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 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 

 
 

 السادة المساهمين الكرام
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 
بداية أتوجه إليكم بالشكر لتلبيتكم الدعوة لحضور االجتماع السنوي لشركتكم ويشرفني واألخوة أعضاء مجلس     

اإلدارة أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي السادس لشركة الراية العالمية العقارية وشركاتها التابعة للسنة المالية 
الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى متضمنًا تقرير هيئة  2132ديسمبر  13المنتهية في 

 .البيانات المالية المجمعة
 

عام محوري في عمر الشركة نتيجة للسياسة المتحفظة والمتزنة التي اتبعها مجلس اإلدارة  2132لقد كان عام    
رات واألوضاع االقتصادية الجديد عقب توليه مسئولية إدارة الشركة في النصف الثاني من العام حيث واكب التطو 

في األسواق العقارية المتواجد فيها استثمارات الشركة وانعكاساتها على تلك اإلستثمارات وبالتالي اتخذ المجلس 
 .اإلجراءات المالئمة للتعامل مع تلك التطورات للمحافظة على مصداقية الشركة تجاه مساهميها وتعزيز ثقتهم بها

 
 :إخواني المساهمين 

رؤية مجلس اإلدارة إتباع سياسة متحفظة تهدف إلى اظهار الشفافية الحقيقية والتقييم السليم لحجم األصول إن 
ن المجلس قد قرر إعادة   على أساس قيمة استثمارات الشركـة العقارية في السنة المالية الحالية ، خاصة وا 

بمشاركة شركة كويتية %( 01)صة قدرها تصنيف نشاط األرض الواقعة في األردن والتي تمتلك الشركة فيها ح
بناء على ( تجاري / سكني ) وفق نشاط  2112أخرى والتي كانت مسجلة في دفاتر الشركة منذ شراؤها في عام 

الموافقات المشروطة الصادرة من الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير األرض ، ونظرا 
ال التطوير بسبب تداعيات األزمة اإلقتصادية العالمية ونتيجة لسوء األوضاع للصعوبات التي واجهت تنفيذ أعم

الحالية لإلقتصاد األردني وتراجع أداء السوق العقاري بشكل كبير فقد قرر مجـلس اإلدارة إعادة تصنيـف األرض 
ن التغير في القيمة وبالتالي احتساب الخسائر الناتجة ع( الزراعي)حسب الثابت في وثائق الملكية وهو النشاط  

دينار كويتي ضمن حساب األرباح والخسائر وذلك تحفظا من مجلس ( 3612263,1)السوقية باألرض بلغت نحو
اإلدارة على الوضع الحالي للسوق األردني وللحد من أي مخاطر هبوط قد تحصل عند بيع أو تطوير األرض ، 

سس المطبقة في هيئة سوق المال لتقييم األصول كما طبق مجلس اإلدارة نفس السياسة التحفظية وأتبع األ
العقارية في الكويت وأيضا دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تم تسجيل انخفاض في القيمة السوقية لألصول 

دينار كويتي بسبب االنخفاض الحاصل في اإليرادات التأجيرية ووجود أحد ( 361116031)العقارية بلغت نحو 
 .يد عمرها عن ثالثون عاما وبحاجة إلى ترميم شامل أو إعادة بناء البنايات التي يز 

 
كما كان لسياسة التحفظ التي اتبعتها إدارة الشركة أن أعادت النظر في إلتزاماتها المالية واحتياجاتها التمويلية 

دريجيًا بداية لمشروعاتها المستقبلية وأعدت خطة لتخفيض أعباء التمويل الممنوح لها من قبل مؤسسات مالية ت
غير مدرة الالتخارج من االستثمارات من هذا العام وذلك إعتمادا على إيراداتها التشغيلية الداخلية والعمل على 

يسهم في إعادة توجيه عائدات الشركة نحو خفض الديون ويعزز حيث ان تطبيق هذه الخطة سوف  ، للدخل
وقد أثمر تنفيذ هذه الخطة خالل هذا  العام عن  ، همينالنتائج المالية وينعكس تأثيره االيجابي على المسا

 .ما يعادل مليون دينار كويتي %( 30)تخفيض التزامات مالية بنسبة 
 

إلى ترشيد المصاريف اإلدارية وخفض النفقات  2132ومن جانب آخر فقد بادرت اإلدارة خالل السنة المالية 
المحافظـة علـى نفس مستوى القدرة التشغيلية وهو ما انعكس وااللتزامات المالية الشهرية بشكل جوهري مع 

 %( .21) باإليجاب على تخفيض المصاريف التشغيلية للشركة األم في حدود نسبة 
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 
 
 

 :إخواني المساهمين 
مكانيات شركة الراية  على الرغم من ظروف العام الحالي إال إننا على ثقة باهلل سبحانه وتعالى أواُل ومن ثم بقدرة وا 

والذي حتما سيكون عاما صعبا فالشركة تحتفظ بأصول جيدة ومدرة  2131العالمية لمواجهة التحديات خالل عام 
صاعب الحالية والمضي قدما في تنفيذ سياستها االستثمارية للدخل وتتمتع بتدفق نقدي إيجابي يتيح لها تجاوز الم

التي تعتمد على إنتقاء الفرص ذات العوائد التشغيلية بمخاطر مقبولة سواء داخل الكويت أو األسواق اإلقليمية 
وتحقق وزيادة حجم اإليرادات التشغيلية  من التنوع والتوسع للمحفظة العقاريةالواعدة بما يساهم في تحقيق المزيد 

 .مزيد من النمو االقتصادي والمالي من دون تحميل الشركة قروض وأعباء ومخاطر تفوق طاقتها 
 

 :إخواني المساهمين 
إن ناتج عمليات الشركة لهذا العام والخسائر التي تكبدتها ناتجة عن الهبوط الحاد في أسعار بعض األصول 

إلى قيام الشركة باالحتفاظ بمخصصات إضافية احترازية وذلك  العقارية واالستثمارية المملوكة للشركة ، باإلضافة
 . لمواجهة أية احتماالت مستقبلية 

وبناء على ذلك فان أي تحسن سيطرأ على تقييمات األصول أو إعادة تطويرها وتشغيلها بما يعزز ربحية الشركة 
ى نتائج الشركة في المستقبل وكذلك الحال بالنسبة لتحسن أوضاع االستثمارات سوف ينعكس بشكل ايجابي عل

 .بعون اهلل
 

 :2132ديسمبر  13وفيما يلي ملخص النتائج المالية كما في     
 

 ك.د 30,2,0,113: إجمالي حقوق المساهمين للشركة األم
 ك.د 2260,16103: مجموع الموجودات

 ك.د( 2,011,2,0: )صافي الخسارة للشركة األم
 

وسوف  2132اهلل ستسعى شركة الراية العالمية العقارية إلى تعدي المصاعب التي واجهتها في عام  وبمشيئة
نمضي في خطط النمو المتأنية وذلك لن يمنعنا في الوقت نفسه من البحث عن فرص جاذبة يمكن أن نستفيد 

 .منها على المدى المتوسط والطويل
 
جهدنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة لما فيه الخير لوطننا وختاما نسأل اهلل تعالى أن يكلل مساعينا و  

الحبيب ولمساهمينا الكرام تحت قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى وولي عهده األمين 
 وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل ، كما أتقدم بالشكر إلى السادة المساهمين والى زمالئي أعضاء مجلس

 .اإلدارة وجميع العاملين على جهودهم المخلصة وتفانيهم في سبيل تعزيز ودعم مسيرة الشركة
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 
 

 ائيــراك الطبطبـاء بـــــــــــوف                                                                               
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                 
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  والرقابة الشرعيةهيئة الفتوى تقرير 
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 مراقب احلسابات املستقل تقرير 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 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 
القغريا  يف حقوق ال امل اةمع وييان  لدخلوييان الدخل اةمع وييان ا،  2132ديسمرب  13ما يف وت مل ييان املركز املايل اةمع ك

احملاس ية واملعلوما  القوضدييية للس ة امل قهية يف ذلك القاريخ، وملخص ألهم السياسا   اةمع وييان القد قا  ال قدية اةمع امللكية
 .  األخرى

 

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

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

 

 احلسايا  مسؤولية مرانب
لقد نم ا يأعمال القدنيا و قا .  ان مسؤوليق ا هي ايداء الرأي حول هذه ال يااا  املالية اةمعة اسق ادا اىل أعمال القدنيا اليت نم ا هبا

مبقطل دا  نواعدد السدلوك ازخ ندي والقيدام يقخطديط وت فيدذ أعمدال القددنيا ان هدذه املعدايري تقطلدب ازلقدزام . للمعايري الدولية للقددنيا 
 .لليصول على تأكيدا  معقولة حول ما إذا كاات ال يااا  املالية اةمعة خالية من  رونا  مادية

 

ويعقمدد .  اليدة اةمعدةيقضمن القدنيا، القيام ياجراءا  لغرض احلصول على أدلدة القددنيا حدول امل دالال واز صداحا  حدول ال ياادا  امل
، مبا يف ذلك تقدير املخاطر املقعلقة يالفرونا  املادية يف ال يااا  املالية اةمعة، سواء كاات  تلك ازجراءا  على حكم املدنا اخقيار

ملقعلقة يإعداد وعدالة يعني ازعق ار اجراءا  الض ط الداخلي ا قدير تلك املخاطر ، يأخذ املدناوللقيام يق.  ااجتة عن الغش أو اخلطأ 
تصميم اجراءا  القدنيا امل ئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ايداء الرأي  ية اةمعة للم  أة لكي يقسىن لهعرض ال يااا  املال

ديرا  كما يقضدمن القددنيا، تقيديم م ئمدة السياسدا  احملاسد ية املق عدة ومعقوليدة الققد. حول  عالية اجراءا  الض ط الداخلي للم  أة 
 .احملاس ية املعدة من ن ل ازدارة ، وكذلك تقييم العرض ازمجايل ال امل لل يااا  املالية اةمعة

 
 .ياعققاداا أن أدلة القدنيا اليت حصل ا عليها تعقرب كا ية وم ئمة لقو ر ل ا أساسا زيداء رأي حول أعمال القدنيا 
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 مراقب احلسابات املستقل تقرير 
 

 
 
 
 
 

 اساس الرأي املقيفظ

 13ك كمدددا يف .د3,444,541 تقضددمن اسددقامارا سددري مسددعر يقيمددة ( 31ايضددا  )ان اسددقامارا  يالقيمددة العادلددة مددن خدد ل ييددان الدددخل 

. لعدم تو ر معلوما  موثوق م ها 2132ديسمرب  13تقييم عادل  ذا اإلسقامار كما يف تقمكن من عمل ان اإلدارة مل . 2132ديسمرب 
اقيجة لذلك ، مل اقمكن من حتديد ما إذا كان ه اك أي تعدي   ضرورية  يمدا يقعلدا هبدذا اإلسدقامار والع اصدر املكوادة ل يدان الددخل 

 .ال امل اةمع وييان القغريا  يف حقوق امللكية اةمع وييان القد قا  ال قدية اةمع
 

 الرأي املقيفظ
، يإسقا اء األمر املوضح يفقرة اساس الرأي املقيفظ ،  إن ال يااا  املالية اةمعة تظهر يصورة عادلة، من كا ة ال واحي املاديدة، يرأي ا 

لك ، وال قائج املالية زعماله والقد قا  ال قدية للس ة امل قهية يف ذ 2132ديسمرب  13كما يف ل ركة الراية العاملية العقارية  املركدز املايل 
 .القاريخ، و قا للمعايري الدولية للققارير املالية

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

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

لسد ة  (22)رندم رأي اها ضرورية ألسراض القدنيا، كما أن ال يااا  املالية اةمعدة تقضدمن مجيدع املعلومدا  الديت يقطل هدا ندااون ال دركا  
املرعيددة، وأادده يف حدددود املعلومددا  الدديت  لألصددول، والقعدددي   ال حقددة  مددا، وأن اجلددرد نددد أجددري و قددا  أسدديس ال ددركةوعقددد ت 2132

، والقعددددي   عقددد تأسدديس ال ددركةأو  2132لسدد ة  (22)رندددم تددو ر  لدددي ا، مل تقددع خدد ل السددد ة مالفددا  ألحكددام نددااون ال ددركا  
 .أو مركزها املايل ازم اط ال ركةال حقة  ما ، على وجه يؤثر ماديا يف ا 

 
 

 
 

 (CPA)ع داللطيف بمد العي ان 
 ( ئة أ 49مرانب مرخص رنم )

 القطامي والعي ان وشركاهم – جراات ثوراقون
 
 
 
 
 

 
 الكويت

 2131 مارس 23
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املالية اجملمعةالبيانات   
2212ديسمرب  21  
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 بيان الدخل اجملمع 
 2212ديسمرب  21للسنة املنتهية يف 

 

 
 

 
 

 

  
 

  ايضاحا  

 ةيالمنتهالسنة 
 ديسمبر 13ي ف 

2132 

 ةيامل قهالس ة 
 ديسمرب 13 يف 

2133 

ك.د   اإليرادات ك.د   
 919,433  813,535   8 ايرادا  تأجري العقارا صايف 

 342,833  (9,5,,1,73)  31 القغري يف القيمة العادلة للعقارا  ازسقامارية

 (391,111) (51,,91)   خسارة من ييع عقارا  اسقامارية

 33,248  (,393,85)   العادلة من خ ل ييان الدخلالريح من اسقامارا  يالقيمة ( / خسارة)صايف 

