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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 

 ن المحترمينمساهميالالسادة إلى 

 ش.م.ك.ع. -الشركة الوطنية للتنظيف 

 

 دولة الكويت

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

  

 الرأي 

 

اتها التابعة )يشار إليها مجتمعة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشرك - المجمعة للشركة الوطنية للتنظيف لقد دققنا البيانات المالية

أو  الربحالمجمع، وبيان  ةأو الخسار الربحوبيان  9132ديسمبر  13"بالمجموعة"( والتي تتألف من بيان المركز المالي المجمع كما في 

للسنة المالية المنتهية بذلك  خرالمجمع، وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمعالشامل اآل والدخل الخسارة

 .الهامةالتاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما فيها ملخص السياسات المحاسبية 

 

صورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في برأينا أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر ب

للمعايير الدولية للتقارير  وفقا  وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ  9132ديسمبر  13

 المالية.

 

 أساس الرأي 

 

في الجزء الخاص لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير مبينة بمزيد من التفصيل 

لميثاق الوارد في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا   تدقيق البيانات المالية المجمعة عنبمسؤوليات مراقب الحسابات 
قية الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين ووفقا  للمتطلبات األخالاألخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين 

ثاق المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لتلك المتطلبات ولمي

أساس المهنية للمحاسبين. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتقديم  المجلس الدولي لمعايير األخالقيات

 .يمكننا من إبداء رأينا

 

 أمور التدقيق الرئيسية

 

لسنة إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، من ناحية حكمنا المهني، كان لها أهمية كبيرة في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ل

ة ككل، وفي تكوين رأينا بشأنه. إننا ال نقدم رأيا  منفصال  الحالية. وقد تم استعراض تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمع

 حول هذه األمور. لقد حددنا أمور التدقيق الرئيسية التالية:
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 دولة الكويت

 

 )تتمة( انات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق البي

 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

 

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة

 

  لددى المجموعدة شدهرة بمبلد ، يوجدد 9132ديسمبر  13كما في 

 .دينار كويتي 5,252,854

 

 قبدل مدن تنفيدذها تدم التدي للشدهرة القيمدة انخفداض اختبارات تعتبر

 لتدددقيقنا جوهريددة ةداراإلطددرخ خددارجي والددذي لدديس لدده  ددلة بدد

 فدي القيمدة أسداس علدى للشدهرة االستردادية القيمة تقييم ألن نظرا  

 تقديريددة إجتهددادات إ دددار ويتطلددب معقدددا   أمددرا   يعتبددر االسددتخدام

 النقديدددة التددددفقات تقدددديرات تسدددتند. اإلدارة جاندددب مدددن جوهريدددة

 في النمو مثل المتغيرات حول اإلدارة نظر وجهات إلى المستقبلية

 المتوقعدة التضخم ومعدالت اإلقتصادية والظروخ االعمال عقطا

 يعتبدر الشدهرة قيمدة انخفداض اختبدار أن وجددنا بالتالي،. والخصم

 .الرئيسية التدقيق أمور من

قامددت االدارة باابددات خسددارة انخفدداض فددي قيمددة الشددهرة بمبلدد  

 دينار كويتي. 001,111

 

يانات المالية حول الب (0( وإيضاح رقم )1.0) رقم راجع إيضاح

 المجمعة لإلفصاحات ذات الصلة.

 كيف تعامل تدقيقنا مع هذه األمور 
 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تنفيذ ما يلي:
 

 واختبار االفتراضات وتقييم اإلدارة تقديرات دقة تقييم 

 الخصم ومعدالت النقد توليد وحدات وتحديد والمنهجيات

 .المجموعة قبل من المستخدمة والبيانات
 

 فتراضاتالل المؤيدة واألدلة التوقعات تلك إعداد أساس اختبار 

 النقدية التدفقات افتراضات  حة من وتحققنا. األساسية

 باألداء المقارنة خالل من اإلدارةالمستخدمة من قبل  المستقبلية

 لإلدارة االستفسارات وابداء مؤيدة أدلة على والحصول الحالي

 الرئيسية. واألداء النمو ضاتبافترا يتعلق فيما
 

 معدل مثل األخرى الرئيسية االفتراضات معقولية مدى تقييم 

 في القيمة نموذج في األجل طويل النمو ومعدل الخصم

 .االستخدام
 

 حول تلك   المجموعة إفصاحات مالءمة مدى بتقييم أيضا   وقمنا

( 1.0) رقم إيضاح عنها فياإلفصاح والتي تم االفتراضات 

 .حول البيانات المالية المجمعة (0ح رقم )وإيضا

 

 المدينة التجاريةاختبار انخفاض قيمة الذمم 
 

 التدقيق أمور من يه للمجموعة المدينة التجارية الذمم إن

 المرتبطة الجوهرية األحكام طبيعة وبسبب. للمجموعة الرئيسية

 خسائر تقييم فإن بها، الخا ة المتوقعة االئتمان خسائر بإحتساب

 تركيزنا محور إن. الجوهرية األمور من تعتبر المتوقعة االئتمان

 حيث المدينة، التجارية الذمم من المستردة المبال  قيمة تحديد هو

 قد المدينة التجارية الذمم لبعض المستردة المبال  تحديد أن

 . االفتراضات من العديد على مبنية هامة تقديرات إجراء يتضمن

 

ي كما في بيان المركز المالالمدينة  جاريةالت إن أر دة الذمم

ة إلى أن دينار كويتي. انتهت اإلدار 99,192,121بلغت  المجمع

بمبل   كمخصص خسائر إئتمانية متوقعة ا  المبل  المحتفظ به حالي

المستقبلية لتغطية الخسائر  ا  دينار كويتي يعتبر كافي 0,292,293

بعد تسجيل مخصص  وذلك المتوقعة من الذمم المدينةالمتوقعة 

 13دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في  201,011بمبل  

 .9132ديسمبر 

 

( 92)رقم وإيضاح  (2( وإيضاح رقم )1.0رقم ) راجع إيضاح

  ة المجمعة لإلفصاحات ذات الصلة.حول البيانات المالي

 كيف تعامل تدقيقنا مع هذه األمور 

 

 ا تنفيذ ما يلي:تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا به
 

 بسياسات اإللتزام بمراجعة القيام على مراجعتنا ركزت 

 إذا عما وإستفسرنا بالمجموعة الخا ة والتحصيل االئتمان

 .السابقة السنوات عن تغييرات هناك كان

 

 المدينة التجارية أعمارالذمم بمراجعة قمنا. 

 

 من المستخدم المتوقعة االئتمان خسائر نموذج بمراجعة قمنا 

 .القيمة في االنخفاض لتحديد اإلدارة قبل

 

 أو الحالية سواء المستخدمة المدخلة البيانات بإختبار قمنا 

 الحتساب المستخدمة االفتراضات بمراجعة وقمنا التاريخية

 .المتوقعة االئتمان خسائر

 

 و المدينةتجارية ال الذمم إفصاحات كفاية مدى قيمنا لقد 

 إيضاح( و1.0إيضاح رقم ) في المتوقعة اإلئتمانية الخسائر

 .المجمعة المالية البيانات حول( 92رقم ) وإيضاح( 2رقم )
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 )تتمة(تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 

 ن المحترمينمساهميالالسادة إلى 

 ش.م.ك.ع. -الشركة الوطنية للتنظيف 

 

 دولة الكويت

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

 

 9132 لسنة للمجموعة السنوي التقرير في متضمنة أخرى وماتمعل
 

األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات 

صلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة الحسابات حولها. لقد ح ، بخالخ البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب2019للمجموعة لسنة 

 الحسابات. يخ تقرير مراقباألم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تار

 

 كيد بشأنها. إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشمل الجزء الخاص بالمعلومات األخرى وال نعبر عن أي نوع من نتائج التأ

 

تحديد ما إذا كانت غير طالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي اإل

ها. وإذا ما متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما و ل إليه علمنا أاناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأن

رى والتي حصلنا تو لنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استنادا  إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخ

 الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. وال يوجد ما نذكره في هذا الشأن. مراقبعليها قبل تاريخ تقرير 

 

 ؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة مس

 

ات إن اإلدارة هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدو

 جمعة تكون خالية من األخطاء المادية بسبب الغش أو الخطأ. الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية م

 

قدرة المجموعة على االستمرار في النشاط ككيان مستمر واإلفصاح،  عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتولى اإلدارة مسؤولية تقييم

المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف حيثما انطبق ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 

 سوى القيام بذلك.  عملياتها أو عندما ال يكون لديها بديال  واقعيا  

 

 ى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراخ على عملية إعداد التقارير المالية الخا ة بالمجموعة.يتول

 

 الية المجمعة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات الم
 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء بسبب الغش 

على أن حسابات يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانا   مراقبأو الخطأ، وكذلك إ دار تقرير 

الغش أو الخطأ ويتم  ظِهر دائما  الخطأ المادي في حالة وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء منفقا  لمعايير التدقيق الدولية سيالتدقيق المنفذ و

على هذه أن تؤار على القرارات االقتصادية لمستخدميها والتي يتم اتخاذها بناء   اعتبارها مادية، بشكل فردي أو مجمعة، إذا كان متوقعا  

 البيانات المالية المجمعة.
 

 لحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:وحافظنا على ا مهنية ا  ر التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاملمعايي وفقا   تدقيقناكجزء من 
 

 أو الخطأ، ووضع وتنفيذ إجراءات كانت ناتجة عن الغش  ي البيانات المالية المجمعة سواءتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية ف

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

لتزوير أو اكتشاخ خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاخ ذلك الناتج عن الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو ا

 الحذخ المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروخ، ولكن ليس

 لغرض إبداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.

 اسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة تقييم مالئمة السي

 المجموعة.
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 )تتمة( الحسابات المستقل تقرير مراقب

 

 ن المحترمينمساهميالالسادة إلى 

 ش.م.ك.ع. -الشركة الوطنية للتنظيف 

 

 دولة الكويت

 

 لبيانات المالية المجمعة )تتمة(تقرير حول تدقيق ا

 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

 

  االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية في تحقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا

وهري ومرتبط بأحداث أو ظروخ قد تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول عليها، سوخ نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد ج

قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية، وإذا ما تو لنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه ضمن تقرير 

ما إذا كانت تلك اإليضاحات غير  الحسابات إلى اإليضاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية المجمعة، أو في حالة مراقب

مالئمة، لتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا سوخ تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإنه قد 

 يكون هناك أحداث أو ظروخ مستقبلية قد تؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية.

 ام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت تلك تقييم اإلطار الع

 البيانات المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

 مالية للشركات أو أنشطة األعمال داخل المجموعة بغرض إبداء الحصول على دليل تدقيق كافي ومالئم فيما يتعلق بالمعلومات ال

ننا مسؤولون عن التوجيه، اإلشراخ واألداء على تدقيق حسابات المجموعة. كما أننا إالرأي حول البيانات المالية المجمعة. 

 مسؤولون بشكل منفرد فيما يتعلق برأينا حول التدقيق. 

 

حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية  إننا نتوا ل مع المسؤولين عن الحوكمة

 وهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أاناء أعمال التدقيق.بما في ذلك أي أوجه قصور ج
  

مهنة المتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخالقية ال الحوكمةكما قمنا بتزويد المسؤولين عن 

 ، أو حيثما وجدت، والحماية منها.واألمور األخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استقالليتنا
 

ة الكبرى ، تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهميالحوكمةومن بين األمور التي تم التوا ل بها مع المسؤولين عن 

اإلفصاح عن تلك األمور ضمن الحالية وتم اعتبارها بذلك من أمور التدقيق الهامة، ولقد قمنا ب للسنةفي تدقيق البيانات المالية المجمعة 

، قررنا عدم تقرير التدقيق ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من اإلفصاح عن أمر معين، أو في حاالت نادرة جدا  

 صاح عنها ضمن تقريرنا تجنبا لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تطغي على المصلحة العامة.اإلف
 

 ل المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرىتقرير حو
 

ادارة في تقرير مجلس برأينا، أن الشركة األم تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد 

فيما يخص البيانات المالية المجمعة. كذلك فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض  الشركة األم

 والئحته التنفيذية، 2016لسنة  3التدقيق، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 

المرعية،  أل ولل ، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما الالحقة، وأن الجرد قد أجري وفقا  تهما الالحقةوتعديال

الالحقة، أو لعقد التأسيس  وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية2016لسنة  3ولم يرد لعلمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 

ط في نشا على وجه يؤار ماديا   2019ديسمبر  13 الالحقة، خالل السنة المالية المنتهية في األم وتعديالتهما ركةوالنظام األساسي للش

 المجمع. الشركة األم أو في مركزها المالي

 

 

 

 

 

 

 فيصل صقر الصقر 

 فئة "أ"  271مراقب حسابات ترخيص رقم 

BDO النصف وشركاه 

 

 

 

 1212 يونيو 8الكويت في: 





 
 

 

  ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 الربح أو الخسارة المجمعبيان 
 9132ديسمبر  13المنتهية في المالية للسنة 
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   1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

     

 38,966,472  39,205,081   إيرادات النشاط

 (33,914,731)  (34,035,378)   تكاليف النشاط

 5,051,741  5,169,703   مجمل الربح

 (2,816,216)  (9,003,290) 19 مصروفات عمومية وإدارية 

 499,363  778,772  91 إيرادات أخرى

 91,022  24,747   نقديةأرباح توزيعات 

 (1,110)  -  إستثمارية  ناديق من إستردادات خسائر

 (900,111)  (750,000)  0 انخفاض في قيمة الشهرةخسارة 

 93,919  46,673   فوائد ودائع

 (011,121)  (090,209)  تكاليف تمويل

ومكافأة والزكاة  صافي ربح السنة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية

 3,230,923  1,669,296  رةأعضاء مجلس اإلدا

 (01,990)  (00,093)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (91,120)  -  الزكاة 

 (11,111)  (30,000)  99 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 1,514,741  3,001,000  صافي ربح السنة

     

     العائد إلى:

 1,460,952  1,590,804   مالشركة األ مساهمي

 53,789  (10,029)   مسيطرة حصص غير

 1,514,741  3,001,000  صافي ربح السنة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم ربحية السهم األساسية والمخففة 

 6.19  6.84 22 )فلس( / 

 

 

 ل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.تشك 45إلى  31إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 



 
 

 

 

  ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

  

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمعبيان 

 9132ديسمبر  13في المنتهية المالية للسنة 
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  1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 

     

 3,039,093  3,001,000   افي ربح السنة

     

     الخسارة الشاملة األخرى:

     ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع: بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا  

 (21,009)  (24,256)   حتياطي ترجمة عمالت أجنبيةإ

     

 ةراأو الخس الربحضمن بيان  ا  يمكن إعادة تصنيفها الحق البنود 
     المجمع:

 خالل من العادلة بالقيمة للموجودات المالية العادلة القيمة في التغير

 (919,990)  (321,482)  0 اآلخر الشامل الدخل

 (922,311)  (345,738)   خرى للسنةالشاملة األ الخسارة

 3,990,293  3,910,110  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     

     العائد إلى:

 1,194,852  3,990,122  الشركة األم مساهمي

 53,789  (10,029)   حصص غير مسيطرة

 1,248,641  3,910,110  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

 

 المالية المجمعة. تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات 45إلى  31إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 



 

  م.ك.ع. وشركاتها التابعةش. -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 9132ديسمبر  13في  المنتهيةالمالية للسنة 
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   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

 عالوة إصدار رأس المال 

إحتياطي 

  يإجبار

إحتياطي 

 إختياري

حتياطي إ

 أسهم خزينة القيمة العادلة

إحتياطي 

 اسهم خزينة

إحتياطي 

ترجمة عمالت 

 المجموع أرباح مرحلة اجنبية

حصص غير 

 مسيطرة

 مجموع

 حقوق الملكية

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

             

)"كما تم إدراجه  1228يناير  2الرصيد في 

 91,190,232 3,120,122 10,219,001 9,290,910 (203,120) 9,212 (3,913,912) (30,090) 000,121 1,909,290 0,102,203 99,209,022 "(سابقا  

أار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (3,700,050) (214,166) (3,485,884) (3,485,884) - - - - - - - -  9130يناير  3( في 2)

 36,627,569 1,180,900 35,446,669 1,139,524 (203,120) 9,212 (3,913,912) (30,090) 000,121 1,909,290 0,102,203 99,209,022 )معدل( 1228يناير  2الرصيد في 

 (377,222) - (377,222) - - - (377,222) - - - - - شراء أسهم خزينة

 - - - (807,950) - (2,906) 810,856 - - - - - (99)إيضاح توزيعات أسهم خزينة 

 1,514,741 53,789 1,460,952 1,460,952 - - - - - - - -   افي ربح السنة

 (266,100) - (266,100) - (63,872) - - (202,228) - - - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 1,248,641 53,789 1,194,852 1,460,952 (63,872) - - (202,228) - - - -  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 - - - (156,147) - - - - - 156,147 - - اإلجباريحتياطى المحول إلى اإل

 139 139 - - - - - - - - - - التغير في حقوق ملكية الحصص غير المسيطرة

 37,499,127 1,234,828 36,264,299 1,636,379 (744,970) - (020,009) (217,953) 585,360 3,438,775 7,359,681 24,974,799  1228ديسمبر  12الرصيد في 

             

 37,499,127 1,234,828 36,264,299 1,636,379 (744,970) - (020,009) (217,953) 585,360 3,438,775 7,359,681 24,974,799  1222يناير  2الرصيد في 

