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 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 
 

 

 الكرام السادة المساهمين
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 

بداية أشكركم لتلبيتكم الدعوة لحضور االجتماع السنوي لشركتكم ويشرفني واألخوة أعضاء مجلس اإلدارة أن نضع بين أيديكم   
متضمنًا  1133ديسمبر  13التقرير السنوي السادس لشركة الراية العالمية العقارية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 

 .تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى البيانات المالية المجمعة
 

 اإلخوة المساهمون
 

قليميا وعالميا فقد شهد عام       1133منذ اندالع األزمة العالمية التي طالت بآثارها جميع القطاعات االقتصادية محليا وا 
والذي انعكس بدوره ايجابيا على أداء  بعض عالمات التعافي االقتصادي على المستوى المحلي واإلقليمي لدول الخليج العربي

ت تظهر بعض البوادر والتي تشير إلى تحسن األسواق العقارية في دول مجلس التعاون قطاع االستثمار العقاري حيث بدأ
 .الخليجي

  
الراية " وعلى صعيد السوق العقاري المحلي فقد شهد انتعاش محدود ونسبي ال سيما في القطاع االستثماري حيث أولت  

ددة بدولة الكويت على الرغم مما يعانيه هذا القطاع من أهمية لشراء عقارات استثمارية مدرة للدخل في مناطق متع" العالمية 
منافسة شديدة وندرة الفرص العقارية المجدية ويرجع ذلك إلى االهتمام المتزايد من قبل كافة المستثمرين لالستثمار في هذا 

 .القطاع في ظل المتغيرات االقتصادية والذي يعد من أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا 
 

 لمساهموناإلخوة ا
 

يعتمد على إستراتيجية استثمارية ترتكز في جوهرها على االستثمار العقاري المدر للددخل ، " الراية العالمية " إن مجلس إدارة    
على المضدي قددما فدي تنفيدذ سياسدتها اإلسدتراتيجية بخطدى ثابتدة أسدهمت بشدكل واضد  فدي تنميدة " الراية العالمية " وقد حرصت 

ئد التشغيلية المجزية وحققت المزيد من التنوع والتوسع للمحفظة العقارية لتكون مصدرا أساسيا لزيادة اإليرادات أصولها ذات العوا
لتغطيدة المصداريا التشدغيلية وكدذلك " الرايدة العالميدة " وتحقق مستوى مناسب من العائد لتدوفير السديولة الالزمدة لمتابعدة انشدطة 

 .كة لتعظيم العوائد الخاصة بمساهمي الشر 
  
االستراتيجية بما يتناسب من حجم التحديات وندرة الفرص المجزية في السوق " الراية العالمية " وفي سياق تحقيق اهداا  

عدد من الصفقات العقارية االستثمارية بهدا تعزيز  1133خالل عام  " الراية العالمية " العقاري المحلي والخليجي فقد انجزت 
التي حققت بحمد اهلل عوائد مالية منتظمة وأرباحا جيدة ومن أبرز تلك الصفقات شراء بنايتين محفظة الشركة العقارية المدرة و 

استثماريتين في مواقع متميزة أحدها في منطقة السالمية واألخرى في منطقة حولي ، وجاري دراسة عدد من الفرص العقارية في 
 .السوق المحلي والخليجي لتعزيز محفظة الشركة العقارية 

عادة توظيا السيولة " الراية العالمية " الخطط المستقبلية فإن  وحول ستركز على التخارج من االصول غير المدرة للدخل وا 
المتاحة من التخارجات في أصول مدرة للدخل والتي ستؤدى الى تعزيز ايرادات الشركة التشغيلية خالل الفترة القادمة بمشيئة 

 .  اهلل
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 
 
 
 
بنجاح تخارجها من " الراية العالمية "  افظ والصناديق العقارية فقد أتمتوعلى صعيد االستثمار والمساهمة في الشركات والمح 

بعض مساهماتها المالية في االستثمارات الغير مدرة وتم تحويلها إلى استثمارات مدرة في شركات وصناديق استثمارية عقارية 
 .ذات جودة أعلى ومخاطرة أقل 

 
 اإلخوة المساهمون

 
لقددد تحسددن أداء الشددركة المددالي خددالل العددام بددالرغم مددن التحددديات االقتصددادية الصددعبة التددي واجهتهددا فقددد حققددت صددافي ربدد     

إلدى تكدوين مخصصدات احترازيدة مناسدبة للتحدوط مدن تدداعيات تلدك " الرايدة العالميدة" دينار كويتي كما بدادرت  313,131بقيمة 
 .يةاألوضاع االقتصاد

 : 1133ديسمبر  13وفيما يلي ملخص المؤشرات المالية كما في 
 

 ك.د 31,,31,131:     إجمالي حقوق المساهمين للشركة األم
 ك.د 11,,11,113:      مجموع األصول

 ك.د 313,131 :    للشركة األم صافي الرب 
 فلس    1.33:      ربحية السهم

 
ومن جانب آخر فقد تم العمل على ترشيد المصاريا اإلدارية والعمومية وتكاليا الموظفين مدع المحافظدة علدى القددرة التشدغيلية 

 .مقارنة مع العام السابق%  4حيث انخفضت في حدود نسبة 
 
ي لتحقيدق المزيدد مدن األربداح التدي تعدود نفعهدا علدى المسداهمين بمشيئة اهلل سوا تكدون هدذه النتدائج المرضدية بمثابدة حدافز قدو   

 .بالدرجة األولى في ظل مرحلة التعافي االقتصادي المقبلة والمتوقعة في األسواق المحلية ومنطقة الخليج 
 
وختاما نسأل اهلل تعالى أن يكلل مساعينا وجهدنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات وأهداا الشركة لما فيه الخير لوطننا الحبيب   

ولمساهمينا الكرام تحت قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى وولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس 
لى السادة المساهمين والى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين على جهودهم الوزراء حفظهم اهلل ، كما أتقدم بالشكر إ

 .المخلصة وتفانيهم في سبيل تعزيز ودعم مسيرة الشركة
 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 أنور بدر الغيـث                                                  

 اإلدارةس ـس مجلـرئي      
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 تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
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 احلسابات املستقلتقرير مراقب 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 املسامهنيالسادة  اىل
 (مقفلة)ك .م.ش – شركة الراية العاملية العقارية

 الكويت
 

 التقرير حول البيانات المالية المجمعة
، ايعددة  دداوال ددركا  الق (مقفلددة)شددركة مسددامهة كويقيددة  – الرايددة العامليددة العقاريددةلقددد نم ددا يقدددنيا ال يااددا  املاليددة اةمعددة املر قددة ل ددركة 

القغدريا    حقدوا امللكيدة و  ال دامل لددللوا ، للددلل ةاةمعد ا ، وال يااد 1133ديسدم   13وت مل ييان املركز املدايل اةمدك كمدا   
 .  وييان القد قا  ال قدية للس ة امل قهية   ذلك القاريخ، وملخص ألهم السياسا  احملاس ية واملعلوما  القوضيحية  األلرى

 

 مسؤولية اإلدارة حول ال يااا  املالية اةمعة
اةمعدة ي دكل عدادل و قدا للمعدايري الدوليدة للققدارير املاليدة ، وعدن ان اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك ال ياادا  املاليدة 

اظام الض ط الداللي الذي تراه اإلدارة م اس ا لقمكي ها من إعداد ال يااا  املالية اةمعة ي كل لال مدن  روندا  ماديدة سدواء كاادت 
 .ااجتة عن الغش أو اخلطأ

 

 احلسايا  مسؤولية مرانب
لقد نم ا يأعمال القدنيا و قا .  لرأي حول هذه ال يااا  املالية اةمعة اسق ادا اىل أعمال القدنيا اليت نم ا هباان مسؤوليق ا هي ايداء ا
ان هدذه املعدايري تقطلدب ازلقدزام بقطل دا  نواعدد السدلوك ازلقندي والقيدام يقخطديط وت فيدذ أعمدال القددنيا . للمعايري الدولية للقددنيا 

 .ولة حول ما إذا كاات ال يااا  املالية اةمعة لالية من  رونا  ماديةللحصول على تأكيدا  معق
 

ويعقمدد .  يقضمن القدنيا، القيام ياجراءا  لغرض احلصول على أدلدة القددنيا حدول امل دالال واز صداحا  حدول ال ياادا  املاليدة اةمعدة
قعلقة يالفرونا  املادية   ال يااا  املالية اةمعة، سواء كاات ، با   ذلك تقدير املخاطر امل تلك ازجراءا  على حكم املدنا القيار

يعني ازعق ار اجراءا  الض ط الداللي املقعلقة يإعداد وعدالة  قدير تلك املخاطر ، يألذ املدناوللقيام يق.  ااجتة عن الغش أو اخلطأ 
دنيا املقئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ايداء الرأي تصميم اجراءا  الق ية اةمعة للم  أة لكي يقسىن لهعرض ال يااا  املال

كما يقضدمن القددنيا، تقيديم مقئمدة السياسدا  احملاسد ية املق عدة ومعقوليدة الققدديرا  . حول  عالية اجراءا  الض ط الداللي للم  أة 
 .ة اةمعةاحملاس ية املعدة من ن ل ازدارة ، وكذلك تقييم العرض ازمجايل ال امل لل يااا  املالي

 
 .ياعققاداا أن أدلة القدنيا اليت حصل ا عليها تعق  كا ية ومقئمة لقو ر ل ا أساسا زيداء رأي حول أعمال القدنيا 
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 احلسابات املستقلتقرير مراقب 
 

 
 
 
 
 

 الرأي
وال دركا  القايعدة  العقاريدةالراية العاملية يرأي ا أن ال يااا  املالية اةمعة تظهر يصورة عادلة، من كا ة ال واحي املادية، املركز املايل ل ركة 

، وال قائج املالية ألعما ا والقد قا  ال قدية للسد ة امل قهيدة   ذلدك القداريخ و قدا للمعدايري الدوليدة للققدارير 1133ديسم   13 ا كما   
 .املالية 

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

 ازم حتدقف  يسدد ق  باسد ية م قظمدة وأن ال يااددا  املاليدة اةمعدة وال ياادا  الددواردة   تقريدر جملدس إدارة ال ددركة ازم يرأي دا أن ال دركة
 يمددا يقعلددا يال يااددا  املاليددة اةمعددة، مقفقددة مددك مددا هددو وارد   تلددك السدد ق ، ونددد حصددل ا علددى كا ددة املعلومددا  وازيضدداحا  الدديت 

، كمددا أن ال ياادا  املاليددة اةمعددة تقضدمن مجيددك املعلومددا  الديت يقطل هددا نددااون ال دركا  الق اريددة لسدد ة رأي اهدا ضددرورية ألضدراض القدددنيا
املرعيددة، وأادده   حدددود املعلومددا  الدديت  لألصددول، والقعددديق  القحقددة  مددا، وأن اجلددرد نددد أجددري و قددا  وعقددد تأسدديس ال ددركة 3691

، والقعددديق  القحقددة  مددا ،  عقددد تأسدديس ال ددركةام نددااون ال دركا  الق اريددة أو تدو ر  لدددي ا، ق تقددك لددقل السدد ة كالفددا  ألحكدد
 .أو مركزها املايل ازم على وجه يؤثر ماديا   ا اط ال ركة

 
 

 
 
 
 

 (CPA)ع داللطيف بمد العي ان 
 ( ئة أ 69مرانب مرلص رنم )

 القطامي والعي ان وشركاهم – جراات ثوراقون
 
 
 
 
 

 
 الكويت

 1131ايريل  31
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 ةالبيانات املالية اجملمع
 9233ديسمرب  13
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 بيان الدخل اجملمع 
 9233ديسمرب  13للسنة املنتهية يف 

 

 
 

 
 

 

  
 

  ايضاحا    

 ةيالمنتهالسنة 
 ديسمبر 13ي ف 

1133 

 ةيامل قهالس ة 
 ديسم  13   

1131 

ك.د     اإليرادات ك.د   
 198,116  616,433   8   ايرادا  تأجري العقارا 

 (111,113) 348,533   31   القغري   القيمة العادلة للعقارا  ازسقثمارية

 193,113  (361,111)     م ادلة عقارا  اسقثمارية /ييك  بققة من ريح/  (لسارة)

 391,169  33,145      صا  الريح من اسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل

 -  (3,631)     لسارة من ييك اسقثمارا  مقاحة لل يك

 31,631  -      ايرادا  توزيعا  ارياح

 116,193  -      رد كصص من الغاء صفقة عقارية

 61,861  35,118      ريح من مراحبة وايرادا  الرى

      655,414  896,311 

       

       المصاريف واالعباء االخرى

 (161,933) (113,146)     تكاليف موظفني

 (61,119) (51,834)     مصاريف عمومية واداريه

 (39,111) (3,611)     واطفاءاسقهقك 

 (183,361) (118,131)     تكاليف متويل

 1,619  568      ريح حتويل عملة اج  ية

 (311,119) (335,863)     ه وط نيمة اسقثمارا  مقاحة لل يك

     (556,183) (383,913) 

 51,316   81,319  (118,483)   الزكاةقبل  ربحال/  (الخسارة)

 (1,199) (3,151)     الزكاةكصص 

 36,161  (114,116)     السنةربح / ( خسارة)