 (3,934) (32,221)   خسارة من ييع اسقامارا  مقاحة لل يع

 -  29,217    ايرادا  توزيعا  اريا 

 38,112  ,22,59    ريح من مراحبة وايرادا  اخرى

   (1,872,322)  988,414 

     

     المصاريف واالعباء االخرى

 (243,249) (213,756)   موظفني تكاليف

 (82,234) (66,370)   مصاريف عمومية واداريه

 (3,911) (2,133)   اسقه ك واطفاء

 (122,132) (258,818)   تكاليف متويل

 892  (8,231)   ريح حتويل عملة اج  ية( / خسارة)

 (338,293) -    ه وط يف اسقامارا  مقاحة لل يع

   (574,885) (889,223) 

 (83,,178)  (142,423) (4,169,009)   الزكاةقبل الخسارة 

 (3,281) -    مصص الزكاة

 (144,419) (4,169,009)   خسارة السنة

     :الخاصة بـ 

 313,841  (2,800,648)   كة ازممالكي ال ر 

 (228,349) (3,1,5,1,3)   احلصص سري املسيطرة

   (4,169,009) (144,419) 

  لس 1644  فلس( 14.00)  4 ربحية السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم( / خسارة)
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 اجملمع الشامل بيان الدخل 
 2212ديسمرب  21للسنة املنتهية يف 

 

 
  
  
 

 
 

  

 ةيالمنتهالسنة 
 ديسمبر 13ي ف 

2132  

 ةيامل قهالس ة 
 ديسمرب 13 يف 

2133 

ك.د   ك.د    
 (144,419)  (4,169,009)  خسارة الس ة

     

     : إيرادات شاملة أخرى

 (21,138)  38,215    رونا  حتويل ااجتة من العمليا  األج  ية

      :اسقامارا  مقاحة لل يع 

 (324,329)   80,360  صايف القغري يف القيمة العادلة ل سقامارا   -

 338,293    -  احملول اىل ييان الدخل اةمع اقيجة ه وط القيمة  -

 32,244   ,57,98   اةمع اقيجة اإلسق عاداحملول اىل ييان الدخل   -

 32,119   358,122   امجايل ازيرادا  ال املة ازخرى

 (123,411)  (3,983,685)  امجايل اخلسارة ال املة للس ة

     

     :الدخل ال املة اخلاصة يد ( / اخلسارة)امجايل 

 231,343   (2,615,216)  مالكي ال ركة ازم

 (212,323)  (3,1,5,2,7)  سري املسيطرة احلصص

  (3,983,685)  (123,411) 
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 بيان املركز املالي اجملمع 
 2212ديسمرب  21للسنة املنتهية يف 

 

 
 

 

 

 ا ايضاح  

 ديسمبر 13

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك .د      ك .د        األصول
     األصول غير المتداولة

 1,114  591    اثاث ومعدا 

 34,331,422  123,,,,,38  31   عقارا  اسقاماريه

 1,119  2,8,9    اصول سري ملموسة

 412,314  292,,71  33  اسقامارا  مقاحه لل يع 

    3,,89,,181  21,332,919 

     

     االصول المتداوله
 111,213  587,,8,  32  اخرىواصول ذمم مدي ه 

 2,333,421  31,,2,158  31  اسقامارا  يالقيمة العادله من خ ل ييان الدخل

 3,133,241  981,111  39  اسقامار مراحبة

 249,148  298,287  39  اقد وارصدة لدى ال  وك

    ,,2,9,925  3,129,338 

 28,114,222  22,521,953    مجموع األصول
     

     لكية والخصومحقوق الم

     حقوق الملكية

 21,111,111  21,111,111  32  رأس املال 

 411,422  88,,11,  34  احقياطي نااوين

 423,434  23,797,  34  احقياطي اخقياري

 (939,311) (39,,222)   احقياطي القيمة العادلة 

 (339,224) (77,231)   احقياطي حتويل عم   أج  ية

 (2,842,828) (5,663,506)   خسائر مرتاكمة

 33,841,233  15,248,301    حقوق امللكية خاصة مبالكي ال ركة األم

 338,422  (3,577,298)   احلصص سري املسيطرة

 38,492,914  13,349,026    مجموع حقوق الملكية

     الخصوم غير المتداولة

 89,343  95,,95    مصص مكا أة هناية اخلدمة 

    95,,95  89,343 

     الخصوم المتداوله

 2,211,111  2,811,111  33  مراحبا  دائ ة

 1,814,122  4,916,077  38  ذمم دائ ة وخصوم أخرى

    9,416,077  4,114,122 

 4,149,181   9,494,755   مجموع الخصوم

 28,114,222  22,521,953    الخصومو  حقوق الملكية مجموع

 

 
 
 

 مشعل عبدالعزيز النصار  وفاء براك الطبطبائي
 نائب رئيس مجلس االدارة  رئيس مجلس اإلداره
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 بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع 
 2212 ديسمرب 21 يف املنتهية للسنة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاصة بمالكي الشركة االم 
غير  الحصص

 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 
 
   

   
  

  

 38,492,914  338,422  3,841,2331  (2,842,828) (114,526) (939,311) 423,434  411,422  21,111,111  2132 يناير 3الرصيد في 

 (4,169,009) (3,148,143) (2,800,648) (2,800,648) -  -  -  -  -  خسارة الس ة

 382,129  (318) 382,912  -  32,134  331,334  -  -  -  أخرى شاملة ( خسائر/ )ايرادا  

 (3,983,685)  (1,368,469)  (2,615,216) (2,800,648) 32,134  331,334  -  -  -  ال امل للس ة( اخلسارة/ )امجايل الدخل 

القغري يف احلصص سري املسيطرة من تصفية شركة تايعة 
 (3,114,328) (3,114,328) -  -  -  -  -  -  -  (3ايضا  )

 13,349,026  (3,577,298) 15,248,301  (5,663,506) (77,231) (39,,222)  23,797,  88,,11,  21,111,111  2132 ديسمبر 13الرصيد في 
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 بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع 
 2212 ديسمرب 21 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 
 
   

   
  

  

 38,449,144  3,133,491  33,422,324  (2,449,338) (48,912) (214,322) 423,434  411,422  21,111,111  2133 يناير 3الرصيد في 

 (144,419) (228,349) 313,841  313,841  -  -  -  -  -  الس ة( خسارة/ )ريح 

 32,119  (1,423) 38,413  -  (34,143) 42,122  -  -  -  أخرى شاملة( خسائر/ )ايرادا  

 (123,411) (212,323) 231,343  313,841  (34,143) 42,122  -  -  -  ال امل للس ة( اخلسارة/ )امجايل الدخل 

 38,492,914  338,422  33,841,233  (2,842,828) (339,224) (939,311) 423,434  411,422   21,111,111  2133 ديسمبر 13الرصيد في 

 
 
 
 
 

16 



 

 2212التقرير السنوي                                          (مقفلة)ك .م.ش شركة الراية العاملية العقارية

 

 

 

17 

 بيان التدفقات النقدية اجملمع 
 2212 ديسمرب 21 يف املنتهية للسنة

 

 
 
 
  

 

 ايضا  
 ةيالمنتهالسنة 

 ديسمبر 13ي ف 
2132  

 ةيامل قهالس ة 
 ديسمرب 13 يف 

2133 

 ك .د        ك .د  أنشطة التشغيل
 (144,419)  (4,169,009)  خسارة السنة

     :تعدي   

 3,911   2,133   اسقه ك واطفاء

 29,342   22,3,2   مصص مكا أة هناية اخلدمة

 338,293   -   ه وط يف اسقامارا  مقاحة لل يع

 -   (29,217)  ايرادا  توزيعا  اريا 

 (342,833)  9,5,,1,73   القغري يف القيمة العادلة للعقارا  ازسقامارية

 391,111   51,,91   خسارة من ييع عقارا  اسقامارية

 (38,112)  (32,598)  ريح من مراحبه

 3,934   32,221   خسارة بققة من ييع اسقامارا  مقاحة لل يع

 122,132   258,818   تكاليف متويل

   107,058   42,434 

     : صوم الق غيلخالقغريا  يف اصول و 

 334,124   121,,3,12   اسقامارا  يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل

 291,144   (,111,92)  وأصول اخرىذمم مدي ه 

 (384,121)  (174,184)  اخرى وخصومذمم دائ ه 

 (24,113)  (11,229)  هناية اخلدمة املد وعة

 (142,334)  575,222   أنشطة التشغيل( المستخدم في/ ) النقد الناتج منصافي 

     أنشطة اإلستثمار

 -   (211)  شراء اثاث ومعدا 

 (2,248,914)  (1,999)  شراء عقارا  اسقامارية 

 2,211,111   872,,32   احملصل من ييع عقارا  اسقامارية

 (3,122)  (718)  شراء اصول سري ملموسة

 213,124   352,9,1   احملصل من ييع اسقامارا  مقاحة لل يع

 -   27,439   ايرادا  توزيعا  اريا  مسقلمة

 24,342   37,297   اريا  مراحبة مسقلمة

 -   (111,,9)  ودائع بقجزة

 344,983   275,711   النقد الناتج من أنشطة اإلستثمارصافي 

     التمويلأنشطة 

 211,111   (1,000,000)   احملصل من مراحبا  دائ ة( / املد وع)

 (192,114)  (329,549)  تكاليف متويل مد وعة

 329,443   (3,127,827)  الناتج من أنشطة التمويل( / المستخدم في)النقد صافي 

 (93,428)  )312,212 (  في النقد وشبه النقدصافي النقص 

 3,121,224   25,,3,253  39 يداية الس ة  ه ال قد يفال قد وش

 3,283,428   ,3,327,22  39 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
 

     :عمليات غير نقدية 

 -  (3,117,925) 3 احلصص سري املسيطرة

 -  3,117,925  3 ذمم دائ ة وخصوم أخرى
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 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 2212 ديسمرب 21
 

 
 

 
 

 الشركة نشاطتأسيس و  .0
  ط قددا زحكددام نددااون ال ددركا  القجاريددة 2112يوليددو  1يقدداريخ  "(ال ددركة ازم( )"مقفلددة)ك .م.ش –شددركة الرايددة العامليددة العقاريددة سددت تأس

 .  ك ركة مسامهة كويقية مقفلة
ال ريعة  أحكام أخرى وذلك ااسجاما مع أطراف لصاحل لصاحل ال ركة أو سواء كاات ةعقاريمجيع األا طة ال ازم ال ركة اهدافتقضمن 

 :تقمال هذه األا طة يف القايل . اإلس مية 
 .داخل وخارج الكويت  ال ركا  العقارية وازسقامارا  ازخرى وس دا سهم واز ازراضي شراء وييعامق ك و - 
 .والدراسا  من خ ل أشخاص مؤهلني يف اةاز  العقارية تقدمي اخلدما  اإلسق ارية - 

تعقددرب مجيددع القددرارا  الصددادرة عددن جل ددة .  ددريعة اإلسدد ميةأا ددطة ال ددركة األم يددقم ت ظيمهددا و قددا ألحكددام المجيددع   ددإن،  احلدداز يف مجيددع 
 . ازم ال ريعة ملزمة لل ركة

 . 3ان تفاصيل ال ركا  القايعة موضية ضمن ايضا  رنم . تقضمن اةموعة ال ركة ازم ، وال ركا  القايعة  ا 

يإصدار نااون ال ركا  والذي اص على ت فيذه والعمل يه من  2132لس ة ( 22)املرسوم يقااون رنم  2132او مرب  24صدر يقاريخ 
وعلى ال ركا  القائمة ونت العمل هبذا القااون أن تو ا أوضاعها ط قا ألحكامه خ ل سقة اشهر من . تاريخ ا ره يف اجلريدة الرمسية

 .يذيةتاريخ سريااه وو قا ملا حتدده ال ئية الق ف

 .دولة الكويت  -31321 - الصفاة  24281:  ب.ص: األم املسجل هو  ال ركه مكقب ع وان
وهي خاضعة ملوا قة اجلمعية العمومية 6 2131مارس  23يقاريخ  ازم من ن ل جملس إدارة ال ركةاةمعة  مت اعقماد اصدار ال يااا  املاليه

 .للمسامهني 
 
 أساس االعداد.   1

من خ ل ييان  ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة على أساس م دأ القكلفة القارخيية ياسقا اء األصول املالية املدرجة يالقيمة العادلةمت اعداد 
 .اليت مت نياسها يالقيمة العادلةوالعقارا  ازسقامارية الدخل واألصول املالية املقاحة لل يع 
 . ."(ك.د)"ر الكوييت مت عرض ال يااا  املالية اةمعة يالدي ا

 ".ييان الدخل ال امل" و"ييان الدخل : يف ييااني " ييان الدخل ال امل"اخقار  اةموعة ان تعرض 
 

 بيان االلتزام.  1
 .عن جملس معايري احملاس ة الدوليةمت اعداد ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة و قا للمعايري الدولية للققارير املالية الصادرة 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية .   1
 .ل الس ة السايقة ياسقا اء ما يليمت ت ين سياسا  باس ية مقماثلة زعداد ال يااا  املالية اةمعة مع تلك السياسا  املط قة خ 

ملعايري الدولية للققارير املالية نامت اةموعة يق ين السياسا  احملاس ية اجلديدة القالية وكذلك القفسريا  الصادرة عن جل ة تفسريا  ا
 :خ ل الس ة