 (312,299)  - (312,299)  - - - (139,922) - - - - - شراء أسهم خزينة

 (1,162,663)  - (1,162,663) (1,162,663)  - - - - - - - - (99توزيعات أرباح )إيضاح 

 3,001,000 (31,192) 3,021,019 3,021,019 - - - - - - - - السنة/ )خسارة(  افي ربح 

 (345,738)  - (345,738)  - (99,902) - - (321,482)  - - - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 3,910,110 (31,192) 3,990,122 3,021,019 (99,902) - - (321,482)  - - - -  لسنةإجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل ل

 - - - (320,211) - - - - - 167,933 - - اإلجباريالمحول إلى اإلحتياطى 

 (52,900)  (52,900)  - - - - - - - - - - التغير في حقوق ملكية الحصص غير المسيطرة

 10,912,119  1,171,899 12,119,911 3,022,000 (022,992) - (3,101,103) (012,910) 585,360 3,606,708 7,359,681 24,974,799  1222ديسمبر  12الرصيد في 

 

 

 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 45إلى  31إن اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 

  



 

  ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع

 9132ديسمبر  13في المنتهية المالية للسنة 
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  1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 
     األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 

 3,039,093  3,001,000  ربح السنة   افي
     تسويات:
 1,000,902  1,212,930 0 استهالك
 -  59,721  2 موجودات حق االستخدام استهالك

 (912,109)  (480,265)  91  ومعدات ومنشآت ممتلكات بيع ربح
 900,111  750,000  0 شهرةقيمة انخفاض في خسارة 

 92,913  650,500  9  متوقعة يةمخصص خسائر إئتمان
 -  (153,562)  91 انتفى الغرض منها مخصصات أخرى

 (20,866)  (24,747)   نقديةأرباح توزيعات 
 1,110  -  استثمارية  ناديق من استردادات خسائر

 (21,204)  (46,673)   فوائد ودائع
 3,010,039  3,902,231  وتسهيالت بنكية قروض - تمويل تكاليف
 -  12,168  2 جير أمطلوبات ت - تمويل تكاليف

 000,101  691,991   مكافأة نهاية الخدمة مخصص 
  0,310,010  0,220,201 

     :العامل المال رأس على الحركة
 (279,470)  (218,280)   مخزون

 (305,945)  (9,102,911)  نة أخرىذمم تجارية مدينة وأر دة مدي
 454,651  694,201   مستحق من أطراخ ذات  لة

 9,030  -  موجودات بيولوجية
 (3,101,109)  9,212,209  ذمم تجارية دائنة وأر دة دائنة أخرى

 2,900,119  9,164,905  العمليات التدفقات النقدية من
 (100,002)  (527,417)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (75,261)   (50,425)   ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة
 (3,520)   (20,095)   حصة الزكاة المدفوعة

 (30,000)   (30,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 0,202,229  0,012,220  األنشطة التشغيليةمن  صافي النقد

     

     ستثماريةنشطة اإلالتدفقات النقدية من األ
 (3,922,019)  (13,201,109)  معداتالمدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت و

 092,001  1,497,923  معداتالمحصل من بيع ممتلكات ومنشآت و
 (309,732)  -   اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة استثمارات لشراء المدفوع
 2,979  -  استثمارية  ناديق من استردادات من المحصل
 -  (2,098,811)    ألجل ودائع على التغير  افي

 20,866  24,747   نقدية مستلمةأرباح توزيعات 
 21,204  46,673   فوائد ودائع مستلمة 

 (203,230)  (19,309,099)  ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اإل

     

     مويليةالتدفقات النقدية من األنشطة الت
 (377,222)  (139,922)  المدفوع لشراء أسهم خزينة

 (3,683,431)  92,991,929  قروض وتسهيالت بنكية افي التغير على 
 -  (01,009)   جير أمطلوبات ت على التغير  افي
 (703,360)  (3,903,000)  مدفوعة تمويل تكاليف

 -  (3,100,992)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 312  (09,211)  التغير في حصص غير مسيطرة

 (9,021,009)  91,903,110  األنشطة التمويلية (المستخدم في افي النقد من / )
     

 244,501  (329,020)  في نقد ونقد معادل )النقص( / الزيادة  افي
 (690,955)  (992,909)  نقد ونقد معادل في بداية السنة

 (446,454)  (293,193) 39 في نهاية السنة نقد ونقد معادل 
     

     :النقدية غير المعمالت
 -  309,020  ومعدات ومنشآت ممتلكات إلى مقدما   مدفوعة مصاريف من المحول

 

 

 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 45إلى  31رفقة على الصفحات من إن اإليضاحات الم



  ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13ية في للسنة المالية المنته
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 النشاطالتأسيس وا .2

 

مدرجة في . إن أسهم "الشركة األم" 3200ديسمبر  32بتاريخ  )عامة(الشركة الوطنية للتنظيف كشركة مساهمة كويتية  تأسست

 الكويت. بور ة

 

 وتتمثل أغراض الشركة األم فيما يلي:
 

طاع األهلي واستيراد اآلالت القيام بنقل وتجميع النفايات، وتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والق -

 واألجهزة والمواد الالزمة للتخلص من النفايات أو استغاللها.

تقديم الخدمات الالزمة في أعمال حماية البيئة من التلوث وتحسينها وتحويل النفايات واستغاللها أو التخلص منها وذلك بعد  -

 الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

 لمواد الناتجة من تحويل النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة، وجمع ونقل وكبس السكراب والمتاجرة به.اإلتجار با -

القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للمجاري وسحبها، وأعمال تنظيف الحدائق، ومكافحة الحشرات والقوارض ومكافحة اآلفات  -

ف البيئة الصناعية والزراعية، وتنظيف و يانة شبكات ومحطات معالجة مياه الزراعية، والقيام باألعمال الخا ة بتنظي

 المجاري والمعامل الصناعية.

 القيام بتنفيذ كافة تعهدات التنظيف الصناعي والكيميائي وإنشاء وحدات مركزية وفرعية لغسل وكي المالبس. -

 ض الشركة األم.أعمال المراسلة وأعمال البريد والخدمات التابعة لها والخا ة بأغرا -

 تقديم خدمات أعمال التحميل والتنزيل والمناولة والخدمات التابعة لها. -

 القيام بكافة عمليات الضيافة والتنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات. -

 خدمة  ف السيارات والخدمات التابعة لها والخا ة بأغراض الشركة األم. -

 ابعة لها والخا ة بأغراض الشركة األم.تقديم خدمة تو يل الطلبات والخدمات الت -

 أعمال مزج وخلط مواد التنظيف والتعقيم والخدمات التابعة لها. -
 

ويجوز للشركة األم أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات األخرى التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها، كما يجوز للشركة األم استغالل  تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في

الفوائض المالية المتوفرة للشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية محلية وخارجية تدار من قبل شركات وجهات 

 متخصصة. 
 

 ولة الكويت.د – 31330الصفاه  - 90019إن عنوان الشركة األم المسجل هو: ص.ب 
 

وهي خاضعة  9191 يونيو 0بتاريخ  إدارة الشركة األم مجلس بموجب قرار المجمعة المالية البيانات إ دار على الموافقة تمت

إ دارها في  بعد المجمعة المالية البيانات هذه مساهمي الشركة األم لهم الحق في تعديل لموافقة الجمعية العامة للمساهمين. إن

 ة العامة العادية للمساهمين.إجتماع الجمعي

 

 أساس اإلعداد .2.2

 

العادلة من خالل الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة  تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء

 العادلة.خر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسهما بالقيمة اآل

 

 .مللشركة األتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض 

 
 لتزامبيان اإل .2.1

 
للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  وفقا  تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة 

 ت المعمول بها.ومتطلبات قانون الشركا

       

كما  للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. وفقا  إن إعداد البيانات المالية المجمعة 

الهامة المحاسبية ( األحكام 9يتضمن )إيضاح  يتطلب من إدارة المجموعة اتخاذ األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.

 والتقديرات الهامة التي تم اتخاذها في إعداد البيانات المالية المجمعة وتأايرها.

 



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
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 تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية .1
 

 1222يناير  2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من  ( أ
 

 السابقةالمالية  السنة في المطبقة لتلك السياسات ات المالية المجمعة مماالةالمحاسبية المستخدمة في إعداد البيان السياسات إن

 في المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة كما بعض تطبيق عن الناتجة التغيرات ستثناءبإ 9130ديسمبر  13المنتهية في 

ديسمبر  13الية المجمعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في عن تطبيقها أار مادي على البيانات الم نتجوالتي  9132 يناير 1

 وبيانها كالتالي: 9132
 

 التأجير -( 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( التأجير، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير 30( محل معيار المحاسبة الدولي رقم )32يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

( تقييم جوهر 90( تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات رقم )9ة الدولية رقم )المالي

المعامالت التي تتضمن شكال  قانونيا  لعقد تأجير. يحدد المعيار مبادئ االعتراخ والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير 

 لنموذج فردي ضمن بنود المركز المالي المجمع. وفقا  غلب العقود ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن أ
 

( مقارنة  بمعيار المحاسبة 32للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  لم يطرأ تغيير جوهري على طريقة محاسبة المؤجرين 

ية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماالة (. سيوا ل المؤجرين تصنيف كافة عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيل30الدولي رقم )

( أار على عقود 32(. وعليه، لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )30لمبادئ المعيار المحاسبة الدولي رقم )

 التأجير التي تكون فيها المجموعة الطرخ المؤجر.
 

، طبقت المجموعة منهجا  واحدا  لالعتراخ 9132يناير  3( في 32م )عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رق

والقياس على جميع عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة الطرخ المستأجر باستخدام أسلوب األار الرجعي المعدل وبالتالي، لم 

يار كتعديل على الر يد اإلفتتاحي لألرباح يتم تعديل معلومات المقارنة. ويتم اإلعتراخ باألار التراكمي للتطبيق المبدئي للمع

 المرحلة.
 

اختارت المجموعة استخدام األسلوب االنتقالي العملي المناسب الذي يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها مسبقا  

 ( في تاريخ التطبيق. 9الدولية رقم ) ( وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية30كعقود تأجير كما في معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

شهرا   39اختارت المجموعة أيضا  استخدام إعفاءات من االعتراخ بعقود التأجير التي تبل  مدتها عند تاريخ بدء مدة عقد التأجير 

لعقد منخفض أو أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود التأجير قصيرة األجل"( وعقود التأجير التي يكون فيها األ ل محل ا

 القيمة )"موجودات ذات القيمة المنخفضة"(.
 

 األثر على محاسبة المستأجر
 

 التأجير التشغيلي السابق

كعقود تأجير  سابقا  ( كيفية قيام المجموعة بالمحاسبة عن عقود التأجير المصنفة 32يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

(، والتي كانت خارج بنود المركز المالي المجمع. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 30لي رقم )لمعيار المحاسبة الدو وفقا  تشغيلية 

 (، على جميع عقود التأجير )باستثناء ما هو مذكور أدناه(، تقوم المجموعة بــ:32المالية رقم )
 

ع، ويتم قياسهما مبدئيا  بالقيمة الحالية ستخدام ومطلوبات التأجير ضمن بيان المركز المالي المجماإلعتراخ بموجودات حق اإل .3

  .لمدفوعات التأجير المستقبلية

  .اإلعتراخ بإستهالك موجودات حق االستخدام والفوائد على مطلوبات التأجير في بيان الربح أو الخسارة المجمع .9

فائدة )معروض ضمن األنشطة يتم تجزئة إجمالي مبل  النقد المدفوع إلى أ ل المبل  )معروض ضمن األنشطة التمويلية( وال .1

 التشغيلية( في بيان التدفقات النقدية المجمع.
 

 وفقا  ستخدام للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها ( يتم اختبار موجودات حق اإل32م )بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رق

ط السابق لالعتراخ بمخصص لعقود التأجير اإلنخفاض في قيمة الموجودات، ويحل محل الشر (36)لمعيار المحاسبة الدولي 

 المتوقع خسارتها. 
 

موجودات ذات القيمة المنخفضة، اختارت للشهرا  أو أقل( ولعقود التأجير  39بالنسبة لعقود التأجير قصيرة األجل )مدة التأجير 

يار الدولي التقارير المالية رقم للمع وفقا  المجموعة االعتراخ بمصاريف التأجير على أساس القسط الثابت كما هو مسموح به 

 العمومية واإلدارية في بيان الربح أو الخسارة المجمع. المصروفات(. يتم عرض المصاريف ضمن بند 32)
 

 التأجير التمويلي السابق

لق بالموجودات ( فيما يتع30( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )32يتمثل الفارق الرئيسي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

بموجب عقد التأجير تمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر للمؤجر. ويتطلب المعيار  سابقا  المحتفظ بها 

( أن تعترخ المجموعة كجزء من مطلوبات التأجير المبل  المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة 32الدولي للتقارير المالية رقم )

(. لم يكن لهذا التغيير تأاير ماديا  30لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا  قط، عوضا  عن الحد األقصى للمبل  المضمون المتبقية ف

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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 )تتمة( تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية .1
 

 )تتمة( 1222يناير  2ة سارية من معايير وتفسيرات وتعديالت جديد ( أ
 

 )تتمة( التأجير –( 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

 األثر على محاسبة المؤجر
 

( بشكل جوهري كيفية قيام المؤجر بالمحاسبة عن عقود التأجير. يوا ل المؤجر 32يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ال 

بشكل مختلف. ومع ذلك، قام المعيار كعقود تأجير تمويلية أو كعقود تأجير تشغيلية والمحاسبة عنهما  تصنيف عقود التأجير إما

 .( بتغيير وزيادة اإلفصاحات32الدولي للتقارير المالية رقم )
 

تأجير من الباطن (، يقوم المؤجر الوسيط بالمحاسبة عن عقد التأجير الرئيسي و ال32للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  

كعقدين منفصلين. يتعين على المؤجر الوسيط تصنيف عقد التأجير من الباطن كعقد تأجير تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  موجودات حق االستخدام الناشئة عن عقد التأجير الرئيسي )وليس بالرجوع إلى الموجودات األساسية 

 ((.30رقم )
 

 (21ثر المالي النات  عن التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )األ
 

المجموعة باالعتراخ بمطلوبات عقود اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار ، تقوم (32رقم )عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

( عقود اإليجار. يتم قياس هذه 30لمحاسبة الدولي رقم )ضمن "عقود اإليجار التشغيلي" بموجب مبادئ معيار ا سابقا  المصنفة 

 . 9132يناير  3المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
 

فعات إيجارية مدفوعة مقدما  أو عقد اإليجار المعدل بناء على قيمة أي د التزامتم قياس موجودات حق االستخدام بقيمة تساوي 

 .9132يناير  3مستحقة فيما يتعلق بعقد اإليجار المثبت في بيان المركز المالي المجمع كما في 
 

ستخدام ومطلوبات عقد اإليجار المجموعة باالعتراخ بموجودات حق اإل(، تقوم 32عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 على النحو التالي:
 

 موجودات حق االنتفاع التزامات التأجير

لمعيار المحاسبة  وفقا  التصنيف 

 (27الدولي رقم )

يجار مقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإل

المتبقية مخصومة باستخدام معدل 

االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في    

 .9132يناير  3

 

يمثل معدل االقتراض اإلضافي 

به الحصول للمجموعة المعدل الذي يمكن 

على اقتراض مماال من دائن مستقل 

 بموجب شروط وأحكام قابلة للمقارنة. 

 

إن المتوسط المرجح لسعر االقتراض 

المرجح المطبق على اإلضافي للمستأجر

مطلوبات التأجير المعترخ بها ضمن بيان 

المركز المالي المجمع كما في تاريخ 

 %0التطبيق المبدئي هو 

عقود اإليجار التشغيلي التي تستوفي  9132يناير  3في  القيمة العادلة كما

تعريف العقارات االستثمارية في 

 (91معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

مقر المنشأة: يتم قياس موجودات حق 

االنتفاع بقيمة مساوية اللتزام عقد اإليجار 

المعدل بناء على قيمة أي دفعات إيجارية 

 مدفوعة مقدما  أو مستحقة.

 

يع الموجودات األخرى: القيمة الدفترية جم

التي كانت ستنشأ من المعيار الدولي 

( والتي يتم 32للتقارير المالية رقم )

تطبيقها من تاريخ بدء عقود اإليجار، مع 

 مراعاة الوسائل العملية المذكورة أعاله.

 كافة عقود التأجير التشغيلي األخرى

ت ومطلوبات عقود اإليجار مباشرة قبل تاريخ مقاسة على أساس القيم الدفترية لموجودا

 التطبيق المبدئي )أي القيم الدفترية المرحلة وغير المعدلة(.

