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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 2022التقرير السنوي 
 

 د...الحمد لله رب العاملين والصالة والسالم ىلع محمد وىلع آله وصحبه أما بع
 

 أخواتي وإخواني الكرام
 ...السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مجبدًا  وأربب  ب   ألمبر يببيب  ا ابلا اللمبا   يطيب  ل  ويسبببعبد   أق ألكم  ب   

اللي اعكد ا أق  جكمع فيه كر عام أليشببببا بالحديل كلي   بالبيابن عن مجلإل ارًاارة 
لبطلع   ىلع ملخص أعمال العام املاضب  وما يحم  من ك جااا  لاًاة لكطييب العمر  

 يق ما بممباه  معكمدين بعد الله سببببحا ه ويعال  ىلع كمك   وًاعم    وآمالأ بيق ي
ا العام املاضبب  من أعمال باف   مسببكمبلين  بب  عليه آمالبا  و سببكهمب فيه اببايبا  

 ا مجال األعمال واليساطن املالين.
 

 خوة الكراماألخوات واإل
 

سببباب البسيسببين الك  ي كب األ  و اللي قد ي يق من  سببعار الب  أ  يلبلب  ىلع البغ  من
بدث االقكصباًا بشب ر عام و بيرصبن األورامل املالين بشب ر اا   بشب ر سبلب  ىلع 

البكاسج  امها  أسببباب ومن  أيحيل للسببيمل االل العام بيل اري عو وييبة الكداول لعدة 
مما سببب   شبباح ملحي  ا املالين االيجابين  ا بداين السبببن للشبببكا  املدرلن  

ومع الكحديا  الك  والهها       ااصبن ا البصبا االول من العام املبصببم  الكداول محلين
السبيمل ااصبن ا البصبا الها   من العام بيل ابطو الكداوال  بشب ر ملحي  لعدة 
اسببباب مبها ابيح اسببعار الب   و الهبيح امللحي  لقسببيامل العاملين واري ار اسببعار 

كن بممو للعام الهالل ىلع الكيال   مي ال اسدة ملسبكييا  قياسبين عامليا  اال اق الشبب
 .ملحيظا باألرباح

 

ق الكيلهبا  والخطيا  الح يميبن الياضبببحبن بمحبارببن ال سببباًا من قبببي هبا رفع كمبن ك
املسبكهمبين ا السبيمل ال ييك  ويع ا من قية املبافسبن بين الشببكا  مما يكبر اكبا 

ىلع عض امل قببا  يسباعد  اريجابين ا ب  البكاسجاله    ايجابيا ا امل قببا  املالين 
ويع ا من كمن املسببكهمب ا السببيمل الكيقع بكحسببن الحالن االقكصبباًاين العامن للدولن 

 ال ييك .
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وكق كا و األوضبار الجييسبياسبين العاملين ا بالن و حن مك اسليق بمسبكمبر أفلبر   
م قببببا  من عدم االسبببكمبار بسبببب  الحبب الماسمن بين روسبببيا وأوكبا يا كال أق ابار 

أامهبا البعبد الجاباا   يجبابيبن يحي  بعبال  املبال واألعمبال ا ال ييبو وًاول الخليجك
عن األوضبببار املكملببن الببايجبن عن الحبب المباسمبن بين روسبببيبا و أوكبا يبا و قبدرة البدولبن 

 ىلع السيطبة ىلع االسعار.
 

 األخوات واإلخوة الكرام
اقكصببباًاي معين وا  يكيكب بما بيلها ع أق يحافظ ىلع مسبببكي  ال يسبببكطيكق الدول  

كقليمين وعاملين وااصبببن ككا كاق اقكصببباًااا مبيب  بسبببلع عاملين مهر الب   كما اي 
الحبال ا ًاولبن ال ييبو وًاول مجلإل الكعباوق  لبللبا فبرق اسبببكمبار اليضبببع العبامل  

 يبع إل بش ر مباقب وسبيع ىلع الحبكن االقكصاًاين ا اله الدول.
 

ييم أصبح عبارة عن قبين صايبة  كيجن الكطير الك بيليل  السبيع اللي كما أق العال  ال
يشبببهبده العبال  لبلا فبيق اي أكب أو ببدث يحصبببر ا بمعبن من العبال  قبد ي يق لبه يبيكيب 

 ىلع األسيامل املالين بيل العال  ومن ضمبها السيمل ال ييك .
ه وسببيك  يب يله من كق ما يميم به الدولن من يشبببيعا  وقيا ين باليا وما يك  يب يل 

الجهبا  الح يميبن مبا اي اال يحيح الي يبعبا  مسبببكمبليبن للكملببا  الك  قبد يحصبببر  
عبامليبا وابلا من امل كبن اق يكبر اكبا ايجبابيبا ىلع كمبن املسبببكهمبين املحليين  

 .والعامليين
 

 األخوات واإلخوة الحضور الكريم
لليسباطن املالين أق أقدم يطي  ل  الييم بالبيابن عن مجلإل كًاارة قببكن ك  آي سب  
آملين من   31/12/2022ل   الكمبيب السببببيي للشببببكبن عن العبام املبال  املبكه  ا 

 حي األًاا  الجيبد ا بيرصببببن ال ييبو اسبببكمبارا   2023امليل  ع  ولبر أق ي يق العبام  
قببببكبا  اليسببباطبن املباليبن مب  ببيامبا  مباليبن بعلبببهبا مبااال    كقلقورامل املباليبن بيبل 

 اصن أق طبيعن عملها يعكمد ىلع  شاح االسكهمار وببككه.ميليًا   ا
 

  أخواتي وإخواني
 :املاض ل  أق أككب ل   ما ي  الميام به االل العام  اسمحيا

 لك ام وفمن لكعليما  ايئن أسيامل املال.  مكطلبا  املطابمن وارسكي اكسكمبار ك 
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 يداوال  ا أرباح الشبكن باملمار ن بالعام املاض  وكلا  كيجن للكحسن ا    ري ارك
املل ين والمال  ميليًاا  الشببكن بيرصبن ال ييو بارضبافن ال  اري ار ا بميمل  

 .2021ممار ن بب إل ال كبة من العام 
 

 
 الحضور الكريم

لالقكصباًا  و حن ا كق أًاا  أي قببكن وسباطن مالين يكيكب بشب ر مباقبب باملباع العام  
ىلع كبباطبن املسببباامين ببالبيبا با   قببببكبن ك  آي سببب  لليسببباطبن املباليبن  حب 

واملعليما  الخاصبن ببشباح الشببكن واسبكباييجيكها  وعليه  مدم ل   بيا ن بما يحم  
كما اي   31/12/2022ىلع مسبكي  البكاسج املالين للشببكن للعام املال  املبكه  ا 

 -ميضح بالجدول الكال :

  بة النموسن )د.ك( 2021 )د.ك( 2022 التفاصيل

  %9 1,542,915 1,688,136 اريباًاا 

  % 5 930,978 982,154 املصاريا

  %15 605,696 699,107 صاا الببح/ )الخسارة(

  % 5 12,969,536 13,671,696 المال  بميمل املل ين

  % 5 14,401,067 15,123,722 المال  ميليًاا  الشبكن

 
 

كمبيب الخا   الكما يسبببب ا أق  كلي علي   ما لا  ا يمبيب بيكمن الشببببكا  مكلبببمبن  
 ويمبيب لجبن الكدقي . واملدرا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلينأعلا  بم افآ  

لإلاية املسبباامين ىلع الهمن    واالمكباقوأايب   ال يسببعب  كال أق أيمدم بج ير الشبب ب  
و عبدا  ببي ببا سببببببلل كبر لهبد مم ن ويحمي   كباسج وعياسبد ربحيبن ليبدة    ال بيبة

 يعيًا ىلع املساامين لميعن.
 

 ...والسالم علي  وربمن الله وببكايه

 
 

 فيصل يوسف املشاري 
 مجلــس اإلدارة رئيس
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 تقرير حوكمة الشركات
 

 ملجلس اإلدارة متوازن هيكل : بناءاألولى القاعدة
واملس وليا    • املهام  وكللا  الشبكن  وطبيعن  شاح  مع بج   يكباس   بهي ر  الشبكن  كًاارة  مجلإل  يكمكع 

الخببا    يبير  الحال   الشبكن  كًاارة  العلمين واملهبين واملهارا   املباح بها  وي  مباعاة عبد يش ير مجلإل 
 املكخصصن ألعلا  مجلإل كًاارة الشبكن: 

ا الكمار الجمعين العامن العاًاين )الساًاسن عشب( املبعمدة بكاريخ  ي  ا كخاب/يعيين أعلا  مجلإل ارًاارة   •
  14بكاريخ  واملبعمد    2022  عام ل  (6) ا الكمار مجلإل ارًاارة رق   املببهمن  ويش ير اللجاق     2022يي يي    09

 . 2022يي يي 
 املؤهل العلمي والخبرة العملية  التصنيف  االسم

تاريخ  
 االنتخاب/التعيين 

 املشاري السيد/ فيصر ييسا
 ممهر عن 

 الشبكن ال ييكين لالسكهمار

 رسيإل مجلإل ارًاارة
 غيب يب يلي

 من لامعن ال ييو  بكخصص الكميير.  1997باصر ىلع ب اليرييس سبن  -

الشبكن   - لد   ويميير  ميظا  املباقب  االسكهمار  قطار  ا  العام  املديب  كمساعد  لالسكهمار  ال ييكين 
 امل سسا  بك  ياريخه.

 . 2012ال   2007قار عليين مجلإل ارًاارة لشبكن ال بار لالسكهمار من عام  -
 . 2015كل   2013 قار عليين مجلإل كًاارة الشبكن ال ييكين رعاًاة الكيمين -
  2018.03.29ارًاارة لشبكن ال باًامل اليطبين ممهال عن الشبكن ال ييكين لالسكهمار من  عليين مجلإل  يشار   -

 بك  ياريخه. 

 بك  ياريخه.  2022.06.09يشار مبص  رسيإل مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من   -

09/06/2022 

  اصب عاًال بهبها   السيد/

 ممهر عن 
 الببا األال  ال ييك  

 رسيإل مجلإل ارًاارة  اس  
 غيب يب يلي

  من الجامعن األسكبالين ا ال ييو يخصص يسيي .  2011باصر ىلع ب اليرييس كًاارة سبن 

  2016.03.01من   ميظا لد  الببا األال  ال ييك  بيظي ن مساعد مديب أًاارة الخدما  املصبفين للشبكا 
 بك  ياريخه. 

  2016.02.29ال   2012.02.01بيظي ن مبس  من ياريخ ميظا لد  قبكن الكسهيال  الكجارين . 
   بك  ياريخه. 2017.04.16قار عليين مجلإل كًاارة قبكن الكسهيال  الكجارين لل كبة من 

  بك     2022.06.09يشار مبص   اس  رسيإل مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من
 ياريخه.

09/06/2022 

 املحسن الصبيح السيد/ببار عبد 

 مبكخ  

 علي مجلإل ارًاارة مسكمر 
 غب يب يلي

  من لامعن  يرث كاروليبا بكخصص الهبدسن الصباعين. 1984باصر ىلع ب اليرييس سبن 

   العمر لد  قبكن االيصاال  املكبملن اين بيظي ن البسيإل الكب يلي بارضافن ال  العديد من وظاسا ارًاارة
 .2011كل   2000لل كبة من   ل ين ال ييو –الكب يلين العليا 

   2019.01.02ال     2015.11.26قار مبص  رسيإل مجلإل كًاارة قبكن أالف ي لكميير قبا  وييليب الطاسبا  من . 
   بك     2019.01.02قار مبص   اس  رسيإل مجلإل كًاارة قبكن أالف ي لكميير قبا  وييليب الطاسبا  من

 ياريخه.

  بك  ياريخه. 2016.04.12ال ييو للكيمين من قار مبص  علي مجلإل كًاارة قبكن 

  بك  ياريخه. 2016.05.03قار مبص  علي مجلإل كًاارة الشبكن الهالكين العاملين لالسكشارا  من 

   2022.06.09يشار مبص  العلي املسكمر ملجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من  
 بك  ياريخه. 

09/06/2022 

 عبدالله الاا   لمال السيد/ 
 بكخ  م

 علي مجلإل ارًاارة
 مسكمر
 غيب يب يلي

  ين. اارل يجارةيخصص  - بلياق )لمهيرين مصب العببين(من لامعن  1980باصر ىلع ب اليرييس سبن 

   علي مجلإل ارًاارة وعلي لجبن الكدقي  ا امل سسن العببين للماق االسكهمار واسكماق الصاًارا  مبل
 بك  ياريخه.  2019العام 

 2022كل   1980لل كبة من  مساعد وايب الخارلين ال ييكين للش وق ارًاارين واملالين . 
   2022.06.09يشار مبص  العلي املسكمر ملجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من  

 . بك  ياريخه

09/06/2022 

 طارمل عماًا الهبيديالسيد/ 

 ممهر عن 
 ال ييك الببا الكجاري 

 علي مجلإل ارًاارة
 غيب يب يلي

   الشبمل األوس  األمبي ين  وًارلن املالسكيب من لامعن    2012محاسبن سبن  عليم  باصر ىلع ب اليرييس
 الشبمل األوس  األمبي ين.من لامعن  2019سبن  ا كًاارة األعمال

   من ال ييك   الكجاري  الببا  لد   يا  2013.02.10  العامميظا  يب يلي  ريخه  بك   مديب   قس   -بيظي ن 
 .واالسكهمارالخ يبن 

  ياريخه. بك  2022.06.09يشار مبص  علي مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين مبل 

09/06/2022 



 

 5 

 

 - بدعية من رسيإل مجلإل ارًاارة  ميضحن كالكال :   2022مبا  االل عام  9الكمع مجلإل ارًاارة عدًا  •

 السيد/ أبمد االد املبيإل

 مبكخ  
 علي مجلإل ارًاارة
 غيب يب يلي

   ال ييو بكخصص عل     2001باصر ىلع ب اليرييس سبن ا  املالسكيب  ًارلن  االلكمار  ومن لامعن 
 . University of Bradfordمن  2011سبن الكميير 

  بك  ياريخه.2013.09.01ميظا لد  الشبكن ال ييكين لالسكهمار مديب كًاارة االسكهمارا  املباقبة من 

  2007كل    2005العمر لد  قبكن املديبن للكميير واالسكهمار محلر اسكهمار لل كبة من . 
 2009كل     2007الصباًاي  االسكهمارين لل كبة من    -بكن بيو االسكهمار الخليج  مساعد مديبالعمر لد  ق . 
  2016كل   2014قار مبص  علي مجلإل كًاارة الشبكن الخليجين لح ظ األورامل املالين من . 
   بك  ياريخه.  2022.06.09يشار مبص  علي مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من 

09/06/2022 

 السيد/ سام  بيدر كسماعير 

 مبكخ  
 علي مجلإل ارًاارة
 غيب يب يلي

  من الجامعن العببين امل كيبن بدولن ال ييو يخصص البظ  ارًاارين.  2006باصر ىلع ب اليرييس سبن 

  بك  ياريخه. 2014.08.01ميظا لد  الشبكن ال ييكين لالسكهمار مساعد رسيإل الحسابا  من 

  2018.12.18كل   2015.09.10مجلإل كًاارة قبكن املسار لإللارة واالسكهمار من  قار مبص  علي . 
  بك  ياريخه.  2022.06.09يشار عليين مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين مبل 

09/06/2022 

 سليماق عبدالع ي  العهماقالسيد/ 
 بكخ  م

 علي مجلإل ارًاارة
 غيب يب يلي

   سبن ب اليرييس  ىلع  يخصص    2003باصر  ال ييو  لامعن  ونيكًاارعليم  من  ىلع     ًارلن باصر 
 لخليج للعليم والك بيليليا. من لامعن ا 2016سبن  املالسكيب ا كًاارة األعمال

  بك  ياريخه.  2014.10.22من يشار مبص  علي مجلإل كًاارة قبكن املسار لإللارة واالسكهمار 

 ال ييكين  يعمر الشبكن  أول  مساعد  بيظي ن  لالسكهمار    لد   املباقبة    -مديب  االسكهمارا   من   -كًاارة 
 بك  ياريخه. 2013.09.01

  2022.06.09أمين سب مجلإل كًاارة قبكن ك  آي س  لليساطن املالين لل كبة من . 

09/06/2022 

 السيد / وليد ييفي  العيس  
 أمين السب معيأن

  يخصص عليم مالين ومصبفين لامعن آل البيومن  2006باصر ىلع ب اليرييس سبن. 
  بك  ياريخه. 2018.11.01قبكن ك  آي س  لليساطن املالين من  مس ول املطابمن وااللك ام لد 

  2018.10.31 بك   2018.02.01من ار ما  العمارين  قبكن  مس ول املطابمن وااللك ام لد . 
  2018.01.31بك   2016.12.01قبكن ك  آي س  لليساطن املالين من  املطابمن وااللك ام لد مس ول . 
  2016.11.30بك   2016.06.01املالين من  العبب  لليساطنقبكن  مس ول املطابمن وااللك ام لد . 
   2016.05.27بك    2006.04.01من  األسيامل الباقئن للخدما  املالين واالسكهمارقبكن  ضاب  امكهال   لد . 

23/03 /2021 

 س  العلي ك

الكمار رق   
(1/2022 ) 

بكاريخ  
31/01/2022 

الكمار رق   
(2/2022 ) 

بكاريخ  
15/03/2022 

الكمار رق   
(3/2022 ) 

بكاريخ  
27/03 /2022 

الكمار رق   
(4/2022 ) 

بكاريخ  
27/04/2022 

الكمار رق   
(5/2022 ) 

بكاريخ  
09/06/2022 

الكمار رق   
(6/2022 ) 

بكاريخ  
14/06/2022 

الكمار رق   
(7/2022 ) 

بكاريخ  
27/07/2022 

الكمار رق   
(8/2022 ) 

بكاريخ  
18/09/2022 

الكمار رق   
(9/2022 ) 

بكاريخ  
09/11/2022 

عدًا 
 االلكماعا   

 املشاري  فيصر ييسا السيد/
 )رسيإل مجلإل ارًاارة( 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

  اصب عاًال بهبها   /السيد
 ) اس  رسيإل مجلإل ارًاارة( 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/ببار عبد املحسن الصبيح 
 سكمر( م )علي مجلإل ارًاارة 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

 السيد/ راقد ييسا المالا

 )علي مجلإل ارًاارة( 
 4 ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي ✓ ✓ ✓ ✓
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للميام    03/2021/ 23  من ياريخ  أمين سب مجلإل ارًاارةالسيد/ وليد ييفي  العيس   عين مجلإل كًاارة الشبكن   •
وكلا     يسجير ويبسي  وب ظ محاضب الكماعا  مجلإل كًاارة الشبكن  من  باملهام واملس وليا  املباطن به

محاضب الكماعا  مجلإل ارًاارة بيرقام مككابعن للسبن الك  عمد  لميع من االل ك شا  سجر اا  يدوق فيه 
مبيبن به م اق االلكمار وياريخه وساعن بدايكه و هايكه بارضافن كل  كعداًا محاضب باملباقشا     فيها االلكمار

 .األعلا واملداوال  ويبييبها وب ظها لسهيلن الحصيل عليها من قبر 
قدم العلي املسكمر السيد / ببار الصبيح والعلي املسكمر السيد / لمال الاا   كقبار  بي ه يكيافب لديهما   •

 ضياب  االسكماللين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سام  بيدر كسماعير  /السيد
 )علي مجلإل ارًاارة( 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/ أبمد االد املبيإل 
 )علي مجلإل ارًاارة( 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 السيد/ عل  ص ب ييسا 
 )علي مجلإل ارًاارة( 

 6 ليإل علي ليإل علي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 الع ي  العهماق سليماق عبد /السيد
 )علي مجلإل ارًاارة( 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي

 السيد/لمال عبد الله الاا   
 سكمر( م )علي مجلإل ارًاارة 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي

 السيد/ طارمل عماًا الهبيدي 
 )علي مجلإل ارًاارة( 

  ✓ 1 ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي ليإل علي
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 واملسؤوليات للمهام السليم التحديد: الثانية القاعدة 
بدًا  الشبكن بالك صير مهام ومس وليا  ووالبا  كر من أعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين وكللا   •

السلطا  والصالبيا  الك  يك  ي ييلها لإلًاارة الكب يلين من االل السياسا  واللياسح املعكمدة من قبر  
للشبكن يع إل مس وليا  مجلإل ارًاارة ويحدًااا بيضيح  مجلإل ارًاارة  بارضافن كل  أق البظام األساس   

يميم   وال  بالسلطا  املطلمن   الشبكن  األطباا ا  أين من  يب بًا  ال  كما  البقابين   الجها   يعليما   لكطاب  
مجلإل ارًاارة برصدار ي ييلا  عامن أو غيب محدًاة املدة  ويميم مجلإل ارًاارة وباألاص رسيإل مجلإل ارًاارة  

ملس وليا  واملهام املبيطن به  وف  ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن الشبكا   وكلا  باليالبا  وا
ال يب   الدور ال بيب اللي يميم به ارًاارة الكب يلين من االل الك امها باملهام واملس وليا  املبيطن بها وف   

 ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن الشبكا .
 

