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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 نضع بين أيديكم التقرير
السنوي لشركة الراية العالمية العقارية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  9211متضمناً تقرير هيئة الرقابة
الشرعية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى البيانات المالية المجمعة.
إخواني المساهمين :
لقد أثبتت التطورات اإلقتصادية في عام  6102ما كان متوقعا من وجود تقلبات وصعوبات تواجه اإلستثمار العقاري في السوق
المحلية ودول المنطقة المتواجد بها استثمارات الشركة من ركود وانخفاض في األسعار  ،وفي ظل هذه الظروف اإلقتصادية الصعبة
فقد أولت إدارة " الراية العالمية " أهمية كبيره خالل عام  6102لتنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية لعام 6102
المتعلق ببيع كافة أصول الشركة تدريجيا خالل مدة سنتين ماليتين بغرض إسترداد المساهمين لحصصهم في رأس المال في إطار
الخطة التي وضعها مجلس اإلدارة  ،حيث تمكنت اإلدارة وبحمد اهلل من بيع األصول العقارية الواقعة في دولة اإلمارات المتحدة
كمرحلة أولى من خطة البيع  ،وتشكل تلك األصول نسبة  %01من إجمالي أصول " الراية العالمية " في عام  ، 6102وتم
استثمار ناتج بيع األصول في وديعة استثمارية سارية المفعول لحين توزيعها على مساهمي الشركة من خالل اإلجراءات الرسمية
المتبعة .
إخواني المساهمين :
تشير البيانات المالية في نهاية عام  6102إلى أن إجمالي موجودات الشركة بلغ  0030مليون دينار كويتي مقارنة مع  0236مليون
دينار في عام  ، 6102كما قدرت حقوق المساهمين بحوالي  0032مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنسبة  %01عن عام 6102
 ،وبالتالي بلغت إجمالي الخسائر  115,210دينار كويتي سيتم خصمها تلقائيا من رصيد األرباح المرحلة .
وترجع أسباب هذه الخسائر والتي في معظمها خسائر غير محققة إلى إنخفاض تقييم األصول العقارية .
ومننن جانننب فخننر فقنند بننادرت اإلدارة خننالل السنننة الماليننة  9211العمننل علننى ترشننيد المصنناريف االداريننة وخفننض النفقننات وااللت ازمننات
المالية الشهرية إلى أقصى حد ممكن حيث إنخفضت في حدود نسبة  %8مقارنة مع العام السابق وهو منا سنينعكس باإليجناب بشنكل
واضح في العام المالي  9212خاصة مع مزيد من إجراءات التخفيض في المصاريف التي بدأت الشركة في اتخاذها بما يتناسب مع
اإلحتياجات التشغيلية للفترة القادمة .
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إخواني المساهمين :
إن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار 1,621,111د.ك ( أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي )
بما نسبته  %11364من رأس المال بسبب عدم حاجة الشركة إليه تفيذاً ( للمرحلة األولى ) من خطة إسترداد المساهمين لحصصهم
في رأس المال بناء على موافقة الجمعية العامة لبيع أصول الشركة تدريجيا  ،وتجدر اإلشارة بأنه في العام الماضي  6102تم
استرداد المساهمين نسبة  % 01342من رأس مال الشركة.
كما إن مجلس اإلدارة لم يحصل على أية منافع أو مزايا هذا العام وكذلك في العام المالي السابق  9212سوى منح مبلغ عشرة فالف
دينار كويتي لرئيس مجلس اإلدارة عن عام  9211نظير جهودها ومتابعتها المباشرة ألعمال اإلدارة التنفيذية بناء على التفويض
الممنوح لها من مجلس اإلدارة  ،علما بأن الشركة ليس بها منصب رئيس تنفيذي .
هذا العام  ، 9212سيمضي مجلس اإلدارة قدماً بإذن اهلل تعالى في استكمال خطة بيع األصول ( المرحلة الثانية ) والتخارج من
اإلستثمارات المالية المتبقية  ،وستبذل اإلدارة أقصى جهودها لتحقيق أعلى عائد على االستثمار عند البيع أو التخارج بما يحقق
مصلحة المساهمين.
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 الوزراء حفظهم اهلل،
كما أتقدم بالشكر إلى السادة المساهمين والى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين على جهودهم المخلصة وتفانيهم في
سبيل تعزيز ودعم الشركة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

