9خصـائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشـادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 (.د - 2المالية كما هو مبين في إيضاح رقم )
 

 دمج األعمال •
موجودات )أو مجموعة   اقتناءأعمال أم    اقتناءعند اقتناء شـركات تابعة، تقوم الشـركة األم بتحديد ما إذا كان هذا االقتناء يمقل 

مجموـعة متـكامـلة من   اقتـناءموجودات مبلوـبات(. تقوم الشــــرـكة األم ـبالمـحاســـــبة عن ذـلك االقتـناء ـكدمج أعـمال عـندـما يتم  
العمليات الجوهرية المقتناة. إن تحديد مدا   نوعيةفي االعتبار بشــكل خاص    يؤخذ، حي   إلى الموجودات  باإلضــافةاألنشــبة  

  جوهرية العمليات المقتناة يتبلب آراء هامة.
 

أما عندما تكون عملية االقتناء ال تمقل دمج أعمال، فيتم المحاســـبة عن تلك العملية كاقتناء موجودات )أو مجموعة موجودات  
اب ـشهرة أو  ومبلوبات(. يتم توزيع تنادا إلى قيمتهم العادلة بدون احتـس تكلفة االقتناء على الموجودات والمبلوبات المقتناة اـس

 ضرائب مؤجلة.
 

 الضرائب •
تخضـع المجموعة لضـرائب الدخل في منابق متعددة. إن تحديد مخصـصـات ضـرائب الدخل يتبلب آراء هامة، حي  توجد 

الحســـــابـية التي تجـعل تـحدـيد الضــــريـبة النـهائـية يير مؤـكد من خ ل النشـــــاب االعتـياد  الـعدـيد من المـعام ت والعملـيات 
 للمجموعة.

 

 تحقق السيبرة •
عند تحديد وجود الـسيبرة على الـشركة المـستقمر فيها ما إذا كان لديها ـسيبرة واقعية على تلك الـشركة، وذلك   اإلدارةتراعي 

المعنية الخاصـة بالشـركة المسـتقمر فيها ومدا    األنشـبةبها. إن تحديد    % من حقوق التصـويت50إذا ما كانت تملك أقل من 
 إمكانية قيام الشركة األم باستغ ل سلبتها للتأقير على العوائد المتغيرة للشركة المستقمر فيها يتبلب آراء هامة.

 

 الحصص يير المسيبرة بنسب مادية •
% من حقوق ملكية الشــركة التابعة ذات الصــلة 10تعتبر إدارة المجموعة أن أ  حصــص يير مســيبرة بنســبة أكقر من 

  (.32رقم ) اإليضاحكحصص مادية. تم عرت اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص يير المسيبرة في 
 

 تقييم التأقير الجوهر  •
تقمر بها، تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على المـشاركة   عند تحديد التأقير الجوهر  على الـشركة المـس

٪ من حقوق التصـويت في 20في القرارات المالية والتشـغيلية للشـركة المسـتقمر بها إذا كانت المجموعة تملك نسـبة أقل من 
آراء هامة تتمقل في النرر في تمقيل المجموعة في مجلس إدارة الشــركة المســتقمر بها  ييمالتق  يتبلبالشــركة المســتقمر بها. 

 والمشاركة في عمليات صنع السياسة والمعام ت الجوهرية بين المستقمر والشركة المستقمر فيها.
 

 التأجير عقود •
 :يلي ما أخرا، أمور بين من (،16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لتببيق المبلوبة الهامة راءاآل تشمل

 ،تأجير عقد  يتضمن( العقد من جزء   أو) العقد كان  إذا ما تحديد •

 ، سيُمارس اإلنهاء  أو التمديد  خيار أن  معقول بشل  المؤكد من كان  إذا ما تحديد •

 ، (مؤجرا   المنشأة تكون عندما) التأجير  اتفاقيات تصنيت •

 ،جوهرها في  قابتة المتغيرة المدفوعات  كانت  إذا ما تحديد •

 ،الترتيب في  متعددة تأجير  عقود هناك كانت  إذا ما تحديد •

 . المؤجرة  ويير المؤجرة  للعناصر البيع أسعار تحديد •

 
 التقديرات واالفتراضاتب( 

نهاية فترة التقرير إن االفتراضـات الرئيسـية التي تتعلق بأسـباب مسـتقبلية والمصـادر الرئيسـية األخرا للتقديرات يير المؤكدة في  
والتي لـها مـخابر جوهرية في حدو  تـعدي ت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمبلوبات خ ل الســـــنة الـمالـية ال حـقة هي على 

  الشكل التالي:
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية يير المسعرة •
ــابتقوم المجموعة   ــوق نشــب )  القيمة العادلة للموجودات المالية  باحتس ــابها في س المالية يير   قأو األوراالتي ال تمارس نش

عمليات تجارية بحتة حديقة، والرجو  ألدوات مالية   استخدامأسس التقييم. تتضمن أسس التقييم    استخدامالمدرجة( عن بريق  
التي تعكس رروت    نماذج تســعير الخيارات  واســتخدامأخرا مشــابهة، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصــومة،  

هذا التقييم يتبلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم   المحددة. إنالمصدر  
  .مؤكدةوالتي هي عرضة ألن تكون يير 
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 األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة ل سته ك •
للموجودات القابلة ل سـته ك في تاريخ كل بيانات مالية اسـتنادا  إلى االسـتخدام  تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية 

  المتوقع للموجودات. يتعلق عدم التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.
 

 قيمة الشهرة انخفات •
في قيمة الشــــهرة بشــــكل ســــنو  على األقل. ويتبلب ذلك تقدير "القيمة   انخفاتبتحديد فيما إذا كان هناك   تقوم المجموعة

المـستخدمة" لألـصل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الـشهرة عليها. إن تقدير القيمة المـستخدمة يتبلب من المجموعة عمل 
األصــــل أو من وحدة توليد النقد وكذلك اختيار معدل الخصــــم المناســــب  تقديرات للتدفقات النقدية المســــتقبلية المتوقعة من

 .النقديةالقيمة الحالية لتلك التدفقات  الحتساب
 

 العقود بويلة األجل •
يتم التحقق من إيرادات العقود بويلة األجل وفقا لبريقة التكلفة إلى التكلفة )أسـلوب المدخ ت(، ويتم احتسـاب نسـبة اإلنجاز 

اء على نســـــب د على ـحده. إن تحقق  بـن درة لـكل عـق اليت المـق الي التـك د حتى ـتاريـخه إلجـم اليت األعـمال المنجزة على العـق ة تـك
ــائص المذكورة أع ه ينبغي أن يتوافق مع األعمال الفعلية المنجزة. إن تحديد التكاليت المقدرة  ــاس الخصـ اإليرادات على أسـ

يرات. إن التـكاليت واإليرادات المـقدرة يـجب أن ـتأـخذ في االعتـبار إلكـمال العـقد وتببيق بريـقة نســـــبة اإلنـجاز تتضــــمن تـقد
  .المبالبات والتغيرات المتعلقة بالعقد

 

 ومخصص مخزون في قيمة المدينين االنخفات مخصص •
في   االنخفاتومخصــص المخزون تتبلب تقديرات. إن مخصــص  المدينين  في قيمة  االنخفاتمخصــص  إن عملية تحديد 

تقب  . يتم ـشبب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن التكلفة المدينين    قيمة تند إلى أـسلوب الخـسائر االئتمانية المقدرة مـس يـس
و تـصبح متقادمة بـصورة كلية أو الدفترية للمخزون يتم تخفيـضها وإدراجها بـصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما تتلت أ

ــمن تحاليل تقادم  ــببه يتضــ ــعار البيع. إن معايير تحديد مبلغ المخصــــص أو المبلغ المراد شــ جزئية، أو عندما تنخفت أســ
 .وتقييمات فنية وأحدا  الحقة. إن قيد المخصصات وتخفيت الذمم المدينة والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة

 

  االستقماريةتقييم العقارات  •
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االســـتقمارية بالقيمة العادلة حي  يتم االعترات بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو 

 وـسياـسات المعيار باـستخدام أـساليب   مختـصين  مقيمين  قبل  من االـستقمارية  للعقارات  العادلة  القيمةتحديد  يتم.  المجمعالخـسائر  
تقمارية   تقاس(.  13)  رقم  المالية ريرلتقاالدولي ل  مختـصين،تقديرات ُمعَدة من قبل مقيمين  على بناء    اإلنـشاء  قيدالعقارات االـس

 .موقوق بشكل القيمةيمكن قياس  الإذا كان  إال
 

إلى الدخل   قيمة العقار استنادا  والتي يتم بها تقدير ، لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستقماريةرسملة الدخل  بريقة  تم استخدام  
ــوما   ــغيلي للعقار مقس ــافي الدخل التش ــاس ص ــاب هذه القيمة على أس على معدل العائد المتوقع من  الناتج منه، حي  يتم احتس

 العقار ببقا لمعبيات السوق، والذ  يعرت بمعدل الرسملة.
 

  قيمة الموجودات يير المالية انخفات •
ــل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة    االنخفاتإن  ــترداد.في القيمة يحد  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصــ والذ     ل ســ

ـصا  تكاليت البيع أو القيمة المـستخدمة، أيهما أعلى. إن حـساب القيمة العادلة ناقـصا  تكاليت البيع يتم بناء يمقل القيمة العادلة ناق
معام ت تجارية بحتة من أصول مماقلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا  التكاليت   فيعلى البيانات المتاحة من معام ت البيع 

تنشــأ تلك التدفقات    النقدية.دير القيمة المســتخدمة بناء على نموذج خصــم التدفقات  يتم تق  األصــل. الســتبعاداإلضــافية ال زمة  
نوات   بة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم   المقبلة،النقدية من الموازنة المالية للخمس ـس أو  بعد،بها   المجموعةوالتي ال تتضـمن أنـش

إن القيمة القابلة ل ســترداد   المســتقبل.أ  اســتقمارات جوهرية والتي من شــأنها تعزيز أداء األصــل )أو وحدة توليد النقد( في  
هي أكقر العوامل حساسية لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـ ل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية 

  .أليرات االستقراءومعدل النمو المستخدم 
 

 الضرائب •
ــتحقاق    المجموعةتقوم  ــبتها وتقدير مدا احتمالية اسـ ــرائب المتوقعة بالمنابق التي تمارس فيها أنشـ بقيد التزامات عن الضـ

ـضرائب إـضافية. وعندما تختلت الـضريبة النهائية عن المبالغ المـسجلة فعليا، فان تلك الفروقات ـستنعكس على ـضريبة الدخل  
المؤجلة في الفترة التي يتبين فيها هذا االخت ت. إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضــات قد تؤقر على والضــرائب  

 القيمة الدفترية للضرائب المؤجلة.
 