       :الخاصة بـ 

 111,831  313,541      كة ازممالكي ال ر 

 (311,111) (815,316)     احلصص ضري املسيطرة

     (114,116)  36,161 

  لس 3139  فلس 1.44   6   السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم ربحية
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 اجملمع الشامل بيان الدخل 
 9233ديسمرب  13للسنة املنتهية يف 

 

  
  
 
 

 

  

 ةيالمنتهالسنة 
 ديسمبر 13ي ف 

1133  

 ةيامل قهالس ة 
 ديسم  13   

1131 

ك.د   ك.د    
 36,161   (114,116)  الس ة ريح/  (لسارة)

     

     :إيرادات شاملة أخرى 

 (311,389)  (11,135)   رونا  حتويل ااجتة من العمليا  األج  ية

     :اسقثمارا  مقاحة لل يك 

 (311,613)  (384,316)  القغري   القيمة العادلة لقسقثمارا صا    -

 311,119   335,863   احملول اىل ييان الدلل اةمك اقي ة ه وط القيمة  -

 -   31,811   احملول اىل ييان الدلل اةمك اقي ة اإلسق عاد  -

 (318,986)  38,116   ال املة ازلرى( اخلسائر/ )ازيرادا  امجايل 

 (96,166)  (113,111)  امجايل اخلسارة ال املة للس ة

     

     :ال املة اخلاصة يد ( اخلسارة/ )امجايل الدلل 

 311,119   131,313   مالكي ال ركة ازم

 (381,111)  (811,313)  احلصص ضري املسيطرة

  (113,111)  (96,166) 
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 بيان املركز املالي اجملمع 
 9233ديسمرب  13للسنة املنتهية يف 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 
 عبدالعزيز الهاجري نافم  انور بدر الغيث

 نائب رئيس مجلس االدارة  رئيس مجلس اإلداره

 ا ايضاح  

 ديسمبر 13

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك .د      ك .د        األصول
     األصول غير المتداولة

 3,931  1,111    معدا اثاث و 

 36,313,668  31,331,181  31   عقارا  اسقثماريه

 9,639  1,116    اصول ضري ملموسة

 3,113,396  118,311  33  اسقثمارا  مقاحه لل يك 

 11,693,118  11,331,616    جمموع ازصول ضري املقداوله

     

     االصول المتداوله
 189,391  111,813  31  واصول الرىذمم مدي ه 

 1,818,181  8,333,181  31  اسقثمارا  يالقيمة العادله من لقل ييان الدلل

 891,111  3,133,841  39  مراحبة اسقثمار

 918,119  146,145  39  اقد وارصدة لدى ال  وك

 3,319,168  3,116,335    جمموع ازصول املقداوله

 18,981,819  15,114,811    مجموع األصول
     

     لكية والخصومالمحقوق 

     حقوق الملكية

 11,111,111  11,111,111  31  رأس املال 

 911,911  411,488  39  احقياطي نااوين

 913,636  413,131  39  احقياطي القياري

 (116,311) (636,311)   احقياطي القيمة العادلة 

 (68,911) (336,814)   احقياطي حتويل عمق  أج  ية

 (1,669,338) (1,541,585)   لسائر مرتاكمة

 33,911,319  33,541,833    حقوا امللكية لاصة بالكي ال ركة األم

 3,133,991  335,111    احلصص ضري املسيطرة

 38,699,196  35,461,611    مجموع حقوق الملكية

     الخصوم غير المتداولة

 86,911  56,343    كصص مكا أة هناية اخلدمة 

    56,343  86,911 

     الخصوم المتداوله

 1,111,111  8,811,111  33  مراحبة دائ ة

 9,916,889  1,511,111  38  ذمم دائ ة ولصوم ألرى

    1,111,111  6,916,889 

 6,336,983  1,116,151    مجموع الخصوم

 18,981,819  15,114,811    الخصومو  حقوق الملكية مجموع
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 بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع 
 9233 ديسمرب 13 يف املنتهية للسنة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاصة بمالكي الشركة االم 
الحصص غير 

 المسيطرة
 

 المجموع

 
 رأس

 الـالم
 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 اختياري 

احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 خسائر 
 متراكمة

 
 المجموع
 الفرعي

  

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 
 
   

   
  

  

 38,699,196  3,133,991  33,911,319  (1,669,338) (68,911) (116,311) 913,636  911,911  11,111,111  1133 يناير 3الرصيد في 

 (169,619) (118,369) 313,891  313,891  -  -  -  -  -  الس ة (لسارة/ ) ريح

          : ايرادات أخرى شاملة

          :اسقثمارا  مقاحة لل يك 

 (319,319) -  (319,319) -  -  (319,319) -  -  -  القغري   القيمة العادلة لقسقثمارصا    -

 338,193  -  338,193  -  -  338,193  -  -  -  احملول اىل ييان الدلل اةمك اقي ة ه وط القيمة  -

 31,166  -  31,166 -  -  31,166  -  -  -  احملول اىل ييان الدلل اةمك اقي ة ازسق عادا  -

 (11,138) (1,613) (39,163) -  (39,163) -  -  -  -   رونا  حتويل ااجتة من العمليا  ازج  ية

 (113,611) (111,313) 131,363  313,891  (39,163) 61,111  -  -  -  ال امل للس ة( اخلسارة/ )امجايل الدلل 

 35,461,611  335,111  33,541,833  (1,541,585) (336,814) (636,311) 413,131  411,488   11,111,111  1133 ديسمبر 13الرصيد في 
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 بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع 
 9233 ديسمرب 13 يف املنتهية للسنة

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 الخاصة بمالكي الشركة االم 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 المجموع

 
 رأس

 الـالم
 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 اختياري 

احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 خسائر 
 متراكمة

 
 المجموع
 الفرعي

  

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 
 
   

   
  

  

 36,131,998  3,961,639  33,136,961  (1,113,118) (3,391) (119,811) 913,636  911,911  11,111,111  1131 يناير 3الرصيد في 

 36,161  (311,111) 111,831  111,831  -  -  -  -  -  ريح الس ة

          : ايرادات أخرى شاملة

          :اسقثمارا  مقاحة لل يك 

 (311,613) -  (311,613) -  -  (311,613) -  -  -  القغري   القيمة العادلة لقسقثمارصا    -

 311,119  -  311,119  -  -  311,119  -  -  -  احملول اىل ييان الدلل اةمك   -

 (311,389) (16,331) (69,931) -  (69,931) -  -  -  -   رونا  حتويل ااجتة من العمليا  ازج  ية

 (96,166) (381,111) 311,119  111,831  (69,931) (1,611) -  -  -  الدلل ال امل للس ة( / اخلسارة)امجايل 

 38,699,196  3,133,991  33,911,319  (1,669,338) (68,911) (116,311) 913,636  911,911   11,111,111    1131 ديسمبر 13الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية اجملمع 
 9233 ديسمرب 13 يف املنتهية للسنة

 

 
 
 
  

 

 ايضاح 

 ةيالمنتهالسنة 
 ديسمبر 13ي ف 

1133  

 ةيامل قهالس ة 
 ديسم  13   

1131 

 ك .د        ك .د  أنشطة التشغيل
 36,161   (114,116)  السنةربح  / (خسارة)

     :تعديق  

 39,111   3,611   اسقهقك واطفاء

 38,668   16,318   كصص مكا أة هناية اخلدمة

 311,119   335,863   ه وط نيمة اسقثمارا  مقاحة لل يك

 (31,631)  -   ايرادا  توزيعا  ارياح

 111,113   (348,533)  القغري   القيمة العادلة للعقارا  ازسقثمارية

 (193,113)  361,111   م ادلة عقارا  اسقثمارية /ييك  لسارة من( / ريح)

 (16,911)  (35,118)  ريح من مراحبه

 -   3,631   لسارة بققة من ييك اسقثمارا  مقاحة لل يك

 183,361   118,131   تكاليف متويل

   18,134   998,913 

     : صوم الق غيللالقغريا    اصول و 

 3,191,999   334,111   اسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل

 (911,119)  161,144   وأصول الرىذمم مدي ه 

 186,131   (351,181)  الرى ولصومذمم دائ ه 

 -   (11,113)  هناية اخلدمة املد وعة

 3,133,616   (141,334)  أنشطة التشغيل الناتج من/  (المستخدم في)النقد صافي 

     أنشطة اإلستثمار

 (181)  -   معدا اثاث و  شراء

 (1,861,113)  (1,145,614)  شراء عقارا  اسقثمارية 

 -   1,111,111   احملصل من ييك عقارا  اسقثمارية

 (681)  (3,118)  شراء اصول ضري ملموسة

 -   113,114   احملصل من ييك اسقثمارا  مقاحة لل يك

 31,631   -   ايرادا  توزيعا  ارياح مسقلمة

 9,811   11,311   ارياح مراحبة مسقلمة

 (1,831,398)  344,653   أنشطة اإلستثمار (في المستخدم) /الناتج من  النقدصافي 

     التمويلأنشطة 

 3,111,111   811,111   احملصل من مراحبة دائ ة

 (16,989)  (168,111)  تكاليف متويل مد وعة

 3,991,139   386,443   النقد الناتج من أنشطة التمويلصافي 

 (811,111)  (63,415)  في النقد وشبه النقدصافي النقص 

 1,318,336   3,111,184  39  ه ال قد   يداية الس ةال قد وش

 3,111,119   3,153,415  39 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 9233 ديسمرب 13
 

 
 

 
 
 الشركة نشاطتأسيس و  .2

  ط قددا زحكددام نددااون ال ددركا  الق اريددة 1111يوليددو  1يقدداريخ  "(ال ددركة ازم( )"مقفلددة)ك .م.ش – شددركة الرايددة العامليددة العقاريددةسددت تأس
 .  ك ركة مسامهة كويقية مقفلة

ال ريعة  أحكام ألرى وذلك ااس اما مك أطراف لصاحل لصاحل ال ركة أو سواء كاات ةعقاريمجيك األا طة ال ازم ال ركة اهدافتقضمن 
 :تقمثل هذه األا طة   القايل . اإلسقمية 

 .دالل ولارج الكويت  وازسقثمارا  ازلرى ال ركا  العقارية وس دا سهم واز ازراضي شراء وييكامققك و - 
 . والدراسا  من لقل أشخاص مؤهلني   اةاز  العقاريةتقدمي اخلدما  اإلسق ارية - 

تعقدد  مجيددك القددرارا  الصددادرة عددن جل ددة .  ددريعة اإلسددقميةيددقم ت ظيمهددا و قددا ألحكددام ال األم أا ددطة ال ددركةمجيددك   ددإن،  احلدداز   مجيددك 
 . ازم ال ريعة ملزمة لل ركة

 . 3القايعة موضحة ضمن ايضاح رنم  ان تفاصيل ال ركا .  وال ركا  القايعة  اتقضمن اةموعة ال ركة ازم ، 

 .دولة الكويت  -31311 - الصفاة  19181:  ب.ص:  هو املس ل األم ال ركه مكقب ع وان
وهي لاضعة ملوا قة اجلمعية العمومية  1131ابريل  31يقاريخ  ازم إدارة ال ركةمن ن ل جملس  اةمعة مت اعقماد اصدار ال يااا  املاليه

 .للمسامهني 
 
 أساس االعداد.   1

من لقل ييان  املالية اةمعة للم موعة على أساس م دأ القكلفة القارخيية ياسقث اء األصول املالية املدرجة يالقيمة العادلةمت اعداد ال يااا  
 .اليت مت نياسها يالقيمة العادلة ازسقثماريةوالعقارا  الدلل واألصول املالية املقاحة لل يك 

 . ."(ك.د)" مت عرض ال يااا  املالية اةمعة يالدي ار الكوييت
 ".ييان الدلل ال امل" و"ييان الدلل :   ييااني " ييان الدلل ال امل"القار  اةموعة ان تعرض 

 
 بيان االلتزام.   1

لك و ا مت اعداد ال يااا  املالية اةمعة للم موعة و قا للمعايري الدولية للققارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاس ة الدولية وكذ
 . 3661لس ة  38ملقطل ا  الصادرة يالقرار الوزاري رنم ا

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية .   1

 :مت ت ين سياسا  باس ية مقماثلة زعداد ال يااا  املالية اةمعة مك تلك السياسا  املط قة لقل الس ة السايقة ياسقث اء ما يلي
اجلديدة القالية وكذلك القفسريا  الصادرة عن جل ة تفسريا  املعايري الدولية للققارير املالية لقل نامت اةموعة يق ين السياسا  احملاس ية 

 :الس ة
 

 1131 في المالية للتقارير الدولية المعايير على التحسينات تبني  6.3
وكان القعديل الوحيد املرت ط ياةموعة . يعض القعديق  ال سيطة على املعايري الدولية للققارير املالية 1131مشلت القحسي ا  على معايري 
  .تأثري على عرض ال يااا  املالية وق ي قج عن ت ين القعديق  أي .عرض ال يااا  املالية(: 3)يقعلا بعيار احملاس ة الدويل رنم 
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 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 9233 ديسمرب 13
 

 
 
 

 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية / تابع .   1
 
 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد   6.1 

من ن ل جملس ةمعة،  مت اصدار يعض املعايري القعديق  والقفسريا  على املعايري احلالية يقاريخ املصادنة على تلك ال يااا  املالية ا
 .تط يقها م كرا من ن ل اةموعة وق يقماملعايري الدولية ق يقم تفعيلها يعد 