ويطييب    ك جااا  يكمهر   • يحديل  االل  من  وكلا  أعمالها   و كاسج  للشبكن  العام  باألًاا   الشبكن  كًاارة  مجلإل 
ويع ي  ارلبا ا  البقابين وما يبيب  بها من سياسا      سياسا  وكلبا ا  العمر والهي ر الكبظيم  للشبكن

يخطي  سلي  ملجلإل    ولياسح ًااالين والكيكد من ك ا ة اله اللياسح لجميع كًاارا  الشبكن  وما صاببها من 
اسكمبار   للسع   حي ارًاارة   كل   أًا   اللي  األمب  الشبكن   أاداا  مع  يك    بما  الب ما   ويملير  األرباح  اياًاة 

ىلع البغ  من الظبوا الصعبن الك      2022ًايسمبب    31الشبكن ا يحمي  أرباح االل السبن املبكهين ا  
  املسكي  الدول . سيا  ىلع املسكي  املحل  أو ىلع  ًا االقكصايمب بها 

 

لكساعده ىلع أًاا  املهام املباطن به لككلمن    باالسكماللين ق ر مجلإل كًاارة الشبكن لجاق مكخصصن يكمكع   •
  لعام   6الكبقيحا  وامل افآ  ا الكمار مجلإل ارًاارة رق  " ولجبن  املخاطب  ولجبن    كر من لجبن الكدقي  

ياسح املعميل بها مهام اللجاق املببهمن من مجلإل  "  بيل بدًا  الل14/06/2022" املبعمد بكاريخ "2022
ارًاارة  ومدة عملها ىلع أق ي يق ملدة كالث سبيا  كال ككا رأ   مجلإل ارًاارة غيب كلا  ويكابع مجلإل ارًاارة  
عمر اللجاق بش ر ًاوري من االل محاضب االلكمار والكماريب املعدة من اللجاق وي يق املجلإل مس والأ عن  

 .املببهمن من مجلإل ارًاارة أعمال اللجاق
 

 

 لجنة التدقيق 
 اللجبن االل العام  وك جااا مهام  عدًا االلكماعا   املبص   االس 

 رسيإل اللجبن  السيد/ ببار عبد املحسن الصبيح 

8 

يميم أعلا  اللجبن باملهام واملس وليا  املبيطن به  وف   

كصدار  ك   ومن  الحيكمن  قياعد  ا  عليه  مبصي   اي  ما 

 الكماريب الدورين ليك  كطالر أعلا  مجلإل ارًاارة عليها. 

 علي سليماق عبدالع ي  العهماق السيد/ 

 علي كسماعير السيد/ سام  بيدر 

 
 

 لجنة املخاطر 
 اللجبن االل العام  وك جااا مهام  عدًا االلكماعا   املبص   االس 

 رسيإل اللجبن  لمال عبدالله الاا   السيد /  

5 

أعلا  اللجبن باملهام واملس وليا  املبيطن به  وف   يميم  

كصدار  ك   ومن  الحيكمن  قياعد  ا  عليه  مبصي   اي  ما 

 الكماريب الدورين ليك  كطالر أعلا  مجلإل ارًاارة عليها. 

 علي أبمد االد املبيإل السيد/ 

 علي طارمل عماًا الهبيدي السيد/ 
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 لجنة الترشيحات واملكافآت 
 اللجنة خالل العام  وإنجازاتمهام  عدد االجتماعات  املنصب  االسم

 رسيإل اللجبن  السيد / فيصر ييسا املشاري 

4 

يميم أعلا  اللجبن باملهام واملس وليا  املبيطن به  وف   

كصدار  ك   ومن  الحيكمن  قياعد  ا  عليه  مبصي   اي  ما 

 الكماريب الدورين ليك  كطالر أعلا  مجلإل ارًاارة عليها. 

 علي السيد/  اصب عاًال بهبها   

 علي السيد/ ببار عبد املحسن الصبيح 

 

يكيافب لد  الشبكن آلين فعالن يكيح ألعلا  مجلإل ارًاارة بيله عام الحصيل ىلع كافن البيا ا  واملعليما    •
األساسين الك  يم به  من االضطالر والميام بيالبايه  عن طبي  الكبسي  مع أمين السب ومجلإل ارًاارة  

 الكب يلين.  وارًاارة

 

 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي من أشخاص اختيار :الثالثة القاعدة 

 

بالكبقيحا  ملباص    • املكعلمن  الكيصيا   برعداًا  يخكص  وامل افآ   الكبقيحا   لجبن  ارًاارة  مجلإل  ق ر 
مدة   وبدًا   وامل افآ    الكعييلا   ملبح  واللياسح  والسياسا   الكب يلين  وارًاارة  ارًاارة  مجلإل  أعلا  

ا رأ  مجلإل ارًاارة غيب كلا  ويك يق من كالكن أعلا  غيب يب يليين ومن ضمن  علييكها كالث سبيا  كال كك
األعلا  رسيإل لجبن  وعلي مجلإل كًاارة مسكمر. كما يحب  مجلإل ارًاارة ىلع أق يميم لجبن الكبقيحا   
  وامل افآ  باملهام واملس وليا  اليال  االلك ام بها وف  ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن الشبكا   

 .2022عام الاالل  الكماعا  ( 4وقد عمد  اللجبن عدًا ) 

 
بيضع   • الشبكن  املمبيبن  م افآ لل  ا سياسقامو  الكب يلين  مل  والحياف   وارًاارة  ارًاارة  واملدرا   جلإل 

يطييب واقع العمر ا الشبكن ويحسين صيريها    وييكي  مصالح امليظ ين واملساامين من ألر    وامليظ ين 
املم الخدما   الخدما  ومسكي   اله  ملكلم   والسكمطاب   دمن  يبافس    بامليظ ين    واالبك ا    بش ر 

     أاداا الشبكن املبلية ىلع املد  المصيب والبعيدييحم   من ألر  امل الين واألك ا  ويع ي  والسه  لها
آلين ا مبح امل افآ  والحياف  ي يق مكيافمن مع بريبار  ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن    وكلا 

 الشبكا . 
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 تقرير لجنة الترشيحات واملكافآت عن املكافآت املمنوحة
 2022ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل عام  

 

 امل افآ  وامل ايا ألعلا  مجلإل ارًاارة 

كلمال  
عدًا  
 األعلا  

 امل افآ  وامل ايا من االل الشبكا  الكابعن  الشبكن األم امل افآ  وامل ايا من االل 

امل افآ  وامل ايا  
 الهابكن

 )ًايبار كييك (  

 امل افآ  وامل ايا املكايبة 

 )ًايبار كييك ( 

 امل افآ  وامل ايا الهابكن 

 )ًايبار كييك ( 

 امل افآ  وامل ايا املكايبة 

 )ًايبار كييك ( 

 ييمين صح  
م افية  
 سبيين

الكماعا   بدل بلير 
 لجاق مجلإل ارًاارة /ال

  ييمين
 صح 

البواي  الشهبين  
 )ارلمالين االل العام( 

م افية  
 سبيين

 م افية لجاق 

8 0   24,000 0 0 0 0 
 

 

 منهم ض  املالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا مناملكافآت واملزايا املمنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أىلع مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير إجمالي 

كلمال  
عدًا 
املباص   
 الكب يلين 

 امل افآ  وامل ايا من االل الشبكا  الكابعن  امل افآ  وامل ايا من االل الشبكن األم

 امل افآ  وامل ايا الهابكن )ًايبار كييك ( 
امل افآ  
وامل ايا  
 املكايبة

 )ًايبار كييك (  

 امل افآ  وامل ايا املكايبة )ًايبار كييك ( 
امل افآ  
وامل ايا  
 املكايبة

 )ًايبار كييك ( 

البواي  
الشهبين  
)ارلمالين 
االل 
 العام( 

الااا  
 سبيين

 هاين  
ادمن 
 سبيين

 ييمين
 طب  

 ييمين
 بياة

بدل  
 س ب

بدل  
يلي ي
 ق

بدل  
يعلي  
 األببا  

 م افية سبيين 

البواي  
الشهبين  
)ارلمالين 
االل 
 العام( 

ييمين 
 صح  

يلاكب  
 سبيين

بدل  
 س ن

بدل  
 مياصال 

بدل  
يعلي  
 األببا  

 م افية سبيين 

7 135,700 17,317 9,981 3,010 1,126 12,288 0  29,400 0 0 0 0 0 0 

 

ًايبار يخلع مليافمن الجمعين العامن )السيد /    5,000ًاارة مسكمر بميمن  كصبا م افية ل ر علي مجلإل   •
 الصبيح( )السيد / لمال الاا  ( ببار 

 يخلع مليافمن الجمعين العامن. 24,000بدل بلير الكماعا  مجلإل ارًاارة لقعلا  بميمن  •
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 املالية التقارير نزاهة ضمان :الرابعة القاعدة 

و  اان الكماريب املالين  قام كر من مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين بكمدي  الكعهدا  ال كابين بخصي  سالمن   •
 .2022ًايسمبب  31املعدة عن السبن املالين املبكهين ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لكدقي  ًاوراا األساس  الكيكد من سالمن و  اان الكماريب املالين وأ ظمن البقابن  لق ر مجلإل ارًاارة لجبن   •
من كالكن    ويكش ر اللجبن هالث سبيا  كال ككا رأ  مجلإل ارًاارة غيب كلا   بالداالين  بدًا  مدة علييكها  

جلإل  أعلا  غيب يب يليين من بيبه  علي مجلإل كًاارة مسكمر  وال يشار عليين لجبن الكدقي  رسيإل م
  ة بامل اال  العلمين والخبب  عيق يكمك  أعلا ارًاارة أو أعلا  مجلإل ارًاارة الكب يليين  ويكلمن لجبن الكدقي   

العملين ا املجاال  املحاسبين واملالين  ويميم لجبن الكدقي  باملهام واملس وليا  اليال  االلك ام بها  
الكدقي  عدًا )الا والكمعو  وف  ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن الشبكا     ( الكماعا   8لجبن 

  الحسابا  الخارل  ملباقشن  مع مباق  الكماعا  (  4عدًا )   مبها    االلكماروي  يدوين محاضب    2022الل عام  ا
الجديب باللكب بي ه ال    والداال   مس ول الكدقي  مع  الكماعا  ( 4لجبن عدًا ) ال   كما الكمعو البيا ا  املالين

 ييلد يعارن بين ييصيا  كر من لجبن الكدقي  وقبارا  مجلإل ارًاارة.

 

 
 



 

 11 

الحسا • الكيكد من اسكماللين وبياًاين مباق   الكدقي  ىلع  الشبكن ومجلإل  ببصو لجبن  الخارل  عن  با  
كًااريها وعدم قيامه بيعمال كضافين للشبكن ال يدار ضمن أعمال املبالعن والكدقي   بيل قامو ببفع ييصين  

من ضمن قاسمن مباقب   البصا وقبكاه    BDOمن م ك     قيإل محمد البصا ملجلإل ارًاارة بكعيين السيد/  
ويمو امليافمن     2022ًايسمبب    31ن املالين املبكهين ا  للسبالحسابا  املسجلين لد  ايئن أسيامل املال  

الجمعين  الكمار  وي ييض مجلإل ارًاارة بكحديد أيعابه من االل  قيإل محمد البصا   ىلع يعيين السيد/  
  وقد بلب مباق  الحسابا  الخارل  الكمار  2022  مارس   30بكاريخ    ة عشب املبعمد  الخامسن العاًاين    العامن

ا    للسبن املالين املبكهين   ه يمبيبيالوة  ملباقشن البيا ا  املالين و  عشب  الخامسنالجمعين العامن العاًاين  
 .   بيل ك ه ل  يك  رصد أي مخال ا  ليابين أو معيقا  والهو مباق  الحسابا  الخارل  2021ًايسمبب  31

 

 الداخلية والرقابة املخاطر إلدارة سليمة نظم وضع :الخامسة القاعدة 

يكيافب لد  الشبكن كًاارة مسكملن رًاارة املخاطب عملو ىلع يحديد وقياس ومكابعن املخاطب الك  يكعبن   •
الص ما     نبالعملها الشبكن ووضعو أ ظمن وكلبا ا  فعالن ليك  اعكماًااا من قبر لجبن املخاطب  كللا  

ويك يق كًاارة املخاطب من ال ياًار البشبين امل الن الك  يكمكع بال  ا ا      الحيكمن  وفمن ملا ورًا ا قياعد
ال بين    كًاارة املخاطب باالسكماللين عن طبي  يبعيكه  املباقبة  واملهبين والمدرا   الماسميق ىلع  يكمكع 

املخاطب   بدوراا  للجبن  يكبع  للشبكالك   الكبظيم   الهي ر  كما اي مبين ا  ارًاارة    ن  فلالأ ىلع مجلإل 
 يمكعه  بمدر كبيب من الصالبيا  ًاوق مبحه  سلطا  وصالبيا  مالين. 

 

يخكص برًاارة املخاطب لي يق ًاوراا األساس  وضع السياسا   الك  ق ر مجلإل كًاارة الشبكن لجبن املخاطب و •
وبدًا  مدة    واللياسح رًاارة املخاطب وفمن ملا يكس  مع   عن الشبكن لكحمر املخاطب الك  يياله الشبكن 

من كالكن أعلا  غيب يب يليين ومن ضمبه     ويكش رهالث سبيا  كال ككا رأ  مجلإل ارًاارة غيب كلا   بعلييكها  
باملهام واملس وليا    املخاطب  لجبن  فيها  ويميم  ليإل علي   ارًاارة  املخاطب  ورسيإل مجلإل  لجبن  رسيإل 

  (5عدًا )اليال  االلك ام بها وف  ما اي مبصي  عليه ا قياعد بيكمن الشبكا   والكمعو لجبن املخاطب  
 .االلكمارمحاضب  ين وي  يدو 2022عام الكماعا  االل 

 

 أ ظمن اللب  والبقابن الداالين: •

 .لد  الشبكن أ ظمن ضب  ورقابن ًااالين يشمر لميع أ شطن الشبكن 

  . وضعو الشبكن كطار عمر للحيكمن وسياسا  وكلبا ا  معكمدة ل ر ارًاارا 

   الداال  لعملين البقابن امل ًاولن  اللب   مباًائ يبع إل ىلع الهي ر الكبظيم  للشبكن  Four Eyes Principle. 
   ييلد مص يفن للصالبيا  املالين وارًاارين معكمدة من مجلإل ارًاارة  بيل يك  يب يل املعامال  واعكماًااا

 وفمن ملص يفن الصالبيا . 

  .ييلد فصر عام بين املهام ىلع مخكلا مسكييا  بد  املعامال  والكصبيح بها ويب يلاا ومبالعكها 

   ويميم مخكلا ارًاارا  بكب يل العمليا  الييمين     واللجاق املببهمن عبه أ شطن الشبكن يباق  مجلإل ارًاارة
 يحو كقباا البسيإل الكب يلي وارًاارة الكب يلين. 

 .يبعمد الكماعا  مجلإل ارًاارة واللجاق بصيرة ًاورين ملباقشن أًاا  الشبكن والخط  املسكمبلين 

   العامن للشبكن سبيين أًاا  الشبكن ىلع املساامين وامليافمن  يعمد الكماعا  الجمعين  ملباقشن وعبن 
 ىلع المياس  املالين. 

   يكيافب لد  الشبكن "مس ول املطابمن وااللك ام" املسجر لد  ايئن أسيامل املال بس  مكطلبايها لليظاسا
الكسجير بيلوالبن  املكطلبا        مع  لككياف   الشبكن  أ شطن  بمباقبن  وااللك ام  املطابمن  مس ول  يميم 

 البقابين. 

 يسكخدم الشبكن  ظ  ويطبيما  لكب يل املعامال  الييمين  ومن ك  الحد من األاطا  البشبين. 
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يكيافب لد  الشبكن كًاارة مسكملن مخكصن بالكدقي  الداال  يميم بالعمر ىلع الكيكد من مد  ك اين أ ظمن   •
ويك يق كًاارة الكدقي  الداال  من ال ياًار البشبين امل الن والك  يكمكع     اللب  والبقابن الداالين لد  الشبكن

طبي    عن  باالسكماللين  الكدقي   كًاارة  ىلع  الماسميق  يكمكع  كللا  ال بين   والمدرا   املهبين  بال  ا ا  
الكدقي    للجبن  املباقبة  بدوراا  يبعيكه   يكبع  الكبظيم   الك   الهي ر  كما اي ميضح ا  ارًاارة  مجلإل 

بيا ايها  ل وًاقن  املالين  الشبكن  للح ا  ىلع سالمن  الصالبيا   من  كبيب  بمدر  يمكعه   عن  فلالأ  لشبكن  
 وك ا ة عمليايها من مخكلا الجيا  . 

 " الدولين  ي  ي ليا م ك  مسكمر  الكمبيب السبيي الخا   "  محاس  قا ي     -م ك    سيا  بكميي   رعداًا 
ًايسمبب    31للسبن املبكهين ا    Internal Control Report""   ومبالعن  ظ  البقابن الداالين ا الشبكن 

 ىلع أق يبسر  سخن مبه كل  ايئن أسيامل املال.  2022

   يميم م ك  يدقي  آاب بمبالعن ويميي  أًاا  كًاارة الكدقي  وكلا بش ر ًاوري كر كالث سبيا  ويك  ميافاة
 ب.كر من لجبن الكدقي  ومجلإل ارًاارة ببسخن من الكمبي

 
 

 األخالقية والقيم املهني السلوك تعزيز: السادسة القاعدة 
وضعو الشبكن ميهامل عمر يشكمر ىلع معاييب ومحدًاا  السلير املهب  والمي  األاالقين كما  صو عليه   •

 بيكمن الشبكا  والك  من أا  سمايها الكال :

  .يع ي  السلير الصاًامل واألاالق  اللي يبع إل باريجاب ىلع الشبكن 
   الماسمن ىلع االلك ام بياالقيا  العمر لد  الشبكن بيل ي يق   اان وكبامن كر الح ا  ىلع بيئن العمر 

 ميظا ميضع يمديب. 
 .ضماق االلك ام بالمياعد والميا ين واللياسح الك  يبظ  أ شطن أعمال الشبكن 

 وأسالي  معالجكها والكعامر معها كالكال :يكيافب لد  الشبكن سياسا  وآليا  للحد من باال  يعارن املصالح   •
   اعكمد مجلإل كًاارة الشبكن سياسن بشيق يعارن املصالح ليكياف  مع الكعليما  الصاًارة ا قياعد بيكمن

 الشبكا . 

    الك  يك  لحساب الشبكن ألبد أعلا  مجلإل ارًاارة ا بال وليًا مصلحن قخصين ا األعمال والعميًا 
ربالغ الجمعين العامن باألعمال والعميًا الك  ي يق ألبد أعلا  مجلإل ارًاارة مصلحن  يميم رسيإل مجلإل ارًاارة ب

 قخصين فيها وكرفامل يمبيب مباق  الحسابا  معها.
 

أعلا  مجلإل ارًاارة أو ارًاارة الكب يلين أو العاملين اآلابين بالسياسا  واللياسح    لك ام العاملين ا الشبكن سيا أككق  
الداالين للشبكن واملكطلبا  الما ي ين والبقابين  سي ًاي كل  يحمي  مصالح كافن األطباا كا  العالقن بالشبكن  

 وبص ن ااصن املساامين من ًاوق يعارن ا املصالح وبدرلن كبيبة من الش افين.  
 

 املناسب الوقت ويف دقيق بشكل والشفافية اإلفصاح :السابعة القاعدة 

واملسكهمبين   • الكب يلين  وارًاارة  ارًاارة  مجلإل  أعلا   ب ر  الخاصن  ارفصاح  عمليا   ارًاارة  مجلإل   ظ  

  ااملحكملين من االل سجر اا  برفصابايه  مكاح لالطالر عليه من قبر كافن مساام  الشبكن ليطلعي

عليه من االل وبدة ق وق املسكهمبين ًاوق أي رس  أو ممابر  ويك  يحديل الا السجر بش ر ًاوري ليع إل  

 بميمن األطباا كا  الصلن.
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 املباس  كالكال :  اليقو الدقي  والش اا وا وضع مجلإل ارًاارة آليا  العبن وارفصاح •

   قياعد بيكمن الشبكا .وضع مجلإل ارًاارة آليا  العبن وارفصاح ليكياف  مع 

  .وضعو الشبكن سجر اا  برفصابا  أعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين 
 

والكماريب   • واملعليما   البيا ا   وييفيب  كيابن  عن  مس ولن  لك يق  املسكهمبين  ق وق  وبدة  الشبكن  أ شي  
ن املباسبن  وىلع  حي يكيح  وق املسكهمبين باالسكماللي الالامن للمسكهمبين املحكملين لها  ويكمكع وبدة ق

لها ييفيب البيا ا  واملعليما  والكماريب ا اليقو املباس  وبش ر ًاقي   وأق ي يق كلا من االل وساسر  
 ارفصاح املكعارا عليها ومبها امليقع ارل كبو   للشبكن.