 التأجير عقود •
 :يلي ما تتضمن( 16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تببيق في التأكد عدم لتقديرات الرئيسية العناصر إن
 ،التأجير عقد مدة تقدير -

 ، التأجير لمدفوعات المناسب  الخصم  سعر تحديد -

.اقيمته  انخفضت قد  االستخدام حق موجودات  كان إذا ما تقييم -
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 ممتلكات وعقارات ومعدات - 3

  ي مباني وأراض 

 سيارات

 وشاحنات

 ونسافات

 

 نسف

 

  آالت ومعدات  

ووحدة   مصنعي األسفلت

  وتجهيز األسفلت كشب

  المركزية والخ بات

 أجهزة حاسب آلي 

 المجمو   إنشاءات  وأقا  وديكور

                التكلفـة:

 86,797,382   1,999,348   7,900,271   6,344,331   40,687,651   6,873,791   16,557,126   6,434,864  2020 يناير 1في 

 2,562,551   330,301   408,532   73,537   1,334,785   -  414,669   727  إضافات  

 (5,484,322)  (29,862)  (1,043,235)  (77,444)  (3,115,152)  -  (1,218,629)  - استبعادات 

 83,875,611   2,299,787   7,265,568   6,340,424   38,907,284   6,873,791   15,753,166   6,435,591  2020ديسمبر  31في 

 3,006,205  510,655   388,641  318,458  824,201  -  904,733  59,517 إضافات  

 (3,677,408)  ( 8,173)  ( 674,166)  (31,921)  (2,159,213)  -  ( 772,903)  (31,032) استبعادات  

 83,204,408  2,802,269  6,980,043  6,626,961  37,572,272  6,873,791  15,884,996  6,464,076 2021ديسمبر  31في 
                

                المتراكم: االسته ك  

 61,667,299   532,855   6,825,481   4,212,253   32,763,709   1,142,099   13,237,008   2,953,894  2020 يناير 1 في

 7,167,372   67,048   891,220   485,281   3,066,369   576,639   1,535,685   545,130  السنة   خ لالمحمل 

 (5,264,944)  (26,603)  ( 998,592)  (34,783)  (3,030,609)  -  (1,174,357)  - المتعلق باالستبعادات  

 63,569,727   573,300   6,718,109   4,662,751   32,799,469   1,718,738   13,598,336   3,499,024  2020ديسمبر  31في 

 5,301,919  62,167  597,954  441,193    2,345,959   416,528  1,195,558  242,560 السنة   خ لالمحمل 

 (3,449,679)  ( 4,009)  ( 611,086)  (30,126)  (2,018,555)  -  ( 754,484)  (31,419) المتعلق باالستبعادات  

 65,421,967  631,458  6,704,977  5,073,818    33,126,873   2,135,266  14,039,410  3,710,165 2021ديسمبر  31في 
                

                صافي القيمة الدفترية: 

 17,782,441  2,170,811  275,066  1,553,143  4,445,399  4,738,525  1,845,586  2,753,911 2021ديسمبر  31في 

 20,305,884   1,726,487   547,459   1,677,673   6,107,815   5,155,053   2,154,830   2,936,567  2020ديسمبر  31في 
 

  .2031  ديسمبرشهر خ ل  آخرها  نتهي  د متفاوتة يإن بعت المباني مقامة على أراضي مستأجرة من الدولة لمد -
 

 

 يلي:خ ل السنة كما   االسته كتم توزيع  

 2021  2020 

 6,572,239  4,938,423 تشغيليةتكاليت  

 595,133  363,496 أخرا

 5,301,919  7,167,372 
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 عقارات استقمارية  - 4   

 مباني   ضي أرا 
 

 المجمو  

      :التكلفة
 8,486,050   1,833,870  6,652,180 2020 يناير 1في 

 8,486,050   1,833,870  6,652,180 2020ديسمبر  31في 

 8,486,050   1,833,870  6,652,180 2021ديسمبر   31في 
      

      : واالنخفات في القيمة االسته ك المتراكم
 985,050   534,536  450,514 2020 يناير 1في 

 88,000   88,000  - السنة  خ ل المحمل  
 104,000   -  104,000 صافي خسائر االنخفات في القيمة 

 1,177,050   622,536  554,514 2020ديسمبر  31في 
 88,000  88,000  - السنة  خ ل المحمل  

 1,265,050  710,536  554,514 2021ديسمبر   31في 
      

      صافي القيمة الدفترية: 
 7,221,000  1,123,334  6,097,666 2021ديسمبر   31في 

 7,309,000   1,211,334  6,097,666 2020ديسمبر  31في 
 
 
  (.18 )إيضاح قرت ألجلحد البنوك المحلية مقابل أل مرهونةستقمارية االعقارات ال إن
 
 

ــمبر   31كما في   ــتقمارية للعقارات العادلة القيمة بلغت،  2021ديسـ ــاح  االسـ  -  2020دينار كويتي )  7,242,000 مبلغ  بغرت اإلفصـ
والكفاءة المهنية باستخدام أسس وأساليب  ، والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين من ذو  الخبرة  دينار كويتي( 7,309,000

 التقييم المتعارت عليها.
 
 

 بشأن إرشادات تقييم العقارات االستقمارية.بال ئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال  بااللتزامقامت إدارة المجموعة 
 
 

، مع األخذ في البيان التالي  فيأســـس التقييم الموضـــحة  باســـتخدام    أليرات تقدير القيمة العادلة للعقارات االســـتقمارية، قامت المجموعة
 :العقارات االستقمارية واستخداماالعتبار ببيعة 

  العقار االستقمار  فئة 
 

 أساس التقييم 

   المستوا القال  

 2021  2020 

 7,309,000  7,221,000  رسملة الدخل   مباني سكنيةو ضيأرا

 
 الدخل الشامل اآلخرخ ل بالقيمة العادلة من موجودات مالية   - 5

 .بالدينار الكويتي مقوم يتمقل الرصيد في استقمار في سهم محلي يير مسعر
 

 إن الحركة خ ل السنة كما يلي:
2020  2021  

 السنة  بدايةالرصيد في  534,068  557,703 
 التغيرات في القيمة العادلة -  ( 23,635)

 الرصيد في نهاية السنة  534,068  534,068 

 
 االستخدامحق  موجوداتوحقوق انتفا   - 6

 تتمقل حقوق االنتفا  في أراضي مستأجرة كالتالي:
والمملوكة    41846  تحت رقم   العبدليبمنبقة    عمتر مرب   100,000بمساحة  (  3( قبعة )2) نتفا  في عقد استغ ل القسيمة رقم  احق   -

   .2031ديسمبر  12تنتهي في  عشرين سنة . إن مدة العقد الدولة   أم ك إدارة عقود  – لوزارة المالية 

العمومية    5000مساحة  نتفا  في عقد استغ ل  احق   - المخازن  بمنبقة ميناء عبدهللا من شركة  لتخزين معدات  متر مربع مخصصة 

 ويجدد العقد سنويا بشكل تلقائي. ،  2022نوفمبر  30تنتهي في واحدة   سنةإن مدة العقد  ش.م.ك. 

  نتهي ت   سنوات  3  إن مدة العقددولة قبر.    –متر مربع بمنبقة الصناعات الخفيفة    9,157بمساحة  نتفا  في عقد استغ ل قسيمة  احق   -

 ، وهي قابلة للتجديد بعقد واتفاق جديدين.2023ديسمبر  31في 

  – لوكة لوزارة الماليةوالممفي منبقة الجزء األوسب من بريق الجهراء    متر مربع  15,000بمساحة    في عقد استغ ل قسيمة   حق انتفا  -

 وهي قابلة للتجديد بعقد واتفاق جديدين.، 2023أبريل  30بتاريخ  ينتهي، علما بأن العقد م ك الدولةأإدارة عقود 
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ديـنار   3,600,000حق االنتـفا  الـكائن بمنبـقة شــــرق األحـمد  بمبلغ  ، ـقاـمت المجموـعة ببيع  2021أبرـيل  7بموـجب عـقد بيع مؤرخ في 

اريخ   ــة بـت ات المختصـــ دا الجـه ا  ـل ل حق االنتـف ازل وتحوـي د تم التـن ة البيع ربح بمبلغ 2021أيســــبس    5كويتي، وـق ، ونتج عن عملـي
 دينار كويتي، حي  أن قيمته الدفترية كانت مبفأة بالكامل من سنوات سابقة. 3,600,000

 
 
  ال تحتو  على أ  شروب تتعلق بدفعات إيجار متغيرة. ،هي المستأجر المجموعةعقود اإليجار التي تكون فيها إن 
 
 

ــالمجمتقوم  ــباس  وعةـ ــتئجار العديد من المـ ــم  تتراوح.  المبانيو  ياألراضفي ذلك وجودات بما ـ ــدة عقود اإلي ـ  سنوات  10  إلى 5من   جارـ
 . (سنوات 10إلى  5 من - 2020)
 

 :هذه البنود هي كما يليإن الحركة على 
 المجمو    مباني   ي أراض 

      التكلفة:
 2,850,777  130,987  2,719,790 2020 يناير 1في 

 254,842  12,777  242,065 إضافات

 3,105,619   143,764   2,961,855 2020ديسمبر  31في 
 ( 301,261)  -  ( 301,261) استبعادات

 2,804,358  143,764  2,660,594 2021ديسمبر  31في 

      
      اإلبفاء المتراكم:االسته ك و
 714,551  25,824  688,727 2020 يناير 1الرصيد في 
 507,421  30,083  477,338 السنة المحمل خ ل

 1,221,972  55,907  1,166,065 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 443,692  34,342  409,350 السنةالمحمل خ ل 

 (35,515)  -  (35,515) المتعلق باالستبعادات

 1,630,149   90,249   1,539,900  2021ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة الدفترية:

 1,174,209   53,515  1,120,694 2021ديسمبر  31في 

 1,883,647   87,857  1,795,790 2020ديسمبر  31في 
 

 المحمل خ ل السنة كما يلي: االسته كواإلبفاء تم توزيع 
 2021  2020 

 477,338  409,350 تكاليت تشغيلية
 30,083  34,342 أخرا

 443,692  507,421 

 
 هي كما يلي: السنة خ ل المجمع  حق االستخدام المعترت بها في األرباح أو الخسائر  موجودات المصاريت المتعلقة ب 

 
  2021  2020 

 507,421  443,692 واالسته ك على موجودات حق االستخدام  اإلبفاء مصاريت 
 70,198  77,660 ( 19)إيضاح  اإليجار  عقودمصاريت الفوائد على إلتزامات 

 521,352  577,619 

 

 مخزون  - 7
 2021  2020 

 4,689,363  3,263,599 مخزون صلبوخ 
 11,931,802  10,224,485 مواد وتشوينات بالمواقع
 16,838  20,508 مخزون مواد بترولية 

 13,508,592  16,638,003 
 (1,717,156)  ( 1,954,283) )أ( الحركة يءببمخزون مخصص 

 14,920,847  11,554,309 صافي القيمة 
 338,896  777,139 بضاعة في البريق

 12,331,448  15,259,743 
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 الحركة:  ء ببي مخزون مخصص  ( أ)

 إن الحركة على هذا البند هي كما يلي: 
 2021  2020 

 1,484,716   1,717,156 الرصيد في بداية السنة 
 232,440   237,127 المحمل خ ل السنة 

 1,717,156   1,954,283 الرصيد في نهاية السنة 

 
 العقود مبلوبات / موجودات - 8

 2021  2020 

 33,574,776   19,167,921 عقود موجودات ال

 ( 21,536,561)  (10,182,474) العقود  مبلوبات 

  8,985,447  12,038,215 

 
 تعترت العم ء بموجب عقود المقاوالت والتي تنتج عندما   / إلى العقود هي أرصـدة مسـتحقة من  / مبلوبات  إن المبالغ المتعلقة بموجودات

ة   ات منـبالمجموـع از  / إلى  دفـع د إنـج د عـن ا  لشــــروب العـق البعت    / التزام  العم ء وفـق ة    األعـم األداء. تعترت المجموـع ة ـب ذات الصـــــل
ن في ي ـبه كموجودات عقود إلى بـند الـمدين   االعتراتصــــنيت أ  مبلغ ســــبق العقود أل  عـمل تم تنفـيذه. يتم إـعادة ت   مبلوـبات  /بموجودات

 .ها بموجب العقدكنيراد عند تأدية المجموعة التزامات بمبلوبات العقود  االعترات، ويتم الوقت الذ  يتم فيه إصدار الفواتير للعميل
 

، العقد عمر  مدا  على  المتوقعة االئتمان  خسائر  يساو العقود بمبلغ   موجودات  قيمة  في  االنخفات  ئرخسال  مخصصتقوم المجموعة بقياس  
نهاية الـسنة. لم يتم   في بعد  ـستحقاقهاا يتم  لمالتجربة التاريخية واآلفاق المـستقبلية لهذه الـصناعة. إن موجودات العقود  االعتبارمع األخذ في  

 السنة بناء  على تقييم اإلدارة. خ لالمتوقعة  ةللخسائر االئتماني إدراج مخصصات 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرا   - 9
 2021  2020 

 27,809,657  21,952,421 وزارات وهيئات حكومية
 3,332,625  5,521,399 شركات ومؤسسات
 15,715,443  12,732,501 مدينون تجاريون
 567,216  808,067 مدينون آخرون

 47,424,941  41,014,388 ن )أ(ي مجمو  المدين 
 (4,318,896)  ( 4,517,159) (ج)نخفات في القيمة مخصص خسائر اال

 43,106,045  36,497,229 ني المدين صافي 

    
 10,081,112  7,024,685 (ب) الجزء المتداول – ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  ( 1,862,077) (ج)نخفات في القيمة مخصص خسائر اال

