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

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 2019  2020  يضاحإ 

      

 263,609,049  176,979,249  23 إيرادات تشغيلية 

 (249,944,398)  (175,334,903)  23 تكاليف تشغيلية

 13,664,651  1,644,346  23 مجمل الربح     

 (8,235,713)  (7,504,839)  24 مصاريف عمومية وإدارية

 (384,710)  (492,211)  9 في القيمةاالنخفاض خسائر مخصص  صافي

 (327,628)  (232,440)  7 يء الحركةيمخصص مخزون ب

 (734,514)  (625,216)  6،  3 وإيفاء ته كاس

 3,982,086  (7,210,360)   ربح التشغيل )خسارة(    

 299,839  181,113   ممتلكات وعقارات ومعداتربح بيع 

 26,000   (104,000)  4 صافي )المحمل( المعكوم لخسائر االنخفاض في قيمة عقارات استالمارية

 500,128  (262,598)  25 تاستالمارا أرباح )خسائر( صافي

 (3,372,848)  (2,162,449)   يةمصاريف تمويل

 4,334,638  1,199,863  26 إيرادات أخرى

 (177,460)  (29,270)   مصاريف زكاة وصدقات

 ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( رة)خسا

 دارةوضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإل    

  

(8,387,701) 

 

5,592,383 

 (4,017)  -   حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (90,187)  -   ضريبة دعم العمالة الوينية

 (276,832)  -  30 مكافأة أعضاء مجلم اإلدارة 

 5,221,347  (8,387,701)   ربح السنة( ة)خسار    

      

      الخاص بـ : 

 3,617,154  (8,984,407)   مساهمي الشركة األم 

 1,604,193  596,706    الحصص يير المسييرة 

   (8,387,701)  5,221,347 

 21.14  (52.52)  27 ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس( )خسارة(

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

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 2019  2020  إيضاح 

 ربح السنة )خسارة(
 

 (8,387,701)  5,221,347 

      :)الخسارة الشاملة األخرى( األخرالدخل الشامل 

      المجمع األرباح أو الخسائر بيان بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى

 (59,556)  464,005   من العمليات األجنبيةعم ت ترجمة  فروقات

   464,005  (59,556) 

      

      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) 

 

(156,562) 

   (23,635)  (156,562) 

      

 (216,118)  440,370   للسنة )الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر

 5,005,229  (7,947,331)   امل للسنةالدخل الش)الخسارة الشاملة( مجموع 

      

      الخاص بـ :

 3,401,036  (8,544,037)   مساهمي الشركة األم 

 1,604,193  596,706   الحصص يير المسييرة

 5,005,229  (7,947,331)   الدخل الشامل للسنة)الخسارة الشاملة( مجموع 

 
 ات المالية المجمعة من البيان كل جزءا  ( تش38( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 المجمع  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2020ديسمبر  31 فيالمنتهية  للسنة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 

  رأم المال

 
 

  أسهم خزانة

 
 احتيايي

  خزانةالأسهم 

 
 احتيايي
  اجباري

 
 احتيايي

 اختياري 

التغيرات  
التراكمية في 
  القيمة العادلة

 احتيايي
 ترجمة

  عم ت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة

 
 

  المجمو  الجزئي
 الحصص

  المسييرة يير 

 
 

 المجمو 

 48,144,809   1,378,388  46,766,421   ¤ 20,727,311  (425,687)  (385,735)  1,817,340  7,670,607  1,266,488  (244,480)  16,340,577 2019يناير  1في  الرصيد

 5,221,347   1,604,193  3,617,154  3,617,154  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة

 (216,118)  -  (216,118)  ¤ -  (59,556)  (156,562)  -  -  -  -  - األخرى ةالشامل الخسارة

 5,005,229   1,604,193  3,401,036   3,617,154  (59,556)  (156,562)  -  -  -  -  - للسنة الدخل الشامل ة(الشامل )الخسارة مجمو 

 (3,258,684)  -  (3,258,684)  (3,258,684)  -  -  -  -  -  -  - (30)إيضاح  - فلم للسهم( 20نقدية )أرباح توزيعات 

 (990,000)  (990,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص يير المسييرة

 46,926   46,926  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الحركة على الحصص يير المسييرة

 58,863   58,863  -  -  -  -  -  -  -  -  - اقتناء حصص يير مسييرة

 -  -  -  (398,819)  -  -  -  398,819  -  -  - جباريحتيايي اإلالمحول ل 

 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 2019ديسمبر  31الرصيد في 

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

 440,370  -  440,370  ¤ -  464,005  (23,635)  -  -  -    - اآلخر الدخل الشاملاألخرى(  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 المسييرة

 -  -  -  (817,029)  -  -  -  -  -  -  817,029 (30، 12)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 
 

 

 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

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 2020  2019 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ربح السنة قبل حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة)خسارة( 
 (8,387,701) الوينية ومكافأة أعضاء مجلم اإلدارة

 
 5,592,383 

    التسويات:

 384,710   492,211 في القيمةاالنخفاض مخصص خسائر  صافي   
 9,823,202   7,762,793 استه ك وإيفاء   
 (299,839)  (181,113) ممتلكات وعقارات ومعداتربح بيع    
 (26,000)  104,000 صافي المحمل )المعكوم( لخسائر االنخفاض في قيمة عقارات استالمارية   
 327,628   232,440 ةيء الحركيمخصص مخزون ب   
 (500,128)  262,598 صافي خسائر )أرباح( استالمارات   
 3,372,848   2,162,449  يةمصاريف تمويل   
 (65,265)  (160,958) يرادات فوائدإ   
 1,797,544   1,435,584 مخصص مكافأة نهاية الخدمة   

 3,722,303   20,407,083 

    لوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمي

 (1,212,771)  10,982,562  مخزون
 23,586,922   15,000,142 صافي موجودات / ميلوبات عقود

 (22,154,364)  55,601,892 مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 9,067,046   (41,368,360) دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 29,693,916   43,938,539 التشغيلية العمليات التدفقات النقدية الناتجة من
 (169,574)  (91,319) حصة ضريبة دعم العمالة الوينية المدفوعة

 (28,584)  - حصة الزكاة المدفوعة

 (50,000)  (367,411) مكافأة أعضاء مجلم اإلدارة المدفوعة

 (3,000,292)  (2,374,580) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 26,445,466   41,105,229 األنشية التشغيلية ة منالتدفقات النقدية الناتج صافي
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (5,188,752)  (2,562,551) ممتلكات وعقارات ومعداتالمدفو  لشراء 
 1,009,744   400,491 ممتلكات وعقارات ومعداتالمحصل من بيع 
 (404,683)  - حق انتفا المدفو  لشراء 

 (1,329,548)  1,433,359 استالماريةصافي الحركة على نقد في محفظة 
 (6,466,202)  (14,397,683) األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل  موجودات ماليةالمدفو  لشراء 

 7,755,424   12,949,939 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل  موجودات ماليةالمحصل من بيع 
 69,462   187,195 إيرادات فوائد مستلمة

 89,691   37,392 توزيعات أرباح نقدية مستلمة

 (4,464,864)  (1,951,858) في األنشية االستالمارية ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,709,173   (299,807) قروض ألجل
 (2,902,902)  (6,195,604) تمرابحادائنو 

 (470,138)  (666,242) اإليجارلتزامات عقود المدفو  ال
 (11,889,141)  (6,835,805)  قروض قصيرة األجل

 (99,856)  (5,969,073) بنوك دائنة
 (3,288,242)  (2,092,251) مدفوعة يةمصاريف تمويل

 (3,344,855)  (1,146) توزيعات نقدية مدفوعة
 (990,000)  (1,320,000) ات مدفوعة للحصص يير المسييرةتوزيع

 (21,275,961)  (23,379,928) األنشية التمويلية التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي 

 704,641   15,773,443 في نقد ونقد معادل الزيادة صافي
 15,948,759   16,653,400 نقد ونقد معادل في بداية السنة 

 16,653,400   32,426,843 (11ل في نهاية السنة )إيضاح نقد ونقد معاد
 

 
 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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 تأسيم الشركة األم وأيراضها  - 1

شرررركة المجموعة المشرررتركة للتجارة )والمعروفة سرررابقا باسرررم  "الشرررركة األم"ش.م.ك. )عامة(  –المجموعة المشرررتركة للمقاوالت  إن شرررركة
شركة هي شركة مساهمة كويتية ذ.م.م.(، - الحمد فعبد اللييسليمان خالد  –والمقاوالت  سيم ال  األم )عامة( مسجلة في دولة الكويت. تم تأ

سيم رقم شير 1965 نوفمبر 15والمنرخ في  4/ ب / جلد  215 بموجب عقد تأ سجل التجاري  وتعدي ته ال حقة وآخرها ما تم التأ عليه بال
على قرار الجمعية العامة يير العادية المنعقدة  بناء   2020يوليو  22بتاريخ  14/7رقم من إدارة الشركات المساهمة  صادرةبموجب مذكرة 

 (.12، حيث تم تعديل رأم مال الشركة األم ليصبح كما هو مبين في إيضاح رقم )2020 يونيو 26بتاريخ 
 
 .2006يناير  23 منذالكويت  بورصةفي رجة مدالشركة األم  إن
 

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

 ن خدمات أخرى.واإلشراف عليها وما يتعلق بها م
 صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .2
 .تجارة وتعبئة وتغليف اإلسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .3
 الخلي الخرساني الجاهز .4
 ال المدنية )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(.تصنيع وتنفيذ أعمال األصباغ والديكورات ال زمة لتنفيذ األعم .5
 إنتاج األسفلت. .6
 شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات ال زمة لتنفيذ أيراض الشركة األم. .7
 تملك وسائل النقل ال زمة ألنشية الشركة األم. .8
 تماليل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه األيراض. .9

 لفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن يريق استالمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.استغ ل ا .10
 

ويجوز للشرركة األم أن تكون لها  بالوكالة.ويكون للشرركة األم مباشررة األعمال السرابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصرفة أصريلة أو 
مع الهيئات التي تزاول أعماال شرربيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أيراضررها في دولة الكويت أو في  مصررلحة أو تشررترك بأي وجه

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

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

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

وهي خاضرعة للموافقة عليها  .2021 مارم 24بتاريخ  إدارة الشرركة األمتمت الموافقة على إصردار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلم 
إن الجمعية العامة السررنوية للمسرراهمين لديها صرر حية تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد  .ركة األممن قبل الجمعية العامة لمسرراهمي الشرر

 .إصدارها
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 2 
 :أسم اإلعداد -أ 

وتتلخص  الدولية،معايير المحاسررربة تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصرررادرة عن مجلم 
  يلي:السياسات المحاسبية الهامة فيما 

 
ويتم إعدادها على أسام مبدأ التكلفة التاريخية  األم،يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمالل العملة الرئيسية للشركة 

 مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخرالموجودات وال ألرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل ا فيما عدا
 تدرج بقيمتها العادلة. والتي

 
بيع تسررررررتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفو  مقابل السررررررلع والخدمات. إن القيمة العادلة هي المبلغ المسررررررتلم عن 

 سداد االلتزام في معاملة عادية بين أيراف السوق كما في تاريخ القيام.األصل أو المدفو  ل
 

اضرررررررات إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتيلب من اإلدارة إجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفتر
سبية للمجموعة. لقد تم اإلفصاح سات المحا سيا سبية الهامة في إيضاح رقم  في عملية تيبيق ال عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحا

الرئيسررررية للتقديرات يير المنكدة ممااللة لتلك الميبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسررررنة المالية  المصررررادر(. إن غ - 2)
 (.38على المجموعة وذلك وفقا لما هو مبين في إيضاح ) 19د ستالناء تأالير تفشي جائحة فيروم كوفيا، ب2019ديسمبر  31المنتهية في 

 
 المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير
 

 والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية المعايير
 

بقة باستالناء التغيرات الناتجة عن إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة ممااللة لتلك الميبقة في السنة السا
 وبيانها كالتالي: 2020يناير  1تيبيق بعض المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير كمـا في 
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 تعريف األعمال –( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعدي ت على 

الُمعرفة،  المصرريلحات(( هي تغييرات على ملحق أ، 3) رقم المالية للتقارير وليالد المعيارالتعدي ت في تعريف األعمال )تعدي ت على 
 ( فقي، وبيانها كما يلي:3) رقم المالية للتقارير الدولي للمعياروإرشادات التيبيق واألماللة التوضيحية 

 

 ن على األقل ُمدَخل وعملية موضوعية يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار األنشية والموجودات المستحوذ عليها كأعمال يجب أن تتضم
 تسهمان معا  بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج.

  تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خ ل التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعم ء، وإزالة اإلشارة إلى القدرة على تخفيض
 التكاليف.

  في تقييم ما إذا كان قد تم اإلستحواذ على عملية موضوعية.إضافة إرشادات وأماللة توضيحية لمساعدة المنشآت 

 ومواصلة اإلنتاج. مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي ُمدخ ت أو عمليات  إزالة 

 والموجودات المستحوذ عليها ال تمالل  إضافة َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسي لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشية
 .األعمال

 
في أو  تسري التعدي ت أع ه على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ

 .2020يناير  1بعد 
 

( 7( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39المحاسررررررربة الدولي رقم ) ومعيار –( 9تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 "إص ح معدل الفائدة"

( "األدوات المالية: االعتراف والقيام" توفر 39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9إن التعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
يع ع قات التحوي التي تتأالر بشرركل مباشررر بإصرر ح معدل الفائدة. تتأالر ع قة التحوي إذا أدى عدد ا من التخفيفات، والتي تنيبق على جم

سام البند المغيى بالتحوي أو أداة  شأن توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أ . لم يكن لهذه التحوياإلص ح إلى حالة من عدم التأكد ب
  حيث ال يوجد لديها أي ع قات تحوي من معدل الفائدة.المجمعة للمجموعة التعدي ت أي تأالير على البيانات المالية 

 
 

 "تعريف األهمية النسبية" –( 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعدي ت
ية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن ينالر توفر تلك التعدي ت تعريف ا جديد ا لألهمية النسبية التي تنص على أن "المعلومات تعتبر جوهر

بيانات حذفها أو تحريفها أو إخفائها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية لأليراض العامة استنادا  إلى تلك ال
ية سرررتعتمد على يبيعة أو تأالير المعلومات، المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشرررأة محددة". توضرررح التعدي ت أن األهمية النسرررب

سواء بشكل فردي أو باإلضافة إلى معلومات أخرى في سياق البيانات المالية. يعتبر التحريف في المعلومات جوهري ا إذا كان من المتوقع 
سيون. لم يكن لهذه التعدي ت أي ت شكل معقول أن ينالر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئي ، المجمعة أالير على البيانات الماليةب

 .المجموعةكما ليم من المتوقع أن يكون لهذه التعدي ت أي تأالير مستقبلي على 
 
 2018مارم  29المفاهيم للتقارير المالية الصادرة في  إيار

ا، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتيلبات في أي معيار. إن الغرض من إيار المفاهيم  إن إيار المفاهيم ليم معيار 
هو مسرررراعدة مجلم معايير المحاسرررربة الدولية في تيوير المعايير، ومسرررراعدة القائمين على إعداد البيانات المالية على تيوير سررررياسررررات 

ها. سرينالر ذلك على محاسربية متسرقة في حالة عدم وجود معيار سراري قابل للتيبيق، ومسراعدة جميع األيراف على فهم المعايير وتفسرير
الكيانات التي يورت سرررررياسررررراتها المحاسررررربية بناء  على إيار المفاهيم. يتضرررررمن إيار المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف 

ت المالية المحدالة ومعايير اإلعتراف بالموجودات واإللتزامات ويوضرررح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعدي ت أي تأالير على البيانا
 .المجمعة للمجموعة

 
   COVID-19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ -"التأجير"  16تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ريالدولي للتقار اريعلى المع ليتعد COVID -19 تتعلق بـر ريتأج ازاتيامت ةيالمحاسبة الدول ريي، أصدر مجلم معا2020 ويما 28في 
رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار ارياإلرشرراد الوارد في المع قيمن تيب نيإعفاء المسررتأجر  تي". تقدم هذه التعدري( عقود التأج16رقم ) ةيالالم
وكمبرر عملي،   COVID -19مباشر لجائحة كتأالير ريالتأج ازاتيالناتجة عن امت ريعلى عقد التأج  تيالمحاسبة عن التعد بشأن( 16)
. التأجيرفي عقد  تعديلمن المنجر تمالل   COVID -19المتعلقة بـررررررر أجيرـرررررررالت امتيازاتما إذا كانت  مييعدم تق اريتأجر اختللمس جوزي

 بـ المتعلقة ريالتأج ازاتيامت جةينت ريفي مدفوعات عقد التأج رييبالمحاسررررررربة عن أي تغ اريهذا االخت أخذيالمسرررررررتأجر الذي  قوميوبالتالي 
COVID -19 في عقد     يتعد رييذلك التغ ماللي(، إذا لم 16رقم ) ةيالمال ريالدولي للتقار اريوفقا  للمع رييالمحاسررربة عن التغ ةقيبنفم ير

 .ريالتأج
 
 .المبكر قيالسماح بالتيب تمي، كما 2020 ويوني 1التي تبدأ في أو بعد  ةيالسنو ةيعلى الفترات المال  تيالتعد قيتيب تمي

 
. لم تقم للمجموعة المجمعة ولكن ليم لها أالر على البيانات المالية 2020لتفسرررررريرات األخرى للمرة األولى في بعض التعدي ت وا تنيبق

 بالتيبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعدي ت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد. المجموعة
 

 المعايير والتعديالت الصادرة وغير جارية التأثير
 جارية ويير الصررررادرة الجديدة والتعدي تالمعايير  تيبيقب لمجموعةالم تقم المجمعة على إصرررردار البيانات المالية  الموافقة ختاريفي  كما

   :التأالير
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 (3تعدي ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -الرجو  إلى إيار المفاهيم 

سبة ال2020في مايو   -( "تجميع األعمال" 3دولية تعدي ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )، أصدر مجلم معايير المحا
، باإلشارة 1989إشارة إلى إيار المفاهيم. تهدف التعدي ت إلى استبدال اإلشارة إلى إيار إعداد وعرض البيانات المالية الصادر في عام 

 دون تغيير متيلباته بشكل كبير. 2018مارم  29 إلى اإليار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في
 

( لتجنب األرباح أو الخسرررائر المحتملة في 3أضررراف مجلم المعايير أيضرررا  اسرررتالناء  لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( أو لجنة 37ر المحاسررررربة الدولي رقم )" والتي تنشرررررأ عن االلتزامات والميلوبات المحتملة التي سرررررتكون ضرررررمن نياق معياالالاني"اليوم 

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

سه، قرر  ( للموجودات المحتملة التي لن 3توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) المجلمفي الوقت نف
 وعرضها. المجمعةباستبدال اإلشارة إلى إيار إعداد البيانات المالية تتأالر 
 

ليم من المتوقع أن يكون  وتيبق بأالر مسرررتقبلي. 2022يناير  1سرررارية المفعول للفترات السرررنوية التي تبدأ في أو بعد  التعدي تإن تلك 
 .لهذا التعديل تأالير مادي على المجموعة

 
 ""الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد ما قبل قصد االستخدام –( 16لدولي رقم )تعدي ت على معيار المحاسبة ا

"الممتلكات والعقارات  –( 16، أصرررررردر مجلم معايير المحاسرررررربة الدولية تعدي ت على معيار المحاسرررررربة الدولي رقم )2020في مايو 
الخصررم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات، أي  العوائد ما قبل قصررد االسررتخدام"، والذي يحظر على المنشررآت - والمعدات

ذلك، عائدات من بيع تلك البنود المنتجة أالناء إيصررالها إلى موقع التشررغيل وجعلها جاهزة للتشررغيل باليريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال  من 
 .الخسائرتعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف تجهيزها في األرباح أو 

 
 الممتلكاتويجب تيبيقه بأالر رجعي على بنود  2022يناير  1إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ن والعقارات والمعدات المتاحة ل سررررررتخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضررررررة، عندما تقوم المنشررررررأة بتيبيق التعديل ألول مرة. ليم م
 .المجموعةالمتوقع أن يكون لهذا التعديل تأالير مادي على 

 
 "العقود المالقلة بااللتزامات: تكاليف إتمام العقد" –( 37الدولي رقم ) المحاسبةعلى معيار  عدي تت

سبة الدولي رقم )2020في مايو  سبة الدولية تعدي ت على معيار المحا ف التي يجب على ( لتحديد التكالي37، أصدر مجلم معايير المحا
 المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مالق   بااللتزامات أو متكبدا  خسائر.

 
تيبق التعدي ت "يريقة التكلفة ذات الصرررلة المباشررررة". تتضرررمن التكاليف المرتبية مباشررررة بعقد تقديم سرررلع أو خدمات ك   من التكاليف 

شرررة بأنشررية العقد. إن التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرررة بالعقد ويتم اسررتبعادها ما لم يتم اإلضررافية وتوزيع التكاليف المرتبية مبا
 تحميلها صراحة على اليرف المقابل بموجب العقد.

 
لى العقود هذه التعدي ت عالمجموعة . سررتيبق 2022يناير  1سررارية المفعول لفترات التقارير السررنوية التي تبدأ في أو بعد إن التعدي ت 

ية فترة التقرير السرررررررنوي التي تيبق فيها التعدي ت ألول مرة تف  التي لم  ماتها في بدا هذا  .بعد بجميع التزا ليم من المتوقع أن يكون ل
 .التعديل تأالير مادي على المجموعة

 
 2020 - 2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 

 :2020 – 2018للتعدي ت من دورة التحسينات السنوية فيما يلي ملخص 
 

 المعيار شرررررررركة تابعة تيبق -(: "تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة 1الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) المعيار
 ألول مرة"

( لقيام فروق 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )( من D16 – aيسررررررمح التعديل للشررررررركة التابعة التي تختار تيبيق الفقرة )
على تاريخ انتقال الشررررركة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير  الترجمة التراكمية باسررررتخدام المبالغ المفصررررح عنها من قبل الشررررركة، بناء  

 المالية.
 