 

ن والك  يكمكع بال  ا ا   لد  الشبكن كًاارة مخكصن ببظ  املعليما  ويك يق ارًاارة من ال ياًار البشبين امل ال •
املهبين والمدرا  ال بين  ويعكبب من أا  اليظاسا املخكل ن رًاارة  ظ  املعليما  ا  ًاع   ظ  املعليما   
الميام بعمليا    لبظ  املعليما    البسيسين  االسكباييجين  الخط   الصيا ن وارًاارة  يطييب  والشب ن وأ ظمن 

بيا ا   صيا ن الشب ن وعباصباا  كًاارة األ ظمن الكشايلين للشب ن   البسخ االبكياط  والح ظ واالسكبلار لل 
يحسين أًاا  قاعدة البيا ا  واليفا  بمكطلبا  العمر  مباقبن سجال  البظام  صيا ن لميع أله ة االيصاال    
اسكمبارين ارل كبو    ضماق  الكداول  يياله عمال   الك   املشاكر  مع  الكعامر  للمسكخدمين   الدع     يمدي  

 من اليظاسا.  األعمال وكعداًا اطن لكدارر ال يارث  وغيباا
 

طير  الشبكن الببين األساسين لك بيليليا املعليما  واالعكماًا عليها بش ر كبيب ا عمليا  ارفصاح  بيل   •
 مخصص لحيكمن الشبكا .  قس   “www.kicwasata.com" يكيافب ىلع امليقع ارل كبو   الخا  بالشبكن 

 

 املساهمين حقوق احترام :الثامنة القاعدة 
كافن   • بين  واملساواة  العدالن  للماق  وكلا  بحمايكها  وقامو  للمساامين  العامن  الحميمل  الشبكن  بدًا  

املساامين باض البظب عن مسكييايه  ويكلح كلا من االل البظام األساس  للشبكن وسياسايها الداالين  
ورًا ا   ما  ووف   يميي   أي  ًاوق  املساامين بميقه   ممارسن لميع  للماق  الالامن  واللياب   وارلبا ا  

 قياعد الحيكمن.
 

للبيا ا    • الدقن واملكابعن املسكمبة  الشبكن  الخاصن باملسكهمبين  وكلا من االل ييافب سجر اا   راعو 
األسه    وعدًا  وميطبه   ولبسيايه   املساامين  أسما   فيه  يميد  مماصه  وكالن  لد   يح ظ  بالشبكن 
ق وق   وبدة  االل  من  املساامين  سجال   ىلع  االطالر  للمساامين  الشبكن  ويكيح  له    اململيكن 

ة ا السجال  امللكيرة وفمن ألقص  ًارلا  الحماين والسبين  املسكهمبين ويك  الكعامر مع البيا ا  اليارًا
وبما ال يكعارن مع قا يق ايئن أسيامل املال والسحكه الكب يلين وما يصدر عبها من يعليما  وضياب  رقابين  

 مبظمن. 
 

االل   • املساامين  ومشاركن  يصييو  آلين  للشبكن  الداالين  والسياسا   للشبكن  األساس   البظام  ييضح 
 عا  الخاصن بالجمعين العامن العاًاين وغيب العاًاين للشبكن: االلكما 

   الكجارة وواارة  الشبكا   بيكمن  قياعد  ورًا ا  ما  وف   للمساامين  العامن  الجمعين  الكماعا   يبظ  
 والصباعن والميا ين واللياسح كا  العالقن. 

  املطليبن وفمن لمياعد الحيكمن.يكلمن ببيًا لدول أعمال الجمعين العامن الحد األًا   من الببيًا 

    يكيح الشبكن ال بصن للمساامين ا االلكماعا  العامن أق يمارسيا ب  الكصييو ًاوق وضع أي عياس
 ي ًاي كل  بظب الكصييو.

 

http://www.kicwasata.com/
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 املصالح أصحاب دور إدراك: التاسعة القاعدة 
 وضعو الشبكن البظ  والسياسا  الك  ي  ر بماين بميمل أصحاب املصالح كالكال : •

   املصالح أصحاب  بحميمل  واالعكباا  الحماين  ي  ر  الك   وارلبا ا   المياعد  ييضح  سياسن  الشبكن  لد  
 ويكيح بصيله  ىلع يعييلا  ا بال ا كهار أي من بميقه  وف  ما ورًا ا قياعد بيكمن الشبكا .

 دار ا  ال يحصر أي من أصحاب املصالح ىلع أي مي ة من االل يعامله ا العميًا والص ما  الك  ي
  شاطا  الشبكن االعكياًاين.

   لد  الشبكن سياسا  ولياسح ًااالين يكلمن آلين واضحن لكبسين العميًا بي ياعها املخكل ن وكلا من االل
 املباقصا  أو أوامب الشبا  املخكل ن ويك  ارفصاح بش ر كامر عن يلا اآللين. 

 

املشاركن ا مكابعن أ شطن الشبكن املخكل ن بما  يميم الشبكن بالعمر ىلع يشجيع أصحاب املصالح ىلع   •
 يك   مع يحمي  مصالحها ىلع اليله األكمر وف  ما ورًا ا قياعد الحيكمن. 

 

 األداء وتحسين تعزيز :العاشرة القاعدة 
الكب يلين ىلع ببامج وًاورا  يدريبين   • وضعو الشبكن اآلليا  لحصيل كر من أعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة 

مسكمب وف  ما ورًا ا قياعد بيكمن الشبكا   بيل يكيافب ًالير سياسا  وكلبا ا  العمر الخا   بش ر  
عكماًا ببامج يدريبين وورش عمر  ربيل يميم ب    بكع ي  ويحسين األًاا  ألعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين

والعمر ىلع يشجيع اله الببامج  وم يمبا  مباسبن ل ر من أعلا  مجلإل ارًاارة الحاليين وارًاارة الكب يلين 
اللي   بالش ر  الكطيرا   لكبمين مهارايه  واببايه  ومياكبن  الشبكن  الصلن بعمر  واليرش وامل يمبا  كا  

 يساعدا  ىلع أًاا  املهام املبيطن به . 
 

 وضعو الشبكن  ظ  وآليا  لكميي  أًاا  مجلإل ارًاارة ك ر كالكال : •
    العمر الخا  بكع ي  ويحسين األًاا  ألعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين  ييافب ًالير سياسا  وكلبا ا

" لكيفيب  ظ  وآليا  قاسمن  28/11/2016" واملبعمد بكاريخ "2016لعام    6باعكماًاه من قبر مجلإل ارًاارة رق  "
بش ر    ىلع م قبا  كمين و يعين ا يميي  أًاا  كر علي من أعلا  مجلإل ارًاارة وارًاارة الكب يلين 

 ًاوري.

  يكيافب لد  الشبكن م قبا  أًاا  ميضعين  "Key Performance Indicators - KPIs "    لكميي  أًاا  مجلإل
 ارًاارة وارًاارة الكب يلين وكلا بش ر سبيي وف  ما ورًا ا قياعد الحيكمن. 

 

االل العمر  لد  العاملين ا الشبكن من    "Value Creation"  ببصن من الشبكن ىلع ال  المي  امل سسين •
والكعليما    بالميا ين  وااللك ام  األًاا   معدال   ويحسين  للشبكن  االسكباييجين  األاداا  يحمي   الداس  ىلع 

يساعد ا  من ألر أق    "Integrated Report"  الخاصن بمياعد الحيكمن  وفب  الشبكن  ظ  الكمبيب املك امر
 وف  ما ورًا ا قياعد الحيكمن.  يحمي  األاداا االسكباييجين للشبكن وال  المي  امل سسين

 

 االجتماعية املسؤولية أهمية ىلع التركيز :عشر الحادية القاعدة 
وضعو الشبكن سياسن ي  ر يحمي  الكيااق بين أادافها وأاداا املجكمع من االل ييفيب سياسن يعمر   •

للمجكمع الك  ي اول  شاطها فيه ووف  ما ورًا ا   واالقكصاًاين  وااللكماعين ىلع يطييب الظبوا املعيشين 
 قياعد الحيكمن.

وف  ما   االلكماع  وضعو الشبكن ببامج وآليا  محدًاة وببامج يعمر ىلع كبباا ًاور الشبكن ا مجال العمر  •
 الشبكا  ورًا ا قياعد الحيكمن 
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 2022لعام  للجنة التدقيق التقرير السنوي
 
 أواًل: املقدمة 

ارًاارة بكش ير لجبن يخكص بالكدقي   ًاوراا األساس  اي الكيكد من سالمن و  اان الكماريب املالين  قام مجلإل  
الدالن ىلع يطبي  قياعد   البسيسين  السما   أبد  للكدقي  يعد  كق وليًا لجبن  الداالين  بيل  البقابن  وأ ظمن 

ر الشبكن وكلا من االل ضماق سالمن  الحيكمن البقيدة  بيل يعمر لجبن الكدقي  ىلع يبسيخ كمافن االلك ام ًااا
 و  اان الكماريب املالين للشبكن  فلالأ عن الكيكد من ك اين وفاعلين أ ظمن البقابن الداالين املطبمن ا الشبكن. 

 

 ثانيًا: خصائص لجنة التدقيق 
أعلاسها من األعلا   ق ر مجلإل ارًاارة لجبن للكدقي  يك يق من كالث أعلا  بيل ي  مباعاة أق ي يق أبد   .1

 .املسكملين  وي  مباعاة أيلن أال يشار علييكها رسيإل مجلإل ارًاارة أو أعلا  مجلإل ارًاارة الكب يليين
 أعلا  لجبن الكدقي  لميعه  من كوي امل اال  العلمين والخببة العملين ا املجاال  املحاسبين واملالين.  .2

 قي  بهالث سبيا  وي  اعكماًا ميهامل عمر لجبن الكدقي . بدًا مجلإل ارًاارة مدة عليين أعلا  لجبن الكد .3
 ال ييلد أي بالن يعارن بين ييصيا  لجبن الكدقي  وقبارا  مجلإل ارًاارة االل العام.  .4
 يمدي  الخدما  الكالين: من ألر   ني  يدقي  مسكملا قامو اللجبن باالسكعا ن بم  .5

 الفترة  الخدمة  سم مراقب الحسابات واملكتب إ

 قيإل محمد البصا السيد/ 
 البصا وقبكاه  BDOم ك  

 2022ًايسمبب  31كل :  2022يبايب  01من:  مباق  الحسابا  الخارل 

 السيد/ االد بسن كببااي  األبمد 
 محاسبيق قا ي ييق  -م ك  السير 

 2021ًايسمبب  31كل :  2021يبايب  01من:  ( ICRكعداًا الكمبيب السبيي لكميي  ومبالعن  ظ  البقابن الداالين )

 السيد/  ايب عين عل   ظب 
  ظب وقبكاه  -م ك   ايب عين عل   ظب 

 2021ًايسمبب  31كل :  2021يبايب  01من:  ( AMLكعداًا الكمبيب السبيي الخا  بم افحن غسر األميال ويميير اررااب )

 م ك  الصالحين لكدقي  الحسابا  
 محاسبيق قا ي ييق 

 2022ًايسمبب  31كل :  2022 يبايب 01من:  املال كعداًا يمبيب ك اين رأس 

 . 2202عام ال" االل اسكشارا  الكدقي  الداال  لكمدي  ادما  " "بي ب يل  " كما اسكعا و اللجبن بم ك   •
 .  بيل ي  يدوين محاضب االلكمار واعكماًااا2202عام الاالل  ( الكماعا  8)الكمعو لجبن الكدقي  عدًا   .6
 .( مبا 4) مع املدق  الداال  أيلن   و( مبا 4)  الكدقي  مع مباق  الحسابا  الخارل  الكمعو لجبن  .7

 

 ثالثًا: صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق 
مبالعن البيا ا  املالين الدورين قبر عبضها ىلع مجلإل ارًاارة  وكبدا  البأي والكيصين بشي ها ملجلإل ارًاارة  وكلا   .1

 .وق افين الكماريب املالينبهدا ضماق عدالن 
الكيصين ملجلإل ارًاارة بكعيين وكعاًاة يعيين مباقب  الحسابا  الخارليين أو ياييبا  ويحديد أيعابه   ويباع    .2

 .ومبالعن اطابا  يعييبه  عبد الكيصين بالكعيين الكيكد من اسكمالليكه   
  بكمدي  ادما  كل  الشبكن عدا الخدما   مكابعن أعمال مباقب  الحسابا  الخارليين  والكيكد من عدم قيامه  .3

 .الك  يمكليها مهبن الكدقي  
 .ًاراسن مالبظا  مباقب  الحسابا  الخارليين ىلع المياس  املالين للشبكن ومكابعن ما ي  ا قي ها .4
 .ًاراسن السياسا  املحاسبين املكبعن وكبدا  البأي والكيصين ملجلإل ارًاارة ا قي ها .5
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لبقابن الداالين املطبمن ًااار الشبكن وكعداًا يمبيب يكلمن رأي وييصيا  اللجبن ا  يميي  مد  ك اين  ظ  ا .6
 .الا الشيق

ارقباا ال ب  ىلع كًاارة الكدقي  الداال  ا الشبكن من ألر الكحم  من مد  فاعليكها ا يب يل األعمال   .7
 .واملهما  املحدًاة من قبر مجلإل ارًاارة

 .ل   و مله  وع له  ويميي  أًااسه  وأًاا  كًاارة الكدقي  الداال  الكيصين بكعيين مديب الكدقي  الداا  .8
 .مبالعن وكقبار اط  الكدقي  املمكببن من املدق  الداال   وكبدا  مالبظايها عليها .9

بشيق   .10 الالامن  الكصحيحين  ارلبا ا   ايخاك  ي   قد  أ ه  من  والكيكد  الداال    الكدقي   يماريب  مبالعن  كاسج 
 .الكماريب املالبظا  اليارًاة ا

 .مبالعن  كاسج يماريب الجها  البقابين والكيكد من أ ه قد ي  ايخاك ارلبا ا  الالامن بشي ها .11
 .الكيكد من الك ام الشبكن بالميا ين والسياسا  والبظ  والكعليما  كا  العالقن .12

 

  2202رابعًا: التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي خالل عام 

كعاًاة   .1 "ي   البصاالسيد/  يعيين  الحسابا     " البصا وقبكاه  BDOم ك   "" من  قيإل محمد  مباق   بمهام  للميام 
الخارل  من ضمن قاسمن مباقب  الحسابا  املميدين ا السجر الخا  لدي ايئن أسيامل املال للسبن املالين  

  30"املبعمد بكاريخ    "عشب  الخامسن"االل الكمار الجمعين العامن العاًاين  وكلا     2202ًايسمبب    31املبكهين ا  
 وي  ي ييض مجلإل ارًاارة بكحديد أيعابه.   "2022 مارس

الكدقي  ببفع ييصين   .2 الخارل  للسبن املالين  كل  مقامو لجبن  جلإل ارًاارة برعاًاة يعيين مباق  الحسابا  
 .2022ًايسمبب   31املبكهين ا 

قامو لجبن الكدقي  بالكيكد من اسكماللين وبياًاين مباق  الحسابا  الخارل  عن الشبكن ومجلإل كًااريها  وعدم   .3
  ن لك  قد ي كب ىلع بياًاين واسكمالليوا    قيامه بيعمال كضافين للشبكن ال يدار ضمن أعمال املبالعن والكدقي 

 مباق  الحسابا  الخارل .
ملباقشن البيا ا       وكلا 2202عام  الللجبن الكدقي  االل    ( الكماعا 4)بلب مباق  الحسابا  الخارل  عدًا   .4

 : أًا اه املالين  كما اي ميضح
 ملناقشة البيانات املالية املنتهية يف  التاريخ رقم االجتماع 

 2021ًايسمبب  31 2022ايب يب 23 2022لسبن  (2)الكمار رق  

 2022 مارس 31 2022أببير  24 2022لسبن  (4)الكمار رق  

 2022 يي يي 30 2022ييليي  24 2022لسبن  (6)الكمار رق  

 2022 سبكمبب 30 2022 يفمبب  08 2022لسبن  (8)الكمار رق  

الخارل    .5 الحسابا   مباق   الشحا  بلب  الصمبالسيد/  بالبيابن عن    السيد/ طارمل محمد عل     - فيصر صمب 
   "2022  مارس  30" املبعمد بكاريخ    "عشب  الخامسن "  الكمار الجمعين العامن العاًاين  البصا وقبكاه  BDOم ك   
   2021ًايسمبب    31ملباقشن البيا ا  املالين ويمبيب مباق  الحسابا  الخارل  للسبن املالين املبكهين ا    وكلا 
 ل  يك  رصد أي مخال ا  ليابين أو معيقا  والهو مباق  الحسابا  الخارل .  ك هبيل 

 

 

 

  2202خامسًا: تشكيل لجنة التدقيق خالل عام 
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o    م ي ن من كالكن أعلا  أبدا  من األعلا  املسكملين  بيل ي  يحديد  ق ر مجلإل ارًاارة لجبن للكدقي
 مجلإل ارًاارة غيب كلا.    مدة علييكها بهالث سبيا  كال ككا رأ

 يب يلي/غيب يب يلي  املبص   االس  

 مسكمر  رسيإل اللجبن  السيد/ ببار عبد املحسن الصبيح 

 يب يلي غيب  علي اللجبن  العهماق   سليماق عبدالع يالسيد/ 

 غيب يب يلي  علي اللجبن  السيد/ سام  بيدر كسماعير 

 
 

  2202سادسًا: اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 

o  2202االل عام   الكماعا  (8)عمد  لجبن الكدقي  عدًا. 
o   وقد قام أمين سب اللجبن بكدوين محاضب االلكمار. ( مبا 4)بلب مس ول الكدقي  الداال  عدًا   

 
  2202سابعًا: مهام وأعمال لجنة التدقيق خالل عام 

o   جلإل ارًاارة. كل  م  ورفع الكيصين 31/12/2021مبالعن البيا ا  املالين للسبن املالين املبكهين ا 

o   جلإل ارًاارة.كل  م  ورفع الكيصين 03/2022/ 31املالين لل كبة املبكهين ا مبالعن البيا ا 

o  جلإل ارًاارة.كل  م  ورفع الكيصين 30/06/2022مبالعن البيا ا  املالين لل كبة املبكهين ا 

o  جلإل ارًاارة.كل  م  ورفع الكيصين 30/09/2022مبالعن البيا ا  املالين لل كبة املبكهين ا 

o ورفع الكيصين     2021/ 31/12للسبن املالين املبكهين ا  الكمديبين  فا  الجيابين ا املياا ن  مباقشن اال حبا

 جلإل ارًاارة. كل  م

o   الكمديبين عن الببع األول لعام الكيصين  2022مباقشن اال حبافا  الجيابين ا املياا ن  جلإل  كل  م  ورفع 

 ارًاارة.

o جلإل  كل  م  ورفع الكيصين  2022ين عن الببع الها   لعام  مباقشن اال حبافا  الجيابين ا املياا ن الكمديب

 ارًاارة.

 س  العلي ك
 ( 1الكمار رق  )
بكاريخ  

12/01/2022 

 2)الكمار رق  )
بكاريخ  

23/01/2022 

 ( 3الكمار رق  )
بكاريخ  

15/03/2022 

 ( 4الكمار رق  )
بكاريخ  

24/04/2022 

 ( 5الكمار رق  )
بكاريخ  

28/06/2022 

 ( 6الكمار رق  )
بكاريخ  

24/07/2022 

 ( 7الكمار رق  )
بكاريخ  

30/08/2022 

 ( 8الكمار رق  )
بكاريخ  

08/11/2022 

عدًا 
 االلكماعا  

ببار عبد املحسن   السيد/
 الصبيح

        7 

 4 ليإل علي  ليإل علي  ليإل علي  ليإل علي      السيد/ راقد ييسا المالا

سام  بيدر  /السيد
 كسماعير 

        8 

   سليماق عبدالع ي /السيد
 العهماق 

     4 ليإل علي  ليإل علي  ليإل علي  ليإل علي 
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o   جلإل  كل  م  ورفع الكيصين  2022مباقشن اال حبافا  الجيابين ا املياا ن الكمديبين عن الببع الهالل لعام

 ارًاارة.

o  31/12/2022الكيصين ملجلإل ارًاارة برعاًاة يعيين مباق  الحسابا  الخارل  للسبن املالين املبكهين ا . 

o  وعبضه ىلع مجلإل ارًاارة لالعكماًا.  2021عام عن اليمبيب لجبن الكدقي  السبيي  كعداًا 

o  وعبضه ىلع مجلإل ارًاارة لالعكماًا.2021عام الكلبا  الكميي  السبيي للجبن الكدقي  عن   

o  2021عام الكلبا  الكميي  السبيي رًاارة الكدقي  الداال  عن . 

o  2021عام الكلبا  الكميي  السبيي ملس ول الكدقي  الداال  عن. 

o 2021عام  الاسكماللين مس ول الكدقي  الداال  االل  الكيكد من . 

o باق  الحسابا  الخارل  اسكماللين م الكيكد من . 

o   والخا  بالجمعين العامن العاًاين  2021الجها  البقابين االل العام  مبالعن يمبيب املخال ا  الك  رصديها  

 "البابع عشب".

o مباقشن يخ يض رأس املال . 

o ( مبالعن  كاسج الكمبيب السبيي الخا  بكميي  ومبالعن  ظ  البقابن الداالينICR  عن السبن املالين املبكهين )

 .31/12/2021ا  

o   2021عام عن المبالعن  كاسج يمبيب م افحن غسر األميال املعد من قبر مباق  الحسابا  الخارل . 

o  2021عام عن المبالعن  كاسج يمبيب م افحن غسر األميال املعد من قبر مس ول املطابمن وااللك ام . 

o   2021عام المبالعن  كاسج يمبيب م افحن غسر األميال املعد من قبر املدق  الداال . 

o   االل الشبكن  كًاارا   لجميع  الداال   املدق   يماريب  ايخاك  2022عام  المبالعن  كاسج  ي   أ ه  من  والكيكد    

 ارلبا ا  الكصحيحين الالامن بشيق املالبظا  اليارًاة ا الكماريب.

o   2022عام عن المبالعن وكقبار اطن الكدقي  الداال  السبيين للمدق  الداال. 
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 املالية وتقرير مراقب الحسابات املستقل البيانات 

 2022ديسمبر  31للسنة املنتهية يف 
 

 

 

 املحتويات 

 يمبيب مباق  الحسابا  املسكمر  -1

 بياق املبك  املال   -2

 بياق الدار  -3

 بياق الدار الشامر  -4

 بياق الكايبا  ا بميمل املل ين -5

 بياق الكدفما  البمدين  -6

 كيلابا  بيل البيا ا  املالين  -7
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2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  

