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اعضاء جملس اإلدارة

7
7102/8/72

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 لشركة الراية العالمية العقارية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  4132متضمناً تقرير
هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى البيانات المالية المجمعة.

في بادىء األمر أحب أن أطمئن األخوة المساهمين على أوضاع شركتهم التي استطاعت ان تعود بنتائجها إلى الربحية وأن
تحقق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  4132بقيمة  4.2مليون دينار كويتي مقارنه مع خسائر بقيمة

 2.2مليون دينار كويتي حيث جاءت هذه النتائج اإليجابية بفضل الدعم المستمر والثقة الكاملة التي منحنا إياها مساهمينا الكرام
من خالل الق اررات الحكيمة التي اصدرتها الجمعية العمومية لعام  4131فيما يتعلق بإعادة هيكلة رأسمال الشركة واطفاء الخسائر
المتراكمة كجزء من الخطة التي قام مجلس اإلدارة بوضعها إلعادة هيكلة أصول الشركة والتي بدأ تنفذيها في العامين السابقين .

إن مجلس إدارة " الراية العالميةة " يعتمةد علةى إسةتراتيجية اسةتثمارية ترتكةز فةي جوهرهةا علةى االسةتثمار العقةاري المةدر للةدخل وقةد
حرصت " الراية العالمية " على المضي قدما في تنفيذ سياستها اإلستراتيجية بخطى ثابتة أسهمت بشكل واضح فةي تنميةة أصةولها
ذات العوائةةد التشةةةيلية المجزيةةة وحققةةت نم ةواً ملحو ةاً فةةي اإلي ةرادات التشةةةيلية لتحقةةق مسةةتوى مناسةةب مةةن العائةةد لتةةوفير السةةيولة
الالزمة لمتابعة انشطة " الراية العالمية " لتةطية المصاريف التشةيلية وكذلك لتع يم العوائد الخاصة بمساهمي الشركة .

وعلى صعيد االستثمار والمساهمة في الشركات والمحاف والصناديق العقارية فقد أتمت " الراية العالمية " بنجاح التخارج من
بعض استثماراتها خارج دولة الكويت ومن أهمها بيع حصتها في رأسمال شركة مدينة الطاقة القطرية وتحقيق ربح صافي قدره
 755ألف دينار كويتي.
ومن جانب آخر فقد حرصت الشركة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض اعباء التمويل الممنوح لها من قبل

مؤسسة مالية محلية بشكل تدريجي وذلك اعتماداً على إيراداتها التشةيلية والتخارج من بعض االستثمارات الةير مدرة  ،وقد اثمر

تنفيذ هذه الخطة خالل هذا العام عن تخفيض االلتزامات المالية بنسبة ( )%16.6لتصل إلى  2.5مليون دينار كويتي مقارنة

ب  3مليون دينار كويتي كما في نهاية العام السابق وكذلك تم تخفيض نسبة التكلفة التمويلية إلى  ، %2.4كما حرص مجلس
اإلدارة على توفير السيوله الالزمة لسداد كامل مبلغ التمويل المستحق على الشركة دفعة واحدة وذلك في الربع الثاني من عام

 4134وبذلك ال يوجد على الشركة أي التزامات أو ديون مستحقة ألي جهة .
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
وحول الخطط المستقبلية فإن " الراية العالمية " ستركز على التخارج من االصول غير المدرة للدخل واعادة تو يف السيولة
المتاحة من التخارجات في أصول مدرة للدخل والتي ستؤدى الى تعزيز ايرادات الشركة التشةيلية خالل الفترة القادمة بمشيئة اهلل
وال سيما أن الشركة لديها السيولة المالية التي تستطيع من خاللها اقتناص أفضل الفرص ولكنها تترقب أوضاع السوق العقاري
في الوقت الحالي الذي شهد تراجعاً على صعيد العقار السكني ومن المتوقع ان يمتد هذا التراجع إلى العقارات اإلستثمارية

خالل عام  4134خاصة وأن تراجع أسعار النفط له أثر ملحو على نزول أسعار العقار.
األخوة المساهمون ....

كان لمجمل هذه السياسات الواعية والمتحف ة األثر البالغ في تحقيق النتائج التالية التي تجلت في ارتفاع حقوق المساهمين
للشركة بنسبة  %42في عام  ، 4132وفيما يلي ملخص النتائج المالية كما في  13ديسمبر :4132
-

اجمالي حقوق المساهمين للشركة االم  3154345332 :د.ك

-

مجموع الموجودات

 3253215212 :د.ك

-

صافي الربح للشركة االم

 452265311 :د.ك

ويمثل ( )46.26فلساً للسهم الواحد
ال يخفي علةيكم إن " ال اريةة العالميةة " قةد حققةت أرباحةاً قياسةية اسةتثنائية خةالل عةام  4132ويعةود سةبب ارتفةاع األربةاح بالدرجةة
األولةةى نتيجةةة إلةةى تحقيةةق أربةةاح جيةةدة ج ةراء التخةةارج مةةن حصةةة مةةؤثرة فةةي شةةركة مدينةةة الطاقةةة القطريةةة وتخارجهةةا مةةن بعةةض

مساهماتها المالية في االستثمارات الةير مدرة باإلضافة إلى أرباح غير محققة من إعادة تقييم المحف ة العقارية .
األخوة المساهمون الكرام
إنه لمن دواعي سروري وسرور زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة  ،فقد قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ 4134/2/19

التوصية لكم بإعتماد توزيع ارباح نقدية بنسبة  %4من رأس المال بما يعادل  4فلساً للسهم الواحد  ،على المساهمين المقيدين
في سجالت الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين ،وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة ،كما

دينار كويتياً بعد موافقة الجهات
أوصى المجلس بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بإجمالي مبلغ قدره سبعون ألف
اً

المختصة.

وختاما نسأل اهلل تعالى أن يكلل مساعينا وجهدنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة لما فيه الخير لوطننا الحبيب
ولمساهمينا الكرام تحت قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى وولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس
ال وزراء حف هم 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 ،،،
وفاء براك الطبطبائي

رئيـس مجلـس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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تقرير مراقب احلسابات املستقل
اىل السادة املسامهني
شركة الراية العاملية العقارية – ش.م.ك (مقفلة)
الكويت
التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية اجملمعة املرفقة لشركة الراية العاملية العقارية – شرركة مسرامهة كويتيرة (مقفلرة) ("الشرركة امم") والشرركات
التابعة هلا ("اجملموعة") ،وتشمل بيان املركز املايل اجملمع كما يف  13ديسمرب  ، 4132وبيان الدخل اجملمرع وبيران الردخل الشرامل اجملمرع
وبيرران التغ رتات يف وقررول امللكيررة اجملمررع وبيرران الترردفقات النقديررة اجملمررع للسررنة املنتةيررة يف الررر الترراري  ،ومللررا مت ر السيا ررات
احملا بية واملعلومات التوضيحية امخرى.

مسؤولية اإلدارة وول البيانات املالية اجملمعة

ان اإلدارة تي اجلةة املسؤولة عن اعداد وعرض تلر البيانرات املاليرة اجملمعرة بشركل عرادل وفقرا للمعرايت الدوليرة للتقرارير املاليرة  ،وعرن
نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة منا ب ا لتمكينةا من إعداد البيانات املالية اجملمعة بشكل خال مرن فروقرات ماديرة روان كانرت
ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقب احلسابات

ان مسؤوليتنا تي ابدان الرأي وول تذه البيانات املالية اجملمعة ا تنادا اىل أعمال التدقيق اليت قمنا هبا .لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا
للمعايت الدولية للتردقيق  .ان ترذه املعرايت تتطلرب ازلترزام بتطلبرات قواعرد السرلوك ازخققري والقيرام بتلطريط وتنفيرذ أعمرال التردقيق
للحصول على تأكيدات معقولة وول ما إاا كانت البيانات املالية اجملمعة خالية من فروقات مادية.

يتضمن التدقيق ،القيام باجرانات لغرض احلصول على أدلرة التردقيق ورول املبرالال وازفصراوات ورول البيانرات املاليرة اجملمعرة .ويعتمرد
اختيار تلر ازجرانات على وك املدقق  ،با يف الر تقدير امللاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف البيانات املالية اجملمعة ،وان كانت
ناجتة عن الغش أو اخلطأ  .وللقيام بتقدير تلر امللاطر  ،يأخذ املدقق بعني ازعتبار اجرانات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة
عرض البيانات املالية اجملمعة للمنشأة لكي يتسىن له تصمي اجرانات التدقيق املقئمة وسب الظروف ،ولكن ليس لغرض ابدان الرأي
وول فعالية اجرانات الضبط الداخلي للمنشأة  .كما يتضرمن التردقيق ،تقيري مقئمرة السيا رات احملا ربية املتبعرة ومعقوليرة التقرديرات
احملا بية املعدة من قبل ازدارة  ،وكذلر تقيي العرض ازمجايل الشامل للبيانات املالية اجملمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق اليت وصلنا عليةا تعترب كافية ومقئمة لتوفر لنا أ ا ا زبدان رأي وول أعمال التدقيق .
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تقرير مراقب احلسابات املستقل
الرأي

برأينا  ،فإن البيانات املالية اجملمعة تظةر بصورة عادلة ،من كافة النواوي املاديرة ،املركرز املايل لشركة الراية العاملية العقارية والشركات
التابعة هلا كما يف  13ديسمرب  ، 4132والنتائج املالية زعماهلا والتدفقات النقدية للسنة املنتةية يف  13ديسمرب  ،4132وفقا للمعايت
الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينرا أن الشرركة ازم حترتف بسر قت با ربية منتظمرة وأن البيانررات املاليرة اجملمعرة والبيانرات الرواردة يف تقريرر رلرس إدارة الشررركة ازم
فيمررا يتعلررق بالبيانررات املاليررة اجملمعررة ،متفقررة مررع مررا تررو وارد يف تلررر السر قت ،وقررد وصررلنا علررى كافررة املعلومررات وازيضرراوات الرريت
رأيناتا ضرورية مغراض التدقيق  ،كما أن البيانات املالية اجملمعرة تتضرمن مجيرع املعلومرات الريت يتطلبةرا قرانون الشرركات رقر ( )42لسرنة
 4134والقئحررة التنفيذيررة لرره وعقررد التأ رريس والنظررام ام ا رري للشررركة امم  ،والتعررديقت القوقررة هلمررا ،وأن اجلرررد قررد أجررري وفقررا
لألصول املرعية ،وأنه يف ودود املعلومات اليت توفرت لدينا  ،م تقع خقل السنة املالية املنتةية يف  13ديسمرب  4132خمالفات موكرام
قررانون الشررركات رقر ( )42لسررنة  4134والقئحررة التنفيذيررة لرره أو عقررد التأ رريس والنظررام ام ا رري للشررركة امم  ،والتعررديقت القوقررة
هلما  ،على وجه يؤثر ماديا يف نشاط الشركة ازم أو مركزتا املايل.

عبداللطيف بمد العيبان
(مراقب مرخا رق  42فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركات
()CPA

الكويت
 34فرباير 4132
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البيانات المالية المجمعة
 21ديسمبر 2211

بيان الدخل اجملمع
للسنة املنتهية يف  21ديسمرب 2211
اإليرادات
صايف ايرادات تأجت العقارات
التغت يف القيمة العادلة للعقارات از تثمارية
خسارة من بيع عقارات ا تثمارية
صايف ربح ( /خسارة) من ا تثمارات بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل
ربح من بيع ا تثمارات متاوة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح
ربح من ا تثمار مراحبة وايرادات اخرى
ربح من بيع معدات

ايضاوات

د.ك

د.ك

4131

7102

8

566,501

31

2,198,946

()2,422,222

)(610

()2,125

826,801

()3,244,288

137,874

-

المصاريف واالعباء االخرى
تكاليف موظفني
مصاريف عمومية واداريه
ا تةقك واطفان
تكاليف متويل
ربح حتويل عملة اجنبية
تبوط يف ا تثمارات متاوة للبيع
الربح ( /الخسارة) قبل مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص
الزكاة ومخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
خمصا مؤ سة الكويت للتقدم العلمي
خمصا الزكاة
خمصا مكافأة أعضان رلس اإلدارة
ربح ( /خسارة) السنة
الخاصة بـ :
مسامهي الشركة ازم
احلصا غت املسيطرة
ربحية ( /خسارة) السهم االساسية والمخففة الخاصة بمساهمي
الشركة االم (فلس)

السنة المنتهية
في  10ديسمبر

السنة املنتةية
يف  13ديسمرب

4

212,834

-

3,448

4,583

4,232

-

411

3,734,095

()2,443,134

)(232,393

()412,314

)(48,383

()22,324

)(1,182

()3,331

)(118,233

()338,815

6,917

4,132

-

()313,458

()393,274

()3,113,334

3,340,821

()3,145,283

)(26,755

-

)(29,930

-

()210111

-

107020013

()3,145,283

708230011

()2,812,123

368,003

()3,244,211

107020013

()3,145,283

73.23

()22.42

ان ازيضاوات املبينة على الصفحات  28 – 20تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان الدخل الشامل اجملمع
للسنة املنتهية يف  21ديسمرب 2211
السنة المنتهية
في  10ديسمبر

السنة املنتةية
يف  13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

ربح ( /خسارة) السنة

107020013

4131

()3,145,283

(خسائر)  /إيرادات شاملة أخرى :
البنود اليت يت إعادة تصنيفةا اىل بيان الدخل اجملمع يف فرتات زوقة :

فروقات حتويل ناجتة من العمليات امجنبية
ا تثمارات متاوة للبيع :
 صايف التغت يف القيمة العادلة الناتج خقل السنة احملول اىل بيان الدخل اجملمع نتي ة تبوط القيمةامجايل (اخلسائر)  /ازيرادات الشاملة ازخرى
اجمالي الدخل (/الخسارة) الشاملة للسنة
اجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة الخاصة بـ :
مسامهي الشركة ازم
احلصا غت املسيطرة

)(70,086

()3,833

-

()188,231

)(14,490

313,458

)(84,576

433,524

100790131

()3,332,544

708810123

()2,333,354

245,984

()3,244,121

100790131

()3,332,544

ان ازيضاوات املبينة على الصفحات  28 – 20تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان املركز املالي اجملمع
للسنة املنتهية يف  21ديسمرب 2211
ايضاوات