 عقود التأجير التمويلي
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 )تتمة( تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية .1
 

 مة()تت 1222يناير  2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من  ( أ
 

 )تتمة( التأجير –( 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

 )تتمة( (21األثر المالي النات  عن التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 1222يناير  2 

  

  الموجودات

 268,743 (2)إيضاح  ستخدامحق اإلموجودات 

  

  المطلوبات

 268,743 جير أمطلوبات ت
 

 .9132يناير  3يوجد تأاير على األرباح المرحلة كما في ال 
 

لمعيار المحاسبة  وفقا  كعقود تأجير تشغيلية  سابقا  ( على عقود التأجير المصنفة 32إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 المصروفاتذلك انخفاض في " ( أدى إلى االعتراخ بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير. نتج عن30الدولي رقم )

 ومصاريف التمويل. االستهالكالعمومية واإلدارية" وزيادة في 

 

 (.30لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا  تم إلغاء االعتراخ بمخصصات عقود التأجير المعترخ بها 
 

 :التأثير على بيان التدفقات النقدية المجمع

 ( تأاير على بيان التدفقات النقدية المجمع للمجموعة.32مالية رقم )نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير ال
 

 ( يستوجب على المستأجر عرض التالي:32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

  المدفوعات النقدية للجزء الخاص بالفوائد على مطلوبات التأجير إما ضمن األنشطة التشغيلية أو األنشطة التمويلية، كما هو

 (. )اختارت المجموعة ادراج الفوائد المدفوعة ضمن األنشطة التمويلية(. 0لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا  ح به مسمو

 .المدفوعات النقدية لجزء األ ل من مطلوبات التأجير ضمن من األنشطة التمويلية 
 

 ع التعويض السلبي(: مزايا الدفع مقدما  م2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 2للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  

مدفوعات المبال   شريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات للمبل  األ لي والفائدة على المبل  األ لي القائم )معايير

األ لية وفوائدها( واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لغرض التصنيف. توضح التعديالت على المعيار الدولي 

( أن األ ل المالي يجتاز اختبار معايير مدفوعات المبال  األ لية وفوائدها بغض النظر عن أي حدث أو 2للتقارير المالية رقم )

إلى اإلنهاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرخ يدفع أو يستلم تعويضات معقولة عن اإلنهاء المبكر للعقد. ظرخ قد يؤدي 

 .9132يناير  3يجب تطبيق التعديالت بأار رجعي وتسري اعتبارا  من 
 

 ال يوجد تأاير مادي لهذه التعديالت على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

 (: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة90) رقم لمحاسبة الدوليتعديالت على معيار ا
( على االستثمارات طويلة األجل في الشركة الزميلة 2توضح التعديالت أن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

لملكية، ولكن التي في جوهرها تشكل جزء من  افي االستثمار في أو المشروع المشترك التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق ا

الشركة الزميلة أو مشروع مشترك )استثمارات طويلة األجل(. ويعتبر هذا التصنيف مناسبا  ألنه يعني ضمنا  أن نموذج الخسائر 

 مارات طويلة األجل.( ينطبق على تلك االستث2االئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

ال تأخذ المجموعة في االعتبار أي خسائر للشركة  (2رقم )تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية كما أوضحت التعديالت أنه عند 

الزميلة أو المشروع المشترك، أو خسائر انخفاض في القيمة على  افي االستثمار والمحققة كتسويات لصافي االستثمار في 

(: االستثمارات في الشركات الزميلة 90لزميلة أو المشروع المشترك نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )الشركة ا

 والمشاريع المشتركة.
 

 ال يوجد تأاير مادي لهذه التعديالت على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 

14 
 

 

 

 المالية )تتمة(تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير  .1

 

 )تتمة( 1222يناير  2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من  ( أ

 

 (1227)الصادرة في ديسمبر  1227-1222دورة التحسينات السنوية 

 

 دمج األعمال –( 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

لحيازة لها في أو بعد الفترة المالية السنوية التي تبدأ في أو يتم تطبيق تلك التعديالت على معامالت دمج األعمال التي يكون تاريخ ا

. توضح التعديالت أن عند اكتساب السيطرة على عمليات مشتركة، فإنها تطبق متطلبات دمج األعمال على 9132يناير  3بعد 

مة العادلة. وللقيام بذلك، يقوم مراحل منها قياس االستثمارات المملوكة من قبل في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة بالقي

 في العمليات المشتركة. سابقا  المشتري بقياس حصص ملكيته المملوكة 
 

 لم يكن لهذه التحسينات على المعيار تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة.

 

 الترتيبات المشتركة –( 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

وعة تعامل أي قروض تمت في األساس لتطوير أ ل مؤهل كجزء من القروض العامة عندما تكون كل توضح التعديالت أن المجم

 األنشطة الضرورية لتجهيز األ ل لالستخدام أو البيع المزمع له كاملة.
 

المجموعة تلك تطبق المجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها 

 . 9132يناير  3التعديالت للمرة األولى في أو بعد 
 

 لم يكن لهذه التحسينات على المعيار تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة.

 

 تكاليف االقتراض  –( 91معيار المحاسبة الدولي )
 

كجزء من القروض العامة عندما تكون كل توضح التعديالت أن المجموعة تعامل أي قروض تمت في األساس لتطوير أ ل مؤهل 

 األنشطة الضرورية لتجهيز األ ل لالستخدام أو البيع المزمع له كاملة.

 

تطبق المجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المجموعة تلك 

 . 9132يناير  3التعديالت للمرة األولى في أو بعد 

 

 التعديالت على المعيار تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. لهذهلم يكن 

 

 معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية ( ب
 

را  من إ دار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها غير سارية بعد ولم يتم تطبيقها مبك تم

 قبل المجموعة:

 

 (: عقود التأمين30المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

، ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9191يناير  3سوخ يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

د التأمين، بغض النظر عن نوع المنشآت المصدرة لها، كما ينطبق (: عقود التأمين. ينطبق المعيار الجديد على كافة أنواع عقو9)

( 30على بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة االختيارية. إن جوهر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 هو النموذج العام، مضافا  إليه:

 شرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.تطبيق خاص للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المبا 

 .أسلوب مبسط )طريقة التخصيص المتميز( بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة 

 

( والمعيار الدولي للتقارير المالية 2يسمح بالتطبيق المبكر شريطة أن تطبق المجموعة أيضا  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( للمرة األولى.30لذي طبقت فيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( في أو قبل التاريخ ا30رقم )

 

 إن هذا المعيار ال يتوقع أن يكون له تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة.
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 تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية )تتمة( .1
 

 )تتمة( اريةمعايير وتفسيرات صادرة لكنها غير س ( ب
 

 تعريف األعمال –( 1المالية رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
(( هي تغييرات على ملحق أ، المصطلحات 1التعديالت في تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( فقط وبيانها كما يلي:1لتقارير المالية رقم )الُمعرفة وإرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي ل

  يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار األنشطة والموجودات المستحوذ عليها كأعمال يجب أن تتضمن على األقل ُمدَخل وعملية

 موضوعية تسهمان معا  بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج.

  على البضائع والخدمات المقدمة للعمالء وإزالت اإلشارة إلى القدرة على تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خالل التركيز

 تخفيض التكاليف.

 .إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت تقييم ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملية موضوعية 

  ُمدخالت أو عمليات مفقودة وموا لة إزالة التقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي

 اإلنتاج.

  إضافة َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال

 تمثل األعمال.
 

الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ تسري التعديالت أعاله على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية 

 .9191يناير  3 في أو بعد
 

 إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة.
 

 (: تعريف المادة0( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

( "عرض البيانات المالية" ومعيار 3الدولية بإدخال تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) قام مجلس معايير المحاسبة

( "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" التي تستخدم تعريفا  اابتا  للمادية من 0المحاسبة الدولي رقم )

ر مفاهيم التقرير المالي موضحة ما إذا كانت المعلومات مادية أم ال ودمج بعض خالل المعايير الدولية للتقارير المالية وإطا

 ( حول المعلومات غير المادية.3اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 السيما وأن التعديالت توضح ما يلي:

   لحذخ تلك المعلومات أو إساءة فهمها، وأن  أن اإلشارة إلى المعلومات المبهمة تتناول المواقف التي يكون فيها التأاير مشابها

 ككل، والمنشأة تٌقيم المادية في سياق البيانات المالية المجمعة 

  إليهم، من معنى "المستخدمين األساسيين للبيانات المالية ذات األغراض العامة" الذين يتم توجيه هذه البيانات المالية المجمعة

يجب االعتماد على  رضون ودائنون آخرون الحاليون منهم والمحتملون" وأنهخالل تعريفهم على أنهم "مستثمرون ومق

 ذات الغرض العام في كثير من المعلومات المالية المتطلبة لديهم.البيانات المالية المجمعة 
 

 .9191يناير  3على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري هذه التعديالت 
 

 يكون لها تأاير مادي على البيانات المالية المجمعة. إن تلك التعديالت ال يتوقع أن
 

 إطار مفاهيم التقرير المالي المعدل

أ در مجلس معايير المحاسبة الدولي نسخة معدلة من إطار مفاهيم التقرير المالي والتي سيتم استخدامها في قرارات وضع 

 المعايير على الفور. تشمل التغيرات الرئيسية ما يلي:

 ة اإلشراخ في هدخ التقرير المالي.زيادة مكان 

 .التأكيد على أهمية عامل طبيعة البند 

   من كيان. أو جزءا   تحديد المنشأة المعدة للتقرير، والتي قد تمثل كيان ا قانونيا 

 .تعديل تعريفات الموجودات والمطلوبات 

 .إزالة الحد المحتمل لإلابات وإضافة توجيهات بشأن عدم اإلابات 

 على أساس قياس مختلف، و إضافة توجيهات 

  اإلشارة إلى أن الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تصنيف اإليرادات

 .حيث يعزز ذلك من أهمية أو تمثيل البيانات المالية المجمعة الربح أو الخسارةوالمصروفات في 
 

ي تعتمد على اإلطار في تحديد يير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن المنشآت التلن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعا

سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الشروط التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج 

ه المنشآت إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال . سوخ تحتاج هذ9191يناير  3إلى تطبيق اإلطار المعدل اعتبارا  من 

 تزال مناسبة في ظل اإلطار المعدل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .1

 

  أساس التجميع 1.2
 

كة . عندما يكون للشر9132ديسمبر  13الية المجمعة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة حتى تشتمل البيانات الم

األم السيطرة على شركة مستثمر فيها، فإنه يتم تصنيفها على أنها شركة تابعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا 

توافرت لديها العنا ر الثالاة التالية: السيطرة على الشركة المستثمر فيها، واالطالع على العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها، 

مر على استخدام سيطرته للتأاير على هذه العوائد المتغيرة. يتم إعادة تقييم السيطرة عندما تشير الحقائق والظروخ وقدرة المستث

 إلى احتمالية حدوث تغير في أي من عنا ر السيطرة هذه.

 

لصلة للشركة المستثمر فيها تنشأ السيطرة الفعلية في الحاالت التي يكون للشركة األم فيها القدرة الفعلية على توجيه األنشطة ذات ا

دون أن يكون لديها غالبية حقوق التصويت. عند تحديد ما إذا كانت السيطرة الفعلية موجودة أم ال، تأخذ الشركة األم في االعتبار 

 كافة الحقائق والظروخ ذات الصلة بما في ذلك ما يلي:
 

 ألخرى التي لديها حقوق تصويت.حجم حقوق تصويت الشركة األم بالنسبة إلى حجم وتوزيع األطراخ ا -

 حقوق التصويت المحتملة الجوهرية التي تملكها الشركة األم واألطراخ األخرى. -

 الترتيبات التعاقدية األخرى. -

 النماذج التاريخية في حضور التصويت. -

 

لمالي المجمع، يتم إدراج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. في بيان المركز ا جبيانات المالية المجمعة نتائج دمتتضمن ال

الموجودات والمطلوبات المحتملة المحددة للشركة المستحوذ عليها مبدئيا بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم إدراج نتائج 

ة في بيان الربح أو الخسارة المجمع من تاريخ الحصول على السيطرة. وال يتم تجميعها من تاريخ توقف تلك العمليات المشترا

 السيطرة.

 

يعود الربح أو الخسارة وكل مكون للدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكية للشركة األم والحصة غير المسيطرة، حتى إذا 

كانت هذه النتائج في الحصة غير المسيطرة تحتوي على عجز في الر يد. وكلما كان ذلك ضروريا يتم عمل تعديالت على 

تابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تتمثل البيانات المالية المجمعة في البيانات المالية للشركات ال

ة البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما لو كانت كيانا  واحدا . تستبعد بالكامل كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكي

 ت النقدية داخل المجموعة والمتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند التجميع.واإليرادات والمصروفات والتدفقا

 

المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة 

 على شركة تابعة، فإنها:
 

 وبات الشركة التابعة.تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطل 

 .تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 

 .تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية 

 .تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم 

 .تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 

 .تحقق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 

 في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع أو  سابقا  يد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة تع

األرباح المرحلة، حيثما كان ذلك مناسبا ، حسبما يتطلب األمر إذا كانت المجموعة قد قامت مباشرة بالتصرخ في الموجودات 

 أو المطلوبات ذات الصلة.
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 )تتمة(سات المحاسبية الهامة ملخص السيا .1
 

 )تتمة( أساس التجميع 1.2
 

 إن الشركات التابعة المتضمنة بياناتها في هذه البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:
 نسبة المساهمة      

 
 أسم الشركة التابعة

 
 النشاط الرئيسي

بلد  
 1228  1222  التأسيس

  ذ.م.م. -الشركة الوطنية للمجاري 
فة أعمال نظا

 99%  99%  الكويت  ومقاوالت المجاري
 99%  99%  الكويت  مقاوالت زراعية  ذ.م.م. -الزراعية شركة  بحان للمقاوالت 
 ش.م.ك. - التنظيفشركة الجهراء لمعدات 

 99%  99%  الكويت  أعمال تنظيف  )مقفلة(
 ش.م.ك. -الشركة الوطنية للخدمات البيئية 

  * قفلة(م)
 مكافحة التلوث

 78.87%  %09.911  الكويت  حماية البيئةو
 -شركة األهلية المتحدة للخدمات العامة 

 99%  99%  الكويت  أعمال نظافة  ** )مقفلة( ش.م.ك.
 ش.م.ك. -شركة  ناعة مشتقات اإلسفلت 

  )مقفلة(
 تسويق وبيع

 99.803%  99.803%  الكويت  منتجات اإلسفلت
 .م.ك.ش -شركة الكويتية األولى للنظافة 

 99%  99%  الكويت  أعمال تنظيف  )مقفلة(

  ذ.م.م. -العالمية شركة ان سي سي للمزارع 

وتجارة  تربية
حيوانات والمحا يل ال

 99%  99%  تركيا  الزراعية

 99%  99%  الهند  أعمال نظافة مدن  شركة إدارة النفايات العالمية
 

تم زيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة )الشركة الوطنية  ،9132ديسمبر  13الحالية المنتهية في *   خالل السنة المالية 
ش.م.ك. )مقفلة(( وقامت الشركة األم باإلكتتاب في الزيادة الجديدة بنسبة أكبر من نسبة ملكيتها في تلك  -للخدمات البيئية 

% بزيادة قدرها 09.911% لتصبح 00.00الشركة، وبالتالي زادت نسبة ملكية الشركة األم في تلك الشركة التابعة من 
1.011.% 

 

بناءا  على بيانات مالية مدققة باستثناء شركة  2019ديسمبر  13تم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة للسنة المالية المنتهية في  
 دارة.إدارة النفايات العالمية )الهند( فقد تم تجميعها استنادا  إلى بيانات مالية معدة من قبل اال

 

 تها كما يلي:تمتلك شركات تابعة بيانا )مقفلة( ش.م.ك. -إن الشركة األهلية المتحدة للخدمات العامة    **
 
 

   
 نسبة المساهمة  

 
 إسم الشركة التابعة

 
 النشاط الرئيسي

بلد  
 1228  1222  التأسيس

لمقاوالت  شركة جلوبل وست مانجمنت
 99%  99%  الكويت  فةأعمال نظا  ذ.م.م. -المباني والطرق

 ذ.م.م. -شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

 99%  99%  الكويت  أعمال تنظيف  وشركتها التابعة
شركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة 

 75%  75%  الكويت  أعمال نظافة  ذ.م.م. وشركتها التابعة -والمقاوالت 
-ركة إن سي سي للخدمات الزراعية ش

 99%  99%  الكويت  مقاوالت زراعية  قفلة(ش.م.ك. )م
 99%  99%  الكويت  عقارية  ذ.م.م. -شركة ساحل الفنطاس العقارية 

 
 

 



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 

18 
 

 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 

 دم  األعمال  1.1
 

ابل المحول في دمج األعمال يتم المحاسبة عن عمليات الدمج للشركات التابعة واألعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس المق

التي حولتها المجموعة بتاريخ االستحواذ، أو المطلوبات  بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها بمجموع مبل  القيم العادلة للموجودات

رتها التي تكبدتها المجموعة أو تحملتها عن حاملي الحقوق السابقين للشركة المستحوذ عليها وأدوات حقوق الملكية التي أ د

المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها باإلضافة إلى أي تكاليف يمكن أن تتعلق مباشرة بعملية دمج األعمال. يتم 

بوجه عام إابات التكاليف المتعلقة بعملية االمتالك في بيان الربح أو الخسارة المجمع عند تكبدها. إن الموجودات والمطلوبات 

(: دمج األعمال، يتم إاباتها بالقيمة 1للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  ئة التي تحقق شروط االعتراخ بها وااللتزامات الطار

 العادلة بتاريخ االستحواذ.
 

عندما يتضمن المقابل الذي حولته المجموعة في عملية دمج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن المقابل المحتمل المترتب 

االتفاقية، فإنه يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل المحول في علمية  بموجب

دمج األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل التي تتأهل ألن تكون تعديالت فترة القياس بأار رجعي، مع قيد 

بلة في حساب الشهرة. تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنتج عن توفر معلومات إضافية تم الحصول عليها التعديالت المقا

خالل "فترة القياس" )التي ال يجب أن تتعدى سنة من تاريخ االستحواذ( حول الحقائق والظروخ التي كانت موجودة في تاريخ 

 االستحواذ.
 

في القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديل في فترة القياس معتمد على كيفية تصنيف  إن المحاسبة الالحقة عن التغيرات

المقابل المحتمل. إن المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية ال يتم قياسه في تواريخ تقارير مالية الحقة ويتم المحاسبة عن تسويته 

 وفقا  المصنف كأ ل أو التزام يعاد قياسه في تواريخ البيانات المالية الالحقة الالحقة ضمن حقوق الملكية. إن المقابل المحتمل 

لما هو  وفقا  ( المخصصات والمطلوبات والموجودات الطارئة، 10( أو لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2التقارير المالية رقم ) لمعيار

 سارة المجمع. الخ وأمالئم، مع إابات الربح أو الخسارة المقابلة في بيان الربح 
 

يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في مبل  المقابل المحول، ومبل  أية حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة 

كة المستحوذ عليها وذلك فوق الشركة المستحوذة في الشر سابقا  العادلة لحصة حقوق الملكية )إن وجدت( التي كانت تحتفظ بها 

ل  بتاريخ االستحواذ للموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها. وإن حدث، بعد إعادة المبا  افي

التقييم، أن كان  افي المبال  بتاريخ الشراء للموجودات المحددة التي تم شراؤها والمطلوبات التي تم تحملها تزيد عن مبل  الثمن 

سيطرة في الشركة المشتراة، والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية )إن وجدت( التي كانت تحتفظ المحول، ومبل  أية حصص غير م

الشركة المشترية في الشركة المشتراة، يتم االعتراخ بالزيادة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع كربح شراء من  سابقا  بها 

 الصفقة. 
 

حالية وتعطي الحق لمالكيها في حصة متناسبة من  افي موجودات المنشأة في الحصص غير المسيطرة التي تكون حصص ملكية 

إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للحصص غير المسيطرة في المبال  المعترخ بها لصافي  حالة التصفية يمكن قياسها مبدئيا  

 كل معاملة على حدة.  المطلوبات المحددة للشركة المشتراة. يتم اختيار أساس القياس بناء  على
 

التي حدث فيها الدمج، تقوم المجموعة المجمعة إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الخا ة بدمج األعمال بنهاية فترة البيانات المالية 

ه(، أو يتم نظر أعالالمؤقتة هذه خالل فترة القياس )أ باإلفصاح عن مبال  مؤقتة للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. يتم تعديل المبال 

االعتراخ بموجودات أو مطلوبات إضافية، لكي تعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها الحقائق والظروخ التي كانت 

 موجودة بتاريخ االستحواذ، والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤار في المبال  المعترخ بها في ذلك التاريخ.
 

في الشركة المستحوذ  سابقا  حل، فإن حصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها المجموعة عندما يتم إنجاز دمج لألعمال على مرا

عليها يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ )أي، تاريخ سيطرة المجموعة( ويتم االعتراخ بالربح أو الخسارة الناتجة، 

ناتجة من حصص في الشركة المشتراة قبل تاريخ الشراء والتي تم في الخسارة المجمع. المبال  ال إن وجدت، في بيان الربح أو

يتم إعادة تصنيفها في بيان الربح أو الخسارة المجمع وذلك في حالة أن المجمع السابق االعتراخ بها في بيان الدخل الشامل اآلخر 

 معاملتها على هذا النحو ستكون مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.
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 )تتمة(اسات المحاسبية الهامة ملخص السي .1
 

  ومعدات تومنشآ ممتلكات 1.1
 

يتم إدراج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك، 

من تاريخ  على أساس القسط الثابت اعتبارا  باستثناء أراضي ملك حر، على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات العالقة 

ستخدام في الغرض المحدد لها. في نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية جاهزية الموجودات لإل

يانة والتصليح وطرق االستهالك وتتم المحاسبة عن أية تغيرات في التقديرات على أسس مستقبلية. يتم تحميل مبال  الص

 واالستبداالت والتحسينات البسيطة كمصاريف عند تكبدها.
 

تتم رسملة التحسينات واالستبداالت المهمة للموجودات. يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو إنهاء خدمة بند من 

 الدفترية لأل ل ويعترخ به في بيان الربح أو بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبل  الفرق بين متحصالت البيع والقيمة

 الخسارة المجمع في الفترة التي يحدث فيها. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت. 
 

 يتم إحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات كما يلي:
 

 العمر اإلنتاجي  تالموجودا

   

 سنوات 31  مباني

 سنوات 31 – 1  أسطول النقل والحاويات والسيارات

 سنوات 9  أااث ومعدات مكتبية

 سنوات 1  االت ومعدات
 

 

ن مع تتم مراجعة القيمة المتبقية لأل ل والعمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك دوريا  للتأكد من أن الطريقة وفترة االستهالك متفقتي

وإذا تغيرت األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت  كات والمنشآت والمعدات.المنفعة االقتصادية المتوقعة مـن بنود الممتل

  والمعدات فإنه يتم تغيير تلك األعمار اعتبارا  من بداية السنة المالية التي حدث بها التغير بدون أار رجعي.
 

للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد مباشرة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة  يتم خفض القيمة الدفترية

 لالسترداد المقدرة.
 

وتدرج في بيان  في تاريخ البيع تحدد أرباح أو خسائر البيع بالفرق بين  افي متحصالت البيع و افي القيمة الدفترية لأل ل

  لمجمع.الربح أو الخسارة ا
 

قيد التنفيذ ضمن بند الممتلكات ومنشآت والمعدات في بيان المركز المالي المجمع حتى يتم استكمالها وتجهيزها لتكون  أعمالتدرج 

 الحة لالستخدام، وفي هذا التاريخ يتم إعادة تبويبها ضمن الموجودات المشابهة لها، ويتم البدء في احتساب استهالك لها اعتبارا  

 التاريخ.من ذلك 
 

 التأجير 1.3
 

  1222يناير  2السياسة المطبقة من 
 

تقوم المجموعة في بداية عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد إيجار أو يتضمن إيجار. ويمثل العقد عقد إيجار أو يتضمن 

منفعة. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل  إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أ ل محدد لفترة من الوقت مقابل

الحق في السيطرة على استخدام أ ل محدد، تستعين المجموعة بتعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .  9132يناير  3(. وتطبق هذه السياسة على العقود المبرمة في أو بعد 32)
 

 جرعندما تكون المجموعة هي المستأ
 

في بداية العقد أو عند تعديل العقد الذي يتضمن عنصر تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المنفعة في العقد لكل عنصر تأجير على 

 أساس سعره المستقل نسبيا .
 

المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس موجودات حق تعترخ 

دام مبدئيا  بالتكلفة، والذي يتضمن مبل  أولي لمطلوبات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات عقد إيجار يتم سدادها في أو قبل االستخ

تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األ ل المعني أو الستعادة األ ل المعني 

 جد به، مخصوما  منه أي حوافز عقود إيجار مستلمة.أو الموقع الذي يو
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
 

 التأجير )تتمة( 1.3

 

 )تتمة( عندما تكون المجموعة هي المستأجر
 

ار، ما لم إلى نهاية مدة عقد اإليج بداية العقدباستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ  ا  تهالك موجودات حق االستخدام الحقيتم اس

ينقل عقد اإليجار ملكية األ ل المعني إلى المجموعة بحلول نهاية مدة عقد اإليجار أو أن تكلفة موجودات حق االستخدام تُظهر أن 

المجموعة سوخ تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي 

ذي يتم تحديدها على نفس أساس الممتلكات والمنشآت والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات للموجودات المعنية، وال

حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض عمليات إعادة القياس 

 لمطلوبات اإليجار. 
 

بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم تسدد في تاريخ بدء العقد مخصومة باستخدام معدل  يتم قياس مطلوبات عقد اإليجار مبدئيا  

الفائدة الضمني على عقد اإليجار، أو إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة، سوخ يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي 

 إلضافي كمعدل خصم. للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام معدل االقتراض ا
 

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على معدالت فائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء بعض 

 التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع الموجودات المؤجرة.
 

 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات عقد اإليجار ما يلي: 

 عات اابتة، بما في ذلك مدفوعات اابتة بطبيعتها؛ مدفو -

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛  -

 المبال  المتوقع سدادها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  -

، ومدفوعات المجموعةمن المؤكد بصورة معقولة من أن يتم ممارسته من قبل  سعر الممارسة في إطار خيار الشراء والتي -

اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد، والغرامات لإلنهاء المبكر لعقد اإليجار 

 ما لم تكن المجموعة على يقين من عدم اإلنهاء بشكل مبكر. 
 

اس مطلوبات عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يوجد تغيير في يتم إعادة قي

مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو عندما يوجد تغيير في تقدير المجموعة للمبل  المتوقع سداده 

أو عندما تغير المجموعة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو  بموجب ضمان القيمة المتبقية،

 عندما يوجد مدفوعات إيجار اابتة بطبيعتها معدلة. 
 

تخدام، عندما يتم إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االس

 أو يتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة المجمع إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر.
 
 

  عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة
 

عقود إيجار الموجودات ذات القيمة قررت المجموعة عدم االعتراخ بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الخا ة ب

المنخفضة وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترخ المجموعة بمدفوعات اإليجار ذات الصلة بهذه العقود كمصروخ على أساس 

 القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 عندما تكون المجموعة هي المؤجر 
 

نصر تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص المنفعة في العقد لكل عنصر تأجير على ي بداية العقد أو عند تعديل العقد الذي يتضمن عف

 أساس سعره المستقل نسبيا . 
 

عندما تعمل المجموعة بصفتها الطرخ المؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار يمثل عقد إيجار تمويلي 

 أو عقد إيجار تشغيلي. 
 

، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر لتصنيف كل عقد إيجار

والمنافع العارضة لملكية الموجودات المعنية. إذا كان األمر كذلك، فإن هذا العقد يمثل عقد إيجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فإنه 

تقوم المجموعة بمراعاة مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يمثل الجزء  يمثل عقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم،

 األكبر من العمر االقتصادي لأل ل. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
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 )تتمة(عندما تكون المجموعة هي المؤجر 
 

صها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار الفرعي بشكل منفصل. عندما تكون المجموعة مؤجرا  وسيطا ، يتم المحاسبة عن حص

تقوم بتقييم تصنيف عقد اإليجار لعقد اإليجار الفرعي بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناتجة من عقد اإليجار الرئيسي، 

ر األجل، تقوم المجموعة بتطبيق وليس بالرجوع إلى الموجودات المعنية. إذا كان عقد اإليجار الرئيسي يمثل عقد إيجار قصي

 اإلعفاء الموضح أعاله، ام تقوم بتصنيف عقد اإليجار الفرعي كعقد إيجار تشغيلي. 
 

( لتخصيص 30إذا كان الترتيب يتضمن عنا ر تأجير وغير تأجير، فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

فوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات على أساس القسط المقابل في العقد.  تعترخ المجموعة بمد

 الثابت على مدار فترة عقد اإليجار كجزء من "اإليرادات األخرى". 
 

بشكل عام، لم تكن السياسات المحاسبية التي تنطبق على المجموعة بصفتها الطرخ المؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عن المعيار 

 (.32لدولي للتقارير المالية رقم )ا
 

 موجودات غير ملموسة )الشهرة( 1.2
 

 .يتم إدراج الشهرة الناتجة عن إقتناء شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناقصا  خسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت
 

المولدة للنقد )أو المجموعات المولدة للنقد(  ألغراض تحديد مدى وجود انخفاض في قيمة الشهرة، يتم توزيع الشهرة على الوحدات

 .التي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال
 

يتم اختبار المجموعات المولدة للنقد والتي توزع الشهرة عليها سنويا  بغرض تحديد مدى وجود انخفاض في قيمتها أو على مدى 

 .ض قيم تلك المجموعاتفترات أقل عندما يكون هناك مؤشرا  على احتمال انخفا
 

إذا كانت القيم القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، فإن خسائر االنخفاض في القيمة يتم توزيعها أوال  

لتخفيض قيمة أي شهرة موزعة على تلك الوحدات ام على أية موجودات أخرى مرتبطة بالوحدات على أساس التوزيع النسبي 

للقيم الدفترية لكل أ ل من أ ول وحدة توليد النقد. يتم إدراج أية خسائر انخفاض في القيمة متعلقة بالشهرة في بيان الربح  وفقا  و

 .أو الخسارة المجمع مباشرة. ال يتم رد خسائر االنخفاض في القيم المتعلقة بالشهرة والتي سبق االعتراخ بها في الفترات الالحقة
 

 خسائر االستبعاد. وأن وحدات توليد النقد، تؤخذ قيمة الشهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد أرباح عند استبعاد أيا  م

 

 الماليةغير انخفاض قيمة الموجودات  1.1
 

 بتاريخ نهاية كل فترة بيانات مالية تقوم المجموعة بمراجعة للقيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل

موضوعي على انخفاض قيمة هذه الموجودات. فإذا ما وجد مثل ذلك الدليل، يتم تقدير المبل  الممكن استرداده لأل ل حتى يمكن 

تحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. وإذا لم يمكن تقدير القيمة المستردة لأل ل الفردي، تقدر المجموعة القيمة 

للنقد التي ينتمي إليها األ ل. يتم إجراء اختبار سنوي للموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية  المستردة للوحدة المولدة

غير محددة وكذلك للموجودات غير الملموسة التي لم تصبح جاهزة لالستخدام، وفي حالة وجود مؤشر على أن أ ال من المحتمل 

 .سترداد لهأن قيمته قد انخفضت يتم تقدير القيمة القابلة لال
 

ية يتم إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى بين القيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع وقيمة االستخدام. وعند تقدير القيمة التشغيل

لقيمة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم مناسب يعكس تقديرات السوق الحالية ل

الزمنية للمال والمخاطر المحددة لأل ل. في حالة تقدير القيمة المستردة لأل ل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من القيمة الدفترية له، 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لأل ل )وحدة توليد النقد( إلى مقدار القيمة المستردة له. يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة حاال في 

 .ان الربح أو الخسارة المجمعبي

 

بالنسبة للموجودات غير المالية بخالخ الشهرة، التي يتم فيها عكس انخفاض القيمة الحقا ، يتم زيادة القيمة الدفترية لأل ل )وحدة 

لدفترية التي كان سيتم توليد النقد( إلى مبل  التقدير المعدل لقيمته المستردة بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة تلك القيمة ا

تحديدها في حال إلغاء االعتراخ بأي خسارة نتيجة انخفاض قيمة األ ل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم عكس خسائر 

 االنخفاض في القيمة حاال في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
 

 األدوات المالية 1.7
 
 

موجودات مالية" و "مطلوبات مالية". يتم تحقق الموجودات المالية والمطلوبات المالية تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية كـ "

 عندما تصبح المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألدوات.

 



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 

22 
 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
 

 )تتمة( دوات الماليةاأل 1.7
 

 التحقق المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 
 المالية هي أي عقد ينشأ عنه أ ل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى. األداة

 

 الموجودات المالية 1.7.2
 

 االعتراف المبدئي والقياس
 

بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل  ا  دئي، على النحو المقاسة بها الحقتصنف الموجودات المالية، عند التحقق المب
 الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التحقق المبدئي على خصائص التدفقات النقدية المتعاقد عليها الخا ة باأل ل المالي 
ى عنصر تمويلي كبير أو التي قامت ونموذج أعمال المجموعة الخا ة بإدارتها. باستثناء الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي عل

المجموعة بالتطبيق العملي لها بشكل مناسب، تقوم المجموعة مبدئيا  بقياس األ ل المالي بقيمته العادلة مضاف ا إليها تكاليف 
لتي ال تحتوي على المعاملة، في حالة قياس األ ل المالي بخالخ القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الذمم التجارية المدينة ا

لسعر المعاملة الوارد في المعيار  وفقا  عنصر تمويلي كبير أو التي قامت المجموعة بالتطبيق العملي لها بشكل مناسب، يتم قياسها 
 .(1.30رقم ) . راجع السياسات المحاسبية الواردة(30رقم )الدولي للتقارير المالية 

 

أة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتطلب أن ينتج عنه تدفقات نقدية لتصنيف وقياس األ ل المالي بالتكلفة المطف
دها تعتبر "فقط مدفوعات أل ل الدين وفائدة" على أ ل الدين القائم. يشار إلى هذا التقييم باختبار مدفوعات المبال  األ لية وفوائ

عة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية قيامها بإدارة موجوداتها المالية ويشير نموذج أعمال المجموويتم أداؤه عند مستوى األداة، 
لتوليد تدفقات نقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو من بيع 

 الموجودات المالية أو من كليهما.
 

دات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد حسب القانون أو يتم االعتراخ بمشتريات أو مبيعات الموجو
 العرخ في السوق )معامالت عادية( بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األ ل.

 

 القياس الالحق
 

 :ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات
 

  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 )موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين 

  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة عند
 عدم التحقق )أدوات الدين(

  الربح او الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
 

 ر  لة بالمجموعة. تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال  من:تعتبر هذه الفئة هي األكث

  .أن يكون األ ل المالي محتفظ به في إطار نموذج أعمال بهدخ االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية 
 و

 خ معينة، تدفقات نقدية تعتبر فقط مدفوعات أل ل الدين وفائدة على ينتج عن الشروط التعاقدية لأل ل المالي، في تواري
 أ ل الدين القائم.