وفاء براك الطبطبائي
رئيـس مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

1

تقرير مراقب الحسابات المستقل

اىل السادة املسامهني

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

الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
قمنا بتدقيق البيانات املالية اجملمعة لشركة الراية العاملية العقارية ("الشركة االم") والشركات التابعة هلا (اجملموعة) ،واليت تتضمن بيان املركز
املايل اجملمع كما يف  13ديسمرب  ، 6132وبيان األرباح أو اخلسائر اجملمع وبيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر اجملمع ،وبيان
التغريات يف حقوق امللكية اجملمع وبيان التدفقات النقدية اجملمع للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وااليضاحات حول البيانات املالية اجملمعة،
مبا يف ذلك ملخص السياسات احملاسبية اهلامة.
برأينا ،أن البيانات املالية اجملمعة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل اجملمع للمجموعة كما يف  13ديسمرب
 ،6132وعن نتائج أعماهلا اجملمعة وتدفقاهتا النقدية اجملمعة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .أن مسئولياتنا وفق تلك املعايري قد مت شرحها ضمن بند مسئوليات مراقب
احلسابات حول تدقيق البيانات املالية اجملمعة الوارد يف تقريرنا .كما اننا مستقلون عن اجملموعة وفقا ملتطلبات ميثاق األخالقية للمحاسبني
املهنيني الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري أخالقية احملاسبني  ،كما قمنا باإللتزام مبسئولياتنا األخالقية مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وميثاق
االخالقية .اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها ،كافية ومالئمة لتكون أساسا يف ابداء رأينا.
الشك المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية
كما هو مبني يف االيضاح رقم  31حول البيانات املالية اجملمعة ،قرر مسامهو الشركة االم استبعاد اصول الشركة االم خالل فرتة سنتني تبدأ
من  61مارس  .6132مل يتم اجراء اية تعديالت يف هذه البيانات املالية اجملمعة حيث انه من املتوقع ان تواصل اجملموعة انشطتها للمستقبل
املنظور وعلى االقل ملدة االثين عشر شهرا القادمة.
يشري هذا االمر اىل وجود شك مادي يف قدرة اجملموعة على االستمرارية .ان رأينا غري معدل فيما يتعلق هبذا االمر.
معلومات أخرى
ان االدارة مسؤولة عن املعلومات االخرى .تتمثل املعلومات األخرى بتقرير جملس إدارة الشركة األم باستثناء البيانات املالية اجملمعة وتقرير
التدقيق اخلاص بنا.
ان رأينا حول البيانات املالية اجملمعة ال يغطي املعلومات االخرى املرفقة وحنن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيدات على تلك
املعلومات.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية اجملمعة ،فان مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات االخرى واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر فيما اذا كانت
املعلومات االخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات املالية اجملمعة املرفقة أو مع معلوماتنا اليت مت احلصول عليها أثناء عملية التدقيق او غري
ذلك من األمور اليت قد يشوهبا اخطاء مادية .وإذا ما استنتجنا ،بناء على االعمال اليت قمنا هبا ،بان هناك فعال اخطاء مادية ضمن تلك
املعلومات االخرى ،فاملطلوب منا بيان تلك األمور .ليس لدينا اي شيء للتقرير عنه يف هذا الشأن.
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مسئولية االدارة حول البيانات المالية المجمعة
ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية اجملمعة بشكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  ،وعن نظام
الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية اجملمعة بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو
اخلطأ.
والعداد تلك البيانات املالية اجملمعة ،تكون ادارة اجملموعة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على حتقيق االستمرارية ،واالفصاح ،عند احلاجة،
عن األمور املتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسيب ،ما مل يكن بنية االدارة تصفية اجملموعة أو ايقاف أنشطتها،
أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية سوى اختاذ هذا اإلجراء.
مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
ان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية اجملمعة ،بشكل متكامل ،خالية من فروقات مادية ،سواء كانت ناجتة عن