ليم من المتوقع أن يكون  مع السماح بالتيبيق المبكر. 2022يناير  1بعد  السنوية التي تبدأ في أو للفتراتالمفعول  ساريإن هذا التعديل 
 .لهذا التعديل تأالير مادي على المجموعة

 
 "٪( إللغاء االعتراف بالميلوبات المالية10"الرسوم في اختبار ) –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

د تقييم ما إذا كانت شررروي االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اخت فا  جوهريا  يوضررح هذا التعديل الرسرروم التي تتضررمنها المنشررأة عن
عن شرررروي االلتزام المالي األصرررلي. تشرررمل هذه الرسررروم فقي تلك المدفوعة أو المسرررتلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسررروم 

ر. تقوم المنشررأة بتيبيق التعديل على الميلوبات المالية التي يتم تعديلها المدفوعة أو المسررتلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخ
  .أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تيبق فيها المنشأة التعديل بشكل أولي

 
هذه المجموعة بالتيبيق المبكر. سررتيبق مع السررماح  2022يناير  1إن هذا التعديل سرراري المفعول للفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد 

ل بشرررركل التعدي ت على الميلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السررررنوي التي تيبق فيها المنشررررأة التعدي
 .المجموعةأولي. ليم من المتوقع أن يكون لتلك التعدي ت تأالير مادي على 
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 ""تصنيف الميلوبات كمتداولة أو يير متداولة –( 1يار المحاسبة الدولي رقم )التعدي ت على مع

( 1من معيار المحاسرررربة الدولي رقم ) 76إلى  69، تعدي ت على الفقرات من 2020أصرررردر مجلم معايير المحاسرررربة الدولية في يناير 
 :التعدي تلتحديد متيلبات تصنيف الميلوبات على أنها متداولة أو يير متداولة. توضح 

 .المقصود بالحق في تأجيل التسوية •
 .أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودا  في نهاية الفترة المالية •
 .أن هذا التصنيف ال يتأالر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل •
 .لكية، فلن تنالر شروي االلتزام على تصنيفهاأنه فقي إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل للتحويل هي نفسها أداة الم •
 

حالي ا المجموعة ويجب تيبيقها بأالر رجعي. تقوم  2023يناير  1إن تلك التعدي ت سرررارية المفعول للفترات السرررنوية التي تبدأ في أو بعد 
 .لب إعادة تفاوضبتقييم تأالير التعدي ت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتي

 
 التجميع:أسم  -ب  

ش.م.ك. )عامة( "الشررررركة األم" وشررررركاتها  –تتضررررمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لشررررركة المجموعة المشررررتركة للمقاوالت 
 (:التابعة التالية )المشار إليها بالمجموعة

  نسبة الملكية      
 )مباشرة ويير مباشرة(

  بلد التأسيم  الشركة التابعة
األنشية 
 الرئيسية

 
2020  2019 

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

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

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

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

             شركة المعروف والبرجم المشتركة للتجارة العامة 
 ذ.م.م. –عبد الرحمن موسى المعروف وشركاه  –والمقاوالت 

 
 %90  %90  مقاوالت  الكويتدولة 

اإلمارات   ذ.م.م. –وعة المشتركة للمقاوالت اإلمارات شركة المجم
 العربية المتحدة

 %49  %49  مقاوالت 

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

 
  الكويتدولة 

تجارة عامة 
 ومقاوالت

 65%  65% 

 %70  %70  مقاوالت  سلينة ُعمان  .ش.م.م –المية شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت الع
 
 

ذ.م.م. )دولة اإلمارات العربية  –قامت الشررركة األم بتأسرريم شررركة المجموعة المشررتركة للمقاوالت اإلمارات  2013فبراير  21بتاريخ 
ربح أو خسررارة الشررركة التابعة هي على أن يكون نسرربة الشررركة األم من توزيع  المدفو ،% من رأم المال 49المتحدة( بنسرربة مشرراركة 

 %.49رأم المال بنفم النسبة وهي  في% مع االحتفاظ بنسبة الملكية 90
 

 السعودية. والمملكة العربيةمارات العربية المتحدة دولة اإل تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لفرعي الشركة األم في كل من
 

 ات التي تسيير عليها الشركة األم. وتوجد السييرة عندما تكون الشركة األم:إن الشركات التابعة هي الشرك
 ذات سلية على الشركة المستالمر فيها. •
 قابلة للتعرض للخسارة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستالمر فيها. •
 شركة المستالمر فيها.سليتها في التأالير على عوائد ال استخداملديها القدرة على  •
 

تقوم الشررركة األم بإعادة تقييم مدى سررييرتها على الشررركة المسررتالمر فيها إذا أشررارت الحقائق والظروف بأنه هناك تغييرات على واحد أو 
 أكالر من عناصر السييرة الال الة المبينة أع ه.

 
 

فانه يكون لديها السررلية على الشررركة المسررتالمر فيها  فيها،مر عند تملك المجموعة لنسرربة أقل من أيلبية حقوق التصررويت بالشررركة المسررتال
القدرة العملية على توجيه األنشررية ذات الصررلة للشررركة المسررتالمر فيها من جانبها. تأخذ  إلعيائهاعندما تكون حقوق التصررويت لها كافية 

التصويت في الشركة المستالمر فيها إلعياء السلية الشركة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق 
  عليها، بما في ذلك:

 حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين. •
 حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة، وأصحاب األصوات األخرى أو األيراف األخرى. •
 قدية أخرى.الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعا •
القرارات ، بما في ذلك  اتخاذعلى توجيه األنشية ذات الصلة عند  األم أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى مدى القدرة المالية للشركة •

   أنماي التصويت في االجتماعات السابقـة للمساهمين.
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  .الفعلية السررييرة زوال تاريخ وحتى الفعلية السررييرة بدء ريختا من التابعة للشررركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضررمن

ل تحديدا، يتم ادراج اإليرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خ ل السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخ
 عندال سررييرة الشررركة األم على الشررركة التابعة. الشررامل اآلخر المجمع من تاريخ حصررول الشررركة االم على السررييرة وحتى تاريخ زو

 يير واألرباح والخسرررائر المتبادلة األرباح فيها بما بالكامل،الشرررركات  بين المتبادلة والمعام ت األرصررردة جميع اسرررتبعاد يتم التجميع،
 في تتم التي األخرى ولألحداث لمتمااللةا للمعام ت موحدة محاسررربية سرررياسرررات باسرررتخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة
 .متشابهة ظروف

 
األرباح أو  .المجموعة ملكية حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسييرة يير الحصص إظهار يتم

شركة األم والحصص يير المس شامل اآلخر المتعلقة بمساهمي ال ييرة حتى إن نتج عن ذلك قيد عجز الخسائر وكل بند من بنود الدخل ال
 في رصيد الحصص يير المسييرة.

 
ضررررمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبالغ كمعاملة يتم المحاسرررربة عن التغير في حصررررة الملكية لشررررركة تابعة مع عدم التغير في السررررييرة 

ة بها في الشركات التابعة. إن أية فروقات الدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص يير المسييرة لتعكم التغيرات للحصص المتعلق
بها مباشرررة في حقوق المـررررررررلكية  االعترافبين الرصرريد المعدل للحصررص يير المسررييرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفو  أو المحصررل يتم 

 رصيد الحصص يير الخاصة بم ك الشركة األم. يتم قيد الخسائر على الحصص يير الـررررررمسييرة حتى وإن نتج عن ذلك القيد عجز في
 فإنها تقوم باآلتي: تابعة،المسييرة. إذا فقدت المجموعة السييرة على شركة 

 الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والميلوبات للشركة التابعة. استبعاد •
 القيمة الدفترية للحصص يير المسييرة. استبعاد •
 في حقوق الملكية.فروق تحويل العم ت األجنبية المتراكمة المسجلة  استبعاد •
 إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم. •
 إدراج القيمة العادلة ألي استالمار محتفظ به. •
 إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. •
المرحلة يبقا لما  حأو األرباإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر  •

 يلزم لهذه البنود.
 

 تصنيفات الجزء المتداول ويير المتداول:    -ج
 تعرض المجموعة الموجودات والميلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادا  إلى تصنيف المتداول / يير المتداول.

 تعتبر الموجودات متداولة إذا:
 عة بيعها أو استه كها خ ل دورة التشغيل العادية، أوكانت من المتوقع تحققها أو تنوى المجمو -
 كانت محتفظ به لغرض المتاجرة، أو -
 كانت من المتوقع تحققها خ ل االني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز المالي، أو -
 بعد تاريخ بيان المركز المالي.كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة االني عشر شهرا  على األقل  -

 
  تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات يير متداولة.

 
 تعتبر الميلوبات متداولة إذا:

 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أو -
 محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة، أو -
 أو المالي،بعد تاريخ بيان المركز كان من المتوقع تسويتها خ ل االني عشر شهرا   -
 المالي.ال يوجد حق يير مشروي لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن االني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  -

  تصنف المجموعة كافة ميلوباتها األخرى كـميلوبات يير متداولة.
 

  المالية:األدوات    -د 
. يتم إدراج الموجودات المالية والميلوبات المالية عندما "كموجودات مالية" و"ميلوبات مالية"لية تقوم المجموعة بتصرررررررنيف أدواتها الما

 تكون المجموعة يرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 
 

رباح والخسررائر التي التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واأل االتفاقيةيتم تصررنيف األدوات المالية كميلوبات أو حقوق ملكية يبقا لمضررمون 
تتعلق باألداة المالية المصنفة كميلوبات تدرج كمصروف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية 

موجودات يتم قيدها مباشررررررة على حقوق الملكية. يتم إظهار األدوات المالية بالصرررررافي عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسرررررديد ال
 .والميلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد الميلوبات في آن واحد

 
الموجودات المالية بالقيمة  المدينين، المعادل،نقد النقد والتتضررررمن الموجودات والميلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع 

 ،بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشررررررامل اآلخر الموجودات المالية الخسررررررائر، موجودات / ميلوبات العقود،العادلة من خ ل األرباح أو 
 والدائنين.التزامات عقود اإليجار ، المرابحات البنكية والتسهي ت االئتمانية،القروض 
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  الموجودات المالية: (1
 تصنيف الموجودات المالية   
وجودات المالية، يتيلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باسرررررتالناء أدوات لتحديد فئة تصرررررنيف وقيام الم

الملكية والمشرررررتقات، اسرررررتنادا  إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة بإدارة موجودات المجموعة وكذلك خصرررررائص التدفقات النقدية 
 التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.

 
 ذج األعمالتقييم نمو

لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، وتحقيق التدفقات النقدية  تهاتحدد المجموعة نموذج أعمالها وفق مستوى يعكم أفضل وسيلة إلدار
التعاقدية. وهذا سررررواء كان هدف المجموعة الوحيد هو تحصرررريل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصرررريل التدفقات النقدية 

عاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا. وإذا لم تنيبق أي من هاتين الحالتين )كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية الت
لة من خ ل األرباح أو  عاد مة ال بالقي قام  ية تصرررررررنف كجزء من نموذج أعمال البيع وت مال فإن الموجودات ال تاجرة(،  أليراض الم

 م نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل.الخسائر. ال يتم تقيي
 

 اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقي –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمالل فقي مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 
تحصررريل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصررريل التدفقات النقدية التعاقدية نموذج االعمال ل حتفاظ بالموجودات لغرض  تحديدعندما يتم 

 تحقق"اختبار  فقيمدفوعات ألصرل المبلغ والفائدة في مالل تبتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ت والبيع، تقوم المجموعة
عند االعتراف  موجودات الماليةرف "أصررررل المبلغ" بالقيمة العادلة للمدفوعات أصررررل المبلغ والفائدة فقي". أليراض هذا االختبار، يُع

)على سررررررربيل المالال، في حالة أن يمالل مدفوعات ألصرررررررل المبلغ أو إيفاء  الموجودات الماليةوقد يتغير على مدى عمر  ،المبدئي
سي/الخصم(. إن العناصر  سي تتمالل بصورة نمو الجوهريةالق سا  للنقودذجية في مراعاة القيمة الزمنية للفائدة في أي ترتيب إقراض أ

 ومخاير االئتمان. 
 

أي تغيير في نموذج األعمال المسرررررتخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة  حصرررررولبإعادة التصرررررنيف فقي في حال  المجموعة تقوم
بدرجة كبيرة ولم تحدث  التغييرات هذه مالل تكرارالمتوقع  يير التغيير. ومن حصولال حقة ل التقريرالتصنيف اعتبارا  من بداية فترة 

 خ ل السنة.
 

 االعتراف المبدئي
خ الذي يتم فيه تسليم األصل للمجموعة أو شرانه وهو التارييتم االعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ التسوية، 

دلة مضررررررراف إليها تكاليف المعام ت لكافة الموجودات المالية يتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئيا  بالقيمة العا المجموعة.من قبل 
 يير المدرجة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر.

 
 إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية )كليا أو جزئيا( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في اسرررررررت م التدفقات النقدية من الموجودات 
الحالتين التاليين: )أ( إذا تم  إحدىية، أو عندما تحول المجموعة حقها في اسررت م التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في المال

أو )ب( عندما ال يتم تحويل جميع المخاير  المجموعة،تحويل جميع المخاير والعوائد الخاصرررررررة بملكية الموجودات المالية من قبل 
ات المالية أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السرررررييرة على الموجودات المالية. عندما تحتفظ المجموعة بالسرررررييرة، والعوائد للموجود

  فيجب عليها االستمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.
 

 فئات قياس الموجودات المالية
 :راف المبدئي ضمن التصنيفات التاليةبتصنيف موجوداتها المالية عند اإلعت المجموعة تقوم

 .أدوات الدين بالتكلفة الميفأة 

  إلى بيان األرباح  االعتراف، مع إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إلغاء خ ل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من  الدينأدوات
 أو الخسائر المجمع.

  إلى بيان  االعترافاآلخر، مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إلغاء أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل
 .األرباح أو الخسائر المجمع

 
 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

 تقام الموجودات المالية بالتكلفة الميفأة إذا كانت تتوافق مع الشريين التاليين:
 ملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى ت -
الشررروي التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضررمن بشرركل أسرراسرري مدفوعات المبلغ األصررلي  -

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
 

سها بالتكلفة الميفأة تقام الحقا  ب ستخدام يريقة العائد الفعلي المعدلة بخسائر انخفاض القيمة، أدوات الدين التي تم قيا التكلفة الميفأة با
إن وجدت. يتم االعتراف باألرباح والخسررائر في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصررل أو تعديله أو انخفاض 

   قيمته.
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 يريقة العائد الفعليو الميفأة التكلفة

لفعلي هي اليريقة الحتسرراب التكلفة الميفأة ألداة الدين وتخصرريص إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصررلة. بشرركل عام، يريقة العائد ا
الذي يقوم بخصم التحصي ت النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاي المدفوعة  السعرفإن معدل العائد الفعلي هو 
زءا  من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعام ت واألقساي أو الخصومات األخرى( باستالناء الخسائر االئتمانية أو المستلمة التي تشكل ج

 المتوقعة، من خ ل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيالما ينيبق، فترة أقصرررررررر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف
لمالية التي تم شرانها أو الناشئة عن ضعف ائتماني، يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا عن المبدئي. بالنسبة للموجودات ا

د يريق خصرررم التدفقات النقدية المسرررتقبلية المقدرة، بما في ذلك الخسرررائر االئتمانية المتوقعة، لتصرررل إلى التكلفة الميفأة ألداة الدين عن
 االعتراف المبدئي.

 
فأة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي مخصرروما  منها المبالغ المسررتلمة من أصررل المبلغ التكلفة المي

باإلضرررررافة إلى اإليفاء التراكمي باسرررررتخدام يريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبلغ المبدئي ومبلغ االسرررررتحقاق، المعدلة بمخصرررررص 
 ية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة الميفأة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصص الخسائر. الخسائر. إن القيمة الدفتر

 
 والموجودات األخرى تصنف كأدوات دين بالتكلفة الميفأة. إن النقد والنقد المعادل، المدينين

 
 النقد والنقد المعادل 

 األجل البنوك والودائع تحت اليلب لدى البنوك واالسرررتالمارات قصررريرة ولدى الصرررندوق في النقد في المعادل والنقد النقد يتمالل
 والتي النقد محددة من مبالغ إلى للتحويل اإليدا  والقابلة تاريخ من أقل أو شرررهور 3 فترة خ ل تسرررتحق والتي السررريولة عالية

 .القيمة التغيرات في حيث من يير مادية تتعرض لمخاير
 

 مدينون 
تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضررررمن النشرررراي االعتيادي، ويتم  بضررررائع،غ المسررررتحقة من العم ء عن بيع ن المبالييمالل المدين

مخصرررص  االعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقام فيما بعد بالتكلفة الميفأة باسرررتخدام يريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصرررا  
 االنخفاض في القيمة. 

 
 

 عادلة من الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة ال
 تقوم المجموعة بقيام أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر عند التوافق مع الشريين التاليين:

االحتفاظ بأداة الدين ضرررررررمن نموذج األعمال الذي يتحقق هدفه عن يريق الحصرررررررول على تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات  -

 المالية.

 جتياز الشروي التعاقدية لألصل المالي اختبار معايير سداد المبلغ األصلي وفوائده.ا -

ات أدوات الدين بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسررائر تقام الحقا  بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسررائر نتيجة التغير
راف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسرررائر تحويل العم ت األجنبية في بيان األرباح في القيمة العادلة في الدخل الشرررامل اآلخر. يتم االعت

أو الخسررائر المجمع. عند إلغاء االعتراف، فإن األرباح أو الخسررائر التي سرربق االعتراف بها في الدخل الشررامل اآلخر يعاد تبويبها من 
 الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
المجموعة االستالمارات في سندات مسعرة ويير مسعرة كأدوات دين بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر، وإدخالها  تصنف

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

 املأدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش
عند التحقق المبدئي، يجوز للمجموعة أن تقرر تصررنيف بعض من أدوات الملكية دون الرجو  في ذلك بالقيمة العادلة من خ ل الدخل 

( "األدوات المالية: العرض"، وال 32الشرررررررامل اآلخر عندما تتوافق مع تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسررررررربة الدولي رقم )
 جرة. يتحدد ذلك التصنيف لكل أداة على حدة.يحتفظ بها لغرض المتا

 
ح إن األرباح والخسائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم االعتراف بتوزيعات األربا

موعة من تلك المحصررر ت كاسرررترداد في بيان األرباح أو الخسرررائر المجمع عند البوت الحق في تلك التوزيعات، إال عندما تسرررتفيد المج
جزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تسررجل تلك األرباح في الدخل الشررامل اآلخر. ال تخضررع أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خ ل 

اكمة في القيمة العادلة الدخل الشرامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة. وعند اسرتبعادها، يعاد تبويب األرباح أو الخسرائر من التغيرات المتر
 إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

 
تصررنف المجموعة االسررتالمارات في أدوات الملكية المسررعرة ويير المسررعرة ضررمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل 

 الشامل اآلخر في بيان المركز المالي المجمع.
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية 
شامل الدخل خ ل منالقيام بالتكلفة الميفأة أو  شرويالمالية التي ال تستوفي  الموجوداتيتم قيام  أع ه(  موضح هو كما) األخر ال
 . على وجه التحديد:الخسائر أو االرباح خ ل من العادلة بالقيمة

 
 سررتالمار اال بتصررنيفما لم تقم المجموعة  الخسررائر أو االرباح خ ل من العادلة بالقيمةالملكية  يتم تصررنيف االسررتالمارات في أدوات

  أع ه(. موضح هو كماالملكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي ) االدواتفي 
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  هو كماقيمة العادلة من خ ل الدخل الشررامل اآلخر )ال شرررويالتكلفة الميفأة أو  شررروييتم تصررنيف أدوات الدين التي ال تسررتوفي 
 شرويإما  ةتوفيالمسأدوات الدين  تصنيف. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم الخسائر أو االرباح خ ل من العادلة بالقيمةأع ه(  موضح

عند  الخسرررررررائر أو االرباح خ ل من العادلة بالقيمة أو اآلخرلقيمة العادلة من خ ل الدخل الشرررررررامل االتكلفة الميفأة أو شرررررررروي 
هذا  المبدئياالعتراف  كان  كل  التصرررررررنيفإذا  لل بشررررررر يابقعدم  جوهرييلغي أو يق يابق  في ت يام أو االعتراف )"عدم ت الق
 تصنفعلى أسم مختلفة. لم  موالخسائر عليه باالرباحأو الميلوبات أو االعتراف  الموجودات"( الذي قد ينشأ من قيام يالمحاسب

 .الخسائر أو األرباح خ ل من العادلة بالقيمةأي أدوات دين  المجموعة
 

إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان األرباح  االسررتبعاد، والناتجة منتسررجل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح أو خسررائر البيع 
  ألرباح.أو الخسائر المجمع وفقا  لشروي العقد أو عندما يالبت الحق في است م مبلغ ا

 
تصنف المجموعة االستالمارات في أدوات الملكية وأدوات الدين المسعرة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو 

 المالي المجمع.الخسائر في بيان المركز 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
أو  األرباحوات الدين يير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خ ل المتوقعة لجميع أد يةلخسائر االئتمانلتعترف المجموعة بمخصص 

 ر.ئالخسا
 

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

  من الشروي التعاقدية.ا  خرى التي تعتبر جزءاآل يةتحسينات االئتمانالالنقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو 
 

مبسي للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا  لمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين، يبقت المجموعة األسلوب اللبالنسبة 
إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية. وعليه، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاير االئتمان 

 فترة كلالمالية في تاريخ  جوداتمدى أعمار المو استنادا  إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على ئرالخسا بمخصصف اعتراإل يتمولكن 
. أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلية المحددة للمدينين تقرير

ر االئتمان، المنيقة الجغرافية، والبيئة االقتصادية. يتم تقسيم االنكشافات للمخاير على أسام الخصائص االئتمانية مالل درجة مخاي
 قيا  األعمال، حالة التعسر وعمر الع قة، أيهما ينيبق.

 
بالنسبة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر، وأرصدة األيراف ذات الصلة والقروض بين شركات 

عتراف بالخسائر االئتمانية يعتمد على تحديد المجموعة في البداية لحدث المجموعة، تيبق المجموعة األسلوب المستقبلي حيث لم يعد اال
خسائر االئتمان. وبدال  من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار نياق أكبر من المعلومات عند تقييم مخاير االئتمان وقيام الخسائر 

عات المعقولة والممكن إالباتها والتي تنالر على القدرة المتوقعة االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضية، الظروف الحالية، التوق
  على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين.