تقونك ازدارة أن يقم ت ين كا ة القعديق  ضمن السياسا  احملاس ية للم موعة وللمرة األوىل لقل الفرتة اليت ت دأ   أو يعد تاريخ 
ارت اط يال يااا  املالية للم موعة وكما هي  تكون  ااملقونك أن  عديق  والقفسريا إن املعلوما  حول املعايري اجلديدة والقتفعيل 

م ي ة أدااه وه اك أيضا يعض القفسريا  واملعايري اليت صدر  ولكن ليس من املقونك أن يكون  ا تأثري مادي على ال يااا  املالية 
 .للم موعة

 املعيار أو القفسري
يفعل للس وا  

 ت دأ  املالية اليت 
 1131يوليو  3 تعديل –عرض ال يااا  املالية (: 3)معيار احملاس ة الدويل رنم 
 1131ي اير  3 معدلة ك يااا  مالية م فصلة -ال يااا  املالية اةمعة وامل فصلة(: 13)معيار احملاس ة الدويل رنم 

 1133يوليو  3 معدل –از صاحا   –األدوا  املالية (: 3)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 1131ي اير  3 القص يف والقياس -األدوا  املالية(: 6)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 1131ي اير  3 ال يااا  املالية اةمعة(: 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 1131ي اير  3 العادلةنياس القيمة (: 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

 

 المالية البيانات عرض(: 3)رقم الدولي المحاسبة معيار   6.1.3
من ال ركا  أن تقوم يق ميك مكواا  ازيرادا  ال املة األلرى املدرجة ضمن ( 3)يقطلب القعديل على معيار احملاس ة الدويل رنم 

 :ي اء على املعطيا  القالية اةمك ييان الدلل ال امل
 احملقمل أن يقم حتويلها اىل ييان الدلل اةمك   الفرتا  الآلحقة، ومن  ( أ

  . اةمك   الفرتا  الآلحقة الدللليس من احملقمل أن يقم حتويلها اىل ييان  ( ب
 .با يقوا ا مك هذا القعديل ع د تفعيلهاةمك سققوم اةموعة يقغيري عرض مكواا  ييان الدلل ال امل 

 

 المالية البيانات – الى المعيار تعديل تم – والمنفصلة المجمعة المالية البيانات( 13) رقم الدولي المحاسبة معيار   6.1.1
 المنفصلة

 .مك ال يااا  املالية امل فصلة( 13)ي اء على اقائج تلك القعديق ، سيقعامل معيار احملاس ة الدويل رنم 
 

 االفصاحات – المالية األدوات(: 3) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار   6.1.1
املراجعة ال املة على  اقائجاز صاحا  هي جزء من  –األدوا  املالية (: 3)ان القعديق  على املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

على )سقسمح تلك القعديق  على حتسني ادراك نارئ ال يااا  املالية حول حتويق  األصول املالية .  األا طة لارج ال يااا  املالية
كما يقطلب    .با   ذلك ادراك ما اذا كان ه اك أية كاطر بقملة وتأثريها ع د حتويل تلك األصول( س يل املثال، املعامق  املالية

وز يقونك أن يكون لق ين تلك .  املعيار ا صاحا  اضا ية ع دما تكون معامق  القحويل اجلزئية ند متت   هناية الفرتة املالية
 .القعديق  أي أثر جوهري على املركز املايل أو اقائج أعمال اةموعة

 

 التصنيف والقياس –المالية  األدوات(: 1) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار   6.1.6
يكامله هبذا املعيار  القحقا والقياس –األدوا  املالية (: 16)الدولية اسق دال معيار احملاس ة الدويل رنم  احملاس ة معايري جل ة ت وي

سيقم إصداره ( 6) الدويل للققارير املالية رنم املعيار ان.  1131ي اير  3ال ديل ليص ح ساري املفعول على الفرتا  املالية اليت ت دأ   
 .مراحل ومت اصدار املرحلة األوىل حىت تارخيه   

 :إن املراحل ا امة هي
 القياس والقص يف: املرحلة األوىل 
 طريقة اخنفاض القيمة: املرحلة الثااية 
 باس ة القحوط: املرحلة الثالثة 

 ازسق عادكما يوجد ه اك م روع م فصل يقعامل مك 
 11يخ يالرضم من أن القط يا امل كر  ذا املعيار مسموح يه، أصدر  الل  ة الف ية امل  ثقة عن وزارة الق ارة والص اعة الكويقية نرارا يقار 

 .رلقأجيل القط يا امل كر  ذا املعيار حىت اشعار آلر، وذلك يس ب عدم ازاقهاء من اصدار كا ة مراحل هذا املعيا 1116ديسم  
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 التغيرات في السياسات المحاسبية / تابع .     1

 

 البيانات المالية المجمعة(: 31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    6.1.8
حيث مت تعديل . ال يااا  املالية اةمعة وامل فصلة(: 13)معيار احملاس ة الدويل رنم حيل بل  (31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

كما مت ازيقاء على اجراءا  الق ميك .  يحية ملعر ة احلصص   ال ركة القايعةص بيزة السيطرة كذلك اجراءا  توضالقعريف اخلا
 .واحملاس ة على ما هي با   ذلك احلصص ضري املسيطرة والقغري   اس ة السيطرة

 

 العادلة القيمة قياس(: 31) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار   6.1.4
على أي تقدير القيمه العادلة ألي ي د، ولكن نام هذا املعيار يقوضيح تعريف القيمة ( 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم لن يؤثر 

تأثري جوهري وز يقونك أن يكون لقط يا هذا املعيار أي .  العادلة حيث يقم من لقله ييان وتوضيح ا صاحا  مقاييس القيمة العادلة
 .على املركز املايل للم موعة أو اقائج أعما ا
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 :إن السياسا  احملسايية ا امة املسقخدمة   إعداد ال يااا  املالية اةمعة هي كما يلي 
 

 التجميع أسس     8.3
 كل القايعة ال ركا  متثل.  للم موعة املالية ال يااا  ضمن( 3ايضاح )  ا القايعة وال ركا  األم لل ركة املالية ال يااا  جتميك مت

 على سيطرهتا لقل من تلك السيطرة حا على اةموعة وحتصل.   والق غيلية املالية ال واحي من اةموعة عليها تسيطر اليت امل  آ 
  .ديسم  13   القايعة ال ركا  لكل املالية الفرتة ت قهي.  القصويت حقوا اصف من يزيد ما

 املعامق  من احملققة ضري واخلسائر األرياح ذلك   با اةموعة، شركا  يني واألرصدة املعامق  كا ة حذف مت الق ميك، لغرض
 ألضراض عكسها مت ند اةموعة شركا  يني األصول ييك معامق  اقي ة احملققة ضري اخلسائر أن وحيث.  اةموعة شركا  يني

 املدرجة امل الال تعديل مت.  ككل للم موعة يال س ة وذلك نيمقها   اخنفاض أي لقحديد الق ارها مت األصول تلك أن از الق ميك،
 .للم موعة املط قة احملاس ية السياسا  توحيد من للقأكد وجد ، أي ما القايعة، لل ركا  املالية ال يااا   
 من الس ة، لقل اسق عادها مت اليت ال ركا  أو القايعة يال ركا  اخلاصة األلرى ال املة وازيرادا  اخلسائر أو األرياح تس يل مت

 .ازسق عاد تاريخ اىل احليازة تاريخ
 متقلكها ز اليت القايعة ال ركة أصول وصا  لسائر أو أرياح من اجلزء ميثل امللكية، حقوا من ك زء املدرجة املسيطرة ضري احلقوا ان

 و ا املسيطرة ضري واحلقوا األم ال ركة مالكي يني القايعة لل ركا  ال املة اخلسائر أو ازيرادا  يفصل اةموعة تقوم.  اةموعة
 .ال ركا  تلك   م هم كل ملكية حصص

ع د ييك حصة ضري مسيطرة   ال ركا  القايعة،  ان الفرا يني سعر ال يك وصا  نيمة ازصول يازضا ة اىل  را الرتمجة الرتاكمي 
 .  وال هرة يس ل   ييان الدلل اةمك

ا  القايعة يقم باس قه على ال رك. إن تغري حصص ملكية اةموعة وال ركا  القايعة واليت ز ي قج ع ها لسارة اةموعة حلا السيطرة
إن امل الال املدرجة حلقوا اةموعة وحقوا احلصص ضري املسيطرة يقم تعديلها لقعكس . على اساس تعامق  ضمن حقوا امللكية

القغريا    حقوا امللكية   ال ركا  وحقوا احلصص ضري املسيطرة يقم تعديلها لقعكس القغريا    حقوا امللكية   ال ركا  
اي  را يني امل لال اليت مت تعديل احلصص ضري املسيطرة يواسطقه والقيمة العادلة للم لال اإلمجايل او املسقلم يس ل م اشرة . ةالقايع

 .ضمن حقوا امللكية واخلاصة بالكي ال ركة األم
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 دمج األعمال  8.1
 ميزة على احلصول لغرض اةموعة ن ل من احملول املقايل احقساب يقم. األعمال دمج باس ة   ال راء طريقة يقط يا اةموعة تقوم

   كما للم موعة املصدرة امللكية وحقوا القائمة وازلقزاما  احملولة لألصول العادلة القيم ب موع  القايعة، ال ركة على السيطرة
 تكاليفتس يل  يقم. بقملة أو طارئة ترتي ا  عن ي قج ند لصم أو أصل ألي العادلة القيم كذلك، ت مل واليت. ال راء تاريخ

 يالقيمة اما املسيطرة ضري األطراف حصة يقس يل امل رتي يقوم األعمال، دمج معامق  مجيك و .  حدوثها ع دكمصاريف  ال راء
 .امل رتاه لل ركة املعر ة األصول صا    حصقه من ي صي ه أو العادلة

 يقيمقها السايا   شراؤها مت اليت للحصص العادلة القيمة نياس اعادة يقم مراحل، على األعمال دمج معاملة متت اذا ما حالة و 
 .ييان الدلل اةمك لقل من وذلك القملك تاريخ   كما العادلة

 كاات اذا عما ال ظر يغض األعمال دمج اقي ة عليها احلصول مت اليت القائمة واخلصوم امل رتاه املعر ة األصول يقس يل اةموعة تقوم
 امل رتاه األصول نياس عادة ويقم. ال راء تاريخ ن ل ز، أم شراؤها مت اليت لل ركة املالية ال يااا  ضمن تس يلها مت ند ال  ود تلك

 .ال راء يقاريخ العادلة يالقيمة عام، وي كل امل قولة واخلصوم
 و قا القائمة وازلقزاما  امل قولة املالية األصول وتوجيها  تص يفا  مقئمة يققدير ازدارة تقوم معني، ا اط ي راء اةموعة نيام ع د

 ضمن املوجودة املالية األدوا  م ققا   صل ذلك يقضمن.  ال راء يقاريخ القائمة والظروف ازنقصادية والظروف القعاندية لل  ود
 .امل رتاه ال ركة ن ل من امل مة العقود

( أ: يني ما الزيادة أهنا على احقساهبا ويقم.  م فصل وي كل تعريفها مت اليت األصول نيمة تس يل يعد ال هرة نيمة احقساب يقم
 العادلة القيمة( ج ويني، شراؤها، مت اليت ال ركة س ق    املسيطرة ضري للحصص املس لة القيمة( ب املقدم، للمقايل العادلة القيمة

 اذا. تعريفها مت اليت األصول لصا  ال راء يقاريخ العادلة القيمة  وا امل رتاه ال ركة   نائمة ملكية حقوا ألي ال راء، تاريخ   كما
ييان  ضمن( املفاصلة اقي ة ريح تعق  اليت) الزيادة تلك تس يل يقم أعقه، ال  ود جمموع عن تزيد املعر ة لألصول العادلة القيم كاات

 .   م اشرة اةمكالدلل 
 

 االيرادات      8.1
 ي كل نياسها وميكن بقملة للم موعة  ازنقصادية امل فعة على احلصول امكااية  يه يكون الذي احلد اىل ا ازيراد تس يل يقم

 .ز أم  املقايل حتصيل مت اذا عما ال ظر ويغض عليه يعقمد
  .القالية ي كل م فصل لكل ي د معرف ل  ود اإليرادا نامت اةموعة يقط يا ي ود حتقا اإليرادا  

 ايجارات يراداتا    8.1.3
  .على مدة ازجيار يقم احقساب ازجيارا  ال اجتة عن العقارا  ازسقثمارية يطريقة القسط الثايت 

 ايرادات من بيع عقارات استثمارية     8.1.1
  .ع دما ت ققل املخاطر واملزايا ا امة للملكية اىل امل رتيتقحقا اإليرادا  من ييك العقارا  اإلسقثمارية 

 ايرادات توزيعات االرباح    8.1.1
   . ياسققم الد عةا احلث و   ع درياح از توزيعا  تقحقا ايرادا 

 مرابحة وايرادات مشابهة    8.1.6
  .ياإلعق ار امل لال األصلي القائم ومعدل الريح املط ايقم إث ا  املراحبة واإليرادا  امل اهبة على أساس اسيب زمين ، مك األلذ 

