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كلمة رئيس جملس اإلدارة
السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
بداية أشكركم لتلبيتكم الدعوة لحضور االجتماع السنوي لشركتكم ويشرفني واألخوة أعضاء مجلس اإلدارة أن نض بين أيديكم

التقرير السنوي لشركة الراية العالمية العقارية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في  21ديسمبر  2212متضمناً تقرير هيئة
الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى البيانات المالية المجمعة.
إخواني المساهمين:
استطاعت الراية العالمية العقارية أن تحافظ على تنفيذ سياستها لتنمية إيراداتها التشغيلية من محفظتها العقارية المدرة للدخل
حيث حققت نمواً في صافي اإليرادات التشغيلية بلغ  %8مقارنة م عام  4102حيث تشكل نسبة  %69من إجمالي إيرادات
هذا العام  ،وقابل ذلك إنخفاض في التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية بنسبة  %69مما أدى إلنخفاض صافي ربح
العام البالغ قدره  190,101دينار كويتي بربحية للسهم  1319فلساً للسهم الواحد  ،كما بلغت قيمة حقوق المساهمين
 0131893612دينار كويتي وبلغ مجموع الموجودات  0534193150دينار كويتي.
وعلى صعيد بنود المصاريف واإللتزامات  ،نجحت الشركة في الوفاء بإلتزاماتها بسداد كاملل مبللغ التمويلل المسلتحق عليهلا والبلالغ
 2.6مليللون دينللار كللويتي شللامال تكلفللة التمويللل لصللالح أحللد أكبللر المرسسللات الماليللة المصللرفية المحليللة  ،وبللذلك ال يوجللد علللى
الشركة أي إلتزامات أو ديون مستحقة ألي جهة .
إخواني المساهمين:
ال يخفللى عللليكم الظللروف اإلقتصللادية الصللعبة والتحللديات التللي مللرت بهللا الشللركة منللذ ت سيسللها والتللي كللان مللن أبللرز تللداعياتها
تخفيض رأس الملال إلطفلاء الخسلائر المتراكملة وذللك فلي العلام الملالي  ، 2212حيلث ال ازللت الشلركة تعلاني ملن مشلكلة رئيسلية
تتمثللل فللي عللدم تللوفر السلليولة والملوارد الماليللة الالزمللة لتحقيللق نملوا متواصلالً مللن خللالل االسللتثمار فللي مشللاري جديللدة تحقللق مللا
يكفللي مللن االربللا لتلبيللة طموحللات مسللاهمي الشللركة المتمثلللة فللي زيللادة حقللوق المسللاهمين والعائللد عليهللا وتحقيللق االسللتدامة فللي
النمو  ،األمر الذي يصعب تحقيقه في ظل وجود مخاطر استثمارية عدة سواء في ارتفاع سعر المرابحلة عللى التمويلل فلي حاللة
اإلعتملاد عللى التم ويلل ملن البنلوك ونلدرة الفلرت اإلسلتثمارية المجزيله التلي تتناسلب مل القلدرات الماليلة للشلركة  ،هلذا باإلضلافة
إلى المتغيرات اإلقتصادية التي تشهدها البالد ودول المنطقة التي تصاعدت في اآلونة األخيرة والناتجة عن الهبوط المستمر في
أسعار النفط وانعكاس ذلك سلباً على قطاع السوق العقاري الذي يواجه موجة من الركود وانخفاضا مستم اًر في األسعار .
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
إخواني المساهمين :
بناء على هذه المعطيات التي كانت على طاولة البحث الدائم أمام مجلس اإلدارة في ظل علدم وجلود بلوادر إيجابية مستقبلية
يمكن أن تنعكس على أوضلاع الشركة مما ينذر بعدم جدوى استم اررية الشركة سواء على المدى القصير أو الطويل  ،فإن
مجلس اإلدارة يرى إن أفضل الحلول لحماية أموال المساهمين التوصية للجمعية العامة غير العاديه للموافقة على تفويضه
بالقيام ببي كافة أصول الشركة تدريجيا خالل مدة سنتين ماليتين إعتبا اًر من العام المالي  4109بغرض إسترداد المساهمين لقيمة
االسهم التي سيتم تخفيضها من رأس مال الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.
وقد أعد مجلس اإلداره خطة متكاملة لبي كافة أصول الشركة وفق برنامج زمني مناسب لبي كافة األصول واالستفادة من أعلي
عائد على االستثمار عند البي مما يحقق مصلحة المساهمين .
إن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار  030593199د.ك ( مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعة
وسبعون دينار كويتي ) بسبب زيادته عن حاجة الشركة تعتبر الخطوة األولى إلسترداد المساهمين لحصصهم في رأس المال .
وخ تاما نس ل 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
الوزراء حفظهم اهلل ،كما أتقدم بالشكر إلى السادة المساهمين والى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجمي العاملين على جهودهم
المخلصة وتفانيهم في سبيل تعزيز ودعم الشركة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

وفاء براك الطبطبائي

رئيـس مجلـس اإلدارة
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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  ، 5132وبيان امرباح أو اخلسرارر اجملمرع وبيران امربراح أو
اخلسارر والردلل الشرامل اآللرر اجملمرع وبيران التغراات يف ققروا امللكيرة اجملمرع وبيران التردفقات النقديرة اجملمرع للسرنة املنتييرة يف كلر
التاريخ ،وملخص مهم السياسات احملاسبية واملعلومات التوضيحية املرى.

مسؤولية اإلدارة قول البيانات املالية اجملمعة

ان اإلدارة هي اجلية املسؤولة عن اعداد وعرض تل البيانرات املاليرة اجملمعرة بشركل عرادل وفقرا للمعرايا الدوليرة للتقرارير املاليرة  ،وعرن
نظام الضبط الداللي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينيا من إعداد البيانات املالية اجملمعة بشكل لال مرن فروقرات ماديرة سروان كانرت
ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقب احلسابات

ان مسرؤوليتنا هرري ابرردان الررأي قررول هررذه البيانررات املاليررة اجملمعررة اسررتنادا اىل أعمررال الترردقيق الر قمنررا ررا .لقررد قمنررا بأعمررال الترردقيق
وفقررا للمعررايا الدوليررة للترردقيق  .ان هررذه املعررايا تتطلررب ا لت رزام قتطلبررات قواعررد السررلوك ا لخقرري والقيررام بتخطرريط وتنفيررذ أعمررال
التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة قول ما إكا كانت البيانات املالية اجملمعة لالية من فروقات مادية.

يتضمن التدقيق ،القيام باجرانات لغرض احلصول على أدلرة التردقيق قرول املبرالال وا فصراقات قرول البيانرات املاليرة اجملمعرة .ويعتمرد
التيررار تل ر ا ج ررانات علررى قكررم املرردقق  ،قررا يف كل ر تقرردير املخرراقر املتعلقررة بالفروقررات املاديررة يف البيانررات املاليررة اجملمعررة ،س روان
كانررت ناجتررة عررن الغررش أو اخلطررأ  .وللقيررام بتقرردير تل ر املخرراقر  ،يألررذ املرردقق بعررني ا عتبررار اج ررانات الضرربط الررداللي املتعلقررة
بإعداد وعدالة عررض البيانرات املاليرة اجملمعرة للمنشرأة لكري يتسرل لر تصرميم اجررانات التردقيق املخرمرة قسرب الظررون ،ولكرن لري
لغرض ابردان الررأي قرول فعاليرة اجررانات الضربط الرداللي للمنشرأة  .كمرا يتضرمن التردقيق ،تقيريم مخرمرة السياسرات احملاسربية املتبعرة
ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل ا دارة  ،وكذل تقييم العرض ا مجايل الشامل للبيانات املالية اجملمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق ال قصلنا علييا تعترب كافية ومخرمة لتوفر لنا أساسا بدان رأي قول أعمال التدقيق .
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تقرير مراقب احلسابات املستقل
الرأي

برأينا  ،فإن البيانات املالية اجملمعة تظير بصورة عادلة ،من كافة النواقي املاديرة ،املركرز املايل لشركة الراية العاملية العقارية والشركات
التابعة هلا كما يف  13ديسمرب  ، 5132والنتارج املالية عماهلا والتدفقات النقدية للسنة املنتيية يف  13ديسمرب  ،5132وفقا للمعايا
الدولية للتقارير املالية.

تأكيد أمر

بدون التحفظ يف رأينا نسرتعي ا نتباه اىل ايضاح  52قول البيانات املالية اجملمعة خبصوص احلدث الخقق.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينرا أن الشرركة ا م حترتفظ بسر خت باسربية منتظمرة وأن البيانررات املاليرة اجملمعرة والبيانرات الرواردة يف تقريرر لر إدارة الشررركة ا م
فيمررا يتعلررق بالبيانررات املاليررة اجملمعررة ،متفقررة مررع مررا هررو وارد يف تلر السر خت ،وقررد قصررلنا علررى كافررة املعلومررات وا يضرراقات الر
رأيناها ضرورية مغراض التدقيق ،كما أن البيانات املالية اجملمعرة تتضرمن مجيرع املعلومرات الر يتطلبيرا قرانون الشرركات رقرم ( )52لسرنة
 5135والخرحررة التنفيذيررة ل ر وعقررد التأسرري والنظررام امساسرري للشررركة امم  ،والتعررديخت الخققررة هلمررا ،وأن اجلرررد قررد أجررري وفقررا
لألصول املرعية ،وأن يف قدود املعلومات ال توفرت لدينا ،مل تقع لخل السنة املالية املنتيية يف  13ديسمرب  5132خمالفات مقكرام
قررانون الشررركات رقررم ( )52لسررنة  5135والخرحررة التنفيذيررة لر أو عقررد التأسرري والنظررام امساسرري للشررركة امم  ،والتعررديخت الخققررة
هلما  ،على وج يؤثر ماديا يف نشاط الشركة ا م أو مركزها املايل.

عبداللطيف بمد العيبان
(مراقب مرلص رقم  42فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
()CPA

الكويت
 2فرباير 5132
12

البيانات المالية المجمعة
 21ديسمبر 2212

اإليرادات
صايف ايرادات تأجا العقارات
التغا يف القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية
لسارة من بيع عقارات استثمارية
صايف (لسارة)  /ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر
(لسارة)  /ربح من بيع استثمارات متاقة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح
ربح من استثمار مراحبة وايرادات الرى

ايضاقات

د.ك

د.ك

5132

5132

8

614,549

566,501

31

71,114

2,198,946

-

)(610

)(25,409

826,801

)(35,687

137,874

المصاريف واالعباء االخرى
تكاليف موظفني
مصاريف عمومية واداري
استيخك واقفان
تكاليف متويل
ربح حتويل عملة اجنبية
الربح قبل مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة ومخصص
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
خمصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
خمصص الزكاة
خمصص مكافأة أعضان ل اإلدارة
ربح السنة
الخاص بـ :
مسامهي الشركة ا م
احلصص غا املسيطرة
ربحية السهم االساسية والمخففة الخاصة بمساهمي
الشركة االم (فلس)

السنة المنتهية
في  13يسمبر

السنة املنتيية
يف  13ديسمرب

4

6,551

-

9,348

4,583

640,466

3,734,095

)(192,568

)(232,393

)(54,168

)(48,383

)(920

)(1,182

)(28,664

)(118,233

1,761

6,917

)(274,559

()393,274

365,907

3,340,821

)(3,313

)(26,755

)(3,842

)(29,930

-

()010111

358,752

105320312

113,131

508220311

)(2,258

368,003

358,752

105320312

3.36

52.22

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السنة املنتيية
يف  13يسمرب

د.ك

د.ك

5132

ربح السنة

358,752

5132

105320312

خسائر شاملة أخرى :
البنود ال سيتم إعادة تصنيفيا اىل بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع يف فرتات ققة :
فروقات حتويل ناجتة من العمليات امجنبية
استثمارات متاقة للبيع :
 صايف التغا يف القيمة العادلة الناتج لخل السنةامجايل اخلسارر الشاملة ا لرى
اجمالي الدخل الشامل للسنة
اجمالي الدخل الشامل الخاص بـ :
مسامهي الشركة ا م
احلصص غا املسيطرة

()22,235

)(70,086

)(9,661

)(14,490

()12,121

)(84,576

521,122

103540221

012,211

508810202

)(116,181

245,984

521,122

103540221

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان املركز املالي اجملمع

األصول
األصول غير المتداولة
اثاث ومعدات
عقارات استثماري
اصول غا ملموسة
استثمارات متاق للبيع
االصول المتداوله
كمم مدين واصول الرى
استثمارات بالقيمة العادل من لخل امرباح أو اخلسارر
نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع األصول
حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
رأس املال
اقتياقي قانوين
اقتياقي التياري
اقتياقي القيمة العادلة
اقتياقي حتويل عمخت أجنبية
أرباح مرقلة
ققوا امللكية لاصة قسامهي الشركة امم
احلصص غا املسيطرة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم غير المتداولة
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
مراحبات دارنة
الخصوم المتداوله
مراحبات دارنة – اجلزن املتداول
كمم دارنة ولصوم ألرى