 
 لتيبيق األسلوب المستقبلي، تيبق المجموعة تقييم من ال ث مراحل لقيام الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

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

 األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية منذ  –)عدم انخفاض قيمة االئتمان(  :المرحلة الثانية
 رها االئتمانية يير منخفضة.االعتراف المبدئي ومخاي

 الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ البيانات  –)انخفاض قيمة االئتمان(  :المرحلة الثالثة
 قدرة.والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أكالر أالر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية الم المجمعة المالية

 
 التعالرمخاير  منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة جوهريالمالية قد تدهورت بشكل  لألداةعند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان 

األداة المالية في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ  على التعالراألداة المالية في تاريخ التقرير بمخاير  على
ة المتاحة دون تيلعيفي االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات ال جموعةالم

مجموعة، الالمستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو  اإلمكانيةمفري. تشمل المعلومات التيلعية التي تم النظر فيها  دتكلفة أو جه
الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومنسسات الفكر ذات الصلة وييرها والتي تم 

المتعلقة بالعمليات  والمتوقعة الفعلية االقتصادية للمعلومات الخارجيةمن المنظمات الممااللة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر 
 . لمجموعةلاألساسية 

 
مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ىشهرا " للمرحلة األول 12يتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 

 أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة الالانية والالالالة. تمالل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات
مانية لمالية خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعالر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تمالل الخسائر االئتا

ا جزءا  من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات  12المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة  شهر 
   بعد تاريخ التقرير المالي. شهرا   12المالية والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعالر على األدوات المالية لمدة 
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م يتحدد قيام الخسائر االئتمانية المتوقعة عن يريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. يت

المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة الميفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل على بيان األرباح أو خصم خسائر االئتمان 
، يتم تحميل الخسائر المتاحة الخسائر المجمع، أما بالنسبة ألدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل األخر

 المجمع، ويتم اإلعتراف به من خ ل الدخل الشامل األخر. لبيان األرباح أو الخسائر
 

يوما . ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، يمكن للمجموعة  365تعتبر المجموعة األصل المالي متعالرا  عندما تتأخر المدفوعات التعاقدية لـ 
المجموعة قد ال تتلقى كامل المبالغ التعاقدية أن تعتبر األصل المالي متعالرا  عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن 
 المستحقة. يتم شيب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 المطلوبات المالية: (2

المعاملة  والدائنون تخصرررررررم تكاليفالمرابحات وجميع الميلوبات المالية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض ل المبدئييتم االعتراف 
ة المتعلقة بها بشررررركل مباشرررررر. يتم قيام جميع الميلوبات المالية الحقا  بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسرررررائر أو بالتكلفة الميفأ

  باستخدام يريقة سعر الفائدة الفعلي.
 
 

 الميلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أو الخسائر
 المالية بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أوالخسائرعندما تكون الميلوبات المالية:يتم تصنيف الميلوبات 

 مقابل محتمل للمستحوذ في عملية دمج األعمال، -1
 محتفظ بها لغرض المتاجرة أو -2
 تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أوالخسائر. -3

 
الرباح أوالخسائر بالقيمة العادلة، مع االعتراف باألرباح أو الخسائر الناشئة عن يتم قيام الميلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ ل ا

 التغيرات في القيمة العادلة في االرباح أو الخسائر إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءا  من ع قة تحوي محددة.
 

و الخسررررررائر، يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة ومع ذلك، بالنسرررررربة للميلوبات المالية المصررررررنفة بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أ
العادلة للميلوبات المالية الخاص بالتغييرات في مخاير االئتمان لتلك الميلوبات في الدخل الشرررررررامل اآلخر. يتم االعتراف بالمبلغ 

لعادلة الخاصرررررررة بالمخاير االئتمان المتبقي من التغير في القيمة العادلة للميلوبات في االرباح أو الخسرررررررائر. التغيرات في القيمة ا
للميلوبات المالية يعترف بها في الدخل الشررررررامل اآلخر وال يتم إعادة تصررررررنيفها الحقا  إلى االرباح أو الخسررررررائر لكن يتم تحويلها إلى 

 األرباح المرحلة عند استبعاد الميلوبات المالية.
 

 الميلوبات المالية بالتكلفة الميفأة
 المالية يير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أع ه بالتكلفة الميفأة باستخدام يريقة الفائدة الفعلية.يتم قيام الميلوبات 

 
  الدائنون: -

لسررررداد قيمة بضررررائع أو خدمات  االلتزاميمالل بند الدائنين التجاريين  اآلخرين.يمالل رصرررريد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين 
بالتكلفة  يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقام الحقا   .من الموردين االعتياديها ضرررررمن النشررررراي التي تم شرررررران

يتم تصرنيف الدائنون كميلوبات متداولة إذا كان السرداد يسرتحق خ ل سرنة أو أقل )أو  الفعلي.يريقة معدل الفائدة  باسرتخدامالميفأة 
 بيعية للنشاي أيهما أيول(، وبخ ف ذلك، يتم تصنيفها كميلوبات يير متداولة. ضمن الدورة التشغيلية الي

 
 االقتراض: -

 ويتم الميفأة، بالتكلفة القروض إدراج والحقا  يتم .المتكبدة التكاليف خصرررم بعد العادلة بصرررافي القيمة مبدئيا القروض إدراج يتم
 ر المجمعأو الخسائاألرباح  بيان في المستردة والقيمة العملية( كلفةت خصم بعد )بالصافي المحصل المبلغ بين الفروقات احتساب
 الفعلي. الفائدة معدل يريقة باستخدام االقتراض فترة خ ل

 
تكلفة منح القروض ضرررررمن تكاليف عمليات القروض إلى الحد الذي يحتمل على أسررررراسررررره سرررررحب كل أو بعض هذه  احتسرررررابيتم 

عندما ال يوجد أي دليل على أن بعض أو كل  القروض.هذه المصرررررراريف حتى يتم سررررررحب  التسررررررهي ت في هذه الحالة، يتم تأجيل
القروض سيتم سحبها، فإن هذه المصاريف يتم رسملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات السيولة ويتم إيفائها على فترة القروض المتعلقة 

 بها.
 
 المرابحات: -

لمنجل لبنود تم شررررانها من الغير وفقا التفاقيات عقود المرابحات. يدرج تتمالل المرابحات في المبلغ المسرررتحق على أسرررام الدفع ا
تكاليف التمويل  يتم إيفاءبعد خصرررررررم تكاليف التمويل المتعلقة بالفترات المسرررررررتقبلية.  الدائن،المبلغ  بأجماليرصررررررريد المرابحات 

 .المستقبلية عند استحقاها على أسام نسبي زمني باستخدام يريقة الفائدة الفعلية
 

. عندما يتم اسرررررررتبدال الميلوبات عند إنتهاء، إلغاء أو تقادم االلتزام مقابل تلك الميلوباتيتم إلغاء االعتراف بالميلوبات المالية 
المالية الحالية بأخرى من نفم المقرض بشررررروي مختلفة جوهريا أو تعديل شررررروي الميلوبات المالية الحالية بشرررركل جوهري. يتم 

التغيير كإلغاء اعتراف ألصرررل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصرررلة في معاملة التبديل أو 
( القيمة الدفترية للميلوبات قبل التعديل؛ و 1: )بالفرق اإلعتراف يتم، ا  يكن التعديل جوهري لم. إذا المجمع بيان األرباح أو الخسرررائر

   خرى.أر كأرباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر ئح أو الخساابرقات النقدية بعد التعديل في اال( القيمة الحالية للتدف2)
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 المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة (3

 قانوني واجب حق هناك كان إذا فقي المالي المركز بيان في المبلغ صرررافي ادراج ويتم المالية والميلوبات الموجودات مقاصرررة يتم
سوية نية وهناك بها المعترف المبالغ لمقاصة لياحا النفاذ سوية الموجودات لتحقيق أو الصافي أسام على للت  وقت الميلوبات في وت
 .واحد

 
 :موجودات العقود  - هـ

 تم على أسرررراسرررره تحويل البضررررائع وتأديه الخدمات للعميل، إذا قامت المجموعة الذيإن موجودات العقود تمالل حق المجموعة في المقابل 
بموجودات العقود  االعتراففيتم  المبلغ،بتحويل البضائع أو تأديه الخدمات للعميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل أو قبل تاريخ استحقاق 

 في حدود المبلغ المكتسب وفقا للشروي التعاقدية.
 
 .المالية األدوات: 9 المالية للتقارير الدولية يرللمعاي وفقا   المبسية لليريقة وفقا   القيمة في إلنخفاضل العقود موجودات تقييم يتم
 
 المخزون:  - و

يقيم المخزون على أسررررام متوسرررري التكلفة أو صررررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل، بعد تكوين مخصررررص ألية بنود متقادمة أو 
وكذلك المصاريف يير المباشرة المتكبدة لجعل المخزون  بييئة الحركة. تتضمن تكلفة المخزون المواد المباشرة وأجور العمالة المباشرة

 في موقعه وحالته الحالية. تحدد التكلفة على أسام المتوسي المرجح.
 

االعتيادي مخصررروما منه تكاليف االنجاز والمصررراريف  إن صرررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو السرررعر المقدر للبيع من خ ل النشررراي
 البيعية.

 
 نود المخزون المتقادمة وبييئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها.يتم شيب ب 
 

 :االستالمارية العقارات  - ز
 ارتفا أو اإليجارات  اكتسابتتضمن العقارات االستالمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التيوير والمحتفظ بها لغرض 

تدرج العقارات االستالمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء وتكاليف العمليات المرتبية بها مخصوما  ك هما.القيمة السوقية أو 
 تسرراباحفـرررررررري القيمة. ال يتم اسررته ك األراضرري المقامة عليها العقارات االسررتالمارية. ويتم  االنخفاضمنها االسررته ك المتراكم وخسررائر 

 ن سنة.ياالسته ك بيريقة القسي الالابت على مدى األعمار اإلنتاجية للمباني والمقدرة بعشر
 

يتم رسرررملة المصررراريف ال حقة إلى القيمة الدفترية لألصرررل فقي عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصرررادية المسرررتقبلية الناتجة من 
األخرى كمصاريف  اإلص حات والصيانةيتم تسجيل جميع تكاليف  قياسها بصورة موالوقة.المصاريف إلى المجموعة. وأن التكلفة يمكن 

 عند استبدال جزء من العقار االستالماري، يتم إلغاء اعتراف القيمة الدفترية للجزء المستبدل. عند تكبدها.
 

مستقبلية متوقعة من  اقتصاديةوال يوجد أية منافع  خداماالستأو سحبها نهائيا من  استبعادهابالعقارات االستالمارية عند  االعترافيتم إلغاء 
 .المجمعأو إنهـاء خدمـة العقار االستالماري في بيان األرباح أو الخسائر  استبعاداألرباح أو الخسائر الناتجة عـن  احتساب. ويتم االستبعاد

 
ل على نهاية شغل المالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا ليرف العقار يد استخداميتم التحويل إلى العقار االستالماري فقي عند حدوث تغير في 

يدل عليه بداية شررغل المالك له، أو  االسررتخدامإتمام البناء أو التيوير. ويتم التحويل من عقار اسررتالماري فقي عند حدوث تغير في  آخر، أو
 بداية تيويره بغرض بيعه. 

 
، تقوم المجموعة بالمحاسررربة عن ذلك العقار يبقا للسرررياسرررة المحاسررربية اسرررتالماريفي حال تحول عقار مسرررتخدم من قبل المالك إلى عقار 

  .وتغيير االستخدامالمتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول 
 

 الترتيبات المشتركة:  - ح
تجاه  والتزاماتهافي الموجودات على حق المجموعة  اعتماداتقوم المجموعة بتصنيف حصصها في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة 

 المشتركة.الميلوبات المتعلقة بهذه الترتيبات 
 

 المشاريع المشتركة
المشرو  المشترك هو تـرتيب مشترك، حيث يكون لأليراف التي لها سييرة مشتركة حقوق في صافي موجودات هذا الترتيب. السييرة 

، والذي يوجد فقي عندما تكون القرارات بشأن األنشية ذات هو متفق عليه تعاقديا  المشتركة تعني مشاركة السييرة على هذا الترتيب كما 
 الصلة تتيلب موافقة إجماعية من أيراف السييرة المشتركة. 

 
 يتم المحاسبة عن االستالمار في مشاريع مشتركة بناءا على يريقة حقوق الملكية مالل الشركات الزميلة.

 
 العمليات المشتركة

تجاه الميلوبات  والتزاماتحيث يكون لأليراف التي لها سييرة مشتركة حقوق في الموجودات  مشترك،ركة هي ترتيب العملية المشت
والذي يوجد فقي عندما  ،تعاقديا  إن السييرة المشتركة تعني مشاركة السييرة على هذا الترتيب كما هو متفق عليه  .الترتيبالمتعلقة بهذا 

   المشتركة.من أيراف السييرة  إجماعيهذات الصلة تتيلب موافقة تكون القرارات بشأن األنشية 
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بحصصها  باالعترافأحد أيراف العملية المشتركة  باعتبارهاتقوم المجموعة  المشتركة،عندما تكون أنشية المجموعة في إيار العمليات 

 اآلتي:المتعلقة بتلك العملية فيما يخص 
 مشترك.جودات محتفظ بها بشكل بما في ذلك حصتها من أي مو الموجودات، -
 مشترك.بما في ذلك حصتها من أي ميلوبات تم تحملها بشكل  الميلوبات، -
 المشتركة.اإليرادات من بيع حصتها من إنتاجية العملية  -
 المشتركة.الحصة من إيرادات بيع إنتاجية العملية  -
 مشترك.بما في ذلك حصتها من أي مصروفات متكبدة بشكل  المصروفات، -

 
للمعايير  م المجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والميلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بحصتها في العملية المشتركة وفقا  تقو

 والمصروفات.الدولية للتقارير المالية الميبقة على تلك الموجودات والميلوبات واإليرادات 
 

تعتبر المجموعة هذه المعاملة كتعامل  (،يرافها )مالل بيع أو منح موجوداتعندما تتعامل المجموعة مع عملية مشتركة وتكون هي أحد أ
باألرباح والخسائر الناتجة من هذه المعام ت في البيانات المالية المجمعة  االعترافويتم  المشتركة،مع األيراف األخرى في العملية 

 المشتركة.للمجموعة فقي بما يساوي حصص األيراف األخرى في العملية 
 

فإن المجموعة ال تعترف بحصتها من األرباح  (،عندما تتعامل المجموعة مع عملية مشتركة تكون هي أحد أيرافها )مالل شراء موجودات
 الالث.والخسائر إلى أن تتم إعادة بيع تلك الموجودات إلى يرف 

 
 دمج األعمال والشهرة:  - ي

 دمج األعمال
والتي تمالل إجمالي المقابل  االقتناءبالقيمة العادلة في تاريخ  االقتناءتقام تكلفة  االقتناء.ة يريق باستخداميتم المحاسبة عن دمج األعمال 

يقوم المشتري في كل عملية دمج أعمال بقيام الحصص يير  المشتراة،الممنوح باإلضافة إلى قيمة الحصص يير المسييرة في الشركة 
الية التي تعيي لم كها الحق في حصة نسبية في صافي الموجودات عند التصفية المسييرة في الشركة المشتراة والتي تمالل حصتهم الح

كمصروف عند  االقتناءتدرج تكاليف  عليها.إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة فـي صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المستحوذ 
 تكبدها.

 
المالية لغرض تحديد التصنيف المناسب لها وفقا للشروي التعاقدية والظروف  بتقييم الموجودات والميلوبات االقتناءتقوم المجموعة عند 

بما في ذلك فصل المشتقات الضمنية عن تلك العقود التابعة لها والخاصة بالشركة  االقتناء،والشروي ذات الصلة كما في تاريخ  االقتصادية
 المشتراة.

 
ويدرج  االقتناء،بالقيمة العادلة كما في تاريخ  االقتناءشترى السابقة على تاريخ يتم إعادة قيام حصة الم مراحل،عند دمج األعمال على 

 أي ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 

قيمة يتم إدراج التغيرات ال حقة في ال االقتناء.إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة كما في تاريخ 
 ".التحقق والقيام المالية:"األدوات  – (9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) التزامالعادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو 

 ضمن حقوق الملكية. فإنه ال تتم إعادة قياسه حتى يتم تسويته نهائيا   ملكية،عنـد تصنيـف المقابل المحتمل كحقوق 
 

ويتم  المحاسبية.تقوم المجموعة بتسجيل مخصصات للبنود التي لم تكتمل معالجتها  المالية،دمج األعمال في نهاية الفترة  تكمالاسعند عدم 
تعديل هذه المخصصات خ ل فترة القيام أو قيد موجودات أو ميلوبات إضافية لتعكم أي معلومات حديالة عن الحقائق واألحوال المتواجدة 

  إن كانت معروفة في ذلك التاريخ. االقتناءوالتي كانت قد تنالر على المبالغ المسجلة عند  ،االقتناءفي تاريخ 
 

 الشهرة
تمالل الشهرة الزيادة في مجمو  المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص يير المسييرة وأي حصص محتفظ بها سابقا  عن القيمة 

تملة كما في تاريخ عملية االقتناء. تظهر الشهرة مبدئيا  كأصل بالتكلفة والحقا  يتم قيام العادلة للموجودات والميلوبات وااللتزامات المح
 الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة.

 
جموعة ميالبة فإن الم التكلفة،عن  وااللتزاماتمن الموجودات والميلوبات  لحصة المجموعةإذا كان هناك زيادة في صافي القيمة العادلة 

، ومن الم إدراج قيمة الزيادة المتبقية بعد إعادة التقييم مباشرة االقتناءبإعادة تقييم القيام والتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قيام تكلفة 
 ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
من  االنتفا وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها فإنه يتم توزيع الشهرة على كل  الشهرة،لغرض التأكد من وجود انخفاض في قيمة 

عند وجود دليل على انخفاض قيمة  عملية الدمج. تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا أو بصورة أكالر تكرارا  
فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم  الوحدة،لتلك الوحدة. إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية 

ومن الم يتم تخفيض باقي الموجودات في نفم الوحدة بشكل نسبي يبقا للقيمة الدفترية لكل أصل  القيمة،توزيعها على الوحدة بقيمة انخفاض 
   ال حقة. في الوحدة، وال يتم عكم خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات
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فإن الشهرة المرتبية بالعمليات المستبعدة  الوحدة،جزء من العمليات بداخل هذه  استبعادعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم 

قيام الشهرة  يتم العمليات.هذه  استبعادوذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن  العمليات،تمالل جزءا  من القيمة الدفترية لهذه 
 المستبعدة في هذه الحالة على أسام القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

 
 

  ومعدات:ممتلكات وعقارات  - ي  
جودات إلى موقع تتضرررمن التكلفة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات سرررعر الشرررراء وأي تكاليف مباشررررة مرتبية بإيصرررال تلك المو

التشررررغيل وجعلها جاهزة للتشررررغيل. يتم عادة إدراج المصرررراريف المتكبدة بعد تشررررغيل الممتلكات والعقارات والمعدات، مالل اإلصرررر حات 
 والصيانة والفحص في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصاريف فيها. في الحاالت التي يظهر فيها بوضوح

إحدى الممتلكات والعقارات  اسررررتخدامالمسررررتقبلية المتوقع الحصررررول عليها من  االقتصرررراديةأن المصرررراريف قد أدت إلى زيادة في المنافع 
والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أسررررراسرررررا ، فإنه يتم رسرررررملة هذه المصررررراريف كتكلفة إضرررررافية على الممتلكات والعقارات 

 والمعدات.
 

خدمة الموجودات،  ءأو إنهااالسته ك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. عند بيـع  ممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا  تظهر ال
 في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. استبعادهاتكلفتها واسته كها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن  استبعاديتم 
   
م إدراج العقارات تحت اإلنشرررراء أليراض أعمال االنتاج أو االسررررتخدام االداري بالتكلفة ناقصررررا  أي خسررررائر معترف بها ل نخفاض في يت

االقتراض التي يتم رسرررملتها على الموجودات المسرررتوفاة لشرررروي رسرررملة تكاليف  وكذلك تكاليفالقيمة. تتضرررمن التكلفة األتعاب المهنية 
والعقارات والمعدات  تالممتلكاسة المحاسبية للمجموعة. يتم تصنيف هذه العقارات ضمن الفئات الم ئمة من بنود االقتراض حسب السيا

هذه الموجودات عندما تكون جاهزة ل سرررتخدام للغرض المخصرررص له كما هو  اسرررته كجاهزة ل سرررتخدام. يبدأ  واعتبارهاعند إنجازها 
 ات والمعدات األخرى.والعقار تالممتلكاالحال بالنسبة لبنود 

 
االسرته ك بيريقة القسري الالابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات  احتسرابال يتم اسرته ك األراضري. يتم 

 والمعدات كما يلي:
 سنوات  

 20 - 10  مباني
 4  سيارات وشاحنات ونسافات 

 5  نسف
 8 - 5  آالت ومعدات
 8  سفلت ووحدة كشي وتجهيز األسفلت والخ يات المركزيةمصنعي األ

 4  أجهزة حاسب آلي وأالاث وديكور
 4  إنشاءات 

 
 

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

المتوقعة  االقتصررراديةللتأكد من أن يريقة وفترة االسرررته ك تتفقان مع نمي المنافع  ته ك دوريا  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي ويريقة االسررر
 من بنود الممتلكات والعقارات والمعدات.

 
متوقعة من االسرررررررتعمال  اقتصررررررراديةوجود منفعة  انتفاءيتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اسرررررررتبعادها أو عند 

 مر لتلك الموجودات. المست
 
 :حق انتفا   -ك   

 أراضررري مسرررتأجرة. يتم قيد حق االنتفا  مبدئيا بالتكلفة، ويتم قياسررره الحقا بالتكلفة ناقصرررا   اسرررتغ ليمالل حق االنتفا  حق المجموعة في 
لمدة التوقع االنتفا  بها من هذا االيفاء بيريقة القسررررري الالابت على مدى ا احتسرررررابااليفاء المتراكم وخسرررررائر االنخفاض في القيمة. يتم 

  سنة. والمقدرة بـعشريناألصل 
 
  الموجودات:انخفاض قيمة   - ل 

لدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على  المالية،في نهاية الفترة  في قيمة تلك  انخفاضتقوم المجموعة بمراجعة القيم ا
في القيمة، )إن  االنخفاضخسائر  الحتساب، يتم تقدير القيمة القابلة ل سترداد للموجودات خفاضاالنالموجودات. إذا كان يوجد دليـل على 

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

 
تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المستخدمة لألصل من  قيمة القابلة ل سترداد هي القيمة العادلة ناقصا  إن ال

خ ل خصرررم التدفقات النقدية المسرررتقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتيبيق سرررعر الخصرررم المناسرررب. يجب أن يعكم سرررعر الخصرررم 
   السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاير المتعلقة باألصل. تقديرات
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فترية إذا كانت القيمة القابلة ل سرررترداد المقدرة لألصرررل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصرررل، فإنه يجب تخفيض القيمة الد

في القيمة مباشررررررة في بيان األرباح أو  االنخفاضبخسرررررارة  االعترافجب لألصرررررل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة ل سرررررترداد. ي
 كانخفاضقيمة األصررل  انخفاضالخسررائر المجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسررارة 

 إعادة تقييم.
 