األصول
األصول غير المتداولة
اثاث ومعدات
عقارات ا تثماريه
اصول غت ملمو ة
ا تثمارات متاوه للبيع

31
33

االصول المتداوله
ام مدينه واصول اخرى
ا تثمارات بالقيمة العادله من خقل بيان الدخل
النقد وشبه النقد

 10ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

4131

7102

890

3,421

13,334,670

33,383,321

1,200

4,144

361,816

235,834

13,698,576

33,515,485

34

126,546

128,421

31

81,030

4,211,841

32

مجموع األصول

4,077,555

342,451

4,285,131

1,212,331

17,983,707

32,334,211

حقوق الملكية والخصوم

حقوق الملكية
رأس املال
اوتياطي قانوين
اوتياطي اختياري
اوتياطي القيمة العادلة
اوتياطي حتويل عمقت أجنبية
أرباح مرولة ( /خسائر مرتاكمة)
وقول امللكية خاصة بسامهي الشركة امم
احلصا غت املسيطرة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم غير المتداولة
مراحبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات دائنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
خمصا مكافأة اهاية اخلدمة للموظفني
الخصوم المتداوله
مراحبة دائنة – اجلزن املتداول
ام دائنة وخصوم أخرى

32

10,757,077

41,111,111

33

297,282

311,322

33

297,282

343,454

)(45,539

()13,124

)(42,473

()42,213

707100139

()31,248,225

0101010098

31,313,344

)(3,152,341

()1,148,142

0101370812

5,411,445

1,250,000

-

110,394

41,442

1,360,394

41,442

35

1,250,000

1,111,111

38

101010213

2,588,854

307310213

5,588,854

203710811

5,854,311

17,983,707

32,334,211

17

مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم

وفاء براك الطبطبائي
رئيس مجلس اإلداره
ان ازيضاوات املبينة على الصفحات  28 – 20تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة .
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بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع
للسنة المنتهية في  21ديسمبر 2211

رأس
المـال
د.ك
الرصيد في  0يناير
إطفان خسائر مرتاكمة (ايضاح )34
املعامقت مع املالكني
ربح السنة
(خسائر)  /ايرادات أخرى شاملة
امجايل (اخلسارة)  /الدخل الشامل للسنة
احملول اىل اإلوتياطيات
الرصيد في  10ديسمبر 7102
7102

الحصص غير
المسيطرة

الخاصة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
تحويل
عمالت
احتياطي
احتياطي
أجنبية
اختياري القيمة العادلة
د.ك
د.ك
د.ك

احتياطي
قانوني
د.ك

(خسائر
متراكمة)/
أرباح مرحلة
د.ك

المجموع
الفرعي
د.ك

المجموع

د.ك

د.ك

20,000,000

633,655

621,979

)(31,049

)(94,406

)(10,498,557

10,631,622

)(3,398,325

7,233,297

)(9,242,923

)(633,655

)(621,979

-

-

10,498,557

-

-

-

)(9,242,923

)(633,655

)(621,979

-

-

10,498,557

-

-

-

-

-

-

-

-

4,823,311

4,823,311

368,003

1,432,313

-

-

-

)(14,490

51,933

-

37,443

)(122,019

)(84,576

-

-

-

)(14,490

51,933

4,823,311

4,881,253

245,984

1,344,231

-

297,282

297,282

-

-

)(594,564

-

-

-

10,757,077

297,282

297,282

)(45,539

)(42,473

707100139

0101010098

)(3,152,341

0101370812

ان ازيضاوات املبينة على الصفحات  48 – 20تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان التغيريات يف حقوق امللكية اجملمع
للسنة المنتهية في  21ديسمبر 2211

رأس
المـال
د.ك
الرصيد في  0يناير
خسارة السنة
ايرادات ( /خسائر) أخرى شاملة
امجايل الدخل ( /اخلسارة) الشامل للسنة
الرصيد في  10ديسمبر 7101
7101

ان ازيضاوات املبينة على الصفحات

48 – 20

الحصص غير
المسيطرة

الخاصة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
تحويل
عمالت
احتياطي
احتياطي
أجنبية
اختياري القيمة العادلة
د.ك
د.ك
د.ك

احتياطي
قانوني
د.ك

خسائر
متراكمة
د.ك

المجموع
الفرعي
د.ك

د.ك

المجموع

د.ك

41,111,111

311,322

343,454

()422,335

()44,431

()2,331,213

32,428,113

()3,844,452

31,124,143

-

-

-

-

-

()2,812,123

()2,812,123

()3,244,211

()3,145,283

-

-

-

431,238

2,812

-

438,154

()3,341

433,524

-

-

-

431,238

2,812

()2,812,123

()2,333,354

()3,244,121

()3,332,544

41,111,111

311,322

343,454

()13,124

()42,213

()31,248,225

31,313,344

()1,148,142

5,411,445

تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان التدفقات النقدية اجملمع

ايضاح

أنشطة التشغيل

ربح ( /خسارة) السنة
تعديقت :
ا تةقك واطفان
خمصا مكافأة اهاية اخلدمة للموظفني
تبوط يف ا تثمارات متاوة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح
التغت يف القيمة العادلة للعقارات از تثمارية
خسارة من بيع عقارات ا تثمارية
ربح من مراحبه
ربح من بيع ا تثمارات متاوة للبيع
تكاليف متويل
ربح من بيع معدات

السنة المنتهية
في  10ديسمبر

السنة املنتةية
يف  13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

4131

107020013

()3,145,283

1,182
20,170
)(2,198,946
610
)(371
)(137,874
118,233
001020021

3,331
42,341
313,458
()3,448
2,422,222
2,125
()4,221
338,815
()411
()3,484,333

2,349,860
213,459
390281
3,650,244

3,422,541
113,455
()12,431
()32,322
435,342

شران اثاث ومعدات
احملصل من بيع معدات
اضافات على عقارات ا تثمارية
احملصل من بيع عقارات ا تثمارية
شران اصول غت ملمو ة
احملصل من بيع ا تثمارات متاوة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
ارباح مراحبة مستلمة
احلركة على الوديعة بت زة
صافي النقد الناتج من أنشطة اإلستثمار

)(1,379
149,671
279,430
9,316
437,038

()3,131
443
()3,222
421,242
()211
3,448
32,182
53,111
111,115

املدفوع من مراحبات دائنة
تكاليف متويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد يف بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

)(500,000
)(135,000
)(635,000
3,452,282
625,273
4,077,555

()3,211,111
()453,882
()3,553,882
()241,421
3,324,443
342,451

التغتات يف اصول وخصوم التشغيل :
ا تثمارات بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل
ام مدينه وأصول اخرى
ام دائنه وخصوم اخرى
املدفوع من مكافأة اهاية اخلدمة للموظفني
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

ان ازيضاوات املبينة على الصفحات

28 – 20

32
32

تشكل جزنا من تذه البيانات املالية اجملمعة.
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ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة
 21ديسمبر 2211
 .0تأسيس ونشاط الشركة
تأ سررت شررركة الرايررة العامليررة العقاريررة – ش.م.ك (مقفلررة) ("الشررركة ازم") بترراري  1يوليررو  4112طبقررا زوكررام قررانون الشررركات الت اريررة
كشركة مسامهة كويتية مقفلة .
تتضمن اتداف الشركة ازم مجيع امنشطة العقارية وان كانت لصاحل الشركة أو لصاحل أطراف أخرى والر انس اما مع أوكام الشريعة
اإل قمية  .تتمثل تذه امنشطة يف التايل :
 متلر وبيع وشران العقارات وامراضي وتطويرتا حلساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجةا وكذلر إدارة أمقك الغرت  ،وكرل الرربا ز خيالف اموكام املنصوص عليةا يف القوانني القائمة وما وظرته من اإلجتار يف قسائ السكن اخلاص على النحرو الرذي نصرت
عليه تذه القوانني.
 متلر وبيع وشران أ ة و ندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج. إعررداد الدرا ررات وتقرردش اإل تشررارات يف اجملررازت العقاريررة بكافررة أنواعةررا علررى أن تترروفر الشررروط املطلوبرة يف مررن يرزاول تقرردش تررذهاخلدمة.
 متلر وإدارة الفنادل والنوادي الصحية واملرافق السياوية وإجيارتا وا تئ ارتا. القيام بأعمال الصيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة للشركة وللغت با يف الر أعمال الصيانة وتنفيذ امعمال املدنية وامليكانيكيةوالكةربائية واملصاعد وأعمال تكييف اهلوان با يكفل احملافظة على املباين و قمتةا.
 إدارة وتشرغيل وا ررتثمار وإجيررار وا ررتئ ار الفنررادل والنروادي واملروتيقت وبيرروت الضرريافة واإل ررتاوات واملنتزتررات واحلرردائق واملعررارضواملطرراع والكافيرتيررات واجملمعررات السرركنية واملنت عررات السررياوية والصررحية واملشررروعات الرتو يررة والرياضررية واحملررقت والررر علررى
خمتلف الدرجات واملستويات شامق مجيع اخلدمات امصلية واملساعدة واملرافق امللحقة هبا وغتتا من اخلدمات القزمة هلا.
 تنظي املعارض العقارية اخلاصة بشاريع الشركة العقارية والر وسب امنظمة املعمول هبا يف الوزارة. إقامة املزادات العقارية والر وسب امنظمة املعمول هبا يف الوزارة. متلر ام وال الت ارية واجملمعات السكنية وإدارهتا. ا تغقل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق ا تثمارتا يف باف مالية تدار من قبل شركات وجةات متلصصة.املسررامهة املباشرررة لوضررع البنيررة ا م ا ررية للمنرراطق واملشرراريع السرركنية والت اريررة والصررناعية بنظررام "البنرران والتشررغيل والتحويررل" ()BOT
وإدارة املرافق العقارية بنظام (.)BOT
يف مجيررع احلررازت  ،فررإن مجيررع أنشررطة الشررركة امم يررت تنظيمةررا وفقررا موكررام الشرريعة اإل ررقمية .تعترررب مجيررع القررارات الصررادرة عررن جلنررة
الشريعة ملزمة للشركة ازم .
تتضمن اجملموعة الشركة ازم  ،والشركات التابعة هلا  .ان تفاصيل الشركات التابعة موضحة ضمن ايضاح رق . 5
عنوان مكتب الشركه امم املس ل تو  :ص.ب  43481 :الصفاة  -31341 -دولة الكويت .
مت اعتماد اصدار البيانات املاليه اجملمعة من قبل رلس إدارة الشركة ازم بتاري  34فرباير  4132وتي خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية
للمسامهني.
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ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة
 21ديسمبر 2211
 .2أساس االعداد
مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة على أ اس مبدأ التكلفة التارخيية با تثنان امصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خقل بيان
الدخل وامصول املالية املتاوة للبيع والعقارات از تثمارية اليت مت قيا ةا بالقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت ("د.ك )".واليت تي ايضا العملة الرئيسية للشركة امم.
اختارت اجملموعة ان تعرض "بيان الدخل الشامل" يف بيانني  :بيان الدخل "و" بيان الدخل الشامل".

 .3بيان االلتزام

مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة وفقا للمعايت الدولية للتقارير املالية الصادرة عن رلس معايت احملا بة الدولية.

 .2التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السيا ات احملا بية املطبقة يف اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة متفقة مع تلر السيا ات املستلدمة يف السنة السابقة با تثنان
ما تو مبني ادناه:

 2.0المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
تناك عدد من املعايت اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد  3يناير  .4132فيما يلي املعلومات وول تذه املعايت اجلديدة:
يفعل للفرتات
املالية اليت تبدأ
يف
املعيار أو التفست
 3يناير 4132
معيار احملا بة الدويل رق  :)IAS 32 ( 14ازدوات املالية :العرض – معدل
 3يناير 4132
املعيار الدويل للتقارير املالية رق  :)IAS 36 ( 13اخنفاض قيمة ازصول – معدل
 3يناير 4132
معيار احملا بة الدويل رق  :)IAS 39( 14جتديد املشتقات وا تمرار با بة التحوط  -معدل
 3يناير 4132
املنشآت از تثمارية – التعديقت على املعايت الدولية للتقارير املالية ارقام  31و  34ومعيار احملا بة الدويل رق 45
 3يناير 4132
التفست  )IFRIC( 43الر وم

معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 32( 17االدوات المالية :العرض – معدل

تقرروم التعررديقت علررى معيررار احملا رربة الرردويل رقر  14باضررافة توجيةررات تطبيقيررة ملعاجلررة التناقضررات يف تطبيررق معررايت معيررار احملا رربة الرردويل رقر
لتسوية ازصول واخلصوم املالية يف اجملالني التاليني:
معىن "لديةا واليا وق قانوين ملزم للتسوية"
●
ان بعض امجايل انظمة التسوية قد تعترب معادلة لصايف التسوية.
●
املطلوب تطبيق التعديقت بأثر رجعي .ان تطبيق التعديل  م ينتج عنه اي تأثت مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم :)IAS 36( 36انخفاض قيمة االصول – معدل

تقوم التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق  13باحلد من الظروف اليت يطلب فيةا ازفصاح عن مبلال ازصول او الوودات املنت ة للنقد
املمكن ا رتداده وكذلر توضيح ازفصاوات املطلوبة وتقدش متطلبات واضحة لقفصاح عن معدل اخلص املستلدم يف حتديد اخنفاض
القيمة (او ازنعكا ات) ويث يت حتديد املبلال املمكن ا رتداده (ا تنادا اىل القيمة العادلة ناقصا تكاليف از تبعاد) والر با تلدام تقنية
تقيي والية .ان تطبيق التعديل  م ينتج عنه اي تأثت مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
مت تطبيق التعديقت بأثر رجعي وفقا زوكامةا ازنتقالية.