 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأن تكون خاضعة لالنخفاض في القيمة. يتم  ا  ت المالية بالتكلفة المطفأة الحقيتم قياس الموجودا
 ق األ ل أو تعديله أو انخفاض قيمته.تسجيل األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند عدم تحق

 

 ذمم تجارية مدينة وأر دة مدينة أخرى ومستحق من أطراخ ذات  لة
 

يتم قياس ذمم تجارية مدينة وأر دة مدينة أخرى ومستحق من أطراخ ذي  لة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة ويتم قياسها 
يتم عمل مخصصات مالئمة للمبال  المقدرة غير القابلة لالسترداد في  فائدة الفعلي.الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل ال

يتم قياس المخصص المعترخ به على أنه الفرق بين  بيان الربح أو الخسارة المجمع عندما يتوفر دليل على انخفاض قيمة األ ل.
 المقدرة مخصومة بالمعدل الفعلي المحتسب عند االعتراخ األولي. القيمة الدفترية لأل ل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

 

 نقد ونقد معادل
 

وودائع قصيرة األجل تم إيداعها لدى بنوك ولها فترة استحقاق  لدى البنوكبالصندوق وأر دة حسابات جارية  يتم تصنيف نقد
ا سحب  كنقد من تاريخ اإليداع ونقد لدى محفظة استثمارية او اقل أشهر 1تعاقدية  ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية المجمع ناقص 

 على المكشوخ لدى البنوك.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
 

 )تتمة( الموجودات المالية 1.7.2
 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )تتمة(
 

 

 ودائع الجل 
ضمن بند ودائع ألجل في  من تاريخ اإليداع وأقل من سنة االاة أشهر ثر منكأل فترة استحقاقها تكونالودائع الجل التى يتم تصنيف 

 بيان المركز المالي المجمع.
 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي
 

طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لأل ل المالي وتوزيع الفائدة على الفترة ذات الصلة. إن معدل 

هو المعدل الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة تماما  من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لأل ل، أو، الفائدة الفعلي 

 حسب الفترة األقصر، حيثما كان ذلك مناسبا .
 

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(
 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي كال  من الشرطين التاليين:تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين 
 

 من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والبيع تفاظ بكال  أن يكون األ ل المالي محتفظ به في إطار نموذج أعمال بهدخ االح 

 و

 قدية تعتبر فقط مدفوعات أل ل الدين وفائدة على أ ل ينتج عن الشروط التعاقدية لأل ل المالي، في تواريخ معينة، تدفقات ن

 .الدين القائم
 

ة بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إابات إيرادات الفوائد، وإعادة تقييم ترجمة العملة األجنبي

، ويتم حسابها بنفس طريقة حساب الموجودات المالية عالمجم وخسائر االنخفاض في القيمة أو عكسها في بيان الربح أو الخسارة

المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم إابات باقي التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند عدم التحقق، يتم إعادة إدراج 

 اليوجد لدى لمجموعة أدوات دين تم ة.التغير في القيمة العادلة المتراكمة المثبت في الدخل الشامل اآلخر ضمن الربح أو الخسار

 كموجودات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. يفهاتصن
 

 

 موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(
 

الملكية دون الرجوع في ذلك كأدوات حقوق ملكية  عند التحقق المبدئي، يمكن للمجموعة أن تقرر تصنيف استثماراتها في حقوق

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تتوافق مع تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 األدوات المالية: العرض، وال يحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتحدد التصنيف لكل أداة على حدة. 19
 

رباح والخسائر الناتجة من هذه الموجودات المالية ال يعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة. يتم إابات توزيعات األرباح إن األ

عند ابوت الحق في تلك التوزيعات، إال عندما تستفيد المجموعة من تلك المجمع كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارة 

 ل المالي، وفي هذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األ

 الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة.
 

 قررت المجموعة تصنيف استثماراتها في حقوق ملكية غير مدرجة بشكل غير قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة.

 
 

 الربح او الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية محددة 

يتطلب قياسها بالقيمة العادلة بشكل إلزامي. عند االعتراخ المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو موجودات مالية 

وتصنف الموجودات المالية ضمن استثمارات للمتاجرة إذا تم امتالكها بغرض بيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل القريب. يتم 

يتم قياسها بالقيمة العادلة تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعتبر فقط مدفوعات للمبل  األ لي والفائدة عليه و

من خالل الربح أو الخسارة بغض النظر عن نموذج األعمال. على الرغم من معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة 

من خالل  أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو الوارد أعاله، قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة

 الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبية قد تنشأ.
 

بالقيمة العادلة وتسجل  افي المجمع تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي 

 .المجمع القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارةالتغيرات في 
 

تتضمن هذه الفئة استثمارات حقوق ملكية مدرجة لم تختارها المجموعة بشكل ال رجعة فيه للتصنيف بالقيمة العادلة من خالل 

ت األخرى في بيان الدخل الشامل اآلخر. كذلك يتم االعتراخ بتوزيعات أرباح في استثمارات حقوق ملكية مدرجة ضمن اإليرادا

 عند ابوت حق الدفع.المجمع الربح أو الخسارة 
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 األدوات المالية )تتمة( 1.7
 

 )تتمة( الموجودات المالية 1.7.2
 

 

 إلغاء اإلعتراف
 

لي أو جزء من مجموعة موجودات يتم إلغاء األ ل المالي بصورة رئيسية )وأينما كان ذلك منطبقا  يتم إلغاء جزء من األ ل الما
 مالية متشابهة( )أي، يتم حذفه من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( عند:

 .انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األ ل 

 أو

 ة المستلمة قيام المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األ ل أو أن تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدي
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرخ االث بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر 
 ومزايا األ ل أو )ب( عدم قيامها بالتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األ ل ولكن حولت السيطرة على هذا األ ل.

 

ق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية وتدخل في ترتيبات القبض والدفع، تقوم بتقييم عندما تقوم المجموعة بتحويل الح
ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال يتم تحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع األ ل 

ستمر المجموعة في إابات األ ل المحول إلى مدى استمرارها في على نحو جوهري، ولم يتم تحويل السيطرة على األ ل، ت
. يتم قياس كال  من األ ل المحول وااللتزام ا  أيض ا  مرتبط ا  لة، تقوم المجموعة بتسجيل التزامالمشاركة في األ ل. وفي هذه الحا

 المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
 

المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على األ ل المحول يتم قياسه بالقيمة الدفترية األ لية لأل ل والمبل  األقصى للبيع  إن االستخدام
 الذي يمكن أن يكون مطلوبا  من المجموعة أيهما أقل.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية:
 

ص للخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات الدين غير ( من المجموعة تسجيل مخص2يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 الربح أو الخسارة.المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 

للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع  وفقا  تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
 ام يخصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األ لي على ذلك األ ل.المجموعة استالمها، 

 

يتم عكس الخسائر الناتجة عن إنخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في الفترات الالحقة إذا إنخفض مبل  
 بعد إابات اإلنخفاض في القيمة.خسائر اإلنخفاض في القيمة وأمكن ربط اإلنخفاض بشكل موضوعي بحدث يقع 

 

 

 ، يتم قياس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالية:(2للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  
شهرا : وهذه هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة خالل  39خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  -

 بعد تاريخ التقرير، و شهرا   39فترة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة: وهذه هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتملة  -

 على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
 

في الصندوق األداة، باستثناء نقد تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبل  يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر 
)أي، مخاطر التعثر التي تحدث بعد العمر المتوقع لألداة المالية( التي لم تزيد بشكل جوهري منذ وودائع ألجل وأر دة لدى البنوك 

 .شهرا   39االعتراخ المبدئي.، والتي يتم قياسها على نحو خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 
 

دة مدينة أخرى بمبل  يعادل خسائر االئتمان المتوقعة وأر  للذمم التجارية المدينةقياس مخصصات الخسائر اختارت المجموعة 
 على مدار عمر األداة باستخدام االسلوب المبسط.

 

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية أل ل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراخ المبدئي وعند تقدير الخسائر 
علومات المعقولة والتي يمكن تقديم أدلة عليها وتعتبر ذات  لة ومتاحة دون ئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة في اعتبارها الماال
من المعلومات والتحاليل الكمية والنوعية بناء على الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم  يف أو جهود كبيرة. وهذا يتضمن كال  تكال

 المعلومات االستطالعية.االئتماني المعلن و
 

 يوما .  90تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية أل ل مالي قد زادت بشكل جوهري إذا انقضت فترة استحقاقها بأكثر من 
 

 تعتبر المجموعة أن األ ل المالي قد تعثر في الحاالت التالية: 
المجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة إلى اتخاذ إجراءات  أال يكون من المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية إلى -

 مثل تحقيق أوراق مالية )إن كان هناك أي منها محتفظ به(، أو 
 يوما .  301انقضت فترة استحقاق األ ل المالي بأكثر من  -

 

ة تتعرض خاللها المجموعة إن أقصى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدي
 للمخاطر االئتمانية. 

 



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 

25 
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 األدوات المالية )تتمة( 1.7
 

 الموجودات المالية )تتمة( 1.7.2
 

 :)تتمة( ةيانخفاض قيمة الموجودات المال
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

ة للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لكافة إن خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير االحتمالية المرجح

للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  المجموعة  وفقا  حاالت العجز في النقد )بمعنى، الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة 

 الفعلية لأل ل المالي. استالمها(. يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة
 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

ر بتاريخ التقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها االئتمانية. يعتب

 هم تأاير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية لأل ل المالي.األ ل المالي قد انخفضت قيمته االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر ل
 

 عرض انخفاض القيمة 

إن  إن مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. 

المدينة األخرى، بما في ذلك موجودات العقود، يتم عرضها بشكل  خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة واألر دة

 منفصل في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
 

 عرض انخفاض القيمة 
 

 ذمم تجارية مدينة ومستحق من اطراخ ذات  لة.
 

نة ومستحق من اطراخ بذمم تجارية مدي( مزيدا  من التفا يل حول احتساب خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة 92إيضاح (يعرض 

وبعض االفتراضات  عمالنموذج األتأخذ المجموعة في اعتبارها  (2الدولي للتقارير المالية رقم )، عند تطبيق المعيار ذات  لة

 المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كمصادر رئيسية للتقديرات غير المؤكدة. 
 

سنوات سابقة. قامت المجموعة  0-1على الخبرة من الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى  تم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناء  

إن حاالت التعرض ضمن كل مجموعة قد تم تقسيمها إلى قطاعات بناء  على  باحتساب معدالت خسائر االئتمان المتوقعة لعمالئها.

نطاق والقطاع الجغرافي وحالة التخلف عن السداد ومدة خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة مثل درجة مخاطر االئتمان وال

 العالقة ونوع المنتج الذي تم شراؤه، حيثما ينطبق ذلك.
 

تم تعديل الخبرة من الخسائر االئتمانية الفعلية من خالل عوامل عددية لتعكس الفروقات بين الحاالت االقتصادية خالل الفترة التي 

للذمم ة والظروخ الحالية ورأي المجموعة حول الظروخ االقتصادية على األعمار المتوقعة تم فيها تجميع المعلومات التاريخي

 .التجارية المدينة والمستحق من أطراخ ذات  لة
 

 المطلوبات المالية 1.7.1
 

 االعتراف المبدئي والقياس

ل الربح أو الخسارة، أو قروض أو ذمم يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند التحقق المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال

 .ا  غطية فعالة، حيثما كان ذلك مناسبدائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية في ت
 

تكاليف المعامالت المتعلقة بها  بالقيمة العادلة، في حالة القروض والذمم الدائنة، ناقصا   يتم إدراج كافة المطلوبات المالية مبدئيا  

دة دائنة  وأرذمم تجارية دائنة قروض وتسهيالت بنكية، مطلوبات تأجير، المطلوبات المالية للمجموعة تتضمن  بشكل مباشر.

 )باستثناء الدفعات المقدمة(. اخرى
 

 القياس الالحق

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:
 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

مطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة محددة عند التحقق المبدئي تتضمن ال

تصنف المطلوبات المالية ضمن المحتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها بغرض إعادة شراء  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 المجمع. الربح أو الخسارةج أرباح أو خسائر مطلوبات للمتاجرة في بيان تدر على المدى القريب.
 

يتم تصنيف المطلوبات المالية المصنفة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التحقق المبدئي لها 

. لم تصنَّف المجموعة أي مطلوبات (2رقم )تقارير المالية ويكون ذلك فقط في حالة الوفاء بالضوابط الواردة بالمعيار الدولي لل

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
 

 المطلوبات المالية 1.7.1
 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 )تتمة( مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 ل قروض ألج
 

يتم تحقق القروض مبدئيا  بالقيمة العادلة، ناقصا  تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم تسجيلها الحقا  بالتكلفة المطفأة؛ أي فرق بين 

المتحصالت )بالصافي بعد تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة يتم االعتراخ به في بيان الربح أو الخسارة المجمع على مدى فترة 

 خدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.القروض باست
 

 ذمم تجارية دائنة وأر دة دائنة أخرى
 

 

يتم إابات المطلوبات للمبال  المستحقة الدفع في المستقبل عن البضاعة والخدمات المستلمة إذا  در بها فواتير من الموّرد أم ال. يتم 

 ياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.إابات االر دة الدائنة والمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة ويتم ق
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

قترض يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاده. عندما يتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس الم

يتم تغير شروط االلتزام المالي بشكل كبير فإن هذا االستبدال أو التعديل يعامل كإلغاء لاللتزام بشروط مختلفة إلى حد كبير أو أن 

 األ لي واالعتراخ بالتزام جديد، ويتم االعتراخ بالفرق بين المبال  الدفترية المتعلقة بذلك في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 
 

 المخزون 1.8
 

 ة و افي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل، بعد تكوين مخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئةيقيم المخزون على أساس متوسط التكلف

الحركة. تتضمن تكلفة المخزون المواد المباشرة وأجور العمالة المباشرة وكذلك المصاريف غير المباشرة المتكبدة لجعل المخزون 

 لمرجح.في موقعه وحالته الحالية. تحدد التكلفة على أساس المتوسط ا
 

االعتيادي مخصوما  منه تكاليف االنجاز  إن  افي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو السعر المقدر للبيع من خالل النشاط

يتم شطب بنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع و افي القيمة . والمصاريف البيعية

 .البيعية الممكن تحقيقها
 

 المقاصة 1.2
 

تتم المقا ة بين الموجودات والمطلوبات المالية و افي المبل  المبين في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية 

حالية قابلة التنفيذ لمقا ة المبال  المعترخ بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو استرداد الموجودات وتسوية المطلوبات في 

 واحد. آن
 

 المخصصات 1.22
 

يتم االعتراخ بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو متوقع( نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه 

 أن يتطلب ذلك من المجموعة سداد هذا االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير مواوق فيه لمبل  االلتزام.
 

ل تقدير للمبل  الالزم لسداد االلتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي المجمع مع األخذ في إن المبل  المتحقق كمخصص يمثل أفض

االعتبار المخاطر والشكوك المالزمة لهذا االلتزام. عندما يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد االلتزام 

 ة لتلك التدفقات النقدية.الحالي، فإن القيمة الدفترية له تمثل القيمة الحالي
 

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لسداد مخصص من طرخ االث، يتم االعتراخ بالمبل  

 المدين المستحق كأ ل وذلك في حال التأكد الفعلي من استرداد المبل  وتحديد قيمة االر دة المدينة بمواوقية.
 

 هاية خدمة الموظفينمخصص مكافأة ن 1.22
 

تقدم المجموعة مزايا نهاية الخدمة لموظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادة إلى الراتب النهائي وإلى طول مدة خدمة 

ألحكام قانون العمل وعقود الموظفين ذات الصلة. تستحق التكلفة  وفقا  الموظفين ويخضع إلتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى 

لهذه المزايا طوال فترة البقاء في الوظيفة. ويمثل هذا االلتزام غير الممول المبل  المستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنهاء المتوقعة 

 المجموعة خدماتهم بتاريخ التقرير.
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 تأمينات اجتماعية 1.21
 

مساهمات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كنسبة من مرتبات الموظفين بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة بتقديم 

المجموعة على مبال  االلتزامات هذه والتي تدرج كمصروخ عند تحقق شروط االستحقاق من قبل  التزامالشهرية. يقتصر 

 الموظفين المعنيين.
 

  أسهم خزينة 1.21
 

ة التي تم إ دارها وشراؤها الحقا  من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إ دارها أو الذاتياألم تتمثل أسهم الخزينة في أسهم الشركة 

إلغاؤها حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بطريقة التكلفة حيث يتم إدراج تكلفة األسهم المشتراة 

ج األرباح الناتجة ضمن حساب مستقل في حقوق الملكية "أرباح في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة اإل دار يتم إدرا

بيع أسهم الخزينة" والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما يتم تحميل الخسارة المحققة على نفس الحساب في حدود الر يد الدائن 

اإل دار. تستخدم األرباح المحققة لذلك الحساب، ويتم تحميل الخسارة اإلضافية على األرباح المرحلة ام االحتياطيات ام عالوة 

في عالوة اإل دار ام االحتياطيات ام األرباح المرحلة والربح الناتج  سابقا  الحقا  عن بيع أسهم الخزينة لمقابلة الخسارة المسجلة 

 عن بيع أسهم الخزينة. 
 

 توزيعات األرباح للمساهمين 1.23
 

ير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات تقوم المجموعة باالعتراخ بتوزيعات األرباح النقدية وغ

المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية دارة نهائيا ، وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا  إل

 زيعات بحقوق الملكية.السنوية لمساهمي الشركة األم، حيث يتم االعتراخ بقيمة تلك التو العامة
 

 يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة

الدفترية  ضمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك اإللتزام والقيمة

 للموجودات الموزعة يتم إدراجها في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
 

يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي 

 المجمع.
 

 اإليرادتحقق  1.22
 

( اإليراد على أنه "الدخل الناتج من أنشطة المنشأة االعتيادية" ويتم إنشاء نموذج من 30قم )يعرخ المعيار الدولي للتقارير المالية ر

خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، ويتطلب االعتراخ باإليراد تسجيل المبل  الذي يعكس 

 ية خدمات للعمالء.المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل بيع بضاعة أو تأد
 

 فيما يلي خطوات النموذج الخمس:

يُعّرخ العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا  والتزامات واجبة النفاذ  -تحديد العقد مع العميل  الخطوة األولى:

 ويحدد المعايير الخا ة بكل عقد يجب الوفاء به.
 