دفترية لألصرررررررل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة ، تزداد القيمة الفي القيمة الحقا   االنخفاضعند عكم خسرررررررارة 
 االعترافالقيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سريحدد لو أنه لم يتم  انخفاضيزيد المبلغ الدفتري بسربب عكم خسرارة  أالل سرترداد. يجب 
في القيمة  االنخفاضبعكم خسررارة  االعترافلسررنوات السررابقة. يجب قيمة األصررل )أو وحدة توليد النقد( خ ل ا انخفاضبأية خسررارة من 

مباشرررة في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة عكم خسررائر 
 في القيمة كزيادة في إعادة التقييم. االنخفاض

 
 :ميلوبات العقود   - م

 إلى خدمة أو سررلعة بتحويل المنشررأة قيام قبل المقابل في مشررروي يير حق للمجموعة كان أو المقابل، العميل دفع إذا العقود ميلوبات تنشررأ
 إلتزاماتها بموجب العقد. المجموعة تأديةد كإيراد عند والعق يلوباتعتراف بم. يتم اإلالعميل

 
  الخدمة:مخصص مكافأة نهاية    - ن

الموظفين وقوانين العمل  األهلي وعقود القيا  في الكويتي العمل لقانون يبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة صمخصرررر احتسرررراب يتم
 لو فيما موظف، لكـرررررل المستحق المبلغ يمالل الممول يير االلتزام هذا المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشايها بها. إن

 النهائي.   االلتزام لهذا الحالية القيمة يقارب والذي لفترة المالية،نهاية ا في خدماته إنهاء تم
 
 توزيعات األرباح للمساهمين:  - م

، بتوزيعات األرباح النقدية ويير النقدية لمسررررررراهمي الشرررررررركة األم كميلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا   باالعترافتقوم المجموعة 
المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة  إلرادةت خاضرررررررعا وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعا

 السنوية لمساهمي الشركة األم، حيث يتم االعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.
 

نتيجة إعادة القيام بالقيمة العادلة مباشرررة ضررمن يتم قيام التوزيعات يير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سرريتم توزيعها مع إدراج 
لموزعة حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات يير النقدية، فان الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات ا

 يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر.
 

 م إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي ت
 
  المال:رأم   -  

تصرررنف األسرررهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضرررافية المرتبية مباشررررة بإصررردار أسرررهم جديدة يتم عرضرررها ضرررمن حقوق الملكية 
 مخصومة من المبالغ المحصلة.

 
  الخزانة:م أسه  - ف  

من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصـررردارها أو  تتمالل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها الم إعادة شرانها الحقا  
سهم الخزانة  سبة عن أ المعاد شرانها  يريقة التكلفة. وفقا ليريقة التكلفة، يتم إدراج متوسي تكلفة األسهم باستخدامإلغائها بعد. وتتم المحا

كحساب معاكم ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدراج األرباح في حساب منفصل يير قابل للتوزيع ضمن حقوق 
" احتيايي أسررهم الخزانة"، ويتم تحميل أي خسررائر محققة على الحسرراب نفسرره في حدود الرصرريد الدائن لذلك الحسرراب، ويتم تحميل الملكية
 .ر اإلضافية على األرباح المرحلة الم االحتياييات الم ع وة اإلصدار على التواليالخسائ

 
في ع وة اإلصدار الم االحتياييات الم األرباح المرحلة  عن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا   تستخدم األرباح المحققة الحقا  

أي توزيعات نقدية عن أسرررهم الخزانة. إن إصررردار أسرررهم المنحة يندي إلى زيادة عدد  الم احتيايي أسرررهم الخزانة على التوالي. ال يتم دفع
 .أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسي تكلفة السهم دون أن ينالر على إجمالي تكلفة أسهم الخزانة

 
التكاليف  بلغ المدفو  متضررمنا  عند شررراء أي شررركة في المجموعة حصررة في ملكية رأم مال الشررركة األم )أسررهم الخزانة(، يتم خصررم الم

ي اإلضافية المتعلقة مباشرة بأسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم إلى أن يتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. ف
حقوق الملكية  عملية فيلل، يتم إضررافة أي مبلغ مسررتلم بالصررافي بعد خصررم التكاليف اإلضررافية المباشرررة حال إعادة إصرردار األسررهم الحقا  

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

الذي تتوقع  المقابلبإيرادات العقود المبرمة مع العم ء عند نقل سرررررررييرة البضرررررررائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكم  عترافااليتم 
 في ترتيبات عقود إيراداتها، الرئيسررري اليرفالمجموعة بشررركل عام أنها  اسرررتنتجتخدمات. أو ال البضرررائعمقابل تلك  اسرررتحقاقه المجموعة

   إلى العميل. السييرة نقلألنها تسيير عادة على البضائع أو الخدمات قبل 
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 عن العقود: الناتجةمن خمم خيوات على النحو التالي لحساب اإليرادات  المجموعة نموذجا   تيبق

يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين يرفين أو أكالر ينشئ حقوقا  والتزامات واجبة النفاذ ويحدد المعايير  -تحديد العقد مع العميل  ى: ـوة األولـيـالخ -
 الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.

البضائع أو تأدية الخدمات  هو وعد في العقد مع العميل لبيع تعاقديتزام اللاالإن  –في العقد  تعاقديةلتزامات الاالتحديد  ة: ـيـانـوة الالـالخي -
 إلى العميل.

لبيع البضائع أو تأدية الخدمات إلى  استحقاقهسعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة  -ة: تحديد سعر المعاملة ـالالـوة الالـيـالخ -
 باستالناء المبالغ المحصلة نيابة عن أيراف خارج التعاقد. عليها،العميل المتفق 

، تعاقديبالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكالر من التزام  –في العقد  تعاقديةلتزامات الاالة: توزيع سعر المعاملة على ـرابعـالخيوة ال -
في حدود المبلغ الذي يمالل مبلغ المقابل الذي تتوقع  تعاقديستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام 

 .تعاقديالالمجموعة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام 
 .التعاقدية اتتزاملالخيوة الخامسة: االعتراف باإليراد عندما )أو كما( تفي المجموعة باال -

 
عتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصرررررررلة عند تيبيق كل خيوة من خيوات راء، مع األخذ في االبعض اآل بممارسرررررررةالمجموعة  تقوم

 النموذج على العقود مع عم ئها.
 

 االلتزامات التعاقديةإليرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما )أو كلما( تقوم المجموعة بتلبية المجموعة با تعترف
الخدمات المتفق عليها لعم ئها. وتقوم المجموعة بنقل السررررييرة على البضرررراعة أو الخدمات على مدى  ةعن يريق بيع البضرررراعة أو تأدي
 :حدد( وذلك عند استيفاء أي من المعايير التاليةفترة من الوقت )وليم في وقت م

 في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء، أو ويستهلكها العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة  ىأن يتلق -
 أو حسينه،أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل )مالل، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيير عليه العميل عند تشييد األصل أو ت -
أداء المجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى  -

  تاريخه.
 

 تنقل السرررررييرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير ال زمة لنقل البضررررراعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ المجموعة
 العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السييرة 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 المخاير والمنافع  -
 العميل األصل. أن يقبل -
 

التي لم يتم تلبيتها، وتدرج هذه المبالغ مالل الميلوبات  التعاقديةتزامات لتعترف المجموعة بميلوبات العقود للمقابل المسرررررتلم والمتعلقة باال
بل، فإنها تعترف إما قبل اسرررررررت م المقا التعاقديةتزامات لاألخرى في بيان المركز المالي المجمع. وبالمالل، إذا قامت المجموعة بتلبية اال

 بموجودات العقد أو مدينين في بيان المركز المالي المجمع وفقا  لما إذا كانت هناك معايير يير مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.
 

 إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشية التالية: 

 المبيعات 
بيع البضائع عند تحويل السييرة  االعتراف بإيراداتخ ل السنة. يتم تمالل المبيعات مجمو  قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة 

على البضاعة للعميل. بالنسبة للمبيعات المستقلة التي ليست معدلة من قبل المجموعة أو ال تخضع لخدمات متكاملة كبيرة، يتم تحويل 
والتي تم  محدد،ندما يتم شرررحن البضررراعة إلى موقع السرررييرة في الوقت الذي يتسرررلم فيه العميل البضررراعة دون نزا . ويتم التسرررليم ع

وإما أن يقبلها العميل وفقا  لعقد البيع أو يتم تجاوز  العميل، والخسررارة إلىمن قبل العميل، كما يتم تحويل مخاير التقادم  شرررانها سررابقا  
 شروي القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على تلبية كافية شروي القبول.

 
وحيد ومجمع وعليه يجب  تعاقديتعديل تلك البنود أو بيعها مع خدمات متكاملة جوهرية، فإن البضررررررراعة والخدمات تمالل التزام  عند

عليه على مدى فترة من الوقت. وذلك بسرربب أن المنتج المجمع فريد من نوعه للعميل )ال يوجد اسررتخدام بديل( ولدى  السررييرةتحويل 
على  التعاقديةتزامات لباالحصرررررررول على الدفعات مقابل األعمال التي تمت حتى تاريخه. يتم االعتراف المجموعة حق واجب النفاذ لل

 مدى فترة من الوقت مع أداء أعمال التعديل أو التكامل.
 

تم إذا كانت العقود تشرررررررمل توريد بضررررررراعة وخدمات تركيب مقابل أتعاب الابتة، يتم االعتراف باإليراد على مدى فترة من الوقت، وي
وحيد بسررربب الع قات المتداخلة بين عناصرررر العقد. عندما تشرررمل العقود خدمات ما بعد البيع، يتم توزيع إجمالي  تعاقدتسرررجيله كالتزام 

المحددة بموجب العقد على أسررام أسررعار البيع لكل بند. إذا لم يذكر ذلك بشرركل  التعاقديةتزامات لاالسررعر المعاملة على كل التزام من 
 نها تعتبر تقديرات على أسام التكلفة المتوقعة مضاف إليها هامش ربح.مباشر، فإ

 

 تقديم الخدمات 
   .يتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعم ء
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 عقود المقاوالت 
العقد المتكبدة  تتحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدى الوقت بيريقة التكلفة إلى التكلفة )أسرررررررلوب المدخ ت(، أي نسررررررربة تكاليف

حتى تاريخه إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقي عندما يصرررررررل العقد إلى تلك المرحلة التي يمكن لألعمال المنجزة 
عندها تقدير األرباح النهائية بدرجة معقولة. وتنخذ الميالبات، األوامر التغيرية ودفعات الحوافز للعقد في االعتبار لغرض احتسرررررراب 

  .عقد لها، كما يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل فور تبين حدوالهاأرباح العقد عند موافقة مالك ال
 

عندما ال يكون من الممكن تقدير االيراد من عقود المقاوالت بصررورة معقولة، فإنه يتم التحقق من اإليراد إلى المدى الذي تم تحمله من 
إن تكاليف العقود يتم االعتراف بها كمصررررررروف في الفترة التي تم تكبدها تكاليف العقد والتي من المرجح أن تكون قابلة ل سررررررترداد. 

 .فيها
 
 لعموالتا 

يكون اإليراد المعترف فيه هو صافي  الرئيسي،من كونها ذلك اليرف  عن اليرف الرئيسي للصفقة بدال   عندما تكون المجموعة وكي   

 .طة عندما يتم تقديم الخدمةبعموالت خدمات الوسا االعترافيتم و، مبلغ العمولة للمجموعة
 
 األخرى اإليرادات 

 االستحقاق. األخرى على أسام مبدأ  يتم تحقق اإليرادات
 

 المخصصات:   - ق
يتم االعتراف بالمخصص فقي عندما يكون على المجموعة االلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه أن 

موارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إجراء تقدير موالـق لمبلغ االلتزام. يتم مراجعة المخصصات في نهاية كل يتيلب ذلك تدفقا صادرا لل
 فترة مالية ويتم تعديلها إلظهار أفضرررررررل تقدير ممكن. عندما يكون تأالير القيمة الزمنية للنقود ماديا ، فيجب أن يكون المبلغ المعترف به

 للمصاريف المتوقعة لتسوية االلتزام.كمخصص هو القيمة المستقبلية 
 

 المعترف بها في اندماج األعمال المحتملة االلتزامات
كل  نهاية في. االسررتحواذ تاريخ في كما العادلة بالقيمة المبدئي االعتراف عند األعمال دمج في عليها المسررتحوذ المحتملةالميلوبات  تقام
 المعترف المبلغ أو( 37) رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   به االعتراف سيتم الذي بالمبلغ لةالمحتم الميلوبات قيام يتم الحقة،ة مالية فتر
 أيهما(، 15) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لسرررياسرررات وفقا   بها المعترف لإليرادات المتراكم المبلغ ناقصرررا   المبدئي االعتراف عند به

 .أعلى
 

 المثقلة باإللتزامات العقود
 امت كها بسرربب تجنبها للمجموعة يمكن ال التي التكاليف أي) تجنبها يمكن ال التي التكاليف فيه تتجاوز عقد هو باإللتزامات المالقل العقد إن

 قدالع بموجب تجنبها يمكن ال التي التكاليف وتعكم. بموجبه إسررت مها المتوقع االقتصررادية المنافع العقد، بموجب بااللتزامات للوفاء( العقد
 .أقل أيهما به، الوفاء في الفشل عن الناشئة يرامات أو تعويض وأي بالعقد الوفاء تكلفة إما وهي العقد، من للتخارج تكلفة صافي أقل

 
 إحتسرراب قبل. لكن مخصررص إنه على وقياسرره العقد بموجب الحالي بااللتزام االعتراف يتم ،مالقل باإللتزامات عقد المجموعة لدى كان إذا

 الخاصررة الموجودات قيمة في وجدت تكون قد التي القيمة انخفاض بخسررارة المجموعة تعترف باإللتزامات،مالقل  لعقد صررلمنف مخصررص
 .بالعقد

 
 االقتراض: تكاليف    - ر

لمتعلقة إن تكاليف االقتراض ا فيما يتعلق باقتراض األموال. المنشرررررأةها تإن تكاليف االقتراض تشرررررمل الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبد
شرة  شروي رسملة تكاليف االقتراض، وهي الموجودات التي تتيلب وقتا زمنيا يوي   بتملكمبا شاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة ل أو إن

لتصبح جاهزة ل ستخدام أو البيع، يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري ل ستخدام أو البيع. إن إيرادات 
تالمارات المحصرررلة من االسرررتالمار المنقت لقروض محددة والمسرررتالمرة خ ل فترة عدم اسرررتغ لها للصررررف يتم خصرررمها من تكاليف االسررر

 التمويل القابلة ل سترداد. 
 

 يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

 :يجارعقود اإل  - ش
 ركمنج المجموعة

المنجر بجزء جوهري من المخاير والعوائد المتعلقة بالملكية. تصرررررنف  احتفظتصرررررنف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشرررررغيلية إذا 
ند إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضرررررمن إيجار يسرررررت .تمويليةجميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار 

أو أن الترتيب  محددة،أصل معين أو موجودات  استخدامويتيلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على  الترتيب،إلى مضمون هذا 
  األصل. استخدامينقل أو يمنح الحق في 

 
 :عقد اإليجار التشغيلي

س االعترافيتم  سام الق شغيلي على أ شرةي الالابت على مدى مدة عقد اإليجار.  إن التكاليف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار الت  المبا
بها  االعترافاألولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية لألصل المنجر ويتم 

  .على أسام القسي الالابت على مدى فترة عقد اإليجار
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 كمستأجر المجموعة

 االسرررررررتخدام حقبموجودات  المجموعة تعترف. العقد بداية تاريخ في تأجير، يتضرررررررمن أو تأجير العقد كان إذا مابتقييم  المجموعة ومتق
  .المستأجر اليرف فيها تكون التي التأجير ترتيبات بجميع يتعلق فيما المقابلة التأجير وميلوبات

 
 االستخدام حق موجودات
االسرررررررتخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي تصررررررربح به الموجودات محل العقد متاحتا   بموجودات حق المجموعة تعترف

(. وتقام موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا  أي استه ك متراكم وخسائر انخفاض القيمة المعدلة ألي عمليات إعادة قيام ل ستخدام
حق االسررررررتخدام قيمة ميلوبات عقد التأجيرالمعترف بها والتكاليف المباشرررررررة المبدئية  لميلوبات عقد التأجير. تتضررررررمن تكلفة موجودات

بصررورة  المجموعةالمتكبدة ودفعات عقد التأجير المسررددة في أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصررا  أي حوافز إيجار مسررتلمة. إذا لم تتأكد 
نهاية مدة عقد التأجير، يتم إسرررته ك موجودات حق االسرررتخدام المعترف بها معقولة من حصرررولها على ملكية الموجودات المسرررتأجرة في 

على أسررررام القسرررري الالابت خ ل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. تتعرض موجودات حق االسررررتخدام 
 ل نخفاض في القيمة.

 
 التأجير عقد مطلوبات

عقد التأجير بميلوبات عقد التأجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر سدادها خ ل  تعترف المجموعة في تاريخ بداية
 فترة عقد التأجير. وتتضمن دفعات عقد التأجير الدفعات الالابتة )تشمل دفعات الابتة في جوهرها( ناقصا  أي حوافز التأجير مستحقة ودفعات

عقد  دفعاتمنشررررر أو نسرررربة وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضررررمانات القيمة المتبقية. كما تشررررتمل  المتغيرة تعتمد على التأجيرعقد 
التأجير على سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد 

ة المجموعة خيار إنهاء عقد التأجير. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير المتغيرة والتي ال التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكم ممارسررر
 تعتمد على منشر أو نسبة كمصروف في الفترة التي تقع فيه األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات.  

 
في تاريخ بداية عقد التأجير، إذا كان سررررعر  الحاليةتراض االق نسرررربة المجموعةإحتسرررراب القيمة الحالية لدفعات عقد التأجير، تسررررتخدم  عند

في عقد اإليجار يير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يتم زيادة قيمة ميلوبات عقد التأجير لتعكم  المتضمنالفائدة 
ك، يعاد قيام القيمة الدفترية لميلوبات عقد التأجير، إذا ، بينما يتم تخفيضرررها مقابل دفعات عقد اإليجار المسرررددة. إضرررافة الى ذلالربحنمو 

ما إذا يرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغيير في مضمون دفعات عقد التأجير الالابتة أو تغيير في التقييم الذي يتم إجرانه لتحديد 
 كان سيتم شراء الموجودات محل العقد.

 
 القيمة منخفضة الموجودات جيرتأ وعقود األجل قصيرة التأجير عقود
عقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أي عقود التأجير التي بعض إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصررريرة األجل على المجموعة تيبق 
اصرررة بعقود تأجير شرررهرا  أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوي على خيار شرررراء(. كما تيبق أيضرررا  إعفاء االعتراف الخ 12مدتها  تبلغ

تأجير التي تعتبر منخفضرررررررة القيمة. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير على عقود العقود بعض  علىموجوداتها ذات القيمة المنخفضرررررررة 
 التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة منخفضة كمصروف على أسام يريقة القسي الالابت خ ل مدة التأجير.

 
  العلمي:منسسة الكويت للتقدم حصة  - ت

% من ربح الشركة األم قبل خصم حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 1يتم احتساب حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 
ة والزميلة حصررتها من أرباح الشررركات المسرراهمة التابع اسررتبعادومكافأة أعضرراء مجلم االدارة وبعد  وحصررة الزكاةدعم العمالة الوينية 

 متراكمة. وأي خسائروالمحول إلى االحتيايي االجباري 
 

لعدم وجود ربح يخضررع الحتسرراب حصررة  ،2020ديسررمبر  31المنتهية في  للسررنةلم يتم احتسرراب حصررة منسررسررة الكويت للتقدم العلمي 
 منسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه. 

 
  الوينية:ضريبة دعم العمالة   - ث

% من ربح الشرررركة األم المجمع قبل خصرررم حصرررة منسرررسرررة الكويت للتقدم العلمي 2.5ضرررريبة دعم العمالة الوينية بواقع  يتم احتسررراب
حصررتها في أرباح الشررركات الزميلة والتابعة  اسررتبعاددارة وبعد وضررريبة دعم العمالة الوينية و حصررة الزكاة ومكافأة أعضرراء مجلم اإل

لألوراق المالية وكذلك حصرررتها في ضرررريبة دعم العمالة الوينية المدفوعة من الشرررركات التابعة  يير المجمعة المدرجة في سررروق الكويت
المدرجة في سرروق الكويت لألوراق المالية وتوزيعات األرباح النقدية المسررتلمة من الشررركات المدرجة في سرروق الكويت لألوراق المالية، 

 والقواعد التنفيذية المنفذة له.  2006لسنة  24ري رقم والقرار الوزا 2000لسنة  19وذلك يبقا للقانون رقم 
 

لعدم وجود ربح ضرررريبي تحتسرررب الضرررريبة على  ،2020ديسرررمبر  31لم يتم احتسررراب ضرررريبة دعم العمالة الوينية للسرررنة المنتهية في 
  أساسه.

 
  حصة الزكاة:   - خ

صرم حصرة منسرسرة الكويت للتقدم العلمي وضرريبة دعم العمالة % من ربح الشرركة األم المجمع قبل خ1الزكاة بواقع حصرة يتم احتسراب 
حصررتها في أرباح الشررركات المسرراهمة الكويتية الزميلة والتابعة يير  اسررتبعادومكافأة أعضرراء مجلم االدارة وبعد  وحصررة الزكاةالوينية 

ألرباح النقدية المستلمة من الشركات المساهمة المجمعة وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات ا
 له.والقواعد التنفيذية المنفذة  2007لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46الكويتية، وذلك يبقا للقانون رقم 
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 .لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة على أساسه ،2020ديسمبر  31لم يتم احتساب حصة الزكاة للسنة المنتهية في 

 
  االجنبية:العم ت     -ذ 

السرررررررائدة بتاريخ هذه المعام ت. ويتم إعادة تحويل  فألسرررررررعار الصررررررررتقيد المعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا 
سرررعار الصررررف السرررائدة بذلك الموجـرررررررررودات والميلوبات النقدية بالعم ت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا أل

ألسرعار الصررف السرائدة في تاريخ تحديد  بالعم ت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا   ةيير النقديالتاريخ. أما البنود 
 .تحويلهااد إن البنود يير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة على أسام التكلفة التاريخية ال يع العادلة.قيمتها 

 
أما  للفترة.تدرج فروق التحويل الناتجة من تسررررررويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسررررررائر المجمع 
أو الخسرررررائر  فروق التحويل الناتجة من البنود يير النقدية كاألدوات المالية والمصرررررنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح

فتدرج ضرررررررمن أرباح أو خسرررررررائر التغير في القيمة العادلة.  إن فروق التحويل الناتجة من البنود يير النقدية كأدوات الملكية المصرررررررنفة 
  كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر.

 
 المالية.ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة  دات والميلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا  يتم تحويل الموجو

ألسررعار الصرررف السررائدة في تاريخ هذه  ألسررعار صرررف مسرراوية تقريبا   يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشررركات إلى الدينار الكويتي وفقا  
ويتم إدراج هذه الفروق في بيان األرباح أو  اآلخر.دراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشرررة ضررمن الدخل الشررامل المعام ت، ويتم إ

 .العمليات األجنبية فيها استبعادالخسائر المجمع خ ل الفترة التي تم 
 

شركات أجنبية يتم الت شراء  شهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات  شركات األجنبية إن ال عامل معها كموجودات وميلوبات ال
 ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال.