 8,219,035  5,162,608 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

    
 41,824,889  38,872,911 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,179,350  6,161,213 مصاريت مدفوعة مقدما
 1,727,883  2,286,015 مورفون مدينون
 4,016,249  2,653,145 تأمينات مستردة

 572,605  637,485 تأسيس شركاتدفعات مقدمة عن 
 857,087  2,215,215 (28مستحق من أبرات ذات صلة )إيضاح 

 ( 1,107,216)  ( 1,106,085) (ج)نخفات في القيمة مخصص خسائر اال

 93,379,736  102,395,927 

    
    الجزء يير المتداول: – ضمانات محتجزة على العقود
 17,997,928  15,061,348 )ب( ضمانات محتجزة على العقود

 (33,381)  ( 33,381) ( ج)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 15,027,967  17,964,547 
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 :مدينون ( أ)
 يوم. 90ويتم تسويتها عادة خ ل  فائدة،إن أرصدة المدينين ال تحمل 

 
ــبة للمدين  ــائر االئتمانية المتوقعة    الحتســاب(  9ن، تببق المجموعة األســلوب المبســب للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ي بالنس الخس

على أـساس مجمع  ني حي  أن هذه البنود ال تحتو  على عنـصر تمويل جوهر . عند قياس الخـسائر االئتمانية المتوقعة، تم تقييم المدين 
 مخابر االئتمان المشتركة وتواريخ االستحقاق.وتجميعها على أساس خصائص 

 
 

ســنوات والخســائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة. يتم  3إلى   4تســتند معدالت الخســائر المتوقعة إلى تقادم العم ء على مدا  
ـقدرة العمـيل على ســـــداد المبلغ  ىر علتؤق تـعدـيل المـعدالت الـتاريخـية لتعكس العواـمل االقتصـــــادـية الكلـية الـحالـية والمســــتقبلـية التي  

ــادية الكلية هذه ال يعتبر جوهريا  خ ل فترة  ــر فترة التعرت لمخابر االئتمان، فنن أقر العوامل االقتصـ ــتحق. ولكن نررا  لقصـ المسـ
  .المجمعة البيانات المالية

 
ألن تجربة   . نررا  عةوالمجمن والذ  تم بناء  على مصـفوفة مخصـصـات  ي يوضـح الجدول التالي تفاصـيل المخابر المتعلقة ببند المدين 

ائر االئتمانية التاريخية للمجموعة ال ترهر أنمابا   بة لقباعات العم ء المختلفة، فنن مخصـص    الخـس ائر بالنـس مختلفة بـشكل كبير للخـس
 :المختلفة لمجموعةاأساس تواريخ االستحقاق السابقة ال يتم تمييزه بين قاعدة عم ء  ىالخسائر عل

 
لم يتأخر سدادها ولم    

  تنخفت قيمتها 
تأخر سدادها ولم  
 تنخفت قيمتها 

 
    

 اإلجمالي   القيمة  منخفضة  يوم 90أكقر من   يوم  90أقل من   2021

 -  % 100  % 3.5852  % 0.8654  معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
 41,014,388  4,024,495  6,343,786  30,646,107  إجمالي القيمة الدفترية

 4,517,159  4,024,495  227,439  265,225  االنخفات في القيمة خسائر 

 
لم يتأخر سدادها ولم    

  تنخفت قيمتها 
تأخر سدادها ولم  
 تنخفت قيمتها 

 
    

 اإلجمالي   القيمة  منخفضة  يوم 90أكقر من   يوم  90أقل من   2020

 -  %100  % 2.0673  % 0.43641  االئتمان المتوقعة معدل خسائر 
 47,424,941  3,950,587  10,950,292  32,524,062  إجمالي القيمة الدفترية

 4,318,896  3,950,587  226,370  141,939  االنخفات في القيمة خسائر 

 
 محتجزة على العقود:  ب( ضمانات)

إلى %  5  بنـسبة المبالغ المحتجزة من قبل م ك العقود مقابل تنفيذ تلك العقود وتـستقبع  في  يتمقل رـصيد ـضمانات محتجزة على العقود
 فترتي الصيانة والضمان.  انتهاءوتسدد للمجموعة بعد ، % من قيمة األعمال المنجزة20

 
 إن تفاصيل المخابر المتعلقة بالضمانات المحتجزة على العقود هي كما يلي:

  2021  2020 

 % 0.24938  % 0.32316  خسائر االئتمان المتوقعة معدل 

 5,228,068  الجزء الجار  قبل منخفضة القيمة  – القيمة الدفترية 
 

 8,239,583 
 18,009,459   15,027,967  الجزء يير الجار  قبل منخفضة القيمة  – القيمة الدفترية 

 26,249,042   20,256,035  قبل منخفضة القيمة   – القيمة الدفترية إجمالي 

 65,460   65,460  خسائر االنخفات في القيمة 
     

 1,829,998   1,829,998  منخفضة القيمة 

 1,895,458   1,895,458  خسائر االنخفات في القيمة  إجمالي

 
 :في القيمةنخفات  االمخصص خسائر  ج( )

 يلي: كما  في القيمة نخفات االمخصص خسائر ن حركة إ
 2021  2020 

 6,829,359  7,321,570 السنة بدايةالرصيد في 
 511,296  205,542 السنةخ ل المحمل 

 ( 19,085)  ( 8,410) مخصص لم يعد له ضرورة

 7,321,570   7,518,702 الرصيد في نهاية السنة
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 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل  موجودات مالية - 01

 2021  2020 

 62,015  62,085 صناديق استقمارية
 2,761,511  3,303,445 استقمارية محافر

 3,365,530  2,823,526 
 
 يلي: كماالحركة خ ل السنة إن 

 2021  2020 

  3,086,124   2,823,526  الرصيد في بداية السنة 
  14,397,683   12,805,898  إضافات
 (13,288,168)   ( 13,019,391) استبعادات
 (1,433,359)  732,389  استقمارية محافر نقد التغير في
المالية    أرباح للموجودات  العادلة  القيمة  التغيرات في  يير محققة من 

 61,246   23,108  ( 25)إيضاح   بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 2,823,526   3,365,530  الرصيد في نهاية السنة 
 
  (.18 )إيضاح قرت ألجلحد البنوك المحلية مقابل أل مرهونة ستقماريةاال المحافرإن 
 

 نقد ونقد معادل   - 11
 2021  2020 

 29,992,159   33,347,356 نقد في الصندوق ولدا البنوك
 2,434,684  10,527,504 ودائع بنكية قصيرة األجل

 43,874,860   32,426,843 
 
نو  معدل الفائدة الفعلي  تراوحي  نويا،   (%2.75لى  إ%  1.25  -  2020)  %2.75الى    %1 من  البنكية قصـيرة األجل الودائععلى   الـس  ـس

 .يوم( 90 – 2020يوم ) 90بمعدل تعاقديا  الودائعوتستحق هذه 
 

 رأس المال - 21
دينار كويتي(   17,157,606  –  2020دينار كويتي )  17,157,606يتكون رأس المال المـصرح به والمـصدر والمدفو  بالكامل بمبلغ  

 فلس كويتي للسهم الواحد. 100سمية اسهم( بقيمة  171,576,061 – 2020سهم ) 171,576,061موزعا على 
 

 أسهم الخزانة   - 31
 2021  2020 

 495,168  495,168 الخزانة )سهم(عدد أسهم 
 % 0.289  0.289% النسبة إلى األسهم المصدرة )%(

 99,529  175,289 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
قامت إدارة الشـركة األم بتجميد جزء من االحتيابيات بما يسـاو  رصـيد أسـهم الخزانة كما في تاريخ   ،على قرار هيئة أسـواق المال ناء  ب 

 بأسهم الخزانة. الشركة األمحتفار االبيانات المالية المجمعة. إن هذا الرصيد يير قابل للتوزيع بوال فترة 
 

 إجبار حتيابي ا - 41
 احتـساب  قبل الـسنة الخاص بمـساهمي الـشركة األمربح  % من10  تحويليتم   للـشركة األموفقا لمتبلبات قانون الـشركات والنرام األـساـسي  
جبار .  اإل  االحتيابيإلى  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   الزكاةحصة  و  م العمالة الوبنيةـحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دع

ن هذا االحتيابي يير قابل إ  المال.% من رأس  50جبار   رصــــيد االحتيابي اإل يتجاوزعندما   التحويليقات هذا  إ للشــــركة األم  ويجوز
 .للشركة األمعليها القانون والنرام األساسي  التي نصال في الحاالت إللتوزيع 

 
 ختيار احتيابي ا - 51

 الكويت مؤسـسـة حصـة قبل األم الشـركة بمسـاهمي الخاص السـنة ربح من%  10  تحويل يتم األم للشـركة األسـاسـي النرام لمتبلبات وفقا
 هذا إيقات ويجوز ،االختيار  االحتيابي إلى اإلدارة مجلس أعضــاء ومكافأة الزكاةحصــة  و الوبنية العمالة دعم وضــريبة العلمي للتقدم

 يف  األم  قرار الجمعية العامة لمســاهمي الشــركةعلى  بناء  ة.  اإلدار مجلس اقتراح على بناء   للمســاهمين العامة الجمعية من بقرار التحويل
  االختيار .إيقات التحويل إلى االحتيابي تـم  السابقة،السنوات 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  - 16

 2021  2020 

 10,726,737   9,787,741  الرصيد في بداية السنة 
 1,435,584   1,376,092  السنة  خ لالمحمل 
 ( 2,374,580)  ( 1,147,884) السنة  خ لالمدفو  

 9,787,741   10,015,949  الرصيد في نهاية السنة 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرا  - 17

 2021  2020 

 20,245,398  13,087,059 )أ(   نومورد
 11,860,797  12,117,254 )أ(  مقاولون

 11,411,980  13,905,975 عقود دفعات مقدمة على 
 49,470,386  46,875,863 مصاريت مستحقة 

 27,856,226  25,590,148 ضمانات محتجزة للغير 
 2,353,516  2,353,516 مخصص يرامات 

 521,982  840,943 دائنون آخرون 
 -  272,979 ضريبة دعم العمالة الوبنية المستحقة 

 46,782  105,677 العلمي المستحقة حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
 -  73,222 الزكاة المستحقة حصة 

 335,976  552,793 ( 28)إيضاح  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 
 822,735  615,955 ( 28أبرات ذات صلة )إيضاح  ىمستحق إل

 21,227  25,642 توزيعات مستحقة للمساهمين

 116,417,026  124,947,005 
 

 في:والتي تتمقل 
  2021  2020 

 29,662,915  28,345,346  المتداول  يير الجزء 
 95,284,090  88,071,680  الجزء المتداول  

  116,417,026  124,947,005 
 
 

 يوم. 90فوائد ويتم سدادها خ ل متوسب فترة  أية ال تتحمل الموردين والمقاولين إن أرصدة (أ
 
 
 إن القيم الدفترية ألرصدة الدائنين واألرصدة الدائنة األخرا تقارب بحد كبير لقيمهم العادلة. ( ب

 
 
 قروت ألجل - 18

 يلي:تتلخص القروت ألجل فيما 
  

  الجزء المتداول 
الجزء يير  
  المتداول 

 
 المجمو  

قرت من بنك محلي مضمون برهن أصول محفرتين استقماريتين ويسدد على  -
%  1ويحمل القرت فائدة سنوية بمعدل    ، 2022ديسمبر    20دفعة واحدة في  

 فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركز . 
  

2,500,000 

 

-  
   

2,500,000   

 2023مارس    31قرت من بنك محلي لتمويل رأس المال العامل ويستحق في   -
% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك 2ويحمل القرت فائدة سنوية بمعدل  

 - الكويت المركز .