     املوجودات  

     ميليًاا  غيب مكداولن 

 74,558  62,390  معدا  

 14,802  32,570 7 ميليًاا  ب  االسكخدام

 11,042,602  11,042,602 8 ميليًاا  غيب ملميسن

 50,090  68,262  ببامج كمبيييب 

 575,580  652,008 9 أرصدة مديبن أاب  

 80,137  83,190 10 ميليًاا  مالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب 

  11,941,022  11,837,769 
     

     موجودات متداولة 

 187,621  154,132 11 كم  مديبن وأرصدة مديبن أاب  

 2,200,000  1,000,000 12 وًااسع أللر 

 175,677  2,028,568 13  مد و مد املعاًال 
  3,182,700  2,563,298 

 14,401,067  15,123,722  إجمالي املوجودات  
     

     بميمل املل ين واملطليبا  

     بميمل املل ين 

  20,000,000    20,000,000  14 رأس املال

  750,000    750,000  15 عالوة كصدار أسه 

  376,974    376,974  16 ابكياط  كلباري

  376,974    376,974  17 ابكياط  ااكياري

ابكياط  الميمن العاًالن للميليًاا  املالين املدرلن بالميمن العاًالن  
 من االل الدار الشامر اآلاب 

 
 (39,076) 

 
 

 (42,129 ) 

 ( 8,492,283)   (7,793,176)  اساسب مكباكمن  

  12,969,536   13,671,696  كلمال  بميمل املل ين
     

     املطلوبات 

     مطليبا  غيب مكداولن 

  -  15,537 7 الك اما  عميًا اريجار 

 172,822  166,016 18 م افية  هاين الخدمن للميظ ين 

  181,553  172,822 
     

     مطلوبات متداولة 

 15,632  17,527 7 الك اما  عميًا اريجار 

 1,000,000  1,000,000 19 الشبكن األمقبن من 

 243,077  252,946 20 كم  ًااسبن وأرصدة ًااسبن أاب  

  1,270,473  1,258,709 
 1,431,531  1,452,026  إجمالي املطلوبات 

  كلمال  بميمل املل ين واملطليبا  
15,123,722 

 
14,401,067 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.   63إلى  26إن اإليضاحات يف الصفحات من 
 

 
 

  محمد ناصر الغمالس    فيصل يوسف املشاري 
 الرئيس التنفيذي                                رئيس مجلس اإلدارة    
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  2022  2021 

 ًايبار كييك    ًايبار كييك   إيضاحات  

     اإليرادات 
 1,505,626  1,608,820 21 كيباًاا  عميال  الكداول

 32,620  61,248  كيباًاا  وًااسع أللر 

 2,463  15,679  كيباًاا  أاب  
 2,206  2,389 11 رًا مخصص الخساسب االسكما ين املكيقعن

  1,688,136  1,542,915 
     املصاريف واألعباء 

 (887,750)   (935,727) 22 مصاريا عميمين وكًاارين 
 (2,419)   (2,039) 11 مخصص اساسب اسكما ين مكيقعن  

 (40,809)   (44,388)  ي اليا يميير
  (982,154)   (930,978) 
     

 611,937  705,982  ربح السبن قبر االسكمطاعا  

 (6,241)  (6,875)  بصن ال كاة  

 605,696  699,107  ربح السبن

 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.   63إلى  26إن اإليضاحات يف الصفحات من 
 

 

   2022  2021 
 ًايبار كييك    ًايبار كييك    

     

 605,696  699,107  ربح السنة

     

     ببيًا الدار الشامر اآلاب: 

     ببيًا لن يك  كعاًاة يصبي ها البمأا كل  بياق الدار: 

ربح غيب محم  من ميليًاا  مالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر 
 اآلاب

 
3,053  

 

 432  

  432   3,053  ًاار قامر آاب للسبن
  606,128   702,160  كلمال  الدار الشامر للسبن

 
 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.   63إلى  26إن اإليضاحات يف الصفحات من 
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  2022 

 

2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية 

 605,696  699,107  صاا ربح السبن
     

     تعديالت لـ: 
 20,087  21,806 22 االسكهالر

 30,721  34,813 22 ارط ا  
 (55)  (54)  ربح من بيع معدا 
 (32,620)  (61,248)  كيباًاا  وًااسع أللر 

 213  (350) 11 )ع إل( / ي يين مخصص اساسب اسكما ين مكيقعن
 39,304  34,232 18 م افية  هاين الخدمن للميظ ين

 40,809  44,388  ي اليا يميير
  772,694  704,155 

     التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 
 ( 614,086)  (30,738)  كم  مديبن وأرصدة مديبن أاب  
 53,653  9,869  كم  ًااسبن وأرصدة ًااسبن أاب  
 143,722  751,825  الكدفما  البمدين من العمليا  

 (27,313)  (41,038) 18 م افية  هاين ادمن امليظ ين املدفيعن 
 116,409   710,787  صاا الكدفما  البمدين البايجن من األ شطن الكشايلين 

     
     األنشطة االستثمارية 
 ( 19,926)  (9,652)  مدفير لشبا  معدا  

 61  68  املحصر من بيع معدا  
 (2,720)  (34,930)  كمبيييب مدفير لشبا  ببامج 

 (950,000)  1,200,000  صاا الحبكن ىلع وًااسع أللر 

 28,223  49,397  كيباًاا  وًااسع أللر مسكلمن 
 ( 944,362)  1,204,883  صاا الكدفما  البمدين البايجن من/)املسكخدمن ا( األ شطن االسكهمارين

     
     األنشطة التمويلية 

 (   13,276)  (18,391)  املبلغ األصل  اللك اما  عميًا اريجار سداًا 
 ( 40,809)  (44,388)  ي اليا يميير مدفيعن 

 (54,085)  (62,779)  صاا الكدفما  البمدين املسكخدمن ا األ شطن الكمييلين 

     

 ( 882,038)  1,852,891  )البمص( ا البمد والبمد املعاًال / صاا ال ياًاة
 1,057,715  175,677  البمد والبمد املعاًال ا بداين السبن
 175,677  2,028,568 13 البمد والبمد املعاًال ا  هاين السبن

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.   63إلى  26إن اإليضاحات يف الصفحات من 
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 التأسيس والنشاط   .1

ييسسو قبكن ك  اي س  لليساطن املالين )"الشبكن"( كشبكن مساامن كييكين مم لن بميل  عمد  
  29بكاريخ    113174وي  قيداا ا السجر الكجاري يحو رق     2006مارس    29بكاريخ    1للد    2072ييسيإل رق   

 .  2006مارس 

 كق الشبكن ااضعن لبقابن وكقباا ايئن أسيامل املال كشبكن وساطن مالين. 

 غراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:األ

o  .الميام بيعمال اليساطن ا األورامل املالين املمبيل يداولها ا سيمل ال ييو لقورامل املالين 
o   اسكهمار أميالها والك  ال ي يد عن  صا مجمير رأسمالها أو ابكياطيايها ا أسه  اسكهمار طييلن

 األلر.

o ا كم اي  أو لقغبان الس بين مليظ   الشبكن. قبا  عمارا  السكعماله 

o   أعماالأ قبيهن ي اول  الك   الهيئا   بيي وله مع  أو يشكبر  لها مصلحن  أق ي يق  للشبكن  يجيا  كما 
بيعمالها أو الك  قد يعاو ها ىلع يحمي  أغباضها ا ًاولن ال ييو أو ا الخارج. ولها أق يبشئ أو  

 ا  أو يلحمها بها.يشكبي و/أو يشكبر ا ييسيإل اله الهيئ

كق مبك  الشبكن ومحلها الما ي   ا ًاولن ال ييو وعبياق م كبها املسجر ا بيرصن ال ييو   .ب.  
 ال ييو.  13086الص اة  26502

من قبر مجلإل ارًاارة    2022ًايسمبب    31ي  الكصبيح برصدار البيا ا  املالين للشبكن للسبن املبكهين ا  
وا  ااضعن مليافمن الجمعين العامن السبيين للمساامين. كما يح  ملساام     2023  فببايب  2بكاريخ  

 الشبكن يعدير البيا ا  املالين ا الكمار الجمعين العامن السبيين للمساامين.

 أساس اإلعداد  .2

عاًالن  ي  كعداًا البيا ا  املالين ىلع أساس مبدأ الك ل ن الكاريخين باسكهبا  امليليًاا  املالين بالميمن ال
 من االل الدار الشامر اآلاب الك  ي  قياسها بالميمن العاًالن.

 ي  عبن البيا ا  املالين بالديبار ال ييك  واي العملن الكشايلين واليظي ين للشبكن. 

 بيان االلتزام  .3

لدولين  ي  كعداًا البيا ا  املالين للشبكن وفما للمعاييب الدولين للكماريب املالين وي سيبا  لجبن الك سيبا  ا
  2016لسبن    1للكماريب املالين الصاًارة عن مجلإل معاييب املحاسبن الدولين ومكطلبا  قا يق الشبكا  رق   

 والسحكه الكب يلين ويعدياليهما.
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الكمديبا    بعض  اسكخدام  يكطل   املالين  للكماريب  الدولين  للمعاييب  وفمن  املالين  البيا ا   كعداًا  كق 
من كًاارة الشبكن ايخاك األب ام ا يطبي  السياسا  املحاسبين للشبكن.    املحاسبين املهمن. كما يكطل 

 األب ام والكمديبا  الهامن الك  ي  ايخاكاا ا كعداًا البيا ا  املالين وييكيباا.  6يكلمن كيلاح 

 تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير املالية  .4

 2022يناير    1وتعديالت جديدة سارية من معايير وتفسيرات   (أ

كق السياسا  املحاسبين املطبمن ا كعداًا البيا ا  املالين يك   مع يلا املكبعن ا كعداًا البيا ا    •
املبكهين ا   للسبن  للشبكن  السبيين  يسبي    2021ًايسمبب    31املالين  معاييب لديدة  يطبي   باسكهبا  

بكن بالكطبي  املب ب ألي معيار أو ي سيب أو يعدير صدر ول ن ل  يسب  . ل  يم  الش2022يبايب    1اعكبارأا من  
 بعد.

   غيب أ ه ليإل لها ييكيب ىلع البيا ا  املالين للشبكن.2022يك  يطبي  العديد من الكعديال  ألول مبة ا   •
 ي ل ن اليفا  بالعمد   - : العميًا املهملن بااللك اما   37يعديال  ىلع معيار املحاسبن الدول   •

ال   • الك   الك اليا  )أي  ي اًايها  يم ن  ال  الك   الك اليا  فيه  ي يق  عمد  اي  بااللك اما   املهمر  العمد  كق 
ا عليها  يبص  الك   بااللك اما   لليفا   مكعاقدة(  ل ي ها  ي اًايها  الشبكن  ال ياسد  يسكطيع  من  أكهب  لعمد 

 االقكصاًاين املكيقع يحميمها مبه.  

ككا كاق العمد مهمالأ بااللك اما  أو يحم  اساسب  فر ه يكعين ىلع   • الكعديال  أ ه عبد يميي  ما  يحدًا 
املبشية كًاراج الك اليا املبيبطن مباقبة بعمد ي ويد سلع أو ادما  يكلمن كالأ من الك اليا ارضافين  

هال  ي اليا العمالن واملياًا املباقبة( ويخصيص الك اليا املبيبطن بي شطن العمد مباقبة  )ىلع سبير امل 
)ىلع سبير املهال  اسكهالر املعدا  املسكخدمن لليفا  بالعمد وكللا ي اليا كًاارة العمد وارقباا(.  

ي ن محملن صبابن ىلع  كما أق الك اليا العميمين وارًاارين ال يبيب  مباقبة بالعمد ويك  اسكبعاًااا مال   
 الطبا املمابر بميل  العمد. 

 طبمو الشبكن الكعديال  ىلع العميًا الك  ل  يِا فيها بجميع الك امايها ا بداين فكبة الكمبيب.   •

قبر يطبي  الكعديال   ل  يم  الشبكن أيأا من عميًااا ىلع أ ه عمد مهمر بااللك اما   ظبأا ألق الك اليا   •
ا لليفا  بالعميًا يكيلا فم  من الك اليا ارضافين املبيبطن مباقبة بالعميًا.  كيجن  الك  ال يم ن ي اًايه

للكعديال   قامو الشبكن برًاراج بعض الك اليا األاب  املبيبطن بش ر مباقب عبد يحديد ي اليا اليفا   
  31ارأا من  بالعميًا. قامو الشبكن بركبا  مخصص للعميًا املهملن بااللك اما  واللي ظر ًاوق ياييب اعكب

  ظبأا ألق الشبكن ل  يم  بعد باليفا  بالك امايها املبصي  عليها ا العمد.  2022ًايسمبب 

وفمأا للمخصصا  اال كمالين  يطب  الشبكن الكعديال  ىلع العميًا الك  ل  يِا فيها بعد بجميع الك امايها   •
ول  )ياريخ الكطبي  املبدس ( ول  يم   ا بداين فكبة الكمبيب السبيي الك  يطب  فيها الكعديال  للمبة األ

 بكعدير معليما  املمار ن لديها.

   3يعديال  ىلع املعيار الدول  للكماريب املالين   -مبلع كطار امل ااي    •

يسكبدل الكعديال  البسخن السابمن من مبلع كطار امل ااي  الصاًار عن مجلإل معاييب املحاسبن الدولين   •
 ًاوق كًااال ياييبا  ليابين ىلع مكطلبايه.   2018لصاًار ا مارس بالبسخن الحالين من املبلع ا 
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ا دماج األعمال وكلا    3يليا الكعديال  اسكهبا  من مبدأ الكحم  اليارًا باملعيار الدول  للكماريب املالين   •
واملطليبا    باملطليبا   يكعل   فيما  يبشي  الك   املحكمر  الها    الييم  واساسب  أرباح  كصدار  لكجب  

الدول     املحكملن  املحاسبن  معيار  يحو  طامل  سكبدرج  وامليليًاا     37الك   واملطليبا   املخصصا  
"اللباس  ككا ي  ي بداا بش ر    –   21املحكملن أو ي سيب لجبن ي سيبا  املعاييب الدولين للكماريب املالين  

  37سبن الدول   مب صر. يكطل  االسكهبا  من املبشآ  أق يميم بكطبي  املعاييب اليارًاة ا معيار املحا
ىلع الكيال   بدالأ من كطار امل ااي   وكلا    21أو ي سيب لجبن ي سيبا  املعاييب الدولين للكماريب املالين  

 لكحديد مد  وليًا الك ام بال  ا ياريخ االسكحياك.

لن  لكيضح أق امليليًاا  املحكم  3كما يليا الكعديال  فمبة لديدة كل  املعيار الدول  للكماريب املالين   •
 غيب م الن لإلًاراج ا ياريخ االسكحياك.

وفمأا للمخصصا  اال كمالين  يطب  الشبكن الكعديال  بيكب مسكمبل   أي ىلع عمليا  ا دماج األعمال الك    •
 يحدث بعد بداين فكبة الكمبيب السبيي الك  يطب  فيها الكعديال  للمبة األول  )ياريخ الكطبي  املبدس (.  

الكعديال  • أو  ل  ي ن لهله  للشبكن  ظبأا لعدم وليًا ميليًاا  محكملن  البيا ا  املالين  ييكيب ىلع  أي    
 مطليبا  أو مطليبا  محكملن ضمن  طامل يلا الكعديال  الك  طبأ  االل السبن. 

يعديال  ىلع معيار املحاسبن    - املمكل ا  واملبشآ  واملعدا : املكحصال  قبر الابن املحدًا لها   •
   16الدول  

ر ىلع املبشآ  أق يخص  من ي ل ن ببد املمكل ا  واملبشآ  واملعدا  أي مكحصال  من  يحظب الكعدي •
الك  بدًايها   الالامن له ليك  يشايله بالطبيمن  أكبا  وضع األصر ا امليقع والحالن  بيع ببيًا مبكجن 

ا ا الببح أو  ارًاارة. وبدالأ عن كلا  يميم املبشية بركبا  املكحصال  من بيع اله الببيًا وي اليا ك كاله
 الخسارة.  

وفمأا للمخصصا  اال كمالين  يطب  الشبكن الكعديال  بيكب رلع  فم  ىلع ببيًا املمكل ا  واملبشآ    •
واملعدا  املكابن لالسكخدام ا أو بعد بداين أول فكبة يك  عبضها عبدما يطب  املبشية الكعدير للمبة  

 األول  )ياريخ الكطبي  املبدس (. 

لكعديال  أي ييكيب ىلع البيا ا  املالين للشبكن  ظبأا لعدم وليًا مبيعا  من يلا الببيًا  ل  ي ن لهله ا •
 البايجن من املمكل ا  واملبشآ  واملعدا  املكابن لالسكخدام ا أو بعد بداين أقبب فكبة معبوضن. 

 

الشبكن الكابعن  -: يطبي  املعاييب الدولين للكماريب املالين ألول مبة  1املعيار الدول  للكماريب املالين رق    •
 كيول من يطب   

أق    1)أ( من املعيار الدول  للكماريب املالين    16يسمح الكعدير للشبكن الكابعن الك  يمبر يطبي  ال مبة ًا •
عملن باسكخدام املبالغ املدرلن ا البيا ا  املالين للشبكن  يميم بمياس ال بوقا  املكباكمن لكحيير ال

ببا أ ىلع ياريخ ا كمال الشبكن للمعاييب الدولين للكماريب املالين  ا بال عدم كلبا  أي يعديال  ىلع  
كلبا ا  الكجميع وىلع آكار ا دماج األعمال الك  قامو الشبكن األم فيها باالسكحياك ىلع الشبكن الكابعن.  

)أ( من املعيار الدول     16ُيطب  الا الكعدير ىلع أي قبكن اميلن أو قبكن محاصن يمبر يطبي  ال مبة ًا  كما
 .  1للكماريب املالين 
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 ليإل لهله الكعديال  أي ييكيب ىلع البيا ا  املالين للشبكن أل ها ليسو املبة األول  للكطبي .  •

املالين   • للكماريب  الدول   املالين    9املعيار  "ببسبن    -األًاوا   ااكبار  وف   االعكباا  10البسيم  رلاا    "%
 باملطليبا  املالين  

أو   • الجديد  املال   االلك ام  قبوح  كا و  ككا  ما  يميي   عبد  املبشية  ُيدرلها  الك   البسيم  الكعدير  ييضح 
عه أو  املعدل يخكلا عن قبوح االلك ام املال  األصل  ااكالفأا ليابيأا. اله البسيم ال يكلمن كال ما ي  ًاف

اسكالمه بين املمكبن واملمبن ومبها البسيم املدفيعن أو املسكلمن من أيأا من املمكبن أو املمبن  
الدول    األًاوا  املالين:    39 يابن عن اآلاب. ال ييلد يعدير مماكر ممكبح فيما يكعل  بمعيار املحاسبن 

 الكحم  والمياس.  

ىلع املطليبا  املالين املعدلن أو املسكبدلن ا أو    وفمأا للمخصصا  اال كمالين  يطب  الشبكن الكعدير  •
بعد بداين فكبة الكمبيب السبيي الك  يميم فيها املبشية بكطبي  الكعدير للمبة األول  )ياريخ الكطبي   

 املبدس (.  

  ل  ي ن لهله الكعديال  ييكيب ىلع البيا ا  املالين للشبكن  ظبأا لعدم وليًا يعديال  ىلع األًاوا  املالين •
 للشبكن االل السبن.

 اللباس  ا قياسا  الميمن العاًالن   -"ال راعن"  41معيار املحاسبن الدول   •

واللي ي يد بيق يميم املبشآ    41من معيار املحاسبن الدول    22يلا  الكعدير الشبح اليارًا ا ال مبة  •
املدرلن ضمن  طامل معيار    باسكبعاًا الكدفما  البمدين من اللباس  عبد قياس الميمن العاًالن للميليًاا  

 .  41املحاسبن الدول  

البيا ا  املالين للشبكن  ظبأا أل ها ال يمكلا ميليًاا  ضمن  طامل   • الكعديال  ييكيب ىلع  ل  ي ن لهله 
 كما ا ياريخ البيا ا  املالين.  41معيار املحاسبن الدول  

 معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية   ( ب

املعاييب الجديدة واملعدلن الك  ي  كصداراا ول بها غيب سارين بعد بك  ياريخ كصدار البيا ا   فيما يل   
 املالين للشبكن. يعك م الشبكن يطبي  اله املعاييب الجديدة واملعدلن عبد سبيا ها  بيهما ا طب  كلا.