الغش أو اخلطأ ،واصدار تقرير التدقيق الذي حيتوي على رأينا .ان التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية املستوى ،ولكنها ال تضمن بأن
مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري الدولية للتدقيق ،سوف تكتشف دائما األخطاء املادية يف حالة وجودها .إن الفروقات ميكن أن
تنشأ من الغش أو اخلطأ وتعترب مادية سواء كانت منفردة أو جمتمعة ،عندما يكون من املتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدم
بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية اجملمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق ،نقوم مبمارسة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبستوى من الشك املهين طيلة أعمال
التدقيق .كما أننا:
 نقوم بتحديد وتقييم خماطر الفروقات املادية يف البيانات املالية اجملمعة ،سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ ،وتصميم وتنفيذ اجراءات
التدقيق املالئمة اليت تتجاوب مع تلك املخاطر ،واحلصول على أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأينا.إن خماطر عدم
اكتشاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعترب أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ ،حيث أن الغش قد يشمل تواطؤ ،أو تزوير،
أو حذوفات مقصودة ،أو عرض خاطئ أو جتاوز إلجراءات الضبط الداخلي.
 استيعاب اجراءات الضبط الداخلي اليت هلا عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف ،ولكن ليس لغرض
ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة وااليضاحات املتعلقة هبا واملعدة من قبل االدارة.
 االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس احملاسبية يف حتقيق مبدأ االستمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها ،سوف
نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشري اىل وجود شكوك جوهرية حول قدرة اجملموعة على
حتقيق االستمرارية .واذا ما توصلنا اىل وجود تلك الشكوك اجلوهرية ،فان علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق واىل
االفصاحات املتعلقة هبا ضمن البيانات املالية اجملمعة ،أو يف حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غري مالئمة ،سوف يؤدي ذلك اىل
تعديل رأينا .ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها حىت تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك فإنه قد يكون هناك
أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي اىل عدم قدرة اجملموعة على حتقيق االستمرارية.
 تقييم االطار العام للبيانات املالية اجملمعة من ناحية العرض والتنظيم والفحوى ،مبا يف ذلك االفصاحات ،وفيما اذا كانت تلك البيانات
املالية اجملمعة تعكس املعامالت واألحداث املتعلقة هبا بشكل حيقق العرض الشامل بشكل عادل.
 احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلاصة بالشركات او األنشطة األخرى الواردة ضمن اجملموعة البداء رأي
حول البيانات املالية اجملمعة .اننا مسؤولون عن توجيه واالشراف على واداء اعمال تدقيق اجملموعة .ال نزال املسؤولني الوحيدين عن رأينا
حول اعمال التدقيق اليت قمنا هبا.
لقد قمنا بالعرض على االدارة  ،وضمن امور أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق واألمور اجلوهرية األخرى اليت مت اكتشافها ،مبا يف ذلك أية
نقاط ضعف جوهرية يف نظام الضبط الداخلي اليت لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.
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التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا أن الشركة االم حتتفظ بسجالت حماسبية منتظمة وان البيانات املالية اجملمعة والبيانات الواردة يف تقرير جملس ادارة الشركة االم فيما
يتعلق هبذة البيانات املالية اجملمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك السجالت .وقد حصلنا على كافة املعلومات وااليضاحات اليت رأيناها
ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات املالية اجملمعة تتضمن مجيع املعلومات اليت يتطلبها قانون الشركات رقم ( )3لسنة  6132والئحته
التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة االم ،والتعديالت الآلحقة هلم ،وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية ،وأنه يف حدود
املعلومات اليت توفرت لنا ،مل تقع خالل السنة املنتهية يف  13ديسمرب  ، 6132خمالفات ألحكام قانون الشركات والآلئحة التنفيذية أو عقد
التأسيس أو النظام األساسي للشركة االم ،والتعديالت الآلحقة هلم ،على وجه يؤئر ماديا يف نشاط الشركة االم أو مركزها املايل.