 

      
5,000,000    

   
5,000,000   

قرت من بنك محلي لتمويل شراء ممتلكات ومعدات ويسدد على أقساب   -
، ويحمل القرت فائدة  2023سبتمبر   15سنوات حتى   5نصت سنوية لمدة 
 %. 3.5سنوية بمعدل قابت  

     
416,000   

 

         
420,000    

       
836,000   

محلي   - بنك  من  رهن  قرت  استقمارية  مقابل  ربع عقارات  أقساب  على  يسدد 
 2028يونيو    30حتى    2022  سبتمبر  30سنوية ويستحق القسب األول بتاريخ  

بمعدل   سنوية  فائدة  بنك  1.25ويحمل  قبل  من  المحدد  الخصم  سعر  فوق   %
 .الكويت المركز 

     
340,000   

 

      
5,010,000    

   
5,350,000   

الت آلتمويل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رهن  خليجيقرت من بنك  -
سنوات   3أقساب شهرية لمدة  ومعدات من إحدا الفرو  الخارجية ويسدد على  

 . %4ويتحمل فائدة سنوية  2022تنتهى خ ل 
         
8,283   

 

-  
           
8,283   

الت آلتمويل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رهن  خليجيقرت من بنك  -
لمدة   سنوية  ربع  أقساب  على  ويسدد  الخارجية  الفرو   إحدا  من   3ومعدات 

  2024وينتهي خ ل    2022مارس    29بتاريخ    األولسنوات يستحق القسب  
 %. 3ويتحمل فائدة سنوية 

     
121,135    

         
242,270    

       
363,405   

 14,057,688  10,672,270  3,385,418 2021ديسمبر    31الرصيد كما في 

 9,479,463  6,044,000  3,435,463 2020ديسمبر   31الرصيد كما في  
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 إن األرصدة الدفترية للقروت ألجل للمجموعة مقومة بالعم ت التالية:

  2021  2020 

 9,460,000  13,686,000  دينار كويتي
 19,463  371,688  درهم إماراتي

  14,057,688  9,479,463 

 
 يجارالتزامات عقود اإل  - 19

 يلي: إن الحركة على إلتزامات عقود اإليجار خ ل السنة هي كما

  2021  2020 

 6,811,063  6,469,861  الرصيد في بداية السنة
 254,842  -  إضافات

 70,198  77,660  (6)إيضاح  عقود اإليجار فوائد على إلتزامات
 -  ( 276,061)  استبعادات
 ( 666,242)  ( 5,526,844)  المدفو 

 6,469,861  744,616  الرصيد في نهاية السنة

 
 والتي تتمقل في:

  2021  2020 

 1,055,585  506,315  الجزء يير المتداول
 5,414,276  238,301  الجزء المتداول

 6,469,861  744,616  اإليجارإجمالي القيمة الحالية اللتزامات عقود 

 
 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير  الحد األدنى لدفعات التأجير  

 2020  2021  2020  2021 لتزامات عقود اإليجاراالمبالغ الدائنة المتعلقة ب 

 5,414,276     238,301    5,535,451   345,352  خ ل سنة
 1,055,585     506,315    1,152,976   489,042  عقود اإليجار نهاية من السنة القانية حتى

 6,469,861     744,616    6,688,427   834,394  اإليجار يمجمل دائن 
 -      -              ( 218,566)  ( 89,778) مستقبلية يير مبفأة يةتمويل مصاريتيبرح: 

 6,469,861     744,616    6,469,861   744,616  التأجيرالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

 
% للسنة  5الفعلي  ، ومتوسب معدل فائدة االقترات  (سنوات  10إلى    5  من   -   2020)  سنوات  10إلى    5من    اإليجار   مدة عقود متوسب    يتراوح

 . %( 5 – 2020)  2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

 محتملة. إيجاراتتعتمد جميع اإليجارات على دفعات قابتة، ولم يتم الدخول في أ  ترتيبات لدفعات 
 

 دائنو مرابحات  - 20
  2021  2020 

  4,837,279   1,864,013   إجمالي المرابحات 
 (50,556)   ( 15,587)  مستقبلية يير مبفأة يةتمويل مصاريت يبرح:

  4,786,723   1,848,426   للمرابحاتالقيمة الحالية 

 
 في:والتي تتمقل 

  2021  2020 

   313,743  -  الجزء يير المتداول  
   4,472,980  ,4261,848  الجزء المتداول  

   4,786,723  1,848,426  القيمة الحالية للمرابحات 
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 قروت قصيرة األجل   - 12

% من المبالــــــــغ 20% إلى  10على أن تســـدد باســـتقبا    مقاوالت،إن قروت قصـــيرة األجل تمقل دفعات مقدمة من البنوك عن عقود  
ــدة سن   المنجزة.عمال  األ عنالمستلمة   ــتتحمل القروت فائـ ــوية تت ـ القروت  إن  .(%4.75  % إلى3من   –  2020)  %5إلى   3 راوح منـ
 .العقود إيراداتعلى  حق برهن حوالة جل مضمونةقصيرة األ

 
 :بالعم ت التاليةللمجموعة مقومة قروت قصيرة األجل إن األرصدة الدفترية لل

 
  2021  2020 

 13,159,346   8,605,324    دينار كويتي
 8,657  -  درهم إماراتي

    8,605,324    13,168,003 

 
 بنوك دائنة  - 22

  2021  2020 

ــنوية    إلى%  1تتراوح من تســهي ت ســحب على المكشــوت تحمل فائدة س
%( فوق سـعر الخصـم المعلن من 2.5  إلى%  1من   -  %2020 ) 2.5

 2,941,435  3,770,253  بنك الكويت المركز  وتستحق عند البلب.

تتراوح تـسهي ت ـسحب على المكـشوت من بنوك خليجية تحمل فائدة ـسنوية  
 1,288,099  -  وتستحق عند البلب. %4.75 إلى% 3من 

ــنوية   ــعر الخصـــم  %2  -  2020% )2أوراق دفع تحمل فائدة سـ ( فوق سـ
 - 2020يوم ) 180المعلن من بـنك الكوـيت المركز  وتســــتحق خ ل  

 333,258  322,835  يوم(. 180

  4,093,088  4,562,792 
 
 
 العقود. حق على إيرادات برهن حوالة مضمونةوهي تخص الشركة األم والشركات التابعة البنوك الدائنة  إن
 

 إن األرصدة الدفترية للبنوك الدائنة للمجموعة مقومة بالعم ت التالية:
  2021  2020 

 3,274,693  4,093,088  دينار كويتي
 1,288,099  -  درهم إماراتي

  4,093,088  4,562,792 

 
 إيرادات تشغيلية - 32

 كما يلي: المجموعة  تصنت إيرادات 
 2021 

 اإلجمالي   خدمات   مبيعات   مشاريع  

        بحسب نوع اإليرادات 
 101,849,580  -  -  101,849,580 عقود مقاوالت 
 33,628,827  -  33,628,827  - بيع صلبوخ
 7,901,771  7,901,771  -  - والخ بات المركزية األسفلتمصنعي 

 828,805  828,805  -  - خدمات المركز وسيارات ومعدات  

 1,671,422  1,671,422  -  - عقارات استقمارية  إيجاراتعقود 

 101,849,580  33,628,827  10,401,998  145,880,405 

        االعتراف باإليرادات بحسب توقيت 
 101,849,580  -  -  101,849,580 اإليرادات المعترت بها على مدا فترة زمنية 

 44,030,825  10,401,998  33,628,827  - اإليرادات المعترت بها في وقت محدد 

 101,849,580  33,628,827  10,401,998  145,880,405 

        بحسب فترة العقد 
 103,521,002  1,671,422  -  101,849,580 عقود بويلة األجل 
 42,359,403  8,730,576  33,628,827  - عقود قصيرة األجل 

 101,849,580  33,628,827  10,401,998  145,880,405 
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 2020 

 اإلجمالي   خدمات   مبيعات   مشاريع  

        بحسب نوع اإليرادات 
 132,867,624  -  -  132,867,624 عقود مقاوالت 
 36,371,054  -  36,371,054  - بيع صلبوخ
 2,223,399  2,223,399  -  - سفلـت والخ بات المركزية مصنعي األ 

 3,531,882  3,531,882  -  - خدمات المركز وسيارات ومعدات  

 1,985,290  1,985,290  -  - عقارات استقمارية  إيجاراتعقود 

 132,867,624  36,371,054  7,740,571  176,979,249 

        بحسب توقيت االعتراف باإليرادات 
 132,867,624  -  -  132,867,624 اإليرادات المعترت بها على مدا فترة زمنية 

 44,111,625  7,740,571  36,371,054  - اإليرادات المعترت بها في وقت محدد 

 132,867,624  36,371,054  7,740,571  176,979,249 

        بحسب فترة العقد 
 135,091,023  2,223,399  -  132,867,624 عقود بويلة األجل 
 41,888,226  5,517,172  36,371,054  - عقود قصيرة األجل 

 132,867,624  36,371,054  7,740,571  176,979,249 

 
 كما يلي:إن تفاصيل مجمل الربح للمجموعة  

 
 2021  2020 

  
ومبيعات  مشاريع 

  وإيجارات 

مراكز خدمة  
 سيـارات 
  ومعـدات 

  األسفلتمصنعي 
والخ بات  
  المركزية

 استبعادات ما
 بين األقسـام
  الداخليـة 

 
 

  المجمـوع

 
 

 المجمـو 

 176,979,249  145,880,405  ( 7,027,134)  7,901,771  828,805  144,176,963  إيرادات تشغيلية
 ( 175,334,903)  ( 133,362,903)  7,027,134  ( 6,012,355)  ( 2,496,841)  ( 131,880,841) تكاليت تشغيلية

 1,644,346  12,517,502  -  1,889,416  ( 1,668,036)  12,296,122 )الخسارة( الربحمجمل  

 
 مصاريت عمومية وإدارية  - 42

 2021  2020 

  4,500,869   4,692,993 تكاليت مورفين
  557,253   801,669 مكافات 
  199,374   271,933 إيجارات

  323,662   223,319 أتعاب مهنية
  14,132   9,106 مصاريت سفر
  70,264   53,949 مصاريت بنكية

 1,839,285   1,422,260 أخرا

 7,475,229   7,504,839  

 
( من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت  ال يوجد   –  2020% )5يتضمن بند مكافات، مكافأة الرئيس التنفيذ  للشركة األم والتي تمقل  

احتسابها وفقا لقرارات مجلس اإلدارة،  للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوبنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تم  
 .وهي خاضعة للموافقة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم

 
 موجودات مالية )خسائر( أرباح صافي - 52

 2021  2020 

المالية  أرباح   للموجودات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  محققة  يير 
  61,246   23,108  ( 10)إيضاح   الخسائربالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو  

  محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من )خسائر(   أرباح
 ( 338,229)  557,945  خ ل األرباح أو الخسائر 
 (18,810)  ( 54,030) أتعاب إدارة محفرة استقمارية 

 33,195   14,981  إيرادات توزيعات أرباح 

  542,004  (262,598) 
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 إيرادات أخرا - 62 

 2021  2020 

 203,043  2,451,211 المحصل من تسوية دعاوا قضائية )أ(
 254,892  321,230 (بتعويضات تأمين )

 443,348  509,013 إيرادات إيجار
 61,852  60,836 خدمات مقاولين بابن تإيرادا

 19,237  219,980 مبيعات سكراب
 160,958  47,921 فوائدإيرادات 

 -  10,315 التزامات عقود اإليجارأرباح استبعاد 
 56,533  128,219 إيرادات متنوعة

  3,748,725   1,199,863 

 
   .عن مشاريع منتهيةمتعلقة بالشركة األم عويضات قضايا تتمقل في المحصل من ت  (أ

 
 . كوار  األمبار والتي تخص مشاريع المجموعةتعويضات تأمين ناتجة عن خسائر تتمقل في المحصل من  (ب 

 
 السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربحية - 72 

بناء  على المتوسب    )خسارة( ربحية    إن المعلومات الضرورية الحتساب   إصدارها،متوقع  مخففة  عادية    ليس هناك أسهم  السهم األساسية 
 يلي: المرجح لعدد األسهم القائمة خ ل السنة كما 

 
 2021  2020 

 ( 8,984,407)  9,366,851  السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )خسارة(  ربح

    
 أسهم  أسهم  : عدد األسهم القائمة 

 163,405,773  171,576,061   عدد األسهم المصدرة في بداية السنة
 8,170,288  - أسهم منحة   يضات: 
 ( 495,168)  ( 495,168) الخزانةألسهم المتوسب المرجح  يبرح: 