التزام التعاقد هو وعد في العقد مع العميل لبيع البضائع أو تأدية  -ي العقد تحديد االلتزامات التعاقدية ف الخطوة الثانية:

 الخدمات إلى العميل.

 الخطوة الثالثة: 

 

سعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إستحقاقه لبيع البضائع أو تأدية  -تحديد سعر المعاملة 

   المحصلة نيابة عن أطراخ خارج التعاقد.الخدمات إلى العميل المتفق عليها، باستثناء المبال
 

 الخطوة الرابعة: 

 

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام  –توزيع سعر المعاملة على التزامات التعاقد في العقد 

تعاقد، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام تعاقد في حدود المبل  الذي يمثل مبل  المقابل 

 تتوقع المجموعة استحقاقه نظير تلبية هذه اإللتزامات التعاقدية.الذي 
 

 تزامات التعاقدية.اإللد عندما )أو كما( تفي المجموعة باالعتراخ باإليرا الخطوة الخامسة:
 

والظروخ ذات  ( من الشركات مراعاة األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق30يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئها، كما يحدد المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف 

 اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد، كما يتطلب المعيار إفصاحات شاملة.



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 

28 
 

 
 

 

 تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) .1
 

 )تتمة( اإليرادتحقق  1.22
 

(، يتم االعتراخ باإليرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما )أو 30للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  

ها. وتقوم المجموعة كلما( تقوم المجموعة بتلبية االلتزامات التعاقدية عن طريق بيع البضاعة أو تأديه الخدمات المتفق عليها لعمالئ

بنقل السيطرة على البضاعة أو الخدمات على مدى فترة من الوقت )وليس في وقت محدد( وذلك عند استيفاء أي من المعايير 

 :التالية
 

 أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء، أو  -

عة ينشئ أو يحسن األ ل )على سبيل المثال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األ ل أو أداء المجمو -

 تحسينه، أو

أداء المجموعة ال ينشئ أي أ ل له استخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل  -

 حتى تاريخه.
 

قت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البضاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ تنقل السيطرة في و

 المجموعة العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة أم لم يتم:
 

 أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األ ل. -

 أن يكون للعميل حق قانوني في األ ل. -

 .م المجموعة بتحويل الحيازة المادية لأل لأن تقو -

 .أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األ ل -

 أن يقبل العميل األ ل. -
 

 إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:
 

 تقديم الخدمات
أن معايير التحقق خالل فترة التنفيذ ال تزال  يتم إدراج اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات خالل فترة التنفيذ، حددت المجموعة

 . مالئمة لتقديم الخدمات
 

 توزيعات أرباح

 يتم إابات إيرادات توزيعات األرباح عند ابوت حق المساهمين في تحصيلها.
 

  إيرادات فوائد

 يتم إابات إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

 ألخرىاإليرادات ا
 يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ اإلستحقاق.

 

 ترجمة عملة أجنبية 1.21
 

 عملة التشغيل والعرض للشركة األم. تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو أيضا  
 

 المعامالت واألر دة

ة )العمالت األجنبية( بأسعار الصرخ السائدة بتواريخ يتم تسجيل العمليات المالية بعمالت أخرى غير العملة التشغيلية للمجموع

وفي تاريخ كل بيان مركز مالي يتم إعادة ترجمة البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرخ السائدة بتاريخ بيان  العمليات.

ألسعار الصرخ السائدة  وفقا  قيمة العادلة يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المثبتة بال .المجمع المركز المالي

 للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية. وفقا  بينما ال يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية التي تقاس  بتاريخ تحديد القيمة العادلة.
 

 المجمع للسنة. ربح او الخسارةبيان التدرج فروق الترجمة الناتجة من تسويات البنود النقدية أو من إعادة ترجمة البنود النقدية في 

المجمع للسنة باستثناء الفروق  بيان الربح او الخسارةتدرج فروق التحويل الناتجة من ترجمة البنود النقدية بالقيمة العادلة في 

و أيان الربح بالناتجة عن إعادة ترجمة البنود غير النقدية التي تم االعتراخ بها في األرباح والخسائر المتعلقة بها مباشرة في 

بالنسبة لهذه البنود غير النقدية فإن أي مكون ترجمة عملة لذلك الربح أو الخسارة يتم  والدخل الشامل اآلخر المجمع. الخسارة

 والدخل الشامل اآلخر المجمع. و الخسارةأبيان الربح مباشرة في  إدراجه أيضا  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .1
 

 )تتمة( أجنبية ترجمة عملة 1.21

 
 شركات المجموعة

يتم إابات الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرخ السائدة بتاريخ بيان 

ة تم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات إلى عملة العرض للمجموعة بمتوسط سعر الصرخ على مدى فتر .المجمع المركز المالي

حتياطي ترجمة إق الملكية ضمن يتم إابات فروقات الصرخ ضمن الدخل الشامل اآلخر وإدراجها في حقو .المجمعة البيانات المالية

عند استبعاد عملية أجنبية يتم إعادة تصنيف الفروقات المتراكمة لتحويل العملة األجنبية المثبتة في حقوق الملكية  أجنبية. تعمال

تم التعامل مع الشهرة والتعديالت بالقيمة  المجمع وتثبت كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. الخسارةبيان الربح او إلى 

 العادلة، الناتجة عن امتالك منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية يتم ترجمتها إلى الدينار الكويتي بسعر اإلقفال.
 

 

 تكاليف اإلقتراض 1.27
 

إن تكاليف االقتراض  فيما يتعلق باقتراض األموال. المجموعةاض تشمل الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها إن تكاليف االقتر

المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكاليف االقتراض، وهي الموجودات التي تتطلب 

م أو البيع، يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري وقتا  زمنيا  طويال  لتصبح جاهزة لالستخدا

لالستخدام أو البيع. إن إيرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة عدم استغاللها 

 للصرخ يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لالسترداد. 
 

 فة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو الخسارة المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.يتم إدراج كا
 

 األحداث الطارئة 1.28
 

 ال يتم إابات االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتمال التدفقات النقدية للموارد

قتصادية بعيد. ال يتم إابات الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم اإلفصاح عنها عند المتمثلة في المنافع اال

 احتمال حدوث تدفقا  نقديا  للمنافع االقتصادية. 
 

 

 الكويت للتقدم العلمي مؤسسةحصة  1.22

بمساهمي %من الربح الخاص  3اقع بو العلمي محصة مؤسسة الكويت للتقداب يتم احتسالكويت للتقدم العلمي  مؤسسةحصة 

 ماألوبعد استبعاد حصة الشركة  ومكافأة أعضاء مجلس األدارةم العمالة الوطنية وحصة الزكاة عضريبة د مقبل خص الشركة األم

 ي خسائر متراكمة.أو جباريى اإلحتياطي اإلمن أرباح الشركات المساهمة الكويتية التابعة والمحول إل
 

 الوطنيةضريبة دعم العمالة  1.12
 

والقرار  9111لسنة  32لمتطلبات القانون رقم  وفقا   ضريبة دعم العمالة الوطنيةللقانون يتطلب من الشركة األم المساهمة في  وفقا  

% من الربح ناقصا  9.0بنسبة  ضريبة دعم العمالة الوطنية. تفرض والقواعد التنفيذية المنفذة له 9112لسنة  99الوزاري رقم 

 بها. المسموحاالستقطاعات 
 

 الزكاة 1.12
 

لسنة  00والقرار الوزاري رقم  9112لسنة  92لمتطلبات القانون رقم  وفقا  للقانون يتطلب من الشركة األم المساهمة في للزكاة  وفقا  

 بها. المسموح% من الربح ناقصا  االستقطاعات 3. تفرض حصة الزكاة بنسبة والقواعد التنفيذية المنفذة له 9110

 

 طاعاتالق تقرير 1.11
 

 قبل من دورية بصورة مراجعتها تتم والتي الداخلية المالية التقارير معلومات إلى إستنادا   التشغيلية األعمال قطاعات تحديد يتم

 قطاعات أو أعمال قطاعات إلى إما األعمال قطاعات وتنقسم .أدائها وتقييم للقطاعات الموارد تخصيص أجل القرار من  ناع

 .جغرافية
 

 تلك عن تختلف مزايا ولها لمخاطر تتعرض خدمات أو منتجات بتقديم تقوم التي المجموعة لعنا ر تصنيف األعمال قطاع يمثل

 .أخرى أعمال قطاعات توجد في التي
 

 لمخاطر تتعرض محددة إقتصادية بيئة في خدمات أو منتجات بتقديم تقوم التي المجموعة لعنا ر تصنيف الجغرافي القطاع يمثل

 .أخرى اقتصادية بيئات في تعمل التي القطاعات تلك عن تختلف مزايا ولها
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 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .3
 

إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤار على المبال  

جودات والمطلوبات في تاريخ البيانات المالية المجمعة. ولكن عدم التأكد من هذه المدرجة لإليرادات والمصروفات والمو

 لتزام المتأار في الفترة المستقبلية.يالت جوهرية في قيمة األ ل أو اإلاالفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعد
 

 األحكام المحاسبية المهمة
 

المحاسبية للمجموعة، بأخذ األحكام التالية، والتي تؤار بشكل كبير على المبال  المدرجة في قامت اإلدارة عند تطبيق السياسات 

 البيانات المالية المجمعة:
 

 تصنيف األدوات المالية

 عند اقتناء أداة مالية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تصنيفها "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "بالقيمة

( تقييم كافة الموجودات 2العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ا إلى نموذج أعمال المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات  –باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات  –المالية  استناد 

( عند تصنيف 2لنقدية التعاقدية لألدوات. تتبع المجموعة الدليل اإلرشادي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )وخصائص التدفقات ا

 موجوداتها المالية.
 

 عقود التأجير
 (، من بين أمور أخرى، ما يلي:32تشمل األراء الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد تأجيرتحديد ما إذا ك 

 ل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاء سيُمارسكتحديد ما إذا كان من المؤكد بش 

 ) تصنيف اتفاقيات التأجير )عندما تكون المنشأة مؤجرا 

 تحديد ما إذا كانت المدفوعات المتغيرة اابتة في جوهرها 

 عددة في الترتيبتحديد ما إذا كانت هناك عقود تأجير مت 

 تحديد أسعار البيع للعنا ر المؤجرة وغير المؤجرة 
 

 

  التقديرات غير المؤكدة
 

إن االفتراضات المستقبلية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات المالية المجمعة، والتي لها خطر جوهري 

  زامات بالبيانات المالية المجمعة للسنة القادمة قد تم شرحها فيما يلي:يتسبب في تسويات مادية لحسابات الموجودات وااللت
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات
، تراجع المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة التي يتم استهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات (1.1االيضاح رقم )كما هو مبين في 

 المجموعة على قناعة بأن تقديرات العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات مالئمة. لها. إن إدارة  وفقا  
 

 عقود التأجير
 ( تتضمن ما يلي:32إن العنا ر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 تقدير مدة عقد التأجير -

  تحديد سعر الخصم المناسب لمدفوعات التأجير -

 م ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته.تقيي -
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يوجد انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية أل ل أو وحدة إنتاج النقد القيمة الممكن استردادها، التي تمثل القيمة العادلة 

ما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع إلى البيانات المتوفرة ناقصا  التكاليف حتى البيع والقيمة التشغيلية أيه

من معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة أل ول مماالة أو استنادا  إلى األسعار المعروضة في السوق 

ة أاناء االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إن التدفقات ناقصا  التكاليف اإلضافية لبيع األ ل. يستند احتساب القيم

النقدية ناتجة عن موازنة السنوات الخمسة التالية وهي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة حيث أن المجموعة غير ملتزمة بها بعد، أو 

دة للنقد التي يتم اختبارها. إن القيمة المستردة هي االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي ستحسن أداء الموجودات للوحدة المول

األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية الداخلية 

 ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير.



 

  التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها -الشركة الوطنية للتنظيف 
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 )تتمة( ةاألحكام المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكد .3

 

 )تتمة( التقديرات غير المؤكدة
 

 انخفاض قيمة المخزون
 

إن القيمة الدفترية للبضاعة يتم تخفيضها وإدراجها بصافي القيمة الممكن تحقيقها عندما تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية أو 

تحليال سنويا وتقييمات فنية وأحداث جزئية، أو عندما ينخفض سعر البيع. إن معايير تحديد مبل  المخصص أو التخفيض تتضمن 

 الحقة. إن المخصصات والشطب يخضع لموافقة اإلدارة.
 

  لة اخ ذاتطرأوالمستحق من  للذمم التجارية المدينةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 لة.  اخ ذاتطرأتحق من والمس المدينةللذمم التجارية المجموعة جدول مخصص الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تستخدم 

تستند معدالت المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماالة )أي 

العميل(. يستند جدول المخصص بشكل مبدئي إلى المعدالت التاريخية الملحوظة نوع حسب المنطقة الجغرافية ونوع الخدمات و

 دى المجموعة. للتعثر ل
 

سوخ تقوم المجموعة بتقويم الجدول لتعديل الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية بالمعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان 

من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية المستقبلية )أي إجمالي الناتج المحلي ورسملة أسواق األوراق المالية( على مدار السنة 

لقادمة والذي قد يؤدي إلى الزيادة في عدد حاالت التعثر في قطاع الخدمات، يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل ا

 تقرير، يتم تحديث المعدالت التاريخية الملحوظة للتعثر، ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
 

المعدالت التاريخية الملحوظة للتعثر واألوضاع االقتصادية المستقبلية والخسائر  يتم إجراء تقدير جوهري لتقييم الترابط بين

االئتمانية المتوقعة. يتأار مبل  الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتغيرات في الظروخ واألوضاع االقتصادية المستقبلية. كذلك قد ال 

ومستقبل األوضاع االقتصادية بمثابة مؤشر إلى التعثر الفعلي للعميل  تكون الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية الخا ة بالمجموعة

 (.92في المستقبل. يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للمدينون للمجموعة في )إيضاح 
 

 تحقق اإليراد
 

ويمكن قياس اإليرادات بصورة مواوق بها. إن تحديد ما للمجموعة، يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة 

 (1.30( وسياسة تحقق اإليراد المبينة في إيضاح )30للمعيار الدولي للتقارير المالية ) وفقا  إذا كان تلبية معايير االعتراخ باإليراد 

 يتطلب أراء هامة.
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات .2

 
 

 

 

  مباني  أراضى ملك حر

أسطول النقل 

 وياتوالحا

  والسيارات

أثاث ومعدات 

 المجموع  قيد التنفيذأعمال   آالت ومعدات  مكتبية

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

              التكلفة

 86,839,570  42,282  3,631,541  3,344,232  41,474,893  14,080,808  24,265,814  2018يناير  3الر يد في 

 1,466,704  58,221  347,026  71,975  986,902  -  2,580 اإلضافات

 -  (34,102)  -  -  34,102  -  - من اعمال قيد التنفيذ المحول

 (3,694,380)  (1,094)  (64,648)  (69,248)  (3,555,890)  (3,500)  - اإلستبعادات 

 (151,095)  -  (18,008)  (10,134)  (32,954)  (89,999)  - نبيةترجمة عمالت أج

 84,460,799  65,307  3,895,911  3,336,825  38,907,053  13,987,309  24,268,394 9130ديسمبر  13الر يد في 

 13,090,212  0,022,292  910,990  912,200  99,102,291  222,903  - اإلضافات

 (1,232,022)  -  -  -  (1,232,022)  -  - ستبعاداتاإل

 (09,009)  -  (2,929)  (120)  (31,191)  (33,930)  (99,929) ترجمة عمالت أجنبية

 339,230,900  0,210,901  9,192,209  1,002,319  02,202,000  39,200,199  99,999,311 9132ديسمبر  13الر يد في 

              

              االستهالك المتراكم

 46,526,281  -  2,665,082  2,929,045  35,159,862  5,772,292  - 9130يناير  3الر يد في 

 3,577,456  -  306,001  312,141  1,858,423  1,100,891  - المحمل على السنة

 (3,408,692)  -  (42,700)  (69,248)  (3,293,244)  (3,500)  - باإلستبعادات المتعلق

 (29,771)  -  (6,697)  (1,401)  (11,569)  (10,104)  - رجمة عمالت أجنبيةت

 46,665,274  -  2,921,686  3,170,537  33,713,472  6,859,579  - 9130ديسمبر  13الر يد في 

 1,212,930  -  113,922  309,030  9,320,010  202,122  - المحمل على السنة

 (9,022,910)  -  -  -  (9,022,910)  -  - المتعلق  باإلستبعادات

 (30,122)  -  121  (900)  (3,718)   (31,901)  - ترجمة عمالت أجنبية

 90,200,300  -  1,991,190  1,191,122  11,112,903  0,010,929  - 9132ديسمبر  13الر يد في 
              

              صافي القيمة الدفترية

 29,292,313  0,210,901  3,311,192  901,112  92,101,012  2,012,001  99,999,311 9132 ديسمبر 13في 

 10,020,090  20,110  209,990  322,900  0,321,003  0,390,011  99,920,129 9130ديسمبر  13في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات )تتمة( .2
 

 31تم تجديدها لتنتهي في  مستأجرة من الدولة يضامقامة على أر دينار كويتي 9,929,020بمبل  دفترية بصافي قيمة  المباني بعض نإ
 .9199أكتوبر 

 

تم التو ل إلى القيمة العادلة  .9132ديسمبر  13كما في  دينار كويتي 46,697,818بلغت القيمة العادلة ألراضي ملك حر والمباني مبل  
لتقييم الذي أجري في ذلك التاريخ من قبل مقيمين مستقلين غير ذي  لة على ا بناء 2019ديسمبر  13كما في والمباني لألراضي 

تقييم في المواقع الموجود بها البالمجموعة. إن هؤالء المقيمين مرخصين لدى الجهات الرسمية، ولديهم مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة في 
أسعار السوق المقارنة التي تعكس أسعار معامالت حديثة  ادا  إلىاستنوالمباني لألراضي . وقد تم تحديد القيمة العادلة والمباني راضياأل
 هو أفضل استخدام لها.والمباني راضي لأل، تم افتراض أن االستخدام الحالي لهامماالة. لتقدير القيمة العادلة ومباني راضي أل
 

م يتم االنتهاء منها حتى تاريخ البيانات المالية ل عمال مباني وتجهيزات ألغراض أنشطة المجموعةدفعات ألعمال قيد التنفيذ في أتتمثل 
 المجمعة.