ايضاقات
31
33

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

5132

5132

111

890

13,519,329

13,334,670

564

1,200

266,495

361,816

31,261,220

13,698,576

35

101,486

126,546

31

23,454

81,030

1,324,417

4,077,555

1,449,357

4,285,131

15,236,351

17,983,707

14

10,757,077

10,757,077

15

334,098

297,282

15

334,098

297,282

)(55,200

)(45,539

16

15,738

)(42,473

2,001,093

505230224

13,386,904

3102320348

)(3,268,522

)(3,152,341

10,118,382

3101250820

126,381

110,394

-

1,250,000

126,381

1,360,394

16

-

1,250,000

17

4,991,588

201310222

4,991,588

205210222

5,117,969

002510821

15,236,351

17,983,707

مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان التغريات  ي ققو املليية اجملمع

رأس
المـال
د.ك
الرصيد في  3يناير
توزيعات أرباح (ايضاح )18
املعامخت مع املسامهني
ربح السنة
(لسارر)  /ايرادات ألرى شاملة
امجايل (اخلسارة)  /الدلل الشامل للسنة
احملول اىل اإلقتياقيات
الرصيد في  13ديسمبر 5132
5132

احتياطي
قانوني
د.ك

الحصص غير
المسيطرة

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
تحويل
أرباح
عمالت
احتياطي
احتياطي
مرحلة
اختياري القيمة العادلة أجنبية
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك

المجموع
الفرعي
د.ك

المجموع

د.ك

د.ك

10,757,077

297,282

297,282

)(45,539

)(42,473

2,251,569

13,515,198

)(3,152,341

10,362,857

-

-

-

-

-

)(537,854

)(537,854

-

)(537,854

-

-

-

-

-

)(537,854

)(537,854

-

)(537,854

-

-

-

-

-

361,010

361,010

)(2,258

358,752

-

-

-

)(9,661

58,211

-

48,550

()331,251

)(65,373

-

-

-

)(9,661

58,211

361,010

409,560

()331,363

293,379

-

36,816

36,816

-

-

)(73,632

-

-

-

10,757,077

334,098

334,098

)(55,200

15,738

2,001,093

13,386,904

)(3,268,522

10,118,382

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
17

بيان التغريات  ي ققو املليية اجملمع

رأس
المـال
د.ك
الرصيد في  3يناير
إقفان لسارر مرتاكمة
املعامخت مع املسامهني
ربح السنة
(لسارر)  /ايرادات ألرى شاملة
امجايل (اخلسارة)  /الدلل الشامل للسنة
احملول اىل اإلقتياقيات
الرصيد في  13ديسمبر 5130
5130

احتياطي
قانوني
د.ك

الحصص غير
المسيطرة

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
(خسائر
تحويل
متراكمة)/
عمالت
احتياطي
احتياطي
أرباح مرحلة
اختياري القيمة العادلة أجنبية
د.ك
د.ك
د.ك
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

-

-

-

-

-

-

-

-

508220311

508220311

368,003

105320312

-

-

-

)(14,490

51,933

-

37,443

)(122,019

)(84,576

-

-

-

)(14,490

51,933

508220311

508810202

245,984

103540221

-

297,282

297,282

-

-

)(594,564

-

-

-

10,757,077

297,282

297,282

)(45,539

)(42,473

505230224

3102320348

)(3,152,341

3101250820

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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بيان التدفقات النقدية اجملمع
أنشطة التشغيل

ربح السنة
تعديخت :
استيخك واقفان
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
ايرادات توزيعات ارباح
التغا يف القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية
لسارة من بيع عقارات استثمارية
ربح من مراحب
لسارة ( /ربح) من بيع استثمارات متاقة للبيع
تكاليف متويل
التغاات يف اصول ولصوم التشغيل :
استثمارات بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر
كمم مدين وأصول الرى
كمم دارن ولصوم الرى
املدفوع من مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

اضافات على عقارات استثمارية
احملصل من بيع عقارات استثمارية
احملصل من بيع استثمارات متاقة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
ارباح مراحبة مستلمة
صافي النقد الناتج من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

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

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السنة املنتيية
يف  13ديسمرب

د.ك

د .ك

5132

358,752

5132

105320312

920

1,182

36,353

20,170

)(6,551

-

)(71,114

)(2,198,946

-

610

)(9,348

)(371

35,687

)(137,874

28,664

118,233

122,313

301300321

57,573

2,349,860

25,060

213,459

()311,231

240082

()5,310

-

520,230

3,650,244

)(2,558

)(1,379

-

149,671

49,973

279,430

6,551

-

9,348

9,316

63,314

437,038

)(2,500,000

)(500,000

)(112,500

)(135,000

)(478,866

-

)(3,091,366

)(635,000

)(2,753,138

3,452,282

4,077,555

625,273

1,324,417

4,077,555

ان ا يضاقات املبينة على الصفحات  22 – 51تشكل جزنا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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ايضاقات قول البيانات املالية اجملمعة

 .0تأسيس ونشاط الشركة
تأسسررت شررركة الرايررة العامليررة العقاريررة – ش.م.ك (مقفلررة) ("الشررركة ا م") بترراريخ  1يوليررو  5112قبقررا قكررام قررانون الشررركات الت اريررة
كشركة مسامهة كويتية مقفلة .
تتضمن اهدان الشركة ا م مجيع امنشطة العقارية سوان كانت لصاحل الشركة أو لصاحل أقران ألرى وكل انس اما مع أقكام الشريعة
اإلسخمية  .تتمثل هذه امنشطة يف التايل :
 متل وبيع وشران العقارات وامراضي وتطويرها حلساب الشركة دالل دولة الكويت ولارجيا وكذل إدارة أمخك الغرا  ،وكرل كلرقا خيالف امقكام املنص وص علييا يف القوانني القارمة وما قظرت من اإلجتار يف قسارم السكن اخلاص على النحرو الرذي نصرت
علي هذه القوانني.
 متل وبيع وشران أسيم وسندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج. إعررداد الدراسررات وتقرردش اإلستشررارات يف اجملررا ت العقاريررة بكافررة أنواعيررا علررى أن تترروفر الشررروط املطلوبررة يف مررن يرزاول تقرردش هررذهاخلدمة.
 متل وإدارة الفنادا والنوادي الصحية واملرافق السياقية وإجيارها واستئ ارها. القي ررام بأعم ررال الص رريانة املتعلق ررة باملب رراين والعق ررارات اململوك ررة للش ررركة وللغ ررا ق ررا يف كلر ر أعم ررال الص رريانة وتنفي ررذ امعم ررال املدني ررةوامليكانيكية والكيربارية واملصاعد وأعمال تكييف اهلوان قا يكفل احملافظة على املباين وسخمتيا.
 إدارة وتشرغيل واسررتثمار وإجيررار واسررتئ ار الفنررادا والنروادي واملروتيخت وبيرروت الضرريافة واإلسررتاقات واملنتزهررات واحلرردارق واملعررارضواملطرراعم والكافيرتيررات واجملمعررات السرركن ية واملنت عررات السررياقية والصررحية واملشررروعات الرتوةيررة والرياضررية واحملررخت وكل ر علررى
خمتلف الدرجات واملستويات شامخ مجيع اخلدمات امصلية واملساعدة واملرافق امللحقة ا وغاها من اخلدمات الخزمة هلا.
 تنظيم املعارض العقارية اخلاصة قشاريع الشركة العقارية وكل قسب امنظمة املعمول ا يف الوزارة. إقامة املزادات العقارية وكل قسب امنظمة املعمول ا يف الوزارة. متل امسواا الت ارية واجملمعات السكنية وإدارهتا. استغخل الفوارض املالية املتوفرة لدى الشركة عن قريق استثمارها يف بافظ مالية تدار من قبل شركات وجيات متخصصة.املسررامهة املباشرررة لوضررع البنيررة امساسررية للمنرراقق واملشرراريع السرركنية والت اريررة والصررناعية بنظررام "البنرران والتشررغيل والتحويررل" ()BOT
وإدارة املرافق العقارية بنظام (.)BOT
يف مجيررع احلررا ت  ،فررإن مجيررع أنشررطة الشررركة امم يررتم تنظيميررا وفقررا مقكررام الشرريعة اإلسررخمية .تعترررب مجيررع القررارات الصررادرة عررن جلنررة
الشريعة ملزمة للشركة ا م .
تتضمن اجملموعة الشركة ا م  ،والشركات التابعة هلا  .ان تفاصيل الشركات التابعة موضحة ضمن ايضاح رقم . 0
عنوان مكتب الشرك امم املس ل هو  :ص.ب  52581 :الصفاة  -31351 -دولة الكويت .
مت اعتماد اصدار البيانات املالي اجملمعة من قبل ل إدارة الشركة ا م بتاريخ  2فرباير  5132وهي لاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية
للمسامهني.
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 /ايضاقات قول البيانات املالية اجملمعة
 .2أساس االعداد

مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة على أساس مبدأ التكلفة التارخيية باستثنان امصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من
لخل ا رباح أو اخلسارر وامصول املالية املتاقة للبيع والعقارات ا ستثمارية ال مت قياسيا بالقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوي ("د.ك )".وال هي ايضا العملة الرريسية للشركة امم.
التارت اجملموعة ان تعرض "بيان امرباح أو اخلسارر والدلل الشامل اآللر" يف بيانني " :بيان امرباح أو اخلسارر "و" بيان
امرباح أو اخلسارر والدلل الشامل اآللر".

 .3بيان االلتزام

مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة وفقا للمعايا الدولية للتقارير املالية الصادرة عن ل معايا احملاسبة الدولية.

 .6التغيرات في السياسات المحاسبية

 0.3المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
هناك عدد من املعايا اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية ال تبدأ يف او بعد  3يناير  .5132فيما يلي املعلومات قول هذه املعايا
اجلديدة وال هلا صلة باجملموعة  ،مبينة أدناه :
يفعل للفرتات املالية
ال تبدأ يف
املعيار أو التفسا
 3يوليو 5132
معيار احملاسبة الدويل رقم  34لطط املنافع احملددة :مسامهات املوظفني – معدل
 3يوليو 5132
التحسينات السنوية على املعايا الدولية للتقارير املالية دورة 5135-5131
 3يوليو 5132
التحسينات السنوية على املعايا الدولية للتقارير املالية دورة 5131-5133

معيار المحاسبة الدولي رقم

32

خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين – معدل

يقوم هذا البند بتعديل معيار احملاسبة الدويل رقم  – 34منافع املوظفني لتوضيح املتطلبات املتعلقة بالكيفية ال جيب فييا ان تنسب
مسامهات املوظفني او الغا املرتبطة باخلدمة اىل فرتات اخلدمة .با ضافة اىل كل  ،يسمح هذا البند بوسيلة عملية اكا كان مبلال
املسامهات مستقل عن عدد سنوات اخلدمة يف ان املسامهات ميكن ،لكن لي مطلوبا ،ان يتم ا عرتان ا كتخفيض يف تكلفة
اخلدمة يف الفرتة ال يتم فييا تقدش اخلدمة كات الصلة.
مل يكن هلذا التعديل اي تأثا مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
5135-5131

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 -التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم -)IFRS 3( 1ان املبلال احملتمل الذي ينطبق علي تعريف أداة قق امللكية

يتم قياس ققا بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير مايل مع تس يل التغاات يف بيان ا رباح أو اخلسارر اجملمع.
 التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم -)IFRS 13( 31ان ا ضافة على اساس ا ستنتاجات تؤكد معاجلة القياساحلالية للذمم املدينة والدارنة قصاة ا جل.
 التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم  32و -18عند اعادة تقييم البنود ،يتم تعديل القيمة الدفرتية ا مجالية بشكل ثابتعلى اعادة تقييم صايف القيمة الدفرتية.
 التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم -52ان املنشآت ال تقدم لدمات موظفي ا دارة العليا اىل املنشأة مقدمة التقاريراو الشركة ا م للمنشأة مقدمة التقارير تعترب اقران كات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.
مل يكن هلذه التعديخت اي أثر مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
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 /ايضاقات قول البيانات املالية اجملمعة
 .2تابع  /التغيرات في السياسات المحاسبية
0.3

تابع  /المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
-

5131-5133

التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم -)IFRS 1( 3ان التعديل على اساس ا ستنتاجات يوضح بان املنشأة ال
تقوم باعداد بياناهتا املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3قادرة على استخدام كل من:
-

املعايا الدولية للتقارير املالية املفعلة قاليا

-

املعايا الدولية للتقارير املالية ال مت اصدارها لكن مل يتم تفعيليا بعد وال تسمح بالتطبيق املبكر

جيب تطبيق نف النص لكل معيار دويل على مجيع الفرتات املقدمة.
-

التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -)IFRS 3( 1يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  1على تشكيل
ترتيب مشرتك يف البيانات املالية لنف الرتتيب املشرتك.