 التشغيلية المصاريف 8.6
  .  حدوثها ع د أو املقدمة اخلدما  اسقخدام ع د ييان الدلل اةمك ضمن الق غيلية املصاريف تس يل يقم

 تكاليف تمويل     8.8
 .اإلعق ار رصيد القرض القائم واس ة القكلفة املط قة يقم احقساب وإدراج تكاليف القمويل على أساس اسيب زمين مك األلذ  
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 والمعدات الممتلكات  8.4

 اثاث ومعدات 8.4.3
 ازضا ية القكاليف ذلك   با القص يك تكلفة أو ال راء يقكلفة م دئيا( والرتكي ا  األثاث ذلك   با) املعدا و  ازثاث تس يل يقم

 .اةموعة إدارة ن ل من اسقخدامه ميكن اليت واحلالة املونك اىل األصل هذا جللب الآلزمة
 تس يل يقم.  القيمة   ا  وط ولسائر ازسقهقك اانصا القكلفة وهو القكلفة، منوذج ياسقخدام املعدا  نياس يقم ذلك، ويعد

 ازاقاجي العمر مراجعة يقم. األلرى معدا لل اخلردة نيمة لصم يعد القيمة لقخفيض الثايت القسط طريقة ياسقخدام ازسقهقك
 مكواا  من القاجتة ازنقصادية امل ا ك مك مقماثلة ازسقهقك و رتة املسقخدمة الطريقة أن من للقأكد دوري ي كل ازسقهقك وطريقة

 :القالية ازاقاجية األعمار اسقخدام يقم.  واملعدا   املمقلكا 
 س وا  1 اثاث وجتهيزا 
 س وا  1 معدا  مكق ية

 .األنل على س ويا الآلزم، ازاقاجي العمر أو اخلردة نيمة يققديرا  اخلاصة ال يااا  حتديث يقم
 ازسق عاد عن ااجتة أو لسائر أرياح وأية احلسايا  من يه اخلاص املرتاكم وازسقهقك القكلفة حذف يقم اسق عاده، أو األصل ييك ع د
 .اةمك الدلل ييان ضمن تس يلها يقم

 

 االستثمارية لعقاراتا   8.3
 منوذج ياسقخدام باس قها ويقم يمقها،ن   الزيادة لغرض أو/ و القأجري لغرض هبا احملقف  العقارا  تلك ازسقثمارية العقارا  متثل

 .العادلة القيمة
زحقا اعادة تقييم العقارا  ازسقثمارية س ويا وتدرج   ييان املركز املايل اةمك  يقم.  يالقكلفةم دئيا  ازسقثمارية العقارا  نياس يقم

 بونك يقعلا  يما لاصة العقارا  تقييم   كا ية ل ة  م لارجينيبرت ني  مقييمني ن ل منويقم حتديد هذه القيم . يقيمها العادلة
 .السوا من ياث اتا  مؤيدة ازسقثمارية العقارا  تلك وط يعة

 حتتييان الدلل اةمك  ضمن العقار ييك عن أو العادلة القيمة    رونا  عن ااجتة سواء لسائر أو أرياح يأي م اشرة ازعرتاف يقم
 ".ازسقثمارية للعقارا  العادلة القيمة   القغري" ي د

يال س ة للقحويل من العقار ازسقثماري . تقم القحويق  اىل او من العقارا  ازسقثمارية  قط ع دما يكون ه اك تغري   ازسقخدام
 اذا اص ح العقار الذي . اىل عقار ي غله املالك،  ان القكلفة املعق ة للمحاس ة القحقة هي القيمة العادلة يقاريخ القغري   ازسقخدام

املالك عقارا اسقثماريا، ع دها تقوم اةموعة ياحقساب هذا العقار و قا للسياسة الظاهرة ضمن ي د املمقلكا  واآلز  ي غله 
 . واملعدا  حىت تاريخ القغري   ازسقخدام

 

 االصول غير الملموسة  8.5
ان تكلفة ازصول ضري امللموسة . يالقكلفةازصول ضري امللموسة اليت يقم شراؤها يصورة م فصلة يقم نياسها ع د القحقا امل دئي 

ويعد القحقا امل دئي، تدرج ازصول ضري امللموسة . امل رتاة   عملية دمج ازعمال تقمثل   القيمة العادلة كما   تاريخ ال راء
ا، ياسقث اء تكاليف القطوير كما ان ازصول ضري امللموسة امل ق ة داللي. يالقكلفة اانصا اي اطفاء مرتاكم ولسائر   اخنفاض القيمة

 . املرمسلة، ز يقم رمسلقها وتظهر ال فقا    ييان الدلل اةمك   الس ة اليت حتدث  يها تلك ال فقا 
 .يقم تقييم ازعمار ازاقاجية لقصول ضري امللموسة اما ان تكون بددة او ضري بددة

ان ازصول ضري امللموسة ذا  ازعمار احملددة يقم اطفاؤها طوال العمر ازنقصادي ازاقاجي ويقم تقييمها للقأكد من عدم اخنفاض 
كما ان  رتة وطريقة ازطفاء لقصل ضري امللموس ذي العمر . نيمقها كلما كان ه اك مؤشرا يان ازصل ضري امللموس ند ت خفض نيمقه

ان القغريا    العمر ازاقاجي املقونك او ال موذج املقونك زسقهقك . م مراجعقها على ازنل   هناية كل س ة ماليةازاقاجي احملدد تق
   امل ا ك ازنقصادية املسقق لية اةسدة   ازصل يقم احقساهبا يقغيري  رتة او طريقة ازطفاء، حسب ازنقضاء، وتقم معاملقها كقغريا 

 . يةالققديرا  احملاس 
اما يال س ة لقصول ضري . ان مصاريف ازطفاء على ازصول ضري امللموسة ذا  ازعمار احملددة يقم تس يلها   ييان الدلل اةمك

امللموسة ذا  ازعمار ازاقاجية ضري احملددة  يقم الق ارها س ويا او تكرارا للقأكد من عدم اخنفاض نيمقها اذا اشار  ازحداث او 
ز يقم اطفاء مثل تلك .  الظروف اىل ان القيمة املدرجة ند ت خفض نيمقها، اما يصورة  ردية او بسقوى وحدة ااقاج ال قدالقغريا   

ان العمر ازاقاجي لقصل ضري امللموس ذي العمر ضري احملدد تقم مراجعقه س ويا لقحديد  يما اذا كان تقييم . ازصول ضري امللموسة
 ان ق يكن ازمر كذلك،  ان القغري   تقييم العمر ازاقاجي من ضري بدد اىل بدد يقم على . ل حيظى يالقأييدالعمر ضري احملدد ما زا

 . اساس مسقق لي
ازرياح او اخلسائر ال اجتة عن عدم حتقا ازصل ضري امللموس يقم نياسها كالفرا يني صا  عائدا  ازسق عاد والقيمة املدرجة لقصل 

 .   ييان الدلل ع د عدم حتقا ذلك ازصلويقم تس يلها  
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 اختبار انخفاض االصول غير المالية  8.1
 اانصا العادلة القيمة وهي) حتقيقها املمكن والقيمة لل قد امل ق ة الوحدة أو لألصل املدرجة القيمة يني ما يالفرا ازعرتاف يقم

 ازدارة تقوم ازسقخدام، نيد األصل يمةن تقدير ولغرض. القيمة   اخنفاض كخسارة ،(ازسقخدام نيد األصل نيمة ييك تكاليف
 لقلك احلالية القيمة احقساب لغرض معقول  ائدة سعر تقدير وكذلك األصل هذا من املقونعة املسقق لية ال قدية القد قا  يققدير

 معقمدة تقديرية موازاة يآلر م اشرة مرت طة تكون القيمة اخنفاض زلق ار املسقخدمة املعلوما  يأن علما. املسقق لية ال قدية القد قا 
 م فصل ي كل اخلصم سعر تقدير يقم كما.  األصول وتطوير ا يكلة اعادة تأثري زسق عاد الضرورة ع د تعديلها يقم واليت للم موعة،

 .ازدارة ن ل من تقديرها مت كما األصل  ذا املصاح ة للمخاطر ااعكاس ميثل وهو حدة علىلل قد  م ق ة وحدة ولكل
 ازخنفاض هذا من ت قى ما توزيك ويقم. األصل هبذا املرت طة لل هرة اجلارية القيمة لقخفيض أوز القيمة اخنفاض م لال اسقخدام يقم

 السايا   نيمقها ختفيض مت اليت األصول نيمة تقدير اعادة زحقا يقم ال هرة، وياسقث اء. اس قه حسب كل األلرى األصول على
 .اجلارية نيمقه اىل األصل هذا يعود حىت ازخنفاض هذا نيمة رد زحقا يقم كما

 

 االدوات المالية       8.31
 التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق         8.31.3

عدلة يقم حتقا األصول واخلصوم املالية ع دما تص ح اةموعة طر ا   األحكام القعاندية لألداة املالية وتقاس م دئيا يالقيمة العادلة امل
 . يقكاليف املعامق ، ياسقث اء تلك املدرجة يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل واليت تقاس م دئيا يالقيمة العادلة

 اما ( أو جزء من اصل مايل أو جزء من جمموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك م اس ا)مايل  يقم اسق عاد اصل
 ع دما ي قهي احلا   اسققم القد قا  ال قدية من تلك ازصول املالية     -
كة اإللقزام يد ك القد قا  أو ع دما تقوم اةموعة يالق ازل عن حقها ياسققم القد قا  ال قدية من ازصل أو ع دما تقحمل ال ر     -

 أو" الق ض والد ك"يالكامل دون تألري مادي اىل طرف ثالث بوجب ترتيب 
 ان تقوم اةموعة يقحويل كا ة كاطر ومزايا األصل أو  ( أ)
 .نامت يقحويل السيطرة على األصل  ولكنان ز تقوم اةموعة يقحويل أو ازحقفاظ يكا ة كاطر ومزايا األصل  ( ب)

ع دما تقوم اةموعة يالق ازل عن حقها   اسققم القد قا  ال قدية من ازصل او تكون ند دللت   ترتيب الق ض والد ك وق تقم 
يقحويل او ازحقفاظ جوهريا يكا ة كاطر ومزايا ازصل او حتويل السيطرة على ازصل، ع دها يقم حتقا اصل جديد اىل مدى القزام 

 . ذلك ازصلاةموعة املقواصل ي
ع د اسق دال القزام مايل . ز يقم حتقا القزام مايل ع دما يقم ازعفاء من اإللقزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او ااقهاء صقحية اسقحقانه 

هذا حايل يآلر من افس املقرض ي روط كقلفة ي كل ك ري ، او يقعديل شروط اإللقزام املايل احلايل ي كل جوهري ، يقم معاملة 
الق ديل او القعديل كعدم حتقا لقلقزام األصلي وحتقا لقلقزام اجلديد ، ويدرج الفرا   القيمة الد رتية ذا  الصلة   ييان الدلل 

 .اةمك
 

 التصنيف والقياس الالحق للصول المالية   8.31.1
وط، يقم تص يفها اىل الفئا  القالية ع د القحقا لغرض القياس القحا،  ان ازصول املالية، ضري تلك احملددة وال ا ذة كادوا  حت

 : امل دئي
 نروض وذمم مدي ة   •
 (FVTSI)أصول مالية يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل  •
 (. AFS)أصول مالية مقاحة لل يك  •

ان كا ة ازصول املالية، ضري تلك احملددة يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل، ختضك للمراجعة للقأكد من عدم اخنفاض نيمقها على 
ازنل يقاريخ كل تقرير مايل وذلك لقحديد  يما اذا كان ه اك اي دليل موضوعي يان احد ازصول املالية او جمموعة اصول مالية ند 

 . يقم تط يا معايري كقلفة لقحديد اخنفاض القيمة لكل  ئة من  ئا  ازصول املالية امل ي ة ادااه. اخنفضت نيمقها
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   التصنيف والقياس الالحق للصول المالية  /تابع      8.31.1
   القروض والذمم المدينة •     

 القحقا يعد. ال  طة املالية األسواا   مدرجة ضري بددة د عا  تقضمن م ققة ضري مالية أصول املدي ة والذمم القروض تعق 
.  القيمة   اخنفاض أي اانصا الفعلي، الفائدة معدل على ي اء املطفأة القكلفة طريقة ياسقخدام املالية األصول تلك نياس يقم امل دئي،

 . مادي ضري اخلصم هذا يكون ع دما األرصدة تلك لصم الغاء ويقم
 أن على وانعية دزئل ه اك يكون أو لفرتة اسقحقوا ند يكواوا ع دما املدي ة اجلوهرية األرصدة نيمة اخنفاض مدى مراجعة عادة يقم

 مراجعة يقم  ردي، ي كل القيمة م خفضة اعق ارها ميكن ز اليت املدي ة للذمم يال س ة. القسديد   ختفا سوف املدي ة اجلها  احدى
ع د ذلك . هبا احمليطة املخاطر من وضريها ويامل طقة هبا اخلاص الق غيلي يالقطاع ريطها طريا عن وذلك كم موعة نيمقها اخنفاض

 . جمموعة بددة يسق د تقدير لسارة اخنفاض القيمة على معدز  القخلف القارخيية ازلرية لل هة املدي ة لكل
 : تقوم اةموعة يقص يف القروض والذمم املدي ة اىل الفئا  القالية