 
 القيا : معلومات  - ض

يتم اإلفصاح عن  مصاريف.إن القيا  هـو جزء منفصل مـن المجموعة يعمل في أنشية األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد 
يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشررغيلي الرئيسرري وهو الشررخص المسررنول عن  التيعلي أسررام التقارير الداخلية القياعات التشررغيلية 

 حول القياعات التشغيلية. االستراتيجيةتوزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات 
 

ها مع إدراج نتيجة إعادة القيام بالقيمة العادلة مباشرررة ضررمن يتم قيام التوزيعات يير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سرريتم توزيع
والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة  االلتزامحقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات يير النقدية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك 

 يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 

  ملة:المحتاألحداث   - ظ
أو قانوني حالي  التزاملسررداد  اقتصرراديةموارد  اسررتخدامالمالية المجمعة اال عندما يكون  البيانات ضررمن المحتملة الميلوبات إدراج يتم ال

عن الميلوبات  اإلفصرررراح يتمذلك، نتيجة أحداث سررررابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سررررداده بصررررورة كبيرة. وبخ ف  عمتوق
  مستبعـدا . اقتصادية خسائر تحقيق احتمال يكن لم ما تملةالمح
 
نتيجة أحداث  اقتصررادية منافع تحقيق يكون عندما عنها اإلفصرراح يتم المالية المجمعة بل البيانات ضررمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال

 مرجحا .   سابقة
  

 اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة:  - غ
للمعايير الدولية  المجمعة وفقالمجموعة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إعداد البيانات المالية إن ا

اح للتقارير المالية يتيلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضات تنالر على المبالغ المدرجة للموجودات والميلوبات واإلفص
ن الموجودات والميلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصررررراريف خ ل السرررررنة. قد تختلف ع

  التقديرات.النتائج الفعلية عن تلك 
 

 اآلراء)أ( 
إبداء اآلراء التالية التي لها أالر قامت اإلدارة ب ،2من خ ل عملية تيبيق السررررياسررررات المحاسرررربية للمجموعة والمبينة في إيضرررراح رقم 

 جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة:
 

 تحقق اإليرادات 
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصررادية محتملة للمجموعة، ويمكن قيام اإليرادات بصررورة موالوق بها. إن تحديد 

( وسياسة تحقق اإليراد المبينة في إيضاح 15يراد وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ما إذا كان تلبية معايير االعتراف باإل
  ( يتيلب أراء هامة. ص – 2رقم )
 

 تحديد تكاليف العقود 
د لها إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشية العقد بشكل عام يتيلب أراء هامة. إن تحديد تكاليف العقو

( 15هام على تحقق اإليرادات المتعلقة بالعقود يويلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ر تأالي
 .لتحديد تكاليف العقود وتحقق اإليرادات
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 تصنيف األراضي  
هذه  اسررررتخدامأيراض اإلدارة في  علىء تصررررنف المجموعة األراضرررري إلى إحدى التصررررنيفات التالية بنا األراضرررري، اقتناءعند 

 األراضي:
 

 عقارات قيد التيوير: -
من األراضرري وتكاليف اإلنشرراءات يتم  فإن ك    المسررتقبل،عندما يكون يرض المجموعة في تيوير األراضرري بهدف بيعها في 

 .التيويرتصنيفها كعقارات قيد 
 

 أعمال تحت التنفيذ: -
من األراضرري وتكاليف  فإن ك    المسررتقبل،في  اسررتخدامهاضرري بهدف تأجيرها أو عندما يكون يرض المجموعة تيوير األرا

 التنفيذ. اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت 
 

 :المتاجرةعقارات محتفظ بها بغرض  -
شاي االعتيادي  صنيفها كعقارات محتفظ  للمجموعة،عندما يكون يرض المجموعة بيع األراضي خ ل الن فإن األراضي يتم ت

 .المتاجرةلغرض بها 
 

 عقارات استالمارية: -
أو أن الهدف لم يتم تحديده  الرأسررررررمالية،عندما يكون يرض المجموعة تأجير األراضرررررري أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها 

  .استالماريةفإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات  بعد،
 

 ومخصص مخزون اإلنخفاض في القيمة مخصص 
في قيمة المدينين  االنخفاض الحتسرابللمبلغ المسرتحق من العم ء ورواج المخزون والعوامل المحددة إن تحديد قابلية االسرترداد 

 .هامةوالمواد والتشوينات تتضمن آراء 
 

 تصنيف الموجودات المالية  
بالقيمة “ئر" أو عند اقتناء األصرررل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سررريتم تصرررنيفه "بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسرررا
ية رقم ) مال قارير ال لدولي للت يار ا فة الميفأة". يتيلب المع بالتكل مل اآلخر" أو " لدخل الشررررررررا لة من خ ل ا عاد فة 9ال كا ( تقييم 

الموجودات المالية، باسررتالناء أدوات الملكية والمشررتقات، اسررتنادا  إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصررائص 
( حول تصنيف موجوداتها المالية كما هو 9لنقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التدفقات ا

 (.د - 2مبين في إيضاح رقم )
 

 دمج األعمال 
دات )أو مجموعة موجو اقتناءأعمال أم  اقتناءعند اقتناء شررررررركات تابعة، تقوم الشررررررركة األم بتحديد ما إذا كان هذا االقتناء يمالل 

مجموعة متكاملة من األنشررية  اقتناءموجودات ميلوبات(. تقوم الشررركة األم بالمحاسرربة عن ذلك االقتناء كدمج أعمال عندما يتم 
العمليات الجوهرية المقتناة. إن تحديد مدى جوهرية  نوعيةفي االعتبار بشررررررركل خاص  ينخذإلى الموجودات، حيث  باإلضرررررررافة

  يتيلب آراء هامة.العمليات المقتناة 
 

أما عندما تكون عملية االقتناء ال تمالل دمج أعمال، فيتم المحاسررررررربة عن تلك العملية كاقتناء موجودات )أو مجموعة موجودات 
وميلوبات(. يتم توزيع تكلفة االقتناء على الموجودات والميلوبات المقتناة اسررررتنادا إلى قيمتهم العادلة بدون احتسرررراب شررررهرة أو 

 نجلة.ضرائب م
 

 الضرائب 
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في منايق متعددة. إن تحديد مخصصات ضرائب الدخل يتيلب آراء هامة، حيث توجد العديد 

 من المعام ت والعمليات الحسابية التي تجعل تحديد الضريبة النهائية يير منكد من خ ل النشاي االعتيادي للمجموعة.
 

 تحقق السييرة 
عند تحديد وجود السييرة على الشركة المستالمر فيها ما إذا كان لديها سييرة واقعية على تلك الشركة، وذلك إذا  تراعي االدارة

% من حقوق التصويت بها. إن تحديد االنشية المعنية الخاصة بالشركة المستالمر فيها ومدى إمكانية 50ما كانت تملك أقل من 
 على العوائد المتغيرة للشركة المستالمر فيها يتيلب آراء هامة. قيام الشركة األم باستغ ل سليتها للتأالير

 

 الحصص يير المسييرة بنسب مادية 
% من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات الصلة كحصص 10تعتبر إدارة المجموعة أن أي حصص يير مسييرة بنسبة أكالر من 

  (.32رقم ) إليضاحامادية. تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص يير المسييرة في 
 

 تقييم التأالير الجوهري 
عند تحديد التأالير الجوهري على الشركة المستالمر بها، تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على المشاركة في 

سبة أقل من  ستالمر بها إذا كانت المجموعة تملك ن شركة الم شغيلية لل شركة ٪ من حقوق ا20القرارات المالية والت لتصويت في ال
آراء هامة تتمالل في النظر في تماليل المجموعة في مجلم إدارة الشركة المستالمر بها والمشاركة في  مييالتق تيلبيالمستالمر بها. 

 عمليات صنع السياسة والمعام ت الجوهرية بين المستالمر والشركة المستالمر فيها.
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 التأجير عقود 
 :يلي ما أخرى، أمور بين من (،16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يبيقلت الميلوبة الهامة األراء تشمل

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

 سيُمارم اإلنهاء أو التمديد خيار أن معقول بشل المنكد من كان إذا ما تحديد، 

 (منجرا   المنشأة تكون عندما) التأجير اتفاقيات تصنيف، 

 جوهرها في الابتة المتغيرة المدفوعات كانت إذا ما تحديد، 

 الترتيب في متعددة تأجير عقود هناك كانت إذا ما تحديد، 

 المنجرة ويير المنجرة للعناصر البيع أسعار تحديد. 

 
 التقديرات واالفتراضاتب( 

للتقديرات يير المنكدة في نهاية فترة التقرير والتي إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى 
لها مخاير جوهرية في حدوث تعدي ت مادية للقيم الدفترية للموجودات والميلوبات خ ل السرررررررنة المالية ال حقة هي على الشررررررركل 

  التالي:
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية يير المسعرة 
المالية يير  قأو األوراالتي ال تمارم نشرررررايها في سررررروق نشررررري ) للموجودات المالية القيمة العادلة باحتسرررررابتقوم المجموعة 

عمليات تجارية بحتة حديالة، والرجو  ألدوات مالية  اسررتخدامأسررم التقييم. تتضررمن أسررم التقييم  اسررتخدامالمدرجة( عن يريق 
ماذج تسعير الخيارات التي تعكم ظروف المصدر ن واستخدامأخرى مشابهة، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، 

هذا التقييم يتيلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المسررتقبلية المتوقعة ومعدالت الخصررم والتي هي  المحددة. إن
  .منكدةعرضة ألن تكون يير 

 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة ل سته ك 
لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة ل سرررررته ك في تاريخ كل بيانات مالية اسرررررتنادا  إلى االسرررررتخدام  تراجع المجموعة تقديراتها

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

 قيمة الشهرة انخفاض 
في قيمة الشرررررررهرة بشررررررركل سرررررررنوي على األقل. ويتيلب ذلك تقدير "القيمة  فاضانخبتحديد فيما إذا كان هناك  تقوم المجموعة

المسرررتخدمة" لألصرررل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الشرررهرة عليها. إن تقدير القيمة المسرررتخدمة يتيلب من المجموعة عمل 
 الحتسررابوكذلك اختيار معدل الخصررم المناسررب  تقديرات للتدفقات النقدية المسررتقبلية المتوقعة من األصررل أو من وحدة توليد النقد

 .النقديةالقيمة الحالية لتلك التدفقات 
 

 العقود يويلة األجل 
سبة اإلنجاز بناء  ساب ن سلوب المدخ ت(، ويتم احت يتم التحقق من إيرادات العقود يويلة األجل وفقا ليريقة التكلفة إلى التكلفة )أ

العقد حتى تاريخه إلجمالي التكاليف المقدرة لكل عقد على حده. إن تحقق اإليرادات على نسررررررربة تكاليف األعمال المنجزة على 
على أسررررررام الخصررررررائص المذكورة أع ه ينبغي أن يتوافق مع األعمال الفعلية المنجزة. إن تحديد التكاليف المقدرة إلكمال العقد 

المقدرة يجب أن تأخذ في االعتبار الميالبات والتغيرات وتيبيق يريقة نسرربة اإلنجاز تتضررمن تقديرات. إن التكاليف واإليرادات 
  .المتعلقة بالعقد

 

 ومخصص مخزون اإلنخفاض في قيمة المدينين مخصص 
 اإلنخفاض في قيمةومخصررص المخزون تتيلب تقديرات. إن مخصررص المدينين  اإلنخفاض في قيمةمخصررص إن عملية تحديد 

. يتم شرريب الديون المعدومة (36)ة المقدرة مسررتقب   كما هو مبين في إيضرراح رقم يسررتند إلى أسررلوب الخسررائر االئتمانيالمدينين 
عندما يتم تحديدها. إن التكلفة الدفترية للمخزون يتم تخفيضرررررررها وإدراجها بصرررررررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما تتلف أو 

معايير تحديد مبلغ المخصررص أو المبلغ المراد شرريبه  تصرربح متقادمة بصررورة كلية أو جزئية، أو عندما تنخفض أسررعار البيع. إن
يتضررمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصررصررات وتخفيض الذمم المدينة والمخزون يخضررع لمـررررررررروافقة 

 .اإلدارة
 

 تقييم العقارات االستالمارية  
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو  تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االسرررررررتالمارية بالقيمة العادلة حيث يتم

 وسررياسررات المعيارباسررتخدام أسرراليب  مختصررين مقيمين قبل من االسررتالمارية للعقارات العادلة القيمةتحديد  يتم. المجمعالخسررائر 
شاء قيدالعقارات االستالمارية  تقام(. 13) رقم المالية ريرالدولي للتقا  إال مختصين،ديرات ُمعَدة من قبل مقيمين تق على بناء   اإلن
 .موالوق بشكل القيمةيمكن قيام  الإذا كان 

 
إلى الدخل  والتي يتم بها تقدير قيمة العقار اسرررتنادا  ، لتحديد القيمة العادلة للعقارات االسرررتالماريةرسرررملة الدخل يريقة تم اسرررتخدام 

على معدل العائد المتوقع من العقار  الدخل التشررغيلي للعقار مقسرروما  الناتج منه، حيث يتم احتسرراب هذه القيمة على أسررام صررافي 
 يبقا لمعييات السوق، والذي يعرف بمعدل الرسملة.

  



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

28 

 

 قيمة الموجودات يير المالية انخفاض  
والذي يمالل  .ل سررررتردادفي القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصررررل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة  االنخفاضإن 

القيمة العادلة ناقصرررا  تكاليف البيع أو القيمة المسرررتخدمة، أيهما أعلى. إن حسررراب القيمة العادلة ناقصرررا  تكاليف البيع يتم بناء على 
معام ت تجارية بحتة من أصررررررول ممااللة أو أسررررررعار السرررررروق المتاحة ناقصررررررا  التكاليف  فيالبيانات المتاحة من معام ت البيع 

تنشأ تلك التدفقات النقدية  النقدية.يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات  األصل. الستبعادال زمة  اإلضافية
أو أي  بعد،بها  المجموعةوالتي ال تتضرررررررمن أنشرررررررية إعادة الهيكلة التي لم تلتزم  المقبلة،من الموازنة المالية للخمم سرررررررنوات 

إن القيمة القابلة ل سترداد هي أكالر  المستقبل.أنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد النقد( في استالمارات جوهرية والتي من ش
العوامل حساسية لمعدل الخـرررررصم المستخدم مـرررررن خـررررر ل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل 

  .النمو المستخدم أليراض االستقراء
 

 الضرائب 
بقيد التزامات عن الضرائب المتوقعة بالمنايق التي تمارم فيها أنشيتها وتقدير مدى احتمالية استحقاق ضرائب  لمجموعةاتقوم 

إضافية. وعندما تختلف الضريبة النهائية عن المبالغ المسجلة فعليا، فان تلك الفروقات ستنعكم على ضريبة الدخل والضرائب 
هذا االخت ف. إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضرررررررات قد تنالر على القيمة الدفترية المنجلة في الفترة التي يتبين فيها 

 للضرائب المنجلة.
 

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

 ،التأجير لمدفوعات المناسب خصمال سعر تحديد -

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

  مباني وأراض   

 سيارات

 وشاحنات

 ونسافات

 

 نسف

 

  آالت ومعدات 

ووحدة  مصنعي األسفلت

 وتجهيز األسفلت كشي

  المركزية والخ يات

 أجهزة حاسب آلي

 المجمو   إنشاءات  ث وديكوروأالا

                التكلفـة :

 89,080,609   2,067,456   8,414,119   6,334,441   43,192,696   5,023,378   18,036,502   6,012,017  2019 يناير 1في 

 5,188,752   40,210   545,871   9,890   1,972,340   1,850,413   347,181   422,847  إضافات 

 (7,471,979)  (108,318)  (1,059,719)  -  (4,477,385)  -  (1,826,557)  - استبعادات

 86,797,382   1,999,348   7,900,271   6,344,331   40,687,651   6,873,791   16,557,126   6,434,864  2019ديسمبر  31في 

 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 
                
                سته ك المتراكم :اال

 59,137,003   550,341   6,663,047   3,686,790   32,270,197   600,997   12,962,074   2,403,557  2019 يناير 1 في

 9,292,370   76,951   1,140,930   525,463   4,556,208   541,102   1,901,379   550,337  السنة خ لالمحمل 

 (6,762,074)  (94,437)  (978,496)  -  (4,062,696)  -  (1,626,445)  - ق باالستبعادات المتعل

 61,667,299   532,855   6,825,481   4,212,253   32,763,709   1,142,099   13,237,008   2,953,894  2019ديسمبر  31في 

 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 
                

                صافي القيمة الدفترية:

 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 

 25,130,083   1,466,493   1,074,790   2,132,078   7,923,942   5,731,692   3,320,118   3,480,970  2019ديسمبر  31في 
 

  .2025مايو شهر سنوات تنتهي خ ل خمم إن بعض المباني مقامة على أراضي مستأجرة من الدولة لمدة  -
 

 (.20مرابحات دائنة من بنك محلي، إن المبنى مرهون ضمانا لدائني مرابحات )إيضاح عن يريق  كويتي( دينار 974,219 – 2019) 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  894,734بمبلغ  قامت المجموعة بتمويل أحد المباني بقيمة دفترية -
 

 يلي:خ ل السنة كما  االسته كتم توزيع 

 2020  2019 

 8,591,130  6,572,239 تكاليف تشغيلية

 701,240  595,133 أخرى

 7,167,372  9,292,370 



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

30 

 
 عقارات استالمارية  - 4    

 مباني  أراض   
 

 لمجمو ا

      :التكلفة
 8,486,050   1,833,870   6,652,180  2019 يناير 1في 

 8,486,050   1,833,870   6,652,180  2019ديسمبر  31في 

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

      :واالنخفاض في القيمة االسته ك المتراكم
 923,050   472,536   450,514  2019 يناير 1في 

 88,000   88,000   - السنة خ لالمحمل 
 (26,000)  (26,000)  - المعكوم من خسائر االنخفاض في القيمة

 985,050   534,536   450,514  2019ديسمبر  31في 
 88,000   88,000   - السنة خ لالمحمل 

 104,000   -  104,000  صافي خسائر االنخفاض في القيمة

 1,177,050   622,536   554,514  2020ديسمبر  31في 
      

      صافي القيمة الدفترية:
 7,309,000   1,211,334   6,097,666  2020ديسمبر  31في 

 7,501,000   1,299,334   6,201,666  2019ديسمبر  31في 
 
 
 (. 19مقابل عقود تأجير تمويلية مع وعد بالشراء )إيضاح  ستالمارية مسجلة باسم أحد البنوك المحليةاالعقارات ال إن
 
 

 - 2019دينار كويتي ) 7,309,000مبلغ  بغرض اإلفصررراح االسرررتالمارية للعقارات العادلة القيمة بلغت، 2020ديسرررمبر  31كما في 
لكفاءة المهنية باسررررررتخدام أسررررررم ، والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مسررررررتقلين ومعتمدين من ذوي الخبرة وادينار كويتي( 7,511,000

 وأساليب التقييم المتعارف عليها.
 
 

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

، مع األخذ في البيان التالي فيالموضرررحة  أسرررم التقييمباسرررتخدام  أليراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االسرررتالمارية، قامت المجموعة
 :العقارات االستالمارية واستخداماالعتبار يبيعة 

  العقار االستالماريفئة 
 

  ثالمستوى الالال  أسام التقييم

  7,309,000  رسملة الدخل  مباني سكنيةأراض و

 
 الدخل الشامل اآلخرخ ل بالقيمة العادلة من موجودات مالية   - 5

 .بالدينار الكويتي مقوم صيد في استالمار في سهم محلي يير مسعريتمالل الر
 

 إن الحركة خ ل السنة كما يلي:
2019  2020  

 السنة بدايةالرصيد في  557,703   714,265 
 التغيرات في القيمة العادلة (23,635)  (156,562)

 الرصيد في نهاية السنة 534,068   557,703 

 
 االستخدامحق  وداتموجوحقوق انتفا   - 6

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

  .2031سمبر دي 12تنتهي في  عشرين سنة. إن مدة العقد إدارة عقود ام ك الدولة –لوزارة المالية 

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

 ويجدد العقد سنويا بشكل تلقائي.، 2021نوفمبر  30تنتهي في واحدة  سنةإن مدة العقد  ش.م.ك.