-

التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم

(

13 31

-)IFRSان نطاا اعفان احملفظة

(13.52

 )IFRSيتضمن كافة البنود

ال هلا مراكز موازنة يف السوا و /او املخاقر ا رتمانية للطرن املقابل ال يتم تس يليا وقياسيا وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم
/14املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،4بغض النظر عما اكا كان ينطبق علييا تعريف ا صل/ا لتزام املايل.
-

التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم  – 21تقوم هذ ه التعديخت بتوضيح العخقة املتبادلة بني املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  1ومعيار احملاسبة الدويل رقم  21عند تصنيف العقار كعقار استثماري او عقار يشغل املال .

مل يكن هلذه التعديخت اي أثر مادي على البيانات املالية اجملمعة للم موعة.
025

المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريخ املصادقة على هذه البيانات املالية اجملمعة  ،مت اصدار بعض املعايا /التعديخت والتفساات من قبل ل املعايا الدولية ولكن مل
يتم تفعيليا بعد ومل يتم تطبيقيا مبكرا من قبل اجملموعة.
تتوقع ا دارة أن يتم تبين كافة التعديخت ضمن السياسات احملاسبية للم موعة وللمرة اموىل لخل الفرتة ال تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار
اجلديد أو التعديل أو التفسا .ان املعلومات عن املعايا والتعديخت والتفساات اجلديدة املتوقع أن يكون هلا ارتباط بالبيانات املالية
للم موعة مبينة أدناه .هناك بعض املعايا والتفساات اجلديدة قد مت اصدارها لكن لي

من املتوقع ان يكون هلا اي تاثا مادي على

البيانات املالية للم موعة.
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املعيار أو التفسا
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )4ا دوات املالية  :التصنيف والقياس
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)32ا يرادات من العقود مع العمخن
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16عقود اإلجيار
معيار احملاسبة الدويل رقم " 3مبادرة ا فصاح" – معدل
معيار احملاسبة الدويل رقم  32و  18توضيح الطرا املعتمدة لخستيخك وا قفان – معدل
املعايا الدولية للتقارير املالية رقم  31و  35ومعيار احملاسبة الدويل رقم  58املنشآت ا ستثمارية:
تطبيق استثنان الت ميع – معدل
التحسينات السنوية على املعايا الدولية للتقارير املالية دورة 5132-5135

يفعل للفرتات املالية
ال تبدأ يف
 3يناير 5138
 3يناير 5138
 3يناير 5134
 3يناير 5132
 3يناير 5132
 3يناير 5132
 3يوليو

5132

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 2األدوات المالية

قام ل معايا احملاسبة الدولية ( )IASBمؤلرا باصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 4امدوات املالية" ( )5132ما ميثل امتام
لطت ستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم " 14امدوات املالية :التحقق والقياس" .يقوم املعيار اجلديد بادلال تغاات واسعة النطاا
على ارشادات معيار احملاسبة الدويل رقم  14فيما يتعلق بتصنيف وقياس ا صول املالية كما يقوم ايضا بادلال منوكج "لسارة ارتمانية
متوقعة" جديد لاص بوط قيمة ا صول املالية .يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  4أيضا بتقدش ارشادات جديدة قول تطبيق
باسبة التحوط.
شرعت ا دارة بتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  4لكنيا ليست بعد يف وضع ميكنيا من تقدش معلومات كمية .فيما يلي
اجملا ت الرريسية لألثر املتوقع يف هذه املرقلة:
ان تصنيف وقياس ا صول املالي ة للم موعة سون ةتاج اىل مراجعة بنان على املعايا اجلديدة ال تراعي التدفقات النقدية
•
التعاقدية لخصول ومنوكج ا عمال الذي يتم في ادارهتا
ان اي هبوط يف القيمة مبين على لسارة ارتمانية متوقعة سون ةتاج اىل تس يل على الذمم الت ارية املدينة للم موعة
•
وا ست ثمارات يف ا صول من نوع الديون املصنفة قاليا كاستثمارات متاقة للبيع وبتفظ ا قىت تاريخ ا ستحقاا ،ما مل
يتم تصنيفيا كاستثمارات بالقيمة العادلة من لخل ا رباح او اخلسارر وفقا للمعايا اجلديدة
مل يعد با مكان قياس ا ستثمارات يف ا سيم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة ومجيع هذه ا ستثمارات سيتم قياسيا عوضا عن
•
كل بالقيمة العادلة .سيتم عرض التغاات يف القيمة العادلة يف ا رباح او اخلسارر ما مل تقم اجملموعة بتصنيف هناري رجعة
في لعرضيا يف ا يرادات الشاملة املرى .سيؤثر هذا على استثمارات للم موعة بقيمة  5120852د.ك (ايضاح  )33يف قال
اإلقتفاظ ذه اإلستثمارات قىت  3يناير .5138
اكا استمرت اجملموعة بالتيار ليار القيمة العادلة لبعض اخلصوم املالية ،عندها سيتم عرض تغاات القيمة العادلة يف
•
ا يرادات الشاملة املرى اىل احلد الذي ترتبط في تل التغاات قخاقر ا رتمان اخلاصة باجملموعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)32االيرادات من العقود مع العمالء

مت استبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )32مكان معيار احملاسبة الدويل رقم " 38ا يرادات"  ،ومعيار احملاسبة رقم " 33عقود
اإلنشان" وتفساات باسبية خمتلفة تتعلق باإليرادات  ،وهو يعطي منوكج حتقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام مخ
لطوات يتم استخداميا على كافة العقود مع العمخن.
اخلطوات اخلم هلذا النموكج هي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات ا دان يف العقد. حتديد سعر املعاملة. توزيع سعر املعاملة على التزامات ا دان كما جانت بالعقد. تس يل ا يرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات ا دان.كما يتضمن املعيار ارشادات هامة ،مثل:
 العقود ال تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة – وكيف يتم اقتساب وتس يل كل جزرية مت
تنفيذها على قده وكل ضمن الرتتيبات ال حتتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر املعاملة ومىت تدمج العقود.
 التوقيت – فيما اكا تطلب تس يل ا يرادات لخل الفرتة أو لخل نقطة بددة من الزمن.
 التسعا املتغا وخماقر ا رتمان – وال تناقش كيفية معاجلة الرتتيبات ال حتتوي على أدوات سعرية متغاة أو قاررة (مثال:
تنفيذ مشرتط) كما مت حتديث بند املعوقات على ا يرادات.
 قيمة الوقت – مىت تعدل سعر العقد غراض متويلية.
 أمور ألرى بددة تتضمن:
* املقابل غا النقدي ومقايضة ا صول.
* تكلفة العقود.
* قق الرد وليارات العمخن ا لرى.
* ليارات املورد باعادة الشران.
* الكفا ت.
* ا صل مقابل الوكيل.
* الرتليص.
* تعويض الكسر.
* ا تعاب املقدمة غا القابلة لخسرتداد ،و
* صفة ا مانة وترتيبات الفوترة وا قتفاظ.
مل تقم إدارة اجملموعة قىت اآلن بتقييم أثر هذا املعيار على هذه البيانات املالية اجملمعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 31عقود االيجار
يتطلب املعيار اجلديد ان يقوم املستأجرون باحملاسبة عن عقود ا جيار "على امليزانية العمومية" وكل با عرتان بأصل "قق ا نتفاع"
والتزام ا جيار ا مر الذي سيؤثر على معظم الشركات ال تعد تقاريرها قوجب املعايا الدولية للتقارير املالية وال تعمل يف ال
التأجا كما سيكون ل تأثاا جوهريا على البيانات املالية ملستأجري العقارات واملعدات كات القيمة العالية .ومع كل ،بالنسبة للعديد
من ا عمال املرى ،ستقوم ا ستثنانات اخلاصة بعقود ا جيار قصاة ا جل وعقود ا جيار كات امصول منخفضة القيمة
بالتخفيض من هذا التأثا.

معيار المحاسبة الدولي رقم  3مبادرة االفصاح – معدل

تقوم التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم  3باجران التغاات التالية:
املادية :توضح التعديخت بان ( )3املعلومات جيب ق بيا بالت ميع او بتقدش معلومات غا مادية )5( ،اعتبارات املادية
●
تنطبق على كل اجزان البيانات املالية ،و ( )1قىت عندما يتطلب املعيار افصاقا بددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.
بيان املركز املايل وبيان ا رباح واخلسارر والدلل الشامل اآللر :تقوم التعديخت قا يلي )3( :تقدش توضيح بان قارمة بنود
●
املفردات ال سيتم عرضيا يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعيا وجتميعيا كما هو مناسب وكذل تقدش ارشادات اضافية
قول اجملاميع الفرعية يف هذه البيانات و ( )5توضيح ان قصة املنشأة من ا يرادات الشاملة ا لرى للشركات الزميلة
احملتسبة قسب ققوا امللكية وشركات احملاصة يتعني عرضيا يف موعيا كبنود مفردات واقدة سوان سيتم ققا اعادة
تصنيفيا ام يف ا رباح واخلسارر.
مخقظات :تقوم ال تعديخت باضافة امثلة اضافية للطرا املمكنة لرتتيب املخقظات لتوضيح ان قابلية الفيم واملقارنة جيب
●
النظر فييا عند حتديد ترتيب املخقظات و ثبات ان املخقظات حتتاج اىل عرضيا بالرتتيب احملدد قىت اآلن يف الفقرة
 332من معيار احملاسبة الدويل رقم  .3كما قام ل معايا احملاسبة الدولية ايضا حبذن ا رشادات وا مثلة املتعلقة
بتحديد السياسات احملاسبية اهلامة ال لوقظ اهنا من احملتمل ان تكون غا مفيدة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  31و  16بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل

مت بيان التعديخت التالية على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )32املمتلكات وا ت واملعدات واملعيار رقم ( )18ا صول غا امللموسة:
 تعترب قريقة استيخك ا صول على أساس الدلل الناتج من النشاط املستخدم ب كل ا صل قريقة غا مناسبة
ستيخك املمتلكات وا ت واملعدات.
 تعترب قريقة اقفان على اس اس الدلل الناتج من النشاط الذي يستخدم ا صل غا امللموس قريقة غا مناسبة بشكل عام
باستثنان بعض احلا ت احملددة.
• التوقعات ال تشا اىل اخنفاض سعر البيع للمواد ال يتم انتاجيا باستخدام اصول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات كات
عارد جتاري بطىن وال بدورها قد تؤدي اىل اخنفاض التوقعات ا قتصادية من كل ا صل.
لي من املتوقع ان يكون هلذه التعديخت أي أثر مادي على هذه البيانات املالية اجملمعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  31و  35ومعيار المحاسبة الدولي رقم  56المنشآت االستثمارية :تطبيق استثناء التجميع
– معدل
هتدن التعديخت اىل توضيح اجلوانب التالية:
ا عفان من اعداد بيانات مالية معة :تؤكد التعديخت بان ا عفان من اعداد بيانات مالية معة لشركة ام متوسطة متاح
•
للشركة ا م ال هي شركة تابعة لشركة استثمارية قىت لو قامت الشركة ا ستثمارية بقياس مجيع الشركات التابعة هلا بالقيمة
العادلة.
الشركة التابعة ال تقدم لدمات تتعلق با نشطة ا ستثمارية للشركة ا م :ان الشركة التابعة ال تقدم لدمات تتعلق
•
با نشطة ا ستثمارية للشركة ا م جيب جتميعيا اكا كانت الشركة التابعة نفسيا شركة استثمارية.
تطبيق قريقة ققوا امللكية من قبل مستثمر شركة غا استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فييا :عند تطبيق قريقة
•
ققوا امللكية على شركة زميلة او شركة باصة ،عندها ميكن للشركة غا ا ستثمارية املستثمرة يف شركة استثمارية ا قتفاظ
بقياس القيمة العادلة املطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة احملاصة حلصصيا يف الشركات التابعة.
ا فصاقات املطلوبة :الشركة ا ست ثمارية ال تقي الشركات التابعة هلا بالقيمة العادلة تقوم بتقدش ا فصاقات املتعلقة
•
بالشركات ا ستثمارية املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .35
لي من املتوقع ان يكون هلذه التعديخت أي أثر مادي على هذه البيانات املالية اجملمعة.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 2تقوم هذه التعديخت باضافة ارشادات بددة يف املعيار الدويل للتقارير5130-5135