 

مرهونة مقابل قروض دينار كويتي(  21,881,556: 9130دينار كويتي ) 21,253,589لدى المجموعة أراضي ومباني بقيمة دفترية 
 (.30)إيضاح  ألجل

 

 ا يلي:المجمع كم ةأو الخسار الربحالسنة في بيان  ىتم توزيع االستهالك المحمل عل
 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 3,228,495  1,020,030   النشاطتكاليف 
 348,961  03,011 (19 )إيضاح مصروفات عمومية وإدارية

 1,212,930  3,577,456 
 

 التأجير .1
 

 

 المجموعة بصفتها الطرف المستأجر 
 

د اإليجار التي تمثل . فيما يلي معلومات حول عقسنوات 5لمدة  المماالة اإليجار تقوم المجموعة باستئجار مطعم، وعادة ما تستمر عقود
 المجموعة الطرخ المستأجر لها. 

 

 ستخدام موجودات حق اإل
 

 ستخدام لدى المجموعة والحركة خالل السنة:ه القيم الدفترية لموجودات حق اإلمبين أدنا

 
موجودات حق 

 ستخداماإل

 دينار كويتي 
  

 268,743 1222يناير  2 كما في
 (59,721) عن السنة استهالك مصاريف

 912,199 1222ديسمبر  12كما في 
 

 يلي: بيان المركز المالي المجمع كمافي  مطلوبات تاجيرتم تبويب 
 2019 

 دينار كويتي 
  

 57,012 الجزء المتداول – مطلوبات تأجير
 157,947 متداولالجزء غيرال – مطلوبات تأجير

 939,202 
 

 المجمع: الربح أو الخسارةفيما يلي المبال  المثبتة في بيان 
 2019 
 دينار كويتي 

  

 59,721 ستخدام موجودات حق اإل استهالكصاريف م
 12,168 عقود اإليجار  مطلوباتعلى  تكاليف تمويل

 71,889 المجمع الخسارة الربح أوإجمالي المبال  المثبتة في بيان 
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 الشهرة .7
 

 -الشركة األهلية المتحدة للخدمات العامة  –دينار كويتي ناتجة عن اقتناء شركة تابعة  5,850,000يتمثل هذا البند في قيمة شهرة بمبل  

 ش.م.ك. -ركة  ناعة مشتقات االسفلت دينار كويتي ناتجة عن زيادة حصة التملك في ش 3,438,808)مقفلة( وشهرة بمبل   ش.م.ك.

 )مقفلة(. ش.م.ك. -دينار كويتي ناتجة عن زيادة حصة التملك في الشركة الوطنية للخدمات البيئية  88,796)مقفلة( وشهرة بمبل  
 

الشهرة إجمالي ة انخفاض في قيم بتسجيلعدادها من قبل طرخ خارجي اتم  بناء على دراسةلمجموعة اقامت الحالية المالية خالل السنة 

جمالي إالمجمع مباشرة ليصبح  تم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة (دينار كويتي 900,111 : 9130دينار كويتي )  001,111 بمبل 

 .(دينار كويتي 1,109,001 :9130)دينار كويتي  9,399,001 نخفاض في قيمة الشهرةاإل
 

 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل .8
 

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 258,656   181,128  محلية مسعرةأسهم 

 520,914   902,221 مسعرةغير محلية أسهم 

 900,100   779,570 
 

 (.90)رقم يضاح في إ األسس المبينةلى إ استنادا   للموجودات الماليةتم تحديد القيمة العادلة 
 

 فيما يلي الحركة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 -  002,001 الر يد في بداية السنة

 209,122  - (2أار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 112,019  - اإلضافات

 (919,990)  (321,482) ر في القيمة العادلةالتغي

 002,001  458,088 الر يد في نهاية السنة

 

 وأرصدة مدينة أخرى مدينةتجارية ذمم  .2

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 24,406,189  24,329,390  ذمم تجارية مدينة

 (7,299,754)  (0,292,293) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة *

 32,102,022   30,312,910 

 019,101  039,329 دفعات مقدمة للموردين

 2,675,876  3,965,561  مصروفات مدفوعة مقدما  

 -  992,292 أوراق قبض

 103,845  45,170  ذمم موظفين

 1,388,496  1,917,426 تأمينات مستردة

 280,307  385,041 أخرى

 91,211,000   22,389,042 
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 )تتمة( م تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرىذم .2
 

 كما يلي: خالل السنةمخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  على حركةالإن 

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 9,922,092  0,922,009 الر يد في بداية السنة

 2,950,050  - (2) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق أار

 49,401   201,011 خالل السنة المحمل

 1,000  (211) ترجمة عمالت أجنبية

 0,922,009   0,292,293 الر يد في نهاية السنة
 

 و الخسارة المجمع.من تكاليف النشاط في بيان الربح أان مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحمل على السنة مدرج ض* 
 

 ديسمبر تتمثل في مبال  مستحقة من جهات وهيئات حكومية. 13المدينة كما في إن معظم الذمم التجارية  
 

من تاريخ منح  للذمم التجاريةئتمان في االعتبار أي تغير في جودة اإل تأخذ المجموعة الذمم التجارية المدينةعند تحديد قابلية استرداد 

إن تحليل مخاطر نسبة تعثر العمالء المتوقعة حسب فئة أعمار الديون مبين في  ئتمان أوليا  وحتى تاريخ إعداد البيانات المالية المجمعة.اإل

 (.92)إيضاح 

 

 صلةالمعامالت مع أطراف ذات  .22
 

المساهمين الرئيسيين، والشركات التي تسيطر عليها تلك األطراخ والشركات التي يكون لتلك األطراخ تأاير في تتمثل األطراخ ذات الصلة 

 ذات  لة أخرى. إن سياسات التسعير وشروط تلك المعامالت تم اعتمادها بواسطة إدارة المجموعة. جوهري عليها وأطراخ 
 

 األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع:

مساهم  

 رئيسي

أطراف ذات  

 صلة أخرى

 

1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        

 0,923,131 اخ ذات  لة مستحق من أطر
 

01,000  0,023,020  2,900,022 

 (001,111)  (001,111)     مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

     9,033,020  0,010,022 
        

 -مخصص مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات 

 المدراء التنفيذيين

    

249,981  392,910 
 

الشركة األهلية المتحدة -)المالك السابق للشركة التابعة   لة ذيناتج عن قيام طرخ ر يد  ر يد المستحق من أطراخ ذات  لةيتضمن 

 -للخدمات العامة وشركاتها التابعة( بتحصيل إيرادات عقود النظافة المبرمة من سنوات سابقة مع الشركة األهلية المتحدة للخدمات العامة 

وجاري االتفاق على تسوية وسداد هذه المبال  خالل  -لصالح المالك السابق  -العقود  لوجود حواالت حق على هذهكنتيجة  ش.م.ك. )مقفلة(

 الفترات القادمة. 
 

 .ستحق عند الطلبإن المستحق من أطراخ ذات  لة ال تحمل فائدة و ت
 

 المعامالت المتضمنة في بيان الربح أو الخسارة المجمع:

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 919,211  240,204 مزايا االدارة العليا
 

 للمساهمين. العامةجميع المعامالت مع أطراخ ذات  لة خاضعة لموافقة الجمعية  إن
 

 ودائع ألجل  .22
 

ذه هبل  معدل العائد الفعلي على و تتجاوز فترة استحقاقها االاة أشهر من تاريخ اإليداعالمحلية  أحد البنوكلدى  فى وديعةيمثل هذا البند 

 .%(9.901 :9130) 9132 ديسمبر 13كما في  سنويا   %9.0 الوديعة
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 نقد ونقد المعادل .21

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 2,064,090  1,999,921 نقد في الصندوق وأر دة لدى البنوك

 2,116,516  931,191 اشهر 1تستحق خالل   – قصيرة األجلودائع 

 66,159  90 ريةنقد بمحافظ إستثما

 9,992,020  1,219,100 نقد ونقد معادل

 (9,221,932)  (9,901,102) (30)ايضاح  بنوك سحب على المكشوخ

 (992,909)  (293,193) نقد ونقد معادل كما في بيان التدفقات النقدية المجمع
 

 .سنويا   (%9.90 :9130) 9132ديسمبر  13كما في سنويا   %9.0بل  متوسط معدل العائد الفعلي على الودائع 
 

 13) 9132بر ديسم 13كما في % 0.90الى % 9.100 متوسط سعر فائدة يتراوح منحمل ت ةمحلي وكمكشوخ لدى بن على إن بنوك سحب

 .وتستحق عند الطلب %(0.0 % الى9.00: من 9130ديسمبر 

 

 رأس المال .21
 

 311سهم بقيمة اسمية  992,090,221دينار كويتي موزعا  على  99,209,022بل  رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

 فلس للسهم، وجميعها أسهم نقدية.
 

 

 حتياطي إجباريإ .23
 

مي الشركة األم إلى % من  افي ربح السنة العائد لمساه31لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم يتم تحويل  وفقا  

دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى أن  جباري قبل ضريبةاإلحتياطي اإل

% من رأس 0جباري مقيد في توزيع أرباح تصل إلى إن توزيع اإلحتياطي اإل% من رأس المال المدفوع. 01ر يد اإلحتياطي  يتجاوز

 باح المرحلة بتأمين هذا الحد.المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األر
 

 ختياري إحتياطي إ .22
 

للنظام األساسي للشركة األم، يقتطع نسبة مئوية من  افي ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية  وفقا  

إلختياري، يقترحها مجلس اإلدارة وتوافق وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى اإلحتياطي ا

على اقتراح من مجلس اإلدارة. تم وقف التحويل إلى  رار من الجمعية العامة بناءاعليها الجمعية العامة، ويجوز ايقاخ هذا االقتطاع بق

 .3220اإلحتياطي اإلختياري اعتبارا  من سنة 

 

 أسهم خزينة .21

  1222  1228 

    
 

 13,260,965  30,101,002  عدد األسهم

 %5.31  %0.12  نسبة المساهمة )%(

 717,418  3,920,902  القيمة السوقية )دينار كويتي(

 767,772  3,101,103  ويتي(كالتكلفة )دينار 

 

 وفقا  تملكها وذلك  تلتزم الشركة األم باالحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزينة المشتراه غير قابله للتوزيع طوال فترة

 لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.
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 قروض وتسهيالت بنكية  .27

 

 1228  1222  الفائدة  متوسط سعر 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
      

 32,919,101  90,299,099  %0.00% الى 9.90  قروض ألجل 

 9,221,932  9,901,102  %0.90% الى 9.100   بنوك سحب على المكشوخ

   92,022,991  91,020,022 

 

 تتراوح فترات استحقاق القروض من سنة إلى خمس سنوات.
 

بقيمة دفترية إن بعض القروض تم الحصول عليها بضمان حواالت حق على بعض المشاريع وبعضها بضمان رهن )أراضي ومباني( 

 (.0بند ممتلكات ومنشآت معدات )إيضاح ضمن دينار كويتي(  21,881,556: 9130دينار كويتي ) 21,253,589
 

تحمل القروض بفوائد متغيرة طبقا  لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي استنادا  إلى الغرض من القروض والضمانات المقدمة 

 لهذه القروض.
 

 تم عرض القروض والتسهيالت البنكية في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:
 

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    :الجزء غير المتداول

 11,768,390  30,710,159 قروض ألجل
    

    الجزء المتداول:

 7,433,960  14,912,685 قروض ألجل

 4,693,219  4,273,379 بنوك سحب على المكشوخ

 32,302,129  39,390,302 

 92,022,991  91,020,022 

 

 وأرصدة دائنة أخرى دائنةتجارية ذمم  .28

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 9,911,139  0,003,302 ذمم تجارية دائنة 

 1,968,090  9,009,010 مصروفات مستحقة

جازات إمخصص   9,119,392  2,372,208 

 1,173,427  3,993,993 دفعات مقدمة من عمالء

 220,374  901,320 مخصص تذاكر سفر للموظفين

مستحقة دائنو توزيعات  992,390  141,891 

 29,849  92,009 محجوز ضمان

المستحقة ضريبة دعم العمالة الوطنية  58,521  50,425 

 20,095  - حصة الزكاة المستحقة

المستحقة مكافأة أعضاء مجلس االدارة  11,111  30,000 

 378,542  419,662 أخرى

 13,208,584  31,230,930 
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 صروفات عمومية وإداريةم .22

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

(93)ايضاح  تكاليف الموظفين   1,597,228  1,539,660 

 348,961  03,011  (0)إيضاح  إستهالك

خرىأ  1,182,917  927,595 

 9,003,290  2,816,216 
 

 إيرادات أخرى .12

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 409,082  901,920 ت ومعداتأرباح بيع ممتلكات ومنشآ

 -  153,562 مخصصات اخرى انتفى الغرض منها

 90,281  399,290 أخرى

 000,009  499,363 
 

  الموظفينتكاليف  .12
 

 المجمع بتكاليف عمالة تم توزيعها كما يلي : ةأو الخسار الربحعند تحديد  افي الربح تم تحميل بيان 
 

 1222  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 15,014,528  39,120,910 تكاليف النشاط 

 1,539,660  1,597,228  ( 32مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 30,229,921  16,554,188 
 

 / )فلس( العائدة لمساهمي الشركة األماألساسية والمخففة  ربحية السهم .11
 

م العادية العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسه السنة  افي ربحاسية والمخففة بقسمة السهم األسيتم احتساب ربحية 

السهم  حتساب ربحيةالضرورية إل ستثناء أسهم الخزينة(. ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إ دارها. إن البياناتالقائمة خالل السنة )بإ

 متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة هي كما يلي:بناء على الوالمخففة األساسية 
 

 

 
1222 

 
1228 

  
 

 

 1,590,804 (يربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم )دينار كويت

 

3,921,209 

 
 عدد األسهم القائمة   

 249,747,990 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة )أسهم(   

 

249,747,990 

(31,210,121)  (17,112,996) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة )أسهم(: ا  ناقص  

 912,312,211  919,219,229 المرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(المتوسط 

 2.32  6.84 )فلس( /السهم األساسية والمخففة العائدة لمساهمي الشركة األم ربحية
 

 لتزامات المحتملة اإل .11
 

 دينار كويتي(. 52,604,050 :9130دينار كويتي ) 40,555,610 خطابات ضمان بمبل  تتمثل فيت محتملة لتزاماإالمجموعة  لدى
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 توصيات مجلس اإلدارةو الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم .13
 

كافأة ألعضاء م رخ و 9132ديسمبر  13في بعدم توزيع ارباح للسنة المنتهية  9191يونيو  0اقترح مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 

والئحتة  9132لسنة  3وفقا لقانون الشركات رقم  دينار كويتي والتي تزيد عن الحد األقصى المسموح به 11,111مجلس اإلدارة بمبل  

 وهي خاضعة لموافقة الجمعية العامة السنوية للمساهمين. التنفيذية وتعديالتهما
 

ديسمبر  13حيث تم إعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  ،9132و ماي 91عامة السنوية للمساهمين في انعقدت الجمعية ال

فلس للسهم الواحد( بعد خصم أسهم الخزينة.  0% من القيمة اإلسمية للسهم )بواقع 0، وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9130

ديسمبر  13دينار كويتي وذلك عن السنة المالية المنتهية في  11,111مبل  وقدره  كما تم الموافقة على  رخ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

9130. 
 

ديسمبر  13حيث تم إعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  ،9130مايو  2عامة السنوية للمساهمين في انعقدت الجمعية ال

فلس للسهم  0)بواقع من القيمة اإلسمية للسهم % 0كأسهم منحة بنسبة  39,900,911دد أسهم خزينة بع، وتمت الموافقة على توزيع 9130

 13دينار كويتي وذلك عن السنة المالية المنتهية في  11,111. كما تم الموافقة على  رخ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبل  وقدره الواحد(

 .9130ديسمبر 
 

 معلومات القطاعات  .12
 

القطاعات التشغيلية المعلنة تستند إلى هيكل معلومات التقارير المالية الداخلية لإلدارة والتي تتم مراجعتها بانتظام من إن اإلفصاح عن أرباح 

 قبل رئيس  انعي القرار التشغيلي:

زمة لمعالجة تلوث قطاع النظافة : ويتضمن هذا القطاع عقود النظافة الخارجية وعقود نظافة البيئة وتوريد وبيع مواد النظافة والمواد الال (3

 البيئة.

: يتضمن هذا القطاع عقود إنشاء وتنسيق وتجميل وتنظيف الحدائق وما يتصل بها من أعمال زراعية  واالنتاج الحيواني قطاع الزراعة (9

 والمتاجرة بالمعدات الزراعية و االنتاج الحيواني.