عبداللطيف حممد العيبان ()CPA
(مراقب مرخص رقم  49فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

الكويت
 66فرباير6132

2

البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 9216

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

اإليرادات
صايف ايرادات تأجري العقارات
التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
خسارة من بيع عقارات استثمارية
صايف اخلسارة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
خسارة من بيع استثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات مراحبة وايرادات اخرى

ايضاحات

6132

6132

د.ك

د.ك

1

504,385

614,549

31

()386,18261

71,114

)(117,630

-

()618222

)(25,409

)(65,234

)(35,687

9,674

6,551

102,480

9,348

(),118112

640,466

المصاريف واالعباء االخرى
تكاليف موظفني
مصاريف عمومية واداريه
استهالك واطفاء
تكاليف متويل
(خسارة)  /ربح حتويل عملة اجنبية
(الخسارة)  /الربح قبل مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة
ومخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
خمصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
خمصص الزكاة
خمصص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
(خسارة)  /ربح السنة
الخاص بـ :
مسامهي الشركة االم
احلصص غري املسيطرة
(خســارة)  /ربحيــة الســهس االساســية والمخففــة الخالــة بمســاهمي الشــركة االم
(فلس)

السنة المنتهية السنة املنتهية
في  13ديسمبر يف  13ديسمرب

4

()31,8221

)(192,568

)(48,572

)(54,168

)(602

)(920

-

)(28,664

)(3,974

1,761

()6238111

)(274,559

()383668311

365,907

-

)(3,313

-

)(3,842

-

-

()383668311

358,752

(),118213

123,131

)(312,602

)(2,258

()383668311

358,752

(),131

3.36

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة .
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بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

(خسارة)  /ربح السنة

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السنة املنتهية
يف  13ديسمرب

6132

6132

د.ك

د.ك

()383668311

358,752

(خسائر)  /ايرادات شاملة أخرى :
البنود اليت سيتم إعادة تصنيفها اىل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع يف فرتات الحقة :

فروقات حتويل ناجتة من العمليات األجنبية
استثمارات متاحة للبيع :
 صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل السنة احملول إيل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع من البيعامجايل اإليرادات ( /اخلسائر) الشاملة االخرى
اجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للسنة
الخاص بـ :
مسامهي الشركة االم
احلصص غري املسيطرة

)(13,593

()22,236

)(13,800

)(9,661

218111

-

41,607

()22,121

()381,18212

641,124

()1218621

914,221

)(337,229

)(116,181

()381,18212

641,124

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة .
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بيان المركز المالي المجمع
األلول
األلول غير المتداولة
اثاث ومعدات
عقارات استثماريه
اصول غري ملموسة
استثمارات متاحه للبيع
االلول المتداوله
ذمم مدينه واصول اخرى
استثمارات بالقيمة العادله من خالل األرباح أو اخلسائر
وديعة قصرية األجل
نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع األلول
حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
رأس املال
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
أرباح مرحلة
حقوق امللكية خاصة مبسامهي الشركة األم
احلصص غري املسيطرة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم غير المتداولة
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
الخصوم المتداوله
ذمم دائنة وخصوم أخرى

ايضاحات

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

6132

373
,83138131
196
236,825
,82118133

212
13,519,329
564
266,495
31,212,449

36
31
39

125,988
286218111
1118112
2813281,2
3183628112

101,486
23,454
3,169,932
1,449,357
15,236,351

32
32
32

9,600,000
334,098
334,098
26,772
383138216
3382,28221
)(3,605,751
18,,18,11

10,757,077
334,098
334,098
)(55,200
15,738
2,001,093
13,386,904
)(3,268,522
10,118,382

134,307
134,307

126,381
126,381

283118111
283118111
2862286,2
3183628112

4,991,588
4,991,588
5,117,969
15,236,351

31
33

17

مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة .
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الرليد في  3يناير