-

لي

املالية رقم  2يف احلا ت ال تقوم فييا املنشأة باعادة تصنيف ا صل م ن بتفظ ب لغرض البيع اىل بتفظ ب لغرض التوزيع
والعك بالعك ويف احلا ت ال تتوقف فييا باسبة ا صل احملتفظ ب لغرض التوزيع.
التعديخت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 0تقوم هذه التعديخت بتقدش ارشادات اضافية لتوضيح فيما اكا كان عقد
اخلدمات مستمر با نشغال يف ا صل احملول ،والتوضيح قول موازنة ا فصاقات يف البيانات املالية اجملمعة
التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم  - 34تقوم هذه التعديخت بتوضيح ان سندات الشركات كات الكفانة العالية
املستخدمة يف تقييم معدل اخلصم اخلاص قنافع ما بعد اخلدمة جيب تقومي بنف العملة ال ستدفع ا تل املنافع.
التعديخت على معيار احملاسبة الدويل رقم  – 12تقوم هذه التعديخت بتوضيح معل "يف مكان آلر يف التقرير املرقلي"
وتتطلب اسنادا ترافقيا.
من املتوقع ان يكون هلذه التعديخت أي أثر مادي على هذه البيانات املالية اجملمعة.
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إن السياسات احملاسبية اهلامة وأس القياس املستخدمة يف إعداد البيانات املالية اجملمعة هي كما يلي :

 223أسس التجميع
مت جتميع البيانات املالية للشركة امم والشركات التابعة هلا (ايضاح  )0ضمن البيانات املالية للم موعة .تسيطر الشركة امم على
املنشأة عندما تتعرض اجملموعة لر ،او يكون هلا احلق بر ،عوارد متغاة من مشاركتيا مع املنشأة ويكون هلا القدرة على التأثا على تل
العوارد من لخل سلطتيا على املنشأة .يتم جتميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم في نقل السيطرة اىل اجملموعة
تزيد
ويتوقف جتميعيا من التاريخ الذي تتوقف في تل السيطرة .يتم اعداد البيانات املالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير و ال
عن ثخثة اشير من تاريخ التقرير للشركة امم  ،بإستخدام سياسات باسبية مماثلة  .يتم عمل التعديخت لتعك تأثا املعامخت
اهلامة وامقداث املرى ال تقع بني هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات املالية للشركة ا م .
لغرض الت ميع ،مت قذن كافة املعامخت وامرصدة بني شركات اجملموعة ،قا يف كل امرباح واخلسارر غا احملققة من املعامخت
بني شركات اجملموعة .وقيث أن اخلسارر غا احملققة نتي ة معامخت بيع امصول بني شركات اجملموعة قد مت عكسيا مغراض
الت ميع ،ا أن تل امصول مت التبارها لتحديد أي اخنفاض يف قيمتيا وكل بالنسبة للم موعة ككل .مت تعديل املبالال املدرجة
يف البيانات املالية اجملمعة للشركات التابعة ،أينما وجدت ،للتأكد من توقيد السياسات احملاسبية املطبقة للم موعة.
مت تس يل امرباح أو اخلسارر وا يرادات الشاملة املرى اخلاصة بالشركات التابعة أو الشركات ال مت استبعادها لخل السنة ،من
تاريخ احليازة اىل تاريخ ا ستبعاد.
ان احلصص غا املسيطرة املدرجة ك زن من ققوا امللكية ،ميثل اجلزن من أرباح أو لسارر وصايف أصول الشركة التابعة ال
متتلكيا اجملموعة .تقوم اجملموعة بفصل ا يرادات أو اخلسارر الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة امم واحلقوا غا املسيطرة
وفق قصص ملكية كل منيم يف تل الشركات.
عند بيع قصة مسيطرة يف الشركات التابعة ،فان الفرا بني سعر البيع وصايف قيمة ا صول با ضافة اىل فرا الرتمجة الرتاكمي والشيرة
يس ل يف بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع.
تؤدي اىل فقدان اجملموعة للسيطرة على الشركات التابعة تتم احملاسبة
ان التغا يف قصص ملكية اجملموعة يف الشركات التابع ة وال
علييا كمعامخت ققوا ملكية .ان القيم الدفرتية حلصص اجملموعة واحلصص غا املسيطرة يتم تعديليا لتعك التغاات يف قصصيا
املعنية يف الشركات التابعة .واي فرا بني املبلال الذي يتم ب تعديل احلصص غا املسيطرة والقيمة العادلة للمبلال املدفوع او املستلم يتم
تس يل مباشرة يف ققوا امللكية وخيصص ملالكي الشركة ا م.
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دمج األعمال
225
تقوم اجملموعة بتطبيق قريقة الشران يف باسبة دمج امعمال .يتم اقتساب املقابل احملول من قبل اجملموعة لغرض احلصول على ميزة
السيطرة على الشركة التابعة ،ق موع القيم العادلة لألصول احملولة وا لتزامات القارمة وققوا امللكية املصدرة للم موعة كما يف
تاريخ الشران .وال تشمل كذل  ،القيم العادلة مي أصل أو لصم قد ينتج عن ترتيبات قاررة أو بتملة .يتم تس يل تكاليف
الشران كمصاريف عند قدوثيا .ويف مجيع معامخت دمج امعمال ،يقوم املشرتي بتس يل قصة امقران غا املسيطرة اما بالقيمة
العادلة أو بنصيب من قصت يف صايف امصول املعرفة للشركة املشرتاه.
ويف قالة ما اكا متت معاملة دمج امعمال على مراقل ،يتم اعادة قياس القيمة العادلة للحصص ال مت شراؤها يف السابق بقيمتيا
العادلة كما يف تاريخ التمل وكل من لخل بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع.
تقوم اجملموعة بتس يل امصول املعرفة املشرتاه واخلصوم القارمة ال مت احلصول علييا نتي ة دمج امعمال بغض النظر عما اكا كانت
تل البنود قد مت تس يليا ضمن البيانات املالية للشركة ال مت شراؤها أم  ،قبل تاريخ الشران .ويتم عادة قياس امصول املشرتاه
واخلصوم املنقولة وبشكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ الشران.
عند قيام اجملموعة بشران نشاط معني ،تقوم ا دارة بتقدير مخرمة تصنيفات وتوجييات امصول املالية املنقولة وا لتزامات القارمة وفقا
للبنود التعاقدية والظرون ا قتصادية والظرون القارمة بتاريخ الشران .يتضمن كل فصل مشتقات امدوات املالية املوجودة ضمن
العقود املربمة من قبل الشركة املشرتاه.
يتم اقتساب قيمة الشيرة بعد تس يل قيمة امصول غا امللموسة ال مت تعريفيا وبشكل منفصل .ويتم اقتسا ا على أهنا الزيادة
ما بني :أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة املس لة للحصص غا املسيطرة يف س خت الشركة ال مت شراؤها ،وبني ،ج)
القيمة العادلة كما يف تاريخ الشران ،مي ققوا ملكية قارمة يف الشركة املشرتاه فوا القيمة العادلة بتاريخ الشران لصايف امصول ال
مت تعريفيا .اكا كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن موع البنود أعخه ،يتم تس يل تل الزيادة (ال تعترب ربح نتي ة
املفاصلة) ضمن بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع مباشرة.
 221االيرادات
يتم تس يل ا يرادات اىل احلد الذي يكون في امكانية احلصول على املنفعة ا قتصادية للم موعة بتملة وميكن قياسيا بشكل
يعتمد علي وبغض النظر عما اكا مت حتصيل املقابل أم .
قامت اجملموعة بتط بيق بنود حتقق اإليرادات التالية بشكل منفصل لكل بند معرن لبنود اإليرادات.
 22123ايرادات ايجارات
يتم اقتساب ا جيارات الناجتة عن العقارات ا ستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة ا جيار .
5.3.2

ايرادات توزيعات االرباح

5.3.3

مرابحة وايرادات مشابهة

تتحقق ايرادات توزيعات ا رباح عند ثبوت احلق باستخم الدفعة .
يتم إثبات املراحبة واإليرادات املشا ة على أساس نسيب زمين  ،مع املذ باإلعتبار املبلال امصلي القارم ومعدل الربح املطبق.
المصاريف التشغيلية
220
يتم تس يل املصاريف التشغيلية ضمن بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند قدوثيا.
تكاليف تمويل
222
يتم اقتساب وإدراج تكاليف التمويل على أساس نسيب زمين مع املذ يف اإلعتبار رصيد القرض القارم ونسبة التكلفة املطبقة.
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22123

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

22125

الزكاة

22121

الضريبة على الشركات التابعة االجنبية

حتتسب قصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %3من ربح اجملموعة اخلاص قالكي الشركة امم اخلاضع للضريبة وفقا لعملية
ا قتساب املعدلة بنان على قرار أعضان ل املؤسسة والذي ينص على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ،ومكافآت
أعضان ل اإلدارة والتحويل إىل ا قتياقي القانوين جيب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة.

حتتسب قصة الزكاة بنسبة
اعتبارا من  31ديسمرب .5110

%3

من ربح اجملموعة اخلاص قسامهي الشركة امم وفقا لقرار وزارة املالية رقم

5110/28

الساري املفعول

حتتسب الضريبة على الشركات التابعة ا جنبية على اساس اسعار الضرارب املطبقة واملقررة قبقا للقوانني الساردة ولوارح وتعليمات
الدول ال تعمل فييا تل الشركات التابعة.

 222العقارات االستثمارية
متثل العقارات ا ستثمارية تل العقارات احملتفظ ا لغرض التأجا و /أو لغرض الزيادة يف قيمتيا ،ويتم باسبتيا باستخدام منوكج
القيمة العادلة.
يتم قياس العقارات ا ستثمارية مبدريا بالتكلفة .يتم ققا اعادة تقييم العقارات ا ستثمارية سنويا وتدرج يف بيان املركز املايل اجملمع
بقيميا العادلة .ويتم حتديد هذه القيم من قبل مقييمني برتفني لارجيني هلم لربة كافية يف تقييم العقارات لاصة فيما يتعلق قوقع
وقبيعة تل العقارات ا ستثمارية مؤيدة باثباتات من السوا.
يتم ا عرتان مباشرة بأي أرباح أو لسارر سوان ناجتة عن فروقات يف القيمة العادلة أو عن بيع العقار ضمن بيان امرباح أو اخلسارر
اجملمع حتت بند "التغا يف القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية".
تتم التحويخت اىل او من العقارات ا ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغا يف ا ستخدام .بالنسبة للتحويل من العقار ا ستثماري
اىل عقار يشغل املال  ،فان التكلفة املعتربة للمحاسبة الخققة هي القيمة العادلة بتاريخ التغا يف ا ستخدام .فاكا اصبح العقار
الذي يشغل املال عقارا استثماريا ،عندها تقوم اجملموعة باقتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند املمتلكات واملعدات
قىت تاريخ التغا يف ا ستخدام.
اختبار انخفاض االصول غير المالية
226
يتم ا عرتان بالفرا ما بني القيمة املدرجة لألصل أو الوقدة املنت ة للنقد والقيمة املمكن حتقيقيا (وهي القيمة العادلة ناقصا
تكاليف بيع قيمة امصل قيد ا ستخدام) ،كخسارة اخنفاض يف القيمة .ولغرض تقدير قيمة امصل قيد ا ستخدام ،تقوم ا دارة
بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من هذا امصل وكذل تقدير سعر عارد معقول لغرض اقتساب القيمة احلالية لتل
التدفقات النقدية املستقبلية .علما بأن املعلومات املستخدمة لتبار اخنفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآلر موازنة تقديرية
معتمدة للم موعة ،وال يتم تعديليا عند الضرورة ستبعاد تأثا اعادة اهليكلة وتطوير امصول .كما يتم تقدير سعر اخلصم
بشكل منفصل ولكل وقدة منت ة للنقد على قدة وهو ميثل انعكاس للمخاقر املصاقبة هلذا امصل كما مت تقديرها من قبل
ا دارة.
يتم استخدام مبلال اخنفاض القيمة أو لتخفيض القيمة اجلارية للشيرة املرتبطة ذا امصل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا ا خنفاض
على امصول املرى كل قسب نسبت  .وباستثنان الشيرة ،يتم ققا اعادة تقدير قيمة امصول ال مت ختفيض قيمتيا يف السابق
كما يتم ققا رد قيمة هذا ا خنفاض قىت يعود هذا امصل اىل قيمت اجلارية.
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التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق

يتم حتقق امصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة قرفا يف امقكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدريا بالقيمة العادلة املعدلة
بتكاليف املعامخت ،باستثنان تل املدرجة بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر وال تقاس مبدريا بالقيمة العادلة.
يتم استبعاد اصل مايل ( أو جزن من اصل مايل أو جزن من موعة أصول مالية مماثلة اكا كان كل مناسبا) اما
 عندما ينتيي احلق يف استخم التدفقات النقدية من تل ا صول املالية أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن ققيا باستخم التدفقات النقدية من ا صل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفعالتدفقات بالكامل دون تألا مادي اىل قرن ثالث قوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
(أ) ان تقوم اجملموعة بتحويل كافة خماقر ومزايا امصل أو
(ب) ان تقوم اجملموعة بتحويل أو ا قتفاظ بكافة خماقر ومزايا امصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على امصل .
عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن ققيا يف استخم التدفقات النقدية من ا صل او تكون قد دللت يف ترتيب القبض والدفع ومل تقم
بتحويل او ا قتفاظ جوهريا بكافة خماقر ومزايا ا صل او حتويل السيطرة على ا صل ،عندها يتم حتقق اصل جديد اىل مدى التزام
اجملموعة املتواصل بذل ا صل.
يتم حتقق التزام مايل عندما يتم ا عفان من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتيان صخقية استحقاق  .عند استبدال التزام
مايل قايل بآلر من نف املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبا  ،او بتعديل شروط اإللتزام املايل احلايل بشكل جوهري  ،يتم معاملة
هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لخلتزام امصلي وحتقق لخلتزام اجلديد  ،ويدرج الفرا يف القيمة الدفرتية كات الصلة يف بيان
امرباح أو اخلسارر اجملمع.
22225

التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

لغرض القياس الخقق ،فان ا صول املالية يتم تصنيفيا اىل الفئات التالية عند التحقق املبدري:
• متويخت وكمم مدينة
أصول مالية بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر ()FVTPL
•
أصول مالية متاقة للبيع (.)AFS
•
ان كافة ا صول املالية ،غا تل احملددة بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر  ،ختضع للمراجعة للتأكد من عدم اخنفاض
قيمتيا على ا قل بتاريخ كل تقرير مايل وكل لتحديد فيما اكا كان هناك اي دليل موضوعي بان اقد ا صول املالية او موعة
اصول مالية قد اخنفضت قيمتيا .يتم تطبيق معايا خمتلفة لتحديد اخنفاض القيمة لكل فئة من فئات ا صول املالية املبينة ادناه.
• التمويالت والذمم المدينة
تعترب التمويخت والذمم املدينة أصول مالية غا مشتقة تتضمن دفعات بددة غا مدرجة يف امسواا املالية النشطة .بعد التحقق
املبدري ،يتم قياس تل امصول املالية باستخدام قريقة التكلفة املطفأة بنان على معدل العارد الفعلي ،ناقصا أي اخنفاض يف القيمة.
ويتم الغان لصم تل امرصدة عندما يكون هذا اخلصم غا مادي.
يتم عادة مراجعة مدى اخنفاض قيمة امرصدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفرتة أو يكون هناك د رل واقعية على أن
ميكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي ،يتم
اقدى اجليات املدينة سون ختفق يف التسديد .بالنسبة للذمم املدينة ال
مراجعة اخنفاض قيمتيا كم موعة وكل عن قريق ربطيا بالقطاع التشغيلي اخلاص ا وباملنطقة وغاها من املخاقر احمليطة ا .عند
كل يستند تقدير لسارة اخنفاض القيمة على معد ت التخلف التارخيية ا لاة لل ية املدينة لكل موعة بددة.
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تقوم اجملموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة اىل الفئات التالية:
الذمم الت ارية املدينة
•
تظير الذمم الت ارية املدينة قبلال الفاتورة ا صلي ناقصا خمصص اي مبالال غا قابلة للتحصيل .يتم تقدير الديون املشكوك يف
حتصيليا عندما يكون هناك اقتمال لتحصيل املبلال بالكامل .يتم شطب الديون املعدومة عند قدوثيا.
النقد وشب النقد
•
يتكون النقد وشب النقد من نقد وارصدة لدى البنوك و ختضع ملخاقر هامة من التغاات يف القيمة.

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

•
ان تصنيف ا ستثمارات كاصول مالية بددة بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر يعتمد على كيفية مراقبة ا دارة دان تل
ا ستثمارات .فعندما يتم تصنيفيا كاستثمارات بتفظ ا لغرض املتاجرة لكن هلا قيم عادلة متاقة ميكن ا عتماد علييا والتغاات
يف القيمة العادلة تدرج ك زن من بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع يف قسابات ا دارة ،عندها يتم تصنيفيا كاستثمارات بددة بالقيمة
العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر عند التحقق املبدري .كما ان مجيع ا دوات املالية املشتقة تندرج حتت هذه الفئة ،باستثنان تل
ا دوات احملددة والنافذة كادوات حتوط وال تطبق علييا متطلبات باسبة التحوط .
يتم قياس ا صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة مع ا رباح او اخلسارر تس ل يف بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع  .كما ان القيم
العادلة لخصول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامخت ا سواا النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود
سوا نشط.

االصول المالية المتاحة للبيع

•
ان ا صول املالية املتاقة للبيع هي اصول مالية غا مشتقة اما بددة هلذه الفئة او غا مؤهلة دراجيا يف اي فئات الرى لخصول
املالية.
ميكن قياس قيمتيا العادلة بشكل يعتمد علي يتم ادراجيا بالتكلفة ناقصا لسارر اخنفاض القيمة ،ان
ان ا صول املالية ال
وجدت .يتم تس يل تكاليف اخنفاض القيمة يف بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع .ان مجيع ا صول املالية ا لرى املتاقة للبيع يتم
قياسيا بالقيمة العادلة .كما ان ا رباح واخلسارر تس ل يف ا يرادات الشاملة ا لرى وتدرج ضمن اقتياقي القيمة العادلة يف
ققوا امل لكية ،باستثنان لسارر اخنفاض القيمة ،وفروقات حتويل العمخت ا جنبية على ا صول النقدية تس ل يف بيان امرباح أو
اخلسارر اجملمع .عند استبعاد ا صل او حتديده على ان قد اخنفضت قيمت  ،فان ا رباح او اخلسارر الرتاكمية املس لة يف ا يرادات
الشاملة ا لرى يتم اعادة تصنيفيا من اقتياقي ققوا امللكية اىل بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع وتظير كتعديل اعادة تصنيف
ضمن ا يرادات الشاملة ا لرى.
تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اكا كان هناك دليل موضوعي على ان اقد ا صول املالية املتاقة للبيع او موعة
اصول مالية متاقة للبيع قد اخنفضت قيمتيا .ففي قال استثمارات ا سيم املصنفة كاصول مالية متاقة للبيع ،يتضمن الدليل
املوضوعي اخنفاضا جوهريا او متواصخ يف القيمة العادلة ستثمار ا سيم عن تكلفت  .يتم تقييم "ا خنفاض اجلوهري" مقابل التكلفة
ا صلية لخستثمار و "ا خنفاض املتواصل" مقابل الفرتة ال كانت فييا القيمة العادلة حتت تكلفتيا ا صلية .وقيثما كان هناك دليل
على اخنفاض القيمة ،يتم قذن اخلسارة الرتاكمية من ا يرادات الشاملة ا لرى ويتم تس يليا يف بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع.
يتم تسس يل رد لسارر اخنفاض القيمة يف ا يرادات الشاملة ا لرى ،باستثنان ا صول املالية ال هي عبارة عن اوراا دين تس ل
يف ا رباح او اخلسارر فقط اكا كان با مكان ربط الرد بشكل موضوعي حبدث قصل بعد تس يل لسارة اخنفاض القيمة.
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22
222

22221

تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

تابع  /االدوات المالية

التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمن اخلصوم املالية للم موعة مراحبة دارنة وكمم دارنة ولصوم ألرى .
يعتمد القياس الخقق للخصوم املالية على تصنيفيا على النحو التايل:

كمم دارنة ولصوم ألرى

•
يتم تس يل الذمم الدارنة واخلصوم املرى ملبالال سيتم دفعيا يف املستقبل عن بضارع ولدمات استلمت سوان صدر ا فواتا من
قبل املورد ام مل تصدر.

دارنو متويل املراحبة

•
يتمثل دارنو متويل املراحبة يف املبالال املستحقة الدفع على اساس السداد املؤجل لخصول املشرتاة قوجب اتفاقيات مراحبة .يدرج دارنو
املراحبة ق مل املبلال املستحق مطروقا من تكلفة التمويل املؤجل .يتم تس يل تكلفة التمويل املؤجل ضمن املصاريف على اساس
نسيب زمين مع ا لذ بعني ا عتبار معدل ا قرتاض املتعلق ا والرصيد القارم.
22220

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يتم اقتساب هذه التكلفة باستخدام قريقة الفاردة الفعلية ناقصا خمصص اخنفاض القيمة .ان عملية ا قتساب تألذ بعني ا عتبار
اي عخوة او لصم على الشران وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة ال تعترب جزنا يت زأ من سعر التكلفة الفعلية.
22222

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

22221

تسوية االدوات المالية

ان مجيع املشرتيات واملبيعات "بالطرا املعتادة" لخصول املالية يتم تس يليا على اساس تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم في
املنشأة بشران او بيع ا صول .ان املشرتيات اواملبيعات بالطرا املعتادة هي مشرتيات او مبيعات ا صول املالية ال تتطلب تسليم
ا صول لخل اقار زمين يتم حتديده بالنظم او بالعرن السارد يف ا سواا.
يتم تسوية ا صول واخلصوم املالية ويتم ادراج صايف املبلال يف بيان املركز املايل اجملمع فقط اكا كان هناك قق قانوين قابل للتنفيذ قاليا
ل تسوية املبالال املس لة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صايف او لتحقق ا صول وتسوية اخلصوم يف آن واقد.
22222

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمة العادلة لخدوات املالية ال يتم تداوهلا يف اسواا نشطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل اسعار السوا املدرجة
او اسعار املتداولني (سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصاة) ،دون اي لصم لاص بتكاليف
املعاملة.
بالنسبة لخدوات املالية ال يتم تداوهلا يف سوا نشط ،يتم حتديد القيمة العادلة هلا باستخدام تقنيات تقييم مناسبة .وهذه التقنيات
قد تتضمن استخدام معامخت على اس جتارية قديثة يف السوا؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية داة مالية الرى مماثلة بصورة
جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خمصومة او اساليب تقييم الرى.
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22

تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
2231
يتمثل رأس املال يف القيمة ا مسية لخسيم ال مت اصدارها ودفعيا.
يتكون ا قتياقي القانوين وا لتياري من خمصصات رباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد التأسي
والنظام امساسي للشركة ا م.
تتضمن البنود ا لرى حلقوا امللكية ما يلي:
اقتياقي حتويل العمخت ا جنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمخت ا جنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية
•
للشركات ا جنبية للم موعة اىل الدينار الكوي .
اقتياقي القيمة العادلة – والذي يتكون من ا رباح واخلسارر املتعلقة با صول املالية املتاقة للبيع
•
تتضمن امرباح املرقلة ( /اخلسارر املرتاكمة )كافة امرباح املرقلة ( /اخلسارر املرتاكمة) للفرتة احلالية والسابقة .ومجيع املعامخت مع
مالكي الشركة ا م تس ل بصورة منفصلة ضمن ققوا امللكية.
توزيعات ا رباح املستحقة ملسامهي ققوا امللكية تدرج يف اخلصوم ا لرى عند اعتماد تل التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
المخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة
2233
يتم تس يل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام قايل قانوين او استد يل نتي ة حلدث ماضي ويكون هناك اقتمال الطلب
من اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون با مكان تقدير املبالال بشكل يعتمد علي  .ان توقيت او مبلال هذا التدفق قد
يظل غا مؤكد.
يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية ا لتزام احلايل استنادا اىل الدليل ا كثر وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،قا
يف كل املخاقر والتقديرات غا املؤكدة املرتبطة با لتزام احلايل .وقيثما يوجد عدد من ا لتزامات املماثلة ،فان اقتمالية قلب تدفق
مصادر اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية حتدد بالنظر يف درجة ا لتزامات ككل .كما يتم لصم املخصصات اىل قيميا احلالية ،قيث
تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
يتم تس يل ا صول الطاررة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يتم ا فصاح عنيا عندما يكون هناك اقتمال تدفق منافع اقتصادية اىل
الدالل.
يتم تس يل ا لتزامات الطاررة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يتم ا فصاح عنيا ا اكا كان اقتمال تدفق منافع اقتصادية اىل
اخلارج امرا مستبعدا.
2235