 : عقود التأمين 17املعيار الدولي للتقارير املالية  (ج

  ويحر محر املعيار  2023يبايب    1ال كبا  السبيين الك  يبدأ ا أو بعد    سيا يسبي الا املعيار ىلع 
: عميًا الكيمين. يبطب  املعيار الجديد ىلع كافن أ يار عميًا الكيمين  باض البظب  4الدول  للكماريب املالين  

ركن  عن  ير املبشآ  املصدرة لها  كما يبطب  ىلع بعض اللما ا  واألًاوا  املالين كا  اصاسص املشا
االاكيارين. سيك  يطبي  بعض االسكهبا ا  المليلن بشيق البطامل. كق الهدا الشامر للمعيار الدول  للكماريب  

كفاًاة وييافمأا لقطباا امل مبن. ىلع    17املالين   أكهب  الكيمين ي يق  اي يمدي   ميكج محاسب  لعميًا 
املالين   للكماريب  الدول   املعيار  مكطلبا   والك4البميض االا  اعكماًاا      كل   كبيب  بد  كل   يسكبد    

الكماريب املالين   للكماريب  الدول   السابمن  يمدم املعيار   ميكلأا قامالأ    17السياسا  املحلين املحاسبين 
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  17لعميًا الكيمين  وياط  لميع الجيا   املحاسبين كا  الصلن. كق لياب املعيار الدول  للكماريب املالين  
 كليه: اي البميكج العام  ملافن 

o  .)يطبي  اا  للعميًا كا  اصاسص املشاركن االاكيارين املباقبة )طبيمن األيعاب املكايبة 

o .أسليب مبس  )طبيمن الكخصيص املكمي ( بش ر رسيس  للعميًا كا  ال كبا  المصيبة 

واملعيار    9املالين  ُيسمح بالكطبي  املب ب قبيطن أق يميم املبشية أيلأا بكطبي  املعيار الدول  للكماريب  
 أول مبة.  17ا أو قبر ياريخ يطبيمها للمعيار الدول  للكماريب املالين   15الدول  للكماريب املالين 

 ال ُيكيقع أق ي يق لهلا املعيار أي ييكيب ىلع البيا ا  املالين للشبكن.

 معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية )تتمة(   (د

 : يصبيا املطليبا  كمكداولن أو غيب مكداولن 1الدول  يعديال  ىلع معيار املحاسبن 

من معيار    76كل     69يعديال  ىلع ال مبا  من    2020يبايب    23أصدر مجلإل معاييب املحاسبن الدولين ا  
 لكحديد مكطلبا  يصبيا املطليبا  كمكداولن أو غيب مكداولن. ييضح الكعديال :  1املحاسبن الدول  

o  السداًا.املمصيًا بالح  ا ييلير 

o .وليب ييافب ب  الكيلير ا  هاين فكبة الكمبيب 

o .أق الكصبيا ال يكيكب بابكمالين ممارسن مبشية ما لحمها ا الكيلير 

o   أ ه فم  ككا كاق ابار مشك  ضمب  ا الك ام قابر للكحيير يمهر بحد كايه أًااة بميمل مل ين فرق
 قبوح االلك ام لن ي كب ىلع يصبي ه. 

الكعديال  ىلع  أو بعد  يسبي  الك  يبدأ ا  السبيين  الكماريب  بيكب    2023يبايب    1 فكبا   ويج  يطبيمها 
رلع . يميم الشبكن باليأا بكميي  ييكيب الكعديال  ىلع املمارسن الحالين وما ككا كا و اي اقيا  المبون  

 الماسمن بحالن كل  كعاًاة الك اون بشي ها.

  2020-2018التحسينات السنوية ىلع املعايير الدولية للتقارير املالية دورة  

 : 2020-2018فيما يل  ملخص لكعديال  ًاورة الكحسيبا  السبيين 

 "عقود اإليجار": حوافز اإليجار   16املعيار الدولي للتقارير املالية  •

سيبا  ىلع العين امل لبة ا  يلا  الكعدير ييضيح الدفعا  املسدًاة من امل لب فيما يكعل  بالكح
رق    الكيضيح   املالين    13املهال  للكماريب  الدول   باملعيار  اللبإل  16املبف   ي ير  أق  قي ه  من  والا   .

 .  16املحكمر بيل معالجن بياف  اريجار عبد يطبي  املعيار الدول  للكماريب املالين 

 كن.ليإل من املكيقع أق ي يق للكعديال  أي ييكيب ماًاي ىلع الشب
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 8تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي   -تعريف التقديرات املحاسبية  •

أورًا فيها    8يعديال  ىلع معيار املحاسبن الدول     2021أصدر مجلإل معاييب املحاسبن الدولين ا فببايب  
الكمديبا    ا  الكاييبا   بين  ال بمل  الكعديال   ييضح  املحاسبين".  "للكمديبا   املحاسبين  يعبي أا 

األاطا . كما ييضح كي ين اسكخدام املبشآ  ألسالي    السياسا  املحاسبين ويصحيح  والكاييبا  ا 
 ومداال  المياس ليضع يمديبا  محاسبين. 

وُيطب  ىلع الكاييبا     2023يبايب    1يسبي الكعديال  ىلع فكبا  الكماريب السبيين الك  يبدأ ا أو بعد  
كاييبا  ا الكمديبا  املحاسبين الك  يمع ا أو بعد بداين يلا ال كبة.  ا السياسا  املحاسبين وال 

 ُيسمح بالكطبي  املب ب طاملا أ ه قد ي  ارفصاح عن الا األمب.

 ليإل من املكيقع أق ي يق للكعديال  أي ييكيب ماًاي ىلع الشبكن.

 

وبياق ممارسن املعيار الدول     1يعديال  ىلع معيار املحاسبن الدول     -ارفصاح عن السياسا  املحاسبين  
 .  2للكماريب املالين رق  

وبياق    1  أصدر مجلإل معاييب املحاسبن الدولين يعديال  ىلع معيار املحاسبن الدول   2021ا فببايب  
كصدار األب ام بيل املاًاين والك  أورًا فيها كرقاًاا  وأمهلن    2ممارسن املعيار الدول  للكماريب املالين رق   

ا يهدا  ملساعدة  املحاسبين.  السياسن  عن  ارفصابا   ىلع  املاًاين  أب ام  يطبي   ىلع  ملبشآ  
الكعديال  كل  مساعدة املبشآ  عبد يمدي  كفصابا  عن السياسا  املحاسبين األكهب لدو  عن طبي   
سياسايها   عن  ارفصاح  بشبح  "املهمن"  املحاسبين  سياسايها  عن  املبشآ   كفصاح  قبح  اسكبدال 

اًاين" وكضافن كرقاًا بيل كي ين يطبي  املبشآ  مل هيم املاًاين عبد ايخاك قبارا  بشيق  املحاسبين "امل
 ارفصابا  عن السياسا  املحاسبين. 

  2023يبايب    1ىلع ال كبا  السبيين الك  يبدأ ا أو بعد    1يطب  الكعديال  ىلع معيار املحاسبن الدول   
يمدم كرقاًاأا غيب مل م بشيق    2  ىلع بياق املمارسن رق   مع السماح بالكطبي  املب ب.  ظبأا ل يق الكعديال 

 يطبي  يعبيا املاًاين ىلع معليما  السياسن املحاسبين  فرق ياريخ سبياق اله الكعديال  ليإل ضبوريأا. 

املحاسبين   السياسن  عن  ارفصابا   ييكيباا ىلع  لكحديد  الكعديال   ييكيب  بكميي   باليأا  الشبكن  يميم 
 للشبكن. 
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 ملخص السياسات املحاسبية املهمة   .5

 

 معدات  5.1
 

يك    الميمن.  ال خ ان  مكباكمن  اساسب  وأين  املكباك   االسكهالر  بالك ل ن  اقصن  املعدا   ككبا   يك  
المس    أساس  العالقن ىلع  كا   للميليًاا   املمدرة  ار كالين  األعمار  مدار  االسكهالر ىلع  ابكساب 

ليًاا  لالسكخدام ا الابن املحدًا لها. ا  هاين كر سبن مالين  الهابو اعكبارا من ياريخ لاا ين املي
يك  مبالعن األعمار ار كالين املمدرة والمي  املكبمين وطبمل االسكهالر ويك  املحاسبن عن أين يايبا   
والكحسيبا    واالسكبداال   والكصليح  الصيا ن  مبالغ  يحمير  يك   مسكمبلين.  أسإل  الكمديبا  ىلع  ا 

يا عبد ي بداا  يك  رسملن الكحسيبا  واالسكبداال  املهمن للميليًاا . يك  يحديد  البسيطن كمصار
أين أرباح أو اساسب  ايجن عن االسكابا  عن أو اسكبعاًا أين معدا  ك بمل بين مكحصال  املبيعا  والميمن  

 الدفكبين لقصر ويك  ككبايها ا بياق الدار ا ال كبة الك  يمع فيها. 

الر بطبيمن المس  الهابو ىلع مد  األعمار ار كالين املكيقعن لببيًا املعدا  كما  يك  ابكساب االسكه
 يل :

 السبيا   

 5 معدا  
 

 املوجودات غير امللموسة  5.2
 

عبد الكحم  املبدس   يك  قياس امليليًاا  غيب امللميسن املمكباة بالك ل ن  والك  يمهر قيمن الشبا   
 املباقبة املك بدة رعداًا األصر السكخدامه ا الابن املخصص له. بارضافن كل  الك اليا 

بعد الكحم  املبدس   يك  ككبا  امليليًاا  غيب امللميسن كا  األعمار املحدًاة بالك ل ن  اقصن ارط ا   
الميمن املكباكمن. يك  مبالعن العمب ار كال  وطبيمن ارط ا  بش ر   املكباك  واساسب اال خ ان ا 

ل  ببيًا  ًاوري  من  االقكصاًاين  للمبافع  املكيقع  البم   مع  مك مكين  ارط ا   وفكبة  طبيمن  أق  من  لكيكد 
 امليليًاا  غيب امللميسن. 

كق امليليًاا  غيب امللميسن كا  األعمار غيب املحدًاة يمهر راصن اليساطن. يب  كًاارة الشبكن أق راصن  
يًاا  غيب امللميسن يمهر بميقا قا ي ين  اليساطن كا  عمب ك كال  غيب محدًا ىلع أساس أق اله امليل

قابلن للكجديد  وييلد ًالير قيي بيق الكجديد م كدا فعليا. كما يكيقع كًاارة الشبكن أق راصن اليساطن  
سكساا  ا الكدفما  البمدين ىلع أساس مسكمب. ال يك  كط ا  امليليًاا  غيب امللميسن كا  العمب  

 ار كال  غيب املحدًا.
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 ملوجودات غير املالية   انخفاض قيمة ا 5.3
يك  ككبا  امليليًاا  غيب امللميسن كا  األعمار غيب املحدًاة بالك ل ن  اقصن الخساسب املكباكمن البايجن  

 عن اال خ ان ا الميمن. 

يك  قياس األرباح أو الخساسب من اسكبعاًا امليليًاا  غيب امللميسن من االل ال بمل بين صاا املحصر  
 ن الدفكبين للميليًاا  ويك  ككبايها ا بياق الدار عبد االسكبعاًا.من االسكبعاًا والميم

بكاريخ  هاين فكبة يمبيب  يميم الشبكن بمبالعن المي  الدفكبين مليليًاايها لكحديد ما ككا كاق ابار ًالير  
ميضيع  ىلع ا خ ان قيمن اله امليليًاا . فركا ما ولد مهر كلا الدلير  يك  يمديب املبلغ املم ن  

ًااًاه لقصر بك  يم ن يحديد ممدار اسارة اال خ ان ا الميمن )كق ولد (. وا الحاال  الك  ال  اسكب
يم ن يحديد الميمن المابلن لالسكبًااًا ل ر أصر ىلع بدة  يميم الشبكن بكمديب الميمن المابلن لالسكبًااًا  

ا  الميمن األىلع بين الميمن  لليبدة امليلدة للبمد الك  يبكم  لها األصر. كق الميمن المابلن لالسكبًااًا  
العاًالن  اقصا ي ل ن البيع وقيمن االسكخدام. وعبد يمديب الميمن الكشايلين  يك  اص  الكدفما  البمدين  
أق   يج   الخص   معدل  كق  مباس .  معدل اص   باسكخدام  الحالين  قيمكها  كل   املكيقعن  املسكمبلين 

 ل واملخاطب املحدًاة لقصر.يع إل يمديبا  السيمل الحالين للميمن ال مبين للما 

ككا ي  يمديب الميمن المابلن لالسكبًااًا ألصر )أو اليبدة امليلدة للبمد( بيقر من الميمن الدفكبين فر ه يك   
يخ يض الميمن الدفكبين لقصر )أو اليبدة امليلدة للبمد( كل  الميمن المابلن لالسكبًااًا. يك  كًاراج اساسب  

بياق الدار  كال ككا ي  ككبا  األصر كو الصلن بميمن معاًا يمييمها  بيبئل  اال خ ان ا الميمن باال ا 
 يك  الكعامر مع اسارة اال خ ان ا الميمن كبمص ا كعاًاة الكميي . 

وعبد اسكبًااًا اساسب ا خ ان الميمن لقصر مسكمبال  فر ه يك  اياًاة الميمن الدفكبين لقصر أو)اليبدة  
ابلن لالسكبًااًا املعدلن.  كيجن لع إل اساسب ا خ ان الميمن  يج  أال ي يد  امليلدة للبمد( كل  قيمكه الم

الميمن الدفكبين الك  كاق من املم ن يحديداا فيما لي ل  يك  االعكباا بخسارة اال خ ان ا الميمن  
لقصر )أو اليبدة امليلدة للبمد( االل السبيا  السابمن. يك  االعكباا باسكبًااًا اسارة اال خ ان ا  
الكميي    كعاًاة  بمبلغ  مسجال  املعب   لقصر  الدفكبين  الميمن  ي ن  ل   ما  الدار  بياق  باالأ ا  الميمن 

 فعبدسل يك  معالجن اسكبًااًا اسارة اال خ ان ا الميمن ومعالجكها ك ياًاة ا كعاًاة الكميي .

 

ا ياريخ البيا ا     يك  ااكبار امليليًاا  غيب امللميسن الك  لها أعمار ك كالين غيب محدًاة سبييأا كما 
 املالين وعبدما يشيب الظبوا كل  ابكمالين ا خ ان قيمن الميمن الدفكبين. 
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 األدوات املالية  5.4
 

 املوجودات املالية  5.4.1
 

 التصنيف والتحقق املبدئي

 موجودات مالية بالتكلفة املطفأة   •

وأرصدة مديبن أاب "  "ووًااسع  يكلمن امليليًاا  املالين املدرلن بالك ل ن املط ية ىلع "كم  مديبن  
 أللر"  "والبمد والبمد املعاًال".

 

ي يق   وأال  الكاليين  الشبطين  من  كال  يسكيا  عبدما  املط ية  بالك ل ن  املالين  امليليًاا   قياس  يك  
 مصب ن بالميمن العاًالن من االل الببح أو الخسارة: 

o ر يدفما   مدين يعاقدين ويبكج  محك ظ به ا كطار  ميكج أعمال ادفه االبك ا  باألصر لكحصي
عن قبوطه الكعاقدين  ا يياريخ معيبن  يدفما   مدين يعكبب فم  مدفيعا  ألصر الدين وفاسدة  

 ىلع أصر الدين الماس .

 

 القياس الالحق  •

يخ يض   يك   ال علين.  ال اسدة  طبيمن  باسكخدام  املط ية  بالك ل ن  البمن  امليليًاا   اله  قياس  يك  
ال ياسد واألرباح والخساسب من يحيير  الك ل ن   كيباًاا   الميمن. يك  كًاراج  املط ية بخساسب اال خ ان ا 

عمال  ألببين واال خ ان ا الميمن  ضمن الببح أو الخسارة. يك  كًاراج أي ربح أو اسارة من كلاا  االعكباا  
 ا بياق الدار.

 

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  •

مسكحمن من عمال  ممابر يمدي  ادما  ا سيامل البشاح االعكياًاي لقعمال.    يمهر اللم  املديبن مبالغ 
يك  ككبا  اللم  املديبن مبدسيا بالميمن العاًالن ويك  قياسها البما بالك ل ن املط ية باسكخدام طبيمن  

)كيلاح   كل   البلير  االسكما ين املكيقعن. يبل   الخساسب  ال علين   اقصا مخصص  للم يد24ال اسدة  من    ( 
 الك اصير بيل اساسب االسكماق املكيقعن. 
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 ودائع ألجل  •

 أقهب من ياريخ اريدار. 3يك  كيدار اليًايعن أللر لد  الببير ولها فكبة اسكحمامل يعاقدين يكجاوا 

 

 النقد والنقد املعادل •

كالكن أقهب أو  يكيلا ببد البمد والبمد املعاًال من وًااسع قصيبة األلر كا  فكبة اسكحمامل أصلين االل  
 أقر من ياريخ اريدار وبسابا  لارين لد  الببير.

 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي •

طبيمن معدل ال اسدة ال علين ا  طبيمن البكساب الك ل ن املط ية لقصر املال  وييايع ال اسدة ىلع  
البمد املكحصال   اللي يخص   ال عل  اي املعدل  ال اسدة  كق معدل  الصلن.  كا   ين املسكمبلين  ال كبة 

 . املمدرة يمامن من االل العمب ار كال  املكيقع لقصر  أو  بس  ال كبة األقصب  بيهما كاق كلا مباسبن

 استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

يم ن   املكالبة   بابن  به  غيب محك ظ  مل ين  السكهمار بميمل  املبدس   الكحم   يمبر  عبد  أق  للشبكن 
بش ر ال رلعن فيه أق يعبن يايبا  البمن ا الميمن العاًالن لالسكهمار ضمن الدار الشامر اآلاب. يك   

 الا المبار ىلع أساس كر اسكهمار ىلع بده. 

 

 القياس الالحق  •

األربا كريباًاا  ضمن  األرباح  ييايعا   كًاراج  يك   العاًالن.  بالميمن  امليليًاا  البمأا  قياس اله  أو  يك   ح 
الخساسب ما ل  يمهر الكيايعا  بش ر واضح اسكبًااًا ل   من ي ل ن االسكهمار. يك  ككبا  صاا األرباح أو  

 .الخساسب األاب  ضمن الدار الشامر اآلاب  وال يك  كعاًاة يصبي ها  هاسيأا كل  أاألرباح أو الخساسب
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 انخفاض قيمة املوجودات املالية 

من الشبكن أق يميم بعمر مخصص لخساسب االسكماق املكيقعن    9يكطل  املعيار الدول  للكماريب املالين  
 عن كافن أًاوا  الدين  والك  ال يك  كًارالها بالميمن العاًالن من االل الببح أو الخسارة.

 

الكعاقدين املسكحمن بميل  العمد  يعكمد اساسب االسكماق املكيقعن ىلع ال بمل بين الكدفما  البمدين 
وكافن الكدفما  البمدين الك  يكيقع الشبكن يسلمها. عبدسل يك  اص  البمص ىلع  حي يمبيب  ملعدل  

 ال اسدة ال علين األصلين لقصر.

 

بش ر   اال خ ان  رب   وأم ن  البمن  فكبا   الميمن ا  اال خ ان ا  اساسب  مبلغ  ا خ ض  لي  وفيما 
ككبا  اال خ ان  يك  ع إل اساسب اال خ ان ا الميمن للميليًاا  املالين    ميضيع  بحدث يمع بعد 
 املدرلن بالك ل ن املط ية.  

 

   يك  قياس مخصصا  الخساسب ىلع أي من األسإل الكالين: 9وفمأا للمعيار الدول  للكماريب املالين 

o   ن املكيقعن الك  يبكج عن  قهبأا: واله ا  الخساسب االسكما ي  12الخساسب االسكما ين مكيقعن ىلع مدار
   قهبأا بعد ياريخ البيا ا  املالين 12أبداث الكعهب املحكملن االل فكبة 

o   الخساسب االسكما ين املكيقعن ىلع مدار عمب األًااة: واله ا  الخساسب االسكما ين املكيقعن الك  يبكج
 عن كافن أبداث الكعهب املحكملن ىلع مد  العمب املكيقع لقًااة املالين.

 

يميإل الشبكن مخصصا  الخسارة بمبلغ يعاًال اساسب االسكماق املكيقعن ىلع مدار عمب األًااة  باسكهبا   
اليًااسع أللر واألرصدة لد  الببير واليًااسع قصيبة األلر )أي مخاطب الكعهب الك  يحدث ىلع مدار العمب  

  والك  يك  قياسها ىلع  حي  املكيقع لقًااة املالين( الك  ل  ي يد بش ر ليابي مبل الكحم  املبدس  
 قهبأا. 12اساسب االسكماق املكيقعن ىلع مدار 

 

يعاًال اساسب   بمبلغ  األاب   واألرصدة املديبن  لللم  املديبن  الخساسب  الشبكن قياس مخصصا   ااكار  
 االسكماق املكيقعن ىلع مدار عمب األًااة باسكخدام األسليب املبس . 
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ا ككا كا و املخاطب  ما  االعكباا املبدس   عبد يحديد  ااًا  بش ر ليابي مبل  السكما ين ألصر مال  قد 
وعبد يمديب الخساسب االسكما ين املكيقعن  ييال الشبكن ا اعكباراا املعليما  املعميلن والك  يم ن  
يمدي  أًالن عليها ويعكبب كا  صلن ومكابن ًاوق ي اليا أو لهيًا كبيبة. والا يكلمن كالأ من املعليما   

واملعليما   والكحالي املعلن  االسكما    والكميي   للشبكن  الكاريخين  الخببة  ببا أ ىلع  والبيعين  ال مين  ر 
 االسكطالعين. 

 

ا ملو فكبة اسكحماقها   ككا  ااًا  بش ر ليابي  االسكما ين ألصر مال  قد  أق املخاطب  الشبكن  ي كبن 
 ييمأا.   365بيكهب من  

 

 لن:يعكبب الشبكن أق األصر املال  قد يعهب ا با

o   أال ي يق من املحكمر أق يدفع املمكبن الك امايه االسكما ين كل  الشبكن بال امر  بدوق لجي  الشبكن
 كل  ايخاك كلبا ا  مهر يحمي  أورامل مالين )كق كاق ابار أي مبها محك ظ به( 

o  ييمأا.  365أو ا ملو فكبة اسكحمامل األصر املال  بيكهب من 

 

االعكبار عبد يمديب الخساسب االسكما ين املكيقعن ا  أقص  فكبة يعاقدين  كق أقص  فكبة يك  أالاا ا  
 يكعبن االلها الشبكن للمخاطب االسكما ين. 