 171,080,893  171,080,893 المتوسب المرجح لعدد األسهم القائمة  

 
 فلس   فلس 

 ( 52.52)  54.75 الخاصة بمساهمي الشركة األم  السهم األساسية )خسارة( ربحية إجمالي 

 
 المتعلقة باألبرات ذات الصلة  اإلفصاحات -  28

  شركات  ،العليا اإلدارة  أفراد   ،اإلدارةأعضاء مجلس   ،كالمساهمين صلة  ذات أبرات مع متنوعة  تبالدخول في معام  المجموعـة  قامت
 تمي المعام ت   بهذه المتعلقة الدفع وشروب األسعار األخرا. إن الصلة ذات األبرات وبعت وشركات تحت السيبرة المشتركة  المحاصة 
 يلي:  كما هي صلة  ذات  أبرات  مع  تمت التي الهامة  والمعام ت األرصدة إن . المجموعة إدارة  قبل من عليها الموافقة 

 

  المحاصة شركات 
أفراد اإلدارة  

 العليا 

 
 ذات أبرات
  أخرا  صلة

 المجمو  

 2021  2020 

المركز   في بيان المتضمنة األرصدة
 :المجمع المالي

         

 857,087  2,215,215  806,554  -  1,408,661 (9)إيضاح  أخرا ةمدينون وأرصدة مدين

 796,472  34,533 (17)إيضاح  أخرادائنة نون وأرصدة دائ
 

337,743  1,168,748  1,158,711 

          
بيان  في المتضمنة المعامالت
   : المجمع  رأو الخسائ حاألربا

  
     

 9,824,136  11,529,219  -  -  11,529,219 تكاليت تشغيلية 
 
 

 2020  2021  مزايا اإلدارة العليا: 

 885,510  2,014,816   مرتبات ومزايا قصيرة األجل 
 37,129  40,054   التوريت  بعد ما مزايا

 -  488,622   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

   2,543,492  922,639 
 
 

    األم.إن المعام ت مع أبرات ذات صلة تخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة 
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 تكلفة المورفين - 29

  28,012,047  –  2020)  دينار كويتي  19,039,494  المتضمنة في تكاليت التشغيل  بلغت تكلفة المورفين،  2021ديسمبر    31كما في  
  5,058,122  –   2020دينار كويتي ) 5,494,662  واإلداريةالمصاريت العمومية  المتضمنة في  كما بلغت تكلفة المورفين    (.كويتي  دينار

 . دينار كويتي(
 
 ومكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة األم توزيعات مقترحة وأسهم منحة  - 03

  من القيمة األسمية، بواقع   %25بنسبة  توزيع أرباح نقدية  على    2022  مارس   28  بتاريخ  ة المنعقد  بجلسته  دارة الشركة األم مجلس إ  ى أوص
  31عن السنة المنتهية في وعدم توزيع أسهم منحة دينار كويتي  488,622وتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ،  فلس للسهم 25

 . العادية السنوية لمساهمي الشركة األم الجمعية العامة عليها من قبلإن هذه التوصية خاضعة للموافقة  ،2021ديسمبر 
 

  6% من القيمة األسمية، بواقع  6على توزيع أرباح نقدية بنسبة    2021مايو    6وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  
نحة وعدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  دينار كويتي، وعدم توزيع أسهم م  1,026,485فلس للسهم أ  بقيمة إجمالية  

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

بواقع    ، من القيمة األسمية  %5بنسبة    ، توزيع أسهم منحةعلى    2020يونيو    29وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  
دينار كويتي    276,832دينار كويتي، وتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ    817,029سهم أ  بقيمة إجمالية    100أسهم لكل    5

يوليو    22على ذلك في السجل التجار  للشركة األم بتاريخ  ، تم التأشير  2019ديسمبر    31وعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في  
2020 . 

 
 والمبالبات القضائية المحتملة لتزاماتاال   - 13

 المحتملة: االلتزامات •
  يلي:لتزامات محتملة تتمقل فيما إ بتاريخ بيان المركز المالي المجمع مجموعةيوجد على ال

 
 2021  2020 

 15,579,181  8,768,112 ةمستندي اعتمادات 
 147,110,130  132,702,592 كفاالت إنجاز

 49,532,593  39,823,954 كفاالت دفعات مقدمة
 11,004,304  10,173,602 كفاالت مناقصات

 35,313,005  69,724,054 كفاالت محجوز ضمان
 11,706,716  9,718,139 كفاالت أخرا

 270,910,453  270,245,929 

 

 المبالبات القضائية: •
والذ  ليس   المجموعة،توجد لدا المجموعة مبالبات قضــائية تتمقل في قضــايا مرفوعة من المجموعة ضــد الغير ومن الغير ضــد  

، فننه لن يكون لهذه إدارة المجموعةتقدير النتائج التي ســـوت تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضـــاء. وفي رأ    باإلمكان
ــلبي ماد  ــافية عن هذه بيانات المالية المجمعة للمجموعةعلى ال  المبالبات تأقير سـ ــات إضـ ــصـ ، وعليه، لم تقم المجموعة بقيد مخصـ

 المرفقة.المجمعة القضايا نررا لوجود مخصصات كافية عنها كما في تاريخ البيانات المالية 
 

 الشركات التابعة ذات الحصص يير المسيبرة بنسب مادية للمجموعة   - 32

 
 

األنشبة    
 الرئيسية 

 نسبة ملكية المجموعة 
نسبة ملكية الحصص   

 يير المسيبرة 

 2020  2021  2020  2021   التأسيس  بلد  التابعة  الشركة اسم

شركة المجموعة المشتركة للتجارة  
 ذ.م.م.  –والمقاوالت  

 
 % 25  %25  % 75  % 75  مقاوالت   قبردولة 

 % 51  %51  % 49  % 49  مقاوالت   قبردولة   ذ.م.م.  –شركة مصانع المجموعة المشتركة  
 – شركة المجموعة المشتركة للصخور 

 . )مقفلة( كش.م.
 
 % 33  % 33  % 67  % 67  تجارية   الكويت دولة 

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  
 ذ.م.م.  – اإلمارات 

اإلمارات   
 العربية المتحدة 

 
 مقاوالت 

 
49 %  49 %  51 %  51 % 

المشتركة العامة للتجارة العامة  شركة 
إبراهيم معروت   ماهر –والمقاوالت  
 ذ.م.م.  –وشركاه 

 

 الكويت دولة 

تجارة عامة   
 ومقاوالت 

 

65 %  65 %  35 %  35 % 
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 هي كما يلي:  لشركات التابعة ذات الحصص يير المسيبرة بنسب مادية للمجموعةالمعلومات المالية لملخص إن 
 

 ملخص بيان المركز المالي: 

 
المجموعة المشتركة للتجارة   شركة

  ذ.م.م.  –والمقاوالت 
  – شركة مصانع المجموعة المشتركة 

 ذ.م.م.

 
  – شركة المجموعة المشتركة للصخور 

  . )مقفلة( كش.م.
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  

 ذ.م.م.  –اإلمارات 

شركة المشتركة العامة للتجارة العامة   
ماهر إبراهيم معروت   –والمقاوالت 
 ذ.م.م.  –ركاه وش

 

 المجمو 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

                        
  44,215,885   39,894,688   1,570,138   1,352,864   13,867,534  10,189,607   19,469,021   17,607,850   2,827,869   3,013,334   6,481,323   7,731,033 الموجودات المتداولة
 (26,296,539)   ( 21,151,362)  (1,040,786)   ( 1,803,388)  (10,263,642)  ( 7,019,841)  (6,568,912)   ( 2,670,246)  ( 3,560,578)  ( 3,778,656)  ( 4,862,621)  (5,879,231)    المبلوبات المتداولة

  17,919,346   18,743,326   529,352   ( 450,524)   3,603,892   3,169,766   12,900,109   14,937,604  (732,709)   ( 765,322)   1,618,702   1,851,802 المتداولة  الموجوداتصافي  

                        
 10,125,470   9,280,364   1,719,400    1,266,434     1,414,387   1,833,570   6,573,871   5,624,560   159,110   182,090   258,702    373,710        المتداولةيير  الموجودات  
 ( 31,138,799)  ( 31,626,513)  ( 1,026,850)  (804,394)      ( 3,139,644)  ( 3,362,801)  (806,086)   ( 619,418)  ( 381,613)  ( 364,589)  ( 25,784,606)  (26,475,311)  المتداولةيير المبلوبات  

 ( 21,013,329)  ( 22,346,149)  692,550    462,040       ( 1,725,257)  ( 1,529,231)   5,767,785   5,005,142  ( 222,503)  ( 182,499)    (25,525,904)  ( 26,101,601) يير المتداولة  الموجوداتصافي  

                        
 ( 3,093,983)  ( 3,602,823)  1,221,902   11,516  1,878,635    1,640,535   18,667,894   19,942,746  ( 955,212)  ( 947,821)  ( 23,907,202)  ( 24,249,799) صافي الموجودات

                        
 -  -  %65  %65  %49  %49  %67  %67  %49  %49  %75  %75 نسبة ملكية المجموعة

 -  -  %35  %35  %51  %51  %33  %33  %51  %51  %25  %25 الحصص يير المسيبرةنسبة ملكية 
                        

 ( 4,176,200)  ( 4,478,794)  794,236    7,485           920,531   803,862   12,507,489   13,361,640  ( 468,054)  ( 464,432)  ( 17,930,402)  (18,187,349)  صافي الموجودات الخاصة بالمجموعة

صـافي الموجودات الخاصـة بالحصـص  
 1,082,217   875,971  427,666    4,031          958,104   836,673   6,160,405   6,581,106  ( 487,158)  ( 483,389)  ( 5,976,800)  (6,062,450) يير المسيبرة

 
 ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: 

 
المجموعة المشتركة للتجارة   شركة

  ذ.م.م.  –والمقاوالت 
  – شركة مصانع المجموعة المشتركة 

  ذ.م.م.
  – شركة المجموعة المشتركة للصخور 

  . )مقفلة( كش.م.
للمقاوالت  شركة المجموعة المشتركة  

  ذ.م.م.  –اإلمارات 

شركة المشتركة العامة للتجارة العامة  
ماهر إبراهيم معروت   –والمقاوالت 

 المجمو   ذ.م.م.  –وشركاه 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

                        
  72,786,958   63,157,000   1,663,771   1,101,419   29,712,131   22,027,108   36,371,054   33,632,269   2,223,399   2,841,630   2,816,603   3,554,574 إجمالي اإليرادات 
 (70,330,820)   ( 60,334,446)  (2,456,075)   ( 2,358,317)  (27,835,524)  ( 21,993,285)  (33,166,533)  ( 29,199,286)  (2,167,198)  ( 2,833,997)  (4,705,490)   ( 3,949,561) إجمالي التكاليت 

  2,456,138   2,822,554  (792,304)   ( 1,256,898)   1,876,607   33,823   3,204,521   4,432,983   56,201   7,633  (1,888,887)   ( 394,987) )الخسارة( الربح  
 (874)   31,561  -  -  (874)   31,561  -  -  -  -  -  - اآلخر (الشاملة  )الخسارة  الدخل الشامل

  2,455,264   2,854,115  (792,304)   ( 1,256,898)  ¤  1,875,733   65,384   3,204,521   4,432,983   56,201   ¤ 7,633  (1,888,887)   ( 394,987) الدخل الشامل  إجمالي )الخسارة الشاملة(

                        
 -  -  %65  %65  %90  %90  %67  %67  %49  %49  %75  %75 نسبة ملكية المجموعة

 -  -  %35  %35  %10  %10  %33  %33  %51  %51  %25  %25 نسبة ملكية الحصص يير المسيبرة
                        

  1,931,850   1,891,056  (514,998)   ( 816,984)   1,688,946   30,441   2,147,029   2,970,099   27,538   3,740  (1,416,665)   ( 296,240) )الخسارة( الربح الخاص بالمجموعة

ــارة( الربح الخاص بالحصـــص   )الخسـ
  524,288   931,498  (277,306)   ( 439,914)   187,661   3,382   1,057,492   1,462,884   28,663   3,893  (472,222)   ( 98,747) يير المسيبرة

  ة الخاـص اخراأل  ةالـشامل  ()الخـسارةالدخل 
 (786)   28,405  -  -  (786)   28,405  -  -  -  -  -  - بالمجموعة