ترجمة العمالت االجنبية

223523

عملة العرض الرئيسية

223525

معامالت العملة االجنبية واالرصدة

تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتيا الرريسية اخلاصة ا والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسيا باستخدام
تل العملة الرريسية.
يتم حتويل معامخت العملة ا جنبية اىل العملة الرريسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة باستخدام اسعار الصرن الساردة يف تواريخ
املعامخت (سعر الصرن الفوري) .ان ارباح ولسارر الصرن ا جنيب الناجتة عن تسوية مثل تل املعامخت وعن اعادة قياس البنود
النقدية املقومة بالعملة ا جنبية باسعار الصرن يف هناية السنة املالية تس ل يف بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع .بالنسبة للبنود غا
النقدية ،يتم اعادة ترمجتيا يف هناية السنة ويتم قياسيا بالتكلفة التارخيية (حتول باستخدام اسعار الصرن يف تاريخ املعاملة)،
باستثنان البنود غا النقدية املقاسة بالقيمة العادلة وال يتم ترمجتيا باستخدام اسعار الصرن يف التاريخ الذي مت في حتديد القيمة
العادلة.
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تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

تابع  /ترجمة العمالت االجنبية

العمليات االجنبية

يف البيانات املالية للم موعة ،فان مجيع ا صول واخلصوم واملعامخت اخلاصة قنشآت اجملموعة كات العملة الرريسية خبخن الدينار
الكوي يتم ترمجتيا اىل الدينار الكوي عند الت ميع .كما ان العملة الرريسية ملنشآت اجملموعة بقيت دون تغيا لخل فرتة التقارير
املالية.
مت عند الت ميع حتويل ا صول واخلصوم اىل الدينار الكوي بسعر ا قفال بتاريخ التقرير .ان تعديخت الشيرة والقيمة العادلة الناشئة
عن شران منشأة اجنبية قد متت معاملتيا كاصول ولصوم للمنشأة ا جنبية ومت حتويليا اىل الدينار الكوي بسعر ا قفال .كما ان
ا يرادات واملصاريف قد مت حتويليا اىل الدينار الكوي قتوسط السعر قوال فرتة التقرير .فروقات الصرن حتمل على/تقيد يف
ا يرادات الشاملة ا لرى وتس ل يف اقتياقي ترمجة العملة ا جنبية ضمن ققوا امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات
الرتمجة الرتاكمية املتعلقة ا واملس لة يف ققوا امللكية يتم اعادة تصنيفيا اىل بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع وتس ل ك زن من
ا رباح او اخلسارر عند البيع.
 2231مكافأة نهاية الخدمة
تقدم اجملموعة مكافآت هناية اخلدمة ملوظفييا .يستند استحقاا هذه املكافآت اىل الراتب النياري وقول مدة اخلدمة للموظفني
لضوعا متام قد ادىن من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت تستحق قوال
فرتة التعيني .ان هذا ا لتزام غا املمول ميثل املبلال املستحق الدفع لكل موظف نتي ة نتيان اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالنسبة ملوظفييا الكويتيني ،تقوم اجملموعة بعمل مسامهات للمؤسسة العامة للتأمينات ا جتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني
وتقتصر التزامات اجملموعة على هذه املسامهات ال تس ل كمصاريف عند استحقاقيا.
 2.30معامالت مع اطراف ذات صلة
تتمثل ا قران كات الصلة بأعضان ل ا دارة واملوظفني التنفيذيني وأعضان العارلة املقربني والشركات ال ميلكون فييا قصصا
رريسية .يتم اعتماد املعامخت مع أقران كات صلة من قبل ا دارة .

 .4احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للم موعة يتطلب من ا دارة اختاك ا قكام والتقديرات وا فرتاضات ال تؤثر على القيمة املدرجة
لكل من ا يرادات واملصاريف وا صول واخلصوم وا فصاح عن ا لتزامات الطاررة يف هناية فرتة التقارير املالية .مع كل  ،فان عدم
التأكد من تل ا فرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتارج تتطلب تعديخ جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ا صول واخلصوم
وال قد تتأثر يف الفرتات املستقبلية.
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تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

أحكام االدارة الهامة
123
عند تطبيق السياسات احملاسبية للم موعة ،تقوم ا دارة باختاك ا قكام اهلامة التالية وال هلا اكرب ا ثر على املبالال املدرجة يف
البيانات املالية اجملمعة:
 12323تصنيف االدوات المالية
يتم اختاك اقكام يف تصنيف ا دوات املالية بنان على نية ا دارة بالشران.
تقوم اجملموعة بتصنيف ا صول املالية كاصول بتفظ ا لغرض املتاجرة اكا متت قيازهتا بصفة اساسية من اجل حتقيق ربح قصا
ا جل.
ان تصنيف ا صول املالية كاصول بددة بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر يعتمد على كيفية قيام ا دارة قراقبة ادان تل
ا صول املالية .وعندما يتم تصنيفيا للمتاجرة ولكن يكون هلا قيم عادلة متوفرة بسيولة والتغاات يف القيم العادلة يتم ادراجيا
ك زن من بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع يف قسابات ا دارة ،عندها يتم تصنيفيا بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر.
ان تصنيف ا صول كقروض ومدينني يعتمد على قبيعة تل ا صول .فاكا مل تتمكن اجملموعة من املتاجرة يف هذه ا صول املالية
بسبب سوا غا نشط وكانت النية هي استخم دفعات ثابتة او بددة ،عندها يتم تصنيف ا صول املالية كقروض ومدينني.
مجيع ا صول املالية ا لرى يتم تصنيفيا كاصول متاقة للبيع.
12325

تصنيف العقارات

يتعني على ا دارة اختاك قرار بشأن قيازة عقار معني سوان كان جيب تصنيف كعقار للمتاجرة او عقار قيد التطوير او عقار استثماري.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة اكا مت قيازت بصفة اساسية بغرض بيع ضمن نشاط ا عمال العادية.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اكا مت قيازت بنية تطويره.
وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اكا مت قيازت لتحقيق ايرادات من تأجاه او لرفع قيمت او ستخدامات مستقبلية غا
بددة.
12321

تقييم السيطرة

عند حتديد السيطرة ،تقوم ا دارة بالنظر فيما اكا كانت اجملموعة لدييا القدرة العملية على توجي ا نشطة كات الصلة للشركة
املستثمر فييا من تلقان نفسيا نتاج عوارد لنفسيا .ان تقييم ا نشطة كات الصلة والقدرة على استخدام سلطتيا للتأثا على العوارد
املتغاة تتطلب اقكاما هامة.
عدم التأكد من التقديرات
125
ان املعلومات قول التقديرات وا فرتضات ال هلا اهم ا ثر على حتقق وقياس ا صول واخلصوم وا يرادات واملصاريف مبينة ادناه.
قد ختتلف النتارج الفعلية بصورة جوهرية.
12523

انخفاض قيمة استثمارات االسهم المتاحة للبيع

12525

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقوم اجملموعة قعاملة استثمارات ا سيم املتاقة للبيع على اهنا اخنفضت قيمتيا عندما يكون هناك اخنفاض جوهري او متواصل يف
القيمة العادلة عن تكلفتيا او عند وجود دليل موضوعي على اخنفاض القيمة .ان حتديد ا خنفاض "اجلوهري" او "املتواصل" يتطلب
تقديرات هامة.
تقوم ا دارة قراجعة تقديرها لخعمار ا نتاجية لخصول القابلة لخستيخك بتاريخ كل تقرير مايل استنادا اىل ا ستخدام املتوقع
لخصول .ان التقديرات غا املؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فين قد يغا استخدام بعض الربامج واملعدات.
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.4

تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

125

تابع  /عدم التأكد من التقديرات

12521

القيمة العادلة لالدوات المالية

تقوم ا دارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لخدوات املالية (عندما تتوفر هناك اسعار سوا نشط) وامدوات غا
املالية .وهذا يتطلب من ا دارة تطوير تقديرات وافرتاضات استنادا اىل معطيات سوقية وكل باستخدام بيانات مرصودة سيتم
استخداميا من قبل املتداولني يف السوا يف تسعا ا داة املالية .فاكا كانت تل البيانات غا مرصودة ،تقوم ا دارة باستخدام افضل
تقديراهتا .قد ختتلف القيم العادلة املقدرة لخدوات املالية عن ا سعار الفعلية ال سيتم حتقيقيا يف معاملة على اس جتارية بتاريخ
التقرير.

 .7الشركات التابعه
0.3

تشكيل اجملموعة

ان تفاصيل الشركات التابع اململوكة بشكل مباشر من قبل اجملموعة هي كالتايل :
بلد التأسيس
شركة بيت الراية للتطوير العقاري – ك.م.م
شركة بيت الراية العقارية – ك.م.م
0.5

امردن
السعودية

نسبة التصويت
 13ديسمبر
5132
%21
%311

%

 13ديسمرب
5132
%21
%311

النشاط األساسي
ا نشطة العقارية
ا نشطة العقارية

الشركات التابعة مع احلصص غا املسيطرة اهلامة

تتضمن اجملموعة شركة تابعة  ،بيت الراية العقارية للتطوير  ،مع احلصص غا املسيطرة اهلامة (:)NCI
نسبة حصص الملكية وحقوق
الربح ( /الخسارة)
التصويت المحتفظ بها من
الحصص غير المسيطرة
المخصصة للحصص غير
قبل
المتراكمة
المسيطرة
الحصص غير المسيطرة
االسم
 13ديسمبر  13ديسمرب  13ديسمبر  13ديسمرب  13ديسمبر  13ديسمرب
5132
5132
5132
5132
5132
5132
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
شركة بيت الراية للتطوير
()103250123
)(3,268,522
1280111
)(2,258
50%
50%
العقاري – ك.م.م
مل يتم دفع أية أرباح للحصص غا املسيطرة لخل السنوات  5132و .5132
ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة بيت الراية للتطوير العقاري – ك.م.م قبل احلذوفات دالل اجملموعة:
 13ديسمبر
5132

ا صول غا املتداولة
ا صول املتداولة
موع ا صول
اخلصوم غا املتداولة
اخلصوم املتداولة
موع اخلصوم
ققوا امللكية اخلاصة قسامهي الشركة ا م
احلصص غا املسيطرة

د.ك

 13ديسمرب
5132

د.ك

3,182,847
923
3,183,770

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

9,716,490
4,324
9,720,814

9,373,024
4,597
9,377,621

)(3,268,522
)(3,268,522

)(3,152,342
)(3,152,341
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 .7تابع /الشركات التابعه
0.5

تابع  /الشركات التابعة مع احلصص غا املسيطرة اهلامة

للسنة المنتهية
في  13ديسمبر

للسنة املنتيية يف
 13ديسمرب

د.ك

د.ك

5132

ا يرادات
(لسارة)  /ربح السنة اخلاص قسامهي الشركة ا م
(لسارة)  /ربح السنة اخلاص بر NCI
(لسارة) /ربح السنة
ايرادات شاملة ألرى للسنة اخلاصة قسامهي الشركة امم
ايرادات شاملة ألرى للسنة اخلاصة بر NCI
موع ا يرادات الشاملة املرى للسنة
إمجايل (اخلسارة)  /الدلل الشامل اخلاص قسامهي الشركة امم
إمجايل (اخلسارة)  /الدلل الشامل اخلاص باحلصص غا املسيطرة
إمجايل (اخلسارة)  /الدلل الشامل
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف ا نشطة التشغيلية
صايف التدفقات النقدية من ا نشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية
0.1

)(2,258
)(2,258
)(4,516
)(2,258
)(2,258
)(4,516
)(5,160
4,759
)(401

5132

739,644
368,004
368,003
736,007
368,004
368,003
736,007
)(5,960
2,500
)(3,460

قصة يف منشآت مييكلة غا معة

يوجد لدى اجملموعة أي قصة يف منشآت مييكلة غا معة.

 .8صافي ايرادات تاجير العقارات

السنة المنتهية
في  13ديسمبر
5132

ايرادات تأجا
مصاريف مباشرة

د.ك

698,737
)(84,188
614,549

السنة املنتيية
ديسمرب

13

5132

د.ك

2510412
()200212
2220213

 .9ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم
يتم اقتساب رحبية السيم امساسية واملخففة بتقسيم ربح السنة اخلاص قسامهي الشركة ا م على املتوسط املوزون لعدد امسيم القارمة
لخل السنة كما يلي:
السنة المنتهية في السنة املنتيية
يف  13ديسمرب
 13ديسمبر
ربح السنة اخلاص قسامهي الشركة ا م (د.ك)
املتوسط املوزون لعدد امسيم القارمة لخل السنة
رحبية السيم امساسية واملخففة اخلاصة قسامهي الشركة امم

2015
361,010

5132
508220311

107,570,770

107,570,770

 3.36فلس

 52.22فل
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.01

عقارات استثمارية

 13ديسمبر
5132

 3يناير
اضافات
احملصل من بيع عقارات استثمارية
لسارة من بيع
التغا يف القيمة العادلة
تعديل ترمجة عمخت اجنبية

د.ك

13,334,670
2,558
71,114
331,262
13,519,329

 13ديسمرب
5132

د .ك

11,186,153
1,379
)(149,671
)(610
2,198,946
98,473
13,334,670

مت تقيم العقارات اإلستثمارية التقييم العادل من قبل مقيمني مستقلني (ايضاح .)21

.00

استثمارات متاحة للبيع

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د .ك

5132

اسيم ملكية بلية مسعرة
اسيم ملكية غا مسعرة
صناديق بلية غا مسعرة

29,670
236,825
266,495

5132

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

مت ادراج استثمارات يف اسيم غا مسعرة بقيمة  236,825د.ك ( 5120852 : 5132د.ك) بالتكلفة ناقصا اهلبوط يف القيمة نظرا ,لعدم
امكانية تقدير توقعات التدفقات النقدية هلا وعدم توفر معلومات مالية للوصول اىل قيمتيا العادلة .