21
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ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة
 21ديسمبر 2211
 .4تابع  /التغيرات في السياسات المحاسبية
2.0

تابع  /المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

معيار المحاسبة الدولي رقم  :)IAS 39( 19تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط

يوضح التعديل بانه ز يوجد تناك واجة زيقاف با بة التحوط ااا مت جتديد اداة حتوط مشتقة ،شريطة الوفان ببعض املعايت.
يشت الت ديد اىل ودث ويث تتفق ازطراف ازصلية زداة مشتقة على ان يقوم واود او اكثر من اطراف املقاصة املقابلة با تبدال
الطرف املقابل ازصلي ليصبح الطرف املقابل اجلديد لكل طرف من ازطراف .ومن اجل تطبيق التعديقت وا تمرار با بة التحوط،
فان الت ديد لطرف مقابل مركزي ( )CCPجيب ان دث كنتي ة للقوانني او اللوائح او ادخال قوانني او لوائح .كما ان تطبيق
ا لتعديل  م ينتج عنه اي تأثت مادي على االبيانات املالية اجملمعة للم موعة.

المنشآت االستثمارية – التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ارقام  01و 07ومعيار المحاسبة الدولي رقم
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تقوم التعديقت بتعريف عبارة "منشأة ا تثمارية" وتقدش توجيةات دع ومطالبة املنشآت از تثمارية بقياس از تثمارات على شكل وصا
مسيطرة يف منشأة اخرى بالقيمة العادلة من خقل ازرباح او اخلسائر.
ان تطبيق التعديقت  م ينتج عنه اي تأثت مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
التفسير  )IFRIC( 70الرسوم
يوضح التفست رق  43ما يلي:
احلدث امللزم الذي يؤدي اىل ازلتزام تو النشاط الذي يؤدي اىل دفع الر وم كما تو بدد من قبل تشريع احلكومة .فااا نشأ
•
تذا النشاط يف تاري بدد خقل فرتة با بية ،فانه يت حتقق تذا ازلتزام بكامله بذلر التاري .
يت تطبيق نفس مبادىن التحقق يف البيانات املالية السنوية واملرولية.
•
املطلوب تطبيق التفست رق  43باثر رجعي وفقا زوكامه ازنتقالية وليس له اي تأثت جوتري على البيانات املالية اجملمعة زي فرتة
يت عرضةا.
المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
2.7
بتاري املصادقة على تذه البيانات املالية اجملمعة  ،مت اصدار بعض املعايت /التعديقت والتفستات من قبل رلس املعايت الدولية ولكن  م يت
تفعيلةا بعد و م يت تطبيقةا مبكرا من قبل اجملموعة.
تتوقع ازدارة أن يت تبين كافة التعديقت ضمن السيا ات احملا بية للم موعة وللمرة اموىل خقل الفرتة اليت تبدأ بعد تاري تفعيل املعيار
اجلديد أو التعديل أو التفست .ان املعلومات عن املعايت والتعديقت والتفستات اجلديدة املتوقع أن يكون هلا ارتباط بالبيانات املالية اجملمعة
للم موعة مبينة أدناه .تناك بعض املعايت والتفستات اجلديدة قد مت اصدارتا لكن ليس من املتوقع ان يكون هلا اي تاثت مادي على البيانات
املالية للم موعة.
يفعل للفرتات املالية
اليت تبدأ يف
املعيار أو التفست
 3يناير 4138
املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )4ازدوات املالية  :التحقق والقياس
 3يناير 4135
املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( :)32ازيرادات من العقود مع العمقن
 3يناير 4133
املعيار الدويل للتقارير املالية رق  31ومعيار احملا بة الدويل رق  48بيع او مسامهة ازصول بني املستثمر وشركته الزميلة او
شركة احملاصة – معدل
 3يناير 4133
املعيار الدويل للتقارير امللية رق  33احملا بة عن شران وصا يف عمليات باصة – معدل
 3يناير 4133
معيار احملا بة الدويل رق " 3مبادرة ازفصاح"  -معدل
 3يناير 4133
معيار احملا بة الدويل رق  33و  18توضيح الطرل املعتمدة لق تةقك وازطفان  -معدل
 3يوليو 4132
معيار احملا بة الدويل رق  34خطط املنافع احملددة :مسامهات املوظفني – معدل
 3يناير 4133
معيار احملا بة الدويل رق  45طريقة وقول امللكية يف البيانات املالية املنفصلة – معدل
 3يناير 4133
املعايت الدولية للتقارير املالية رق  31و  34ومعيار احملا بة الدويل رق  48املنشآت از تثمارية :تطبيق ا تثنان الت ميع –
معدل
 3يناير 4133
التحسينات السنوية على املعايت الدولية للتقارير املالية دورة 4132-4134
 3يوليو 4132
التحسينات السنوية على املعايت الدولية للتقارير املالية دورة 4134-4131
 3يوليو 4132
التحسينات السنوية على املعايت الدولية للتقارير املالية دورة 4131-4133
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تابع  /المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9األدوات المالية

قام رلس معايت احملا بة الدولية  IASBبا تبدال معيار احملا بة الدويل رق  :14امدوات املالية – التحقق والقياس بكامله مع املعيار
الدويل للتقارير املالية رق ( .)4ان املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )4132( )4يشمل املتطلبات النةائية على مجيع املراول الثقث
ملشاريع امدوات املالية  :التصنيف والقياس  ،اخنفاض القيمة وبا بة التحوط.
 م تق ادارة اجملموعة بتقيي أثر تذا التعديل اجلديد على البيانات املالية اجملمعة للم موعة .

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)01االيرادات من العقود مع العمالء

مت ا تبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )32مكان معيار احملا بة الدويل رق ( ،)33ازيرادات ،وتو يعطي منواج حتقق جديد
يعتمد على مبدأ السيطرة وبا تلدام مخس خطوات يت ا تلدامةا على كافة العقود مع العمقن.
اخلطوات اخلمس هلذا النمواج تي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات ازدان يف العقد. حتديد عر املعاملة. توزيع عر املعاملة على التزامات ازدان كما جانت بالعقد. تس يل ازيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات ازدان.كما يتضمن املعيار ارشادات تامة ،مثل:
 العقود اليت تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة – وكيف يت اوتساب وتس يل كل جزئية مت
تنفيذتا على وده والر ضمن الرتتيبات اليت حتتوي على عدة بنود ،وكيف توزع عر املعاملة ومىت تدمج العقود.
 التوقيت – فيما ااا تطلب تس يل ازيرادات خقل فرتة التنفيذ أو خقل نقطة بددة من الزمن.
 التسعت املتغت وخماطر ازئتمان – واليت تناقش كيفية معاجلة الرتتيبات اليت حتتوي على متغتات طارئة (مثال :تنفيذ مشرتط)
وتسعته كما مت حتديث بند املعوقات على ازيرادات.
 قيمة الوقت – مىت تعدل عر العقد زغراض متويلية.
 أمور أخرى بددة تتضمن:
* املقابل غت النقدي ومقايضة ازصول.
* تكلفة العقود.
* وق الرد وخيارات العمقن ازخرى.
* خيارات املورد باعادة الشران.
* الكفازت.
* ازصل مقابل الوكيل.
* الرتخيا.
* تعويض الكسر.
* ازتعاب املقدمة غت القابلة لق رتداد ،و
* صفة ازمانة وترتيبات الفوترة وازوتفاظ.
 م تق ادارة اجملموعة وىت اآلن بتقيي أثر تذا املعيار على تذه البيانات املالية اجملمعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  01ومعيار المحاسبة الدولي رقم  78بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة
او شركة المحاصة – معدل
ان التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق

31

"البيانات املالية اجملمعة" و معيار احملا بة الدويل رق

48

"از تثمارات يف

الشركات الزميلة وشركات احملاصة ( ")4133تقوم بتوضيح معاجلة بيع او مسامهة ازصول من املستثمر اىل شركته الزميلة او شركة
احملاصة على النحو التايل:
●

تتطلب التس يل الكامل يف البيانات املالية للمستثمر لقرباح واخلسائر الناجتة عن بيع او مسامهة ازصول اليت تشكل العمل
( كما تو بدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رق " 1دمج ازعمال").

●

تتطلب التس يل اجلزئي لقرباح واخلسائر ويثما ز تشكل ازصول العمل ،اي يت تس يل الربح او اخلسارة فقط اىل ود
مصاحل املستثمرين اليت ليست هلا عققة يف تلر الشركة الزميلة او شركة احملاصة.

يت تطبيق تذه املتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوين للمعاملة ،مثق وان ودثت عملية بيع او مسامهة ازصول من قبل
املستثمر الذي يقوم بتحويل احلصا يف الشركة التابعة اليت متتلر ازصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة) او من
قبل البيع املباشر لقصول نفسةا.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  00المحاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة – معدل
ان التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق " 33ترتيبات احملاصة" تتطلب من مشرتي احلصة يف عملية احملاصة اليت يشكل فيةا
النشاط العمل (كما تو بدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رق " 1دمج ازعمال") لتطبيق كافة املبادىن احملا بية لعمليات دمج
ازعمال يف املعيار الدويل للتقارير املالية رق

1

واملعايت الدولية للتقارير املالية ازخرى ،با تثنان تلر املبادىن اليت تتعارض مع

ازرشادات الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رق  .33كما تتطلب تلر التعديقت ايضا ازفصاح عن املعلومات املطلوبة من قبل
املعيار الدويل للتقارير املالية رق  1واملعايت الدولية للتقارير املالية ازخرى اخلاصة بعمليات دمج ازعمال .تنطبق التعديقت ايضا على
كل من الشران املبدئي للحصة يف عملية احملاصة وشران وصة اضافية يف عملية احملاصة (يف احلالة ازختة ،ز يت اعادة قياس احلصا
احملتف هبا ابقا) .كما تنطبق التعديقت ايضا بصورة مستقبلية على شران احلصا يف عمليات احملاصة.
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معيار المحاسبة الدولي رقم  0مبادرة االفصاح – معدل

تقوم التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق  3باجران التغتات التالية:
املادية :توضح التعديقت بان ( )3املعلومات زجيب و بةا بالت ميع او بتقدش معلومات غت مادية )4( ،اعتبارات املادية
●
تنظبق على كل اجزان البيانات املالية ،و ( )1وىت عندما يتطلب املعيار افصاوا بددا ،عندتا يت تطبيق اعتبارات املادية.
بيان املركز املايل وبيان ازرباح واخلسائر وازيرادات الشاملة ازخرى :تقوم التعديقت با يلي )3( :تقدش توضيح بان قائمة
●
بنود املفردات اليت يت عرضةا يف تذه البيانات ميكن عدم جتميعةا وجتميعةا كما تو منا ب وكذلر تقدش ارشادات
اضافية وول اجملاميع الفرعية يف تذه البيانات و ( )4توضيح ان وصة املنشأة من ازيرادات الشاملة ازخرى للشركات
الزميلة احملتسبة وسب وقول امللكية وشركات احملاصة يتعني عرضةا يف رموعةا كبنود مفردات واودة وان يت زوقا
اعادة تصنيفةا ام ز يف ازرباح واخلسائر.
مقوظات :تقوم التعديقت باضافة امثلة اضافية للطرل املمكنة لرتتيب املقوظات لتوضيح ان قابلية الفة
●
واملقارنة جيب النظر فيةا عند حتديد ترتيب املقوظات وزثبات ان املقوظات ز حتتاج اىل عرضةا بالرتتيب احملدد وىت
اآلن يف الفقرة  332من معيار احملا بة الدويل رق  .3كما قام رلس معايت احملا بة الدولية ايضا حبذف ازرشادات وازمثلة
املتعلقة بتحديد السيا ات احملا بية اهلامة اليت لوو ااها من احملتمل ان تكون غت مفيدة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  03و  18بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل

مت بيان التعديقت التالية على معيار احملا بة الدويل رق ( )33املمتلكات واززت واملعدات واملعيار رق ( )18ازصول غت امللمو ة:
 تعترب طريقة ا تةقك ازصول على أ اس الدخل الناتج من النشاط املستلدم به الر ازصل طريقة غت منا بة ز تةقك
املمتلكات واززت واملعدات.
 تعترب طريقة اطفان على ا اس الدخل الناتج من النشاط الذي يستلدم ازصل غت امللموس طريقة غت منا بة بشكل عام
با تثنان بعض احلازت احملددة.
• التوقعات اليت تشت اىل اخنفاض عر البيع للمواد اليت يت انتاجةا با تلدام اصول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات اات
عائد جتاري بطىن واليت بدورتا قد تؤدي اىل اخنفاض التوقعات ازقتصادية من الر ازصل.
 م تق ادارة اجملموعة وىت اآلن بتقيي أثر تذه املعايت اجلديدة على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم

09

خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين – معدل

يقوم تذا البند بتعديل معيار احملا بة الدويل رق  – 34منافع املوظفني لتوضيح املتطلبات املتعلقة بالكيفية اليت جيب فيةا ان تنسب
مسامهات املوظفني او الغت املرتبطة باخلدمة اىل فرتات اخلدمة .بازضافة اىل الر ،يسمح تذا البند بو يلة عملية ااا كان مبلال
املسامهات مستقل عن عدد نوات اخلدمة يف ان املسامهات ميكن ،لكن ليس مطلوبا ،ان يت ازعرتاف هبا كتلفيض يف تكلفة
اخلدمة يف الفرتة اليت يت فيةا تقدش اخلدمة اات الصلة.
ليس من املتوقع ان يكون هلذا التعديل اي تأثت مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  72طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة – معدل
ان التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق " 45البيانات املالية املنفصلة" تسمح بان يت اختياريا احملا بة عن از تثمارات يف
الشركات التابعة وشركات احملاصة والشركات الزميلة با تلدام طريقة وقول امللكية يف البيانات املالية املنفصلة.
 م تق ادارة اجملموعة وىت اآلن بتقيي أثر تذا املعيار اجلديد على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  01و  07ومعيار المحاسبة الدولي رقم  78المنشآت االستثمارية :تطبيق استثناء التجميع –
معدل
هتدف التعديقت اىل توضيح اجلوانب التالية:
ازعفان من اعداد بيانات مالية رمعة :تؤكد التعديقت بان ازعفان من اعداد بيانات مالية رمعة لشركة ام متو طة متاح
•
للشركة ازم اليت تي شركة تابعة لشركة ا تثمارية وىت لو قامت الشركة از تثمارية بقياس مجيع الشركات التابعة هلا بالقيمة
العادلة.
الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق بازنشطة از تثمارية للشركة ازم :ان الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق
•
بازنشطة از تثمارية للشركة ازم ز جيب جتميعةا ااا كانت الشركة التابعة نفسةا شركة ا تثمارية.
تطبيق طريقة وقول امللكية من قبل مستثمر شركة غت ا تثمارية على شركة ا تثمارية مستثمر فيةا :عند تطبيق طريقة وقول
•
امللكية على شركة زميلة او شركة باصة ،عندتا ميكن للشركة غت از تثمارية املستثمرة يف شركة ا تثمارية ازوتفاظ بقياس
القيمة العادلة املطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة احملاصة حلصصةا يف الشركات التابعة.
ازفصاوات املطلوبة :الشركة از تثمارية اليت تقيس الشركات التابعة هلا بالقيمة العادلة تقوم بتقدش ازفصاوات املتعلقة
•
بالشركات از تثمارية املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رق .34
 م تق ادارة اجملموعة وىت اآلن بتقيي أثر تذا املعيار اجلديد على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
7102-7107