 خالل السنة (IASB) الدولية المحاسبية تبني المعايير والتعديالت الجديدة والمصدرة من قبل مجلس المعايير   1.0
  .نامت اةموعة يقط يا املعايري الدولية املعدلة القالية خ ل الفرتة 

 از صاحا  – املالية األدوا (: 3) رنم املالية للققارير الدويل املعيار
املراجعة ال املة على  اقائجاز صاحا  هي جزء من  –األدوا  املالية (: 3)ان القعدي   على املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

سقسمح تلك القعدي   على حتسني ادراك نارئ ال يااا  املالية حول حتوي   األصول املالية .  األا طة خارج ييان املركز املايل
كما .  مبا يف ذلك ادراك ما اذا كان ه اك أية ماطر بقملة وتأثريها ع د حتويل تلك األصول( على س يل املاال، املعام   املالية)

 هذاوز يقونع أن يكون لق ين .  القيويل اجلزئية ند متت يف هناية الفرتة املاليةيقطلب املعيار ا صاحا  اضا ية ع دما تكون معام   
 .أي أثر جوهري على املركز املايل أو اقائج أعمال اةموعة القعديل
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 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 2212 ديسمرب 21
 

 
 
 
 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية / تابع .      1
 

 المفعلة بعدالمعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير    1.1

من ن ل جملس املعايري الدولية ولكن مل يقم القعدي   والقفسريا  و  مت اصدار يعض املعايري، هذه ال يااا  املاليةيقاريخ املصادنة على 
 .تط يقها م كرا من ن ل اةموعة ومل يقمتفعيلها يعد 

مجموعة وللمرة األوىل خ ل الفرتة اليت ت دأ يف أو يعد تاريخ تقونع ازدارة أن يقم ت ين كا ة القعدي   ضمن السياسا  احملاس ية لل
املعلوما  حول املعايري والقعدي   والقفسريا  اجلديدة واملقونع ان يكون  ا ارت اط يال يااا  املالية . هذه القعدي  تفعيل 

ن ليس من املقونع ان يكون  ا تأثريا ماديا على ه اك ايضا يعض املعايري والقفسريا  اجلديدة اليت صدر  ولك. للمجموعة م ي ة أدااه
 .ال يااا  املالية للمجموعة

 املعيار أو القفسري
يفعل للس وا  
 املالية اليت ت دأ يف

 2132يوليو  3 تعديل –عرض ال يااا  املالية (: 3)معيار احملاس ة الدويل رنم 
 2139 ي اير 3 تعدي   –العرض  :األدوا  املالية  –( 12)معيار احملاس ة الدويل رنم 

 2131ي اير  3 مالية م فصلة ييااا  -مت تعديل املعيار اىل  -ال يااا  املالية اةمعة وامل فصلة(: 23)معيار احملاس ة الدويل رنم 
 2131 ي اير 3 تعدي    –از صاحا  : األدوا  املالية ( 3)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 2132ي اير  3 القص يف والقياس -األدوا  املالية(: 4)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 ال يااا  املالية اةمعة(: 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 از صا  عن احلصص يف امل  آ  األخرى(: 32)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

 2131ي اير  3
 2131ي اير  3

 2131ي اير  3 نياس القيمة العادلة(: 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
 2131ي اير  3 2133 – 2114القيسي ا  الس وية 

 

 تعديل - املالية ال يااا  عرض(: 3)رنم الدويل احملاس ة معيار   96263
تقوم يقجميع مكواا  ازيرادا  ال املة األخرى املدرجة ضمن من ال ركا  أن  (3)يقطلب القعديل على معيار احملاس ة الدويل رنم 

 :ي اء على املعطيا  القالية املرحلي املكاف اةمع ييان الدخل ال امل
 اةمع يف الفرتا  الآلحقة، و املرحلي املكاف من احملقمل أن يقم حتويلها اىل ييان الدخل ( أ
 . اةمع يف الفرتا  الآلحقة املرحلي املكافالدخل ليس من احملقمل أن يقم حتويلها اىل ييان  ( ب

 .مبا يقوا ا مع هذا القعديل ع د تفعيله املرحلي املكاف اةمع وسققوم اةموعة يقغيري عرض مكواا  ييان الدخل ال امل
 

 (   12القعدي   على معيار احملاس ة الدويل رنم )تسوية ازصول واخلصوم املالية    96262
ياضا ة توجيها  تط يقية ملعاجلة الق انضا  يف تط يا معايري معيار احملاس ة الدويل  12تقوم القعدي   على معيار احملاس ة الدويل رنم 

 : لقسوية ازصول واخلصوم املالية يف اةالني القاليني 12رنم 
 "لديها حاليا حا نااوين ملزم للقسوية"معىن  •
 . ان يعض امجايل ااظمة القسوية ند تعقرب معادلة لصايف القسوية •

ز تقونع ازدارة تأثريا جوهريا . وسيطلب تط يقها يأثر رجعي 2139ي اير  3يقم تفعيل القعدي   للفرتا  الس وية اليت ت دأ يف او يعد 
   . على ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة من هذه القعدي  

 امل فصلة املالية ال يااا  – اىل املعيار تعديل مت – وامل فصلة اةمعة املالية ال يااا ( 23) رنم الدويل احملاس ة ارمعي   96261
  .مع ال يااا  املالية امل فصلة( 23)ي اء على اقائج تلك القعدي  ، سيقعامل معيار احملاس ة الدويل رنم 

 (3 القعدي   على املعيار الدويل للققارير املالية رنم)تسوية ازصول واخلصوم املالية  –از صاحا    96269
تقعلا يامجايل وصايف م الال " از صاحا : ازدوا  املالية" 3مت اضا ة ا صاحا  اوعية وكمية اىل املعيار الدويل للققارير املالية رنم 

ختضع لرتتي ا  مقاصة رئيسية ملزمة واتفانيا  مماثلة، حىت لو مل ( ب) ييان املركز املايل تسويقها يف( أ)ازدوا  املالية املسجلة واليت مت 
والفرتا   2131ي اير  3يقم تفعيل القعدي   لفرتا  الققارير املالية الس وية اليت ت دأ يف او يعد . تقم تسويقها يف ييان املركز املايل

ز تقونع ازدارة تأثريا جوهريا على . از صاحا  املطلوية جيب تو ريها يأثر رجعيكما ان . املرحلية ضمن تلك الفرتا  الس وية
 . ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة من هذه القعدي  
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 املالية األدوا (: 4) رنم املالية للققارير الدويل املعيار  96262

هبذا املعيار القيقا والقياس يكامله  –األدوا  املالية (: 14)الدولية اسق دال معيار احملاس ة الدويل رنم  احملاس ة معايري جل ة ت وي
اجلزء األول من املرحلة األوىل  ذا ( 4)وميال املعيار .  2132ي اير  3ليص ح ساري املفعول على الفرتا  املالية اليت ت دأ يف ال ديل 

 : روع حي  أن مراحله هيامل

 القياس والقص يف: املرحلة األوىل 
 طريقة اخنفاض القيمة: املرحلة الاااية 
 باس ة القيوط: املرحلة الاالاة 

  .كما يوجد ه اك م روع م فصل يقعامل مع ازسق عاد
 ال يااا  املالية اةمعة(: 31)املعيار الدويل للققارير املالية رنم   96264

حي  مت تعديل القعريف اخلاص مبيزة السيطرة  . ال يااا  املالية اةمعة وامل فصلة(: 23)معيار احملاس ة الدويل رنم ( 31)يسق دل املعيار 
كما مت ازيقاء على اجراءا  القجميع واحملاس ة على ما هي مبا يف ذلك .  ييية ملعر ة احلصص يف ال ركة القايعةضكذلك اجراءا  تو 

 .ري املسيطرة والقغري يف اس ة السيطرةاحلصص س
 

 از صا  عن احلصص يف امل  آ  األخرى(: 32) رنم املالية للققارير الدويل املعيار  96263
يعرض هذا املعيار مقطل ا  ا صاحا  مقماثلة لل ركا  القايعة وشركا  . مت تصميم هذا املعيار زسقكمال املعايري اجلديدة األخرى

ان مقطل ا  از صا   ذا املعيار كارية وسوف تؤدي اىل . احملاصة وال ركا  الزميلة يازضا ة اىل ال ركا  املهيكلة سري اةمعة
. كم  آ  ذا  أسراض خاصة  32مت تعريف امل  أ  املهيكلة سايقا ضمن القفسري رنم . رية ل عض ال ركا ا صاحا  م الال جوه

اىل عرض املخاطر اليت تقعرض  ا ال ركة من خ ل حصصها يف امل  آ   32يهدف از صا  و ا املعيار الدويل للققارير املالية رنم 
  .األخرى ي كل أكرب شفا ية

 العادلة القيمة نياس(: 31) رنم املالية للققارير ويلالد املعيار   96268
 خ له من يقم حي  العادلة القيمة تعريف يقوضيح املعيار هذا نام ولكن ي د، ألي العادلة القيمه تقدير أي على( 31) املعيار يؤثر لن
 للمجموعة املايل املركز على جوهري تأثري أي املعيار هذا لقط يا يكون أن يقونع وز. العادلة القيمة مقاييس ا صاحا  وتوضيح ييان
 .أعما ا اقائج أو
 

 (القيسي ا  الس وية) 2133-2114القيسي ا  الس وية   96264
يادخال عدة تعدي   طفيفة على عدد من املعايري الدولية للققارير ( القيسي ا  الس وية) 2133-2114نامت القيسي ا  الس وية  

 :  يما يلي ملخص للقعدي   املرت طة ياةموعة. املالية
 : توضيح املقطل ا  اخلاصة ي يان املركز املايل از ققاحي

ازيضاحا  املقعلقة هبا مل يعد مطلوب )الفرتة السايقة يوضح يان القاريخ امل اسب ل يان املركز املايل از ققاحي هو يداية  •
 (عرضها

يق اول مقطل ا  املقاراة اخلاصة ي يان املركز املايل از ققاحي ع دما تقوم امل  أة يقغيري السياسا  احملاس ية او تقوم ياجراء  •
 .  8تعدي   او اعادة تص يفا  اسقعادية و قا ملعيار احملاس ة الدويل رنم 

 : املقطل ا  اخلاصة مبعلوما  املقاراة املقدة سري احلد ازدىن للمقطل ا  توضيح
يوضح يان اي معلوما  ييااا  مالية اضا ية ز حتقاج اىل عرض على شكل جمموعة كاملة من ال يااا  املالية للفرتا  سري  •

 احلد ازدىن للمقطل ا 

عايري الدولية للققارير املالية كما جيب على امل  أة عرض يقطلب يان اي معلوما  اضا ية معروضة جيب عرضها و قا للم •
 . معلوما  املقاراة يف ازيضاحا  ذا  الصلة لقلك املعلوما  ازضا ية
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 : األثر الضرييب للقوزيعا  على حاملي ادوا  حقوق امللكية
ازدوا  " 12ومعيار احملاس ة الدويل رنم  (IAS 12)" ضرائب الدخل" 32يعاجل تضارب مدرك يني معيار احملاس ة الدويل رنم  •

يف ما خيص تسجيل اقائج ضري ة الدخل املقعلقة يالقوزيعا  على حاملي ادوا  حقوق امللكية  (IAS 32)" العرض: املالية
 يةوتكاليف املعام   ملعاملة حقوق امللك

واخلاصة  32هو ات اع املقطل ا  الواردة يف معيار احملاس ة الدويل رنم  12يوضح يان الغرض من معيار احملاس ة الدويل رنم  •
 . ياحقساب ضري ة الدخل املقعلقة يالقوزيعا  على حاملي ادوا  حقوق امللكية وتكاليف املعام   ملعاملة حقوق امللكية

 
 : وع ازصول واخلصوممعلوما  القطاعا  اخلاصة مبجم

مت تقدمي ( 3: )توضح يان جمموع ازصول واخلصوم لقطاع خاص معلن ع ه يف الققارير املالية مطلوب از صا  ع ه  قط اذا •
كان ه اك تغيري جوهري ( 2)ي كل م قظم اىل رئيس ص اع القرارا  الق غيلية؛ ( او كليهما)نياس ةموع ازصول او اخلصوم 

 . املفصح ع ها يف ال يااا  املالية الس وية املاضية لذلك القطاعمن تلك القياسا  

ز تقونع ازدارة تأثريا جوهريا . 2131ي اير  3ان القيسي ا  الس وية املذكورة اع ه يقم تفعيلها للفرتا  الس وية اليت ت دأ يف او يعد 
 .  على ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة من هذه القعدي  

 الهامة المحاسبية السياسات      .8

 :إن السياسا  احملسايية ا امة املسقخدمة يف إعداد ال يااا  املالية اةمعة هي كما يلي 
 

 التجميع أسس     8.3
 كل القايعة ال ركا  متال.  للمجموعة املالية ال يااا  ضمن( 3ايضا  )  ا القايعة وال ركا  األم لل ركة املالية ال يااا  جتميع مت

 على سيطرهتا خ ل من تلك السيطرة حا على اةموعة وحتصل.   والق غيلية املالية ال واحي من اةموعة عليها تسيطر اليت امل  آ 
  .ديسمرب 13 يف القايعة ال ركا  لكل املالية الفرتة ت قهي.  القصويت حقوق اصف من يزيد ما

 املعام   من احملققة سري واخلسائر األريا  ذلك يف مبا اةموعة، شركا  يني واألرصدة املعام   كا ة حذف مت القجميع، لغرض
 ألسراض عكسها مت ند اةموعة شركا  يني األصول ييع معام   اقيجة احملققة سري اخلسائر أن وحي .  اةموعة شركا  يني