.02

ذمم مدينه واصول اخرى

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د .ك

2015

ايرادات مستحقة
مستحق من بيع استثمار
مدفوعات مقدما ومدينني الرين

51,418
32,167
17,901
101,486

2014

104,188
22,358
126,546

إن القرريم املدرجررة لخصررول املاليررة أعررخه تقررارب قيميررا العادلررة وتسررتحق مجيعيررا لررخل سررنة واقرردة  .مت مراجعررة هبرروط الررذمم املدينررة
وا صول ا لرى واظيرت املراجعة عدم احلاجة ملخصص هبوط .

.03

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

محددة عند التسجيل المبدئي :
اوراا مالية غا مسعرة
صناديق غا مسعرة

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

5132

23,454
23,454

5132

23,454
57,576
81,030
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.06

رأس المال
 13ديسمبر

 1.311د.ك لكل سيم

2015
107,570,770

مصرح به

 13ديسمرب

2014
31002010001

مصدر ومدفوع بالكامل نقدا
 13ديسمرب
 13ديسمبر
2014
31002010001

2015
107,570,770

مجيع امسيم نقدية.

.01

احتياطيات

.04

مرابحات دائنة

.07

ذمم دائنة وخصوم اخرى

وفقررا لقررانون الشررركات وعقررد التأسرري والنظررام ا ساسرري للشرررك امم يررتم حتويررل  %31مررن ربررح السررنة قبررل قصررة مؤسسررة الكويررت
للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضان ل ا دارة اىل ا قتياقي القانوين  .ويوقف هذا التحويل بقرار من مسرامهي الشرركة ا م بعرد
بلوغ  %21من رأس املال املدفوع .
ان توزيع ا قتياقي القانوين بدد باملبلال الرخزم لضرمان توزيرع اربراح بنسربة  %2مرن رأس املرال املردفوع يف السرنوات الر تكرون ا ربراح
املرقلة غا كافية لدفع هذه التوزيعات .
وفقا للنظام امساسي للشرك امم يتم حتويل  %31من ربح السرنة قبرل قصرة مؤسسرة الكويرت للتقردم العلمري والزكراة ومكافرأة أعضران
ل ا دارة اىل ا قتياقي اإللتياري  .جيوز للشركة ا م بنان على توصية ل اإلداره وموافقة اجلمعية العموميرة وقرف التحويرل اىل
اإلقتياقي اإللتياري  .ليست هناك قيود على توزيع ا قتياقي ا لتياري.
لخل السنة  ،قامت اجملموعة بتسوية كاملة للمراحبة الدارنة كات القيمة الدفرتية البالغة  502110111د.ك.
 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

5132

كمم دارنة
مستحقات ولصوم الرى
املستحق من شران عقارات استثمارية

5132

15,764

15,973

192,241

1100554

4,783,583

4,687,254

4,991,588

201310222

إن الرصرريد املسررتحق مررن ش رران عقررارات اسررتثمارية ميثررل مبلغررا مسررتحقا اىل اقررد املسررامهني غررا املسرريطرين يف الشررركة التابعررة يف ا ردن
والذي مت استخدام لشران عقار استثماري (ارض)  .يوجد اي ربح بمل على هذا املبلال ويستحق السداد عند الطلب .

.08

الجمعية العمومية للمساهمين

وافقت اجلمعية العمومية للمسامهني واملنعقدة يف  0ابريل  5132على البيانات املاليررة اجملمع للسنة املنتيية يف  13ديسمرب . 5132
ايضرا  ،وافقرت اجلمعيرة العموميرة للمسرامهني علرى توزيرع اربراح نقديررة علرى املسرامهني بواقرع  2فلر للسريم الواقرد مرن راس املرال املرردفوع
عررن السررنة املاليررة املنتييررة يف  13ديسررمرب  5132قررا يعررادل  2100822د.ك ( 13ديسررمرب  : 5131شررين) وكل ر للمسررامهني املس ر لني
بتاريخ اجلمعية العمومية.
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.09

أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صله

يتمثل هذا البند يف املعامخت ال متت يف رى ا عمال ا عتيادية مع اقران كات صل كأعضان لر ا دارة واملسرامهني الرريسريني
وشركات يعتربون فييا مسامهون رريسيون  .يتم املوافقة على سياسات تسعا وشروط هذه املعامخت من قبل ادارة الشركة.
فيما يلي املعامخت مع ا قران كات الصل املدرجة يف البيانات املالية اجملمعة :
 13ديسمرب
 13ديسمبر
أرصدة تم ادراجها في بيان المركز المالي المجمع
استثمارات متاقة للبيع (مساهم رريسي)
النقد وشب النقد (مساهم رريسي)
مراحبة دارنة (مساهم رريسي)
مستحق اىل احلصص غا املسيطرة

معامالت تم ادراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
ربح من استثمارات مراحب (مساهم رريسي)
تكاليف متويل (مساهم رريسي)
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع قصاة امجل
مكافأة هناية اخلدمة

.21

5132

5132

د.ك

د.ك

-

85,661

1,214,131

4,001,832

-

2,500,000

4,783,583

4,687,254

السنة المنتهية السنة املنتيية يف
في  13ديسمبر  13ديسمرب
5132

5132

د.ك

د.ك

9,348

371

28,664

118,233

34,800

3120811

2,900

2,900

37,700

3100011

أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرض انشطة اجملموعة اىل العديد من املخراقر املاليرة  ،مثرل  :خمراقر السروا (وتشرمل خمراقر سرعر العملرة وخمراقر سرعر الرربح وخمراقر
تقلبات امسعار) ،وخماقر ا رتمان وخماقر السيولة.
ان ل ادارة الشرركة امم مسرؤول يف النيايرة عرن وضرع السياسرات واإلسررتاتي يات اخلاصرة برإدارة املخراقر  .يرتكرز عمرل ادارة خمراقر
الشرركة بشرركل أساسرري علررى تررأمني ا قتياجرات النقديررة قصرراة ومتوسررطة امجررل للشررركة والتقليرل مررن اقتماليررة التفاعررل مررع املؤشررات
السلبية ال قد ترؤدي اىل الترأثا علرى نترارج أنشرطة اجملموعرة .تردار اإلسرتثمارات املاليرة قويلرة امجرل علرى اسراس اهنرا سرتعطي مرردودا
"دارما" .
تدلل اجملموعة او تتاجر يف امدوات املالية  ،ق ا يف كل مشتقات امدوات املالية  ،على أساس التخمينات املستقبلية.
ان اهم املخاقر املالية ال تتعرض هلا اجملموعة هي كما يلي.
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 .21تابع  /أهداف وسياسات ادارة المخاطر
5123

أ)

مخاطر السوق
مخاطر العملة األجنبية

تتمثررل خمرراقر العملررة امجنبيررة يف تقلررب القيمررة العادلررة أو الترردفقات النقديررة املسررتقبلية داة ماليررة نتي ررة لتغررا أسررعار حتويررل العمررخت
امجنبية.
تعمررل اجملموعررة ،وبشرركل أساسرري ،يف الكويررت ودول الشرررا اموسررط  ،وهرري بررذل عرضررة ملخرراقر العملررة امجنبيررة الناجتررة  ،بشرركل
رريسي من التغاات يف أسعار صرن الدو ر اممريكري والردرهم ا مراراي  .قرد يترأثر املركرز املرايل للم موعرة بشركل كبرا نتي رة للتغرا
يف اس ررعار ص رررن ه ررذه العم ررخت  .للتخفي ررف م ررن تع رررض اجملموع ررة ملخ رراقر العمل ررة امجنبي ررة ،ي ررتم مراقب ررة الت ردفقات النقدي ررة بالعمل ررة
امجنبية.
تتعرض اجملموعة لصايف خماقر العملة امجنبية التالية وال مت حتويليا اىل الدينار الكوي بأسعار ا قفال يف هناية السنة:
 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

5132

دو ر أمريكي
درهم اماراي
الرى

292,480
107,597
23,950

5132

468,186
72,625
23,931

مت تقرردير نسرربة احلساسررية قعرردل  %1بنرران علررى الرردو ر ا مريكرري ( )%1 : 5132و  %5درهررم امرراراي ( )%5: 5132و  %2ا لرررى
( ، )%2 : 5132ب ررإفرتاض الزير ررادة او الر ررنقص احملتمل ررة واملعقولر ررة يف اسر ررعار الص رررن  .مل يكر ررن هنر رراك تغي ررا لر ررخل السر ررنة يف الطر رررا
واإلفرتاضات املستخدمة يف اعداد حتليل احلساسية.
ويف قالة ما اكا ارتفع  /اخنفض سعر صرن الدينار الكوي مقابل تل العمخت امجنبية وبافرتاض نسربة احلساسرية املرذكورة أعرخه ،
يكون تأثا كل على ربح السنة كما يلي:

ربح السنة
 13ديسمرب
 13ديسمبر
5132

دو ر أمريكي
درهم اماراي
الرى

د.ك

5132

د.ك

± 8,774

±14,046

± 5,325

±1,453

± 3,326

±1,197

وتتفراوت خمراقر تقلبرات صرررن العملرة امجنبيرة لررخل السرنة قسرب ق رم وقبيعررة املعرامخت .ولكرن ،ميكررن اعتبرار التحاليرل أعررخه
على أهنا متثل مدى تعرض اجملموعة ملخاقر تقلبات أسعار العملة امجنبية.
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 5123تابع  /مخاطر السوق
مخاطر معدالت الربح
ب)
تظير خماقر اسعار الفارده من اقتمالية التغا يف سعر الربح الذي قد يؤثر على الرحبية املستقبلية أو على القيمة العادل لخدوات
املالية .لخل السنة  ،قامت اجملموعة بتسوية كاملة للمراحبة الدارنة وعلي فإهنا غا معرضة ملخاقر معد ت الربح.
المخاطر السعرية
ج)
تتعرض اجملموعة ملخاقر التقلبات السعرية بالنسبة إلستثماراهتا  .يتم تصنيف ا ستثمارات  ،كاستثمارات بالقيمة العادلة من لخل
امرباح أو اخلسارر أو استثمارات متاقة للبيع.
و دارة املخرراقر الناجتررة عررن التقلبررات السررعرية سررتثماراهتا يف اموراا املاليررة تقرروم اجملموعررة بتنويررع بافظيررا ا سررتثمارية .وتررتم عمليررة
التنويع تل  ،بنان على قدود موضوعة من قبل اجملموعة.
يوضررح اجلرردول التررايل درجررات احلساسررية الر تتعرررض هلررا اجملموعررة واملتعلقررة باسررتثماراهتا يف اموراا املاليررة ،وعلررى أسرراس املخرراقر احملتملررة
مسعار تل اموراا كما يف تاريخ البيانات املالية اجملمعة .يوجد تغيا لخل السنة على امسراليب واإلفرتاضرات املسرتخدمة يف اعرداد
حتليل احلساسية  .اكا تغات اسعار اموراا املالية بنسبة  )%2 : 5132( %2بالزيادة  /النقصان فإن تأثا تلر التغراات علرى ربرح السرنة
وققوا امللكية ستكون كما يلي :
ققوا امللكية
ربح السنة
 13ديسمرب
 13ديسمبر
 13ديسمرب
 13ديسمبر
5132

استثمارات بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر
استثمارات متاقة للبيع

د.ك

1,173 
-

5132

د.ك

20125 
-

5132

د.ك

3,321 

31,152 

5132

د.ك

20125 

380143 

 5125مخاطر االئتمان
خماقر ا رتمان هري تلر املخراقر الر تنرتج عرن عردم قردرة قررن مرن أقرران امدوات املاليرة الوفران بالتزاماتر جتراه الطررن اآللرر مسرببا
بذل لسارة الطرن اآللر .ان سياسة اجملموعة جتاه تعرضيا ملخاقر ا رتمان تتطلب مراقبة تلر املخراقر بشركل داررم .كمرا حتراول
اجملموعة عدم تركيز تلر املخراقر علرى أفرراد أو موعرة عمرخن يف منراقق برددة أو مرن لرخل تنويرع تعامخهترا يف أنشرطة خمتلفرة .كمرا
يتم احلصول على ضمانات قيثما كان كل مناسبا.
ان مردى تعررض اجملموعرة ملخراقر ا رتمران بردود باملبرالال املدرجرة ضرمن امصرول املاليرة كمرا يف تراريخ املركرز املرايل وامللخصرة علرى النحررو
التايل:
 13ديسمرب
 13ديسمبر
كمم مدينة واصول ألرى
ارصدة لدى البنوك