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 -التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق  – 2تقوم تذه التعديقت باضافة ارشادات بددة يف املعيار الدويل للتقارير

املالية رق  2يف احلازت اليت تقوم فيةا املنشأة باعادة تصنيف ازصل من بتف به لغرض البيع اىل بتف به لغرض التوزيع
والعكس بالعكس ويف احلازت اليت تتوقف فيةا با بة ازصل احملتف به لغرض التوزيع.
 التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق  – 5تقوم تذه التعديقت بتقدش ارشادات اضافية لتوضيح فيما ااا كان عقداخلدمات مستمر بازنشغال يف ازصل احملول ،والتوضيح وول موازنة ازفصاوات يف البيانات املالية املكثفة املرولية.
التعررديقت علررى معيررار احملا رربة الرردويل رق ر  - 4تقرروم تررذه التعررديقت بتوضرريح ان ررندات الشررركات اات الكفررانة العاليررة
املستلدمة يف تقيي معدل اخلص اخلاص بنافع ما بعد اخلدمة جيب تقوميه بنفس العملة اليت تدفع هبا تلر املنافع.
 التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق  – 12تقوم تذه التعديقت بتوضيح معىن "يف مكان آخر يف التقرير املرولي" وتتطلبا نادا ترافقيا.
7107-7101

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 -التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق -)IFRS 3( 1ان املبلال احملتمل الذي ز ينطبق عليه تعريف أداة وق امللكية يت

قيا ه زوقا بالقيمة العادلة يف تاري كل تقرير مايل مع تس يل التغتات يف بيان الدخل اجملمع.
 التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق -)IFRS 13( 31ان ازضافة على ا اس از تنتاجات تؤكد معاجلة القياساحلالية للذم املدينة والدائنة قصتة ازجل.
 التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق  33و -18عند اعادة تقيي البنود ،يت تعديل القيمة الدفرتية ازمجالية بشكل ثابتعلى اعادة تقيي صايف القيمة الدفرتية.
التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق -42ان املنشآت اليت تقدم خدمات موظفي ازدارة العليا اىل املنشأة مقدمة التقارير
او الشركة ازم للمنشأة مقدمة التقارير تعترب اطراف اات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.
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7101-7100

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 -التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق -)IFRS 1( 3ان التعديل على ا اس از تنتاجات يوضح بان املنشأة اليت

تقوم باعداد بياناهتا املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رق  3قادرة على ا تلدام كل من:
املعايت الدولية للتقارير املالية املفعلة واليا
املعايت الدولية للتقارير املالية اليت مت اصدارتا لكن  م يت تفعيلةا بعد واليت تسمح بالتطبيق املبكر
جيب تطبيق نفس النا لكل معيار دويل على مجيع الفرتات املقدمة.
 التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق -)IFRS 3( 1ز يت تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  1على تشكيلترتيب مشرتك يف البيانات املالية لنفس الرتتيب املشرتك.
 التعديقت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق -)IFRS 13( 31ان نطال اعفان احملفظة ( )IFRS 13.52يتضمن كافة البنوداليت هلا مراكز موازنة يف السول و/او امللاطر ازئتمانية للطرف املقابل اليت يت تس يلةا وقيا ةا وفقا ملعيار احملا بة الدويل رق
/14املعيار الدويل للتقارير املالية رق  ،4بغض النظر عما ااا كان ينطبق عليةا تعريف ازصل/ازلتزام املايل.
التعديقت على معيار احملا بة الدويل رق  – 21تقوم تذه التعديقت بتوضيح العققة املتبادلة بني املعيار الدويل للتقارير املالية
رق  1ومعيار احملا بة الدويل رق  21عند تصنيف العقار كغقار ا تثماري او عقار يشغله املالر.
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السياسات المحاسبية الهامة

إن السيا ات احملا بية اهلامة املستلدمة وأ س القياس يف إعداد البيانات املالية اجملمعة تي كما يلي :
5.0

أسس التجميع

مت جتميع البيانات املالية للشركة امم والشركات التابعة هلا (ايضاح  )5ضمن البيانات املالية للم موعة .تسيطر الشركة امم على املنشأة
عندما تتعرض اجملموعة لر ،او يكون هلا احلق بر ،عوائد متغتة من مشاركتةا مع املنشأة ويكون هلا القدرة على التأثت على تلر العوائد
من خقل لطتةا على املنشأة .يت جتميع الشركات التابعة بالكامل من التاري الذي يت فيه نقل السيطرة اىل اجملموعة ويتوقف
جتميعةا من التاري الذي تتوقف فيه تلر السيطرة .يت اعداد البيانات املالية للشركات التابعة لتاري التقرير و اليت ز تزيد عن ثقثة
اشةر من تاري التقرير للشركة امم  ،بإ تلدام يا ات با بية مماثلة  .يت عمل التعديقت لتعكس تأثت املعامقت اهلامة
واموداث امخرى اليت تقع بني تذا التاري و تاري التقرير للبيانات املالية للشركة ازم .
لغرض الت ميع ،مت وذف كافة املعامقت وامرصدة بني شركات اجملموعة ،با يف الر امرباح واخلسائر غت احملققة من املعامقت بني
شركات اجملموعة .وويث أن اخلسائر غت احملققة نتي ة معامقت بيع امصول بني شركات اجملموعة قد مت عكسةا مغراض الت ميع،
از أن تلر امصول مت اختبارتا لتحديد أي اخنفاض يف قيمتةا والر بالنسبة للم موعة ككل .مت تعديل املبالال املدرجة يف البيانات
املالية اجملمعة للشركات التابعة ،أينما وجدت ،للتأكد من توويد السيا ات احملا بية املطبقة للم موعة.
مت تس يل امرباح أو اخلسائر وازيرادات الشاملة امخرى اخلاصة بالشركات التابعة أو الشركات اليت مت ا تبعادتا خقل السنة ،من
تاري احليازة اىل تاري از تبعاد.
ان احلصا غت املسيطرة املدرجة ك زن من وقول امللكية ،ميثل اجلزن من أرباح أو خسائر وصايف أصول الشركة التابعة اليت ز متتلكةا
اجملموعة .تقوم اجملموعة بفصل ازيرادات أو اخلسائر الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة امم واحلقول غت املسيطرة وفق
وصا ملكية كل منة يف تلر الشركات.
عند بيع وصة مسيطرة يف الشركات التابعة ،فان الفرل بني عر البيع وصايف قيمة ازصول بازضافة اىل فرل الرتمجة الرتاكمي والشةرة
يس ل يف بيان الدخل اجملمع.
ان التغت يف وصا ملكية اجملموعة يف الشركات التابعة واليت ز تؤدي اىل فقدان اجملموعة للسيطرة على الشركات التابعة تت احملا بة
عليةا كمعامقت وقول ملكية .ان القي الدفرتية حلصا اجملموعة واحلصا غت املسيطرة يت تعديلةا لتعكس التغتات يف وصصةا
املعنية يف الشركات التابعة .واي فرل بني املبلال الذي يت به تعديل احلصا غت املسيطرة والقيمة العادلة للمبلال املدفوع او املستل يت
تس يله مباشرة يف وقول امللكية وخيصا ملالكي الشركة ازم.
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دمج األعمال
5.2
تقوم اجملموعة بتطبيق طريقة الشران يف با بة دمج امعمال .يت اوتساب املقابل احملول من قبل اجملموعة لغرض احلصول على ميزة
السيطرة على الشركة التابعة ،ب موع القي العادلة لألصول احملولة وازلتزامات القائمة ووقول امللكية املصدرة للم موعة كما يف
تاري الشران .واليت تشمل كذلر ،القي العادلة مي أصل أو خص قد ينتج عن ترتيبات طارئة أو بتملة .يت تس يل تكاليف
الشران كمصاريف عند ودوثةا .ويف مجيع معامقت دمج امعمال ،يقوم املشرتي بتس يل وصة امطراف غت املسيطرة اما بالقيمة
العادلة أو بنصيبه من وصته يف صايف امصول املعرفة للشركة املشرتاه.
ويف والة ما ااا متت معاملة دمج امعمال على مراول ،يت اعادة قياس القيمة العادلة للحصا اليت مت شراؤتا يف السابق بقيمتةا
العادلة كما يف تاري التملر والر من خقل بيان الدخل اجملمع.
تقوم اجملموعة بتس يل امصول املعرفة املشرتاه واخلصوم القائمة اليت مت احلصول عليةا نتي ة دمج امعمال بغض النظر عما ااا كانت
تلر البنود قد مت تس يلةا ضمن البيانات املالية للشركة اليت مت شراؤتا أم ز ،قبل تاري الشران .ويت عادة قياس امصول املشرتاه
واخلصوم املنقولة وبشكل عام ،بالقيمة العادلة بتاري الشران.
عند قيام اجملموعة بشران نشاط معني ،تقوم ازدارة بتقدير مقئمة تصنيفات وتوجيةات امصول املالية املنقولة وازلتزامات القائمة وفقا
للبنود التعاقدية والظروف ازقتصادية والظروف القائمة بتاري الشران .يتضمن الر فصل مشتقات امدوات املالية املوجودة ضمن
العقود املربمة من قبل الشركة املشرتاه.
يت اوتساب قيمة الشةرة بعد تس يل قيمة امصول غت امللمو ة اليت مت تعريفةا وبشكل منفصل .ويت اوتساهبا على أاها الزيادة ما
بني :أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة املس لة للحصا غت املسيطرة يف قت الشركة اليت مت شراؤتا ،وبني ،ج)
القيمة العادلة كما يف تاري الشران ،مي وقول ملكية قائمة يف الشركة املشرتاه فول القيمة العادلة بتاري الشران لصايف امصول اليت
مت تعريفةا .ااا كانت القي العادلة لألصول املعرفة تزيد عن رموع البنود أعقه ،يت تس يل تلر الزيادة (اليت تعترب ربح نتي ة
املفاصلة) ضمن بيان الدخل اجملمع مباشرة.
 5.1االيرادات
يت تس يل ازيرادات اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احلصول على املنفعة ازقتصادية للم موعة بتملة وميكن قيا ةا بشكل
يعتمد عليه وبغض النظر عما ااا مت حتصيل املقابل أم ز.
قامت اجملموعة بتطبيق بنود حتقق اإليرادات التالية بشكل منفصل لكل بند معرف لبنود اإليرادات.
 1.1.0ايرادات ايجارات
يت اوتساب ازجيارات الناجتة عن العقارات از تثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة ازجيار .
5.3.2

ايرادات توزيعات االرباح

5.3.3

مرابحة وايرادات مشابهة

تتحقق ايرادات توزيعات ازرباح عند ثبوت احلق با تقم الدفعة .
يت إثبات املراحبة واإليرادات املشاهبة على أ اس نسيب زمين  ،مع امخذ باإلعتبار املبلال امصلي القائ ومعدل الربح املطبق.
المصاريف التشغيلية
1.2
يت تس يل املصاريف التشغيلية ضمن بيان الدخل اجملمع عند ا تلدام اخلدمات املقدمة أو عند ودوثةا.
تكاليف تمويل
1.1
يت اوتساب وإدراج تكاليف التمويل على أ اس نسيب زمين مع امخذ يف اإلعتبار رصيد القرض القائ ونسبة التكلفة املطبقة.
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الضرائـب

1.3.0

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

1.3.7

الزكاة

1.3.1

الضريبة على الشركات التابعة االجنبية

حتتسب وصة مؤ سة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %3من ربح اجملموعة اخلاص بالكي الشركة امم اخلاضع للضريبة وفقا لعملية
ازوتساب املعدلة بنان على قرار أعضان رلس املؤ سة والذي ينا على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ،ومكافآت
أعضان رلس اإلدارة والتحويل إىل ازوتياطي القانوين جيب ا تثناؤتا من ربح السنة عند حتديد احلصة.

حتتسب وصة الزكاة بنسبة
اعتبارا من  31ديسمرب .4115

%3

من ربح اجملموعة اخلاص بسامهي الشركة امم وفقا لقرار وزارة املالية رق

4115/28

الساري املفعول

حتتسب الضريبة على الشركات التابعة ازجنبية على ا اس ا عار الضرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني السائدة ولوائح وتعليمات
الدول اليت تعمل فيةا تلر الشركات التابعة.