الستثمار في إدارة حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة في قطاع االستثمار المالي: يتضمن االستثمار في أدوات السوق النقدي وا (1

 السوق المالي المنظم.
 

 1222 

 

 قطاع النظافة

قطاع الزراعة  

 واالنتاج الحيواني

قطاع االستثمار  

 المالي

 

 اإلجمالي

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        

 91,100,901  03,991  2,099,012  11,923,190 اإليرادات 

 3,001,000  03,991  313,220  3,100,200  افي الربح / )الخسارة( 

        

        الموجودات

 310,091,912  9,003,901  2,092,100  20,999,109 موجودات القطاع

        المطلوبات

 01,111,210  -  9,220,291  20,220,200 مطلوبات القطاع
 

 1228 

 

 قطاع النظافة

قطاع الزراعة  

 واالنتاج الحيواني

قطاع االستثمار  

 المالي

 

 اإلجمالي

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        

 39,504,568  38,733  5,589,545  33,876,290 اإليرادات 

 1,514,741  38,733  (663,074)  2,139,082  افي الربح / )الخسارة( 

        

        الموجودات

 79,015,874  1,121,200  6,308,710  22,232,010 موجودات القطاع

        المطلوبات

 41,516,747  -  1,375,070  40,141,677 مطلوبات القطاع
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 إدارة رأس المال والمخاطر المالية  .11
 

 إدارة رأس المال 
 

ل في المحافظة على قدرة المجموعة في االستمرار في النشاط ككيان مستمر وذلك حتى تتمكن تتمثل أغراض المجموعة في إدارة رأس الما

من تحقيق أفضل العوائد للمساهمين ومنافع أل حاب المصالح اآلخرين وتقديم عائد مالئم للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات 

 بما يتفق مع مستوى المخاطر المأخوذة.
 

بل  رأس المال تناسبيا  مع المخاطر. تدير المجموعة رأس المال ويتم إجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في تحدد المجموعة م

الظروخ االقتصادية وفي خصائص الموجودات ذات العالقة. ومن اجل الحفاظ على/أو تعديل هيكل رأس المال فإن المجموعة يمكنها القيام 

دفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إ دار أسهم جديدة أو بيع موجودات بهدخ تخفيض بتعديل مبل  توزيعات األرباح الم

 الدين.
 

يتم  تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية والتي تم احتسابها بقيمة  افي المديونية إلى إجمالي رأس المال المستثمر.

ي  افي المديونية وتحتسب إجمالي رأس المال المستثمر بإجمال إجمالي المديونية ناقصا  نقد ونقد معادل احتساب  افي المديونية بمبل 

 وحقوق الملكية.

 

 معدل المديونية

 2019  1228 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 91,020,022  92,022,991 قروض وتسهيالت بنكية 

 (4,246,765)  (3,632,358) نقد ونقد معادل

 32,290,019  92,921,020  افي الدين

 36,264,299   12,119,911 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 55,913,103   09,920,920 رأس المال المستثمر

 %10.39  %02.93 معدل االقتراض إلى رأس المال المستثمر
 

 المخاطر المالية
 

 ألدوات الماليةفئات ا

 2019  2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    الموجودات المالية

 779,570   458,088  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 18,879,083   19,154,055  (المقدماتستثناء ذمم تجارية مدينة وأر دة مدينة أخرى )بإ

 5,505,796   4,811,595  ةمستحق من أطراخ ذات  ل

 89,546   89,546  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية

 105,025   2,203,836  ودائع ألجل 

 4,246,765   3,632,358  نقد ونقد معادل

    

    المالية المطلوبات

 23,895,569   49,896,223  بنكية وتسهيالت قروض

 -  214,959  ير جأمطلوبات ت

 9,444,788   33,200,191 ذمم تجارية دائنة وأر دة دائنة أخرى )بإستثناء المقدمات(
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 إدارة رأس المال والمخاطر المالية )تتمة( .11
 

 المخاطر المالية )تتمة(

 

 مخاطر السوق
 

ها مخاطر العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة ديد من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما فيتؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها للع

يركز برنامج إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة على تقلب األسواق المالية  ئتمان ومخاطر السيولة.ومخاطر سعر حقوق الملكية( ومخاطر اإل

دم المجموعة بوجه عام مشتقات األدوات المالية ال تستخ والسعي لتقليل اآلاار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة إلى أقل درجة.

 إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.

 

 مخاطر العملة األجنبية ( أ

تعتقد اإلدارة أن  إن مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار  رخ العمالت األجنبية.

كبيرة ناتجة عن التذبذب في أسعار الصرخ حيث لم تتعرض ألي مخاطر مهمة للعمالت األجنبية،  هنـاك مخاطـر متدنية لتكبد خسائر

 وبالتالي فإن المجموعة ال تتحوط للتعرض لمخاطر العمالت األجنبية.
 

 

 مخاطر معدل الفائدة ( ب

إن  لية بسبب التغيرات في سعر الفائدة السوقية.مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة الما

  بها.أسعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو إستحقاق المطلوبات المالية واردة في اإليضاحات المتعلقة 
 

 خالل من علـى ربح المجموعة األخرى، تالمتغيرا ابات مع الفائدة، أسعار في المحتمل المعقول التغير حساسية أار التالي الجدول يبين

 اإلقراض: تغيير معدل فائدة أار

 
2019   

بيان الربح أو  على األثر
  الرصيد  الخسارة المجمع

 ) النقص / (الزيادة
   الفائدة معدل في

     دينار كويتي   دينار كويتي 
       

 ودائع ألجل  1.0% +  2,203,836   33,132 +

 ودائع قصيرة األجل   1.0% +  210,040   3,101 +

 قروض وتسهيالت بنكية   1.0% +  49,896,223   992,903 +

 مطلوبات تاجير   1.0% +  214,959   3,100 +

 
2018   

بيان الربح أو  على األثر
  الرصيد  الخسارة المجمع

 ) النقص / (الزيادة
   الفائدة معدل في

     دينار كويتي   دينار كويتي 
       

 ودائع ألجل  1.0% +  105,025   525+

  ودائع قصيرة األجل  1.0% +  2,116,516  10,583+
  قروض وتسهيالت بنكية  1.0% +  23,895,569  119,478+

 

 سعر حقوق الملكيةمخاطر  ( ج
 

مستوى مؤشرات حقوق الملكية وقيمة تتمثل مخاطر سعر حقوق الملكية في تقلب القيمة العادلة لحقوق الملكية نتيجة للتغييرات في 

  تنشأ مخاطر حقوق الملكية من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية. األسهم الفردية.
 

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

 وعة تعرض مؤار لها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:المجم
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 المخاطر المالية )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر السوق

 

 سعر حقوق الملكيةمخاطر  ( ج
 

 2019  2018 

 
التغير في 

سعر 
حقوق 
 الملكية

التأثير على 
و أبيان الربح 
 الخسارة
 المجمع

ير على التأث
بيان الربح او 

و  الخسارة
الشامل الدخل 
  المجمعاآلخر 

التغير 
في سعر 
حقوق 
 الملكية

التأثير على 
بيان الربح 

 و الخسارةأ
 المجمع

التأثير على 
بيان الربح او 

و  الخسارة
الشامل الدخل 
 المجمعاآلخر 

 دينار كويتي دينار كويتي %  دينار كويتي دينار كويتي % 

ة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالي
  +38,979 - 5+  99,219+ - +5 الدخل الشامل اآلخر

من خالل بالقيمة العادلة  موجودات مالية
 - 4,477+ +5  - 4,477+ +5 ةراالخسأو  الربح

 
 

 مخاطر اإلئتمان
 

تتم مراقبة سياسة  خسارة مالية للطرخ اآلخر. مخاطر اإلئتمان هي مخاطر أن يفشل أحد أطراخ األداة المالية في الوفاء بالتزاماته مسببا  

إلى تجنب التركيز االئتماني للمخاطر في أفراد أو مجموعة من العمالء  المجموعةوتهدخ  ومخاطر االئتمان للمجموعة على أسس مستمرة.

 ا كان ذلك مالئما .والحصول على الضمانات حيثم  في موقع محدد أو نشاط معين ويأتي ذلك من خالل تنويع نشاطات اإلقراض

 
 مخاطر إنخفاض في قيمة الموجودات المالية

وأر دة مدينة أخرى )بإستثناء المقدمات("، "مستحق  إن الموجودات المالية التي المعرضة لمخاطر اإلنخفاض تتضمن "ذمم تجارية مدينة

 . و"ودائع ألجل"  لة"، و"أر دة لدى البنوك" اتخ ذاطرأمن 
 

  دة مدينة أخرى )بإستثناء المقدمات( ومستحق من أطراخ ذات  لةوأر ذمم تجارية مدينة
( لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة والتي تستخدم مخصص 2لمعيارالدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  تقوم المجموعة بتطبيق األسلوب المبسط 

 خسارة متوقع بناء على فترة الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة المدينون.
 

: 9130ديسمبر  13دينار كويتي ) 001,111مبل   9132ديسمبر  13ان خسائر االئتمان المتوقعة للمستحق من اطراخ ذات  لة كما في 

 دينار كويتي(. 001,111
 

ك، لذلها. وأيام إستحقاقکة رلمشتن ائتماطر اإلمخاص خ ائس ساأعلی  الذمم التجارية المدينةتجميع م ت، قعةولمتر اإلئتمان اخسائس لقيا

ول لنتائج تعثر العمالء الفعلية في معقب يري تقه للذمم التجارية المدينةقعة ولمتر اإلئتمان اخسائت الدمعأن لی ترى إدارة المجموعة إ

 الفترات الالحقة.
 

 ديسمبر على النحو التالي: 13األساس، تم تحديد مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة كما في  على هذا
 

 1222ديسمبر  12

 أعمار الذمم 

 
  ذمم تجارية مدينة

نسبة التعثر 

 المتوقعة

 

مخصص خسائر 

 األئتمان المتوقعة

  

  دينار كويتي

  

 دينار كويتي

   

 

 يوما   21أقل من    

 

8,627,564  9.30%   358,044  

 يوما   301إلى  21من 

 

1,603,322  39.99%   199,453  

 يوما   120إلى  303من 

 

2,007,746  92.11%   582,849  

 يوما   120أكثر من 

 

12,090,758  02.19%   6,809,275  

  

24,329,390     7,949,621  
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 المخاطر المالية )تتمة(
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر إنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

 

 :1228ديسمبر  12

 ار الذمم أعم

 
 ذمم تجارية مدينة

نسبة التعثر  

 المتوقعة

 

مخصص خسائر 

 األئتمان المتوقعة

  

  دينار كويتي

  

 دينار كويتي
   

 

   

 يوما   21أقل من 

 

7,805,460  9.30%   325,341  

 يوما   301إلى  21من 

 

3,065,088  30.01%   481,068  

 يوما   120إلى  303من 

 

1,486,420  92.30%   433,690  

 يوما   120أكثر من 

 

12,049,221  01.92%   6,059,655  

  

24,406,189     7,299,754  
 

عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. وتشمل المؤشرات على عدم وجود توقع معقول للتعافي، من  الذمم التجارية المدينةيتم شطب 

 120ل في اإلشتراك في خطة سداد مع المجموعة، وعدم تقديم مدفوعات تعاقدية لفترة تجاوزت لعميبين أمور أخرى، كمثال على ذلك فشل ا

 يوما .
 

 أر دة لدى البنوك

(، إن النقد مودع 2إن أر دة لدى البنوك تخضع أيضا  لمتطلبات خسائر اإلئتمان المتوقعة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ت سمعة ائتمانية عالية، فبالتالي ترى إدارة المجموعة أن خسارة اإلئتمان المتوقعة ألر دة لدى البنوك غير جوهرية.لدى مؤسسات مالية ذا
 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان

ة إن أقصى  افي تعرض للمخاطر االئتمانية لفئ تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لخطر االنكشاخ للمخاطر االئتمانية.

 الموجودات بتاريخ البيانات المالية المجمعة كما يلي:

 2019  2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 30,002,101  32,309,100 (اتستثناء المقدمذمم تجارية مدينة وأر دة مدينة أخرى )بإ

 0,010,022  4,811,595  مستحق من أطراخ ذات  لة

 9,992,020  1,219,100 نقد ونقد معادل

 90,020,110  90,213,299 

 مخاطر التركيز االئتماني

عندما يشترك عدد من األطراخ المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في المنطقة الجغرافية نفسها، أو عندما  االئتماني ينشأ التركيز

رتهم على الوفاء بالتزامات تعاقدية تتأار بشكل مماال بالتغيرات في الظروخ االقتصادية يكون لهم سمات اقتصادية متماالة مما قد يجعل قد

يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤار على قطاع أعمال بذاته أو  أو السياسية أو الظروخ األخرى.

 على منطقة جغرافية معينة.
 

  لمالية للمجموعة التي تحمل مخاطر ائتمانية حسب اإلقليم الجغرافي وقطاع األعمال كما يلي:يمكن تحليل الموجودات ا
 

 2019  2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    القطاع الجغرافي:

 27,385,614  26,001,530 الكويت

 734,280  030,291 قطر

 302,300  310,002 تركيا

 109,001  299,009 الهند

 90,020,110  90,213,299 



  ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة -الشركة الوطنية للتنظيف 

 الكويتدولة 

 

 المالية المجمعةإيضاحات حول البيانات 

 9132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 

44 
 

 

 إدارة رأس المال والمخاطر المالية )تتمة( .11
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 مخاطر اإلئتمان )تتمة(
 

 )تتمة( مخاطر التركيز االئتماني
 

 

 2019  2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

    قطاع األعمال

 24,674,092  24,178,113 خدمات

 3,957,552  1,932,020 بنوك

 90,020,110  90,213,299 
 

 مخاطر السيولة
 

تمال تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة لتلبية االلتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تنتج من اح

 ( أن يتطلب من المجموعة دفع التزاماتها قبل موعدها المتوقع.يدا  )الذي يمكن أن يكون بع
 

تتضمن إدارة مخاطر السيولة االحتفاظ بقدر مناسب من النقد، وتوفير التمويل من خالل قدر مناسب من التسهيالت االئتمانية التي يتم 

يكية لألعمال المعنية، تهدخ المجموعة إلى الحفاظ على المرونة في للطبيعة الدينام ونظرا   االلتزام بها، والقدرة على إقفال المراكز السوقية.

 التمويل من خالل اإلبقاء على الخطوط االئتمانية التي يتم االلتزام بها متاحة باإلضافة إلى دعم المساهمين.

 

 :المالية بالمطلوبات الخاص االستحقاق جدول

 المجموع  أكثر من سنة  خالل سنة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 1222ديسمبر  12كما في 

      

 92,022,991  30,710,159   19,186,064   قروض وتسهيالت بنكية

 939,202  157,947   57,012  جير أمطلوبات ت

 33,200,191  -  33,200,191 ستثناء المقدمات(إذمم تجارية دائنة وأر دة دائنة أخرى )ب

 13,911,932  11,020,312  29,120,090 
 

 المجموع  أكثر من سنة  خالل سنة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 2018ديسمبر  12كما في 

      

 91,020,022  33,020,121  39,390,302 قروض وتسهيالت بنكية

 2,999,000  -  2,999,000 ستثناء المقدمات(إذمم تجارية دائنة وأر دة دائنة أخرى )ب

 93,003,220  33,020,121  11,191,100 
 

 

 العادلة قياس القيمة .17
 

موجودات مالية الشامل اآلخر بالقيمة العادلة و تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 المالية. السنةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ نهاية 
 

ق كما تمثل القيمة العادلة المبل  الممكن إستالمه من بيع األ ل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراخ السو

 ية:في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األ ل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التال
 

  خالل السوق الرئيسي لأل ل أو اإللتزام.من 

 في حال عدم وجود سوق رئيسي. من خالل أكثر األسواق ربحية لأل ل أو اإللتزام 
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 )تتمة( العادلة قياس القيمة .17

 

معة من خالل مستوى يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المج

 قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:
 

 .المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماالة 

 توى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مس

 أو غير مباشر.

 .المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح 
 

 ستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لم

 

 1222 

 االجمالي  الثالث المستوى  األول المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

900,100  902,221  181,128  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 89,546   02,092  - ل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

  181,128  122,012  090,219 
 

 

 1228 

 االجمالي  الثالث المستوى  األول المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 779,570  520,914   258,656  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 89,546  02,092  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  258,656  231,921  022,332 
 

 

 لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة.

 

 الالحقةحداث األ .18

 

يروس كورونا الذي قام بالتأاير على المناخ اونتيجة لألحداث الجوهرية المترتبة على انتشار ف معةالمج لتاريخ البيانات المالية الحقا  

 من الالزم المخزون وتوفير ،ألخطار مختلفة متضمنة في انخفاض اإليرادات المجموعةاالقتصادي عالميا ، مما قد يؤدي إلى تعرض 

نخفاض في قيمة الموجودات ئتمان المتوقعة للعمالء، واإلارتفاع خسائر اإلو ،جنبيةتقلبات أسعار  رخ العمالت األو الخارجيين، الموردين

 نظرا  لوجود توقع بتباطؤ القطاعات التشغيلية.

 

وال يتطلب التعديل، وبالتالي لم يتم إجراء أي تعديالت على  المجمعة أن هذا الحدث هو حدث الحق لتاريخ البيانات المالية المجموعة تعتبر

نتيجة لهذا األمر. إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن بشكل معقول تحديد األار المالي على  المجمعة ت الماليةالبيانا

عند تحديد حجم ومقدار  Covid-19في اإلعتبار آاار  المجموعة. سوخ تأخذ المجمعة كما في تاريخ إ دار هذه البيانات المالية المجموعة

 لمدة المتوقعة لهذه األحداث وما ترتب عليها من آاار.ل وفقا  التأاير 

 