 املدرجة امل الال تعديل مت.  ككل للمجموعة يال س ة وذلك نيمقها يف اخنفاض أي لقيديد اخق ارها مت األصول تلك أن از القجميع،
 .للمجموعة املط قة احملاس ية السياسا  توحيد من للقأكد وجد ، أي ما القايعة، لل ركا  املالية ال يااا  يف
 من الس ة، خ ل اسق عادها مت اليت ال ركا  أو القايعة يال ركا  اخلاصة األخرى ال املة وازيرادا  اخلسائر أو األريا  تسجيل مت

 .ازسق عاد تاريخ اىل احليازة تاريخ
 متقلكها ز اليت القايعة ال ركة أصول وصايف خسائر أو أريا  من اجلزء ميال امللكية، حقوق من كجزء املدرجة املسيطرة سري احلقوق ان

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

ع د ييع حصة سري مسيطرة يف ال ركا  القايعة،  ان الفرق يني سعر ال يع وصايف نيمة ازصول يازضا ة اىل  رق الرتمجة الرتاكمي 
 .  وال هرة يسجل يف ييان الدخل اةمع

على ال ركا  القايعة يقم باس قه . ملكية اةموعة وال ركا  القايعة واليت ز ي قج ع ها خسارة اةموعة حلا السيطرة إن تغري حصص
إن امل الال املدرجة حلقوق اةموعة وحقوق احلصص سري املسيطرة يقم تعديلها لقعكس . على اساس تعام   ضمن حقوق امللكية

كا  وحقوق احلصص سري املسيطرة يقم تعديلها لقعكس القغريا  يف حقوق امللكية يف ال ركا  القغريا  يف حقوق امللكية يف ال ر 
اي  رق يني امل لال اليت مت تعديل احلصص سري املسيطرة يواسطقه والقيمة العادلة للم لال اإلمجايل او املسقلم يسجل م اشرة . القايعة

 .ضمن حقوق امللكية واخلاصة مبالكي ال ركة األم
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 دمج األعمال  8.2

 ميزة على احلصول لغرض اةموعة ن ل من احملول املقايل احقساب يقم. األعمال دمج باس ة يف ال راء طريقة يقط يا اةموعة تقوم
 يف كما للمجموعة املصدرة امللكية وحقوق القائمة وازلقزاما  احملولة لألصول العادلة القيم مبجموع  القايعة، ال ركة على السيطرة
 تكاليفتسجيل  يقم. بقملة أو طارئة ترتي ا  عن ي قج ند خصم أو أصل ألي العادلة القيم كذلك، ت مل واليت. ال راء تاريخ
 يالقيمة اما املسيطرة سري األطراف حصة يقسجيل امل رتي يقوم األعمال، دمج معام   مجيع ويف.  حدوثها ع دكمصاريف  ال راء
 .امل رتاه لل ركة املعر ة األصول صايف يف حصقه من ي صي ه أو العادلة
 يقيمقها السايا يف شراؤها مت اليت لليصص العادلة القيمة نياس اعادة يقم مراحل، على األعمال دمج معاملة متت اذا ما حالة ويف

 .ييان الدخل اةمع خ ل من وذلك القملك تاريخ يف كما العادلة
 كاات اذا عما ال ظر يغض األعمال دمج اقيجة عليها احلصول مت اليت القائمة واخلصوم امل رتاه املعر ة األصول يقسجيل اةموعة تقوم
 امل رتاه األصول نياس عادة ويقم. ال راء تاريخ ن ل ز، أم شراؤها مت اليت لل ركة املالية ال يااا  ضمن تسجيلها 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  م ئمة 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 املربمة العقود

 

( أ: يني ما الزيادة أهنا على احقساهبا ويقم.  م فصل وي كل تعريفها مت اليت األصول نيمة تسجيل يعد ال هرة نيمة احقساب يقم
 العادلة القيمة( ج ويني، شراؤها، مت اليت ال ركة سج   يف املسيطرة سري لليصص املسجلة القيمة( ب املقدم، للمقايل العادلة القيمة
 اذا. تعريفها مت اليت األصول لصايف ال راء يقاريخ العادلة القيمة  وق امل رتاه ال ركة يف نائمة ملكية حقوق ألي ال راء، تاريخ يف كما
ييان  ضمن( املفاصلة اقيجة ريح تعقرب اليت) الزيادة تلك تسجيل يقم أع ه، ال  ود جمموع عن تزيد املعر ة لألصول العادلة القيم كاات

  .   الدخل اةمع م اشرة
 االيرادات      8.1
 ي كل نياسها وميكن بقملة للمجموعة  ازنقصادية امل فعة على احلصول امكااية  يه يكون الذي احلد اىل ا ازيراد تسجيل يقم

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

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

 ايرادات من بيع عقارات استثمارية     8.1.2
  .تقيقا اإليرادا  من ييع العقارا  اإلسقامارية ع دما ت ققل املخاطر واملزايا ا امة للملكية اىل امل رتي

 ايرادات توزيعات االرباح    8.1.1
   . ياسق م الد عةا احلث و   ع دريا  از توزيعا  تقيقا ايرادا 

 مرابحة وايرادات مشابهة    8.1.2
  .يقم إث ا  املراحبة واإليرادا  امل اهبة على أساس اسيب زمين ، مع األخذ ياإلعق ار امل لال األصلي القائم ومعدل الريح املط ا

 التشغيلية المصاريف 8.2
  .  حدوثها ع د أو املقدمة اخلدما  اسقخدام ع د ييان الدخل اةمع ضمن الق غيلية املصاريف تسجيل يقم



 

 2212التقرير السنوي                                          (مقفلة)ك .م.ش شركة الراية العاملية العقارية

 

 

 

23 

 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 2212 ديسمرب 21
 

 

 

 
 

 الهامة المحاسبية السياسات   /تابع   .8
 

 تكاليف تمويل     8.8
  .يقم احقساب وإدراج تكاليف القمويل على أساس اسيب زمين مع األخذ يف اإلعق ار رصيد القرض القائم واس ة القكلفة املط قة

 والمعدات الممتلكات  ,.8
 اثاث ومعدات 3.,.8
 ازضا ية القكاليف ذلك يف مبا القص يع تكلفة أو ال راء يقكلفة م دئيا( والرتكي ا  األثاث ذلك يف مبا) واملعدا  تسجيل ازثاث يقم

 .اةموعة ن ل إدارة من اسقخدامه ميكن اليت واحلالة املونع اىل األصل هذا جللب الآلزمة
 تسجيل يقم.  القيمة يف ا  وط وخسائر ازسقه ك اانصا القكلفة وهو القكلفة، منوذج ياسقخدام املعدا  نياس يقم ذلك، ويعد

 ازاقاجي العمر مراجعة يقم. األخرى للمعدا  اخلردة نيمة خصم يعد القيمة لقخفيض الاايت القسط طريقة ياسقخدام ازسقه ك
 مكواا  من القاجتة ازنقصادية امل ا ع مع مقماثلة ازسقه ك و رتة املسقخدمة الطريقة أن من للقأكد دوري ي كل ازسقه ك وطريقة

 :القالية ازاقاجية األعمار اسقخدام يقم.  واملعدا   املمقلكا 
 س وا  2 اثاث وجتهيزا 
 س وا  2 معدا  مكق ية

 .األنل على س ويا الآلزم، ازاقاجي العمر أو اخلردة نيمة يققديرا  اخلاصة ال يااا  حتدي  يقم
 ازسق عاد عن ااجتة أريا  أو خسائر وأية احلسايا  من يه اخلاص املرتاكم وازسقه ك القكلفة حذف يقم اسق عاده، أو األصل ييع ع د
 .اةمع الدخل ييان ضمن تسجيلها يقم

 االستثمارية العقارات   8.9
 منوذج ياسقخدام باس قها ويقم نيمقها، يف الزيادة لغرض أو/ و القأجري لغرض هبا احملقفظ العقارا  تلك ازسقامارية العقارا  متال
 .العادلة القيمة
زحقا اعادة تقييم العقارا  ازسقامارية س ويا وتدرج يف ييان املركز املايل اةمع  يقم.  م دئيا يالقكلفة ازسقامارية العقارا  نياس يقم

 مبونع يقعلا  يما خاصة العقارا  تقييم يف كا ية خربة  م برت ني خارجيني مقييمني ن ل ويقم حتديد هذه القيم من. يقيمها العادلة
 .السوق من ياث اتا  مؤيدة ازسقامارية العقارا  تلك وط يعة
 ييان الدخل اةمع حتت ضمن العقار ييع عن أو العادلة القيمة يف  رونا  عن ااجتة سواء خسائر أو أريا  يأي م اشرة ازعرتاف يقم
 ".ازسقامارية للعقارا  العادلة القيمة يف القغري" ي د

يال س ة للقيويل من العقار ازسقاماري . تقم القيوي   اىل او من العقارا  ازسقامارية  قط ع دما يكون ه اك تغري يف ازسقخدام
 اذا اص ح العقار الذي . ماىل عقار ي غله املالك،  ان القكلفة املعقربة للمياس ة ال حقة هي القيمة العادلة يقاريخ القغري يف ازسقخدا

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

 
 االصول غير الملموسة  8.5

ان تكلفة ازصول سري امللموسة . ازصول سري امللموسة اليت يقم شراؤها يصورة م فصلة يقم نياسها ع د القيقا امل دئي يالقكلفة
ويعد القيقا امل دئي، تدرج ازصول سري امللموسة . امل رتاة يف عملية دمج ازعمال تقمال يف القيمة العادلة كما يف تاريخ ال راء

كما ان ازصول سري امللموسة امل قجة داخليا، ياسقا اء تكاليف القطوير . اطفاء مرتاكم وخسائر يف اخنفاض القيمة يالقكلفة اانصا اي
 . املرمسلة، ز يقم رمسلقها وتظهر ال فقا  يف ييان الدخل اةمع يف الس ة اليت حتدث  يها تلك ال فقا 

 .ان تكون بددة او سري بددةيقم تقييم ازعمار ازاقاجية ل صول سري امللموسة اما 
ان ازصول سري امللموسة ذا  ازعمار احملددة يقم اطفاؤها طوال العمر ازنقصادي ازاقاجي ويقم تقييمها للقأكد من عدم اخنفاض 

ذي العمر  كما ان  رتة وطريقة ازطفاء ل صل سري امللموس. نيمقها كلما كان ه اك مؤشرا يان ازصل سري امللموس ند ت خفض نيمقه
ان القغريا  يف العمر ازاقاجي املقونع او ال موذج املقونع زسقه ك . ازاقاجي احملدد تقم مراجعقها على ازنل يف هناية كل س ة مالية

كقغريا  يف امل ا ع ازنقصادية املسقق لية اةسدة يف ازصل يقم احقساهبا يقغيري  رتة او طريقة ازطفاء، حسب ازنقضاء، وتقم معاملقها  
 . الققديرا  احملاس ية

اما يال س ة ل صول سري . ان مصاريف ازطفاء على ازصول سري امللموسة ذا  ازعمار احملددة يقم تسجيلها يف ييان الدخل اةمع
اشار  ازحداث او  امللموسة ذا  ازعمار ازاقاجية سري احملددة  يقم اخق ارها س ويا او تكرارا للقأكد من عدم اخنفاض نيمقها اذا
ز يقم اطفاء مال تلك . القغريا  يف الظروف اىل ان القيمة املدرجة ند ت خفض نيمقها، اما يصورة  ردية او مبسقوى وحدة ااقاج ال قد

تقييم ان العمر ازاقاجي ل صل سري امللموس ذي العمر سري احملدد تقم مراجعقه س ويا لقيديد  يما اذا كان . ازصول سري امللموسة
 ان مل يكن ازمر كذلك،  ان القغري يف تقييم العمر ازاقاجي من سري بدد اىل بدد يقم على . العمر سري احملدد ما زال حيظى يالقأييد

 . اساس مسقق لي
املدرجة ل صل ازريا  او اخلسائر ال اجتة عن عدم حتقا ازصل سري امللموس يقم نياسها كالفرق يني صايف عائدا  ازسق عاد والقيمة 

   .ويقم تسجيلها يف ييان الدخل ع د عدم حتقا ذلك ازصل
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 اختبار انخفاض االصول غير المالية  8.7
 اانصا العادلة القيمة وهي) حتقيقها املمكن والقيمة لل قد امل قجة الوحدة أو لألصل املدرجة القيمة يني ما يالفرق ازعرتاف يقم

 ازدارة تقوم ازسقخدام، نيد األصل يمةن تقدير ولغرض. القيمة يف اخنفاض كخسارة ،(ازسقخدام نيد األصل نيمة ييع 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 يآخر م اشرة مرت طة تكون القيمة اخنفاض زخق 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 للمجموعة،

 .ازدارة ن ل من تقديرها مت كما األصل  ذا املصاح ة للمخاطر ااعكاس ميال وهو حدة علىلل قد  م قجة وحدة ولكل
 ازخنفاض هذا من ت قى ما توزيع ويقم. األصل هبذا املرت طة لل هرة اجلارية القيمة لقخفيض أوز القيمة اخنفاض م لال اسقخدام يقم
 السايا يف نيمقها ختفيض مت اليت األصول نيمة تقدير اعادة زحقا يقم ال هرة، وياسقا اء. اس قه حسب كل األخرى 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
 حتقا األصول واخلصوم املالية ع دما تص ح اةموعة طر ا يف األحكام القعاندية لألداة املالية وتقاس م دئيا يالقيمة العادلة املعدلة يقم