 

 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة  •

الخساسب   االسكما ين. يك  قياس  للخساسب  االبكمالين املبلحن  االسكما ين املكيقعن ا  يمديب  الخساسب  كق 
الحالين ل افن باال  العج  ا البمد )بمعب   ال بمل بين الكدفما  البمدين املسكحمن    االسكما ين بالميمن 

كل  املبشية وفمأا للعمد والكدفما  البمدين الك  يكيقع الشبكن اسكالمها(. يك  اص  الخساسب االسكما ين  
 املكيقعن بمعدل ال اسدة ال علين لقصر املال . 
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 املوجودات املالية )تتمة( انخفاض قيمة  •

 املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية  

بالك ل ن   املدرلن  املالين  امليليًاا   كا و  ككا  ما  بكميي   الشبكن  يميم  مالين   بيا ا   كر  ياريخ  ا 
ير  املط ية قد ا خ لو قيمكها االسكما ين أم ال. يعكبب األصر املال  قد ا خ لو قيمكه االسكما ين عبد وق

 بدث أو أكهب له  ييكيب ضار ىلع الكدفما  البمدين املسكمبلين لقصر املال .

 عرض انخفاض القيمة  

بالك ل ن املط ية يك  اصمها من كلمال    الك  يك  قياسها  المبون للميليًاا  املالين  كق مخصصا  
 الميمن الدفكبين للميليًاا .  

 

كق اساسب اال خ ان ا الميمن املكعلمن باللم  الكجارين املديبن واألرصدة املديبن األاب  يك  عبضها  
 بش ر مب صر ا بياق الدار.

 

 مدينة أخرى ذمم مدينة وأرصدة 

)كيلاح   باللم   24يعبن  املكعلمن  املكيقعن  االسكما ين  الخساسب  ابكساب  بيل  الك اصير  من  م يدأا   )
املديبن. ييال الشبكن ا اعكباراا البميكج وبعض االفكباضا  املسكخدمن ا ابكساب اساسب االسكماق  

 املكيقعن كمصاًار رسيسين للكمديبا  غيب امل كدة. 

 

  5-3ب االسكما ين املكيقعن ببا أ ىلع الخببة من الخساسب االسكما ين ال علين ىلع مد   ي  ابكساب الخساس
 سبيا  سابمن. قامو الشبكن بابكساب معدال  اساسب االسكماق املكيقعن لعمالسها. 

 

كق باال  الكعبن ضمن كر مجميعن قد ي  يمسيمها كل  قطاعا  ببا أ ىلع اصاسص املخاطب االسكما ين  
هر ًارلن مخاطب االسكماق والبطامل والمطار الجاباا وبالن الكخلا عن السداًا ومدة العالقن  املشكبكن م 

 و ير املبكج اللي ي  قباؤه  بيهما يبطب  كلا.

 

ي  يعدير الخببة من الخساسب االسكما ين ال علين من االل عيامر عدًاين لكع إل ال بوقا  بين الحاال   
الك  ي  فيه ال كبة  الشبكن بيل  االقكصاًاين االل  ورأي  الحالين  الكاريخين والظبوا  ا يجميع املعليما  

 الظبوا االقكصاًاين ىلع األعمار املكيقعن لللم  املديبن.  
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 إلغاء االعتراف باملوجودات املالية 

يسكبعد الشبكن األصر املال  فم  عبد ا كها  الح  ا اسكالم الكدفما  البمدين من األصر أو يميم  
األصر املال  وكافن مخاطب ومبافع املل ين له بش ر ليابي كل  قبكن أاب . عبدما ال يميم  بكحيير  

الشبكن بكحيير أو االبك ا  ىلع  حي ليابي ب امر مخاطب ومبافع مل ين األصر ويسكمب ا الكح    
الك  قد  ا األصر املحيل  يهبو الشبكن بصكها ا الا األصر والك امها املكعل  به بالبسبن للمبالغ  

يكعين عليها ًافعها. يسكمب الشبكن ا االعكباا باألصر املال  ككا ابك ظو ب افن مخاطب وم ايا مل ين  
 األصر املال  املحيل. 

 

 املطلوبات املالية  5.4.2

 التحقق املبدئي والقياس 

بح  يك  يصبيا املطليبا  املالين  عبد الكحم  املبدس   كمطليبا  مالين بالميمن العاًالن من االل الب
 أو الخسارة  أو كم  ًااسبن  أو كمشكما  مصب ن كيًاوا  ياطين ا ياطين فعالن  بيهما كاق كلا مباسبأا. 

يك  كًاراج كافن املطليبا  املالين مبدسيا بالميمن العاًالن  ا بالن المبون واللم  الداسبن   اقصا ي اليا  
 املعامال  املكعلمن بها بش ر مباقب. 

 

 السياسات املحاسبية املهمة )تتمة( .  ملخص 5
 

 األدوات املالية )تتمة( 
 

 املطلوبات املالية )تتمة( 
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 يكلمن املطليبا  املالين للشبكن "قبن من الشبكن األم" "وكم  ًااسبن وأرصدة ًااسبن أاب ".

 

 قرض من الشركة األم 
بصاا الميمن العاًالن بعد اص  الك اليا املك بدة. والبمن ُيدرج  ي  كًاراج قبن من الشبكن األم مبدسيأا  

بياق   االسكبًااًا ا  وقيمن  املعاملن(  ي اليا  ) اقصا  املحصال   بين  فبمل  أي  ويهبو  املط ية  بالك ل ن 
 الدار الشامر ىلع مد  فكبة المبون باسكخدام طبيمن ال اسدة ال علين. 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
اللم ي  قباؤاا ضمن  يكمهر  الك   الخدما   قيمن  لسداًا  االلك ام  األاب  ا  الداسبن  واألرصدة  الداسبن    

البشاح االعكياًاي لقعمال. ويك  كًارالها مبدسيا بالميمن العاًالن ويماس البما بالك ل ن املط ية باسكخدام  
اًا االل سبن أو أقر  طبيمن معدل ال اسدة ال عل . ويك  يصبي ها كمطليبا  مكداولن ككا اسكحمو السد

 )أو االل الدورة الكشايلين الطبيعين للعمر  أيهما أطيل(  وكال يج  يصبي ه  كمطليبا  غيب مكداولن. 
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 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية 
يك  كلاا  االعكباا بااللك ام املال  عبدما يك  اليفا  بااللك ام أو كلااؤه أو   اًاه. عبدما يك  اسكبدال الك ام  
قاس  بالك ام آاب من   إل املمبن بشبوح مخكل ن كل  بد كبيب أو أق يك  يعدير قبوح االلك ام املال   
الماس  بش ر كبيب. يك  معاملن الكبدير أو الكاييب كرلاا  اعكباا ألصر االلك ام وكًاراج الك ام لديد  ويك   

 كًاراج ال بمل بين المي  الدفكبين كا  الصلن ا بياق الدار الشامر. 

 املقاصة 

يك  املماصن بين امليليًاا  واملطليبا  املالين وصاا املبلغ املبين ا بياق املبك  املال  ككا كا و  
ابار بميمل قا ي ين بالين قابلن الكب يل ملماصن املبالغ املعكبا بها وييلد  ين السداًا ىلع أساس  

 وابد. الصاا أو اسكبًااًا امليليًاا  ويسيين املطليبا  ا آق 

 

 مخصصات

يهبو املخصصا  فم  عبدما ي يق ىلع الشبكن الك ام بال  )قا ي   أو مكيقع بدوكه(  كيجن لحدث  
ساب  ي يق من املبلح معه أق يكطل  كلا يدفما صاًارا للميارًا االقكصاًاين لكسيين االلك ام  مع كم ا ين  

 كلبا  يمديب ملبلغ االلك ام بش ر ميكيمل به. 

 

كمخصص اي أفلر يمديب للمبلغ املطليب لكسيين االلك ام الحال  بكاريخ بياق املبك     كق املبلغ املدرج 
املال   مع األال ا االعكبار املخاطب وباال  عدم الكيكد املحيطن بااللك ام. عبدما يك  قياس مخصص  

الميمن الحالين    باسكخدام الكدفما  البمدين املمدرة لسداًا االلك ام الحال   فرق الميمن الدفكبين له يمهر
 لكلا الكدفما  البمدين.

 

عبدما ي يق من املكيقع اسكبًااًا بعض أو كافن املبافع االقكصاًاين الالامن لسداًا مخصص من طبا كالل   
يك  االعكباا باملبلغ املدين املسكح  كيصر وكلا ا بال الكيكد ال عل  من اسكبًااًا املبلغ ويحديد  

 قيمن اللم  املديبن بميكيقين.

 س املال  رأ

يصبا األسه  العاًاين كحميمل مل ين. كق الك اليا ارضافين املبيبطن مباقبة برصدار أسه  لديدة يك   
 عبضها ضمن بميمل املل ين كخص  من املبالغ املحصلن. 

 عالوة إصدار أسهم  

لقسه  املصدرة.  يمهر عالوة ارصدار ا اياًاة قيمن البمد املحصر عبد كصدار األسه  عن الميمن االسمين  
 كق عالوة ارصدار غيب قابلن للكيايع كال ا الحاال  الك   ص عليها الما يق. 
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 مكافأة نهاية خدمة املوظفين
لخط    الكيظيا طبمن  ا كها   للميظ ين عبد  مبالغ  ال ييك  بسداًا  العمر  لما يق  الشبكن وفمن  يميم 

ا ًاول أاب   فيك  ابكساب م افية  هاين الخدمن    السحن م ايا محدًاة. بالبسبن للعاملين غيب ال ييكيين 
وابدة عبد  هاين ادمن   املبالغ ًافعن  يلا  ويك  سداًا  الدول.  الساسدة ا اله  العمر  لميا ين  وفمن 
كامر   وقير  بافكبان  املبلغ املسكح   االلك ام غيب مميل ويك  بسابه ىلع أساس  كق الا  امليظ ين. 

ملين ا ياريخ البيا ا  املالين. يكيقع ارًاارة أق ي ًاي اله الطبيمن كل   االلك ام كبكيجن ر ها  ادمن العا
 يمبي  ميكيمل فيه للميمن الحالين لاللك ام ىلع الشبكن. 

للكيميبا    العامن  امل سسن  كل   مسااما   بكمدي   الشبكن  يميم  ال ييكيين   للميظ ين  بالبسبن 
ا  الشبكن ا اله املبالغ الك  يك  يحميلها  االلكماعين كبسبن من مبيبا  امليظ ين. ويبحصب الك ام

 ىلع املصاريا عبد اسكحماقها.

 

 عقود اإليجار

يميم الشبكن  ا بداين عمد اريجار  بكميي  ما ككا كاق العمد يمهر عمد كيجار أو يكلمن كيجار. وكلا ككا  
 مب عن. كاق العمد يبمر الح  ا السيطبة ىلع اسكخدام أصر محدًا ل كبة من اليقو ممابر  

 عندما تكون الشركة هي الطرف املستأجر  

يميم الشبكن بكطبي   هجأا وابدأا لإلكبا  والمياس بشيق لميع عميًا اريجار باسكهبا  عميًا اريجار قصيبة  
األلر وعميًا كيجار امليليًاا  مبخ لن الميمن. يميم الشبكن باالعكباا بالك اما  عميًا اريجار لاللك ام  

ًافعا    امليليًاا   بسداًا  اسكخدام  ا  الح   يمهر  الك   االسكخدام  ب   بميليًاا   وكللا  اريجار 
 املعبين.

 

 

 أ( موجودات حق االستخدام 

يميم الشبكن ا ياريخ بداين عمد اريجار بركبا  ميليًاا  ب  االسكخدام )أي الكاريخ اللي ي يق فيه  
ميليًاا  ب  االسكخدام بالك ل ن  اقصأا أي كط ا  مكباك   األصر محر العمد مكابأا لالسكخدام(. يك  قياس  

واساسب اال خ ان ا الميمن ومعدالأ بيي كعاًاة قياس اللك اما  عميًا اريجار. يكلمن ي ل ن ميليًاا   
ب  االسكخدام املبلغ املهبو اللك اما  عميًا اريجار  والك اليا املباقبة األولين املك بدة  وًافعا  اريجار  

ن ا أو قبر ياريخ البد   اقصأا أي بياف  كيجار مسكلمن. ما ل  ي ن الشبكن مكيكدة بش ر معميل  املسكلم
من الحصيل ىلع مل ين األصر امل لب ا  هاين مدة عمد اريجار  يك  كط ا  ميليًاا  ب  االسكخدام  

أيهما أقبب. يخلع  املهبكن بطبيمن المس  الهابو ىلع مد  العمب ار كال  املمدر أو مدة عمد اريجار  
 ميليًاا  ب  االسكخدام كل  اال خ ان ا الميمن. 
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 ب( التزامات عقود اإليجار

ا ياريخ بداين عمد اريجار  يميم الشبكن بركبا  الك اما  عميًا اريجار املماسن بالميمن الحالين لدفعا   
ًا اريجار ًافعا  كابكن )يشمر  عمد اريجار املكعين سداًااا ىلع مدار مدة عمد اريجار. يكلمن ًافعا  عمي

الدفعا  الهابكن ا لياباا(  اقصأا أي بياف  كيجار مسكحمن المبض  وًافعا  اريجار املكايبة الك  يعكمد  
ىلع م قب أو معدل  واملبالغ املكيقع سداًااا وفمأا للما ا  الميمن املكبمين. ويكلمن ًافعا  اريجار  

كن مكيكدة بصيرة معميلن من ممارسن الا الخيار  وًافعا  غباما   سعب ممارسن ايار الشبا  ككا كا و الشب 
االعكباا   يك   اريجار.  عمد  ك ها   لخيار  الشبكن  ممارسن  يع إل  اريجار  مدة  كا و  ككا  اريجار   عمد  ك ها  
فيه   يمع  الك   ال كبة  أو سعب كمصبوا ا  يعكمد ىلع م قب  ال  والك   املكايبة  اريجار  بدفعا  عمد 

 الظبوا الك  يسكدع  سداًا الدفعا .  األبداث أو 

باسكخدام   ياريخ بداين عمد اريجار  الشبكن ا  اريجار  يميم  الحالين لدفعا  عمد  الميمن  عبد بساب 
معدل االقكبان ارضاا ككا كاق معدل ال اسدة اللمب  ا عمد اريجار ال يم ن يحديده بسهيلن. بعد  

الك اما  ع مبلغ  اياًاة  يك   البد    اريجار  ياريخ  ال اسدة ويخ يض ًافعا  عمد  يباك   لكع إل  اريجار  ميًا 
املسكلمن. بارضافن كل  كلا  يك  كعاًاة قياس الميمن الدفكبين اللك اما  عميًا اريجار ا بالن بدوث  
أي يعدير أو ياييب ا مدة عمد اريجار أو بدوث ياييب ا ًافعا  اريجار الهابكن ا لياباا أو بدوث  

 ميي  قبا  األصر محر العمد.ياييب ا ي

 ج( عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة 

يطب  الشبكن سياسن ارع ا  من ككبا  عميًا اريجار قصيبة األلر ىلع عميًا اريجار قصيبة األلر الخاصن  
يخ بداين العمد وال يكلمن ايار  قهبأا أو أقر اعكبارأا من يار  12باملعدا  )أي عميًا اريجار الك  ي يق مديها  

كيجار   عميًا  الميمن ىلع  مبخ لن  امليليًاا   كيجار  عميًا  ككبا   من  ارع ا   ببد  كللا  يطب   قبا (. 
املعدا  امل كبين الك  يعكبب كا  قيمن مبخ لن. يك  ككبا  ًافعا  اريجار بعميًا اريجار قصيبة األلر  

ىلع أساس المس  الهابو ىلع مد  فكبة عمد اريجار  وعميًا كيجار امليليًاا  مبخ لن الميمن كمصبوا  
 ا بياق الدار.

 .   ملخص السياسات املحاسبية املهمة )تتمة( 5
 تحقق اإليرادات  

يميم الشبكن بكمدي  ادما  اليساطن لعمالسها من االل بيع وقبا  األسه . عبد أًاا  ادمن بيع أو قبا   
العميلن الك  يكيقع اسكحماقه ممابر ادمن اليساطن الك     األسه   يميم الشبكن بكحم  اريباًاا  بمبلغ

يمدمها. يكمهر عميلن الشبكن ا صاا املبلغ املمابر الك  يحصر عليه الشبكن بعد يمدي  الخدما   
 املكعين يمديمها. 

لمد الصو الشبكن بش ر عام كل  أ ها وكير ا يمدي  ادما  اليساطن  ظبأا ألق املمابر لد  الشبكن  
 ي يق ا صيرة كيباًاا  عميلن يك  اسكالمها عبد يب يل معامال  قبا  / بيع األسه .  
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 اعتبارات املوكل مقابل الوكيل 
قامو الشبكن برببام عميًا ملعامال  مع عمالسها لشبا  األسه . الصو الشبكن بش ر عام كل  أ ها يعمر  

: اريباًاا   15ا قبكا  اليساطن كيكير وفمأا للم قبا  الكالين اليارًاة ا املعيار الدول  للكماريب املالين  
 من عميًا مع عمال .  

 يلن الكداول: وفمأا لللا  قامو الشبكن بركبا  كيباًاا  عم

o .ال يكدار الشبكن ا يحديد سعب األسه  الك  يك  بيعها أو قباؤاا ا قبكا  اليساطن 

o  .ليسو الشبكن مس ولن بش ر أساس  عن  مر األسه  من أو كل  عمالسها 

 يكمهر كيباًاا  الشبكن فيما يل : 

 إيرادات عموالت التداول 
ع بريباًاا   املكعلمن  األًاا   الك اما   اسكي ا   امبين  يك   اليساطن ا  مطن  عمليا   من  الشبكن  ميلن 

 محدًاة عاًاةأ ما ي يق عبد كببام معامال  الشبا  / البيع لقسه  لعمالسها. 

 أرصدة عقود 
 ذمم مدينة 

يكمهر اللم  املديبن ا ب  الشبكن ا الحصيل ىلع املبلغ املمابر واللي ي يق غيب مشبوطأا )أي  
سكحمامل املبلغ املمابر(. يبل  البلير كل  السياسا  املحاسبين  يشكبح فم  ا ملا  مدة امبين قبر ا

 .(. 5.4.1للميليًاا  املالين ا )كيلاح 

 إيرادات أخرى 
كق أ يار اريباًاا  األاب  للشبكن يكمهر بش ر رسيس  ا كيباًاا  فياسد والك  يك  االعكباا بها باسكخدام  

 طبيمن معدل ال اسدة ال عل . 

 صلة معامالت مع أطراف ذات 

يكمهر األطباا كا  الصلن ا كبار املساامين  وأعلا  مجلإل ارًاارة  وميظ   ارًاارة البسيسيين للشبكن  
والشبكا  الك  يسيطب عليها اله األطباا أو الك  لها ييكيب ليابي عليها. يك  كلبا  كافن العمليا  املالين  

 وبميافمن كًاارة الشبكن.مع األطباا كا  الصلن ىلع أسإل يجارين بحكن 

 الضرائب 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كق الشبكن مطالبن قا ي ا باملساامن ا م سسن ال ييو للكمدم العلم . يدرج مسااما  الشبكن ا  
م سسن ال ييو للكمدم العلم  كمصبوا ا ال كبة الك  يطل  فيها مساامن الشبكن قا ي ا. ي بن  

% من صاا ربح الشبكن  اقصا االسكمطاعا  املسميح  1ال ييو للكمدم العلم  ببسبن  بصن م سسن  
 بها.
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 الزكاة 

. ي بن ال كاة ببسبن  2006لسبن    46قامو الشبكن بابكساب مخصص لل كاة وفما ملكطلبا  الما يق رق  
 % من صاا ربح الشبكن  اقصا االسكمطاعا  املسميح بها.1

 

 ة املهمة )تتمة( . ملخص السياسات املحاسبي5

 

 األحداث الطارئة

ابكمال   ي ن  ل   ما  عبها  ارفصاح  يك   ل ن  املال   املبك   بياق  املحكملن ا  املطليبا   ككبا   يك   ال 
 الكدفما  البمدين للميارًا املكمهلن ا املبافع االقكصاًاين بعيد. 

يك    بياق املبك  املال  ل ن  ككبا  امليليًاا  املحكملن ا  يك   ارفصاح عبها عبد ابكمال بدوث  ال 
 يدفما  مديا للمبافع االقكصاًاين.

 األحكام املحاسبية املهمة والتقديرات غير املؤكدة واالفتراضات 

كق كعداًا البيا ا  املالين للشبكن يكطل  من كًاارة املجميعن وضع أب ام ويمديبا  وافكباضا  ي كب ىلع  
وامل لإليباًاا  واملصبوفا   املدرلن  املالين. ومع  املبالغ  البيا ا   فكبة  ياريخ  واملطليبا  ا  يليًاا  

كلا  فرق عدم الكيكد من اله االفكباضا  والكمديبا  يم ن أق ي ًاي كل   كاسج يكطل  يعدير ليابي ا  
 الميمن الدفكبين لقصر أو االلك ام املكيكب ا ال كبا  املسكمبلين. 