رأس
المـال
د.ك
6132

احتياطي
قانوني
د.ك

الحصص غير
المسيطرة

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

المجموع
الفرعي
د.ك

د.ك

المجموع

د.ك

10,757,077

334,098

334,098

)(55,200

15,738

2,001,093

13,386,904

)(3,268,522

10,118,382

ختفيض رأس املال (ايضاح )31

)(1,157,077

-

-

-

-

-

)(1,157,077

-

)(1,157,077

املعامالت مع املسامهني

)(1,157,077

-

-

-

-

-

)(1,157,077

-

)(1,157,077

-

-

-

-

-

(),118213

(),118213

)(312,602

()383668311

-

-

-

55,200

11,034

-

66,234

)(24,627

41,607

-

-

-

55,200

11,034

(),118213

()1218621

)(337,229

()381,18212

9,600,000

334,098

334,098

-

26,772

383138216

3382,28221

)(3,605,751

18,,18,11

خسارة السنة
ايرادات ( /خسائر) أخرى شاملة
امجايل الدخل ( /اخلسارة) الشاملة للسنة
الرليد في  13ديسمبر

6132

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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تابع  /بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الرليد في  3يناير

احتياطي
قانوني
د.ك

رأس
المـال
د.ك

الحصص غير
المسيطرة

حقوق الملكية الخالة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
تحويل
أرباح
احتياطي
عمالت
احتياطي
مرحلة
أجنبية
اختياري القيمة العادلة
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

توزيعات أرباح

-

-

-

-

-

)(537,854

)(537,854

-

)(537,854

املعامالت مع املسامهني

-

-

-

-

-

)(537,854

)(537,854

-

)(537,854

-

-

-

-

-

361,010

361,010

)(2,258

358,752

-

-

-

)(9,661

58,211

-

48,550

()331,461

)(65,373

امجايل (اخلسارة)  /الدخل الشامل للسنة

-

-

-

)(9,661

58,211

361,010

409,560

()332,313

293,379

احملول اىل اإلحتياطيات

-

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

2015

ربح السنة
(خسائر)  /ايرادات أخرى شاملة

الرليد في  13ديسمبر

2015

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية .
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بيان التدفقات النقديه المجمع
أنشطة التشغيل

(خسارة) /ربح السنة
تعديالت :
استهالك واطفاء
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
ايرادات توزيعات ارباح
التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
خسارة من بيع عقارات استثمارية
ايرادات مراحبة وإيرادات أخرى
خسارة من بيع استثمارات متاحة للبيع
تكاليف متويل
التغريات يف اصول وخصوم التشغيل :
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
ذمم مدينه وأصول اخرى
ذمم دائنه وخصوم اخرى
املدفوع من مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
لافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

اضافات على عقارات استثمارية
احملصل من بيع عقارات استثمارية
احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح مستلمة
ايرادات مراحبة وإيرادات أخرى مستلمة
وديعة قصرية األجل
لافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

املدفوع من مراحبات دائنة
تكاليف متويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
مبالغ مدفوعة للمسامهني نتيجة ختفيض رأس املال
لافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
لافي النقص في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد يف بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السنة املنتهية
يف  13ديسمرب
6132

6132

د.ك

د.ك

()383668311

358,752

213

920

318133

31,363

)(9,674

)(6,551

386,18261

)(71,114

117,630

-

)(102,480

)(9,348

65,234

35,687

-

28,664

6218122

122,313

618222

57,573

228221

25,060

282,1

()321,232

)(9,385

()6,319

332,369

629,439

)(3,780

)(2,558

3,973,696

-

19,636

49,973

18212

2,223

368233

4,191

()286218111

-

)(238,363

63,314

-

)(2,500,000

-

)(112,500

)(39,720

)(478,866

)(1,038,907

-

)(1,078,627

)(3,091,366

)(984,621

)(2,753,138

1,324,417

4,077,555

339,796

1,324,417

ان االيضاحات املبينة على الصفحات  11 - 39تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة .
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
.1