 . يقكاليف املعام  ، ياسقا اء تلك املدرجة يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل 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)يل يقم اسق عاد اصل ما

 ع دما ي قهي احلا يف اسق م القد قا  ال قدية من تلك ازصول املالية     -
اإللقزام يد ع القد قا  أو ع دما تقوم اةموعة يالق ازل عن حقها ياسق م القد قا  ال قدية من ازصل أو ع دما تقيمل ال ركة     -

 أو" الق ض والد ع"يالكامل دون تأخري مادي اىل طرف ثال  مبوجب ترتيب 
 ان تقوم اةموعة يقيويل كا ة ماطر ومزايا األصل أو  ( أ)
 .نامت يقيويل السيطرة على األصل  ولكنان ز تقوم اةموعة يقيويل أو ازحقفاظ يكا ة ماطر ومزايا األصل  ( ب)

ا تقوم اةموعة يالق ازل عن حقها يف اسق م القد قا  ال قدية من ازصل او تكون ند دخلت يف ترتيب الق ض والد ع ومل تقم ع دم
يقيويل او ازحقفاظ جوهريا يكا ة ماطر ومزايا ازصل او حتويل السيطرة على ازصل، ع دها يقم حتقا اصل جديد اىل مدى القزام 

 . ازصلاةموعة املقواصل يذلك 
ع د اسق دال القزام مايل . ز يقم حتقا القزام مايل ع دما يقم ازعفاء من اإللقزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او ااقهاء ص حية اسقيقانه 

حايل يآخر من افس املقرض ي روط مقلفة ي كل ك ري ، او يقعديل شروط اإللقزام املايل احلايل ي كل جوهري ، يقم معاملة هذا 
الق ديل او القعديل كعدم حتقا ل لقزام األصلي وحتقا ل لقزام اجلديد ، ويدرج الفرق يف القيمة الد رتية ذا  الصلة يف ييان الدخل 

 .اةمع
 

 التصنيف والقياس الالحق للصول المالية   8.31.2
لغرض القياس ال حا،  ان ازصول املالية، سري تلك احملددة وال ا ذة كادوا  حتوط، يقم تص يفها اىل الفئا  القالية ع د القيقا 

 : امل دئي
 نروض وذمم مدي ة   •
 (FVTSI)أصول مالية يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل  •
 (. AFS)أصول مالية مقاحة لل يع  •

ان كا ة ازصول املالية، سري تلك احملددة يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل، ختضع للمراجعة للقأكد من عدم اخنفاض نيمقها على 
ازنل يقاريخ كل تقرير مايل وذلك لقيديد  يما اذا كان ه اك اي دليل موضوعي يان احد ازصول املالية او جمموعة اصول مالية ند 

 . يقم تط يا معايري مقلفة لقيديد اخنفاض القيمة لكل  ئة من  ئا  ازصول املالية امل ي ة ادااه. اخنفضت نيمقها
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 التصنيف والقياس الالحق للصول المالية    /تابع    8.31.2  

   القروض والذمم المدينة •     
 القيقا يعد. ال  طة املالية األسواق يف مدرجة سري بددة د عا  تقضمن م ققة سري مالية أصول املدي ة والذمم القروض تعقرب

.  القيمة يف اخنفاض أي اانصا الفعلي، الفائدة معدل على ي اء املطفأة القكلفة طريقة ياسقخدام املالية األصول تلك نياس يقم امل دئي،
 . مادي سري اخلصم هذا يكون ع دما األرصدة تلك خصم الغاء ويقم
 أن على وانعية دزئل ه اك يكون أو لفرتة اسقيقوا 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 يف ختفا سوف املدي ة اجلها  احدى
ع د ذلك . هبا احمليطة املخاطر من وسريها ويامل طقة هبا اخلاص الق غيلي يالقطاع ريطها طريا عن وذلك كمجموعة نيمقها اخنفاض

 . يسق د تقدير خسارة اخنفاض القيمة على معدز  القخلف القارخيية ازخرية للجهة املدي ة لكل جمموعة بددة
 

 : ض والذمم املدي ة اىل الفئا  القاليةتقوم اةموعة يقص يف القرو 
   اسقامار املراحبة •        

املراحبة هي معاملة اس مية تقضمن ال راء وال يع الفوري ل صل يالقكلفة زائدا ريح مقفا عليه وتقم تسوية امل لال املسقيا على اساس 
تكون ماطر ازئقمان اخلاصة ياملعاملة مقعلقة مبؤسسة مالية،  ان امل لال املسقيا مبوجب عقود املراحبة يقم تص يفه  ع دما. الد ع املؤجل

وع دما تكون تلك املخاطر مقعلقة جبها  أخرى سري ال  وك واملؤسسا  املالية،  ااه يقم تص يف امل لال املسقيا  . كاسقامار مراحبة
 . كمراحبة مدي ة
املدي ة اليت ت  أ عن متويل اةموعة ملعام   طويلة ازجل على اساس اس مي يقم تص يفها كمراحبة مدي ة ت قجها اةموعة ان املراحبة 

اما مصاريف الغري كازتعاب القااواية واليت . ويقم ادراجها يامل لال ازصلي اانصا مصص ماطر ازئقمان ملواجهة اي اخنفاض يف القيمة
 . ح املراحبة  يقم معاملقها كجزء من تكلفة املعاملةيقم تك دها يف م 

 . يقم تسجيل كا ة املراحبا  املدي ة ع دما يقم حتويل احلا القااوين يف السيطرة على اسقخدام ازصل املعين اىل العميل
  الذمم القجارية املدي ة •

يقم تقدير الديون امل كوك يف . ال سري نايلة للقيصيلتظهر الذمم القجارية املدي ة مب لال الفاتورة ازصلي اانصا مصص اي م ال
 . يقم شطب الديون املعدومة ع د حدوثها. حتصيلها ع دما ز يكون ه اك احقمال لقيصيل امل لال يالكامل

  ال قد وش ه ال قد •
 م الال معرو ة من ال قد خ ل يقكون ال قد وش ه ال قد من اقد وارصدة لدى ال  وك واسقامارا  مراحبة اخرى ميكن حتويلها يسهولة اىل

   . يوما وز ختضع ملخاطر هامة من القغريا  يف القيمة 41
  االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل •

ان تص يف ازسقامارا  كاصول مالية بددة يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل يعقمد على كيفية مران ة ازدارة زداء تلك 
 ع دما ز يقم تص يفها كاسقامارا  بقفظ هبا لغرض املقاجرة لكن  ا نيم عادلة مقاحة ميكن ازعقماد عليها والقغريا  . قامارا ازس

يف حسايا  ازدارة، ع دها يقم تص يفها كاسقامارا  بددة يالقيمة العادلة من  اةمع يف القيمة العادلة تدرج كجزء من ييان الدخل
كما ان مجيع ازدوا  املالية امل ققة ت درج حتت هذه الفئة، ياسقا اء تلك ازدوا  احملددة . ل ع د القيقا امل دئيخ ل ييان الدخ

  .وال ا ذة كادوا  حتوط واليت تط ا عليها مقطل ا  باس ة القيوط 
كما ان القيم العادلة ل صول . اةمع  ييان الدخلازريا  او اخلسائر تسجل يف يالقيمة العادلة مع يقم نياس ازصول يف هذه الفئة 

 . املالية يف هذه الفئة يقم حتديدها يالرجوع اىل معام   ازسواق ال  طة او ياسقخدام تق يا  تقييم ع د عدم وجود سوق ا ط
 

   االصول المالية المتاحة للبيع •
ان ازصول املالية املقاحة لل يع هي اصول مالية سري م ققة اما بددة  ذه الفئة او سري مؤهلة زدراجها يف اي  ئا  اخرى ل صول 

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

ان مجيع ازصول املالية ازخرى املقاحة لل يع يقم نياسها يالقيمة . ييان الدخل اةمعيقم تسجيل تكاليف اخنفاض القيمة يف . وجد 
كما ان ازريا  واخلسائر تسجل يف ازيرادا  ال املة ازخرى وتدرج ضمن احقياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية، . العادلة

 ع د اسق عاد . ييان الدخل اةمعقيمة، و رونا  حتويل العم   ازج  ية على ازصول ال قدية  تسجل يف ياسقا اء خسائر اخنفاض ال
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ازصل او حتديده على ااه ند اخنفضت نيمقه،  ان ازريا  او اخلسائر الرتاكمية املسجلة يف ازيرادا  ال املة ازخرى يقم اعادة 
 . وتظهر كقعديل اعادة تص يف ضمن ازيرادا  ال املة ازخرى ييان الدخل اةمعتص يفها من احقياطي حقوق امللكية اىل 

رير مايل يالققييم  يما اذا كان ه اك دليل موضوعي على ان احد ازصول املالية املقاحة لل يع او جمموعة تقوم اةموعة يقاريخ كل تق
 في حال اسقامارا  ازسهم املص فة كاصول مالية مقاحة لل يع، يقضمن الدليل . اصول مالية مقاحة لل يع ند اخنفضت نيمقها

مقايل القكلفة " ازخنفاض اجلوهري"يقم تقييم . لعادلة زسقامار ازسهم عن تكلفقهاملوضوعي اخنفاضا جوهريا او مقواص  يف القيمة ا
وحياما كان ه اك دليل . مقايل الفرتة اليت كاات  يها القيمة العادلة حتت تكلفقها ازصلية" ازخنفاض املقواصل"ازصلية ل سقامار و 

 . دا  ال املة ازخرى ويقم تسجيلها يف ييان الدخل اةمععلى اخنفاض القيمة، يقم حذف اخلسارة الرتاكمية من ازيرا
يقم تسسجيل رد خسائر اخنفاض القيمة يف ازيرادا  ال املة ازخرى، ياسقا اء ازصول املالية اليت هي ع ارة عن اوراق دين تسجل 

 .   يف ازريا  او اخلسائر  قط اذا كان يازمكان ريط الرد ي كل موضوعي حبدث حصل يعد تسجيل خسارة اخنفاض القيمة
 

 التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية  8.31.1
 .مراحبة دائ ة وذمم جتارية دائ ة وارصدة دائ ة اخرى تقضمن اخلصوم املالية للمجموعة 

  : يعقمد القياس ال حا للخصوم املالية على تص يفها على ال يو القايل
  الذمم القجارية الدائ ة •

   . ق ل عن يضائع وخدما  اسقلمت سواء صدر هبا  واتري من ن ل املورد ام مل تصدريقم تسجيل اخلصوم مل الال سيقم د عها يف املسق
  دائ و متويل املراحبة •

يدرج دائ و . يقمال دائ و متويل املراحبة يف امل الال املسقيقة الد ع على اساس السداد املؤجل ل صول امل رتاة مبوجب اتفانيا  مراحبة
يقم تسجيل تكلفة القمويل املؤجل ضمن املصاريف على اساس . مطروحا م ه تكلفة القمويل املؤجلاملراحبة مبجمل امل لال املسقيا 

 . اسيب زمين مع ازخذ يعني ازعق ار معدل ازنرتاض املقعلا هبا والرصيد القائم
 

 التكلفة المطفأة لالدوات المالية 8.31.2
ان عملية ازحقساب تأخذ يعني ازعق ار . هذه القكلفة ياسقخدام طريقة الفائدة الفعلية اانصا مصص اخنفاض القيمة يقم احقساب

 . الفعلية القكلفةاي ع وة او خصم على ال راء وتقضمن تكاليف ورسوم املعاملة اليت تعقرب جزءا ز يقجزأ من سعر 
 

 محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد    8.31.8
ل صول املالية يقم تسجيلها على اساس تاريخ املقاجرة، اي يالقاريخ الذي تلقزم  يه " يالطرق املعقادة"ن مجيع امل رتيا  وامل يعا  ا

ان امل رتيا  اوامل يعا  يالطرق املعقادة هي م رتيا  او م يعا  ازصول املالية اليت تقطلب تسليم . امل  أة ي راء او ييع ازصول
 .   ل اطار زمين يقم حتديده يال ظم او يالعرف السائد يف ازسواقازصول خ 

 

 تسوية االدوات المالية    ,.8.31
حاليا يقم تسوية ازصول واخلصوم املالية ويقم ادراج صايف امل لال يف ييان املركز املايل اةمع  قط اذا كان ه اك حا نااوين نايل للق فيذ 

 . لقسوية امل الال املسجلة وكاات ه اك اية للقسوية على اساس صايف او لقيقا ازصول وتسوية اخلصوم يف آن واحد
 

 دلة لالدوات المالية     القيمة العا    8.31.9
درجة ان القيمة العادلة ل دوا  املالية اليت يقم تداو ا يف اسواق ا طة يقاريخ كل تقرير مايل يقم حتديدها يالرجوع اىل اسعار السوق امل

 . م خاص يقكاليف املعاملة، دون اي خص(سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصرية)او اسعار املقداولني 
 
 



 

 2212التقرير السنوي                                          (مقفلة)ك .م.ش شركة الراية العاملية العقارية

 

 

 

27 

 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 2212 ديسمرب 21
 

 
 
 
 