 
    اسقثمار املراحبة•        

املراحبة هي معاملة اسقمية تقضمن ال راء وال يك الفوري لقصل يالقكلفة زائدا ريح مقفا عليه وتقم تسوية امل لال املسقحا على اساس 
ع دما تكون كاطر ازئقمان اخلاصة ياملعاملة مقعلقة بؤسسة مالية،  ان امل لال املسقحا بوجب عقود املراحبة يقم تص يفه . الد ك املؤجل

وع دما تكون تلك املخاطر مقعلقة جبها  ألرى ضري ال  وك واملؤسسا  املالية،  ااه يقم تص يف امل لال املسقحا  . ثمار مراحبةكاسق
 . كمراحبة مدي ة

ة ان املراحبة املدي ة اليت ت  أ عن متويل اةموعة ملعامق  طويلة ازجل على اساس اسقمي يقم تص يفها كمراحبة مدي ة ت ق ها اةموع
اما مصاريف الغري كازتعاب القااواية واليت . ويقم ادراجها يامل لال ازصلي اانصا كصص كاطر ازئقمان ملواجهة اي اخنفاض   القيمة

 . يقم تك دها   م ح املراحبة  يقم معاملقها ك زء من تكلفة املعاملة
 .   السيطرة على اسقخدام ازصل املعين اىل العميليقم تس يل كا ة املراحبا  املدي ة ع دما يقم حتويل احلا القااوين 

  الذمم الق ارية املدي ة •
يقم تقدير الديون امل كوك   . تظهر الذمم الق ارية املدي ة ب لال الفاتورة ازصلي اانصا كصص اي م الال ضري نايلة للقحصيل

 . الديون املعدومة ع د حدوثها يقم شطب. حتصيلها ع دما ز يكون ه اك احقمال لقحصيل امل لال يالكامل
  ال قد وش ه ال قد •

لقل ميكن حتويلها يسهولة اىل م الال معرو ة من ال قد  اقد وارصدة لدى ال  وك واسقثمارا  مراحبة الرىيقكون ال قد وش ه ال قد من 
 . وز ختضك ملخاطر هامة من القغريا    القيمةيوما  61

  
  دلة من خالل بيان الدخلاالصول المالية بالقيمة العا •

ان تص يف ازسقثمارا  كاصول مالية بددة يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل يعقمد على كيفية مران ة ازدارة زداء تلك 
والقغريا   ع دما ز يقم تص يفها كاسقثمارا  بقف  هبا لغرض املقاجرة لكن  ا نيم عادلة مقاحة ميكن ازعقماد عليها . ازسقثمارا 

  حسايا  ازدارة، ع دها يقم تص يفها كاسقثمارا  بددة يالقيمة العادلة من  اةمك   القيمة العادلة تدرج ك زء من ييان الدلل
كما ان مجيك ازدوا  املالية امل ققة ت درج حتت هذه الفئة، ياسقث اء تلك ازدوا  احملددة . لقل ييان الدلل ع د القحقا امل دئي

  .ل ا ذة كادوا  حتوط واليت تط ا عليها مقطل ا  باس ة القحوط وا
كما ان القيم العادلة لقصول . ييان الدلل اةمك ازرياح او اخلسائر تس ل   يالقيمة العادلة مك يقم نياس ازصول   هذه الفئة 

 . اسقخدام تق يا  تقييم ع د عدم وجود سوا ا طاملالية   هذه الفئة يقم حتديدها يالرجوع اىل معامق  ازسواا ال  طة او ي
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  التصنيف والقياس الالحق للصول المالية /  تابع   8.31.1
 

   االصول المالية المتاحة للبيع •
ان ازصول املالية املقاحة لل يك هي اصول مالية ضري م ققة اما بددة  ذه الفئة او ضري مؤهلة زدراجها   اي  ئا  الرى لقصول 

 . املالية
ان ازصول املالية اليت ز ميكن نياس نيمقها العادلة ي كل يعقمد عليه يقم ادراجها يالقكلفة اانصا لسائر اخنفاض القيمة، ان 

ان مجيك ازصول املالية ازلرى املقاحة لل يك يقم نياسها يالقيمة . ييان الدلل اةمكيقم تس يل تكاليف اخنفاض القيمة   . وجد 
كما ان ازرياح واخلسائر تس ل   ازيرادا  ال املة ازلرى وتدرج ضمن احقياطي القيمة العادلة   حقوا امللكية، . العادلة

ع د اسق عاد . ييان الدلل اةمكقيمة، و رونا  حتويل العمق  ازج  ية على ازصول ال قدية  تس ل   ياسقث اء لسائر اخنفاض ال
ازصل او حتديده على ااه ند اخنفضت نيمقه،  ان ازرياح او اخلسائر الرتاكمية املس لة   ازيرادا  ال املة ازلرى يقم اعادة 

 . وتظهر كقعديل اعادة تص يف ضمن ازيرادا  ال املة ازلرى الدلل اةمك ييانتص يفها من احقياطي حقوا امللكية اىل 
تقوم اةموعة يقاريخ كل تقرير مايل يالققييم  يما اذا كان ه اك دليل موضوعي على ان احد ازصول املالية املقاحة لل يك او جمموعة 

سهم املص فة كاصول مالية مقاحة لل يك، يقضمن الدليل  في حال اسقثمارا  از. اصول مالية مقاحة لل يك ند اخنفضت نيمقها
مقايل القكلفة " ازخنفاض اجلوهري"يقم تقييم . املوضوعي اخنفاضا جوهريا او مقواصق   القيمة العادلة زسقثمار ازسهم عن تكلفقه

وحيثما كان ه اك دليل . حتت تكلفقها ازصليةمقايل الفرتة اليت كاات  يها القيمة العادلة " ازخنفاض املقواصل"ازصلية لقسقثمار و 
 . على اخنفاض القيمة، يقم حذف اخلسارة الرتاكمية من ازيرادا  ال املة ازلرى ويقم تس يلها   ييان الدلل اةمك
وراا دين تس ل يقم تسس يل رد لسائر اخنفاض القيمة   ازيرادا  ال املة ازلرى، ياسقث اء ازصول املالية اليت هي ع ارة عن ا

  .     ازرياح او اخلسائر  قط اذا كان يازمكان ريط الرد ي كل موضوعي حبدث حصل يعد تس يل لسارة اخنفاض القيمة
 التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية  8.31.1

 .مراحبة دائ ة وذمم جتارية دائ ة وارصدة دائ ة الرى تقضمن اخلصوم املالية للم موعة 
   : يعقمد القياس القحا للخصوم املالية على تص يفها على ال حو القايل

  الذمم الق ارية الدائ ة •
   . يقم تس يل اخلصوم مل الال سيقم د عها   املسقق ل عن يضائك ولدما  اسقلمت سواء صدر هبا  واتري من ن ل املورد ام ق تصدر

  دائ و متويل املراحبة •
يدرج دائ و . يقمثل دائ و متويل املراحبة   امل الال املسقحقة الد ك على اساس السداد املؤجل لقصول امل رتاة بوجب اتفانيا  مراحبة

يقم تس يل تكلفة القمويل املؤجل ضمن املصاريف على اساس . املراحبة ب مل امل لال املسقحا مطروحا م ه تكلفة القمويل املؤجل
 . زلذ يعني ازعق ار معدل ازنرتاض املقعلا هبا والرصيد القائماسيب زمين مك ا
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 االدوات المالية / تابع     8.31
 

 التكلفة المطفأة لالدوات المالية 8.31.6
ان عملية ازحقساب تألذ يعني ازعق ار . يقم احقساب هذه القكلفة ياسقخدام طريقة الفائدة الفعلية اانصا كصص اخنفاض القيمة

 . الفعلية القكلفةاي عقوة او لصم على ال راء وتقضمن تكاليف ورسوم املعاملة اليت تعق  جزءا ز يق زأ من سعر 
 

 والسداد محاسبة تواريخ المتاجرة    8.31.8
لقصول املالية يقم تس يلها على اساس تاريخ املقاجرة، اي يالقاريخ الذي تلقزم  يه " يالطرا املعقادة"ان مجيك امل رتيا  وامل يعا  
ان امل رتيا  اوامل يعا  يالطرا املعقادة هي م رتيا  او م يعا  ازصول املالية اليت تقطلب تسليم . امل  أة ي راء او ييك ازصول

 .   ازصول لقل اطار زمين يقم حتديده يال ظم او يالعرف السائد   ازسواا
 

 تسوية االدوات المالية    8.31.4
حاليا يقم تسوية ازصول واخلصوم املالية ويقم ادراج صا  امل لال   ييان املركز املايل اةمك  قط اذا كان ه اك حا نااوين نايل للق فيذ 

 . لة وكاات ه اك اية للقسوية على اساس صا  او لقحقا ازصول وتسوية اخلصوم   آن واحدلقسوية امل الال املس 
 

 القيمة العادلة لالدوات المالية         8.31.3
درجة ان القيمة العادلة لقدوا  املالية اليت يقم تداو ا   اسواا ا طة يقاريخ كل تقرير مايل يقم حتديدها يالرجوع اىل اسعار السوا امل

 . ، دون اي لصم لاص يقكاليف املعاملة(سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصرية)او اسعار املقداولني 
وهذه القق يا  . يال س ة لقدوا  املالية اليت ز يقم تداو ا   سوا ا ط، يقم حتديد القيمة العادلة  ا ياسقخدام تق يا  تقييم م اس ة

ند تقضمن اسقخدام معامق  على اسس جتارية حديثة   السوا؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية زداة مالية الرى مماثلة يصورة 
 . حتليل تد قا  اقدية كصومة او اساليب تقييم الرى جوهرية؛

 . 11حتليل القيم العادلة لقدوا  املالية وتفاصيل الرى عن كيفية نياسها مقو رة   ازيضاح 
 

 حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح  8.33
 . ايقمثل رأس املال   القيمة ازمسية لقسهم اليت مت اصدارها ود عه

واي تكاليف معامق  مرت طة ياصدار ازسهم يقم . تقضمن عقوة اصدار ازسهم اي عقوا  يقم اسققمها ع د اصدار رأس املال
   .لصمها من عقوة ازصدار

وعقد  يقكون ازحقياطي القااوين وازلقياري من كصصا  زرياح الفرتة احلالية والسايقة و قا ملقطل ا  نااون ال ركا  الق ارية
 . تأسيس ال ركة ازم

 : تقضمن ال  ود ازلرى حلقوا امللكية ما يلي
والذي يقكون من  رونا  حتويل العمق  ازج  ية ال اجتة عن حتويل ال يااا  املالية  –احقياطي حتويل العمق  ازج ية  •

 .لل ركا  ازج  ية للم موعة اىل الدي ار الكوييت
 والذي يقكون من ازرياح واخلسائر املقعلقة يازصول املالية املقاحة لل يك –احقياطي القيمة العادلة  •
 

ومجيك املعامق  مك مالكي . ازرياح احملقف  هبا للفرتة احلالية والسايقة /اخلسائر  ازرياح احملقف  هبا كا ة /اخلسائر املرتاكمة  تقضمن
 . ال ركة ازم تس ل يصورة م فصلة ضمن حقوا امللكية

 . حقوا امللكية تدرج   اخلصوم ازلرى ع د اعقماد تلك القوزيعا    اجقماع اجلمعية العمومية ملسامهييعا  ازرياح املسقحقة توز 
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  الهامة المحاسبية السياسات/ تابع .        5

 

 المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة    8.31
يقم تس يل املخصصا  ع دما يكون على اةموعة القزام حايل نااوين او اسقدزيل اقي ة حلدث ماضي ويكون ه اك احقمال الطلب 

ان تونيت او م لال هذا القد ا ند . من اةموعة تد ا مصادر انقصادية اىل اخلارج ويكون يازمكان تقدير امل الال ي كل يعقمد عليه
 . يظل ضري مؤكد

ا   س املخصصا  يال فقا  املقدرة املطلوية لقسوية ازلقزام احلايل اسق ادا اىل الدليل ازكثر وثونا واملقو ر يقاريخ الققرير املايل، بيقم نيا
وحيثما يوجد عدد من ازلقزاما  املماثلة،  ان احقمالية طلب تد ا . ذلك املخاطر والققديرا  ضري املؤكدة املرت طة يازلقزام احلايل

كما يقم لصم املخصصا  اىل نيمها احلالية، حيث . صادر انقصادية اىل اخلارج   القسوية حتدد يال ظر   درجة ازلقزاما  ككلم
 . تكون القيمة الزم ية لل قود جوهرية

م ا ك انقصادية اىل  ز يقم تس يل ازصول الطارئة   ال يااا  املالية اةمعة لكن يقم از صاح ع ها ع دما يكون ه اك احقمال تد ا
 . الدالل

ز يقم تس يل ازلقزاما  الطارئة   ييان املركز املايل اةمك لكن يقم از صاح ع ها از اذا كان احقمال تد ا م ا ك انقصادية اىل 
 . اخلارج امرا مسق عدا

 
 ترجمة العمالت االجنبية   8.31

 عملة العرض الرئيسية       8.31.3
تقوم كل م  أة   اةموعة يقحديد عملقها . تعرض ال يااا  املالية اةمعة يالدي ار الكوييت واليت هي ايضا العملة الرئيسية لل ركة ازم