 انتهى أربع سنواتإن مدة العقد دولة قير.  –مربع بمنيقة الصناعات الخفيفة متر  9,175بمساحة نتفا  في عقد استغ ل قسيمة احق  -

 وجاري العمل على تجديده لدى الجهات المختصة.، 2020ديسمبر  31في 

 –لوكة لوزارة الماليةوالممفي منيقة الجزء األوسي من يريق الجهراء  متر مربع 15,000بمساحة  في عقد استغ ل قسيمة حق انتفا  -

 وجاري العمل على تجديده لدى الجهات المختصة.، 2018أيسيم  7، علما بأن العقد انتهى بتاريخ م ك الدولةأعقود  إدارة
 

   ال تحتوي على أي شروي تتعلق بدفعات إيجار متغيرة. ،هي المستأجر المجموعةإن عقود اإليجار التي تكون فيها 
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 سنوات 10 إلى 5من  جارـررردة عقود اإليـرررم تتراوح. المبانيو األراض  في ذلك بما وجودات ـرررتئجار العديد من المـرررباس وعةـرررالمجمتقوم 

 . (سنوات 7إلى  5 من - 2019)
 

 :هذه البنود هي كما يليإن الحركة على 
 المجمو   مباني  أراض   

      التكلفة:
 2,446,094  130,987  2,315,107 2019 يناير 1في 

 404,683  -  404,683 إضافات

 2,850,777  130,987  2,719,790 2019ديسمبر  31في 
 254,842  12,777  242,065 إضافات

 3,105,619  143,764  2,961,855 2020ديسمبر  31في 

      
      اإليفاء المتراكم:االسته ك و
 271,719  -  271,719 2019 يناير 1الرصيد في 
 442,832  25,824  417,008 السنة المحمل خ ل

 714,551  25,824  688,727 2019ديسمبر  31الرصيد في 
 507,421  30,083  477,338 المحمل خ ل السنة

 1,221,972  55,907  1,166,065 2020ديسمبر  31في 

      
      صافي القيمة الدفترية:

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

 2,136,226  105,163  2,031,063 2019ديسمبر  31في 
 

 المحمل خ ل السنة كما يلي: االسته كواإليفاء تم توزيع 
 2020  2019 

 409,558   477,338 تكاليف تشغيلية
 33,274   30,083 أخرى

 507,421   442,832 

 
 هي كما يلي:نة السخ ل المجمع حق االستخدام المعترف بها في األرباح أو الخسائر  موجوداتالمصاريف المتعلقة ب

 
  2020  2019 

 442,832  507,421 واالسته ك على موجودات حق االستخدام اإليفاءمصاريف 
 155,393  199,374 المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

 84,606  70,198 اإليجار عقودمصاريف الفوائد على إلتزامات 

 776,993  682,831 

 

 مخزون  - 7
 2020  2019 

 10,098,121  4,689,363 مخزون صلبوخ 
 17,069,908  11,931,802 مواد وتشوينات بالمواقع
 23,073  16,838 مخزون مواد بترولية

 16,638,003  27,191,102 
 (1,484,716)  (1,717,156) )أ( الحركة يءبيمخزون مخصص 

 25,706,386  14,920,847 صافي القيمة
 768,359  338,896 عة في اليريقبضا

 15,259,743  26,474,745 

 
 الحركة: ءبيي مخزونمخصص  (أ)

 إن الحركة على هذا البند هي كما يلي:
 2020  2019 

 1,157,088   1,484,716 الرصيد في بداية السنة
 327,628   232,440 المحمل خ ل السنة

 1,484,716   1,717,156 الرصيد في نهاية السنة
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 العقود ميلوبات / موجودات - 8

 2020  2019 

 36,796,413  33,574,776  عقودموجودات ال

 (9,758,056)  (21,536,561) العقود ميلوبات

 12,038,215  27,038,357 

 
 تعترفلتي تنتج عندما العم ء بموجب عقود المقاوالت وا / إلى العقود هي أرصدة مستحقة من / ميلوبات إن المبالغ المتعلقة بموجودات

 /ذات الصلة باألداء. تعترف المجموعة بموجودات األعمالبعض  / التزام العم ء وفقا  لشروي العقد عند إنجاز / إلى دفعات منبالمجموعة 
لوقت الذي يتم ن في ايالعقود ألي عمل تم تنفيذه. يتم إعادة تصنيف أي مبلغ سبق اإلعتراف به كموجودات عقود إلى بند المدين ميلوبات

 .ها بموجب العقدكإيراد عند تأدية المجموعة التزامات، ويتم اإلعتراف بميلوبات العقود فيه إصدار الفواتير للعميل
 

، العقد عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر يساويالعقود بمبلغ  موجودات قيمة في ئراالنخفاضخسال مخصصتقوم المجموعة بقيام 
نهاية السنة. لم يتم  في بعد ستحقاقهاا يتم لمالتجربة التاريخية واآلفاق المستقبلية لهذه الصناعة. إن موجودات العقود  تباراإلعمع األخذ في 

 السنة بناء  على تقييم اإلدارة. خ لإدراج مخصصات للخسائراالئتمانية المتوقعة 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   - 9
 2020  2019 

 48,655,505  27,809,657 ميةوزارات وهيئات حكو
 3,507,369  3,332,625 شركات ومنسسات
 13,244,116  15,715,443 مدينون تجاريون
 694,803  567,216 مدينون آخرون

 66,101,793  47,424,941 ن )أ(يمجمو  المدين
 (3,826,685)  (4,318,896) (ج)نخفاض في القيمة خسائر االمخصص 

 62,275,108  43,106,045 نيالمدينصافي 

    
 36,639,752  10,081,112 (ب) الجزء المتداول – ضمانات محتجزة على العقود

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

 34,777,675  8,219,035 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

    
 42,526,067  41,824,889 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,868,300  3,179,350 مصاريف مدفوعة مقدما
 1,248,024  1,727,883 موظفون مدينون
 4,716,586  4,016,249 تأمينات مستردة

 585,117  572,605 مقدمة عن تأسيم شركاتدفعات 
 1,121,622  857,087 (28مستحق من أيراف ذات صلة )إيضاح 

 (1,107,216)  (1,107,216) (ج)نخفاض في القيمة مخصص خسائر اال

 102,395,927  150,011,283 

    
    متداول:الالجزء يير  – ضمانات محتجزة على العقود
 26,507,110  17,997,928 )ب( ضمانات محتجزة على العقود

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

 17,964,547  26,473,729 
 

 :مدينون (أ)
 يوم. 90ويتم تسويتها عادة خ ل  فائدة،المدينين ال تحمل إن أرصدة 

 
( إلحتسرراب الخسررائر االئتمانية المتوقعة 9ن، تيبق المجموعة األسررلوب المبسرري للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )يبالنسرربة للمدين

على أسرررررام  نيالمتوقعة، تم تقييم المدينحيث أن هذه البنود ال تحتوي على عنصرررررر تمويل جوهري. عند قيام الخسرررررائر االئتمانية 
 مجمع وتجميعها على أسام خصائص مخاير االئتمان المشتركة وتواريخ االستحقاق.

 
 

سررنوات والخسررائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة. يتم  3إلى  4تسررتند معدالت الخسررائر المتوقعة إلى تقادم العم ء على مدى 
ريخية لتعكم العوامل االقتصرررررررادية الكلية الحالية والمسرررررررتقبلية التي تنالرعلى قدرة العميل على سرررررررداد المبلغ تعديل المعدالت التا

المسررررتحق. ولكن نظرا  لقصررررر فترة التعرض لمخاير االئتمان، فإن أالر العوامل االقتصررررادية الكلية هذه ال يعتبر جوهريا  خ ل فترة 
  .المجمعة البيانات المالية
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ألن تجربة  . نظرا  عةوالمجمن والذي تم بناء  على مصررفوفة مخصررصررات يجدول التالي تفاصرريل المخاير المتعلقة ببند المدينيوضررح ال

مختلفة بشكل كبير للخسائر بالنسبة لقياعات العم ء المختلفة، فإن مخصص  الخسائر االئتمانية التاريخية للمجموعة ال تظهر أنمايا  
 :المختلفة المجموعةستحقاق السابقة ال يتم تمييزه بين قاعدة عم ء الخسائرعلى أسام تواريخ اال

 
لم يتأخر سدادها ولم   

  تنخفض قيمتها
تأخر سدادها ولم 
 تنخفض قيمتها

 
    

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

 -  %100  %2.0673  %0.43641  معدل خسائر االئتمان المتوقعة
 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  االنخفاض في القيمةخسائر 

 
لم يتأخر سدادها ولم   

  تنخفض قيمتها
تأخر سدادها ولم 
 تنخفض قيمتها

 
    

 اإلجمالي  قيمةال منخفضة  يوم 90أكالر من   يوم 90أقل من   2019

 -  %100  %1.02287  %0.075054  معدل خسائر االئتمان المتوقعة
 66,101,793  3,688,377  9,650,020  52,763,396  إجمالي القيمة الدفترية

 3,826,685  3,688,377  98,707  39,601  االنخفاض في القيمةخسائر 

 
 محتجزة على العقود: ب( ضمانات)

% 5 بنسرربة المبالغ المحتجزة من قبل م ك العقود مقابل تنفيذ تلك العقود وتسررتقيع في ات محتجزة على العقوديتمالل رصرريد ضررمان
 فترتي الصيانة والضمان.  انتهاءوتسدد للمجموعة بعد ، % من قيمة األعمال المنجزة20إلى 

 
 

 إن تفاصيل المخاير المتعلقة بالضمانات المحتجزة على العقود هي كما يلي:
 
  2020  2019 

 %0.106757  %0.24938  معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 8,239,583   قبل منخفضة القيمةالجزء الجاري  – القيمة الدفترية
 

 34,814,842 
 26,502,022   18,009,459   الجزء يير الجاري قبل منخفضة القيمة – القيمة الدفترية

 61,316,864   26,249,042   لقيمةقبل منخفضة ا – القيمة الدفتريةإجمالي 

 65,460   65,460   خسائر االنخفاض في القيمة
     

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

 1,895,458   1,895,458   خسائر االنخفاض في القيمة إجمالي
 
 
 :في القيمةنخفاض االمخصص خسائر  ج()

 يلي:ا كم في القيمةنخفاض االمخصص خسائر ن حركة إ
 2020  2019 

 6,444,649  6,829,359 السنة بدايةالرصيد في 
 1,453,706  511,296 السنةخ ل المحمل 

 (1,068,996)  (19,085) مخصص لم يعد له ضرورة

 6,829,359   7,321,570 الرصيد في نهاية السنة

 
 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل  موجودات مالية - 01

 2020  2019 

 61,816  62,015 صناديق استالمارية
 3,024,308  2,761,511 استالمارية محافظ

 2,823,526  3,086,124 
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 يلي: كماالحركة خ ل السنة إن 

 2020  2019 

 2,585,996    3,086,124  الرصيد في بداية السنة 
 6,466,202    14,397,683  إضافات
 (7,290,792)  (13,288,168)  استبعادات
 1,329,548   (1,433,359) استالمارية محافظ نقد التغير في
يير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  )خسائر(أرباح 

 (4,830)  61,246  (25)إيضاح  المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 3,086,124   2,823,526  الرصيد في نهاية السنة 

 
 نقد ونقد معادل   - 11

 2020  2019 

 15,868,143  29,992,159  نقد في الصندوق ولدى البنوك
 785,257  2,434,684 ودائع بنكية قصيرة األجل

  32,426,843  16,653,400 
 
 (%2.75لى إ% 1.25 - 2019) %2.75الى  %1.25 من البنكية قصررريرة األجل الودائععلى  السرررنوي معدل الفائدة الفعلي تراوحي

 .يوم( 90 – 2019يوم ) 90بمعدل تعاقديا  الودائعوتستحق هذه  سنويا،
 

 رأم المال - 21
 16,340,577 – 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 17,157,606يتكون رأم المال المصرح به والمصدر والمدفو  بالكامل بمبلغ 

فلم كويتي للسهم  100سهم( بقيمة اسمية  163,405,773 – 2019ر ديسمب 31سهم ) 171,576,061دينار كويتي( موزعا على 
 الواحد.

 
على قرار الجمعية العامة يير العادية  بناء   2020 يوليو 22بتاريخ  14/7من إدارة الشررررركات المسرررراهمة رقم  درةبموجب مذكرة صررررا

 تمت الموافقة على ما يلي: 2020 يونيو 26المنعقدة بتاريخ 
 
دينار  817,029قدرها دينار كويتي أي بزيادة  17,157,606دينار كويتي إلى  16,340,577ركة من زيادة رأم مال الشررررررر (أ

أسهم  5% من رأم المال أي بواقع 5بنسبة  8,170,288وذلك عن يريق توزيع أسهم منحة مجانية بعدد (، 30ضاح ي)إكويتي 
يوم العمل السررابق ليوم تعديل سررعر السررهم وتفويض مجلم بتاريخ  األم المقيدين بسررج ت الشررركة للمسرراهمين وذلكسررهم  100لكل 

 .االدارة بالتصويت بالكسور إن وجدت
 
( من عقد التأسرررررريم للشررررررركة األم: "حدد رأم مال الشررررررركة بمبلغ 6( من النظام األسرررررراسرررررري والمادة رقم )5تعديل المادة رقم ) (ب

)النقدي  فلم وجميع األسررررهم عينية ونقدية 100سررررهم قيمة كل سررررهم  171,576,061دينار كويتي موزعا على  17,157,606
 ".(كويتيدينار  5,000,000دينار كويتى والعيني  12,157,606

 
 أسهم الخزانة   - 31

 2020  2019 

 471,589  495,168 عدد أسهم الخزانة )سهم(
 %0.289  %0.289 النسبة إلى األسهم المصدرة )%(

 123,084  99,529 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
قامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من االحتياييات بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ  ،على قرار هيئة أسواق المال ناء  ب

 بأسهم الخزانة. مالشركة األحتفاظ االبيانات المالية المجمعة. إن هذا الرصيد يير قابل للتوزيع يوال فترة 
 
 جبارياحتيايي ا - 41

 احتساب قبل السنة الخاص بمساهمي الشركة األمربح  % من10 تحويليتم  للشركة األموفقا لمتيلبات قانون الشركات والنظام األساسي 
جباري. اإل االحتياييإلى  ومكافأة أعضاء مجلم اإلدارة الزكاةحصة و م العمالة الوينيةـحصة منسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دع

ن هذا االحتيايي يير قابل إ المال.% من رأم 50جباري رصيد االحتيايي اإل يتجاوزعندما  التحويليقاف هذا إ للشركة األم ويجوز
نظرا  لوجود جباري لم يتم التحويل لحساب االحتيايي اإل .للشركة األمعليها القانون والنظام األساسي  التي نصال في الحاالت إللتوزيع 

 .صافي خسارة خ ل السنة
 

 ختيارياحتيايي ا - 51
 الكويت منسسة حصة قبل األم الشركة بمساهمي الخاص السنة ربح من% 10 تحويل يتم األم للشركة األساسي النظام لمتيلبات وفقا
 هذا إيقاف ويجوز ،االختياري االحتيايي إلى اإلدارة مجلم أعضاء ومكافأة الزكاةحصة و الوينية العمالة دعم وضريبة العلمي للتقدم

 يف األم قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركةعلى  بناء  ة. اإلدار مجلم اقتراح على بناء   للمساهمين العامة الجمعية من بقرار التحويل
   االختياري.إيقاف التحويل إلى االحتيايي تـم  السابقة،السنوات 
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 ةمخصص مكافأة نهاية الخدم  - 16

 2020  2019 

 11,929,485   10,726,737  الرصيد في بداية السنة 
 1,797,544   1,435,584  السنة  خ لالمحمل 
 (3,000,292)  (2,374,580) السنة  خ لالمدفو  

 10,726,737   9,787,741  الرصيد في نهاية السنة 

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  - 17

 2020  2019 

 25,467,778  20,245,398 )أ( نومورد
 29,233,348  11,860,797 )أ( مقاولون

 31,342,142  11,411,980 دفعات مقدمة على عقود
 49,222,583  49,470,386 مصاريف مستحقة

 27,528,950  27,856,226 ضمانات محتجزة للغير
 1,971,446  2,353,516 مخصص يرامات

 877,055  521,982 دائنون آخرون
 90,187  - بة دعم العمالة الوينية المستحقةضري

 46,782  46,782 حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة
 703,387  335,976 مكافأة أعضاء مجلم اإلدارة المستحقة

 714,406  822,735 (28أيراف ذات صلة )إيضاح  ىمستحق إل
 22,373  21,227 توزيعات مستحقة للمساهمين

 124,947,005  167,220,437 
 

 في:والتي تتمالل 
  2020  2019 

 21,551,469  29,662,915  المتداول يير الجزء 
 145,668,968  95,284,090  الجزء المتداول 

  124,947,005  167,220,437 
 

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

 
 
 قروض ألجل - 18

 يلي:تتلخص القروض ألجل فيما 
  

  الجزء المتداول
الجزء يير 
  المتداول

 
 المجمو 

قرض من بنك محلي لتمويل شراء معدات وآالت وسيارات وتيوير مصنعي  -
جاهزة مضمون برهن مصانع الشركة األم الكائنة بمنيقة األسفلت والخرسانة ال

 15سنوات حتى  5الصليبية الصناعية ويسدد على أقساي نصف سنوية لمدة 
 500,000 %.3.5، ويتحمل فائدة سنوية بمعدل 2021نوفمبر 

 

-  500,000 

ويسدد على أصول محفظتين استالماريتين قرض من بنك محلي مضمون برهن  -
% 1فائدة سنوية بمعدل  ، ويحمل القرض 2021 ديسمبر 20 دفعة واحدة في

 2,500,000 فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.

 

-  2,500,000 

، 2022 مايو 31قرض من بنك محلي لتمويل رأم المال العامل ويستحق في  -
% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك 2ويحمل القرض فائدة سنوية بمعدل 

 - ت المركزي.الكوي

 

5,000,000  5,000,000 

قرض من بنك محلي لتمويل شراء ممتلكات ومعدات ويسدد على أقساي نصف  -
، ويحمل القرض فائدة سنوية 2023سبتمبر  15سنوات حتى  5سنوية لمدة 
 416,000 %.3.5بمعدل الابت 

 

1,044,000  1,460,000 

مقابل رهن االت  وعةقرض من بنك خليجى لتمويل شراء أالت ومعدات للمجم -
سنوات  3لمدة  ويسدد على أقساي شهرية ومعدات من إحدى الفرو  الخارجية

 19,463 .%4ويتحمل فائدة سنوية  2021تنتهى خ ل 

 

-  19,463 

 9,479,463  6,044,000  435,4633, 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 9,779,270  9,029,959  749,311 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 إن األرصدة الدفترية للقروض ألجل للمجموعة مقومة بالعم ت التالية:

  2020  2019 

 9,717,904  9,460,000  دينار كويتي
 61,366  19,463  درهم إماراتي

  9,479,463  9,779,270 

 
 يجارالتزامات عقود اإل  - 19

 يلي: هي كماإن الحركة على إلتزامات عقود اإليجار خ ل السنة 

  2020  2019 

 7,196,595  6,811,063  الرصيد في بداية السنة
 -  254,842  إضافات

 84,606  70,198  عقود اإليجار فوائد على إلتزامات
 (470,138)  (666,242)  المدفو 

 6,811,063  6,469,861  الرصيد في نهاية السنة

 
 والتي تتمالل في:

  2020  2019 

 1,324,828  1,055,585  المتداول الجزء يير
 5,486,235  5,414,276  الجزء المتداول

 6,811,063  6,469,861  إجمالي القيمة الحالية اللتزامات عقود اإليجار

 
 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير  الحد األدنى لدفعات التأجير 

 2019  2020  2019  2020 جارالمبالغ الدائنة المتعلقة بإلتزامات عقود اإلي

 5,486,235  5,414,276  5,616,307   5,535,451  خ ل سنة
 1,324,828  1,055,585  1,470,339   1,152,976  عقود اإليجار نهاية من السنة الالانية حتى

 6,811,063  6,469,861  7,086,646   6,688,427  اإليجار يمجمل دائن
 -  -  (275,583)  (218,566) ستقبلية يير ميفأةم يةتمويل مصاريفييرح: 

 6,811,063  6,469,861  6,811,063   6,469,861  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير

 
دينار كويتي  5,011,851إلتزامات مقابل عقود تأجير عقارات مع وعد بالشراء مع أحد البنوك المحلية بمبلغ  المجموعةيوجد على 

مضمونة تخص شركة تابعة، وهي إن هذه االلتزامات  (.4دينار كويتي(، وتستحق السداد خ ل سنة )إيضاح  5,149,569 - 2019)
 الكفالة التضامنية من الشركة األم.مع وعد بالشراء و التأجيربعقود 

 
% 5ل فائدة االقتراض الفعلي ، ومتوسي معد(سنوات 7إلى  5 من - 2019) سنوات 10 إلى 5من  اإليجار مدة عقودمتوسي  يتراوح

 .%(5 – 2019) 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 محتملة. إيجاراتتعتمد جميع اإليجارات على دفعات الابتة، ولم يتم الدخول في أي ترتيبات لدفعات 
 

 دائنو مرابحات  - 20
  2020  2019 

 11,105,271    4,837,279   إجمالي المرابحات 
 (122,944)  (50,556)   مستقبلية يير ميفأة يةتمويل فمصاريييرح : 

 10,982,327    4,786,723   القيمة الحالية للمرابحات

 
 في:والتي تتمالل 

  2020  2019 

 590,597   313,743   الجزء يير المتداول 
 10,391,730   4,472,980   الجزء المتداول 

 10,982,327   4,786,723   القيمة الحالية للمرابحات

 
، وهي ةـجموعـللم تابعةال ركاتـدى الشـإح تخصدينار كويتي(  794,488 - 2019دينار كويتي ) 507,206بمبلغ  دائني مرابحاتإن 
 ة من الشركة األم.ـامنيـة التضـالكفال(، وب3)إيضاح  ىـبرهن مبن مونةـمض

  



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

37 

 
 قروض قصيرة األجل   - 12

% من المبالـرررررررررغ 20% إلى 10على أن تسررردد باسرررتقيا   مقاوالت،مقدمة من البنوك عن عقود إن قروض قصررريرة األجل تمالل دفعات 
 إن .(%6 % إلى4.25من  – 2019) %4.75 % إلى3راوح من ـررروية تتـرررتتحمل القروض فائـررردة سن المنجزة.عمال األ عنالمستلمة 

 .العقود إيراداتعلى  حق برهن حوالة جل مضمونةالقروض قصيرة األ
 

 :بالعم ت التاليةللمجموعة مقومة قروض قصيرة األجل دة الدفترية للإن األرص
 

  2020  2019 

 18,409,909  13,159,346  دينار كويتي
 1,593,899  8,657  درهم إماراتي

  13,168,003  20,003,808 

 
 بنوك دائنة  - 22

  2020  2019 

% 2.5 إلى% 1 تتراوح منتسرررهي ت سرررحب على المكشررروف تحمل فائدة سرررنوية 
%( فوق سرررررررعر الخصرررررررم المعلن من بنك الكويت 2.5 إلى% 1من  - 2019)

 7,600,131  2,941,435  المركزي وتستحق عند اليلب.