 

 األحكام املحاسبية املهمة 

عملين   بكحديد  االل  وافكباضا   يمديبا   بعمر  الشبكن  قامو  للشبكن   املحاسبين  السياسا   يطبي  
 املبالغ املهبكن ا البيا ا  املالين. وأا  اسكخدام لقب ام والكمديبا  اي كما يل : 

 

 تصنيف املوجودات املالية   

العاًالن من االل الببح أو    عبد اقكبا  أًااة مالين  يمبر الشبكن ما ككا كاق من اللبوري يصبي ها "بالميمن
الخسارة" أو "بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب" أو "بالك ل ن املط ية". يكطل  املعيار الدول   

اسكباًاأا    –باسكهبا  أًاوا  بميمل املل ين واملشكما    – يميي  كافن امليليًاا  املالين    9للكماريب املالين 
 م ا كًاارة األصيل واصاسص الكدفما  البمدين الكعاقدين لقًاوا . كل   ميكج أعمال الشبكن املسكخد
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 العمر اإلنتاجي للموجودات امللموسة وغير امللموسة  

السكهالر   املمدر  ار كال   العمب  الشبكن  يبالع  املهمن   املحاسبين  السياسا   ا  مبين  اي  كما 
ة الشبكن ىلع قباعن بيق يمديبا  العمب  ميليًاايها امللميسن وكط ا  ميليًاايها غيب امللميسن. كق كًاار

 ار كال  لهله امليليًاا  مالسمن.

 

 عقود اإليجار
 (   من بين أمير أاب    ما يل :16يشمر اآلرا  الهامن املطليبن لكطبي  املعيار الدول  للكماريب املالين رق  )

o .يحديد ما ككا كاق العمد )أو ل   مبه( يكلمن عمد كيجار 

o   كاق من امل كد بش ر معميل أق ايار الكمديد أو ار ها  سُيمارس يحديد ما ككا 

o  .)يصبيا اي اقيا  عميًا اريجار )عبدما ي يق املبشية الطبا امل لب 

o .يحديد ما ككا كا و املدفيعا  املكايبة كابكن ا لياباا 

o . يحديد ما ككا كا و ابار عميًا كيجار مكعدًاة ا الكبيي 

o  امل لبة وغيب امل لبة. يحديد أسعار البيع للعباصب 

 

 التقديرات غير املؤكدة واالفتراضات 

كق االفكباضا  املسكمبلين واملصاًار البسيسين للكمديبا  غيب امل كدة بكاريخ البيا ا  املالين  والك  لها  
اطب ليابي يكسب  ا يعدير ماًاي للمي  الدفكبين للميليًاا  واملطليبا  االل السبن الماًامن قد  

 ي  قببها فيما يل :  

 

 يميي  اسكهمار أًاوا  بميمل املل ين غيب املسعبة. 

 سكبد يميي  اسكهمارا  األسه  غيب املسعبة عاًاة كل  وابدة مما يل :ي

o  .معامال  بديهن ىلع أسإل يجارين بحكن 

o .الميمن العاًالن الحالين لقًاوا  األاب  املشابهن بش ر ليابي 

o   الكدفما  البمدين املكيقعن مخصيمن باملعدال  الحالين املطبمن لببيًا كا  قبوح وسما  مخاطب
 مشابهن.

o ج الكميي  األاب .  ماك 

يكطل  يحديد الكدفما  البمدين وعيامر الخص  لالسكهمارا  ا أًاوا  بميمل املل ين غيب املسعبة  
 يمديبا ااما. 
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 األحكام املحاسبية املهمة والتقديرات غير املؤكدة )تتمة( 

 التقديرات غير املؤكدة )تتمة(

 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة 
اال خ ان ا الميمن يحدث عبدما يكجاوا الميمن الدفكبين لقصر )أو وبدة ييليد البمد( الميمن المابلن  كق  

لالسكبًااًا. وا  يمهر الميمن العاًالن  اقصأا الك اليا الالامن للبيع أو الميمن املسكخدمن  أيهما أىلع.  
بيا ا  املكابن من معامال  البيع ا  يك  بساب الميمن العاًالن مطبوبأا مبها ي اليا البيع ببا أ ىلع ال

معامال  يجارين بحكن من أصيل مماكلن أو أسعار السيمل املكابن مطبوبأا مبها الك اليا ارضافين املطليبن  
كق   البمدين.  الكدفما   أساس  ميكج اص   املسكخدمن ىلع  الميمن  يمديب  يك   باألصر.  الكعبا  رلاا  

املياا ن عن  البمدين  ايجن  كعاًاة    الكدفما   أ شطن  يكلمن  ال  وا   الكالين   سبيا   للخمإل  املالين 
)أو   أًاا  امليليًاا   أي اسكهمارا  ليابين سكحسن  أو  الشبكن غيب ملك من بها بعد   أق  الهي لن  بيل 
اليبدة امليلدة للبمد( ا املسكمبر. كق الميمن املسكبًاة ا  األكهب بساسين ملعدل الخص  املسكخدم  

الكدفما    البمي  ا  ميكج  ومعدل  املسكمبلين  البمدين  الكدفما   كل   بارضافن  املخصيمن  البمدين 
 املسكخدم ألغبان الكمديب. 

 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للذمم املدينة 

يسكخدم الشبكن لدول مخصص البكساب الخساسب االسكما ين املكيقعن لللم  املديبن. يسكبد معدال   
االسكحمامل بالبسبن ل ئا  قطاعا  العمال  املخكل ن الك  لها أ ماح اسارة  املخصص كل  فكبة ا ملا   

بش ر   املخصص  لدول  يسكبد  العمير(.  و ير  الخدما   و ير  الجابافين  املبطمن  بس   )أي  مماكلن 
 مبدس  كل  املعدال  الكاريخين امللحيظن للكعهب لد  الشبكن.

 اريخين للخساسب االسكما ين باملعليما  املسكمبلين.  سيا يميم الشبكن بكميي  الجدول لكعدير الخببة الك

ىلع سبير املهال  ككا كاق من املكيقع يداير األوضار االقكصاًاين املسكمبلين )أي كلمال  البايج املحل   
ورسملن أسيامل األورامل املالين( ىلع مدار السبن الماًامن واللي قد ي ًاي كل  ال ياًاة ا عدًا باال  الكعهب  

ال املعدال   ا قطار  يك  يحديل  يمبيب   ياريخ كر  الكاريخين. ا  الكعهب  يعدير معدال   يك   يساطن  
 الكاريخين امللحيظن للكعهب  ويك  يحلير الكايبا  ا الكمديبا  املسكمبلين. 

يك  كلبا  يمديب ليابي لكميي  الكباب  بين املعدال  الكاريخين امللحيظن للكعهب واألوضار االقكصاًاين  
ين والخساسب االسكما ين املكيقعن. يكيكب مبلغ الخساسب االسكما ين املكيقعن بالكايبا  ا الظبوا  املسكمبل 

بالشبكن   الخاصن  االسكماق  لخساسب  الكاريخين  الخببة  ي يق  ال  قد  كللا  املسكمبلين.  االقكصاًاين  واألوضار 
ملسكمبر. يك  ارفصاح عن  ومسكمبر األوضار االقكصاًاين بمهابن م قب كل  الكعهب ال عل  للعمير ا ا 

 (.24املعليما  املكعلمن بالخساسب االسكما ين املكيقعن لللم  املديبن للشبكن ا )كيلاح 
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 تقدير معدل االقتراض اإلضايف لعقود اإليجار

ال يم ن للشبكن أق يحدًا بسهيلن معدل ال اسدة اللمب  ا عمد اريجار  وبالكال   فر ها يسكخدم معدل  
ال اسدة اللي  االقكبان   الك اما  عميًا اريجار. كق معدل االقكبان ارضاا يمهر معدل  ارضاا لمياس 

للحصيل ىلع   الالامن  األميال  مماكر   وبلماق  مماكلن  مدة  القكبان  ىلع  سداًاه  الشبكن  يكعين ىلع 
دل  ميليًاا  كا  قيمن مماكلن مليليًاا  ب  االسكخدام ا بيئن اقكصاًاين مماكلن. لللا يع إل مع

االقكبان ارضاا "ما يكعين ىلع الشبكن سداًاه"  واي ما يكطل  يمديبأا عبد عدم ييفب أسعار ملحيظن  
االقكبان   بكمديب معدل  الشبكن  يميم  اريجار.  وأب ام عمد  لكع إل قبوح  يعدير  كل   يحكاج  أو عبدما 

ويكطل  مبها يمدي     ارضاا باسكخدام مداال  ملحيظن )مهر معدال  ال اسدة ا السيمل( عبد ييفباا
 بعض الكمديبا  الخاصن ب ر مبشية.

 

 عقود اإليجار .6

 فيما يل  الميمن الدفكبين مليليًاا  ب  االسكخدام لد  الشبكن والحبكن االل السبن: 

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

 32,882  14,802 يناير    1كما يف      

 -   35,823 كضافا  

 ( 18,080)  ( 18,055) مصاريا كط ا  

 14,802  32,570 ديسمبر   31كما يف 

 

 )تتمة(  عقود اإليجار

 فيما يل  الميمن الدفكبين اللك اما  عميًا اريجار لد  الشبكن والحبكن االل السبن:

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

 28,908  15,632 يناير    1كما يف      

 -   35,823 كضافا  

 809  388 ي اليا يميير 

 ( 14,085)  ( 18,779) مدفيعا  االل السبن 

 15,632  33,064   ديسمبر 31كما يف 
 

(  21,000:  2021ًايبار كييك  )  21,000قامو الشبكن بركبا  مصبوا اريجار من عميًا كيجار قصيبة األلر بمبلغ  
 (.22للسبن )كيلاح 
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 بياق املبك  املال  كما يل :يك  يصبيا الك اما  عميًا اريجار ا   

 2022 
 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 -   15,537 الجزء غير املتداول 

 15,632  17,527 الجزء املتداول 

 
33,064  15,632 

 

 
 

 املوجودات غير امللموسة   .7
 

بميمن   ال ييو  بيرصن  ا  املالين  لليساطن  م ك   قبا   قيمن  ا  الببد  الا  يبلغ  يكمهر  ًافكبين 
ًايبار كييك (. ويمهر بش ر رسيس  قيمن راصن اليساطن.    11,042,602:  2021ًايبار كييك  )  11,042,602
لكبايص م ك   2006فببايب    2بكاريخ   الشبكن  ال ييو ىلع قبا   الحصيل ىلع ميافمن من بيرصن    ي  

غيب محدًاة. قامو ارًاارة    اليساطن من طبا كي صلن. كق امليليًاا  غيب امللميسن كا  أعمار ك كالين
برلبا  ًاارسن الاكبار فيما ككا كاق ابالا ابيح ا الميمن. ل  يك  يسجير أي ا خ ان ا الميمن بيل  

. ي  يحديد املبلغ  2022ًايسمبب    31ي  يمديب الميمن المابلن لالسكبًااًا بيىلع من الميمن الدفكبين كما ا  
السكخدام باسكخدام ييقعا  الكدفما  البمدين امليايكة من  المابر لالسكبًااًا ببا أ ىلع بسابا  قيمن ا

املي ا يا  املالين املعكمدة من ارًاارة والك  يشمر فكبة امإل سبيا  ببا أ ىلع البم  الكاريخ  لحج   
 الكجارة و مي اريباًاا  والحصن السيقين.

 أرصدة مدينة أخرى 

 

 2022  2021 

 
دينار  
 دينار كويتي   كويتي 

    

 575,580  652,008 نقد لدى الشركة الكويتية للمقاصة
 652,008  575,580 

 

األورامل املالين   البايجن عن  اليساطن  للمماصن للماق عمليا   ال ييكين  الشبكن  البمد امليًار ا  ُيمهر 
األرصدة البمدين  املدرلن ا بيرصن ال ييو. كق الك ييض املمبيح للشبكن ال ييكين للمماصن رًاارة اله 

 غيب قابر لإللاا . 

 



 

 49 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   .8

  2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 1,865  698 أسهم محلية غير مسعرة 

 78,272  82,492 أسهم أجنبية غير مسعرة 
 83,190  80,137 

 

املالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب وفمأا ألسالي  الكميي  امل صح  ي  يميي  امليليًاا   
 .25عبها ا كيلاح 

 

( من  78,272:  2021ًايبار كييك  )  82,492ميليًاا  مالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب  
 . (23االل مح ظن يديباا طبا كي صلن )كيلاح 

 

 وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة   .9

 

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

   136,994  72,070 ذمم مدينة  
 (3,345)   ( 310) ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 71,760  133,649 
 10,754  22,605 إيرادات وديعة ألجل مستحقة

   38,081   48,495 مصروفات مدفوعة مقدًما 
   2,222   2,222 تأمينات مستردة 
   2,915   9,036 ذمم موظفين 

 -   14 ذمم مدينة أخرى 
 154,132  187,621 
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 فيما يل  الحبكن ىلع مخصص الخساسب االسكما ين املكيقعن:

  2022  2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   
     

 3,132  3,345  الرصيد يف بداية السنة 
)ع إل( / ي يين مخصص اساسب اسكما ين  
 مكيقعن 

 (350 ) 
 

213 

 -   ( 2,685)  قط  مخصص االل السبن 

 3,345  310  الرصيد يف نهاية السنة 
 

 ودائع ألجل  .10

 

الببد وًااسع لد  الشبكن األم بمبلغ   ًايبار كييك (    2,200,000:  2021ًايبار كييك  )  1,000,000يمهر الا 
%( سبييأا ويسكح  االل فكبة ي يد ىلع كالكن أقهب ويمر  1.875:  2021% )4ببسبن  يحمر معدل ربح فعل   

 عن سبن وابدة من ياريخ اريدار. 

بمبلغ   أللر  )  1,000,000وًايعن  كييك   األم    2,200,000:  2021ًايبار  الشبكن  ميًاعن ا  كييك (  ًايبار 
 (.  23)كيلاح 

 

 النقد والنقد املعادل     .11

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 100,000  1,900,000 ودائع قصيرة األجل 

 75,677  128,568 حسابات جارية 

 2,028,568  175,677 
 

يكمهر اليًااسع قصيبة األلر ا وًااسع لد  ببا محل  )مساا  رسيس ( مميمن بالديبار ال ييك  وكا   
% كل   3.25ياريخ اريدار ويحم  معدل فاسدة يكباوح من  فكبة اسكحمامل أصلين أقر من كالكن أقهب من  

 %( سبييأا.0.875: %2021 )4.34

ًايبار كييك ( ميًاعن ا الببا املحل     100,000:  2021ًايبار كييك  )  100,000وًايعن قصيبة األلر بمبلغ  
 (.  23)مساا  رسيس ( )كيلاح 
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 رأس املال     .12

 

ًايبار    20,000,000:  2021ًايبار كييك  )  20,000,000واملدفير يبلغ  رأس مال الشبكن املصبح به واملصدر  
 فلإل للسه . لميع األسه  مدفيعن  مدأا.   100سه  بميمن اسمين  200,000,000كييك ( ميار ىلع 

 عالوة إصدار أسهم    .13

سكل   ًايبار كييك (  ا املبلغ امل   750,000:  2021ًايبار كييك  )  750,000يكمهر عالوة ارصدار والبالان  
 اياًاة عن الميمن ارسمين لقسه  لد  كصدار رأس املال. 

 احتياطي إجباري      .14

وفما ملكطلبا  قا يق الشبكا  ويعدياليه  والبظام األساس  للشبكن ويعدياليه  يك  يحيير  سبن ال يمر  
وال كاة10عن   العلم    للكمدم  ال ييو  م سسن  بصن  قبر  السبن  مدار  الشبكن ىلع  ربح  من     %سبييا 

وم افية أعلا  مجلإل ارًاارة كل  االبكياط  ارلباري وكلا بمبار يصدر من الجمعين العامن العاًاين للشبكن.  
%   50ويجيا كيماا الا الكحيير بمبار من الجمعين العامن العاًاين السبيين للشبكن ككا ااًا االبكياط  عن  

الحاال  الك   ص عليها الما يق وعمد ييسيإل  من رأس املال. كق الا االبكياط  غيب مكاح للكيايع باسكهبا   
 الشبكن. ل  يك  الكحيير كل  االبكياط  ارلباري  ظبأا ليليًا اساسب مكباكمن. 

 احتياطي اختياري     .15

وفما ملكطلبا  البظام األساس  للشبكن ويعدياليه  يجيا أق يمكطع سبيين  بمبار يصدر من الجمعين العامن  
ا  ىلع اقكباح مجلإل كًاارة الشبكن   سبن من ربح السبن للشبكن قبر بصن  العاًاين السبيين للشبكن بب

م سسن ال ييو للكمدم العلم  وال كاة وم افية أعلا  مجلإل ارًاارة لك يين ابكياط  ااكياري يخصص  
 لقغبان الك  يحدًااا الجمعين. ل  يك  الكحيير كل  االبكياط  االاكياري  ظبأا ليليًا اساسب مكباكمن. 

 

 كافأة نهاية خدمة املوظفين  م    .16

  2022  2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   

     

   160,831   172,822  الرصيد يف بداية السنة 

   39,304   34,232  املحمر االل السبن 

 ( 27,313)   ( 41,038)  املدفير االل السبن 

 172,822  166,016  الرصيد يف نهاية السنة 
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 قرض من الشركة األم      .17

ًايبار كييك ( ممبيح من الشبكن    1,000,000:  2021ًايبار كييك  )  1,000,000يمهر الا الببد قبن بمبلغ  
%( سبييأا فيمل سعب الخص  املعلن من قبر  2.5:  2021% )2.5األم )"المبن"( ويحمر معدل فاسدة ببسبن  

لسبن    95يح بابن ضماق االلك ام بالمبار رق   ببا ال ييو املبك ي ويسدًا بش ر ربع سبيي. كق المبن ممب
له     2016 املباص  األقخا   املال  ىلع  اللماق  يطبي   ظام  بشيق  املال  أسيامل  ايئن  عن  الصاًار 

بممارسن  شاح وسي  أورامل مالين ووسي  أورامل مالين م ار مسجر ا بيرصن ال ييو. قامو الشبكن  
مبلغ   ل  1,000,000بريدار  كييك  كيًايعن  )ًايبار  الابن  )كيلاح    1,000,000:  2021هلا  (.  12ًايبار كييك ( 

وي يق لميع أميال وأصيل الشبكن ضامبن لليفا  بشبوح المبن. يسدًا مبلغ المبن ىلع ًافعن وابدة  
 .2023سبكمبب  21ا 

 
 
 

 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى     .18

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 14,200   2,072 ذمم دائنة 
 74,766   76,944 أجازات املوظفين املستحقة
 131,438  151,114 مصاريف مستحقة 

 22,673  22,816 أخرى 
 252,946  243,077 
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 إيرادات عموالت التداول    .19

 

واألسيامل   املصاًار  االل  من  محدًاة  امبين  ا  مطن  يداول  عميال   كيباًاا   بكصبيا  الشبكن  يميم 
 الجابافين الكالين:

 نظام التداول  

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

 
 

 
 

 944,310  1,150,374 كيباًاا  عميال  يداول مباقبة

 561,316  458,446 كيباًاا  عميال  يداول كل كبو   

 1,505,626  1,608,820 إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

 
 

 
 

    التداوالت تصنيف حسب 

 1,456,308  1,530,210 أسه  مدرلن   - كيباًاا  عميال  الكداول 

 49,318  78,610 أسه  غيب مدرلن  - كيباًاا  عميال  الكداول 

 1,608,820  1,505,626 

 
 

 
 

    األسواق الجغرافية 

 1,505,626  1,608,820 ًاولن ال ييو 

 1,608,820 
 1,505,626 

    

   اإليرادات توقيت تحقق 
 

 1,505,626  1,608,820 ادما  ممدمن ا  مطن امبين محدًاة 

 1,505,626  1,608,820 إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 
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 مصاريف عمومية وإدارية       .20

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

   676,641   710,258 ي اليا ميظ ين 
   68,703   69,825 اقكباكا   
   21,000   21,000 ( 7كيجار )كيلاح  
   10,000   10,000 يبايص م اولن مهبن 

   20,087   21,806 االسكهالر 

   30,721   34,813 ارط ا  
   60,598   68,025 أاب  

 935,727  887,750 
 

 

 

 

 أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة      .21

الصلن ا كبار املساامين  وأعلا  مجلإل ارًاارة  وميظ   ارًاارة البسيسيين للشبكن  يكمهر األطباا كا   
والشبكا  الك  يسيطب عليها اله األطباا أو الك  لها ييكيب ليابي عليها. يك  امليافمن ىلع سياسا   

 يسعيب وقبوح اله املعامال  من قبر كًاارة الشبكن.

 

 الصلن ا  كما يل : كق األرصدة واملعامال  مع األطباا كا  

 

 

 

 

 

 

 

2021  2022  

  دينار كويتي   دينار كويتي 

 بيان املركز املالي     
 ( 10ميليًاا  مالين من االل الدار الشامر اآلاب )كيلاح  82,492  78,272

 ( 12وًااسع أللر )كيلاح  1,000,000  2,200,000
 (13البمد والبمد املعاًال )كيلاح   100,000  100,000

 (19قبن من الشبكن األم )كيلاح   1,000,000  1,000,000
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 أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة )تتمة( 

 

    بيان الدخل 
 165,925  159,861 كيباًاا  عميال  الكداول 

 32,620  60,721 كيباًاا  وًااسع أللر 

 40,000  44,000 ي اليا يميير 

 111,504  75,541 رواي  وم ايا ارًاارة العليا 

 

 إدارة مخاطر رأس املال واملخاطر املالية       .22

 

 إدارة رأس املال
يكمهر أغبان الشبكن ا كًاارة رأس املال ا املحافظن ىلع قدرة الشبكن ا االسكمبار ا البشاح  

ويمدي   ك ياق مسكمب وكلا بك  يكم ن من يحمي  عياسد للمساامين ومبافع ألصحاب املصالح اآلابين  
عاسد مالس  للمساامين من االل يسعيب املبكجا  والخدما  بما يك   مع مسكي  املخاطب امليايكة.  
يحدًا الشبكن مبلغ رأس املال يباسبين مع املخاطب. يديب الشبكن رأس املال ويك  كلبا  الكعديال  عليه  

القن. ومن الر الح ا  ىلع  ا ضي  الكايبا  ا الظبوا االقكصاًاين وا اصاسص امليليًاا  كا  الع 
أو يعدير اي ر رأس املال فرق الشبكن يم بها الميام بكعدير مبلغ ييايعا  األرباح املدفيعن للمساامين  

 أو كعاًاة رأس املال للمساامين أو كصدار أسه  لديدة أو بيع ميليًاا  بهدا يخ يض الدين.