 .  الرئيسية اخلاصة هبا وال  ود املدرجة   ال يااا  املالية لكل م  أة يقم نياسها ياسقخدام تلك العملة الرئيسية
 

 ت العملة االجنبية واالرصدة معامال    8.31.1
يقم حتويل معامق  العملة ازج  ية اىل العملة الرئيسية للم  أة املع ية   اةموعة ياسقخدام اسعار الصرف السائدة   تواريخ 

اس ال  ود ان ارياح ولسائر الصرف ازج يب ال اجتة عن تسوية مثل تلك املعامق  وعن اعادة ني(. سعر الصرف الفوري)املعامق  
يقم  يال س ة لل  ود ضري ال قدية، ز. ييان الدلل اةمكال قدية املقومة يالعملة ازج  ية ياسعار الصرف   هناية الس ة املالية تس ل   

ال  ود ضري  ، ياسقث اء(حتول ياسقخدام اسعار الصرف   تاريخ املعاملة)اعادة ترمجقها   هناية الس ة ويقم نياسها يالقكلفة القارخيية 
 . ال قدية املقاسة يالقيمة العادلة واليت يقم ترمجقها ياسقخدام اسعار الصرف   القاريخ الذي مت  يه حتديد القيمة العادلة

 
 العمليات االجنبية   8.31.1

  ال يااا  املالية للم موعة،  ان مجيك ازصول واخلصوم واملعامق  اخلاصة ب  آ  اةموعة ذا  العملة الرئيسية خبقف الدي ار 
كما ان العملة الرئيسية مل  آ  اةموعة يقيت دون تغيري لقل  رتة الققارير . الكوييت يقم ترمجقها اىل الدي ار الكوييت ع د الق ميك

  .املالية
ان تعديق  ال هرة والقيمة العادلة ال اشئة . مت ع د الق ميك حتويل ازصول واخلصوم اىل الدي ار الكوييت يسعر ازنفال يقاريخ الققرير

كما ان . عن شراء م  أة اج  ية ند متت معاملقها كاصول ولصوم للم  أة ازج  ية ومت حتويلها اىل الدي ار الكوييت يسعر ازنفال
تقيد   ازيرادا  / رونا  الصرف حتمل على. واملصاريف ند مت حتويلها اىل الدي ار الكوييت بقوسط السعر طوال  رتة الققريرازيرادا  

وع د ييك عملية اج  ية،  ان  رونا  الرتمجة . ال املة ازلرى وتس ل   احقياطي ترمجة العملة ازج  ية ضمن حقوا امللكية
س لة   حقوا امللكية يقم اعادة تص يفها اىل ييان الدلل اةمك وتس ل ك زء من ازرياح او اخلسائر ع د الرتاكمية املقعلقة هبا وامل

 . ال يك
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  الهامة المحاسبية السياسات/ تابع .        5

 

 مكافأة نهاية الخدمة       8.36
يسق د اسقحقاا هذه املكا آ  اىل الراتب ال هائي وطول مدة اخلدمة للموظفني . تقدم اةموعة مكا آ  هناية اخلدمة ملوظفيها

كما ان القكاليف املقونعة  ذه املكا آ  تسقحا طوال . لضوعا زمتام حد ادىن من مدة اخلدمة و قا لقااون العمل وعقود املوظفني
 .  زلقزام ضري املمول ميثل امل لال املسقحا الد ك لكل موظف اقي ة زاقهاء اخلدمة يقاريخ الققريران هذا ا.  رتة القعيني

يال س ة ملوظفيها الكويقيني، تقوم اةموعة يعمل مسامها  للمؤسسة العامة للقأمي ا  ازجقماعية حتقسب ك س ة من رواتب املوظفني 
  . اليت تس ل كمصاريف ع د اسقحقانها وتققصر القزاما  اةموعة على هذه املسامها 

 الضرائب  8.38
 الزكاة  8.38.3

  . 1113ديسم   31الساري املفعول اعق ارا من  18/1113من ريح اةموعة و قا لقرار وزارة املالية رنم  %3حتقسب حصة الزكاة ي س ة 
  (KFAS)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   8.38.1

من ريح اةموعة اخلاضك للضري ة و قا لعملية ازحقساب املعدلة ي اء على  %3حتقسب حصة مؤسسة الكويت للققدم العلمي ي س ة 
نرار اعضاء جملس املؤسسة والذي ي ص على ان ازيرادا  من ال ركا  الزميلة والقايعة، مكا آ  اعضاء جملس ازدارة والقحويل اىل 

 . اسقث اؤها من ريح الس ة ع د حتديد احلصة ازحقياطي القااوين جيب
، زيوجد على ال ركة ازم اي القزام جتاه ضري ة مؤسسة الكويت للققدم العلمي يس ب اخلسائر 1133ديسم   13للس ة امل قهية   

زكاة، ز يسمح يرتحيل اي وبوجب لوائح ضري ة دعم العمالة الوط ية ومؤسسة الكويت للققدم العلمي وال. املرتاكمة اليت مت تك دها
  . لسائر اىل الس وا  املسقق لية او الس وا  السايقة

 الضريبة على الشركات التابعة االجنبية     8.38.1
حتقسب الضري ة على ال ركا  القايعة ازج  ية على اساس اسعار الضرائب املط قة واملقررة ط قا للقوااني السائدة ولوائح وتعليما  

 . الدول اليت تعمل  يها تلك ال ركا  القايعة
 

 احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات  .6
 ان اعداد ال يااا  املالية اةمعة للم موعة يقطلب من ازدارة اختاذ ازحكام والققديرا  واز رتاضا  اليت تؤثر على القيمة املدرجة

مك ذلك،  ان عدم . لكل من ازيرادا  واملصاريف وازصول واخلصوم واز صاح عن ازلقزاما  الطارئة   هناية  رتة الققارير املالية
ن تلك از رتاضا  والققديرا  ند تؤدي اىل اقائج تقطلب تعديق جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ازصول واخلصوم واليت القأكد م

  . ند تقأثر   الفرتا  املسقق لية
 أحكام االدارة الهامة   4.3

ال يااا   ع د تط يا السياسا  احملاس ية للم موعة، تقوم ازدارة ياختاذ ازحكام ا امة القالية واليت  ا اك  ازثر على امل الال املدرجة  
  : املالية اةمعة

 تصنيف االدوات المالية   4.3.3
 . يقم اختاذ احكام   تص يف ازدوا  املالية ي اء على اية ازدارة يال راء

تقوم اةموعة يقص يف ازصول املالية كاصول بقف  هبا لغرض املقاجرة اذا متت حيازهتا يصفة اساسية من اجل حتقيا ريح نصري 
 . ازجل

ان تص يف ازصول املالية كاصول بددة يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل يعقمد على كيفية نيام ازدارة بران ة اداء تلك ازصول 
ييان وع دما ز يقم تص يفها للمقاجرة ولكن يكون  ا نيم عادلة مقو رة يسهولة والقغريا    القيم العادلة يقم ادراجها ك زء من  .املالية

 .   حسايا  ازدارة، ع دها يقم تص يفها يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل الدلل اةمك
 اذا ق تقمكن اةموعة من املقاجرة   هذه ازصول املالية . لك ازصولان تص يف ازصول كقروض ومدي ني يعقمد على ط يعة ت

 . يس ب سوا ضري ا ط وكاات ال ية هي اسققم د عا  ثايقة او بددة، ع دها يقم تص يف ازصول املالية كقروض ومدي ني
 . مجيك ازصول املالية ازلرى يقم تص يفها كاصول مقاحة لل يك
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 احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات / تابع  .6

 

 تصنيف العقارات     4.3.1
 . عقار نيد القطوير او عقار اسقثماري اويقعني على ازدارة اختاذ نرار ي أن حيازة عقار معني سواء كان جيب تص يفه كعقار للمقاجرة 

 . فة اساسية يغرض ييعه ضمن ا اط ازعمال العاديةتقوم اةموعة يقص يف العقار كعقار للمقاجرة اذا مت حيازته يص
 .  تقوم اةموعة يقص يف العقار كعقار نيد القطوير اذا مت حيازته ي ية تطويره

وتقوم اةموعة يقص يف العقار كعقار اسقثماري اذا مت حيازته لقحقيا ايرادا  من تأجريه او لر ك نيمقه او زسقخداما  مسقق لية ضري 
  . بددة

 القيم العادلة لالصول والخصوم المشتراة  4.3.1
 . ان حتديد القيمة العادلة لكل من ازصول واخلصوم وازلقزاما  الطارئة اقي ة لدمج ازعمال يقطلب احكاما هامة

  التقديرات من التأكد عدم 4.1
 ند. ادااه م ي ة واملصاريف وازيرادا  واخلصوم ازصول ونياس حتقا على ازثر اهم  ا اليت واز رتضا  الققديرا  حول املعلوما  ان

 . جوهرية يصورة الفعلية ال قائج ختقلف
  للبيع المتاحة االسهم استثمارات قيمة انخفاض 4.1.3
   مقواصل او جوهري اخنفاض ه اك يكون ع دما نيمقها اخنفضت اهنا على لل يك املقاحة ازسهم اسقثمارا  بعاملة اةموعة تقوم

 يقطلب" املقواصل" او" اجلوهري" ازخنفاض حتديد ان. القيمة اخنفاض على موضوعي دليل وجود ع د او تكلفقها عن العادلة القيمة
 . هامة تقديرا 

 القيمة العادلة لالدوات المالية 4.1.1
وهذا يقطلب من . اك اسعار سوا ا طتقوم ازدارة يقط يا تق يا  تقييم لقحديد القيمة العادلة لقدوا  املالية ع دما زتقو ر ه 

ازدارة تطوير تقديرا  وا رتاضا  اسق ادا اىل معطيا  سونية وذلك ياسقخدام ييااا  مرصودة سيقم اسقخدامها من ن ل املقداولني   
ند ختقلف القيم العادلة  . اذا كاات تلك ال يااا  ضري مرصودة، تقوم ازدارة ياسقخدام ا ضل تقديراهتا. السوا   تسعري ازداة املالية

 (.  11أاظر ايضاح )املقدرة لقدوا  املالية عن ازسعار الفعلية اليت سيقم حتقيقها   معاملة على اسس جتارية يقاريخ الققرير 
 
 

 الشركات التابعه .1
   :كالقايل   ال ركا  القايعه هي تفاصيل ان 

 بلد التأسيس 
 ملكيةنسبة ال

 النشاط األساسي %

  
 ديسمبر 13

1133 

 ديسم  13

1131  
 ازا طة العقارية %11         %81         ازردن م.م.ذ –شركة الراية العاملية العقارية 
 ازا طة العقارية %63         %13         الكويت م.م.ذ –شركة الراية ازهلية العقارية 

 ازا طة العقارية %63         %13         الكويت م.م.ذ –شركة الراية ازنليمية العقارية 
 ازا طة العقارية %311       %311       السعودية م.م.ذ –شركة ييت الراية العقارية 
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 عقارات الايرادات تاجير  . 8

  
السنة المنتهية 

 ديسمبر 13 في

1133 

الس ة امل قهية 
 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  
 163,138  811,331   ايرادا  تأجري

 (16,196) (53,665)  مصاريف م اشرة

   616,433  198,116 

 
 الخاصة بمالكي الشركة االم األساسية والمخففةالسهم  ربحية .9

 :كما يلي  لعدد األسهمعلى املقوسط املوزون الس ة اخلاصة بالكي ال ركة ازم  ريح يققسيم األساسية واملخففة السهم رحبية يقم احقساب

    
ة يالمنتهسنة ال

يف  
ديسمبر 13  

2011 

 ةيامل قهالس ة 
 ديسم  13   

1131 

 111,831  313,541    (ك.د)ريح الس ة اخلاصة بالكي ال ركة ازم 

 111,111,111  111,111,111    لعدد األسهم القائمةاملقوسط املوزون 

  لس 3139  فلس 1.44    األساسية واملخففةالسهم  رحبية
 
 

 استثماريةعقارات  . 21
 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  
 39,131,311  31,313,115   ي اير 3

 9,611,319  1,145,614   اضا ا 

 (3,113,693) (1,111,111)  عقارا  اسقثمارية م ادلة/ اسق عاد 

 193,113  (361,111)  م ادلة عقارا  اسقثمارية / اسق عاد( ريح)لسارة 

 (111,113) 348,533   القغري   القيمة العادلة

 (386,998) (13,141)  تعديل ترمجة عمق  اج  ية 

   31,331,181  36,313,668 
 
 

 
مرهواة مقايل مراحبة دائ ة ( ك.د 9,333,111:  1131ديسم   13)ك .د 9,881,811ان يعض العقارا  ازسقثمارية يقيمة د رتية ب لال 

 ( .33ايضاح )
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 استثمارات متاحة للبيع . 22

 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  
 33,191  3,118  بلية مسعرة ملكية اسهم

 391,369  854,481  ضري مسعرة ملكية اسهم

 911,611  161,886  ص اديا بلية ضري مسعرة

  118,311  3,113,396 

 
لعدم ,اظرا  اانصا ا  وط   القيمة يالقكلفة( ك.د 391,369:  1131)ك .د 189,911مت ادراج اسقثمارا    اسهم ضري مسعرة يقيمة 

 .امكااية تقدير تونعا  القد قا  ال قدية  ا وعدم تو ر معلوما  مالية للوصول اىل نيمقها العادلة 
سعرة من لقل لصم القد قا  ال قدية املسقق لية ياسقخدام يعض معدز  اخلصم لفرتة  امللية ضري احملمت تقدير القيمة العادلة للص اديا 

 .مت ادارة الص دوا من طرف ذي صله . كل القد قا  ال قدية ال اجتة عن الص اديا املدارة ضري املسعرة 
تلك ازسقثمارا  نامت ازدارة يقحليل . ( ك.د 311,119:  1131)ك .د 338,193ب لال س لت اةموعة لقل الس ة لسارة ه وط 

 .وتوصلت اىل ااه ز يوجد اخنفاض اضا    نيمقها
ايضاح ) مراحبة دائ ةمقايل  مرهون( ك.د 911,611:  1131ديسم   13)ك .د 191,119سعرة ب لال املص اديا ضري ان ازسقثمار   ال

33). 
 