تتراوح من تسرررهي ت سرررحب على المكشررروف من بنوك خليجية تحمل فائدة سرررنوية 
 1,850,546  1,288,099  %( وتستحق عند اليلب.5 إلى% 2.25من  - 2019% )4.75 إلى% 3

( %2.5% إلى 1.25تتراوح من  - 2019% )2أوراق دفع تحمل فائدة سرررررنوية 
يوم  180فوق سرررعر الخصرررم المعلن من بنك الكويت المركزي وتسرررتحق خ ل 

 1,081,188  333,258  يوم(. 180 - 2019)

  4,562,792  10,531,865 
 
 
 العقود. حق على إيرادات برهن حوالة مضمونةي وهتخص الشركة األم والشركات التابعة البنوك الدائنة  إن
 

 إن األرصدة الدفترية للبنوك الدائنة للمجموعة مقومة بالعم ت التالية:
  2020  2019 

 8,681,319  3,274,693  دينار كويتي
 1,850,546  1,288,099  درهم إماراتي

  4,562,792  10,531,865 

 
 إيرادات تشغيلية - 32

 كما يلي:المجموعة  تصنف إيرادات
 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  -  - مصنعي االسفلـت والخ يات المركزية
 3,531,882  3,531,882  -  - معدات خدمات المركز وسيارات و

 1,985,290  1,985,290  -  - عقارات استالمارية إيجاراتعقود 

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

        بحسب توقيت االعتراف باإليرادات
 132,867,624  -  -  132,867,624 اإليرادات المعترف بها على مدى فترة زمنية

 44,111,625  7,740,571  36,371,054  - إليرادات المعترف بها في وقت محددا

 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 يويلة 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 
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 2019 

 اإلجمالي  خدمات  مبيعات  مشاريع 

        بحسب نوع اإليرادات
 213,746,230  -  -  213,746,230 عقود مقاوالت
 41,859,528  -  41,859,528  - بيع صلبوخ

 4,510,201  4,510,201  -  - مصنعي االسفلـت والخ يات المركزية
 1,138,846  1,138,846  -  - خدمات المركز وسيارات ومعدات 

 2,354,244  2,354,244  -  - عقارات استالمارية إيجاراتعقود 

 213,746,230  41,859,528  8,003,291  263,609,049 

        بحسب توقيت االعتراف باإليرادات
 213,746,230  -  -  213,746,230 يةاإليرادات المعترف بها على مدى فترة زمن

 49,862,819  8,003,291  41,859,528  - اإليرادات المعترف بها في وقت محدد

 213,746,230  41,859,528  8,003,291  263,609,049 

        بحسب فترة العقد
 216,100,474  2,354,244  -  213,746,230 عقود يويلة األجل
 47,508,575  5,649,047  41,859,528  - عقود قصيرة األجل

 213,746,230  41,859,528  8,003,291  263,609,049 

 
 كما يلي:إن تفاصيل مجمل الربح للمجموعة 

 
 2020  2019 

  
ومبيعات  مشاريع

  وإيجارات

مراكز خدمة 
 سيـارات
  ومعـدات

مصنعي االسفلـت 
والخ يات 
  المركزية

 استبعادات ما
 قسـامبين األ

  الداخليـة

 
 

  المجمـوع

 
 

 المجمـو 

 263,609,049  176,979,249  (18,022,719)  2,223,399  3,531,882  189,246,687  إيرادات تشغيلية
 (249,944,398)  (175,334,903)  19,786,102  (1,849,433)  (3,409,686)  (189,861,886) تكاليف تشغيلية

 13,664,651  1,644,346  1,763,383  373,966  122,196  (615,199)  لربحا)الخسارة( مجمل 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  - 42

 2020  2019 

 5,351,675   4,500,869  تكاليف موظفين
 555,322   557,253  مكافآت 
 155,393   199,374  إيجارات

 304,267   323,662  أتعاب مهنية
 95,677   14,132  مصاريف سفر
 72,346   70,264  مصاريف بنكية

 1,701,033  1,839,285  أخرى

  7,504,839   8,235,713 

 
 ستالمارات اأرباح  )خسائر(صافي  - 52

 2020  2019 

يير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات ( خسائر) أرباح
 (4,830)   61,246  (10)إيضاح  رالمالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائ

أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من )خسائر( 
 464,632   (338,229) خ ل األرباح أو الخسائر 
 (53,562)  (18,810) أتعاب إدارة محفظة استالمارية

 93,888   33,195  إيرادات توزيعات أرباح

 (262,598)   500,128 
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 إيرادات أخرى - 62 

 2020  2019 

 2,203,870  203,043 المحصل من تسوية دعاوى قضائية )أ(
 835,716  17,987 أرصدة دائنة مشيوبة )ب(

 356,666  254,892 تعويضات تأمين )جـ(
 479,629  443,348 إيرادات إيجار

 187,915  61,852 خدمات مقاولين باين تإيرادا
 67,103  19,237 مبيعات سكراب
 27,580  2,783 إيرادات وكاالت
 27,610  21,107 مبيعات دراكيل
 65,265  160,958 إيرادات فوائد

 83,284  14,656 إيرادات متنوعة

  1,199,863   4,334,638 

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

 
 
عمليات بالشركة األم و علقةمع الموردين وهي مت تهاتسوي نتيجةأرصدة دائنة  شيبتم ، 2020سمبر دي 31خ ل السنة المنتهية في  (ب

 الشركة األم وشركاء العمليات المشتركة. ، وذلك بناء  على قرارمشتركة في دولة قير
 
 
  وعة.خسائر كوارث األميار والتي تخص مشاريع المجم عنناتجة تأمين  تعويضاتتتمالل في المحصل من  جـ(
 

 السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية )خسارة( - 72 
ربحية السهم األساسية بناء  على المتوسي  )خسارة( إن المعلومات الضرورية الحتساب إصدارها،متوقع مخففة عادية  ليم هناك أسهم

 يلي:المرجح لعدد األسهم القائمة خ ل السنة كما 
 
 

 2020  2019 

 3,617,154   (8,984,407) ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم  )خسارة(

    
 أسهم  أسهم :عدد األسهم القائمة

 163,405,773  163,405,773  عدد األسهم المصدرة في بداية السنة
 8,170,288  8,170,288 يضاف : أسهم منحة 

 (471,589)  (495,168) الخزانةألسهم ييرح : المتوسي المرجح 

 171,104,472  171,080,893 المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة 

 
 فلم  فلس

 21.14  (52.52) ربحية السهم األساسية )خسارة(إجمالي 

 
قبل التعدي ت بأالر رجعي والمتعلقة بإصدار أسهم منحة  2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةفلم  22.20بلغت ربحية السهم األساسية 

 (.30قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم )إيضاح  منم إقرارها فيما بعد والتي ت
 

 المتعلقة باأليراف ذات الصلة اإلفصاحات - 28
 شركات ،العليا اإلدارة أفراد االدارة،أعضاء مجلم  ،كالمساهمين صلة ذات أيراف مع متنوعة  تبالدخول في معام المجموعـة قامت

المعام ت  بهذه المتعلقة الدفع وشروي األسعار األخرى. إن الصلة ذات األيراف وبعض سييرة المشتركةوشركات تحت ال المحاصة
 يلي: كما هي صلة ذات أيراف مع تمت التي الهامة والمعام ت األرصدة إن. المجموعة إدارة قبل من عليها الموافقة تمي

 
 

 
 شركات
  المحاصة

 ذات أيراف
  أخرى صلة

 المجمو 

2020  2019 

        : المجمع المركز المالي في بيان المتضمنة األرصدة
 1,121,622  857,087  807,004  50,083 (9)إيضاح  أخرى ةمدينون وأرصدة مدين

 714,406  822,735  589,785  232,950 (17)إيضاح  أخرىدائنة نون وأرصدة دائ

        
        :المجمع رالخسائ أو حبيان األربا في المتضمنة المعامالت

 10,326,672  9,824,136  -  9,824,136 تكاليف تشغيلية

  



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

40 

 
 2019  2020  مزايا اإلدارة العليا:

 1,177,739  885,510  مرتبات ومزايا قصيرة األجل
 41,992  37,129  التوظيف بعد ما مزايا

 276,832  -  مكافأة أعضاء مجلم اإلدارة

  922,639  1,496,563 
 

   األم.إن المعام ت مع أيراف ذات صلة تخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة 
 

 تكلفة الموظفين - 29
 – 2019) دينررار كويتي 28,012,047 المتضرررررررمنررة في تكرراليف التشرررررررغيررل بلغررت تكلفررة الموظفين، 2020ديسرررررررمبر  31كمررا في 

دينار كويتي  4,500,869 واإلداريةالمصررررررراريف العمومية المتضرررررررمنة في ة الموظفين كما بلغت تكلف (.كويتي دينار 34,850,787
 .دينار كويتي( 5,351,675 – 2019)

 
 ومكافأة أعضاء مجلم إدارة الشركة األم توزيعات مقترحة وأسهم منحة  - 03

 من القيمة األسمية، بواقع %6بنسبة قدية توزيع أرباح نعلى  2021 مارم 24 بتاريخ ةالمنعقد بجلسته دارة الشركة األممجلم إ ىأوص
إن هذه  ،2020ديسمبر  31عن السنة المنتهية في مكافأة ألعضاء مجلم اإلدارة عدم توزيع وأسهم منحة  ، وعدم توزيعفلم للسهم 6

 .مي الشركة األمالعادية السنوية لمساه الجمعية العامة التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل
 

بواقع  ،من القيمة األسمية %5بنسبة  ،توزيع أسهم منحةعلى  2020يونيو  29وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
 276,832، وتوزيع مكافأة ألعضاء مجلم اإلدارة بمبلغ (12)إيضاح  دينار كويتي 817,029سهم أي بقيمة إجمالية  100أسهم لكل  5
على ذلك في السجل التجاري للشركة األم ، تم التأشير 2019ديسمبر  31ينار كويتي وعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في د

 .2020يوليو  22بتاريخ 
 

ة، بواقع من القيمة األسمي %20على توزيع أرباح نقدية، بنسبة  2019مايو  5وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
دينار كويتي عن  436,555وتوزيع مكافأة ألعضاء مجلم اإلدارة بمبلغ  دينار كويتي 3,258,684فلم للسهم أي بقيمة إجمالية  20

 .2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 
 والميالبات القضائية المحتملة لتزاماتاال   - 13

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

 
 2020  2019 

 15,579,181  8,768,112 مستنديهاعتمادات 
 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 أخرى

 270,910,453  270,245,929 
 
 :الميالبات القضائية 

والذي ليم  المجموعة،توجد لدى المجموعة ميالبات قضرررائية تتمالل في قضرررايا مرفوعة من المجموعة ضرررد الغير ومن الغير ضرررد 
، فإنه لن يكون لهذه إدارة المجموعةأن يتم البت فيها من قبل القضررراء. وفي رأي  تقدير النتائج التي سررروف تترتب عليها إلى باإلمكان

، وعليه، لم تقم المجموعة بقيد مخصررررصررررات إضررررافية عن هذه بيانات المالية المجمعة للمجموعةالميالبات تأالير سررررلبي مادي على ال
 المرفقة.المجمعة القضايا نظرا لوجود مخصصات كافية عنها كما في تاريخ البيانات المالية 

 
 الشركات التابعة ذات الحصص يير المسييرة بنسب مادية للمجموعة   - 32

 
 

األنشية   
 الرئيسية

 نسبة ملكية المجموعة 
نسبة ملكية الحصص  

 يير المسييرة

 2019  2020  2019  2020   التأسيم بلد  التابعة الشركة اسم

شركة المجموعة المشتركة للتجارة 
 ذ.م.م. –ت والمقاوال

 
 %25  %25  %75  %75  مقاوالت  قيردولة 

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

 . )مقفلة(كش.م.
 
 %33  %33  %67  %67  تجارية  الكويتدولة 

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 ذ.م.م. –ارات اإلم

اإلمارات  
 العربية المتحدة

 
 مقاوالت

 49%  49%  51%  51% 

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

 

 الكويتدولة 
تجارة عامة  

 ومقاوالت
 65%  65%  35%  35% 
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 هي كما يلي: ت الحصص يير المسييرة بنسب مادية للمجموعةلشركات التابعة ذاالمعلومات 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. –ارات اإلم

شركة المشتركة العامة للتجارة العامة  
ماهر إبراهيم معروف  –والمقاوالت 

 ذ.م.م. –وشركاه 

 

 المجمو 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

                        
 47,724,485   44,215,885   2,297,854    1,570,138   8,538,608    13,867,534   24,967,693    19,469,021   2,472,922    2,827,869   9,447,408    6,481,323  الموجودات المتداولة
 (32,179,018)  (26,296,539)   (1,930,012)  (1,040,786)   (8,427,708)  (10,263,642)  (12,412,988)  (6,568,912)   (3,339,035)  (3,560,578)  (6,069,275)  (4,862,621) الميلوبات المتداولة

 15,545,467   17,919,346   367,842    529,352    110,900    3,603,892   12,554,705    12,900,109   (866,113)  (732,709)   3,378,133    1,618,702  المتداولة الموجوداتصافي 

                        
 12,901,473  10,125,470   1,615,102    1,719,400   2,759,505    1,414,387   7,880,059    6,573,871   237,002    159,110   409,805    258,702  المتداولةيير ت الموجودا

 (28,560,718)  (31,138,799)  (32,698)  (1,026,850)  (1,363,470)  (3,139,644)  (971,391)  (806,086)   (390,064)  (381,613)  (25,803,095)  (25,784,606) المتداولةيير الميلوبات 

 (15,659,245)  (21,013,329)  1,582,404   692,550    1,396,035   (1,725,257)  6,908,668    5,767,785   (153,062)  (222,503)  (25,393,290)    (25,525,904) يير المتداولة الموجوداتصافي 

                        
 (113,778)  (3,093,983)  1,950,246   1,221,902   1,506,935   1,878,635    19,463,373    18,667,894   (1,019,175)  (955,212)  (22,015,157)  (23,907,202) 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 نسبة ملكية الحصص يير المسييرة
                        

 (1,964,246)  (4,176,200)  1,267,660   794,236   738,398    920,531   13,040,460    12,507,489   (499,396)  (468,054)  (16,511,368)  (17,930,402) صافي الموجودات الخاصة بالمجموعة

صرررافي الموجودات الخاصرررة بالحصرررص يير 
 1,850,468  1,082,217   682,586   427,666   768,537   958,104   6,422,913    6,160,405   (519,779)  (487,158)  (5,503,789)  (5,976,800) المسييرة

 
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:ملخص 

 
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 

ة للتجارة العامة شركة المشتركة العام

ماهر إبراهيم معروف وشركاه  –والمقاوالت 
 المجمو   ذ.م.م. –

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

                        
  82,173,111    72,786,958   3,508,172    1,663,771   24,812,490    29,712,131   41,859,877    36,371,054   2,179,974    2,223,399   9,812,598    2,816,603  إجمالي اإليرادات
 (76,592,078)  (70,330,820)   (3,254,199)  (2,456,075)   (23,766,128)  (27,835,524)   (36,450,208)  (33,166,533)  (2,245,033)  (2,167,198)  (10,876,510)  (4,705,490)  إجمالي التكاليف

 5,581,033    2,456,138   253,973   (792,304)   1,046,362    1,876,607   5,409,669    3,204,521   (65,059)   56,201   (1,063,912)  (1,888,887)  )الخسارة( الربح 
 15,979   (874)   -  -  15,979   (874)   -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر (الشاملة )الخسارة

 5,597,012    2,455,264   253,973   (792,304)   ¤ 1,062,341    1,875,733   5,409,669    3,204,521   (65,059)  ¤  56,201   (1,063,912)  (1,888,887)  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 المسييرة
                        

 3,901,473    1,931,850   165,082   (514,998)   941,726    1,688,946    3,624,478    2,147,029   (31,879)   27,538   (797,934)  (1,416,665)  )الخسارة( الربح الخاص بالمجموعة

)الخسررررارة( الربح الخاص بالحصررررص 
 1,679,560    524,288   88,891   (277,306)   104,636    187,661   1,785,191    1,057,492   (33,180)   28,663   (265,978)  (472,222)  يير المسييرة

 خر الخاصاآل الدخل الشرررررامل ()الخسرررررارة
 14,381   (786)   -  -  14,381   (786)   -  -  -  -  -  - بالمجموعة

خر الخاص اآلالدخل الشامل  )الخسارة(
 1,598   (87)   -  -  1,598   (87)   -  -  -  -  -  - بالحصص يير المسييرة

إجمالي )الخسرررارة الشررراملة( الدخل الشرررامل 
 3,915,854    1,931,064   165,082   (514,998)   956,107    1,688,160    3,624,478    2,147,029   (31,879)   27,538   (797,934)  (1,416,665)  ةالخاص بالمجموع

إجمالي )الخسرررارة الشررراملة( الدخل الشرررامل 
 1,681,158    524,201   88,891   (277,306)   106,234    187,574   1,785,191    1,057,492   (33,180)   28,663   (265,978)  (472,222)  الخاص بالحصص يير المسييرة

توزيعررات مردفوعرة للحصرررررررص يير 
 -  -  -  - المسييرة

 

-   990,000  -  - 

 

- 

 

- 

 

-   990,000 
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 عمليات مشتركة - 33

 قامت المجموعة بالمشاركة في عمليات مشتركة مع أيراف أخرى كما يلي:
  

 نسبة الملكية    

 2019  2020  بلد التأسيم  اسم العملية المشتركة

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

 %40  %40  دولة الكويت  يت )ج(جامعة الكو –عمليات مشتركة مع شركة أرابتيك 
 %50  %50  دولة الكويت  عمليات مشتركة مع الشركة الوينية للتنظيف )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  –كة الصينية العامة للهندسة االنشائية عمليات مشتركة مع الشر
 %40  %40  دولة الكويت  السالم الجامعية )ز(

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

 دولة قير. –إنشاءات يرق وبنية تحتية بمنيقة شمال بني هاجر
 
% لتنفيذ 49 شركة إسبانية بنسبة مشاركة -لإلنشاءات   SACYR%، وبين شركة51ذ.م.م. بدولة قير )شركة تابعة( بنسبة مشاركة  -عة المشتركة للتجارة والمقاوالت شراكة بين شركة المجمو اتفاقيمالل المشرو   .ب

 دولة قير. –إنشاءات يرق وبنية تحتية بمنيقة شمال وشرق الخيسة 
 

ينة صباح السالم مد –والتربية  اآلداب% لتنفيذ وصيانة كلية 60بدولة االمارات العربية المتحدة بنسبة مشاركة  .ذ.م.م - %، وبين شركة أرابتيك لإلنشاءات40شراكة بين الشركة األم بنسبة مشاركة  اتفاقيمالل المشرو   .ج
 بدولة الكويت. –الجامعية 

 
ش.م.ك. بمنيقة  –تأمين وتنفيذ مكبات بيئية لشركة نفي الكويت  التربة،% إلعادة تأهيل 50)مقفلة( بنسبة مشاركة  ش.م.ك. -%، وبين الشركة الوينية للتنظيف 50بين الشركة األم بنسبة مشاركة  اتفاقيمالل المشرو   .د

 شمال دولة الكويت.
 

% 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  يماللـ.   ه
 ملكة البحرين.بالمدينة الشمالية بم االبتدائيةالصرف الصحي  واختبار شبكاتبناء 
 

% 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 يماللو.   
 شمالية بمملكة البحرين.بالمدينة ال والمرافق العامةبناء 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  اتفاقيمالل المشرو  ز.   
 .بدولة الكويت –عية مدينة صباح السالم الجام – اإلدارية

  



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

43 

 
 تتضمن البيانات المالية المجمعة حصة المجموعة من الموجودات والميلوبات وااليرادات والمصروفات لتلك العمليات المشتركة كما يلي:

 ملخص بيان المركز المالي:

 
2020 

 عمليات مشتركة
 SACYRمع شركة 

بمنيقة شمال بني هاجر 
  )أ(

 عمليات مشتركة 
 SACYRمع شركة 

بمنيقة شمال وشرق 
  الخيسة )ب(

 عمليات مشتركة
مع شركة أرابتيك  
 جامعة الكويت  –

  )ج(

عمليات مشتركة مع 
الشركة الوينية 
 للتنظيف 
  )د(

عمليات مشتركة مع 
TERNA –  
AMAS-1   

 )هـ(

 
عمليات مشتركة مع 

TERNA – 
AMAS-2 

 )و( 

مشتركة مع الشركة  عمليات 
الصينية العامة للهندسة 

مدينة صباح  –االنشائية 
 السالم الجامعية

 )ز(

 

 االجمالي

  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 موجوداتمجمو  ال

                

  63,535,987    28,353,654    1,056,762    922,596    30,774    15,204,248    6,702,573    11,265,380 ميلوبات متداولة

  140,863   -   90,182   -  -   25,906    14,764    10,011 تداولةميير  ميلوبات

  63,676,850    28,353,654    1,146,944    922,596    30,774    15,230,154    6,717,337    11,275,391 مجمو  الميلوبات

 (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

 
2019          

     
 

 47,584,431   27,426,265  2,626,529  4,555,738  20,899   5,457,098   2,662,750   4,835,152  موجودات متداولة 

 10,638,672   10,307,451  297,958  -  -  31,948   -  1,315  موجودات يير متداولة

 58,223,103   37,733,716  2,924,487  4,555,738  20,899   5,489,046   2,662,750   4,836,467  مجمو  الموجودات

                

 77,247,126   36,351,068  2,212,206  2,821,101  30,856   15,686,444   8,749,131   11,396,320  ميلوبات متداولة

 208,689   -  53,773  -  -  118,884   26,008   10,024  ميلوبات يير متداولة

 77,455,815   36,351,068  2,265,979  2,821,101  30,856   15,805,328   8,775,139   11,406,344  مجمو  الميلوبات

 (19,232,712)  1,382,648  658,508  1,734,637  (9,957)  (10,316,282)  (6,112,389)  (6,569,877) صافي الموجودات

 -  %40  %50  %50  %50  %40  %51  %51 جموعة في المشرو  المشتركنسبة ملكية الم

 (8,849,815)  553,059  329,254  867,319  (4,979)  (4,126,513)  (3,117,318)  (3,350,637) حصة المجموعة من صافي موجودات المشرو  المشترك
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 األرباح أو الخسائر المجمع:ملخص بيان 

2020 

 عمليات مشتركة
 SACYRمع شركة  

بمنيقة شمال بني 
  هاجر )أ(

 عمليات مشتركة 
 SACYRمع شركة 

بمنيقة شمال وشرق 
  الخيسة )ب(

 عمليات مشتركة
 –مع شركة أرابتيك  

  جامعة الكويت )ج(

عمليات مشتركة مع 
الشركة الوينية 
  للتنظيف )د(

عمليات مشتركة مع 
TERNA – 
AMAS-1 
  )هـ(

عمليات مشتركة مع 
TERNA – 
AMAS-2 

  )و(

عمليات مشتركة مع 
الشركة الصينية العامة 

مدينة  –للهندسة االنشائية 
 صباح السالم الجامعية

 )ز(

 

 االجمالي

  155,689  إجمالي اإليرادات
 

 7,033  
 

 1,106,422  
 

- 
 

 929,283  
 

 5,206,712  
 

 24,273,472  
 

 31,678,611  

 (2,021,003)  إجمالي التكاليف
 

- 
 

 (1,054,264) 
 

 (12,344) 
 

 (658,659) 
 

 (4,512,180) 
 

 (24,021,006) 
 

 (32,279,456) 

 (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

 
2019                

 63,554,006   43,136,742   6,332,830  9,680,854   207,453   2,565,840   407,886   1,222,401 إجمالي اإليرادات

 (63,050,493)  (42,859,257)  (5,674,321)  (8,958,422)  (11,068)  (3,903,366)  (1,644,059)  - إجمالي التكاليف

 503,513   277,485   658,509   722,432   196,385   (1,337,526)  (1,236,173)  1,222,401 الربح )الخسارة( 

 -  %40  %50  %50  %50  %40  %51  %51 شتركنسبة ملكية المجموعة في المشرو  الم

 357,625   110,994   329,255   361,216   98,193   (535,010)  (630,448)  623,425 المشرو  المشترك حصة المجموعة من نتائج أعمال

 
 كما يلي حصة المجموعة من االلتزامات المحتملة للمشروعات المشتركة:

 

2020 

 عمليات مشتركة
شركة مع  

SACYR  بمنيقة
  شمال بني هاجر )أ(

 عمليات مشتركة 
 SACYRمع شركة 

بمنيقة شمال وشرق 
  الخيسة )ب(

 عمليات مشتركة
 –مع شركة أرابتيك  

  جامعة الكويت )ج(

عمليات مشتركة مع 
الشركة الوينية 
  للتنظيف )د(

عمليات مشتركة مع 
TERNA –   
AMAS-1 
 )هـ(

 

عمليات مشتركة مع 
TERNA – 
AMAS-2   

 )و(

عمليات مشتركة مع  
الشركة الصينية العامة 

 –للهندسة االنشائية 
مدينة صباح السالم 

 الجامعية
 )ز(

 

 االجمالي

 25,870,191  14,149,520  648,821  1,446,794  -  9,625,056  -  - االلتزامات المحتملة

 
2019                

 30,414,091  15,769,860  1,290,941  1,439,324  -  9,843,356  -  2,070,610 االلتزامات المحتملة
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 معلومات القياعات  - 43