  اخراأل  ةالشـــــامـل  (الخســـــارة)الدخل  
 (87)   3,156  -  -  (87)   3,156  -  -  -  -  -  - بالحصص يير المسيبرة  ةالخاص

إجمالي )الخســارة الشــاملة( الدخل الشــامل  
 الخاص بالمجموعة

      
(296,240)   (1,416,665)  3,740   27,538   2,970,099    2,147,029   58,846   1,688,160   (816,984 )   (514,998)  1,919,461   1,931,064  

إجمالي )الخســارة الشــاملة( الدخل الشــامل  
   28,663   3,893  (472,222)   (98,747)  الخاص بالحصص يير المسيبرة

    
1,462,884    1,057,492   6,538   187,574   (439,914 )   (277,306)  934,654   524,201  

ة للحصـــــص يير  دفوـع ـم ات  توزيـع
 -  -  -  - المسيبرة

 
 1,056,000    -  -  - 

 
- 

 
- 

 
1,056,000  - 
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 عمليات مشتركة - 33

 قامت المجموعة بالمشاركة في عمليات مشتركة مع أبرات أخرا كما يلي:
  

 الملكية نسبة     

 2020  2021  بلد التأسيس   اسم العملية المشتركة 

 % 51  % 51  دولة قبر   بمنبقة شمال بني هاجر )أ(  SACYRعمليات مشتركة مع شركة 
 % 51  % 51  دولة قبر   بمنبقة شمال وشرق الخيسة )ب(  SACYRعمليات مشتركة مع شركة 

 % 40  % 40  دولة الكويت   الكويت )ج( جامعة  –عمليات مشتركة مع شركة أرابتيك  
 % 50  -  دولة الكويت   عمليات مشتركة مع الشركة الوبنية للتنريت )د( 

 % 50  % 50  مملكة البحرين  )هـ(  TERNA – AMAS 1عمليات مشتركة مع شركة 
 % 50  % 50  مملكة البحرين  )و(   TERNA– AMAS 2 عمليات مشتركة مع شركة  

مدينة صباح   – اإلنشائية عمليات مشتركة مع الشركة الصينية العامة للهندسة 
 % 40  % 40  دولة الكويت   السالم الجامعية )ز( 

 
 
% لتنفيذ  49شركة إسبانية بنسبة مشاركة    -لإلنشاءات     SACYR%، وبين شركة51ذ.م.م. بدولة قبر )شركة تابعة( بنسبة مشاركة    – شراكة بين شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاوالت    اتفاقيمقل المشرو    . أ

 دولة قبر.  – إنشاءات برق وبنية تحتية بمنبقة شمال بني هاجر
 
% لتنفيذ  49شركة إسبانية بنسبة مشاركة   -لإلنشاءات    SACYR%، وبين شركة51ذ.م.م. بدولة قبر )شركة تابعة( بنسبة مشاركة  - عة المشتركة للتجارة والمقاوالت كة المجموشراكة بين شر  اتفاق يمقل المشرو   . ب

 دولة قبر.  – إنشاءات برق وبنية تحتية بمنبقة شمال وشرق الخيسة 
 

مدينة صباح    – والتربية    اآلداب % لتنفيذ وصيانة كلية  60العربية المتحدة بنسبة مشاركة    اإلمارات بدولة    . ذ.م.م  -  %، وبين شركة أرابتيك لإلنشاءات 40شراكة بين الشركة األم بنسبة مشاركة    اتفاق يمقل المشرو    . ج
 بدولة الكويت.  –السالم الجامعية 

 
وقد تم است م شهادة   ، تأمين وتنفيذ مكبات بيئية لشركة نفب الكويت بمنبقة شمال دولة الكويتو  التربة نعادة تأهيل والمتعلقة ب  )مقفلة(  ش.م.ك.  - لشركة الوبنية للتنريت  الشركة األم وا بين الشراكة  عمال أتم االنتهاء من  . د

 التسليم النهائي للمشرو  وال يوجد أ  مبالبات على المشرو  مع المالك.
 

% لتنفيذ 50بدولة البحرين بنسبة مشاركة    .ذ.م.م  - للمقاوالت    TERNA  وبين شركة%  50ذ.م.م. بدولة اإلمارات )شركة تابعة( بنسبة مشاركة    - المشرو  اتفاق شراكة بين شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت    يمقلهـ.   
 بالمدينة الشمالية بمملكة البحرين.  االبتدائيةالصرت الصحي  واختبار شبكات بناء 
 

% لتنفيذ 50بدولة البحرين بنسبة مشاركة    .ذ.م.م  -  للمقاوالت  TERNA  وبين شركة %  50ذ.م.م. بدولة اإلمارات )شركة تابعة( بنسبة مشاركة    -   المشرو  اتفاق شراكة بين شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  يمقلو.    
 بالمدينة الشمالية بمملكة البحرين.  والمرافق العامة بناء البنية التحتية 

 

نشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة المباني إو% لتنفيذ  60بنسبة مشاركة  الكويت  بدولة    (CSCEC)  ذ.م.م  -  اإلنشائيةالشركة الصينية العامة للهندسة  %، وبين  40شراكة بين الشركة األم بنسبة مشاركة    اتفاقيمقل المشرو   ز.    
 . بدولة الكويت –مدينة صباح السالم الجامعية  –  اإلدارية
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 والمصروفات لتلك العمليات المشتركة كما يلي:   واإليراداتتتضمن البيانات المالية المجمعة حصة المجموعة من الموجودات والمبلوبات 

 ملخص بيان المركز المالي: 

 
2021 

 عمليات مشتركة
  SACYRمع شركة  

بمنبقة شمال بني هاجر  
  )أ(

 عمليات مشتركة  
  SACYRمع شركة  

بمنبقة شمال وشرق  
  الخيسة )ب( 

 عمليات مشتركة
مع شركة أرابتيك  
 جامعة الكويت   –

  )ج(

عمليات مشتركة مع  
الشركة الوبنية  
 للتنريت  
  )د(

عمليات مشتركة مع  
TERNA –   
AMAS-1    

 )هـ(

 
عمليات مشتركة مع  

TERNA – 
AMAS-2 

 )و( 

مشتركة مع الشركة   عمليات 
الصينية العامة للهندسة  

مدينة صباح   – اإلنشائية
 السالم الجامعية

 )ز(

 

 اإلجمالي 

 34,245,178  22,859,751  2,154,975  1,103,007  -  5,108,392  595,058  2,423,995 موجودات متداولة  

 7,326,955  7,326,552  -  -  -  403  -  - موجودات يير متداولة 

 41,572,133  30,186,303  2,154,975  1,103,007  -  5,108,795  595,058  2,423,995 مجمو  الموجودات 

                

 60,475,557  26,922,003  246,803  79,123  -  15,346,452  6,674,639  11,206,537 مبلوبات متداولة 

 1,803,493  1,775,413  -  -  -  26,466  1,614  - متداولة يير  مبلوبات

 62,279,050  28,697,416  246,803  79,123  -  15,372,918  6,676,253  11,206,537 مجمو  المبلوبات

 (20,706,917)  1,488,887  1,908,172  1,023,884  -  (10,264,123)  (6,081,195)  (8,782,542) صافي الموجودات 

     -  %40  %50  %50  -  %40  %51  %51 نسبة ملكية المجموعة في المشرو  المشترك 

 (9,624,571)  595,555  954,086  511,942  -  (4,105,649)  (3,101,409)  (4,479,096) حصة المجموعة من صافي موجودات المشرو  المشترك 

 
2020          

     
 

  39,436,859    26,056,506    1,972,440    2,936,858    20,899    4,965,341    620,029     2,864,786 موجودات متداولة  

  4,463,913    3,932,261    530,962   -  -   690   -  - موجودات يير متداولة 

  43,900,772    29,988,767    2,503,402    2,936,858    20,899    4,966,031    620,029    2,864,786 الموجودات مجمو  

                

  63,535,987    28,353,654    1,056,762    922,596    30,774    15,204,248    6,702,573    11,265,380 مبلوبات متداولة 

  140,863   -   90,182   -  -   25,906    14,764    10,011 مبلوبات يير متداولة 

  63,676,850    28,353,654    1,146,944    922,596    30,774    15,230,154    6,717,337    11,275,391 مجمو  المبلوبات

 (19,776,078)    1,635,113    1,356,458    2,014,262   (9,875)   (10,264,123)   (6,097,308)   (8,410,605) صافي الموجودات 

 -  %40  %50  %50  %50  %40  %51  %51 نسبة ملكية المجموعة في المشرو  المشترك 

 (9,170,218)   654,045    678,229    1,007,131   (4,938)   (4,105,649)   (3,109,627)   (4,289,409) حصة المجموعة من صافي موجودات المشرو  المشترك 
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 األرباح أو الخسائر المجمع: ملخص بيان 

2021 

 عمليات مشتركة
  SACYRمع شركة  

بمنبقة شمال بني  
  هاجر )أ(

 عمليات مشتركة  
  SACYRمع شركة  

بمنبقة شمال وشرق  
  الخيسة )ب( 

 عمليات مشتركة
  –مع شركة أرابتيك  

  جامعة الكويت )ج(

عمليات مشتركة مع  
الشركة الوبنية  
  للتنريت )د( 

عمليات مشتركة مع  
TERNA – 
AMAS-1 
  )هـ(

عمليات مشتركة مع  
TERNA – 
AMAS-2 

  )و(

عمليات مشتركة مع  
الشركة الصينية العامة 

مدينة   – اإلنشائيةللهندسة  
 صباح السالم الجامعية

 )ز(

 

 اإلجمالي 

 41,238,166   40,364,277   160,565   209,588   -  503,736   -  - إجمالي اإليرادات 

 (42,158,003)  (40,510,504)  (215,696)  (507,170)  -  (503,736)  (11,818)  (409,079) إجمالي التكاليت

 (919,837)  (146,227)  (55,131)  (297,582)  -  -  (11,818)  (409,079) الخسارة 

     -  %40  %50  %50  -  %40  %51  %51 نسبة ملكية المجموعة في المشرو  المشترك 

 (449,505)  (58,491)  (27,566)  (148,791)  -  -  (6,027)  (208,630) المشرو  المشترك حصة المجموعة من نتائج أعمال

 
2020                

  31,678,611    24,273,472    5,206,712    929,283   -   1,106,422    7,033    155,689  إجمالي اإليرادات 

 (32,279,456)   (24,021,006)   (4,512,180)   (658,659)   (12,344)   (1,054,264)   -  (2,021,003)  إجمالي التكاليت

 (600,845)    252,466    694,532    270,624   (12,344)    52,158    7,033   (1,865,314)  الربح )الخسارة( 

 -  %40  %50  %50  %50  %40  %51  %51 نسبة ملكية المجموعة في المشرو  المشترك 

 (349,468)    100,986    347,266    135,312   (6,172)    20,863    3,587   (951,310)  المشرو  المشترك حصة المجموعة من نتائج أعمال

 
 كما يلي حصة المجموعة من االلتزامات المحتملة للمشروعات المشتركة: 

 

2021 

 عمليات مشتركة 
مع شركة   

SACYR  بمنبقة
  شمال بني هاجر )أ( 

 عمليات مشتركة  
  SACYRمع شركة 

بمنبقة شمال وشرق  
  الخيسة )ب( 

 عمليات مشتركة 
  –مع شركة أرابتيك  

  جامعة الكويت )ج( 

مشتركة مع  عمليات 
الشركة الوبنية 
  للتنريت )د(

عمليات مشتركة مع  
TERNA –   
AMAS-1 
 )هـ( 

 

عمليات مشتركة مع  
TERNA – 
AMAS-2    

 )و(

عمليات مشتركة مع   
الشركة الصينية العامة  

 – اإلنشائيةللهندسة 
مدينة صباح السالم  

 الجامعية
 )ز(

 

 اإلجمالي 

 22,673,436  13,087,180  -  -  -  9,586,256  -  - االلتزامات المحتملة 

 
2020                

 25,870,191  14,149,520  648,821  1,446,794  -  9,625,056  -  - االلتزامات المحتملة 
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 معلومات القباعات  - 43