 مدينه واصول اخرىذمم  .21
ديسمبر 13    

2011 

ديسم  13  

2010 

 ك.د ك.د  
 99,181  61,331  ايرادا  مسقحقة

 111,381  181,115  مسقحا من ييك اسقثمار

 39,638  11,135  مد وعا  مقدما ومدي ني الرين

 1,136  1,831  م لال مسقحا من طرف ذي صله

  111,813  189,391 
 

مت مراجعددة ه ددوط الددذمم املدي ددة .  لقصددول املاليددة أعددقه تقددارب نيمهددا العادلددة وتسددقحا مجيعهددا لددقل سدد ة واحدددةإن القدديم املدرجددة 
 . ه وطوازصول ازلرى واظهر  املراجعة عدم احلاجة ملخصص 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل . 21
 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  :التسجيل المبدئي محددة عند 
 3,193,111  181,466  بفظة اسقثمارية بلية

 9,991,818  6,418,131  اوراا مالية ضري مسعرة

 333,319  333,114  ص اديا ضري مسعرة

  8,333,181  1,818,181 
 

ان صا  نيمة . يس ب ط يعة هذه ازسقثمارا   احملفظةنيمة ازصل حبسب تقارير مدير يصا    بفظة اسقثمارية بلية  اسقثمار درجي
 . ا ضل تقدير للقيمة العادلة لقلك ازسقثمارا  متثل  ، احملفظةازصل حبسب تقارير مدير 

ضري مسعرة من لقل لصم القد قا  ال قدية املسقق لية  وص اديامار   اوراا مالية ضري مسعرة مت تقدير القيمة العادلة لقسقث
 .معدز  اخلصم لفرتة كل القد قا  ال قدية ال اجتة من هذه ازصول املالية  ياسقخدام يعض
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 النقد وشبه النقد   . 21
 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د    ك.د     
 891,111  3,133,841  اسقثمار مراحبة

 918,119  146,145  اقد وارصدة لدى ال  وك

  3,153,415  3,111,119 

 

حيقا  .( 33ايضاح ) مراحبة دائ ةمقايل  مرهون (ك.د 891,111:  1131) ك.د 3,133,191 لال ب مك طرف ذي صله مراحبة اسقثمار
  .يوما من تاريخ ازيداع 61س ويا ويسقحا لقل  %(119:  1131) %3131اسقثمار املراحبة عائد ريح بعدل 

 
 رأس المال.     25

 ومدفوع بالكامل مصدر  مصرح به 

 
ديسمبر 13  

2011 
ديسم  13   

2010 
ديسمبر 13   

2011 
ديسم  13   

2010 

 111,111,111  111,111,111  111,111,111  111,111,111 ك لكل سهم.د 11311
 
 

 احتياطيات.      26
ن ل حصة مؤسسة الكويت للققدم العلمي  من ريح الس ة %31يقم حتويل األم  و قا لقااون ال ركا  الق اريه وال ظام ازساسي لل ركه

من % 11ويونف هذا القحويل يقرار من مسامهي ال ركة ازم يعد يلوضه . والزكاة ومكا أة أعضاء جملس ازدارة اىل ازحقياطي القااوين 
  . رأس املال املد وع

تكدون ازريداح ن رأس املدال املدد وع   السد وا  الديت مد %1ان توزيك ازحقياطي القااوين بدد يامل لال الدقزم لضدمان توزيدك اريداح ي سد ة 
 .املرحلة ضري كا ية لد ك هذه القوزيعا  

ن ل حصة مؤسسة الكويت للققدم العلمي  من ريح الس ة %31يقم حتويل األم  و قا لقااون ال ركا  الق اريه وال ظام ازساسي لل ركه
وموا قددة اجلمعيددة جملددس اإلداره  توصددية علددى ي دداءجيددوز لل ددركة ازم . اإللقيدداري ازحقيدداطي والزكدداة ومكا ددأة أعضدداء جملددس ازدارة اىل 

 .د على توزيك ازحقياطي ازلقياريليست ه اك نيو  . اىل اإلحقياطي اإللقياري العمومية ونف القحويل
 .ة ز يوجد حاجة للقحويل   الس ة اليت تقعرض  ا ال ركة ازم  خلسائر او يوجد ه اك لسائر مرتاكم

 
 مرابحة دائنة   . 21

 13) %111مددل معدددل ريددح  علددي ي سدد ة حي (أطددراف ذي صددله)بليددة  مددن مؤسسددة ماليددة الددذي مت احلصددول عليدده القمويددل اإلسددقمي ان

ك دددداح لل يدمراحبددة واسددقثمار مقدد اسددقثمار ، عقددارا  اسددقثمارية بددددة مضددمون عددن طريددا رهددنالقمويددل  هددذا إن. (%911: 1 1131 ديسددم 
  .(39،  33،  31ايضاح )
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 ذمم دائنة وخصوم اخرى.    28

 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د    ك.د     
 38,168  36,133  ذمم دائ ة

 918,133  111,131  مصاريف مسقحقة ولصوم الرى

 9,331,631  1,118,114  املسقحا من شراء عقارا  اسقثمارية

  1,511,111  9,916,889 
 

املساهم ضري  اىل مسقحا( ك.د 1,311,331:  1131ديسم   13)ك .د 1,339,319املسقحا من شراء عقارا  اسقثمارية يقضمن م لال 
ز يوجدددد اي ريدددح بمدددل علدددى هدددذا امل لدددال ( . ارض) اسدددقثماري ل دددراء عقدددار والدددذي مت اسدددقخدامه ازردنلل دددركة القايعدددة    املسددديطر

 .ع د الطلب  ويسقحا السداد
مضددمون عددن طريددا رهددن عقددارا  ( ك.د 191,199:  1131ديسددم   13)ك .د 136,396 لددال بعقددارا  اسددقثمارية املسددقحا مددن شددراء 

 ( .ك.د 981,181: 1131ديسم   13)ك .د 913,911 اسقثمارية بددة ذا  نيمة د رتية ندرها
 

 الجمعية العمومية     .29
 . 1131ديسم   13توزيك أية أرياح عن الس ة امل قهية    اعضاء جملس اإلدارة قرتحق ي

وق تقرتح اي  1131 ديسم  13للس ة امل قهية    اةمعة ال يااا  املالية 1133 مايو 33اعقمد  اجلمعية العمومية للمسامهني يقاريخ 
 . 1131ديسم   13توزيعا  ارياح عن الس ة امل قهية   

 
 

 ذات صلهمعامالت مع أطراف  . 11
املسدامهني الرئيسديني و كأعضاء جملدس ازدارة يقمثل هذا ال  د   املعامق  اليت متت   جمرى ازعمال ازعقيادية مك اطراف ذا  صله  

 .يقم املوا قة على سياسا  تسعري وشروط هذه املعامق  من ن ل ادارة ال ركة  .وشركا  يعق ون  يها مسامهون رئيسيون 
 :اةمعة  ال يااا ق  مك ازطراف ذا  الصله املدرجة    يما يلي املعام

 ديسمبر 13  

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  المجمعبيان المركز المالي مبالغ تم ادراجها في 
 3,191,111 541,111  (مساهم رئيسي) شراء عقارا  اسقثمارية

 911,611 161,886  (مساهم رئيسي) اسقثمارا  مقاحة لل يك

 3,399,319 3,143,446  (مساهم رئيسي) ال قد وش ه ال قد

 1,136 1,831  ذمم مدي ة ومد وعا  مقدما

 1,111,111 8,111,111  (مساهم رئيسي) مراحبة دائ ة
 

        بيان الدخل المجمعتم ادراجها في  معامالت
 16,911   35,118       (مساهم رئيسي) ريح من اسقثمارا  مراحبه

 199,138  151,464       (مساهم رئيسي) تكاليف متويل

        

        تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 318,111  331,348       رواتب وم ا ك نصرية األجل

 8,911  3,134       مكا أة هناية اخلدمة

       313,153  399,811 
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر .12
وكداطر  الدريحوت دمل كداطر سدعر العملدة وكداطر سدعر )كداطر السدوا :  مثدل اا طة اةموعة اىل العديد من املخداطر املاليدة ،تقعرض 

 .، وكاطر ازئقمان وكاطر السيولة(تقل ا  األسعار
يرتكدز عمدل ادارة كداطر . املخداطر ان جملس ادارة ال دركة األم مسدؤول   ال هايدة عدن وضدك السياسدا  واإلسدرتاتي يا  اخلاصدة يدإدارة 

والققليدل مددن احقماليددة القفاعددل مددك املؤشددرا   لل ددركةومقوسددطة األجددل  ةعلددى تددأمني ازحقياجدا  ال قديددة نصددري  ي ددكل أساسدديال دركة 
 اسدقعطي مدردود تددار اإلسدقثمارا  املاليدة طويلدة األجدل علدى اسداس اهندا .ةاةموعدالسل ية اليت ند تدؤدي اىل القدأثري علدى اقدائج أا دطة 

 " .دائما"
 .ر   األدوا  املالية ، با   ذلك م ققا  األدوا  املالية ، على أساس القخمي ا  املسقق ليةاو تقاجاةموعة  تدللز 

 .تقعرض  ا اةموعة هي كما يلي ان اهم املخاطر املالية اليت
 

 مخاطر السوق   ..12
 مخاطر العملة األجنبية (أ

العملددة األج  يددة   تقلددب القيمددة العادلددة أو القددد قا  ال قديددة املسددقق لية زداة ماليددة اقي ددة لقغددري أسددعار حتويددل العمددق  تقمثددل كدداطر 
 .األج  ية

ي ددكل ، ، وهددي يددذلك عرضددة ملخدداطر العملددة األج  يددة ال اجتددة  ال ددرا األوسددطدول و  الكويددت تعمددل اةموعددة، وي ددكل أساسددي،  
ند يقأثر املركز املايل للم موعة ي كل ك ري .  والدي ار ازردين والدرهم ازمارايت أسعار صرف الدوزر األمريكيمن القغريا    رئيسي 

د قا  ال قديددة للقخفيددف مددن تعددرض اةموعددة ملخدداطر العملددة األج  يددة، يددقم مران ددة القدد .اقي ددة للقغددري   اسددعار صددرف هددذه العمددق  
 .يالعملة األج  ية

 :ملخاطر العملة األج  ية القالية واليت مت حتويلها اىل الدي ار الكوييت يأسعار ازنفال   هناية الس ةتقعرض اةموعة 
 

 
  

 ديسمبر 13 

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د    
 9,639,819 8,413,615    دوزر أمريكي

 1,893,663 6,561,118    دي ار اردين

 9,661,189  4,831,315    درهم امارايت

 3,119,818  588,481    الرى
 

درهم امارايت  %1،  %(1:  1131) اردين دي ار %1و  (%1:  1131)  الدوزر ازمريكيي اء على % 1مت تقدير اس ة احلساسية بعدل 
ق يكددن ه دداك تغيددري  .قملددة واملعقولددة   اسددعار الصددرف يددإ رتاض الزيددادة او الدد قص احمل ، %(1:  1131)ازلددرى  %1و  %(1: 1131)

 .لقل الس ة   الطرا واإل رتاضا  املسقخدمة   اعداد حتليل احلساسية
،  املدذكورة أعدقه سعر صرف الدي ار الكوييت مقايل تلك العمق  األج  ية ويا رتاض اسد ة احلساسدية اخنفض/  و  حالة ما اذا ارتفك

 :كما يلي  ريح الس ةيكون تأثري ذلك على 
 ةريح الس    
 

  

 ديسمبر 13 

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د    
     331,111  191,891    دوزر أمريكي

  14,551  161,911    دي ار اردين

  313,661  196,139    درهم امارايت

  61,351  91,893    الرى
 

ولكدن، ميكددن اعق دار القحاليدل أعددقه .  وتقفداو  كداطر تقل دا  صددرف العملدة األج  يدة لددقل السد ة حسدب ح دم وط يعددة املعدامق 
 .على أهنا متثل مدى تعرض اةموعة ملخاطر تقل ا  أسعار العملة األج  ية
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع   .12

 

 الربحمخاطر معدالت  (ب
الذي ند يؤثر على الرحبية املسقق لية أو على القيمة العادله لقدوا    الريح تظهر كاطر اسعار الفائده من احقمالية القغري   سعر