 

 املخاطر املالية  

يمهر املخاطب ل    رسيسين ا أ شطن الشبكن ل ن اله املخاطب ُيدار بطبيمن الكحديد والمياس واملباقبن  
كًاارة املخاطب كا  أامين كبيبة   املسكمبة وفمن لمييًا املخاطب واللياب  األاب . كق اله الطبيمن ا 

ا بالشبكن مس ولين  فبًا  كر  ويكحمر  األرباح  يحمي   الشبكن ا  يكعل   السكمبار  فيما  للمخاطب  لكعبن 
 باملس وليا  املبيطن به.  

يعد مخاطب االسكماق ومخاطب السييلن ومخاطب السيمل ا  املخاطب البسيسين الك  يبشي من األًاوا  املالين  
للشبكن. يبمس  مخاطب السيمل كل  مخاطب العملن األلببين ومخاطب معدل ال اسدة ومخاطب أسعار األسه .  

  2022ًايسمبب    31ياييب ىلع أاداا وسياسا  كًاارة املخاطب االل السبيا  املبكهين ا  ل  يك  كلبا  أي  
 .2021ًايسمبب  31و

 كق مجلإل كًاارة الشبكن اي املس ول البهاس  عن وضع السياسا  واالسكباييجيا  رًاارة املخاطب.  
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 يبالع كًاارة الشبكن ويياف  ىلع سياسا  كًاارة اله املخاطب امللخصن أًا اه: 

 ملخاطر االئتمانية ا
املخاطب االسكما ين ا  مخاطب أق ي شر أبد أطباا األًااة املالين ا اليفا  بالك امايه مسببأا اسارة مالين  
للطبا األاب. كق يعبن الشبكن ملخاطب االسكماق ي من بصيرة أساسين ا اللم  املديبن واألرصدة املديبن  

 ًااسع أللر و مد و مد معاًال.  األاب  )باسكهبا  مصاريا مدفيعن ممدمأا( وو

 

 التعرض للمخاطر االئتمانية 

يعبن   صاا  أقص   كق  االسكما ين.  للمخاطب  يعبن  أقص   املالين  للميليًاا   الدفكبين  المي   يمهر 
 للمخاطب االسكما ين ل ئا  امليليًاا  بكاريخ الكماريب املالين اي كما يل :

 

 القيمة الدفترية يف   

 ديسمبر  31

 2022  2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  

 725,120  757,645 كم  مديبن وأرصدة مديبن أاب  )باسكهبا  مصاريا مدفيعن ممدمأا( 
 2,200,000  1,000,000 وًااسع أللر 

 175,677  2,028,568  مد و مد املعاًال 

 3,786,213  3,100,797 

 

   )تتمة(إدارة مخاطر رأس املال واملخاطر املالية 

 )تتمة(  املخاطر االئتمانية 
 ذمم مدينة  

لكحم  اساسب االسكماق املكيقعن    9يطب  الشبكن البميكج املبس  اليارًا باملعيار الدول  للكماريب املالين  
يميير ليابي. عبد قياس  ىلع مد  عمب األًااة ل افن اللم  املديبن بيل أق اله الببيًا ليإل لها عامر  

كل    اسكباًاأا  يبييبها  وي   لمع   أساس  املديبن ىلع  اللم   يميي   ي   املكيقعن   االسكما ين  الخساسب 
 اصاسص مخاطب االسكماق املشكبكن وفكبة ا ملا  ياريخ االسكحمامل. 

 

الخساسب  يك  يب يل يحلير ا خ ان الميمن ا ياريخ كر بيا ا  مالين باسكخدام لدول املخصص لمياس  
قطاعا    ل ئا   بالبسبن  االسكحمامل  ا ملا   فكبة  كل   املخصص  معدال   يسكبد  املكيقعن.  االسكما ين 
العمال  املخكل ن الك  بي ماح اسارة مماكلن )أي بس  املبطمن الجابافين و ير الخدمن و ير العمير(.  

البكاسج املبلحن املحكملن واملعليما  املعميل الك  ي يق مكابن  ُيظهب العملين الحسابين  ن وامل يدة 
 ا ياريخ الكمبيب بشيق أبداث سابمن وظبوا بالين وييقعا  بشيق الظبوا االقكصاًاين املسكمبلين.
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فيما يل  املعليما  املكعلمن بالكعبن للمخاطب االسكما ين بالبسبن لللم  املديبن للشبكن باسكخدام  
 لدول املخصص: 

 اإلجمالي     2022ديسمبر  31

  يوما   30 – 1  

  365أكثر من 
 يوًما 

  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

   % 100  % 0.43  معدل الخساسب االسكما ين املكيقعن

 72,070  -   72,070  مجمر الميمن الدفكبين 
 310  -   310  الخساسب االسكما ين املكيقعن 

 
 

 اإلجمالي     2021ديسمبر  31

 
  يوما   30 – 1

  365أكثر من 
 يوًما 

  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي   

   % 100  % 0.49  معدل الخساسب االسكما ين املكيقعن

 136,994  2,685  134,309  مجمر الميمن الدفكبين 
 3,345  2,685  660  الخساسب االسكما ين املكيقعن 

 

عبد عدم وليًا ييقع معميل لالسكبًااًا. كق الكعهب ا  يك  قط  اللم  املديبن )أي كلاا  االعكباا بها(  
من بين أمير    -ييمأا اعكبارأا من ياريخ ال اييرة وعدم الكم ن من كلبا  يبيي  بدير للسداًا    365السداًا االل  

مع الشبكن يعد م قبأا ىلع عدم وليًا ييقع معميل لالسكبًااًا  وبالكال  يعكبب كا خ ان ا    - أاب   
 . الميمن االسكما ين

 أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل وودائع ألجل  

بالك ل ن املط ية كا    الببير واليًايعن قصيبة األلر واليًااسع أللر املماسن  يعكبب أرصدة الشبكن لد  
قهبأا. يب     12مخاطب اسكما ين مبخ لن الميمن  ويسكبد مخصص الخسارة كل  الخساسب املكيقعن ىلع مدار  

األرصدة لد  الببير واليًايعن قصيبة األلر واليًااسع أللر الخاصن بالشبكن ميًاعن لد  م سسا   ارًاارة أق  
الخساسب   أكب  ارًاارة  فرق  كل  يميي   للكعسب. واسكباًا   ياريخ ساب   اسكما ين ليدة ًاوق  مالين كا  سمعن 

لل  بالبسبن  املالين غيب ليابي  امليليًاا   يلا  البايجن من  املكيقعن  أق مخاطب  االسكما ين  شبكن بيل 
 الكعسب ل  ي ًااًا بش ر كبيب مبل الكحم  املبدس . 
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كق الحد األقص  لكعبن الشبكن للمخاطب االسكما ين البايجن عن يخلا األطباا األاب  يمهر الميمن االسمين  
 ألرصدة الببا واليًايعن قصيبة األلر واليًااسع أللر. 

 

الك للشبكن  الجاباا  فيما يل  يحلير امليليًاا  املالين  المطار  االسكما ين بس   للمخاطب    يكعبن 
 وقطار األعمال:  

 2022  2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  

    القطاع الجغرايف: 

 3,786,213 ًاولن ال ييو 
 3,100,797 

 

 

 

 إدارة مخاطر رأس املال واملخاطر املالية )تتمة( 

 

 املخاطر املالية )تتمة( 

 

 االئتمانية )تتمة( املخاطر 

 

 2022  2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  

    قطاع الصناعة:

 149,540  105,637 قبكا  

 2,951,257  3,680,576 الببير وامل سسا  املالين 

 

ُيمي  الشبكن يبكي  املخاطب بالبسبن لللم  املديبن ىلع أ ها مبخ لن  ظبأا ألق عمالسها يعمليق ا  
 املجاال  ا أسيامل مسكملن.العديد من 

 مخاطر السيولة 
مخاطب السييلن ا  مخاطب أال ي يق الشبكن قاًارة ىلع اليفا  بالك امايها عبد اسكحماقها. وللحد من اله  
بش ر   والسييلن  امليليًاا   سييلن  ومباقبن  مكبيعن  يميير  مصاًار  بكيفيب  ارًاارة  قامو  فمد  املخاطب 

 ييم . 
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مخاطب السييلن من االل االبك ا  بابكياطيا  مباسبن ويسهيال  يميير بارضافن  يميم الشبكن برًاارة  
كل  املباقبن املسكمبة للكدفما  البمدين املكيقعن وال علين وممار ن سجال  اسكحماقا  امليليًاا   

 واملطليبا  املالين.

 مخاطر السوق 

الببح /  الك ل ن ومخاطب أسعار األسه .    يكلمن مخاطب السيمل مخاطب العمال  األلببين ومخاطب معدل 
ويبشي يلا املخاطب  كيجن يايب األسعار بالسيمل وكللا ييكيب الكايبا  ا معدل ربح / ي ل ن األًاوا   

 املالين وأسعار الصبا.

 مخاطر العملة األجنبية 

ال   مخاطب العملن األلببين ا  مخاطب يلبلب قيمن األًااة املالين  كيجن الكايبا  ا أسعار صبا العم
ميليًاا    ييلد  ال  بيل  األلببين  العمال   ملخاطب  الحال   اليقو  ا  الشبكن  يكعبن  ال  األلببين. 

 ومطليبا   مدين أو غيب  مدين كبيبة مميمن بالعمال  األلببين. 

 مخاطر سعر أدوات حقوق امللكية  

كمي املالين  البيا ا   ا  املبيبن  اسكهمارايها  االل  من  السعب  ملخاطب  الشبكن  مالين  يكعبن  ليًاا  
بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب. يديب الشبكن اله املخاطب من االل يبييع اسكهمارايها ىلع  
أساس ييايعا  األصر املحدًاة مسبما ىلع فئا  مكعدًاة والكميي  املسكمب لشبوح السيمل وااليجااا   

العاًا الميمن  األلر ا  وقصيبة  طييلن  لكايبا   ارًاارة  الشبكن  ويمديب  يحك ظ  كلا   كل   بارضافن  لن. 
الشبكن من االل   يميم  كما  االسكهمارا .  يلا  برًاارة  يميم  مكخصصن  اسكهمار  لد  قبكا   باسكهمارايها 
االسكهمارين   كًاارة املحافظ  باملباقبن ىلع  ي ويداا بها من مديبي املحافظ  يك   الك   الشهبين  الكماريب 

م لكملير مخاطب السيمل املكيقعن لكلا االسكهمارا . ال يكعبن الشبكن  وايخاك ارلبا ا  اللبورين عبد الل و
 ملخاطب سعب بميمل املل ين بيل ال يمكلا أي أورامل مالين ا سيمل  ش .  

 مخاطر معدل الفائدة 
مخاطب معدل ال اسدة ا  مخاطب يلبلب قيمن األًااة املالين بسب  الكايبا  فب  سعب ال اسدة السيقين.  

ملخاطب معدل ال اسدة ىلع الك امايها املحملن ب اسدة مكايبة والك  يكمهر ا الك اما     كق الشبكن معبضن
 عميًا اريجار وقبن من الشبكن األم.

ال اسدة مع   الكال  بساسين بياق الدار للكايبا  املحكملن بش ر معميل ا معدال   ييضح الجدول 
الدار ا  ييكيب الكايبا  امل كبضن ا معدال   بما  كافن املكايبا  األاب  كابكن. كق بساسين بياق  

ال اسدة ىلع ربح الشبكن للسبن وبميمل املل ين. من املكيقع أق ي يق ييكيب اال خ ان ا املعدل مساويأا  
 وممابالأ لكيكيب ال ياًاا  امليضحن.
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 إدارة مخاطر رأس املال واملخاطر املالية )تتمة( 

 املخاطر املالية )تتمة( 
 السوق )تتمة( مخاطر 

 

 
2022 

 

الزيادة مقابل  
 معدل الفائدة 

 

التأثير ىلع ربح السنة  
 وحقوق امللكية

 
 دينار كويتي 

   
 دينار كويتي  

      
 19( -+/)    %5  33,064 التزامات عقود اإليجار 

 2,200( -+/)  %5  1,000,000 قرض من الشركة األم 

      

 
2021 

 

الزيادة مقابل  
 الفائدة معدل 

 

التأثير ىلع ربح السنة  
 وحقوق امللكية

 
 دينار كويتي 

   
 دينار كويتي 

      
 15,632 التزامات عقود اإليجار 

 
5% 

 
  (/+-  )40 

 1,000,000 قرض من الشركة األم 
 

5% 
 

(/+- )2,000 

 

 قياس القيمة العادلة     .23

الك  يك    الكال  يحليال لقًاوا  املالين  العاًالن   يمدم الجدول  قياسها البمن لالعكباا املبدس  للميمن 
ىلع أساس ًارلن ًاع  الميمن العاًالن الخاصن ب ر مسكي  بمصاًار    3كل     1مصب ن ا مسكييا  من  

 يم ن يحديداا.

o    للمسكي العاًالن  الميمن  أسيامل  شطن    1قياسا   املعدلن( ا  )غيب  املعلبن  األسعار  من  مسكمدة 
 مماكلن. مليليًاا  مالين 

o    مسكمدة من مداال  بخالا األسعار املعلبن اليارًاة ا املسكي     2قياسا  الميمن العاًالن للمسكي
املدعيمن بمصاًار يم ن يحديداا للميليًاا  كما بش ر مباقب )أي  األسعار( أو بش ر غيب مباقب )أي    1

 مسكمدة من األسعار(. 

o    لي  يميي  يكلمن مداال  للميليًاا  الك  ال  مسكمدة من أسا  3قياسا  الميمن العاًالن للمسكي
يم ن   بمصاًار  مدعيمن  غيب  )مداال   يحديداا  يم ن  بمصاًار  مدعيمن  سيمل  بيا ا   كل   يسكبد 

 يحديداا(.

يكحدًا املسكي  اللي يمع ضمبه امليليًاا  املالين  ببا أ ىلع أًا   مسكي  للمداال  الجيابين لمياس  
 الميمن العاًالن.

ين الك  يك  قياسها بالميمن العاًالن ا بياق املبك  املال  مصب ن ضمن الكسلسر  كق امليليًاا  املال 
 الهبم  للميمن العاًالن كما يل : 
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 اإلجمالي   3املستوى  2022ديسمبر  31

 دينار كويتي   دينار كويتي  

 ميليًاا  مالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب  
 

83,190  

 

83,190 

 

 

 اإلجمالي   3املستوى  2021ديسمبر  31

 دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 ميليًاا  مالين بالميمن العاًالن من االل الدار الشامر اآلاب  
 

80,137  80,137 

     

 قياس القيمة العادلة )تتمة( 
 كما يل :  3يسيين قياسا  الميمن العاًالن للمسكي   

 

 2022  2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 79,705  80,137 الرصيد يف بداية السنة 

 432  3,053 الميمن العاًالن االل السبن الكايب ا 
 80,137  83,190 الرصيد يف نهاية السنة 

 

يسكبد الميمن العاًالن لقًاوا  املالين الك  يك  يداولها ا أسيامل  شطن ىلع أسعار السيمل املعلبن  
األسعار   كيابن  أ ها سيمل  شطن ا بالن  السيمل ىلع  الكمبيب. يك  يصبيا  ياريخ  املعلبن بسبعن  ا 

البقابين   الجهن  أو  الكسعيب  أو ادما   المطار   أو مجميعن  اليسي    أو  الكالب   أو  البيرصن   وبا كظام من 
ويمهر يلا األسعار معامال  السيمل ال علين واملبكظمن ىلع أساس املعامال  الكجارين البحكن. كق السعب  

ا من قبر الشبكن اي سعب الشبا  الحال . اله  السيق  املعلن املسكخدم للميليًاا  املالين املحك ظ به
 . 1األًاوا  مدرلن ا املسكي   

كق الميمن العاًالن لقًاوا  املالين غيب املكداولن ا سيمل  ش   يك  يحديداا باسكخدام طبمل يميي .  
ارم اق   كيابكها ويعكمد قليال قدر  السيقين املعلبن عبد  البيا ا   الكميي  اله اسكخدام  يلاعا طبمل 

 الكمديبا  املحدًاة للمبشية. ا بالن ارعالق عن كافن املداال  الجيابين للميمن العاًالن ألًااة  ىلع 
 .2مالين  يدرج األًااة ا املسكي  
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 كق الكيكب بالكايبا  ا أسعار األورامل املالين غيب املسعبة ضئير بالبسبن للشبكن. 

 .3يدرج األًااة ا املسكي     املعلبن  السيقين  ا بالن عدم اسكباًا كبد  املداال  أو أكهب ىلع البيا ا 

 االل السبن.  3و   2و  1ل  ي ن ابار يحييال  بين املسكييا  

 

 اجتماع الجمعية العامة     .24

بكاريخ   املبعمد  الكماعها  للمساامين ا  العاًاين  العامن  الجمعين  البيا ا     2022مارس    30اعكمد  
 .  2021ًايسمبب  31املالين للسبن املبكهين ا  

 

 املطالبات القانونية     .25
لد  الشبكن قلايا قا ي ين يكمهر ا ًاعاو  قلاسين مبفيعن من قبر الشبكن ضد الايب ومن قبر الايب  

. ليإل من املحكمر يمديب الباسح الك  سكبشي عن اله الدعاو  الملايا بك  يك  كصدار الح    ضد الشبكن
فيها من قبر املحاك . ا رأي املسكشار الما ي   الخارل  للشبكن  لن ي يق لهله املطالبا  ييكيب ماًاي  

له الدعاو  كما  ع س  ىلع البيا ا  املالين للشبكن. وبالكال   ل  يميم الشبكن بك يين أي مخصص له
 ا ياريخ البيا ا  املالين املبفمن.

 

 أحداث جوهرية     .26

 

 أثر فيروس كورونا 

 ظبأا لك ش  فيبوس كيرو ا املسكجد  قامو الشبكن بكميي  املخاطب وباال  عدم الكيكد البسيسين  بما  
ييكيب لاسحن كيرو ا بش ر  ا كلا لاسحن فيبوس كيرو ا وييكيباا ىلع البشاح االقكصاًاي. يباق  الشبكن  

فعال ويطب  معاييب مباقبن الك ل ن للكخ يا من الكيكيب املحكمر ال خ ان بج  يداول األسه . يكلمن  
 اله املعاييب ما يل :

o   يخ يض الك اليا املكايبة املباسبن؛ 

o   رقابن مشدًاة ىلع الب ما  الكمديبين؛ 

o   ووقا عملين الكيظيا؛ 

سن ي  ااكباراا لكحديد اال خ ان ا الميمن االل السبن   ظبأا لكملبا   لد  الشبكن ميليًاا  غيب ملمي
السيمل البايجن عن الظبوا االقكصاًاين الك  سببكها الجاسحن العاملين. ألب  الشبكن ااكبار اال خ ان ا  

 (.8ح الميمن وببا أ ىلع  كاسج االاكبار  كا و املبالغ المابلن لالسكبًااًا أىلع من المي  الدفكبين )كيلا
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أال  الشبكن ا اعكباراا اآلكار املحكملن للكملبا  االقكصاًاين الحالين لكحديد مبالغ امليليًاا  املالين  
وغيب املالين املمدم يماريب عبها والك  ي  اعكباراا أ ها يمهر أفلر يميي  لإلًاارة ببا أ ىلع املعليما   

ا أق املبالغ املدرلن ال ي ال كا  بساسين لكملبا   املدعيمن بمصاًار. ومع كلا  ال ي ال األسيامل مكملبن  كم
 السيمل.

 

قامو الشبكن بيضع عدًا من السيباريياا  بيل يسكمب المييًا امل بوضن  كيجن الجاسحن ويسكمب يبالع  
البشاح االقكصاًاي. ي  كًاراج امل يد من مخاطب الهبيح املحكملن ا الكيقعا  من االل ييسيع  طامل  

 امُلعطيا . 

 

الحالين. ا   الكميير  يسهيال   بي   سييلن ا  لديها  الشبكن  ي ال  ال  السيباريي   يميي   سبير    31ا 
  1,000,000ًايبار كييك  ووًااسع أللر بمبلغ  2,028,568ًايسمبب  كاق لد  الشبكن  مد و مد معاًال بمبلغ 

صيد الدين  واللي يكلمن  ًايبار كييك . كق البمد والبمد املعاًال ورصيد اليًايعن أللر أىلع من كلمال  ر
الك اما  عميًا اريجار والك  يظهب ا البهاين أق الشبكن لديها معدل مبخ ض من املديي ين ومبك  ليد  

 بالبسبن للسييلن.  

 

بعد البظب ا ييقعا  الشبكن  ويحلير امُلعطيا   والحي  املال  الجيابي للشبكن  فرق ارًاارة لديها ييقع  
لديها ميارًا كافين لالسكمبار ا بالكها الكشايلين ا املسكمبر المبي . ولهلا  معميل بيق الشبكن ك ر  

 السب  يياصر يطبي  مبدأ املبشية املسكمبة املحاسب  ا كعداًا البيا ا  املالين. 