 الهامة المحاسبية السياسات     /تابع   .8

 القيمة العادلة لالدوات المالية     /   تابع    8.31.9
 

وهذه القق يا  . يال س ة ل دوا  املالية اليت ز يقم تداو ا يف سوق ا ط، يقم حتديد القيمة العادلة  ا ياسقخدام تق يا  تقييم م اس ة
ند تقضمن اسقخدام معام   على اسس جتارية حدياة يف السوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية زداة مالية اخرى مماثلة يصورة 

 . حتليل تد قا  اقدية مصومة او اساليب تقييم اخرى جوهرية؛
 . 22حتليل القيم العادلة ل دوا  املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية نياسها مقو رة يف ازيضا  

 
 حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح  8.33

 . ايقمال رأس املال يف القيمة ازمسية ل سهم اليت مت اصدارها ود عه
واي تكاليف معام   مرت طة ياصدار ازسهم يقم . تقضمن ع وة اصدار ازسهم اي ع وا  يقم اسق مها ع د اصدار رأس املال

   .خصمها من ع وة ازصدار
وعقد  يقكون ازحقياطي القااوين وازخقياري من مصصا  زريا  الفرتة احلالية والسايقة و قا ملقطل ا  نااون ال ركا  القجارية

 . تأسيس ال ركة ازم
 : تقضمن ال  ود ازخرى حلقوق امللكية ما يلي

والذي يقكون من  رونا  حتويل العم   ازج  ية ال اجتة عن حتويل ال يااا  املالية  –احقياطي حتويل العم   ازج ية  •
 .لل ركا  ازج  ية للمجموعة اىل الدي ار الكوييت

 والذي يقكون من ازريا  واخلسائر املقعلقة يازصول املالية املقاحة لل يع –احقياطي القيمة العادلة  •
 

ومجيع املعام   مع مالكي . ازريا  احملقفظ هبا للفرتة احلالية والسايقة /اخلسائر  ازريا  احملقفظ هبا كا ة /اخلسائر املرتاكمة  تقضمن
 . ال ركة ازم تسجل يصورة م فصلة ضمن حقوق امللكية

 . حقوق امللكية تدرج يف اخلصوم ازخرى ع د اعقماد تلك القوزيعا  يف اجقماع اجلمعية العمومية ملسامهييعا  ازريا  املسقيقة توز 
 

 المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة    8.32
يقم تسجيل املخصصا  ع دما يكون على اةموعة القزام حايل نااوين او اسقدزيل اقيجة 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 سري مؤكد

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

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

م ا ع انقصادية اىل  ز يقم تسجيل ازصول الطارئة يف ال يااا  املالية اةمعة لكن يقم از صا  ع ها ع دما يكون ه اك احقمال تد ا
 . الداخل

ز يقم تسجيل ازلقزاما  الطارئة يف ييان املركز املايل اةمع لكن يقم از صا  ع ها از اذا كان احقمال تد ا م ا ع انقصادية اىل 
 . اخلارج امرا مسق عدا

 
 ترجمة العمالت االجنبية   8.31

 عملة العرض الرئيسية       8.31.3
تقوم كل م  أة يف اةموعة يقيديد عملقها . الية اةمعة يالدي ار الكوييت واليت هي ايضا العملة الرئيسية لل ركة ازمتعرض ال يااا  امل

  .  الرئيسية اخلاصة هبا وال  ود املدرجة يف ال يااا  املالية لكل م  أة يقم نياسها ياسقخدام تلك العملة الرئيسية
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 معامالت العملة االجنبية واالرصدة     8.31.2
يقم حتويل معام   العملة ازج  ية اىل العملة الرئيسية للم  أة املع ية يف اةموعة ياسقخدام اسعار الصرف السائدة يف تواريخ 

ان اريا  وخسائر الصرف ازج يب ال اجتة عن تسوية مال تلك املعام   وعن اعادة نياس ال  ود (. سعر الصرف الفوري)املعام   
يقم  يال س ة لل  ود سري ال قدية، ز. ييان الدخل اةمعلعملة ازج  ية ياسعار الصرف يف هناية الس ة املالية تسجل يف ال قدية املقومة يا

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

 العمليات االجنبية   8.31.1
يف ال يااا  املالية للمجموعة،  ان مجيع ازصول واخلصوم واملعام   اخلاصة مب  آ  اةموعة ذا  العملة الرئيسية خب ف الدي ار 

ة الققارير كما ان العملة الرئيسية مل  آ  اةموعة يقيت دون تغيري خ ل  رت . الكوييت يقم ترمجقها اىل الدي ار الكوييت ع د القجميع
 . املالية

ان تعدي   ال هرة والقيمة العادلة ال اشئة . مت ع د القجميع حتويل ازصول واخلصوم اىل الدي ار الكوييت يسعر ازنفال يقاريخ الققرير
كما ان . العن شراء م  أة اج  ية ند متت معاملقها كاصول وخصوم للم  أة ازج  ية ومت حتويلها اىل الدي ار الكوييت يسعر ازنف

تقيد يف ازيرادا  / رونا  الصرف حتمل على. ازيرادا  واملصاريف ند مت حتويلها اىل الدي ار الكوييت مبقوسط السعر طوال  رتة الققرير
وع د ييع عملية اج  ية،  ان  رونا  الرتمجة . ال املة ازخرى وتسجل يف احقياطي ترمجة العملة ازج  ية ضمن حقوق امللكية

كمية املقعلقة هبا واملسجلة يف حقوق امللكية يقم اعادة تص يفها اىل ييان الدخل اةمع وتسجل كجزء من ازريا  او اخلسائر ع د الرتا 
 . ال يع
 مكافأة نهاية الخدمة       8.32

ة اخلدمة للموظفني يسق د اسقيقاق هذه املكا آ  اىل الراتب ال هائي وطول مد. تقدم اةموعة مكا آ  هناية اخلدمة ملوظفيها
كما ان القكاليف املقونعة  ذه املكا آ  تسقيا طوال . خضوعا زمتام حد ادىن من مدة اخلدمة و قا لقااون العمل وعقود املوظفني

 .  ان هذا ازلقزام سري املمول ميال امل لال املسقيا الد ع لكل موظف اقيجة زاقهاء اخلدمة يقاريخ الققرير.  رتة القعيني
يال س ة ملوظفيها الكويقيني، تقوم اةموعة يعمل مسامها  للمؤسسة العامة للقأمي ا  ازجقماعية حتقسب ك س ة من رواتب املوظفني 

  . وتققصر القزاما  اةموعة على هذه املسامها  اليت تسجل كمصاريف ع د اسقيقانها
 الضرائب  8.38

 الزكاة  8.38.3
  . 2113ديسمرب  31الساري املفعول اعق ارا من  28/2113من ريح اةموعة و قا لقرار وزارة املالية رنم  %3حتقسب حصة الزكاة ي س ة 

  (KFAS)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   8.38.2
من ريح اةموعة اخلاضع 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 والقيويل اىل 
 . ازحقياطي القااوين جيب اسقا اؤها من ريح الس ة ع د حتديد احلصة

، زيوجد على ال ركة ازم اي القزام جتاه ضري ة مؤسسة الكويت للققدم العلمي يس ب اخلسائر 2132ديسمرب  13 ة امل قهية يف للس
ومبوجب لوائح ضري ة دعم العمالة الوط ية ومؤسسة الكويت للققدم العلمي والزكاة، ز يسمح يرتحيل اي . املرتاكمة اليت مت تك دها
  . سقق لية او الس وا  السايقةخسائر اىل الس وا  امل

 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
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 احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات  .6
 

 ان اعداد ال يااا  املالية اةمعة للمجموعة يقطلب من ازدارة اختاذ ازحكام والققديرا  واز رتاضا  اليت تؤثر على القيمة املدرجة
مع ذلك،  ان عدم .  رتة الققارير املالية لكل من ازيرادا  واملصاريف وازصول واخلصوم واز صا  عن ازلقزاما  الطارئة يف هناية

القأكد من تلك از رتاضا  والققديرا  ند تؤدي اىل اقائج تقطلب تعدي  جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ازصول واخلصوم واليت 
    . ند تقأثر يف الفرتا  املسقق لية

 أحكام االدارة الهامة   3.,
ال يااا   ع د تط يا السياسا  احملاس ية للمجموعة، تقوم ازدارة ياختاذ ازحكام ا امة القالية واليت  ا اكرب ازثر على امل الال املدرجة يف

    : املالية اةمعة
 تصنيف االدوات المالية   3.3.,

 . يقم اختاذ احكام يف تص يف ازدوا  املالية ي اء على اية ازدارة يال راء
تقوم اةموعة يقص يف ازصول املالية كاصول بقفظ هبا لغرض املقاجرة اذا متت حيازهتا يصفة اساسية من اجل حتقيا ريح نصري 

 . ازجل
ييان الدخل يعقمد على كيفية نيام ازدارة مبران ة اداء تلك ازصول ان تص يف ازصول املالية كاصول بددة يالقيمة العادلة من خ ل 

ييان وع دما ز يقم تص يفها للمقاجرة ولكن يكون  ا نيم عادلة مقو رة يسهولة والقغريا  يف القيم العادلة يقم ادراجها كجزء من . املالية
 . دلة من خ ل ييان الدخليف حسايا  ازدارة، ع دها يقم تص يفها يالقيمة العا الدخل اةمع

 اذا مل تقمكن اةموعة من املقاجرة يف هذه ازصول املالية . ان تص يف ازصول كقروض ومدي ني يعقمد على ط يعة تلك ازصول
 . يس ب سوق سري ا ط وكاات ال ية هي اسق م د عا  ثايقة او بددة، ع دها يقم تص يف ازصول املالية كقروض ومدي ني

 . صول املالية ازخرى يقم تص يفها كاصول مقاحة لل يعمجيع از
 
 
 

 تصنيف العقارات     3.2.,
 . عقار نيد القطوير او عقار اسقاماري اويقعني على ازدارة اختاذ نرار ي أن حيازة عقار معني سواء كان جيب تص يفه كعقار للمقاجرة 

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

تأجريه او لر ع نيمقه او زسقخداما  مسقق لية سري  وتقوم اةموعة يقص يف العقار كعقار اسقاماري اذا مت حيازته لقيقيا ايرادا  من
    . بددة
 القيم العادلة لالصول والخصوم المشتراة  3.1.,

 .ان حتديد القيمة العادلة لكل من ازصول واخلصوم وازلقزاما  الطارئة اقيجة لدمج ازعمال يقطلب احكاما هامة
  

  التقديرات من التأكد عدم 2.,
 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 2.3.,
 يف مقواصل او جوهري اخنفاض ه اك يكون ع دما نيمقها اخنفضت اهنا على لل يع املقاحة ازسهم اسقامارا  مبعاملة اةموعة تقوم
 يقطلب" املقواصل" او" اجلوهري" ازخنفاض حتديد ان. القيمة اخنفاض على موضوعي دليل وجود ع د او تكلفقها عن العادلة القيمة

 . هامة تقديرا 
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 احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات / تابع  .6

 القيمة العادلة لالدوات المالية 2.2.,
وهذا يقطلب من . تقوم ازدارة يقط يا تق يا  تقييم لقيديد القيمة العادلة ل دوا  املالية ع دما زتقو ر ه اك اسعار سوق ا ط

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

 (. 22أاظر ايضا  )املقدرة ل دوا  املالية عن ازسعار الفعلية اليت سيقم حتقيقها يف معاملة على اسس جتارية يقاريخ الققرير 
 
 
 

 الشركات التابعه .7
   :كالقايل   ال ركا  القايعه هي تفاصيل ان 

 بلد التأسيس 
 ملكيةنسبة ال

 النشاط األساسي %
  

 ديسمبر 13

2132 

 ديسمرب 13

2133  
 ازا طة العقارية %21 - ازردن م.م.ذ –شركة الراية العاملية العقارية 

 العقاريةازا طة  %21 %81 األردن (أ.)م.م.ذ –شركة ييت الراية العقارية لللقطوير 
 ازا طة العقارية %43 - الكويت (ب)م .م.ذ –شركة الراية ازهلية العقارية 
 ازا طة العقارية %43 - الكويت (ب)م .م.ذ –شركة الراية ازنليمية العقارية 
 ازا طة العقارية %311 %311 السعودية م.م.ذ –شركة ييت الراية العقارية 

 

من رأس مال ييت الراية العقارية واليت  %21الس ة ، متقلك ال ركة األم اآلن يصورة م اشرة اس ة كجزء من إعادة ا يكلة خ ل  ( أ)
ياإلضددا ة، نامددت اةموعددة (. األردن. )م.م.ذ –مت امق كهددا سددايقا يصددورة سددري م اشددرة مددن خدد ل شددركة الرايددة العامليددة العقاريددة 

اقيجدة . يعد حتويل كا ة األصدول واخلصدوم اىل ييدت الرايدة العقاريدة للقطدوير( دناألر )م .م.ذ –يقصفية شركة الراية العاملية العقارية 
 .ك احلصص سري املسيطرة اىل ذمم دائ ة وخصوم أخرى.د 3,114,328 ذه القصفية ، مت اعادة تص يف م لال 

لددذلك مل يددقم . لقايعددةمل يكددن ه دداك أي ا دداط يف هددذه ال ددركا  ا. خدد ل السدد ة نامددت اةموعددة يقصددفية هددذه ال ددركا  القايعددة ( ب)
 .تسجيل ريح او خسارة ع د القصفية

 
 
 صافي ايرادات تاجير العقارات  . 8

  
السنة المنتهية 

 ديسمبر 13 في

2132 

الس ة امل قهية 
 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  
 222,334  2,9,,1,   ايرادا  تأجري