 الريحسي قج عن الزيادة او ال قصان   سعر .  دائ ةمراحبة مراحبة و زسقثمار يال س ة  الريحة كاطر ي أن سعر تواجه اةموع. املالية
ك .د 99,819بقدار  وزيادة( ك.د 93,111:  1131) ك .د( 99,819)  ريح الس ة ب لال  اقصان( %3:  1131 ) %3الفعلي بقدار 

 .، على القوايل ( ك .د 93,111: 1131)
 

 المخاطر السعرية (ج
كاسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان   ،يقم تص يف ازسقثمارا  . إلسقثماراهتا  يال س ة تقعرض اةموعة ملخاطر الققل ا  السعرية

 .مقاحة لل يكاسقثمارا   وأالدلل 
وتقم عملية الق ويك .  وزدارة املخاطر ال اجتة عن الققل ا  السعرية زسقثماراهتا   األوراا املالية تقوم اةموعة يق ويك با ظها ازسقثمارية

 .ي اء على حدود موضوعة من ن ل اةموعة، تلك 
واملقعلقددة ياسددقثماراهتا   األوراا املاليددة، وعلددى أسدداس املخدداطر احملقملددة وضددح اجلدددول القددايل درجددا  احلساسددية الدديت تقعددرض  ددا اةموعددة ي

ز يوجد تغيري لقل الس ة على األسداليب واإل رتاضدا  املسدقخدمة   اعدداد  .اةمعة ألسعار تلك األوراا كما   تاريخ ال يااا  املالية
ال قصان  إن تأثري تلدك القغدريا  علدى ريدح السد ة / يالزيادة  (%1:  1131) %1اذا تغري  اسعار األوراا املالية ي س ة . حتليل احلساسية 

 :وحقوا امللكية سقكون كما يلي 
 حقوا امللكية  ريح الس ة 

 
 ديسمبر 13

1133 

 ديسم  13

1131 

 ديسمبر 13 

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 - -   158,815   163,939 اسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل

  64,383  93,118  - - اسقثمارا  مقاحة لل يك
 
 

 مخاطر االئتمان  13.1
كاطر ازئقمان هدي تلدك املخداطر الديت ت دقج عدن عددم نددرة طدرف مدن أطدراف األدوا  املاليدة الو داء يالقزاماتده جتداه الطدرف اآللدر مسد  ا 

كمدا حتداول .  ان سياسة اةموعة جتاه تعرضها ملخاطر ازئقمان تقطلب مران ة تلدك املخداطر ي دكل دائدم.  لسارة الطرف اآللريذلك 
يقم كما .  أا طة كقلفة  اةموعة عدم تركيز تلك املخاطر على أ راد أو جمموعة عمقء   م اطا بددة أو من لقل ت ويك تعامقهتا 

 .ذلك م اس ا حيثما كاناحلصول على ضمااا  
وامللخصدة علدى ال حددو  املركدز املدايلان مددى تعدرض اةموعدة ملخداطر ازئقمدان بددود يامل دالال املدرجدة ضدمن األصدول املاليدة كمدا   تداريخ 

 :القايل
 ديسمبر 13 

1133 

 ديسم  13

1131 

 ك.د ك.د 
 189,391 111,813 ذمم مدي ة واصول ألرى

 891,111 3,133,841 اسقثمارا  مراحبة

 918,119 146,145 اقد وارصدة لدى ال  وك

 3,431,348 3,618,139 
 
 

ياعققدداد ازدارة  ددان صددا  ازرصدددة . ان ارصدددة لدددى ال  ددوك واسددقثمارا  املراحبددة بددقف  هبددا لدددى مؤسسددا  ماليددة ذا  كفدداءة عاليدده 
 .املدي ة ق يفت موعد اسقحقانها وز يوجد ه وط   نيمقها 
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع  .12
 

 مخاطر السيولة   12.1
وللحد من تلك .  اسقحقانها ع د جتاه الغري يالقزاماهتا على الو اءان كاطر السيولة هي تلك املخاطر اليت تؤدي اىل عدم ندرة اةموعة 

 .املخاطر، نامت ادارة اةموعة يق ويك مصادر القمويل وادارة أصو ا يعد األلذ يعني ازعق ار السيولة ومران ة تلك السيولة ي كل يومي
 .املخصومة ضري يإسقخدام القد قا  ال قديةاخلصوم املالية للم موعة  يلخص اجلدول القايل نائمة اسقحقاا

شهر خالل  
 واحد

 1الى  3
 أشهر

 31الى  1
 شهر

ما يزيد عن 
 المجموع سنه

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 
      1133 ديسمبر 13

   - - - الخصوم

 56,343 56,343   - كصص مكا أة هناية اخلدمة

 8,511,111 - 3,851,811 6,133,511 - مراحبة دائ ة

 1,511,111 - 1,884,434 181,464 - لصوم الرىذمم دائ ه و 

 - 6,631,664 8,311,334 56,343 1,416,151 

 

خالل شهر  
 واحد

 1الى  3
 أشهر

 31الى  1
 شهر

ما يزيد عن 
 المجموع سنه

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 
      1131 ديسمبر 13

      الخصوم

 86,911 86,911 - - - كصص مكا أة هناية اخلدمة

 1,111,111 - 3,163,111 1,313,111 - مراحبة دائ ة

 9,916,889 - 1,118,919 3,313,998 - لصوم الرىذمم دائ ه و 

 - 9,818,698 1,311,619 86,911 31,199,983 

 

 ملخص فئات األصول والخصوم المالية .11
 : الواردة   ييان املركز املايل اةمك على ال حو القايل للم موعةلقصول واخلصوم املالية  القيم املدرجةيقم تص يف 

 

 1131ديسم   13  1133ديسمبر  13 
 

 القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
 العادلة

 القيمة  
 املدرجة

 القيمة 
 العادلة

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 993,631  391,369  165,651 854,481 اسقثمارا  مقاحة لل يك

 -  189,391  - 111,813 ذمم مدي ة واصول الرى

 1,818,181  -  8,333,181 - اسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان الدلل

 -  3,111,119  - 3,153,415 ال قد وش ه ال قد

 1,315,538 4,141,661  1,931,131  9,161,111 

 -  1,111,111  - 8,811,111 مراحبة دائ ة

 -  9,916,889  - 1,511,111 ذمم دائ ة ولصوم الرى

 1,111,111 -  6,916,889  - 
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 االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 . ييان املركز املايل و قا للقسلسل ا رمي للقيمة العادلة ضمنيوضح اجلدول القايل ازصول واخلصوم املالية املقاسة يالقيمة العادلة 

يقوم القسلسل ا رمي يقص يف ازصول واخلصوم املالية اىل ثقثة مسقويا  اسق ادا اىل امهية املدلق  املسقخدمة   نياس القيمة 
  : يما يلي مسقويا  القسلسل ا رمي للقيمة العادلة. العادلة لقصول واخلصوم املالية

 .  اسواا ا طة زصول او لصوم مماثلة( ضري معدلة)اسعار مدرجة  : 3مسقوى  -
واليت ميكن تق عها لقصول اواخلصوم سواء  يصورة م اشرة  3معطيا  ضري ازسعار املدرجة املقضم ة   مسقوى  : 1مسقوى  -

 و( . معطيا  مقعلقة ياألسعار)او يصورة ضري م اشرة ( كازسعار)
 (. معطيا  ضري نايلة للمران ة)معطيا  لقصول او اخلصوم اليت ز تسق د اىل معلوما  سونية ميكن تق عها  : 1مسقوى  -

املسقوى الذي تص ف ضم ه ازصول او اخلصوم املالية يقم حتديده ي اء على ادىن مسقوى للمعطيا  ا امة اليت أد  اىل نياس القيمة 
 .العادلة

 املسقخدم لقياس القيمةالقسلسل ا رمي  حسبازصول واخلصوم املالية املقاسة يالقيمة العادلة   ييان املركز املايل مت تص يف جماميك 
 : العادلة كما يلي

 

 1133ديسمبر  13
 المجموع 1مستوى  1مستوى  3مستوى  ايضاح 

 ك.د ك.د ك.د ك.د  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
      القحقا امل دئي بددة ع د

 181,466 181,466 - - ب بفظة اسقثمارية بلية

 6,418,131 6,418,131 - - ب اوراا مالية ضري مسعرة

 333,114 333,114 - - ب ص اديا ضري مسعرة

      استثمارات متاحة للبيع

 3,118 - - 3,118 أ اسهم بلية مسعرة

 161,886 161,886 - - ب ص اديا بلية ضري مسعرة

 4,141,661 4,181,813 - 3,118  صافي القيمة العادلة

 

 1131ديسمبر  13

 المجموع 1مستوى  1مستوى  3مستوى  ايضاح 
 ك.د ك.د ك.د ك.د  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

      بددة ع د القحقا امل دئي

 3,193,111 3,193,111 - - ب بفظة اسقثمارية بلية

 9,991,818 9,991,818 - - ب اوراا مالية ضري مسعرة

 333,319 333,319 - - ب ص اديا ضري مسعرة

      استثمارات متاحة للبيع

 33,191 - - 33,191 أ اسهم بلية مسعرة

 911,611 911,611 - - ب ص اديا بلية ضري مسعرة

 9,161,111 9,136,131 - 33,191  صافي القيمة العادلة

 

 .لقل  رتة الققارير املالية 1و  3ق تكن ه الك حتويق  جوهرية يني املسقويني 
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 القياس بالقيمة العادلة   
 . الطرا وتق يا  الققييم املسقخدمة لغرض نياس القيمة العادلة ق تقغري ياملقاراة مك  رتة الققارير املالية السايقة 
 اوراق مالية مسعرة( أ

ار يقاريخ كما مت حتديد القيم العادلة يالرجوع اىل آلر عروض اسع. مجيك ازسهم العادية املدرجة يقم تداو ا عموما   اسواا ازوراا املالية
 . الققارير املالية

 غير مسعرة  استثمارات( ب
كما يقم تقدير القيمة العادلة . يقم نياسها يالقيمة العادلة،  بفظة وص اديا،  تقضمن ال يااا  املالية ملكيا    اوراا مالية ضري مدرجة

 . م قظمةيعض از رتاضا  ضري املدعومة من اسعار او معدز  سونية  القد قا  ال قدية املخصومة واليت تقضمن طريقةياسقخدام 
 قياسات القيمة العادلة:  1مستوى 

هامة ز تعقمد على ييااا  سونية  اىل معطيا تقييم تسق د  تعقمد على تق يا  1ان اصول ولصوم اةموعة املالية املص فة ضمن املسقوى 
 : كما ان ازدوا  املالية ضمن هذا املسقوى ميكن تسويقها من يداية الس ة املالية اىل هنايقها كما يلي. م قظمة 

 

 1131 ديسم  13  1133 ديسمبر 13 

استثمارات بالقيمة  
 العادلة

استثمارات متاحة 
 للبيع

اسقثمارا  يالقيمة  
 العادلة

اسقثمارا  
 مقاحة لل يك

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 911,119  3,198,398   681,111  8,515,151  األرصدة از ققاحية

      :ارياح او لسائر مس لة  

 -  391,169   (3,631) 33,145  ييان الدلل  -

 31,313  -   15,314  -  ايرادا  شاملة الرى -

 -  (3,189,191)  (113,114) (313,813) ييك

 911,611  1,818,181   161,886  8,333,181  األرصدة ال هائية
 

للس ة مقضم ة صا  الريح من اسقثمارا  يالقيمة العادلة من لقل ييان ( الوارد أعقه)ازرياح أو اخلسائر املس لة   ييان الدلل اةمك 
 .الدلل ولسارة بققة من ييك اسقثمارا  مقاحة لل يك وه وط نيمة اسقثمارا  مقاحة لل يك 

عمليا  الققييم ي اء على ا رتاضا  يديلة بقملة ومعقولة لن يغرير يصورة جوهرية امل الال املس لة   كل من  – 1اىل املسقوى  املعطيا تغيري 
 . ييان الدلل، امجايل ازصول او امجايل اخلصوم او امجايل حقوا امللكية

  .لقل الس ة 1ق تكن ه الك حتويق  اىل او من املسقوى 
 

 ادارة رأس المالأهداف .    11
ان أهداف اةموعة اخلاصة يإدارة رأس املال هي القأكيد على م دأ اإلسقمرارية للم موعة وحتقيا العائد امل اسب للمسامهني، وذلك من 

 .لقل اسقغقل ا ضل  يكلة رأس املال 
 ك.د38,161,339اانصا احقياطي القيمة العادلة واحقياطي حتويل عمق  اج  ية يقيمة  يقكون راس مال اةموعة من امجايل حقوا امللكية

  الظروف ازنقصادية  القغريا على ضوء ، ة رأس املال وعمل القعديق  الآلزمة يتقوم اةموعة يادارة هيكل. (ك.د 38,191,639:  1131)
كقوزيعا  أرياح اةموعة يقعديل امل الال املد وعة   تقومة رأس املال أوتعديلها، ند يهيكلوللمحا ظة على .  رت طة يأصول اةموعةملخاطر املذاو 
 .أو اصدار أسهم جديدة أو ييك أصول لقخفيض املديوايا أو عوائد رأس املال على املسامهني لمسامهني ل