 1.2العقارات االستثمارية
متثل العقارات از تثمارية تلر العقارات احملتف هبا لغرض التأجت و /أو لغرض الزيادة يف قيمتةا ،ويت با بتةا با تلدام منواج
القيمة العادلة.
يت قياس العقارات از تثمارية مبدئيا بالتكلفة .يت زوقا اعادة تقيي العقارات از تثمارية نويا وتدرج يف بيان املركز املايل اجملمع
بقيمةا العادلة .ويت حتديد تذه القي من قبل مقييمني برتفني خارجيني هل خربة كافية يف تقيي العقارات خاصة فيما يتعلق بوقع
وطبيعة تلر العقارات از تثمارية مؤيدة باثباتات من السول.
يت ازعرتاف مباشرة بأي أرباح أو خسائر وان ناجتة عن فروقات يف القيمة العادلة أو عن بيع العقار ضمن بيان الدخل اجملمع حتت
بند "التغت يف القيمة العادلة للعقارات از تثمارية".
تت التحويقت اىل او من العقارات از تثمارية فقط عندما يكون تناك تغت يف از تلدام .بالنسبة للتحويل من العقار از تثماري
اىل عقار يشغله املالر ،فان التكلفة املعتربة للمحا بة القوقة تي القيمة العادلة بتاري التغت يف از تلدام .فااا اصبح العقار الذي
يشغله املالر عقارا ا تثماريا ،عندتا تقوم اجملموعة باوتساب تذا العقار وفقا للسيا ة الظاترة ضمن بند املمتلكات واملعدات وىت
تاري التغت يف از تلدام.
اختبار انخفاض االصول غير المالية
1.8
يت ازعرتاف بالفرل ما بني القيمة املدرجة لألصل أو الوودة املنت ة للنقد والقيمة املمكن حتقيقةا (وتي القيمة العادلة ناقصا
تكاليف بيع قيمة امصل قيد از تلدام) ،كلسارة اخنفاض يف القيمة .ولغرض تقدير قيمة امصل قيد از تلدام ،تقوم ازدارة
بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من تذا امصل وكذلر تقدير عر فائدة معقول لغرض اوتساب القيمة احلالية لتلر
التدفقات النقدية املستقبلية .علما بأن املعلومات املستلدمة زختبار اخنفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة
للم موعة ،واليت يت تعديلةا عند الضرورة ز تبعاد تأثت اعادة اهليكلة وتطوير امصول .كما يت تقدير عر اخلص بشكل منفصل
ولكل وودة منت ة للنقد على ودة وتو ميثل انعكاس للملاطر املصاوبة هلذا امصل كما مت تقديرتا من قبل ازدارة.
يت ا تلدام مبلال اخنفاض القيمة أوز لتلفيض القيمة اجلارية للشةرة املرتبطة هبذا امصل .ويت توزيع ما تبقى من تذا ازخنفاض
على امصول امخرى كل وسب نسبته .وبا تثنان الشةرة ،يت زوقا اعادة تقدير قيمة امصول اليت مت ختفيض قيمتةا يف السابق
كما يت زوقا رد قيمة تذا ازخنفاض وىت يعود تذا امصل اىل قيمته اجلارية.
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االدوات المالية

التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق

يت حتقق امصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف اموكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة
بتكاليف املعامقت ،با تثنان تلر املدرجة بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل واليت تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة.
يت ا تبعاد اصل مايل (أو جزن من اصل مايل أو جزن من رموعة أصول مالية مماثلة ااا كان الر منا با) اما
 عندما ينتةي احلق يف ا تقم التدفقات النقدية من تلر ازصول املالية أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن وقةا با تقم التدفقات النقدية من ازصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقاتبالكامل دون تأخت مادي اىل طرف ثالث بوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
(أ) ان تقوم اجملموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا امصل أو
(ب) ان ز تقوم اجملموعة بتحويل أو ازوتفاظ بكافة خماطر ومزايا امصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على امصل .
عندم ا تقوم اجملموعة بالتنازل عن وقةا يف ا تقم التدفقات النقدية من ازصل او تكون قد دخلت يف ترتيب القبض والدفع و م تق
بتحويل او ازوتفاظ جوتريا بكافة خماطر ومزايا ازصل او حتويل السيطرة على ازصل ،عندتا يت حتقق اصل جديد اىل مدى التزام
اجملموعة املتواصل بذلر ازصل.
ز يت حتقق التزام مايل عندما يت ازعفان من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتةان صقوية ا تحقاقه  .عند ا تبدال التزام مايل
وايل بآخر من نفس املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبت  ،او بتعديل شروط اإللتزام املايل احلايل بشكل جوتري  ،يت معاملة تذا
التبديل او التعديل كعدم حتقق لقلتزام امصلي وحتقق لقلتزام اجلديد  ،ويدرج الفرل يف القيمة الدفرتية اات الصلة يف بيان الدخل
اجملمع.
1.9.7

التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

لغرض القياس القوق ،فان ازصول املالية يت تصنيفةا اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• قروض وام مدينة
أصول مالية بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل ()FVTSI
•
أصول مالية متاوة للبيع (.)AFS
•
ان كافة ازصول املالية ،غت تلر احملددة بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل ،ختضع للمراجعة للتأكد من عدم اخنفاض قيمتةا على
ازقل بتاري كل تقرير مايل والر لتحديد فيما ااا كان تناك اي دليل موضوعي بان اود ازصول املالية او رموعة اصول مالية قد
اخنفضت قيمتةا .يت تطبيق معايت خمتلفة لتحديد اخنفاض القيمة لكل فئة من فئات ازصول املالية املبينة ادناه.
• القروض والذمم المدينة
تعترب القروض والذم املدينة أصول مالية غت مشتقة تتضمن دفعات بددة غت مدرجة يف ام وال املالية النشطة .بعد التحقق املبدئي،
يت قياس تلر امصول املالية با تلدام طريقة التكلفة املطفأة بنان على معدل الفائدة الفعلي ،ناقصا أي اخنفاض يف القيمة .ويت
الغان خص تلر امرصدة عندما يكون تذا اخلص غت مادي.
يت عادة مراجعة مدى اخنفاض قيمة امرصدة اجلوترية املدينة عندما يكونوا قد ا تحقوا لفرتة أو يكون تناك دزئل واقعية على أن
اودى اجلةات املدينة وف ختفق يف التسديد .بالنسبة للذم املدينة اليت ز ميكن اعتبارتا منلفضة القيمة بشكل فردي ،يت مراجعة
اخنفاض قيمتةا كم موعة والر عن طريق ربطةا بالقطاع التشغيلي اخلاص هبا وباملنطقة وغتتا من امللاطر احمليطة هبا .عند الر
يستند تقدير خسارة اخنفاض القيمة على معدزت التللف التارخيية ازختة لل ةة املدينة لكل رموعة بددة.
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تقوم اجملموعة بتصنيف القروض والذم املدينة اىل الفئات التالية:
الذم الت ارية املدينة
•
تظةر الذم الت ارية املدينة ببلال الفاتورة ازصلي ناقصا خمصا اي مبالال غت قابلة للتحصيل .يت تقدير الديون املشكوك يف
حتصيلةا عندما ز يكون تناك اوتمال لتحصيل املبلال بالكامل .يت شطب الديون املعدومة عند ودوثةا.
النقد وشبه النقد
•
يتكون النقد وشبه النقد من نقد وارصدة لدى البنوك وز ختضع مللاطر تامة من التغتات يف القيمة.

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

•
ان تصنيف از تثمارات كاصول مالية بددة بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة ازدارة زدان تلر
از تثمارات .فعندما ز يت تصنيفةا كا تثمارات بتف هبا لغرض املتاجرة لكن هلا قي عادلة متاوة ميكن ازعتماد عليةا والتغتات
يف القيمة العادلة تدرج ك زن من بيان الدخل اجملمع يف وسابات ازدارة ،عندتا يت تصنيفةا كا تثمارات بددة بالقيمة العادلة من
خقل بيان الدخل عند التحقق املبدئي .كما ان مجيع ازدوات املالية املشتقة تندرج حتت تذه الفئة ،با تثنان تلر ازدوات احملددة
والنافذة كادوات حتوط واليت تطبق عليةا متطلبات با بة التحوط .
يت قياس ازصول يف تذه الفئة بالقيمة العادلة مع ازرباح او اخلسائر تس ل يف بيان الدخل اجملمع  .كما ان القي العادلة لقصول
املالية يف تذه الفئة يت حتديدتا بالرجوع اىل معامقت از وال النشطة او با تلدام تقنيات تقيي عند عدم وجود ول نشط.

االصول المالية المتاحة للبيع

•
ان ازصول املالية املتاوة للبيع تي اصول مالية غت مشتقة اما بددة هلذه الفئة او غت مؤتلة زدراجةا يف اي فئات اخرى لقصول
املالية.
ان ازصول املالية اليت ز ميكن قياس قيمتةا العادلة بشكل يعتمد عليه يت ادراجةا بالتكلفة ناقصا خسائر اخنفاض القيمة ،ان
وجدت .يت تس يل تكاليف اخنفاض القيمة يف بيان الدخل اجملمع .ان مجيع ازصول املالية ازخرى املتاوة للبيع يت قيا ةا بالقيمة
العادلة .كما ان ازرباح واخلسائر تس ل يف ازيرادات الشاملة ازخرى وتدرج ضمن اوتياطي القيمة العادلة يف وقول امللكية،
با تثنان خسائر اخنفاض القيمة ،وفروقات حتويل العمقت ازجنبية على ازصول النقدية تس ل يف بيان الدخل اجملمع .عند ا تبعاد
ازصل او حتديده على انه قد اخنفضت قيمته ،فان ازرباح او اخلسائر الرتاكمية املس لة يف ازيرادات الشاملة ازخرى يت اعادة
تصنيفةا من اوتياطي وقول امللكية اىل بيان الدخل اجملمع وتظةر كتعديل اعادة تصنيف ضمن ازيرادات الشاملة ازخرى.
تقوم اجملموعة بتاري كل تقرير مايل بالتقيي فيما ااا كان تناك دليل موضوعي على ان اود ازصول املالية املتاوة للبيع او رموعة
اصول مالية متاوة للبيع قد اخنفضت قيمتةا .ففي وال ا تثمارات از ة املصنفة كاصول مالية متاوة للبيع ،يتضمن الدليل
املوضوعي اخنفاضا جوتريا او متواصق يف القيمة العادلة ز تثمار از ة عن تكلفته .يت تقيي "ازخنفاض اجلوتري" مقابل التكلفة
ازصلية لق تثمار و "ازخنفاض املتواصل" مقابل الفرتة اليت كانت فيةا القيمة العادلة حتت تكلفتةا ازصلية .وويثما كان تناك دليل
على اخنفاض القيمة ،يت وذف اخلسارة الرتاكمية من ازيرادات الشاملة ازخرى ويت تس يلةا يف بيان الدخل اجملمع.
يت تسس يل رد خسائر اخنفاض القيمة يف ازيرادات الشاملة ازخرى ،با تثنان ازصول املالية اليت تي عبارة عن اورال دين تس ل
يف ازرباح او اخلسائر فقط ااا كان بازمكان ربط الرد بشكل موضوعي حبدث وصل بعد تس يل خسارة اخنفاض القيمة.
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التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمن اخلصوم املالية للم موعة مراحبة دائنة وام دائنة وخصوم أخرى .
يعتمد القياس القوق لللصوم املالية على تصنيفةا على النحو التايل:

ام دائنة وخصوم أخرى

•
يت تس يل اخلصوم ملبالال يت دفعةا يف املستقبل عن بضائع وخدمات ا تلمت وان صدر هبا فواتت من قبل املورد ام  م تصدر.

دائنو متويل املراحبة

•
يتمثل دائنو متويل املراحبة يف املبالال املستحقة الدفع على ا اس السداد املؤجل لقصول املشرتاة بوجب اتفاقيات مراحبة .يدرج دائنو
املراحبة ب مل املبلال املستحق مطرووا منه تكلفة التمويل املؤجل .يت تس يل تكلفة التمويل املؤجل ضمن املصاريف على ا اس نسيب
زمين مع ازخذ بعني ازعتبار معدل ازقرتاض املتعلق هبا والرصيد القائ .
1.9.2

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يت اوتساب تذه التكلفة با تلدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خمصا اخنفاض القيمة .ان عملية ازوتساب تأخذ بعني ازعتبار
اي عقوة او خص على الشران وتتضمن تكاليف ور وم املعاملة اليت تعترب جزنا ز يت زأ من عر التكلفة الفعلية.
1.9.1

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

1.9.3

تسوية االدوات المالية

ان مجيع املشرتيات واملبيعات "بالطرل املعتادة" لقصول املالية يت تس يلةا على ا اس تاري املتاجرة ،اي بالتاري الذي تلتزم فيه
املنشأة بشران او بيع ازصول .ان املشرتيات اواملبيعات بالطرل املعتادة تي مشرتيات او مبيعات ازصول املالية اليت تتطلب تسلي
ازصول خقل اطار زمين يت حتديده بالنظ او بالعرف السائد يف از وال.
يت تسوية ازصول واخلصوم املالية ويت ادراج صايف املبلال يف بيان املركز املايل اجملمع فقط ااا كان تناك وق قانوين قابل للتنفيذ واليا
لتسوية املبالال املس لة وكانت تناك نية للتسوية على ا اس صايف او لتحقق ازصول وتسوية اخلصوم يف آن واود.
1.9.2

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمة العادلة لقدوات املالية اليت يت تداوهلا يف ا وال نشطة بتاري كل تقرير مايل يت حتديدتا بالرجوع اىل ا عار السول املدرجة
او ا عار املتداولني ( عر العرض للمراكز املالية الطويلة و عر الطلب للمراكز املالية القصتة) ،دون اي خص خاص بتكاليف املعاملة.
بالنسبة لقدوات املالية اليت ز يت تداوهلا يف ول نشط ،يت حتديد القيمة العادلة هلا با تلدام تقنيات تقيي منا بة .وتذه التقنيات
قد تتضمن ا تلدام معامقت على ا س جتارية وديثة يف السول؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية زداة مالية اخرى مماثلة بصورة
جوترية؛ حتليل تدفقات نقدية خمصومة او ا اليب تقيي اخرى.
حتليل القي العادلة لقدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قيا ةا متوفرة يف ازيضاح . 44
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حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
1.01
يتمثل رأس املال يف القيمة ازمسية لق ة اليت مت اصدارتا ودفعةا.
يتكون ازوتياطي القانوين وازختياري من خمصصات زرباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد التأ يس
والنظام ام ا ي للشركة ازم.
تتضمن البنود ازخرى حلقول امللكية ما يلي:
اوتياطي حتويل العمقت ازجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمقت ازجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية
•
للشركات ازجنبية للم موعة اىل الدينار الكوييت.
اوتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من ازرباح واخلسائر املتعلقة بازصول املالية املتاوة للبيع
•
تتضمن امرباح املرولة ( /اخلسائر املرتاكمة )كافة امرباح املرولة ( /اخلسائر املرتاكمة) للفرتة احلالية والسابقة .ومجيع املعامقت مع
مالكي الشركة ازم تس ل بصورة منفصلة ضمن وقول امللكية.
توزيعات ازرباح املستحقة ملسامهي وقول امللكية تدرج يف اخلصوم ازخرى عند اعتماد تلر التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
المخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة
1.00
يت تس يل امللصصات عندما يكون على اجملموعة التزام وايل قانوين او ا تدزيل نتي ة حلدث ماضي ويكون تناك اوتمال الطلب
من اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون بازمكان تقدير املبالال بشكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلال تذا التدفق قد
يظل غت مؤكد.
يت قياس امللصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية ازلتزام احلايل ا تنادا اىل الدليل ازكثر وثوقا واملتوفر بتاري التقرير املايل ،با يف
الر امللاطر والتقديرات غت املؤكدة املرتبطة بازلتزام احلايل .وويثما يوجد عدد من ازلتزامات املماثلة ،فان اوتمالية طلب تدفق
مصادر اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية حتدد بالنظر يف درجة ازلتزامات ككل .كما يت خص امللصصات اىل قيمةا احلالية ،ويث
تكون القيمة الزمنية للنقود جوترية.
ز يت تس يل ازصول الطارئة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يت ازفصاح عنةا عندما يكون تناك اوتمال تدفق منافع اقتصادية اىل
الداخل.
ز يت تس يل ازلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يت ازفصاح عنةا از ااا كان اوتمال تدفق منافع اقتصادية اىل
اخلارج امرا مستبعدا.
1.07