5132

5132

313,061
1,324,417
3,052,211

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

د.ك

د.ك

ان ارصدة لدى البنوك بتفظ ا لدى مؤسسرات ماليرة كات كفرانة عالير  .باعتقراد ا دارة فران صرايف ا رصردة املدينرة مل يفرت موعرد
استحقاقيا و يوجد هبوط يف قيمتيا .
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5121

مخاطر السيولة

ان خماقر السيولة هي تل املخاقر ال تؤدي اىل عدم قدرة اجملموعة على الوفان بالتزاماهتا جتاه الغا عند استحقاقيا .وللحد من تل
املخاقر ،قامت ادارة اجملموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصوهلا بعد املذ بعني ا عتبار السيولة ومراقبة تل السيولة بشكل يومي.
يلخص اجلدول التايل قارمة استحقاا اخلصوم املالية للم موعة بإستخدام التدفقات النقدية غا املخصومة.
ما يزيد عن
 1الى 35
 3الى 1
خالل شهر
المجموع
سنه
شهر
أشهر
واحد
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 13ديسمبر 5132
الخصوم
126,381
126,381
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
4,991,588
4,862,528
129,060
كمم دارن ولصوم الرى
-

خالل شهر
واحد
د.ك

 13ديسمبر 5130

الخصوم
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
مراحبة دارنة
كمم دارن ولصوم الرى

.20

129,060

-

 3الى
أشهر
د.ك

1

3020818
3020818

4,862,528

 1الى
شهر
د.ك

35

1,306,250
4,833,648
6,139,898

126,381

ما يزيد عن
سنه
د.ك
110,394
1,312,500
1,422,894

5,117,969

المجموع
د.ك
110,394
2,618,750
201310222
000140211

قياس القيمة العادلة

 5323التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استخم لبيع اصل او دفع لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوا بتاريخ
القياس.
ان ا صول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل اجملمع يتم تصنيفيا اىل ثخثة مستويات من التسلسل اهلرمي للقيمة
العادلة .يتم حتديد املستويات الثخث بنان على قابلية املخقظة للمدلخت اهلامة للقياس وكل على النحو التايل:
 مستوى : 3 مستوى : 5 -مستوى : 1

اسعار مدرجة (غا معدلة) يف اسواا نشطة صول ولصوم مماثلة.
معطيات غا ا سعار املدرجة املتضمنة يف مستوى  3وال ميكن تتبعيا لألصول واخلصوم سوان بصورة مباشرة
(كا سعار) او بصورة غا مباشرة (معطيات متعلقة بامسعار) .
معطيات ا صول واخلصوم املالية ال تستند اىل معلومات سوقية ميكن تتبعيا (معطيات غا قابلة للمراقبة).
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 5325قياس القيمة العادلة لالدوات المالية
ان القيمة املدرجة لألصول واخلصوم املالية للم موعة الواردة يف بيان املركز املايل اجملمع ميكن ان تصنف على النحو التايل :
 13ديسمبر  13ديسمرب
5132
5132
أصول مالية
د .ك
د.ك
قروض ومدينون بالتكلفة المطفأة:
126,546
101,486
 كمم مدينة وأصول ألرى4,077,555
1,324,417
 نقد وأرصدة لدى البنوكاستثمارات متاحة للبيع
124,991
29,670
استثمارات متاقة للبيع – بالقيمة العادلة
236,825
236,825
استثمارات متاقة للبيع – بالتكلفة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
81,030
23,454
استثمارات بالقيمة العادلة من لخل امرباح أو اخلسارر
خصوم مالية :
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة:
 مكافاة هناية اخلدمة للموظفني مراحبات دارنة -كمم دارنة ولصوم ألرى

1,715,852

4,646,947

126,381
4,991,588
5,117,969

110,394
2,500,000
201310222
002510821

تعترب ا دارة املبالال املدرجة للقروض واملدينون واخلصوم املالية وال هي بالتكلفة املطفأة بأهنا مقاربة لقيميا العادلة.
يرتم حتديرد املسرتوى الرذي يرتم فير تصرنيف املوجرودات أو املطلوبررات املاليرة بنران علرى أدىن مسرتوى مرن مردلخت ميمرة لقيراس القيمررة
العادلررة .ان ا صررول واخلصرروم املاليررة املقاسررة بالقيمررة العادلررة علررى اسرراس دوري يف بيرران املركررز املررايل اجملمررع يررتم تصررنيفيا اىل التسلسررل
اهلرمي للقيمة العادلة على النحو التايل:
 13ديسمبر 5132
المجموع
مستوى 1
مستوى 5
مستوى 3
ايضاح
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
اس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــالل األرب ــاح أو
الخسائر

بددة عند التحقق املبدري

اوراا مالية غا مسعرة
صناديق غا مسعرة
استثمارات متاحة للبيع
اسيم ملكية بلية مسعرة
صناديق بلية غا مسعرة
صافي القيمة العادلة
 13ديسمبر 5130

اس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــالل األرب ــاح أو
الخسائر

بددة عند التحقق املبدري

اوراا مالية غا مسعرة
صناديق غا مسعرة
استثمارات متاحة للبيع
اسيم ملكية بلية مسعرة
صناديق بلية غا مسعرة
صافي القيمة العادلة

ب
ب
أ
ب
ايضاح
ب
ب
أ
ب

-

-

23,454
-

23,454
-

29,670
29,670

-

23,454

29,670
53,124

مستوى
د.ك

مستوى
د.ك

3

5

مستوى
د.ك

1

المجموع
د.ك

-

-

23,454
57,576

23,454
57,576

39,330
39,330

-

85,661
166,691

39,330
85,661
206,021

مل تكن هنال حتويخت بني املستويني  3و  5لخل فرتة التقارير املالية.
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5325

تابع  /قياس القيمة العادلة لالدوات المالية

القياس بالقيمة العادلة
الطرا وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مل تتغا باملقارنة مع فرتة التقارير املالية السابقة.
أ) اوراق مالية مسعرة
مجيع ا سيم العادية املدرجة يتم تداوهلا عموما يف اسواا ا وراا املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل آلر عروض اسعار بتاريخ
التقارير املالية.
ب) استثمارات غير مسعرة
تتضمن البيانات املالية ملكيات يف اوراا مالية غا مدرجة  ،بفظة وصناديق  ،يتم قياسيا بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة
باستخدام قريقة التدفقات النقدية املخصومة وال تتضمن بعض ا فرتاضات غا املدعومة من اسعار او معد ت سوقية منتظمة.
مستوى  : 1قياسات القيمة العادلة
ان اصول ولصوم اجملموعة املالية املصنفة ضمن املستوى  1تعتمد على تقنيات تقييم تستند اىل معطيات هامة تعتمد على بيانات سوقية
منتظمة  .كما ان ا دوات املالية ضمن هذا املستوى ميكن تسويتيا من بداية السنة املالية اىل هنايتيا كما يلي:

امرصدة ا فتتاقية
ارباح او لسارر مس لة يف:
 بيان امرباح أو اخلسارر ايرادات شاملة الرى احملصل من البيعامرصدة النيارية

 13ديسمبر 5132
استثمارات بالقيمة استثمارات متاحة
للبيع
العادلة
د.ك
د.ك

81,030

85,661

)(25,409
)(32,167
23,454

)(35,687
)(49,974
-

 13ديسمرب 5132

استثمارات بالقيمة
العادلة
د.ك

2,430,890

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

استثمارات
متاقة للبيع
د .ك

227,217

137,874
)(279,430
85,661

يقوم الفريق املايل لل م موعة باجران عمليات تقييم للبنود املالية غراض التقارير املالية ،قا يف كل القيم العادلة للمستوى  .1يتم التيار
تقنيات التقييم بنان على لصارص كل اداة مالية دن زيادة ا ستفادة من املعلومات السوقية.
ان تقنيات التقييم املستخدمة لخدوات املصنفة ضمن املستوى  1مبينة ادناه:
ان القيمة العادلة لخدوات املالية غا املتاجر ا يف سوا نشط (مثل ا وراا املالية غا املسعرة) يتم حتديدها باستخدام تقنيات التقييم.
كما ان القيمة العادلة لخستثمارات يف ا وراا املالية غا املسعرة هي تقريبا امجايل القيمة املقدرة لخستثمارات املعنية كما لو مت حتقيقيا
بتاريخ بيان املركز املايل.
عند حتديد القيمة العادلة لتل ا ستتثمارات ،يقوم مدران ا ستثمار باستخدام قرا متنوعة والقيام بافرتاضات مبنية على اقوال السوا
املوجودة بتاريخ كل مركز مايل .كما قام مدران ا ستثمار باستخدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي املخصوم واسعار املعامخت ا لاة
ومضاعفات السوا لتحديد القيمة العادلة.
ان تغيا املدلخت لتقييمات املستوى  1اىل افرتاضات بديلة بتملة ومعقولة لن يغا بشكل كبا املبالال املس لة يف بيان امرباح أو اخلسارر
اجملمع او امجايل ا صول او امجايل اخلصوم او امجايل ققوا امللكية.
ان التأثا على بيان امرباح أو اخلسارر اجملمع وبيان امرباح أو اخلسارر والدلل الشامل اآللر اجملمع سيكون غا جوهري اكا كان التغا يف
املخاقر كات الصلة املستخدم لتقدير القيمة العادلة ستثمارات املستوى  1بنسبة .%2
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 5321قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية
مت تقييم القيمة العادلة للعقرارات ا سرتثمارية يف  13ديسرمرب  5132وقرد مت تصرنيفيا ضرمن املسرتوى  1للتسلسرل اهلرمري للقيمرة العادلرة وقرد
مت عرض املطابقات يف إيضاح .31
وصف املدلخت اهلامة غا املدعومة قصادر ميكن حتديدها لتقييم امصول غا املالية:
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية وفقا لطريقة أسعار السوا ،من لخل مقيمني يألذون باعتبارهم أسعار املعاملة للعقارات
والعقارات املماثلة .تعد مدلخت التقييم اهلامة غا املدعومة قصادر ميكن حتديدها املستخدمة لغرض التقييم هي سعر السوا للقدم/املرت
املربع وهي ختتلف من عقار آللر .سيؤدي قدوث تغيا معقول يف هذه املدلخت إىل قيمة تعادل التغا يف القيمة العادلة.

.22

أهداف ادارة رأس المال

ان أهدان اجملموعة اخلاصة بإدارة رأس املال هي التأكيد على مبدأ اإلستمرارية للم موعة وحتقيق العارد املناسب للمسامهني ،وكل من
لخل استغخل افضل هليكلة رأس املال .
يتكون راس مال اجملموعة من امجايل ققوا امللكية ناقصا اقتياقي القيمة العادلة واقتياقي حتويل عمخت اجنبيرة بقيمرة  13,426,366د.ك
( 3102110531 : 5132د.ك) .تقوم اجملموعة بادارة هيكلية رأس املال وعمل التعديخت الآلزمة  ،على ضون التغاات يف الظرون
ا قتصادية واملخاقر املرتبطة بأصول اجملموعة .وللمحافظة على هيكلية رأس املال أوتعديليا ،قد تقوم اجملموعة بتعديل املبالال املدفوعة
كتوزيعات أرباح للمسامهني أو عوارد رأس املال على املسامهني أو اصدار أسيم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات.

.23

التزامات طارئة

.26

حدث الحق

اإللتزامات الطاررة يف  13ديسمرب  5132متثل لطابات ضمان قبلال  6,000د.ك ( 20111 :5132د.ك).

ققا لتاريخ التقرير املايل ،ويف اجتماع املنعقد بتاريخ  2فرباير
غا عادية ملناقشة التايل :
 املوافقة على تفويض ل ادارة الشركة امم بالقيام ببيع كافة اصول الشركة امم تدرجييا لخل مدة سنتني ماليتني اعتبارا من العاماملايل  5132واستخدام املبالال احملصلة من البيع لتخفيض رأس مال الشركة امم.
 املوافقة على ختفيض راس مال الشركة امم ققدار  303200100د.ك بسبب زيادت عن قاجة الشركة  ،ويكون ختفيض راس املال من 3100200100د.ك ليصبح راس املال املصرح ب واملدفوع بالكامل مبلال  402110111د.ك مقسمة على  4201110111سيم وبقيمة
امسية قدرها  311فل كوي للسيم الواقد.
5132

 ،قرر ل

ادارة الشركة ا م الدعوة اىل انعقاد مجعية عامة
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