 (83,998) (92,227)  مصاريف م اشرة

   813,535  919,433 
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 األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االمالسهم  ربحية( / خسارة) .9
على املقوسط املوزون الس ة اخلاصة مبالكي ال ركة ازم  ريح( / خسارة) يققسيم األساسية واملخففة السهم رحبية( / خسارة) يقم احقساب

 :لعدد األسهم كما يلي

    
ة يالمنتهالسنة 
يف  

ديسمبر 13  
2012 

 ةيامل قهالس ة 
 ديسمرب 13 يف 

2133 

 313,841 (2,800,648)    (ك.د)ريح الس ة اخلاصة مبالكي ال ركة ازم ( / خسارة)

 211,111,111 211,111,111     لعدد األسهم القائمةاملقوسط املوزون 

  لس 1644 فلس( 14.00)    األساسية واملخففةالسهم  رحبية( / خسارة)
 
 

 استثمارية عقارات . 01
 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  
 34,313,448  37,991,782   ي اير 3

 2,248,914  3,777   اضا ا 

 (2,211,111) (146,592)  احملصل من ييع عقارا  اسقامارية

 (391,111) (51,,91)  خسارة من ييع

 342,833  (9,5,,1,73)  القغري يف القيمة العادلة

 (13,241) 11,211   تعديل ترمجة عم   اج  ية 

  15,666,341   34,331,422 
 

مرهواة مقايل مراحبا  دائ ة ( ك.د 9,882,822:  2133ديسمرب  13)ك .د  1,482,111ان يعض العقارا  ازسقامارية يقيمة د رتية مب لال 
 ( .33ايضا  )

 

 استثمارات متاحة للبيع . 00
 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  
 3,412 22,222  اسهم ملكية بلية مسعرة

 284,421 81,,,85  اسهم ملكية سري مسعرة

 191,229 279,375  ص اديا بلية سري مسعرة

  71,,292 412,314 

 
لعدم ,يالقكلفة اانصا ا  وط يف القيمة اظرا ( ك.د 284,421:  2133)ك .د 284,421مت ادراج اسقامارا  يف اسهم سري مسعرة يقيمة 

 .امكااية تقدير تونعا  القد قا  ال قدية  ا وعدم تو ر معلوما  مالية للوصول اىل نيمقها العادلة 
 

اخلصم لفرتة   مت تقدير القيمة العادلة للص اديا احمللية سري املسعرة من خ ل خصم القد قا  ال قدية املسقق لية ياسقخدام يعض معدز 
 .مت ادارة الص دوق من طرف ذي صله . كل القد قا  ال قدية ال اجتة عن الص اديا املدارة سري املسعرة 

نامت ازدارة يقيليل تلك ازسقامارا  ( . ك.د 178,547:  2133)ك .د ز شيسجلت اةموعة خ ل الس ة خسارة ه وط مب لال 
 . نيمقهاوتوصلت اىل ااه ز يوجد اخنفاض اضايف يف
ايضا  )مرهون مقايل مراحبة دائ ة ( ك.د 191,229:  2133ديسمرب  13)ك .د 243,348ان ازسقامار يف الص اديا سري املسعرة مب لال 

33.) 
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 ذمم مدينه واصول اخرى .01
ديسمبر 13    

2012 

ديسمرب 13  

2011 

 ك.د ك.د  
 91,332 83,5,8   ايرادا  مسقيقة

 224,428 313,,89   اسقامارمسقيا من ييع 

 21,438 25,571   مد وعا  مقدما ومدي ني اخرين

 1,234 -   م لال مسقيا من طرف ذي صله

   ,8,,587 111,213 

 

مت مراجعددة ه ددوط الددذمم املدي ددة . إن القدديم املدرجددة ل صددول املاليددة أعدد ه تقددارب نيمهددا العادلددة وتسددقيا مجيعهددا خدد ل سدد ة واحدددة 
 .ازخرى واظهر  املراجعة عدم احلاجة ملخصص ه وط وازصول 

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل . 01
 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  :محددة عند التسجيل المبدئي 
 424,499 285,225   بفظة اسقامارية بلية

 9,412,131 ,1,515,21   اوراق مالية سري مسعرة

 333,214 ,337,39   ص اديا سري مسعرة

  4,385,610  2,333,421 

 

ان صايف نيمة . يدرج اسقامار يف بفظة اسقامارية بلية يصايف نيمة ازصل حبسب تقارير مدير احملفظة يس ب ط يعة هذه ازسقامارا  
 . ازصل حبسب تقارير مدير احملفظة ، متال ا ضل تقدير للقيمة العادلة لقلك ازسقامارا  

ري مسعرة وص اديا سري مسعرة من خ ل خصم القد قا  ال قدية املسقق لية مت تقدير القيمة العادلة ل سقامار يف اوراق مالية س
 .ياسقخدام يعض معدز  اخلصم لفرتة كل القد قا  ال قدية ال اجتة من هذه ازصول املالية 

 
 النقد وشبه النقد   . 01

 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د    ك.د     
 3,133,241 981,111   اسقامار مراحبة

 249,148  475,259  اقد وارصدة لدى ال  وك

 - (111,,9)  ودائع بقجزة: اانص 

   3,327,22, 3,283,428 

 

حيقا (. 33ايضا  )مرهون مقايل مراحبا  دائ ة ( ك.د 3,133,241:  2133)ك .د 321,111اسقامار مراحبة مع طرف ذي صله مب لال 
 . يوما من تاريخ ازيداع 41س ويا ويسقيا خ ل  %(3631:  2133) %3641اسقامار املراحبة عائد ريح مبعدل 

 (.33ايضا  )مرهون مقايل مراحبا  دائ ة ( ك.ز شيء د: 2133)ك .د 34,111رصيد ي كي مب لال 
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 رأس المال.     05

 نقدا مصدر ومدفوع بالكامل  مصرح به 
 

ديسمبر 13  

2012 
ديسمرب 13   

2011 
ديسمبر 13   

2012 
ديسمرب 13   

2011 

 211,111,111  211,111,111  211,111,111  211,111,111 ك لكل سهم.د 16311

  ان رأس مال ال ركة مد وع يالكامل اقدا
 

 احتياطيات.      06
ن ل حصة مؤسسة الكويت للققدم العلمي  من ريح الس ة %31يقم حتويل األم  و قا لقااون ال ركا  القجاريه وال ظام ازساسي لل ركه

من % 21ويونف هذا القيويل يقرار من مسامهي ال ركة ازم يعد يلوسه . والزكاة ومكا أة أعضاء جملس ازدارة اىل ازحقياطي القااوين 
  . رأس املال املد وع

تكدون ازريدا  ن رأس املدال املدد وع يف السد وا  الديت مد %2ان توزيع ازحقياطي القااوين بدد يامل لال الد زم لضدمان توزيدع اريدا  ي سد ة 
 .املرحلة سري كا ية لد ع هذه القوزيعا  

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

 .ليست ه اك نيود على توزيع ازحقياطي ازخقياري . اىل اإلحقياطي اإلخقياري العمومية ونف القيويل
 .ة ز يوجد حاجة للقيويل يف الس ة اليت تقعرض  ا ال ركة ازم  خلسائر او يوجد ه اك خسائر مرتاكم

 

 مرابحات دائنة   . 07
 13) %262حيمددل معدددل ريددح  علددي ي سدد ة ( طددرف ذي صددله)ان القمويددل اإلسدد مي الددذي مت احلصددول عليدده مددن مؤسسددة ماليددة بليددة 

إن هددذا القمويدل مضددمون عدن طريددا رهدن عقددارا  اسدقامارية بددددة ، اسدقامار مراحبددة ، اسدقامار مقدددا  لل يددع . %(261: 6 2133 ديسدمرب
 (. 39،  33،  31ايضا  )وأرصدة ي كية 

 

 ذمم دائنة وخصوم اخرى.    08
 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د    ك.د     
 39,133 22,113   ذمم دائ ة

 144,134 308,336  وخصوم اخرىمصاريف مسقيقة 

 1,142,424 2,858,921  املسقيا من شراء عقارا  اسقامارية

   4,916,077 1,814,122 
 

مسقيا اىل املساهم سري ( ك.د 1,334,324:  2133ديسمرب  13)ك .د 9,213,244املسقيا من شراء عقارا  اسقامارية يقضمن م لال 
ز يوجدددد اي ريدددح بمدددل علدددى هدددذا امل لدددال ( . ارض)املسددديطر لل دددركة القايعدددة يف ازردن والدددذي مت اسدددقخدامه ل دددراء عقدددار اسدددقاماري 

 .ويسقيا السداد ع د الطلب 
مضدددمون عدددن طريدددا رهدددن عقدددارا  ( ك.د 234,344:  2133ديسددمرب  13)ك .د 89,933املسددقيا مدددن شدددراء عقدددارا  اسدددقامارية مب لدددال 

 ( .ك.د 913,411: 2133ديسمرب  13)ك .د 394,343اسقامارية بددة ذا  نيمة د رتية ندرها 
 

 الجمعية العمومية     .09
 . 2132ديسمرب  13مل يقرت  اعضاء جملس اإلدارة توزيع أية أريا  عن الس ة امل قهية يف 

من ديون  2133ديسمرب  13ال يااا  املالية اةمعة للس ة امل قهية يف  2132يوايو  31قاريخ اعقمد  اجلمعية العمومية للمسامهني ي
 .توزيعا  اريا 
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 معامالت مع أطراف ذات صله . 11
الرئيسديني يقمال هذا ال  د يف املعام   اليت متت يف جمرى ازعمال ازعقيادية مع اطراف ذا  صله كأعضاء جملدس ازدارة واملسدامهني 

 .يقم املوا قة على سياسا  تسعري وشروط هذه املعام   من ن ل ادارة ال ركة . وشركا  يعقربون  يها مسامهون رئيسيون 
 : يما يلي املعام   مع ازطراف ذا  الصله املدرجة يف ال يااا  اةمعة 

 ديسمبر 13  

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  المجمعبيان المركز المالي مبالغ تم ادراجها في 
 841,111 -   (مساهم رئيسي)شراء عقارا  اسقامارية 

 191,229 279,375   (مساهم رئيسي)اسقامارا  مقاحة لل يع 

 3,243,449 3,392,178   (مساهم رئيسي)ال قد وش ه ال قد 

 1,234 -   ذمم مدي ة ومد وعا  مقدما

 2,111,111 2,811,111   (مساهم رئيسي)مراحبة دائ ة 

 1,334,324 2,813,2,7   مسقيا اىل احلصص سري املسيطرة
 

        بيان الدخل المجمعمعامالت تم ادراجها في 
 38,112  32,598       (مساهم رئيسي)ريح من اسقامارا  مراحبه 

 281,494  282,521       (مساهم رئيسي)تكاليف متويل 

        

        موظفي اإلدارة العلياتعويضات 

 334,342  62,381       رواتب وم ا ع نصرية األجل

 3,434  8,1,9       مكا أة هناية اخلدمة

       67,448  323,183 

 

 أهداف وسياسات ادارة المخاطر .10
ومداطر  الدريحوت دمل مداطر سدعر العملدة ومداطر سدعر )مداطر السدوق :  مادل اا طة اةموعة اىل العديد من املخداطر املاليدة ،تقعرض 

 .، وماطر ازئقمان وماطر السيولة(تقل ا  األسعار
يرتكدز عمدل ادارة مداطر . ان جملس ادارة ال دركة األم مسدؤول يف ال هايدة عدن وضدع السياسدا  واإلسدرتاتيجيا  اخلاصدة يدإدارة املخداطر 

والققليدل مددن احقماليددة القفاعددل مددع املؤشددرا   لل ددركةومقوسددطة األجددل  ةني ازحقياجدا  ال قديددة نصددري علددى تددأم ي ددكل أساسدديال دركة 
تددار اإلسدقامارا  املاليدة طويلدة األجدل علدى اسداس اهندا سدقعطي مدردودا . اةموعدةالسل ية اليت ند تدؤدي اىل القدأثري علدى اقدائج أا دطة 

 " .دائما"
 .وا  املالية ، مبا يف ذلك م ققا  األدوا  املالية ، على أساس القخمي ا  املسقق ليةز تدخل اةموعة او تقاجر يف األد

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

 مخاطر السوق   ..10
 مخاطر العملة األجنبية (أ

املسددقق لية زداة ماليددة اقيجددة لقغددري أسددعار حتويددل العمدد   تقماددل مدداطر العملددة األج  يددة يف تقلددب القيمددة العادلددة أو القددد قا  ال قديددة 
 .األج  ية

 
 



 

 2212التقرير السنوي                                          (مقفلة)ك .م.ش شركة الراية العاملية العقارية

 

 

 

35 

 ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

 2212 ديسمرب 21
 

 
 
 
 

 أهداف وسياسات ادارة المخاطر/   تابع  .10
 مخاطر السوق/      تابع      ..10

 
ي ددكل ، ، وهددي يددذلك عرضددة ملخدداطر العملددة األج  يددة ال اجتددة  ال ددرق األوسددطدول و  الكويددت تعمددل اةموعددة، وي ددكل أساسددي، يف

ند يقأثر املركز املايل للمجموعة ي كل ك ري . والدي ار ازردين والدرهم ازمارايت  أسعار صرف الدوزر األمريكيمن القغريا  يف رئيسي 
د قا  ال قديددة للقخفيددف مددن تعددرض اةموعددة ملخدداطر العملددة األج  يددة، يددقم مران ددة القدد .اقيجددة للقغددري يف اسددعار صددرف هددذه العمدد   