وخارجها.   وتمارس المجموعة نـشابها بـشكل رئيـسي في دولة الكويت  المختلفة.إن المجموعة مقـسمة إلى أقـسام تـشغيلية إلدارة أنـشبتها  
  التالية:وأليرات بيان تحليل القباعات الرئيسية، قامت إدارة المجموعة بتصنيت أنشبة المجموعة إلى القباعات 

 . قبا  دولة الكويت -
 الخليج. قبا  دول  -

 
 إن المعلومات المتعلقة بكل من القباعات الجغرافية مبينة كالتالي: 

 2021 

 

 دولة 

  ـت الكوي

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 يير المسيبرة 

 

 المجمـو   حذوفات

 145,880,405  ( 7,027,134)  -  48,453,909  104,453,630 إيرادات تشغيلية 

 ( 133,362,903)  7,027,134  -  ( 42,992,461)  ( 97,397,576) تكاليت تشغيلية

 12,517,502  -  -  5,461,448  7,056,054 الربح  مجمل

 10,071,889  ( 5,704,056)  922,049  3,325,502  11,528,394 نتائج القبا  

 213,859,180  ( 51,788,205)  -  46,020,162  219,627,223 موجودات القبا  مجمو   

 166,181,603  ( 13,397,294)    33,201,878  146,377,019 مبلوبات القبا  مجمو   
 

 
 2020 

 

 دولة 

  ت الكوي

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 يير المسيبرة 

 

 المجمـو   حذوفات

 176,979,249  ( 20,608,128)  -  99,319,146  98,268,231 إيرادات تشغيلية 

 ( 175,334,903)  20,608,128  -  ( 94,069,213)  ( 101,873,818) تكاليت تشغيلية

 1,644,346  -  -  5,249,933  ( 3,605,587)   الربح)الخسارة( مجمل 

 ( 8,387,701)  ( 4,939,559)  596,706  1,808,527  ( 5,853,375) نتائج القبا  

 234,477,961  ( 46,162,006)  -  65,151,644  215,488,323 موجودات القبا  مجمو   

 194,738,149  ( 15,218,968)  -  55,641,319  154,315,798 مبلوبات القبا  مجمو   
 

 دارة المخابر الماليةإ - 53
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من   ،معادلالنقد الو نقدال مقل األولية المالية األدوات بعت االعتياد  نشابها ـضمن المجموعة  تـستخدم

ــائر،خ ل األرباح أو   ــام  / مبلوبات  موجودات  مدينين،ال  الخسـ األخر،   لالعقود، الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـ
 المشـــار للمخابر تتعرت فننها،  لذلك ونتيجة دائنين،الو  التزامات عقود اإليجار  مرابحات،ال  ،القروت البنكية والتســـهي ت االئتمانية

 .لها تتعرت التي المخابر هذه إلدارة المالية األدوات مشتقات حاليا المجموعة تستخدم ال أدناه. إليها
 
  الفائدة:مخابر سعر   -أ 

لموجوداتها ومبلوباتها المالية ذات  الفائدة ســعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخابر المالية األدوات تتعرت
ــات الموجودات استحقاق أو تسعير إعادة خ لها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أسعار إنالفائدة المتغيرة.   ــة   والمبلوبـ قد تم الماليـ
 .بها المتعلقة اإليضاحات فـياإلشارة إليها 

 
ــعار الفائدة مع قبات   ــية التغير المعقول المحتمل في أس ــاس من المجموعة  األخرا، على ربح المتغيرات يبين الجدول التالي أقر حس

 :اإلقراتخ ل أقر تغيير معدل فائدة 
  2021 

  
 )النقص (الزيادة
  الرصيد  الفائدة  معدل  في

بيان األرباح   على األقر
والدخل   رأو الخسائ 

 المجمع  الشامل اآلخر 

  52,638+  10,527,504  %   0.5 +  ودائع بنكية قصيرة األجل 
    70,288+  14,057,688  %   0.5 +  قروت ألجل 

    43,027+  8,605,324  %   0.5 +  قروت قصيرة األجل  
 20,465 +  4,093,088  %   0.5 +  بنوك دائنة

 
  2020 

  
 )النقص (الزيادة
  الرصيد  الفائدة  معدل  في

بيان األرباح   على األقر
والدخل   رأو الخسائ 

 المجمع  الشامل اآلخر 

 12,173 +  2,434,684  %   0.5 +  ودائع بنكية قصيرة األجل 
  47,397  +  9,479,463  %   0.5 +  قروت ألجل 

 65,840 +  13,168,003  %   0.5 +  قروت قصيرة األجل  
 22,814 +  4,562,792  %   0.5 +  بنوك دائنة  
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  االئتمان:مخابر  -ب 

بباه التعاقدية بالتزامات  الوفاء على المالية األداة أبرات أحد قدرة عدم احتمال خبر هو االئتمان خبر إن ارة مـس  للبرت مالية خـس
 قـصيرة البنكية الودائع النقد لدا البنوك،  في أـساـسا تتمقل االئتمان لمخابر المجموعة تعرت قد التي المالية الموجودات إن.  اآلخر
 مخـصص خـصم بعد بالـصافي المدينين رـصيد إقبات يتموالمـستحق من أبرات ذات ـصلة. كما   ، موجودات العقودالمدينين األجل،

 مختلفة. صناعات على وتوزعهم للعم ء الكبير للعدد نتيجة محدود بالمدينين يتعلق فيما االئتمان خبر إن. االنخفات في القيمة
 
  لدا البنوك وودائع بنكية قصيرة األجلنقد 

ائر على  تعتبر منخفي قاس بالتكلفة المبفأة  ي   والذ بالمجموعة    الخاص  والنقد المعادلإن النقد   ب مخصـص الخـس المخابر، ويحتـس
ــائر المتوقعة لفترة  ــيرة األجل    إدارة المجموعةشـــهرا . ترا    12أســـاس الخسـ لمجموعة مودعة لدا لأن النقد والودائع البنكية قصـ

ن المتوقعة مؤســســات مالية ذات ســمعة ائتمانية جيدة دون تاريخ ســابق للتعســر. واســتنادا  إلى تقييم اإلدارة، فنن أقر خســائر االئتما
نتيـجة تـلك الموجودات الـمالـية يير جوهر  للمجموـعة حـي  أن مـخابر التعســــر لم تزداد بشـــــكل كبير مـنذ التحقق أو االعترات 

 المبدئي.
 

 المدينون وموجودات العقود
ــائص الفردية لكل عميل. إن الببيعة   ــي بالخصـ ــكل رئيسـ التركيبية لقاعدة عم ء إن تعرت المجموعة لمخابر االئتمان يتأقر بشـ

المجموعة، بما في ذلك مخابر التخلت عن السـداد المتعلقة بالصـناعة والدولة، والتي يعمل فيها العم ء، لها تأقير أقل على مخابر  
 االئتمان.

 
ة المجموعة وإجراءاتها وضـواببها المتعلقة   ياـس بندارة مخابر  تتم إدارة مخابر االئتمان للعم ء من قبل كل وحدة عمل تخضـع لـس

االئتمان للعم ء. تتم مراقبة الذمم المدينة للعم ء بشــكل منترم ويتم تغبية أ  شــحنات إلى العم ء الرئيســيين بشــكل عام بواســبة  
ــمعة  ــول عليها من قبل البنوك ذات السـ ــكال التأمين االئتماني والتي يتم الحصـ ــدرة أو ييرها من أشـ ــتندية المصـ االعتمادات المسـ

 الجيدة والمؤسسات المالية األخرا. االئتمانية
 
ــداد عدم عن الناتج االئتمان لمخابر المجموعة لتعرت األعلى الحد إن ــمية القيمة هو المقابل البرت س  ،لدا البنوكللنقد  االس

 .صلة ذات أبرات من والمستحقموجودات العقود  ،ني المدين الودائع البنكية قصيرة األجل، 
 

  األجنبية:مخابر العملة  -جـ 
إن مـخابر العم ت األجنبـية هي مـخابر تغير القيـمة الـعادلة أو الـتدفـقات النـقدية المســــتقبلـية لألدوات الـمالـية نتيجة لتقلبات أســــعار 

ــ ت تتم التي المعام ت عن والناتجة األجنبية العملة لمخابر المجموعة تتعرتصــرت العم ت األجنبية.    الدينار يير بعمـــــ
 األدوات لمشتقات استخدامها خـ ل من األجنبية العم ت صرت أسعار لتقلبات تعرضها خبر تخفيت للمجموعةويمكن .  الكويتي
ــافي إبقاء على المجموعة وتحرص  ة.المالي  ــتوا في األجنبية العملة لمخابر التعرت صـ  التعامل خ ل من وذلك معقول، مسـ

  .الكويتي الدينار مقابل جوهر  بشكل تتقلب ال بعم ت
 

ية التالي البيان يرهر اـس تخدمة من قبل المجموعة مقابل في ةالمعقولو ةالمحتمل اتالتغير حـس  أـسعار صـرت العم ت األجنبية المـس
 :الكويتي الدينار
  2021 

  
 )نقصة )الزيادال
 الكويتي الدينار مقابل

 بيان األرباح  على األقر 
 أو الخسائر المجمع  

 )كويتي دينار(

الدخل الشامل   على األقر 
 المجمع اآلخر

 )كويتي دينار(

   72,739+  56,654 +  %5 ±  لاير قبر  
   217,486+    178,841+  %5 ±  إماراتيدرهم 

  11,574+    91,300+  %5 ±  لاير سعود  
 

  2020 

  
 )نقصة )الزيادال
 الكويتي الدينار مقابل

 بيان األرباح  على األقر 
 أو الخسائر المجمع  

 )كويتي دينار(

الدخل الشامل   على األقر 
 المجمع اآلخر

 )كويتي دينار(

 88,928 +  91,404 +  %5 ±  لاير قبر  
 389,209 +  192,870 +  %5 ±  إماراتيدرهم 

 7,018 +  2,842 +  %5 ±  لاير سعود  
 
  السيولة:مخابر   -د 

ــدم عن السيولة مخابر تنتج ــة التزاماتها لسداد ال زمة األموال توفير على المجموعة مقدرة عــ  وإلدارة  .المالية باألدوات المتعلقــ
ــالمق بتقييم المجموعة تقوم المخابر هذه ــال درةـ ــلع ماليةـ ــبشك م ئهاـ ــف وتستقمر ،دور  لـ ــال يـ ــال ودائعـ  االستقمارات أو بنكيةـ
ــاألخ ــالق راــــ ييل ابلةــــ ريع للتـس باحتيابيات نقدية   االحتفار، مع تخبيب وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خ ل  الـس

   ت الموجودات والمبلوبات المالية.بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقا ائتمانمناسبة وخبوب 
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 :المالية  بالمبلوبات الخاص  االستحقاق  جدول 

 2021 

  3 إلى 1 
  شهور

  12 إلى 3
  شهر

 5 إلى 1 من
  سنوات 

 
 المجمو  

 116,417,026  28,345,346  80,946,315  7,125,365 دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 14,057,688  10,672,270  3,008,585  376,833 قروت ألجل 

 744,616  506,315  127,342  110,959 اإليجار إلتزامات مقابل عقود 

 1,848,426  -  1,000,000  848,426 دائنو مرابحات 

 8,605,324  -  8,481,563  123,761 قروت قصيرة األجل  

 4,093,088  -  882,185  3,210,903 بنوك دائنة 

 11,796,247  94,445,990  39,523,931  145,766,168 
 
 

 2020 

  3 إلى 1 
  شهور

  12 إلى 3
  شهر

 5 إلى 1 من
  سنوات 

 
 المجمو  

 124,947,005  29,662,915  86,821,442  8,462,648 دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 9,479,463  6,044,000  3,424,341  11,122 قروت ألجل 

 6,469,861  1,055,585  5,200,063  214,213 اإليجار إلتزامات مقابل عقود 

 4,786,723  313,743  2,495,268  1,977,712 دائنو مرابحات 

 13,168,003  -  13,124,256  43,747 قروت قصيرة األجل 

 4,562,792  -  597,423  3,965,369 بنوك دائنة 

 14,674,811  111,662,793  37,076,243  163,413,847 

 
 مخابر أسعار أدوات الملكية: -هـ 

ــعار أدوات الملكية هي مخابر   ــرات أدوات   انخفاتإن مخابر أســ ــتوا مؤشــ القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مســ
أســعار أدوات الملكية ينشــأ من اســتقمارات المجموعة في أدوات الملكية إن التعرت لمخابر    منفرد.الملكية وقيمة األســهم بشــكل 