ترجمة العمالت االجنبية

1.07.0

عملة العرض الرئيسية

1.07.7

معامالت العملة االجنبية واالرصدة

تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتةا الرئيسية اخلاصة هبا والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة يت قيا ةا با تلدام
تلر العملة الرئيسية.
يت حتويل معامقت العملة ازجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة با تلدام ا عار الصرف السائدة يف تواري
املعامقت ( عر الصرف الفوري) .ان ارباح وخسائر الصرف ازجنيب الناجتة عن تسوية مثل تلر املعامقت وعن اعادة قياس البنود
النقدية املقومة بالعملة ازجنبية با عار الصرف يف اهاية السنة املالية تس ل يف بيان الدخل اجملمع .بالنسبة للبنود غت النقدية ،ز يت
اعادة ترمجتةا يف اهاية السنة ويت قيا ةا بالتكلفة التارخيية (حتول با تلدام ا عار الصرف يف تاري املعاملة) ،با تثنان البنود غت
النقدية املقا ة بالقيمة العادلة واليت يت ترمجتةا با تلدام ا عار الصرف يف التاري الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
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1.07

1.07.1

تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

تابع  /ترجمة العمالت االجنبية

العمليات االجنبية

يف البيانات املالية للم موعة ،فان مجيع ازصول واخلصوم واملعامقت اخلاصة بنشآت اجملموعة اات العملة الرئيسية خبقف الدينار
الكوييت يت ترمجتةا اىل الدينار الكوييت عند الت ميع .كما ان العملة الرئيسية ملنشآت اجملموعة بقيت دون تغيت خقل فرتة التقارير
املالية.
مت عند الت ميع حتويل ازصول واخلصوم اىل الدينار الكوييت بسعر ازقفال بتاري التقرير .ان تعديقت الشةرة والقيمة العادلة الناشئة
عن شران منشأة اجنبية قد متت معاملتةا كاصول وخصوم للمنشأة ازجنبية ومت حتويلةا اىل الدينار الكوييت بسعر ازقفال .كما ان
ازيرادات واملصاريف قد مت حتويلةا اىل الدينار الكوييت بتو ط السعر طوال فرتة التقرير .فروقات الصرف حتمل على/تقيد يف ازيرادات
الشاملة ازخرى وتس ل يف اوتياطي ترمجة العملة ازجنبية ضمن وقول امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتمجة الرتاكمية
املتعلقة هبا واملس لة يف وقول امللكية يت اعادة تصنيفةا اىل بيان الدخل اجملمع وتس ل ك زن من ازرباح او اخلسائر عند البيع.
 1.01مكافأة نهاية الخدمة
تقدم اجملموعة مكافآت اهاية اخلدمة ملوظفيةا .يستند ا تحقال تذه املكافآت اىل الراتب النةائي وطول مدة اخلدمة للموظفني
خضوعا زمتام ود ادىن من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت تستحق طوال
فرتة التعيني .ان تذا ازلتزام غت املمول ميثل املبلال املستحق الدفع لكل موظف نتي ة زنتةان اخلدمة بتاري التقرير.
بالنسبة ملوظفيةا الكويتيني ،تقوم اجملموعة بعمل مسامهات للمؤ سة العامة للتأمينات ازجتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني
وتقتصر التزامات اجملموعة على تذه املسامهات اليت تس ل كمصاريف عند ا تحقاقةا.
 1.02معامالت مع اطراف ذات صلة
تتمثل ازطراف اات الصلة بأعضان رلس ازدارة واملوظفني التنفيذيني وأعضان العائلة املقربني والشركات اليت ميلكون فيةا وصصا
رئيسية .يت اعتماد املعامقت مع أطراف اات صلة من قبل ازدارة .

.6

احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة يتطلب من ازدارة اختاا ازوكام والتقديرات وازفرتاضات اليت تؤثر على القيمة املدرجة
لكل من ازيرادات واملصاريف وازصول واخلصوم وازفصاح عن ازلتزامات الطارئة يف اهاية فرتة التقارير املالية .مع الر ،فان عدم
التأكد م ن تلر ازفرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديق جوتريا على القيمة املدرجة لكل من ازصول واخلصوم واليت
قد تتأثر يف الفرتات املستقبلية.
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تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

أحكام االدارة الهامة
3.0
عند تطبيق السيا ات احملا بية للم موعة ،تقوم ازدارة باختاا ازوكام اهلامة التالية واليت هلا اكرب ازثر على املبالال املدرجة يف البيانات
املالية اجملمعة:
 3.0.0تصنيف االدوات المالية
يت اختاا اوكام يف تصنيف ازدوات املالية بنان على نية ازدارة بالشران.
تقوم اجملموعة بتصنيف ازصول املالية كاصول بتف هبا لغرض املتاجرة ااا متت ويازهتا بصفة ا ا ية من اجل حتقيق ربح قصت
ازجل.
ان تصنيف ازصول املالية كاصول بددة بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام ازدارة براقبة ادان تلر ازصول
املالية .وعندما ز يت تصنيفةا للمتاجرة ولكن يكون هلا قي عادلة متوفرة بسةولة والتغتات يف القي العادلة يت ادراجةا ك زن من بيان
الدخل اجملمع يف وسابات ازدارة ،عندتا يت تصنيفةا بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل.
ان تصنيف ازصول كقروض ومدينني يعتمد على طبيعة تلر ازصول .فااا  م تتمكن اجملموعة من املتاجرة يف تذه ازصول املالية
بسبب ول غت نشط وكانت النية تي ا تقم دفعات ثابتة او بددة ،عندتا يت تصنيف ازصول املالية كقروض ومدينني.
مجيع ازصول املالية ازخرى يت تصنيفةا كاصول متاوة للبيع.
3.0.7

تصنيف العقارات

يتعني على ازدارة اختاا قرار بشأن ويازة عقار معني وان كان جيب تصنيفه كعقار للمتاجرة او عقار قيد التطوير او عقار ا تثماري.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة ااا مت ويازته بصفة ا ا ية بغرض بيعه ضمن نشاط ازعمال العادية.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير ااا مت ويازته بنية تطويره.
وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار ا تثماري ااا مت ويازته لتحقيق ايرادات من تأجته او لرفع قيمته او ز تلدامات مستقبلية غت
بددة.
3.0.1

تقييم السيطرة

3.0.2

القيم العادلة لالصول والخصوم المشتراة

عند حتديد السيطرة ،تقوم ازدارة بالنظر فيما ااا كانت اجملموعة لديةا القدرة العملية على توجيه ازنشطة اات الصلة للشركة املستثمر
فيةا من تلقان نفسةا زنتاج عوائد لنفسةا .ان تقيي ازنشطة اات الصلة والقدرة على ا تلدام لطتةا للتأثت على العوائد املتغتة
تتطلب اوكاما تامة.
ان حتديد القيمة العادلة لكل من ازصول واخلصوم وازلتزامات الطارئة نتي ة لدمج ازعمال يتطلب اوكاما تامة.

عدم التأكد من التقديرات
3.7
ان املعلومات وول التقديرات وازفرتضات اليت هلا ات ازثر على حتقق وقياس ازصول واخلصوم وازيرادات واملصاريف مبينة ادناه .قد
ختتلف النتائج الفعلية بصورة جوترية.
3.7.0

انخفاض قيمة استثمارات االسهم المتاحة للبيع

3.7.7

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقوم اجملموعة بعاملة ا تثمارات از ة املتاوة للبيع على ااها اخنفضت قيمتةا عندما يكون تناك اخنفاض جوتري او متواصل يف
القيمة العادلة عن تكلفتةا او عند وجود دليل موضوعي على اخنفاض القيمة .ان حتديد ازخنفاض "اجلوتري" او "املتواصل" يتطلب
تقديرات تامة.
تقوم ازدارة براجعة تقديرتا لقعمار ازنتاجية لقصول القابلة لق تةقك بتاري كل تقرير مايل ا تنادا اىل از تلدام املتوقع
لقصول .ان التقديرات غت املؤكدة يف تذه التقديرات تتعلق بتقادم فين قد يغت ا تلدام بعض الربامج واملعدات.
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تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

3.7

تابع  /عدم التأكد من التقديرات

3.7.1

القيمة العادلة لالدوات المالية

تقوم ازدارة بتطبيق تقنيات تقيري لتحديرد القيمرة العادلرة لرقدوات املاليرة (عنردما زتتروفر تنراك ا رعار رول نشرط) وامدوات
غررت املاليررة .وتررذا يتطلررب مررن ازدارة تطرروير تقررديرات وافرتاضررات ا ررتنادا اىل معطيررات رروقية والررر با ررتلدام بيانررات
مرصودة يت ا تلدامةا من قبل املتداولني يف السرول يف تسرعت ازداة املاليرة .فرااا كانرت تلرر البيانرات غرت مرصرودة،
تقروم ازدارة با رتلدام افضرل تقرديراهتا .قرد ختتلرف القري العادلرة املقردرة لرقدوات املاليرة عرن از رعار الفعليرة الريت ريت
حتقيقةا يف معاملة على ا س جتارية بتاري التقرير (أنظر ايضاح .)44

 .7الشركات التابعه

5.3

تشكيل اجملموعة

ان تفاصيل الشركات التابعه اململوكة بشكل مباشر من قبل اجملموعة تي كالتايل :
بلد التأسيس
شركة بيت الراية للتطوير العقاري – ا.م.م
شركة بيت الراية العقارية – ا.م.م
5.4

امردن
السعودية

نسبة التصويت
 10ديسمبر
7102
%11
%011

%

 13ديسمرب
4131
%21
%311

النشاط األساسي
ازنشطة العقارية
ازنشطة العقارية

الشركات التابعة مع احلصا غت املسيطرة اهلامة

تتضمن اجملموعة شركة تابعة  ،بيت الراية العقارية للتطوير  ،مع احلصا غت املسيطرة اهلامة (:)NCI
نسبة حصص الملكية وحقوق
التصويت المحتفظ بها من
الحصص غير المسيطرة
الربح (/الخسارة) المخصصة
قبل
المتراكمة
للحصص غير المسيطرة
الحصص غير المسيطرة
االسم
 10ديسمبر  13ديسمرب  10ديسمبر  13ديسمرب  10ديسمبر  13ديسمرب
4131
7102
4131
7102
4131
7102
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
شركة بيت الراية للتطوير
()1,148,142
()100170120( )3,244,211
1380111
50%
%11
العقاري – ا.م.م
 م يت دفع أية أرباح للحصا غت املسيطرة خقل السنوات  4132و .4131
مللا ادناه املعلومات املالية لشركة بيت الراية للتطوير العقاري – ا.م.م قبل احلذوفات داخل اجملموعة:
 10ديسمبر
7102

د.ك

 13ديسمرب
4131

د.ك

ازصول غت املتداولة
ازصول املتداولة
رموع ازصول

3,071,861
1,077
3,072,938

4,411,521
2,215
4,418,481

اخلصوم غت املتداولة
اخلصوم املتداولة
رموع اخلصوم
وقول امللكية اخلاصة بسامهي الشركة ازم
احلصا غت املسيطرة

9,373,024
4,597
9,377,621
)(3,152,342
)(3,152,341

4,148,153
3,822
4,112,411
()1,148,142
()1,148,142
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5.4

تابع  /الشركات التابعة مع احلصا غت املسيطرة اهلامة

للسنة المنتهية
في  10ديسمبر

للسنة املنتةية يف
 13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

ازيرادات
ربح  ( /خسارة ) السنة اخلاص بسامهي الشركة ازم
ربح  ( /خسارة ) السنة اخلاص بر ر ر NCI
ربح  ( /خسارة ) السنة
ايرادات شاملة أخرى للسنة اخلاصة بسامهي الشركة امم
ايرادات شاملة أخرى للسنة اخلاصة بر NCI
رموع ازيرادات الشاملة امخرى للسنة
إمجايل الدخل  ( /اخلسارة ) الشاملة اخلاصة بالكي الشركة امم
إمجايل الدخل  ( /اخلسارة ) الشاملة اخلاصة باحلصا غت املسيطرة
إمجايل الدخل  ( /اخلسارة ) الشاملة
صايف التدفقات النقدية املستلدمة يف ازنشطة التشغيلية
صايف التدفقات النقدية من ازنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية
7.1

739,644
368,004
368,003
736,007
368,004
368,003
736,007

4131

()4,452,313
()3,244,211
()3,244,211
()4,482,831
()3,244,211
()3,244,211
()4,482,831
()4,335
5,532
()3,124

)(5,960
2,500
)(3,460

وصة يف منشآت مةيكلة غت رمعة

ز يوجد لدى اجملموعة أي وصة يف منشآت مةيكلة غت رمعة.