 .األج  ية يالعملة

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

 
  

 ديسمبر 13 

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د    
 2,443,918 8,357,725     دوزر أمريكي

 9,891,442 ,979,35     دي ار اردين

 4,232,328 978,,8,83     امارايتدرهم 

 822,421 152,395     اخرى
 

درهم امارايت  %2،  %(2:  2133)دي ار اردين  %2و ( %1:  2133)  الدوزر ازمريكيي اء على % 1مت تقدير اس ة احلساسية مبعدل 
مل يكددن ه دداك تغيددري . ، يددإ رتاض الزيددادة او الدد قص احملقملددة واملعقولددة يف اسددعار الصددرف  %(2:  2133)ازخددرى  %2و  %(2: 2133)

 .خ ل الس ة يف الطرق واإل رتاضا  املسقخدمة يف اعداد حتليل احلساسية
،  ذكورة أعد هاملد سعر صرف الدي ار الكوييت مقايل تلك العم   األج  ية ويا رتاض اسد ة احلساسدية اخنفض/  ويف حالة ما اذا ارتفع
 :كما يلي  ريح الس ةيكون تأثري ذلك على 

 ريح الس ة   
 

  

 ديسمبر 13 

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د    
  388,,75  331,421    دوزر أمريكي

  38,722  44,881    دي ار اردين

  331,11,  313,991    درهم امارايت

  37,217  92,381    اخرى
 

ولكدن، ميكددن اعق دار القياليدل أعدد ه .  صددرف العملدة األج  يدة خدد ل السد ة حسدب حجدم وط يعددة املعدام  وتقفداو  مداطر تقل دا  
 .على أهنا متال مدى تعرض اةموعة ملخاطر تقل ا  أسعار العملة األج  ية

 
 الربحمخاطر معدالت  (ب

تظهر ماطر اسعار الفائده من احقمالية القغري يف سعر الريح  الذي ند يؤثر على الرحبية املسقق لية أو على القيمة العادله ل دوا  
سي قج عن الزيادة او ال قصان يف سعر الريح . تواجه اةموعة ماطر ي أن سعر الريح يال س ة زسقامار مراحبة ومراحبة دائ ة . املالية
 (.ك.د 99,829:  2133) ك .د( 13,211)ريح الس ة مب لال ( / خسارة)اقصان يف ( %3:  2133 ) %3مبقدار  الفعلي
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر/   تابع  .10
 مخاطر السوق/      تابع      ..10

 

 المخاطر السعرية (ج
كاسقامارا  يالقيمة العادلة من خ ل ييان   ،يقم تص يف ازسقامارا  . إلسقاماراهتا  يال س ة تقعرض اةموعة ملخاطر الققل ا  السعرية

 .اسقامارا  مقاحة لل يع وأالدخل 
وتقم عملية الق ويع .  وزدارة املخاطر ال اجتة عن الققل ا  السعرية زسقاماراهتا يف األوراق املالية تقوم اةموعة يق ويع با ظها ازسقامارية

 .ي اء على حدود موضوعة من ن ل اةموعة، تلك 
 
ة وضددح اجلدددول القددايل درجددا  احلساسددية الدديت تقعددرض  ددا اةموعددة واملقعلقددة ياسددقاماراهتا يف األوراق املاليددة، وعلددى أسدداس املخدداطر احملقملددي

ز يوجد تغيري خ ل الس ة على األسداليب واإل رتاضدا  املسدقخدمة يف اعدداد  .اةمعة ألسعار تلك األوراق كما يف تاريخ ال يااا  املالية
ال قصان  إن تأثري تلدك القغدريا  علدى ريدح السد ة / يالزيادة  (%2:  2133) %2اذا تغري  اسعار األوراق املالية ي س ة . حتليل احلساسية 

 :وحقوق امللكية سقكون كما يلي 
 حقوق امللكية  ريح الس ة 

 
 ديسمبر 13

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ديسمبر 13 

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 - -   237,253  282,248 اسقامارا  يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل

  28,132  94,323  - -     اسقامارا  مقاحة لل يع

 

 مخاطر االئتمان  23.2
ازئقمان هدي تلدك املخداطر الديت ت دقج عدن عددم نددرة طدرف مدن أطدراف األدوا  املاليدة الو داء يالقزاماتده جتداه الطدرف اآلخدر مسد  ا  ماطر
كمدا حتداول .  ان سياسة اةموعة جتاه تعرضها ملخاطر ازئقمان تقطلب مران ة تلدك املخداطر ي دكل دائدم.  خسارة الطرف اآلخريذلك 

يقم كما .  أا طة مقلفة يفك املخاطر على أ راد أو جمموعة عم ء يف م اطا بددة أو من خ ل ت ويع تعام هتا اةموعة عدم تركيز تل
 .ذلك م اس ا احلصول على ضمااا  حياما كان

صدة علدى ال يددو وامللخ املركدز املدايلان مددى تعدرض اةموعدة ملخداطر ازئقمدان بددود يامل دالال املدرجدة ضدمن األصدول املاليدة كمدا يف تداريخ 
 :القايل

 ديسمبر 13 

2132 

 ديسمرب 13

2133 

 ك.د ك.د 
 111,213 587,,8,  ذمم مدي ة واصول أخرى

 3,133,241 981,111  اسقامارا  مراحبة

 249,148  475,259 ارصدة لدى ال  وك

 1,882,118  3,432,342 
 

ياعققدداد ازدارة  ددان صددايف ازرصدددة . مؤسسددا  ماليددة ذا  كفدداءة عاليدده ان ارصدددة لدددى ال  ددوك واسددقامارا  املراحبددة بددقفظ هبددا لدددى 
 .املدي ة مل يفت موعد اسقيقانها وز يوجد ه وط يف نيمقها 

 

 مخاطر السيولة   10.1
ولليد من تلك .  اسقيقانها ع د جتاه الغري يالقزاماهتا على الو اءان ماطر السيولة هي تلك املخاطر اليت تؤدي اىل عدم ندرة اةموعة 

 .املخاطر، نامت ادارة اةموعة يق ويع مصادر القمويل وادارة أصو ا يعد األخذ يعني ازعق ار السيولة ومران ة تلك السيولة ي كل يومي
 .اخلصوم املالية للمجموعة يإسقخدام القد قا  ال قدية سري املخصومة يلخص اجلدول القايل نائمة اسقيقاق
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر/   تابع  .10
 مخاطر السيولة/      تابع      10.1

 
 
خالل شهر  

 واحد
 1الى  3

 أشهر
 32الى  1

 شهر
ما يزيد عن 

 المجموع سنه
 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 

      2132 ديسمبر 13

      الخصوم

 95,,95 95,,95 - - - مصص مكا أة هناية اخلدمة

 2,929,127 - 3,182,527 72,811,,1 - دائ ة مراحبة

 4,916,077 - 4,682,759 211,135 - خصوم اخرىذمم دائ ه و 

 - 1,728,535 5,737,608 95,,95 9,742,104 

 

خالل شهر  
 واحد

 1الى  3
 أشهر

 32الى  1
 شهر

ما يزيد عن 
 المجموع سنه

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 
      2133 ديسمبر 13

      الخصوم

 89,343 89,343 - - - مصص مكا أة هناية اخلدمة

 2,811,111 - 3,282,211 9,233,811 - مراحبة دائ ة

 1,814,122 - 1,224,434 222,494 - خصوم اخرىذمم دائ ه و 

 - 9,931,994 2,314,334 89,343 4,449,181 

 
 

 ملخص فئات األصول والخصوم المالية .11
 : الواردة يف ييان املركز املايل اةمع على ال يو القايل للمجموعةل صول واخلصوم املالية  القيم املدرجةيقم تص يف 

 

 2133ديسمرب  13  2132ديسمبر  13 

 
 القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
 العادلة

 القيمة  
 املدرجة

 القيمة 
 العادلة

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 198,984 284,421  22,,137 586,650 اسقامارا  مقاحة لل يع

 - 111,213  - 587,,8, ذمم مدي ة واصول اخرى

 2,333,421 -  31,,2,158 - اسقامارا  يالقيمة العادلة من خ ل ييان الدخل

 - 3,283,428  - 3,228,287 ال قد وش ه ال قد

 2,2,5,9,5 2,918,212  2,348,832 4,141,992 

 - 2,211,111  - 2,811,111 مراحبة دائ ة

 - 1,814,122  - 4,916,077 دائ ة وخصوم اخرىذمم 

 9,416,077 -  4,114,122 - 
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 ملخص فئات األصول والخصوم المالية/ تابع  .11
 

 

 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 ث ثة مسقويا  اسق ادا اىل امهية املدخ   املسقخدمة يف نياس القيمة 
 : يلي مسقويا  القسلسل ا رمي للقيمة العادلة  يما. العادلة ل صول واخلصوم املالية

 .يف اسواق ا طة زصول او خصوم مماثلة( سري معدلة)اسعار مدرجة  : 3مسقوى  -
واليت ميكن تق عها ل صول اواخلصوم سواء  يصورة م اشرة  3معطيا  سري ازسعار املدرجة املقضم ة يف مسقوى  : 2مسقوى  -

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

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

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

 
 

 2132ديسمبر  13
 المجموع 1مستوى  2مستوى  3مستوى  ايضاح 

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

 285,225 285,225 - - ب بفظة اسقامارية بلية

 3,808,206 3,808,206 - - ب اوراق مالية سري مسعرة

 ,337,39 ,337,39 - - ب ص اديا سري مسعرة

      استثمارات متاحة للبيع

 22,222 - - 22,222 أ بلية مسعرةاسهم 

 279,375 279,375 - - ب ص اديا بلية سري مسعرة

 2,918,212 4,682,808 - 22,222  صافي القيمة العادلة

 

 

 

 2133ديسمبر  13

 المجموع 1مستوى  2مستوى  3مستوى  ايضاح 
 ك.د ك.د ك.د ك.د  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

      ع د القيقا امل دئي بددة

 424,499 424,499 - - ب بفظة اسقامارية بلية

 9,412,131 9,412,131 - - ب اوراق مالية سري مسعرة

 333,214 333,214 - - ب ص اديا سري مسعرة

      استثمارات متاحة للبيع

 3,412 - - 3,412 أ اسهم بلية مسعرة

 191,229 191,229 - - ب ص اديا بلية سري مسعرة

 4,141,992 4,122,213 - 3,412  صافي القيمة العادلة

 

 . خ ل  رتة الققارير املالية 2و  3مل تكن ه الك حتوي   جوهرية يني املسقويني 
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 ملخص فئات األصول والخصوم المالية/ تابع  .11
 

 القياس بالقيمة العادلة   
 . وتق يا  الققييم املسقخدمة لغرض نياس القيمة العادلة مل تقغري ياملقاراة مع  رتة الققارير املالية السايقة الطرق 
 اوراق مالية مسعرة( أ

ريخ كما مت حتديد القيم العادلة يالرجوع اىل آخر عروض اسعار يقا. مجيع ازسهم العادية املدرجة يقم تداو ا عموما يف اسواق ازوراق املالية
 . الققارير املالية

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

 . م قظمةة من اسعار او معدز  سونية يعض از رتاضا  سري املدعوم 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 وخصوم 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 

 

 2133 ديسمرب 13  2132 ديسمبر 13 

استثمارات بالقيمة  
 العادلة

استثمارات متاحة 
 للبيع

اسقامارا  يالقيمة  
 العادلة

اسقامارا  
 مقاحة لل يع

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 921,411  2,828,282   121,882 8,933,781 األرصدة از ققاحية

      :اريا  او خسائر مسجلة يف

 (3,934) 33,248   (32,221) (,393,85) ييان الدخل  -

 48,324  -   29,,388  - ايرادا  شاملة اخرى -

 (213,124) (323,243)  (352,9,1) (3,382,989) ييع

 191,229  2,333,421   279,375  31,,2,158  األرصدة ال هائية

 

للس ة مقضم ة صايف الريح من اسقامارا  يالقيمة العادلة من خ ل ييان ( الوارد أع ه)ازريا  أو اخلسائر املسجلة يف ييان الدخل اةمع 
 .الدخل وخسارة بققة من ييع اسقامارا  مقاحة لل يع وه وط نيمة اسقامارا  مقاحة لل يع 

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

  .خ ل الس ة 1مل تكن ه الك حتوي   اىل او من املسقوى 
 

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

 .خ ل اسقغ ل ا ضل  يكلة رأس املال 
 ك.د15,592,128يقكون راس مال اةموعة من امجايل حقوق امللكية اانصا احقياطي القيمة العادلة واحقياطي حتويل عم   اج  ية يقيمة 

يف الظروف ازنقصادية  القغريا على ضوء ، ة رأس املال وعمل القعدي   الآلزمة يتقوم اةموعة يادارة هيكل(. ك.د 38,142,334:  2133)
كقوزيعا  أريا  اةموعة يقعديل امل الال املد وعة   تقومة رأس املال أوتعديلها، ند يوللميا ظة على هيكل.  رت طة يأصول اةموعةملخاطر املذاو 
 .أو اصدار أسهم جديدة أو ييع أصول لقخفيض املديوايا أو عوائد رأس املال على املسامهني لمسامهني ل
 

 التزامات طارئة.    11
 (.ك.د 4,111: 2133)ك .د 4,111متال خطايا  ضمان مب لال  2132ديسمرب  13ا  الطارئة يف اإللقزام

 
 