وخارجها.  وتمارم المجموعة نشايها بشكل رئيسي في دولة الكويت المختلفة.إن المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغيلية إلدارة أنشيتها 
  التالية:موعة بتصنيف أنشية المجموعة إلى القياعات وأليراض بيان تحليل القياعات الرئيسية، قامت إدارة المج

 .قيا  دولة الكويت -
 الخليج.قيا  دول  -

 
 إن المعلومات المتعلقة بكل من القياعات الجغرافية مبينة كالتالي:

 2020 

 

 دولة 

  ـتالكوي

 دول 

  الخليج

 الحصص 

 يير المسييرة

 

 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) تكاليف 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 القيا 

 234,477,961  (46,162,006)  -  65,151,644  215,488,323 دات القيا موجومجمو  

 194,738,149  (15,218,968)  -  55,641,319  154,315,798 ميلوبات القيا مجمو  
 
 

 2019 

 

 دولة 

  تالكوي

 دول 

  الخليج

 الحصص 

 يير المسييرة

 

 المجمـو   حذوفات

 263,609,049   (19,234,616)  -  78,838,100   204,005,565  إيرادات تشغيلية

 (249,944,398)  19,234,616   -  (75,465,245)  (193,713,769) تكاليف تشغيلية

 13,664,651   -  -  3,372,855   10,291,796   مجمل الربح

 5,221,347   (3,317,346)  1,604,193   (455,655)  7,390,155  نتائج القيا 

 294,820,706   (46,777,587)  -  74,436,822   267,161,471  قيا موجودات المجمو  

 245,813,563   (18,162,608)  -  66,526,113   197,450,058  ميلوبات القيا مجمو  
 

 دارة المخاير الماليةإ - 53
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  ،ادلمعالنقد الو نقدال مالل األولية المالية األدوات بعض االعتيادي نشايها ضمن المجموعة تستخدم

األخر،  لالعقود، الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشرررررام / ميلوبات موجودات مدينين،ال الخسرررررائر،خ ل األرباح أو 
 المشررررار للمخاير تتعرض فإنها، لكلذ ونتيجة دائنين،الو التزامات عقود اإليجار مرابحات،ال ،القروض البنكية والتسررررهي ت االئتمانية

 .لها تتعرض التي المخاير هذه إلدارة المالية األدوات مشتقات حاليا المجموعة تستخدم ال أدناه. إليها
 
  الفائدة:مخاير سعر   -أ 

اتها المالية ذات لموجوداتها وميلوب الفائدة سرررعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاير المالية األدوات تتعرض
قد تم الماليـرررة  والميلوبـرررات الموجودات استحقاق أو تسعير إعادة خ لها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أسعار إنالفائدة المتغيرة. 
 .بها المتعلقة اإليضاحات فـياإلشارة إليها 

 
من المجموعة األخرى، على ربح المتغيرات ة مع البات يبين الجدول التالي أالر حسررراسرررية التغير المعقول المحتمل في أسرررعار الفائد

 :خ ل أالر تغيير معدل فائدة االقراض
  2020 

  
 )النقص (الزيادة
  الرصيد  الفائدة معدل في

بيان األرباح  على األالر
والدخل  أوالخسائر
 المجمع الشامل اآلخر

 12,173 +  2,434,684  % 0.5 +  ودائع بنكية قصيرة األجل
  47,397 +  9,479,463  % 0.5 +  جلقروض أل

 65,840 +  13,168,003  % 0.5 +  قروض قصيرة األجل 
 22,814 +  4,562,792  % 0.5 +  بنوك دائنة

 
  2019 

  
 )النقص (الزيادة
  الرصيد  الفائدة معدل في

بيان األرباح  على األالر
والدخل  أوالخسائر
 المجمع الشامل اآلخر

 3,926 +  785,257  % 0.5 +  رة األجلودائع بنكية قصي
 48,896 +  9,779,270  % 0.5 +  قروض ألجل

 100,019 +  20,003,808  % 0.5 +  قروض قصيرة األجل 
 52,659 +  10,531,865  % 0.5 +  بنوك دائنة 
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  االئتمان:مخاير  -ب 

 لليرف مالية خسارة مسبباه التعاقدية بالتزامات الوفاء على ماليةال األداة أيراف أحد قدرة عدم احتمال خير هو االئتمان خير إن
 قصيرة البنكية الودائع النقد لدى البنوك، في أساسا تتمالل االئتمان لمخاير المجموعة تعرض قد التي المالية الموجودات إن. اآلخر
االنخفاض في  مخصرررص خصرررم بعد لصرررافيبا المدينين رصررريد إالبات يتموالمسرررتحق من أيراف ذات صرررلة. كما  المدينين األجل،
 مختلفة. صناعات على وتوزعهم للعم ء الكبير للعدد نتيجة محدود بالمدينين يتعلق فيما االئتمان خير إن. القيمة
 
  لدى البنوك وودائع بنكية قصيرة األجلنقد 

سب مخصص الخسائر على  ضعتبر منخفيقام بالتكلفة الميفأة ي والذيبالمجموعة  الخاص والنقد المعادلإن النقد  المخاير، ويحت
لمجموعة مودعة لدى لأن النقد والودائع البنكية قصرررريرة األجل  إدارة المجموعةشررررهرا . ترى  12أسررررام الخسررررائر المتوقعة لفترة 

مان المتوقعة منسررسررات مالية ذات سررمعة ائتمانية جيدة دون تاريخ سررابق للتعسررر. واسررتنادا  إلى تقييم اإلدارة، فإن أالر خسررائر االئت
نتيجة تلك الموجودات المالية يير جوهري للمجموعة حيث أن مخاير التعسرررررررر لم تزداد بشررررررركل كبير منذ التحقق أو االعتراف 

 المبدئي.
 

 المدينون وموجودات العقود
قاعدة عم ء إن تعرض المجموعة لمخاير االئتمان يتأالر بشررررركل رئيسررررري بالخصرررررائص الفردية لكل عميل. إن اليبيعة التركيبية ل

المجموعة، بما في ذلك مخاير التخلف عن السررداد المتعلقة بالصررناعة والدولة، والتي يعمل فيها العم ء، لها تأالير أقل على مخاير 
 االئتمان.

 
سة المجموعة وإجراءاتها وضوابيها المتعلقة بإدارة مخاي سيا ر تتم إدارة مخاير االئتمان للعم ء من قبل كل وحدة عمل تخضع ل

االئتمان للعم ء. تتم مراقبة الذمم المدينة للعم ء بشرركل منتظم ويتم تغيية أي شررحنات إلى العم ء الرئيسرريين بشرركل عام بواسررية 
االعتمادات المسررررتندية المصرررردرة أو ييرها من أشرررركال التأمين االئتماني والتي يتم الحصررررول عليها من قبل البنوك ذات السررررمعة 

 منسسات المالية األخرى.االئتمانية الجيدة وال
 
 ،لدى البنوكللنقد  االسرررمية القيمة هو المقابل اليرف سرررداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاير المجموعة لتعرض األعلى الحد إن

 .صلة ذات أيراف من والمستحق نيالمدينالودائع البنكية قصيرة األجل، 
 

  األجنبية:مخاير العملة  -جـ 
نبية هي مخاير تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسرررررررتقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسرررررررعار إن مخاير العم ت األج

 الدينار يير بعمـررررررررر ت تتم التي المعام ت عن والناتجة األجنبية العملة لمخاير المجموعة تتعرضصررررف العم ت األجنبية. 
 األدوات لمشتقات استخدامها خـ ل من األجنبية العم ت صرف أسعار لباتلتق تعرضها خير تخفيض للمجموعةويمكن . الكويتي
 التعامل خ ل من وذلك معقول، مسررررتوى في األجنبية العملة لمخاير التعرض صررررافي إبقاء على المجموعة وتحرص ة.المالي

  .الكويتي الدينار مقابل جوهري بشكل تتقلب ال بعم ت
 

 أسعار صرف العم ت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل في ةالمعقولو ةالمحتمل اترالتغي حساسية التالي البيان يظهر
 :الكويتي الدينار
  2020 

  
 )نقصة )الزيادال
 الكويتي الدينار مقابل

 بيان األرباح على األالر 
 أو الخسائر المجمع 

 )كويتي دينار(

الدخل الشامل  على األالر 
 المجمع اآلخر

 )كويتي دينار(

 88,928 +  91,404 +  %5 ±  لاير قيري
 389,209 +  192,870 +  %5 ±  درهم اماراتي
 7,018 +  2,842 +  %5 ±  لاير سعودي

 
  2019 

  
 )نقصة )الزيادال
 الكويتي الدينار مقابل

 بيان األرباح على األالر 
 أو الخسائر المجمع 

 )كويتي دينار(

الدخل الشامل  على األالر 
 مجمعال اآلخر

 )كويتي دينار(

 170,354 +  68,038 +  %5 ±  لاير قيري
 219,383 +  50,992 +  %5 ±  درهم اماراتي
 7,290 +  4,243 +  %5 ±  لاير سعودي

 
  السيولة:مخاير   -د 

 وإلدارة .المالية دواتباأل المتعلقـرررررة التزاماتها لسداد ال زمة األموال توفير على المجموعة مقدرة عـررررردم عن السيولة مخاير تنتج
 االستالمارات أو بنكيةـرررال ودائعـرررال يـرررف وتستالمر ،دوري لـررربشك م ئهاـرررلع ماليةـرررال درةـرررالمق بتقييم المجموعة تقوم المخاير هذه
سييل ابلةـررررررررالق رىـرررررررراألخ سريع للت ية باحتياييات نقد االحتفاظ، مع تخييي وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خ ل ال

   ت الموجودات والميلوبات المالية.بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقا ائتمانمناسبة وخيوي 
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 :يير المخصومة المالية بالميلوبات الخاص االستحقاق جدول

 2020 

 
  شهر 12 إلى 3  شهور 3 إلى 1

 5 إلى 1 من
  سنوات

 
 المجمو 

 124,947,005  29,662,915  86,821,442  8,462,648 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 9,479,463  6,044,000  3,424,341  11,122 قروض ألجل

 6,688,427  1,152,976  5,321,238  214,213 اإليجارإلتزامات مقابل عقود 

 4,837,279  354,188  2,505,379  1,977,712 دائنو مرابحات

 13,168,003  -  13,124,256  43,747 قروض قصيرة األجل 

 4,562,792  -  597,423  3,965,369 بنوك دائنة

 14,674,811  111,794,079  37,214,079  163,682,969 
 
 

 2019 

 
  شهر 12 إلى 3  شهور 3 إلى 1

 5 إلى 1 من
  سنوات

 
 المجمو 

 167,220,437  21,551,469  114,132,827  31,536,141 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 9,779,270  9,029,959  610,979  138,332 قروض ألجل

 7,086,646  1,470,339  5,493,116  123,191 اإليجارإلتزامات مقابل عقود 

 11,105,271  688,952  8,692,514  1,723,805 دائنو مرابحات

 20,003,808  -  14,702,800  5,301,008 قروض قصيرة األجل

 10,531,865  -  7,210,903  3,320,962 بنوك دائنة

 42,143,439  150,843,139  32,740,719  225,727,297 

 
 مخاير أسعار أدوات الملكية: -هـ 

القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مسررررررتوى منشرررررررات أدوات  انخفاضإن مخاير أسررررررعار أدوات الملكية هي مخاير 
أدوات الملكية ينشرررأ من اسرررتالمارات المجموعة في أدوات الملكية أسرررعار إن التعرض لمخاير  منفرد.الملكية وقيمة األسرررهم بشررركل 

امل المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشرر موجوداتالوبالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسررائر  كموجودات ماليةالمصررنفة 
 .االستالماريةتها دارة هذه المخاير، تقوم المجموعة بتنويع القياعات المستالمر فيها بمحفظ. إلخراآل

 
لدى ألدوات الملكية التي يوجد البيان التالي حساسية التغير المعقول في منشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة  يوضح

 :ا كما في تاريخ البيانات المالية المجمعةلهالمجموعة تعرض منالر 
 

  2020  2019 

  منشرات السوق
التغيرات في سعر 

  لكيةأدوات الم

األالر على بيان 
األرباح أو 
  الخسائر المجمع

التغيرات في سعر 
  أدوات الملكية

األالر على بيان 
األرباح أو 
 الخسائر المجمع

 151,215 +  %5 +  138,076 +  %5 +  استالمارية محافظ
 3,091 +  %5 +  3,101 +  %5 +  صناديق استالمارية

 27,885 +  %5 +  26,703 +  %5 +  أسهم ملكية
 
 

 العادلة قيام القيمة  - 63
بالقيمة  والموجودات الماليةبالقيمة العادلة من خ ل األرباح أوالخسائر  كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقيام الموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
 

من خ ل عملية تجارية بحتة بين أيراف السوق  االلتزاملسداد  الممكن دفعهمن بيع األصل أو  است مهالممكن العادلة المبلغ  تمالل القيمة
 كما في تاريخ القيام. يعتمد قيام القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى اليرق التالية:

 االلتزامألصل أو من خ ل السوق الرئيسي ل. 

  في حال عدم وجود سوق رئيسي. االلتزاممن خ ل أكالر األسواق ربحية لألصل أو 

 
من خ ل مستوى  المجمعة يتم تصنيف جميع الموجودات والميلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية

  ت جوهري نسبة إلى قيام القيمة العادلة ككل كما يلي:إلى أقل مستوى مدخ  استناداقيام متسلسل 

 مااللة.تالمستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشي المعلنة )يير المعدلة( للموجودات والميلوبات الم 

  سبة إلى قيام القيمة العادلة متاحا إما سم التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري ن شمل أ المستوى الالاني: وي

 شكل مباشر أو يير مباشر.ب

 .المستوى الالالث: ويشمل أسم التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قيام القيمة العادلة يير متاح 
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 يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة يبقا لمستوي القيام المتسلسل للقيمة العادلة:

 

 المجمو 
 المستوى 

  الالالث 
 المستوى

  الالاني 
 المستوى

 الموجودات  األول 

        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   

        2019 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر  -  -  557,703  557,703

 الخسائر بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو موجودات مالية  3,024,308  61,816  -  3,086,124

3,643,827  557,703  61,816  3,024,308   

 
 .خ ل السنة والالالث تتم أي تحوي ت ما بين المستويات األول والالاني لم
 
 (.4)عن القيمة العادلة للعقارات االستالمارية في ايضاح  اإلفصاحتم 
 

يلوبات ستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمللميلوبات المالية بخصم فترات االيتم تقدير القيمة العادلة 
 المالية الممااللة.

 
قصيرة األجل  التسهي ت البنكيةقصيرة األجل، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة، البنكية إن القيم العادلة للنقد والودائع 

 .ليةستحقاق هذه األدوات الماابشكل كبير نظرا  لقصر فترة والميلوبات المتداولة األخرى تقارب قيمهم الدفترية 
 

والميلوبات المالية األخرى باإلضافة إلى الميلوبات  إلتزامات عقود اإليجارالقروض ويتم تقدير القيمة العادلة لألدوات يير المسعرة، 
اير للديون بشروي ممااللة، مخ ا  باستخدام المعدالت المتاحة حالي المالية يير المتداولة األخرى عن يريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية

 .االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية
 

موجودات ، والمتماللة في المالية الحالية والسابقة المقاسة كمستوى الالث خ ل السنة الحركات في الموجودات والميلوباتتم اإلفصاح عن 
 (.5في اإليضاح رقم ) مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

 
 

 ت يير الملحوظة وتحليل حساسية الموجودات المقاسة كمستوى الالث:فيما يلي بيان بالمدخ 
 
 

   النياق    

 تحليل الحساسية  المدخ ت يير الملحوظة  أسام التقييم  بيان

مة  بالقي ية  موجودات مال
الررعررررادلررررة مررن خرر ل 
 الدخل الشامل اآلخر

التدفقات النقدية المخصومة،  
المتوسي المرجح لتكلفة رأم المال، 

وسي السعر إلى القيمة الدفترية مت
 ومتوسي السعر إلى األرباح

%، 0.25بنسبة  معدل نمو 
 .%4معدل خصم بنسبة 

إن أي زيادة أو نقص في المدخ ت  
يير الملحوظة ستندي بالتبعية إلى  
زيادة أو نقص في القيمة العادلة مع 

 البات كافة العوامل األخرى

 
 الموارد الماليةمخاير  إدارة - 73 

 ومنافـع األسهم لحاملي عوائد لتوفير وذلك االستمرار، على قدرتها على المحافظة هو المالية مواردها إدارة عند المجموعة هدف إن
 .تلك الموارد المالية خدمة أعباء لتخفيض المالية للموارد مالالي هيكل على للمحافظة وكذلك الخارجيين، للمستخدمين

 
 تخفيض للمساهمين، المدفوعة النقدية التوزيعات مبالغ تنظيم لمجموعةل يمكن المالية، للموارد المالالي يكلاله لتعديل أو على وللمحافظة

  .جديدة قروض على الحصول أو قروض سداد الديون، لتخفيض الموجودات بعض بيع ديدة،ج أسهم إصدار ،المدفو  المال رأم
 
 تحديديتم  الموارد المالية.بناء  على نسبة الدين إلى  مواردها الماليةجموعة بمراقبة ، تقوم المالمجالمقارنة بالشركات األخرى في نفم بال

ناقصا النقد والنقد  االقتراض كإجمالي يونالد صافييتم احتساب  الموارد المالية.إجمالي مقسوما على  ونالدي صافياحتساب هذه النسبة ب
 المركز المالي المجمع مضافا اليها صافي الديون.بيان الملكية التي تظهر في  كحقوق الموارد الماليةجمالي إالمعادل. ويتم احتساب 

  



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

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 ي:يل مما المالية المواردي تلك اجمال يتكون الموارد المالية، مخاير إدارة لغرض

 
  2020  2019 

 9,779,270  9,479,463  ألجل قروض
 6,811,063  6,469,861  إلتزامات عقود اإليجار

 10,982,327  4,786,723  اتدائنو مرابح
 20,003,808  13,168,003  قروض قصيرة األجل

 10,531,865  4,562,792  بنوك دائنة

 58,108,333  38,466,842  إجمالي االقتراض
 (16,653,400)  (32,426,843)  معادل ونقد نقد: يخصم

 41,454,933  6,039,999  الديون صافي
 49,007,143  39,739,812  الملكية حقوقمجمو  

 90,462,076  45,779,811  إجمالي الموارد المالية

 %46  %13  الموارد الماليةنسبة الدين إلى 

 
 (19كوفيد )المستجد  فيروم كوروناعلى وباء  المترتب الراأل – 38

األعمال واألنشية االقتصادية،  " عبر منايق جغرافية مختلفة على مستوى العالم إلى تعييلCOVID - 19أدى تفشي فيروم كورونا "
ت، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السليات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكوي

المجموعة تفشي الوباء على عمليات عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلالار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح تأالير 
 .2020ديسمبر  31والتقديرات واألحكام الهامة التي تيبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والميلوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر االئتمان -

كالر ضررررعفا  التي تأالرت العديد من اإلجراءات إلدارة المخاير المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القياعات األالمجموعة اتخذت إدارة 
 في المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاير.

 
أن تأخذ في االعتبار تأالير التقلبات العالمية في عوامل المجموعة " من COVID - 19تيلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن وباء "

 .2020ديسرررررررمبر  31االعتبار وذلك لتحديد الخسرررررررائر االئتمانية المتوقعة كما في  االقتصررررررراد الكلي المسرررررررتقبلية التي تم أخذها في
بالنسررربة لعملياتها الدولية، قامت المجموعة بتحديث المعلومات التيلعية ذات الصرررلة المسرررتخدمة والمتعلقة ببيئة االقتصررراد الكلي لتحديد 

  لسوق الذي تزاول فيه المجموعة أنشيتها.احتمالية الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي ل
 
 .دينار كويتي كمخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة 492,211مبلغ صافي بتسجيل المجموعة قامت عليه، و

 
 إدارة مخاطر السيولة -

والتدابير المناسرربة. اإلجراءات  بتقييم السرريولة ووضررع التمويل بعناية واتخاذالمجموعة "، تقوم COVID - 19اسررتجابة لتفشرري وباء "
  تقييم مركز السيولة لديها وذلك من خ ل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية.المجموعة ستواصل 

 
 قياس القيم العادلة لألدوات المالية -

جودات المالية يير أخذت المجموعة في االعتبار اآلالار المحتملة لتقلبات السرررررروق الحالية وذلك عند تحديد المبالغ المفصررررررح عنها للمو
 على المعلومات المتاحة التي يمكن م حظتها كما في تاريخ البيانات المالية ا يمالل أفضرررررل تقييم لإلدارة بناء  المسرررررعرة للمجموعة، وهذ

المالية "، قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات والميلوبات COVID - 19. بالنظر إلى تأالير وباء "المجمعة
 تمالل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعام ت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي.

 
 في القيمة العادلة السررررتالماراتها بالقيمةيير محققة عن التغير كخسررررائر دينار كويتي  23,635وعليه، قامت المجموعة بتسررررجيل مبلغ 
 .العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

 
 ممتلكات ومعدات(و عقارات استثمارية، ادلة لألدوات غير المالية )موجودات حق االستخدامالع القيمقياس  -

" على القيمة الدفترية لموجوداتها COVID - 19بتحديد تأالير تفشررررري وباء "المجموعة ، قامت المجمعة كما في تاريخ البيانات المالية
لى التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه الموجودات يير المالية أو والناتج من التأالير ع 2020 ديسرررررررمبر 31يير المالية كما في 

ديسررررمبر  31المشرررراركين في السرررروق للسررررعر اعتماد على المنهج المسررررتخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في  توقعات
ه الموجودات قد تأالرت سرررررررلبا ، ومع اسرررررررتمرار القياعات التي توجد فيها هذالمنايق الجغرافية وأن بعض المجموعة . تدرك 2020

باسررررتمرار توقعات السرررروق وتسررررتخدم االفتراضررررات ذات الصررررلة لتعكم قيمة هذه المجموعة الوضررررع في التيور واالنتشررررار، تراقب 
  .المجمعة الموجودات يير المالية بشكل مناسب في البيانات المالية

 
 31صافي خسائر انخفاض في قيمة العقارات االستالمارية كما في ار كويتي كدين 104,000بتسجيل مبلغ المجموعة وعليه، قامت 

 .2020ديسمبر 
 

على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في التيور  "COVID - 19اآلالار الحالية والمتوقعة لتفشي تأالير وباء " تستمرمن المتوقع أن 
 لمجموعةلد في هذه المرحلة ولكن يمكن أن ينالر سلبا  على األداء المالي ، كما ال يزال حجم ومدة هذه التيورات يير منكواالنتشار

مراقبة توقعات السوق وتحديث االفتراضات والتوقعات الخاصة به  المجموعةوالتدفقات النقدية والمركز المالي في المستقبل. ستواصل 
 .في المستقبلالمجمعة حيث قد يكون لذلك تأالير كبير على البيانات المالية 