 .8صافي ايرادات تاجير العقارات

السنة المنتهية
في  10ديسمبر

السنة املنتةية
 13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

ايرادات تأجت
مصاريف مباشرة

4131

248,484
()34,241
212,834

3710913
()120211
1330110

 .9ربحية ( /خسارة) السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم
يت اوتساب رحبية ( /خسارة) السة ام ا ية وامللففة بتقسي ربح ( /خسارة) السنة اخلاصة بسامهي الشركة ازم على املتو ط املوزون
لعدد ام ة القائمة خقل السنة كما يلي:
السنة المنتهية
السنة املنتةية
في
يف  13ديسمرب
 10ديسمبر
ربح ( /خسارة) السنة اخلاصة بسامهي الشركة ازم (د.ك)
املتو ط املوزون لعدد ام ة القائمة خقل السنة
رحبية ( /خسارة) السة ام ا ية وامللففة اخلاصة بسامهي الشركة امم

2014
708230011

4131
)(4,835,051

107,570,770
 73.23فلس

107,570,770
( )22.42فلس

لقد مت تعديل املتو ط املوزون لعدد ام ة القائمة للسنة املقارنة لتعكس ختفيض رأس املال خقل السنة (ايضاح .)34
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 10ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

 3يناير
اضافات
احملصل من بيع عقارات ا تثمارية
خسارة من بيع
التغت يف القيمة العادلة
تعديل ترمجة عمقت اجنبية

4131

11,186,153
1,379
)(149,671
)(610
2,198,946
98,473

32,333,123
3,222
()421,242
()2,125
()2,422,222
4,442

13,334,670

33,383,321

ان بعض العقارات از تثمارية بقيمة دفرتية ببلال  2,112,111د.ك ( 13ديسمرب  2,318,111 : 4131د.ك) مرتونة مقابل مراحبات دائنة
(ايضاح . )35
مت تقي العقارات اإل تثمارية التقيي العادل من قبل مقيمني مستقلني (ايضاح .)44

.00

استثمارات متاحة للبيع

 10ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

ا ة ملكية بلية مسعرة
ا ة ملكية غت مسعرة
صناديق بلية غت مسعرة

39,330
236,825
85,661
361,816

4131

21,841
413,842
445,435
235,834

مت ادراج ا تثمارات يف ا ة غت مسعرة بقيمة  413,842د.ك ( 413,842 : 4131د.ك) بالتكلفة ناقصا اهلبوط يف القيمة نظرا ,لعدم
امكانية تقدير توقعات التدفقات النقدية هلا وعدم توفر معلومات مالية للوصول اىل قيمتةا العادلة .

 .02ذمم مدينه واصول اخرى

ايرادات مستحقة
مستحق من بيع ا تثمار
مدفوعات مقدما ومدينني اخرين

 10ديسمبر

 13ديسمرب

2014

2013

د.ك

104,188
-

د.ك

322,481
334,224

22,358

42,442

126,546

128,421

إن القرري املدرجررة لقصررول املاليررة أعررقه تقررارب قيمةررا العادلررة وتسررتحق مجيعةررا خررقل ررنة واورردة  .مت مراجعررة تبرروط الررذم املدينررة
وازصول ازخرى واظةرت املراجعة عدم احلاجة مللصا تبوط .
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.03

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

محددة عند التسجيل المبدئي :
اورال مالية غت مسعرة
صناديق غت مسعرة

7102

4131

د.ك

نقد وارصدة لدى البنوك
النقد وشبه النقد كما في بيان التدفقات النقدية المجمع

 . 01رأس المال
 10ديسمبر
2014
01201210221

مصرح به

 13ديسمرب
2013

411,111,111

د.ك

23,454

4,151,132

57,576

25,253

81,030

4,211,841

 .04النقد وشبه النقد

 1.311د.ك لكل ة

 10ديسمبر

 13ديسمرب

 10ديسمبر

 13ديسمرب

7102

4131

د.ك

د.ك

4,077,555

342,451

4,077,555

342,451

مصدر ومدفوع بالكامل نقدا
 13ديسمرب
 10ديسمبر
2014
01201210221

2013
411,111,111

وافقت اجلمعيرة العموميرة غرت العاديرة للمسرامهني والريت انعقردت يف  8يوليرو  4132علرى إطفران اخلسرائر املرتاكمرة والبالغرة

31,248,225

د.ك عن طريق حتويل مبلال  311,322د.ك من اإلوتياطي القانوين وحتويل مبلال  343,454د.ك من اإلوتياطي اإلختياري وختفيض رأس
املررال ببلررال  4,424,441د.ك .مت تسر يل التعررديقت علررى النظررام ام ا رري للشررركة امم والرريت تعكررس تررذا القررار يف السر ل الت رراري
الكوييت يف  34أغسطس ( 4132ايضاح .)34
مجيع ام ة نقدية.
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ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة
 21ديسمبر 2211
. 06

احتياطيات

وفقا لقانون الشركات وعقد التأ يس والنظام از ا ي للشركه امم يت حتويل  %31من ربح السنة قبل وصة مؤ سة الكويت للتقدم
العلمي والزكاة ومكافأة أعضان رلس ازدارة اىل ازوتياطي القانوين  .ويوقف ترذا التحويرل بقررار مرن مسرامهي الشرركة ازم بعرد بلوغره
 %21من رأس املال املدفوع .
ان توزيع ازوتياطي القانوين بدد باملبلال الرقزم لضرمان توزيرع اربراح بنسربة  %2مرن رأس املرال املردفوع يف السرنوات الريت تكرون ازربراح
املرولة غت كافية لدفع تذه التوزيعات .
وفقا للنظام از ا ي للشركه امم يت حتويل  %31من ربح السرنة قبرل وصرة مؤ سرة الكويرت للتقردم العلمري والزكراة ومكافرأة أعضران
رلس ازدارة اىل ازوتياطي اإلختياري  .جيوز للشركة ازم بنان على توصية رلس اإلداره وموافقة اجلمعية العموميرة وقرف التحويرل اىل
اإلوتياطي اإلختياري  .ليست تناك قيود على توزيع ازوتياطي ازختياري.

 .07مرابحات دائنة

ان التمويل اإل قمي الذي مت احلصول عليه من مؤ سة مالية بلية (طرف اي صرله) مرل معردل ربرح فعلري يررتاوح مرن  %2.21اىل
 13( %2.11ديسمرب  .)%4.50 : 4131إن تذا التمويل مضمون عن طريق رتن عقارات ا تثمارية بددة (ايضاح .)31

 .08ذمم دائنة وخصوم اخرى

 10ديسمبر
7102

ام دائنة
مستحقات وخصوم اخرى
املستحق من شران عقارات ا تثمارية

د.ك

 13ديسمرب
4131

د.ك

15,973

41,442

1120779

333,824

4,687,254

2,313,512

101010213

2,588,854

املستحق من شران عقارات ا تثمارية يتضمن مبلال  2,385,422د.ك ( 13ديسمرب  2,233,112 : 4131د.ك) مستحق اىل املسات غت
املس رريطر للش ررركة التابع ررة يف ازردن وال ررذي مت ا ررتلدامه لشر رران عق ررار ا ررتثماري (ارض)  .ز يوج ررد اي رب ررح بم ررل عل ررى ت ررذا املبل ررال
ويستحق السداد عند الطلب .

.09

الجمعية العمومية للمساهمين

وافقرت اجلمعيرة العموميرة للمسررامهني واملنعقردة يف  8يوليرو  4132علررى البيانرات املالي ررة اجملمعره للسررنة املنتةيرة يف  13ديسرمرب  4131برردون
توزيعات أرباح.
ايض ررا  ،وافق ررت اجلمعي ررة العمومي ررة غ ررت العادي ررة للمس ررامهني وال رريت انعق رردت يف  8يولي ررو  4132عل ررى إطف رران اخلس ررائر املرتاكم ررة والبالغ ررة
 31,248,225د.ك عن طريق حتويل مبلال  311,322د.ك من اإلوتياطي القرانوين وحتويرل مبلرال  343,454د.ك مرن اإلوتيراطي اإلختيراري
وختفيض رأس املال ببلال  4,424,441د.ك .مت تس يل التعديقت على النظام ام ا ي للشركة امم واليت تعكس ترذا القررار يف السر ل
الت اري الكوييت يف  34أغسطس .4132
عررقوة علررى الررر ،وخضرروعا للموافقررات املطلوبررة مررن اجلةررات امللتصررة واجلمعيررة العموميررة للمسررامهني ،اقرررتح رلررس ازدارة توزيررع اربرراح
نقدية على املسامهني بواقع  2فلس ( : 4131ز شين فلس) للسة الواود من راس املال املدفوع عن السنة املالية املنتةية يف  13ديسمرب
 4132والر للمسامهني املس لني بتاري اجلمعية العمومية.
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.21

أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صله

يتمثل تذا البند يف املعامقت اليت متت يف ررى ازعمال ازعتيادية مع اطراف اات صله كأعضان رلرس ازدارة واملسرامهني الرئيسريني
وشركات يعتربون فيةا مسامهون رئيسيون  .يت املوافقة على يا ات تسعت وشروط تذه املعامقت من قبل ادارة الشركة.
فيما يلي املعامقت مع ازطراف اات الصله املدرجة يف البيانات املالية اجملمعة :
 13ديسمرب
 10ديسمبر
أرصدة تم ادراجها في بيان المركز المالي المجمع
ا تثمارات متاوة للبيع (مسات رئيسي)
النقد وشبه النقد (مسات رئيسي)
مراحبة دائنة (مسات رئيسي)
مستحق اىل احلصا غت املسيطرة

معامالت تم ادراجها في بيان الدخل المجمع
ربح من ا تثمارات مراحبه (مسات رئيسي)
تكاليف متويل (مسات رئيسي)
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع قصتة امجل
مكافأة اهاية اخلدمة

7102

د.ك

4131

د.ك

85,661

445,435

4,001,832

241,342

2,500,000

1,111,111

4,687,254

2,233,112

السنة المنتهية السنة املنتةية يف
في  10ديسمبر  13ديسمرب
7102

د.ك

4131

د.ك

371

4,221

118,233

332,315

0120811

13,411

2,900

4,311

0120211

11,811

 .20أهداف وسياسات ادارة المخاطر
تتعرض انشطة اجملموعة اىل العديد من امللراطر املاليرة  ،مثرل  :خمراطر السرول (وتشرمل خمراطر رعر العملرة وخمراطر رعر الرربح وخمراطر
تقلبات ام عار) ،وخماطر ازئتمان وخماطر السيولة.
ان رلس ادارة الشرركة امم مسرؤول يف النةايرة عرن وضرع السيا رات واإل ررتاتي يات اخلاصرة برإدارة امللراطر  .يرتكرز عمرل ادارة خمراطر
الشرركة بشرركل أ ا رري علررى تررأمني ازوتياجرات النقديررة قصررتة ومتو ررطة امجررل للشررركة والتقليرل مررن اوتماليررة التفاعررل مررع املؤشررات
السلبية اليت قد ترؤدي اىل الترأثت علرى نترائج أنشرطة اجملموعرة .تردار اإل رتثمارات املاليرة طويلرة امجرل علرى ا راس ااهرا رتعطي مرردودا
"دائما" .
ز تدخل اجملموعة او تتاجر يف امدوات املالية  ،با يف الر مشتقات امدوات املالية  ،على أ اس التلمينات املستقبلية.
ان ات امللاطر املالية اليت تتعرض هلا اجملموعة تي كما يلي.
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 .20تابع  /أهداف وسياسات ادارة المخاطر
 20..مخاطر السوق
مخاطر العملة األجنبية
أ)
تتمثررل خمرراطر العملررة امجنبيررة يف تقلررب القيمررة العادلررة أو الترردفقات النقديررة املسررتقبلية زداة ماليررة نتي ررة لتغررت أ ررعار حتويررل العمررقت
امجنبية.
تعمررل اجملموعررة ،وبشرركل أ ا رري ،يف الكويررت ودول الشرررل امو ررط  ،وترري بررذلر عرضررة مللرراطر العملررة امجنبيررة الناجتررة  ،بشرركل
رئيسي من التغتات يف أ عار صرف الدوزر اممريكي والدرت ازمارايت  .قد يتأثر املركز املايل للم موعة بشكل كبت نتي ة للتغت يف
ا عار صرف تذه العمقت  .للتلفيف من تعرض اجملموعة مللاطر العملة امجنبية ،يت مراقبة التدفقات النقدية بالعملة امجنبية.
تتعرض اجملموعة لصايف خماطر العملة امجنبية التالية واليت مت حتويلةا اىل الدينار الكوييت بأ عار ازقفال يف اهاية السنة:
 10ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

7102

دوزر أمريكي
درت امارايت
اخرى

468,186
72,625
23,931

4131

1,114,832
353,251
()32,551

مت تقدير نسبة احلسا ية بعدل  %1بنان على الدوزر ازمريكي ( )%1 : 4131و  %4دينار اردين ( %4 ، )%4 : 4131درت امارايت
( )%4: 4131و  %2ازخرررى ( ، )%2 : 4131بررإفرتاض الزيررادة او الررنقا احملتملررة واملعقولررة يف ا ررعار الصرررف   .م يكررن تنرراك تغيررت
خقل السنة يف الطرل واإلفرتاضات املستلدمة يف اعداد حتليل احلسا ية.
ويف والة ما ااا ارتفع  /اخنفض عر صرف الدينار الكوييت مقابل تلر العمقت امجنبية وبافرتاض نسربة احلسا رية املرذكورة أعرقه ،
يكون تأثت الر على ربح ( /خسارة) السنة كما يلي:
ربح ( /خسارة) السنة
 13ديسمرب
 10ديسمبر
7102

دوزر أمريكي
درت امارايت
اخرى

د.ك

±14,04

4131

د.ك

41,442 

±1,453

1,213 

±1,197

1,484 

وتتفراوت خمراطر تقلبرات صرررف العملرة امجنبيرة خررقل السرنة وسرب و ر وطبيعررة املعرامقت .ولكرن ،ميكررن اعتبرار التحاليرل أعررقه
على أاها متثل مدى تعرض اجملموعة مللاطر تقلبات أ عار العملة امجنبية.
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 .20تابع  /أهداف وسياسات ادارة المخاطر
 20..تابع  /مخاطر السوق
مخاطر معدالت الربح
ب)
تظةر خماطر ا عار الفائده من اوتمالية التغت يف عر الربح الذي قد يؤثر على الرحبية املستقبلية أو على القيمة العادله لقدوات
املالية .تواجه اجملموعة خماطر بشأن عر الربح بالنسبة للمراحبة الدائنة  .ينتج عن الزيادة او النقصان يف عر الربح الفعلي بقدار
 )%3 : 4131 ( %3نقصان  /زيادة يف ربح السنة ببلال  42,111د.ك (  11,111 : 4131د.ك).
المخاطر السعرية
ج)
تتعرض اجملموعة مللاطر التقلبات السعرية بالنسبة إل تثماراهتا  .يت تصنيف از تثمارات  ،كا تثمارات بالقيمة العادلة من خقل بيان
الدخل أو ا تثمارات متاوة للبيع.
وزدارة امللاطر الناجتة عن التقلبات السعرية ز تثماراهتا يف امورال املالية تقوم اجملموعة بتنويع بافظةا از تثمارية .وتت عملية التنويع
تلر  ،بنان على ودود موضوعة من قبل اجملموعة.
يوضررح اجلرردول التررايل درجررات احلسا ررية الرريت تتعرررض هلررا اجملموعررة واملتعلقررة با ررتثماراهتا يف امورال املاليررة ،وعلررى أ رراس امللرراطر احملتملررة
م عار تلر امورال كما يف تاري البيانات املالية اجملمعة .ز يوجد تغيت خقل السنة على ام راليب واإلفرتاضرات املسرتلدمة يف اعرداد
حتليررل احلسا ررية  .ااا تغررتت ا ررعار امورال املاليررة بنسرربة  )%2 : 4131( %2بالزي رادة  /النقصرران فررإن تررأثت تلررر التغ رتات علررى ربررح /
(خسارة) السنة ووقول امللكية تكون كما يلي :
ربح ( /خسارة) السنة
 13ديسمرب
 10ديسمبر
7102