امل المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـ  موجوداتالوبالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسـائر   كموجودات ماليةالمصـنفة  
 .االستقماريةبمحفرتها  دارة هذه المخابر، تقوم المجموعة بتنويع القباعات المستقمر فيها. إلخراآل

 
لدا ألدوات الملكية التي يوجد  البيان التالي حـساـسية التغير المعقول في مؤـشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة   يوـضح

 :ا كما في تاريخ البيانات المالية المجمعةلهالمجموعة تعرت مؤقر 
 

  2021  2020 

  مؤشرات السوق 
التغيرات في سعر  
  أدوات الملكية 

األقر على بيان 
األرباح أو  
  الخسائر المجمع 

التغيرات في سعر  
  أدوات الملكية 

األقر على بيان 
األرباح أو  
 الخسائر المجمع 

 138,076 +  % 5 +  165,172  +  % 5 +  استقمارية محافر
 3,101 +  % 5 +  3,104  +  % 5 +  صناديق استقمارية

 26,703 +  % 5 +  26,703  +  % 5 +  أسهم ملكية
 
 

 العادلة قياس القيمة  - 63
بالقيمة    والموجودات المالية  ر أو الخسائ بالقيمة العادلة من خ ل األرباح    كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  

 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.  العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
 

من خ ل عملية تجارية بحتة بين أبرات السوق   االلتزاملسداد  الممكن دفعهمن بيع األصل أو  است مهالممكن تمقل القيمة العادلة المبلغ 
 كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بنحدا البرق التالية: 

 .االلتزاممن خ ل السوق الرئيسي لألصل أو  •

 وجود سوق رئيسي. في حال عدم االلتزاممن خ ل أكقر األسواق ربحية لألصل أو  •

 
من خ ل مستوا   المجمعة  يتم تصنيت جميع الموجودات والمبلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية

   إلى أقل مستوا مدخ ت جوهر  نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: استناداقياس متسلسل 

 ماقلة.ت المستوا األول: ويشمل أسعار السوق النشب المعلنة )يير المعدلة( للموجودات والمبلوبات الم •

بة إلى قياس القيمة • توا مدخ ت جوهر  نـس س التقييم التي يكون فيها أقل مـس مل أـس توا القاني: ويـش العادلة متاحا إما   المـس

 بشكل مباشر أو يير مباشر.

 المستوا القال : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوا مدخ ت جوهر  نسبة إلى قياس القيمة العادلة يير متاح. •
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 العادلة:يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة ببقا لمستو  القياس المتسلسل للقيمة 

 

 المجمو  
 المستوا  

  القال   
 المستوا 

  القاني  
 المستوا 

 الموجودات   األول  

        2021 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068

 الخسائر   بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو  موجودات مالية  3,303,445  62,085  -  3,365,530

3,899,598  534,068  62,085  3,303,445   

        2020 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068

 الخسائر   بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو  موجودات مالية  2,761,511  62,015  -  2,823,526

3,357,594  534,068  62,015  2,761,511   

 
 . خ ل السنة  والقال  لم تتم أ  تحوي ت ما بين المستويات األول والقاني

 
 (. 4) إيضاح عن القيمة العادلة للعقارات االستقمارية في  اإلفصاحتم 
 

ستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمبلوبات  للمبلوبات المالية بخصم فترات اال يتم تقدير القيمة العادلة  
 المالية المماقلة. 

 
والودائع   للنقد  العادلة  القيم  الدائنة،  البنكية  إن  التجارية  الذمم  المدينة،  التجارية  الذمم  األجل،  البنكيةالتسهي قصيرة  األجل     ت  قصيرة 

 . ستحقاق هذه األدوات الماليةابشكل كبير نررا  لقصر فترة والمبلوبات المتداولة األخرا تقارب قيمهم الدفترية 
 

المبلوبات  والمبلوبات المالية األخرا باإلضافة إلى    عقود اإليجار  التزاماتو القروت  يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات يير المسعرة،  
للديون بشروب مماقلة، مخابر    ا  باستخدام المعدالت المتاحة حالي   المالية يير المتداولة األخرا عن بريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية

 . االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية
 

موجودات  ، والمتمقلة في  المالية الحالية والسابقة  المقاسة كمستوا قال  خ ل السنة  الحركات في الموجودات والمبلوباتتم اإلفصاح عن  
 (. 5في اإليضاح رقم )  مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

 
 

 فيما يلي بيان بالمدخ ت يير الملحورة وتحليل حساسية الموجودات المقاسة كمستوا قال : 
 
 

   النباق    

 تحليل الحساسية   الملحورة المدخ ت يير    أساس التقييم   بيان

ة   القيـم ة ـب الـي موجودات ـم
خـ ل  ن  ـم عـــادلـــة  اـل
 الدخل الشامل اآلخر

التدفقات النقدية المخصومة،   
المتوسب المرجح لتكلفة رأس المال،  
متوسب السعر إلى القيمة الدفترية  

 ومتوسب السعر إلى األرباح 

%،  0.25بنسبة   معدل نمو 
 . %4معدل خصم بنسبة 

زيادة أو نقص في المدخ ت  إن أ   
يير الملحورة ستؤد  بالتبعية إلى   
زيادة أو نقص في القيمة العادلة مع  

 قبات كافة العوامل األخرا 

 
 الموارد الماليةمخابر  إدارة - 73 

 ومنافـع  األسهم لحاملي عوائد لتوفير  وذلك  االستمرار،  على قدرتها على  المحافرة  هو المالية مواردها إدارة  عند  المجموعة هدت  إن
 .تلك الموارد المالية خدمة  أعباء لتخفيت المالية للموارد  مقالي  هيكل على للمحافرة  وكذلك الخارجيين، للمستخدمين

 
 تخفيت للمساهمين، المدفوعة  النقدية التوزيعات  مبالغ تنريم لمجموعةل يمكن المالية،  للموارد المقالي الهيكل لتعديل  أو على وللمحافرة 

   .جديدة  قروت  على  الحصول أو  قروت  سداد الديون، لتخفيت الموجودات  بعت بيع ديدة،ج أسهم  إصدار  ، المدفو  المال رأس
 
 تحديد يتم    الموارد المالية.بناء  على نسبة الدين إلى    مواردها المالية، تقوم المجموعة بمراقبة  المجالمقارنة بالشركات األخرا في نفس  بال

ناقصا النقد والنقد   االقترات كنجمالي يونالد صافي يتم احتساب  الموارد المالية.إجمالي مقسوما على   ونالدي  صافي احتساب هذه النسبة ب 
 صافي الديون.   إليهاالمركز المالي المجمع مضافا بيان كحقوق الملكية التي ترهر في  الموارد الماليةجمالي إ المعادل. ويتم احتساب 
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 ي: يل مما المالية الموارد تلك  إجمالي  يتكون الموارد المالية، مخابر  إدارة  لغرت

 
  2021  2020 

 9,479,463  14,057,688  ألجل  قروت 
 6,469,861  744,616  إلتزامات عقود اإليجار 

 4,786,723  1,848,426  دائنو مرابحات 
 13,168,003  8,605,324  قروت قصيرة األجل 

 4,562,792  4,093,088  بنوك دائنة

 38,466,842  29,349,142  إجمالي االقترات 
 (32,426,843)  (43,874,860)  معادل  ونقد نقد: يخصم

 6,039,999  (14,525,718)  الديون صافي
 39,739,812  47,894,589  الملكية  حقوقمجمو   

 45,779,811  33,368,871  إجمالي الموارد المالية 

 % 13  -  الموارد المالية نسبة الدين إلى 

 
 (19كوفيد )المستجد  فيروس كوروناعلى وباء  المترتب قراأل – 38

القباعات االقتصادية وقباعات   COVID - 19 سنة من رهور جائحة أكقر من  بعد   العديد من  تزال  تواجه اضبرابات  ال  األعمال 
 .بسبب اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس وعوامل عدم تيقن نتيجة الجائحة وأيضا  

 
، وتتلخص تلك  تتأقر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيت من المخابر الناتجة عن ذلك  المجموعةال تزال  

 اإلقار فيم يلي: 
 
 إدارة مخاطر االئتمان  -

ي تأقرت  العديد من اإلجراءات إلدارة المخابر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القباعات األكقر ضعفا  الت   المجموعة اتخذت إدارة  
 في المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوا عالن من إدارة تلك المخابر. 

 
أن تأخذ في االعتبار تأقير التقلبات العالمية في عوامل    المجموعة " من  COVID - 19عن وباء "تبلبت حاالت عدم اليقين الناجمة  

،  عليهوبناء     . 2021  ديسمبر  31االقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  
 . تمان المتوقعةكمخصص إضافي لخسائر االئ  دينار كويتي 197,132مبلغ صافي بتسجيل المجموعة قامت 

 
 
 إدارة مخاطر السيولة  -

اإلجراءات والتدابير المناسـبة.   بتقييم السـيولة ووضـع التمويل بعناية واتخاذالمجموعة  "، تقوم COVID - 19اسـتجابة لتفشـي وباء "
  بعناية.تقييم مركز السيولة لديها وذلك من خ ل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها المجموعة ستواصل 

 
 
 قياس القيم العادلة لألدوات المالية  -

ــح عنها للموجودات المالية يير  ــوق الحالية وذلك عند تحديد المبالغ المفصــ أخذت المجموعة في االعتبار اآلقار المحتملة لتقلبات الســ
ــعرة للمجموعة، وهذ ــل تقييم لإلدارة بناء  المسـ  على المعلومات المتاحة التي يمكن م حرتها كما في تاريخ البيانات المالية ا يمقل أفضـ

"، ـقاـمت المجموـعة بتقييم ـما إذا ـكاـنت القيـمة الـعادـلة للموجودات والمبلوـبات الـمالـية COVID - 19. ـبالنرر إلى ـتأقير وـباء "المجمـعة
أنه ال يوجد   المجموعةعليه، اسـتنتجت  وبناء    السـوق في الوضـع الحالي.تمقل السـعر الذ  يمكن تحقيقه للمعام ت بين المشـاركين في  

 ".COVID - 19" أ  أقر ماد  مترتب على وباء
 

 العادلة لألدوات غير المالية  القيمقياس  -
ــي وباء "المجموعة  ، قامت  المجمعة  كما في تاريخ البيانات المالية " على القيمة الدفترية لموجوداتها  COVID - 19بتحديد تأقير تفشـ

والـناتج من الـتأقير على الـتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه الموجودات يير المالية أو   2021 ديســــمبر  31يير الـمالـية كـما في  
ديســـمبر   31ا في  المشـــاركين في الســـوق للســـعر اعتماد على المنهج المســـتخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كم  توقعات
القـباـعات التي توـجد فيـها ـهذه الموجودات ـقد ـتأقرت ســــلـبا ، ومع اســــتمرار المـنابق الجغرافـية وأن بعت المجموـعة  . ـتدرك 2021

باســتمرار توقعات الســوق وتســتخدم االفتراضــات ذات الصــلة لتعكس قيمة هذه المجموعة  الوضــع في التبور واالنتشــار، تراقب  
أنه ال يوجد أ  أقر ماد  مترتب   المجموعةعليه، اسـتنتجت  وبناء    .المجمعة  المالية بشـكل مناسـب في البيانات الماليةالموجودات يير 

 ".COVID - 19" على وباء
 

تقييما  حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في رل الرروت االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة    المجموعةكما أجرت  
ورأس المال والسيولة. ريم    للمجموعةحول المخابر وحاالت عدم التأكد المستقبلية وذلك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي  

لديها موارد كافية ل ستمرار في مزاولة    المجموعة، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن  COVID - 19األقر المتفاقم لوباء  
البيانات المالية  عملياتها فض   عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأقر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل ماد . ونتيجة لذلك، فقد أعدت  

 مع أساس مبدأ االستمرارية.  بما يتوافق المجمعة للمجموعة 