ا تثمارات بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل
ا تثمارات متاوة للبيع

د.ك

20117 
-

4131

د.ك

وقول امللكية
 13ديسمرب
 10ديسمبر
7102

د.ك

343,222 

20117 

-

080190 

4131

د.ك

343,2223 
42,841 

 70.7مخاطر االئتمان
خماطر ازئتمان تري تلرر امللراطر الريت تنرتج عرن عردم قردرة طررف مرن أطرراف امدوات املاليرة الوفران بالتزاماتره جتراه الطررف اآلخرر مسرببا
بذلر خسارة الطرف اآلخر .ان يا ة اجملموعة جتاه تعرضةا مللاطر ازئتمان تتطلب مراقبة تلرر امللراطر بشركل دائر  .كمرا حتراول
اجملموعة عدم تركيز تلر امللاطر على أفراد أو رموعة عمقن يف مناطق بددة أو من خقل تنويع تعامقهتا يف أنشطة خمتلفة .كما يت
احلصول على ضمانات ويثما كان الر منا با.
ان مردى تعررض اجملموعرة مللراطر ازئتمران بردود باملبرالال املدرجرة ضرمن امصرول املاليرة كمرا يف تراري املركرز املرايل واملللصرة علرى النحررو
التايل:
 13ديسمرب
 10ديسمبر
7102

ام مدينة واصول أخرى
ارصدة لدى البنوك

د.ك

126,546
4,077,555
4,204,101

4131

د.ك

128,421
342,451
452,441

ان ارصدة لدى البنوك بتف هبا لدى مؤ سرات ماليرة اات كفرانة عاليره  .باعتقراد ازدارة فران صرايف ازرصردة املدينرة  م يفرت موعرد
ا تحقاقةا وز يوجد تبوط يف قيمتةا .
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 .20تابع  /أهداف وسياسات ادارة المخاطر
 20.3مخاطر السيولة

ان خماطر السيولة تي تلر امللاطر اليت تؤدي اىل عدم قدرة اجملموعة على الوفان بالتزاماهتا جتاه الغت عند ا تحقاقةا .وللحد من تلر
امللاطر ،قامت ادارة اجملموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصوهلا بعد امخذ بعني ازعتبار السيولة ومراقبة تلر السيولة بشكل يومي.
يللا اجلدول التايل قائمة ا تحقال اخلصوم املالية للم موعة بإ تلدام التدفقات النقدية غت امللصومة.
ما يزيد عن
 1الى 07
 0الى 1
خالل شهر
المجموع
سنه
شهر
أشهر
واحد
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 10ديسمبر 7102
الخصوم
110,394
110,394
خمصا مكافأة اهاية اخلدمة للموظفني
2,618,750
1,312,500
1,306,250
مراحبة دائنة
101010213
4,833,648
0230818
ام دائنه وخصوم اخرى
0230818

-

خالل شهر
واحد
د.ك

 10ديسمبر 7101

الخصوم
خمصا مكافأة اهاية اخلدمة للموظفني
مراحبة دائنة
ام دائنه وخصوم اخرى

-

 0الى
أشهر
د.ك

1

238,455
238,455

6,139,898

 1الى
شهر
د.ك

07

1,312,111
2,134,414
5,212,414

1,422,894

ما يزيد عن
سنه
د.ك
41,442
41,442

202190311

المجموع
د.ك
41,442
1,312,111
2,588,854
8,132,311

 .22قياس القيمة العادلة
 77.0التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يت ا تقمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السول بتاري
القياس.
ان ازصول واخلصوم املالية املقا ة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل اجملمع يت تصنيفةا اىل ثقثة مستويات من التسلسل اهلرمي
للقيمة العادلة .يت حتديد املستويات الثقث بنان على قابلية املقوظة للمدخقت اهلامة للقياس والر على النحو التايل:
 مستوى : 3 مستوى : 4 -مستوى : 1

ا عار مدرجة (غت معدلة) يف ا وال نشطة زصول وخصوم مماثلة.
معطيات غت از عار املدرجة املتضمنة يف مستوى  3واليت ميكن تتبعةا لألصول واخلصوم وان بصورة مباشرة
(كاز عار) او بصورة غت مباشرة (معطيات متعلقة بام عار) .
معطيات ازصول واخلصوم املالية اليت ز تستند اىل معلومات وقية ميكن تتبعةا (معطيات غت قابلة للمراقبة).
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 77.7قياس القيمة العادلة لالدوات المالية
ان القيمة املدرجة لألصول واخلصوم املالية للم موعة الواردة يف بيان املركز املايل اجملمع ميكن ان تصنف على النحو التايل :
 10ديسمبر  13ديسمرب
4131
7102
أصول مالية
د.ك
د.ك
قروض ومدينون بالتكلفة المطفأة:
128,421
126,546
 ام مدينة وأصول أخرى342,451
4,077,555
 النقد وشبه النقداستثمارات متاحة للبيع
483,115
124,991
ا تثمارات متاوة للبيع – بالقيمة العادلة
413,842
236,825
ا تثمارات متاوة للبيع – بالتكلفة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل :
4,211,841
81,030
ا تثمارات بالقيمة العادلة من خقل بيان الدخل
خصوم مالية :
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة:
 مكافاة اهاية اخلدمة للموظفني مراحبات دائنة -ام دائنة وخصوم أخرى

4,646,947

1,444,452

110,394
2,500,000
101010213
203710811

41,442
1,111,111
2,588,854
5,854,311

تعترب ازدارة املبالال املدرجة للقروض واملدينون واخلصوم املالية واليت تي بالتكلفة املطفأة بأاها مقاربة لقيمةا العادلة.
يرت حتديرد املسرتوى الرذي يرت فيره تصرنيف املوجرودات أو املطلوبررات املاليرة بنران علرى أدىن مسرتوى مرن مردخقت مةمرة لقيراس القيمررة
العادلررة .ان ازصررول واخلصرروم املاليررة املقا ررة بالقيمررة العادلررة علررى ا رراس دوري يف بيرران املركررز املررايل اجملمررع يررت تصررنيفةا اىل التسلسررل
اهلرمي للقيمة العادلة على النحو التايل:
 10ديسمبر 7102
المجموع
مستوى 1
مستوى 7
مستوى 0
ايضاح
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

بددة عند التحقق املبدئي

اورال مالية غت مسعرة
صناديق غت مسعرة
استثمارات متاحة للبيع
ا ة ملكية بلية مسعرة
صناديق بلية غت مسعرة
صافي القيمة العادلة
 10ديسمبر 7101

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

بددة عند التحقق املبدئي

اورال مالية غت مسعرة
صناديق غت مسعرة
استثمارات متاحة للبيع
ا ة ملكية بلية مسعرة
صناديق بلية غت مسعرة
صافي القيمة العادلة

ب
ب
أ
ب
ايضاح
ب
ب
أ
ب

-

-

23,454
57,576

23,454
57,576

39,330
39,330

-

85,661
166,691

39,330
85,661
206,021

مستوى
د.ك

مستوى
د.ك

0

7

مستوى
د.ك

1

المجموع
د.ك

-

-

4,151,132
25,253

4,151,132
25,253

21,841
21,841

-

445,435
4,328,315

21,841
445,435
4,533,445

 م تكن تنالر حتويقت بني املستويني  3و  4خقل فرتة التقارير املالية.
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77.7

تابع  /قياس القيمة العادلة لالدوات المالية

القياس بالقيمة العادلة
الطرل وتقنيات التقيي املستلدمة لغرض قياس القيمة العادلة  م تتغت باملقارنة مع فرتة التقارير املالية السابقة.
أ) اوراق مالية مسعرة
مجيع از ة العادية املدرجة يت تداوهلا عموما يف ا وال ازورال املالية .كما مت حتديد القي العادلة بالرجوع اىل آخر عروض ا عار بتاري
التقارير املالية.
ب) استثمارات غير مسعرة
تتضمن البيانات املالية ملكيات يف اورال مالية غت مدرجة  ،بفظة وصناديق  ،يت قيا ةا بالقيمة العادلة .كما يت تقدير القيمة العادلة
با تلدام طريقة التدفقات النقدية امللصومة واليت تتضمن بعض ازفرتاضات غت املدعومة من ا عار او معدزت وقية منتظمة.
مستوى  : 1قياسات القيمة العادلة
ان اصول وخصوم اجملموعة املالية املصنفة ضمن املستوى  1تعتمد على تقنيات تقيي تستند اىل معطيات تامة ز تعتمد على بيانات وقية
منتظمة  .كما ان ازدوات املالية ضمن تذا املستوى ميكن تسويتةا من بداية السنة املالية اىل اهايتةا كما يلي:

امرصدة ازفتتاوية
ارباح او خسائر مس لة يف:
 بيان الدخل ايرادات شاملة اخرىبيع
امرصدة النةائية

 10ديسمبر 7102
استثمارات بالقيمة استثمارات متاحة
للبيع
العادلة
د.ك
د.ك

2,430,890

227,217

759,777
)(3,109,637
81,030

137,874
)(279,430
85,661

 13ديسمرب 4131

ا تثمارات بالقيمة
العادلة
د.ك
2,182,331

()3,244,288
()134,314
4,211,841

ا تثمارات
متاوة للبيع
د.ك

445,348
()34,483
445,435

يقوم الفريق املايل للم موعة باجران عمليات تقيي للبنود املالية زغراض التقارير املالية ،با يف الر القي العادلة للمستوى  .1يت اختيار
تقنيات التقيي بنان على خصائا كل اداة مالية هبدف زيادة از تفادة من املعلومات السوقية.
ان تقنيات التقيي املستلدمة لقدوات املصنفة ضمن املستوى  1مبينة ادناه:
ان القيمة العادلة لقدوات املالية غت املتاجر هبا يف ول نشط (مثل ازورال املالية غت املسعرة) يت حتديدتا با تلدام تقنيات التقيي  .كما
ان القيمة العادلة لق تثمارات يف ازورال املالية غت املسعرة تي تقريبا امجايل القيمة املقدرة لق تثمارات املعنية كما لو مت حتقيقةا بتاري
بيان املركز املايل.
عند حتديد القيمة العادلة لتلر از تتثمارات ،يقوم مدران از تثمار با تلدام طرل متنوعة والقيام بافرتاضات مبنية على اووال السول
املوجودة بتاري كل مركز مايل .كما قام مدران از تثمار با تلدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي امللصوم وا عار املعامقت ازختة
ومضاعفات السول لتحديد القيمة العادلة.
ان تغيت املدخقت لتقييمات املستوى  1اىل افرتاضات بديلة بتملة ومعقولة لن يغت بشكل كبت املبالال املس لة يف بيان الدخل اجملمع او
امجايل ازصول او امجايل اخلصوم او امجايل وقول امللكية.
ان التأثت على بيان الدخل اجملمع وبيان الدخل الشامل اجملمع يكون غت جوتري ااا كان التغت يف امللاطر اات الصلة املستلدم لتقدير
القيمة العادلة ز تثمارات املستوى  1بنسبة .%2
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 77.1قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية
مت تقيي القيمة العادلة للعقارات از تثمارية يف  13ديسمرب  4132وقد مت تصنيفةا ضمن املستوى  1للتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة وقد مت
عرض املطابقات يف إيضاح .31
وصف املدخقت اهلامة غت املدعومة بصادر ميكن حتديدتا لتقيي امصول غت املالية:
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات از تثمارية وفقا لطريقة أ عار السول ،من خقل مقيمني يأخذون باعتبارت أ عار املعاملة للعقارات
والعقارات املماثلة .تعد مدخقت التقيي اهلامة غت املدعومة بصادر ميكن حتديدتا املستلدمة لغرض التقيي تي عر السول للقدم/املرت
املربع وتي ختتلف من عقار آلخر .يؤدي ودوث تغيت معقول يف تذه املدخقت إىل قيمة تعادل التغت يف القيمة العادلة.

 . 23أهداف ادارة رأس المال
ان أتداف اجملموعة اخلاصة بإدارة رأس املال تي التأكيد على مبدأ اإل تمرارية للم موعة وحتقيق العائد املنا ب للمسامهني ،والر من
خقل ا تغقل افضل هليكلة رأس املال .
يتكون راس مال اجملموعة من امجايل وقول امللكية ناقصا اوتياطي القيمة العادلة واوتياطي حتويل عمقت اجنبيرة بقيمرة  31,351,431د.ك
(31,525,155 : 4131د.ك) .تقوم اجملموعة بادارة تيكلية رأس املال وعمل التعديقت الآلزمة  ،على ضون التغتات يف الظروف ازقتصادية
وامللاطر املرتبطة بأصول اجملموعة .وللمحافظة على تيكلية رأس املال أوتعديلةا ،قد تقوم اجملموعة بتعديل املبالال املدفوعة كتوزيعات أرباح
للمسامهني أو عوائد رأس املال على املسامهني أو اصدار أ ة جديدة أو بيع أصول لتلفيض املديونيات.

 . 24التزامات طارئة

اإللتزامات الطارئة يف  13ديسمرب  4132متثل خطابات ضمان ببلال  3,111د.ك ( 3,111 :4131د.ك).
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