التأسيس والنشاط

.2

أساس االعداد

.3

بيان االلتزام

تأسست شركة الراية العاملية العقاريةة – ش.م.ك (مقفلةة) ("الشةركة االم") بتةاريخ  1يوليةو  6112طبقةا الحكةام قةانون الشةركات التجاريةة كشةركة
مسامهة كويتية مقفلة .
تتضةةمن اهةةداف الشةةركة االم مجيةةع األنشةةطة العقاري ةة سةواء كانةةت لصةةاا الشةةركة أو لصةةاا أط ةراف أخةةرى وذلةةك انسةةجاما مةةع أحكةةام الش ةريعة
اإلسالمية  .تتمثل هذه األنشطة يف التايل :
 متلك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها حلساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغري  ،وكل ذلةك مبةا الخيالف األحكام املنصوص عليها يف القوانني القائمة وما حظرته من اإلجتةار يف قسةائم السةكن اخلةاص علةى النحةو الةذي نصةت عليةه هةذه
القوانني.
 متلك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج. إعداد الدراسات وتقدمي اإلستشارات يف اجملاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط املطلوبة يف من يزاول تقدمي هذه اخلدمة. متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية وإجيارها واستئجارها. القيةةام بأعمةةال الصةةيانة املتعلقةةة باملبةةاين والعقةةارات اململوكةةة للشةةركة وللغةةري مبةةا يف ذلةةك أعمةةال الصةةيانة وتنفيةةذ األعمةةال املدنيةةة وامليكانيكيةةةوالكهربائية واملصاعد وأعمال تكييف اهلواء مبا يكفل احملافظة على املباين وسالمتها.
 إدارة وتشغيل واستثمار وإجيار واستئجار الفنادق والنوادي واملوتيالت وبيوت الضيافة واإلسرتاحات واملنتزهات واحلدائق واملعارض واملطاعموالكافيرتيةات واجملمعةةات السةةكنية واملنتجعةةات السةياحية والصةةحية واملشةةروعات الرتوحييةةة والرياضةةية واحملةالت وذلةةك علةةى خمتلةةف الةةدرجات
واملستويات شامال مجيع اخلدمات األصلية واملساعدة واملرافق امللحقة هبا وغريها من اخلدمات الالزمة هلا.
 تنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة. إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول هبا يف الوزارة. متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية وإدارهتا. استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. املسةامهة املباشةةرة لوضةع البنيةةة األساسةية للمنةةاطق واملشةاريع السةةكنية والتجاريةة والصةةناعية بنظةام "البنةةاء والتشةغيل والتحويةةل" ( )BOTوإدارةاملرافق العقارية بنظام (.)BOT
يف مجيع احلاالت  ،فإن مجيع أنشطة الشركة األم يتم تنظيمها وفقا ألحكام الشةريعة اإلسةالمية .تعتةرب مجيةع القةرارات الصةادرة عةن جلنةة الشةريعة
ملزمة للشركة االم .
تتضمن اجملموعة الشركة االم  ،والشركات التابعة هلا  .ان تفاصيل الشركات التابعة موضحة ضمن ايضاح رقم . 2
مت اصدار قانون الشركات اجلديد رقم ( )3لسنة  6132يف  69يناير  6132ومت نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  3فرباير  6132والذي مبوجبه مت
الغاء قانون الشركات رقم ( )62لسنة  6136والتعديالت الآلحقة له وفقا لنص املادة رقم ( .)2سوف يتم تفعيل القانون اجلديد بأثر رجعي
اعتبارا من  62نوفمرب  . 6136مت إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )3لسنة  6132يف  36يوليو  6132ومت نشرها يف اجلريدة الرمسية بتاريخ
 32يوليو  6132واليت مبوجبها مت الغاء الالئحة التنفيذية للقانون رقم  62لسنة .6136
عنوان مكتب الشركه األم املسجل هو  :ص.ب  62611 :الصفاة  -31361 -دولة الكويت .
مت اعتماد اصدار البيانات املاليه اجملمعة من قبل جملس إدارة الشركة االم بتاريخ  66فرباير  6132وهي خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية
للمسامهني.

مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التارخيية باستثناء األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو اخلسائر واألصول املالية املتاحة للبيع والعقارات االستثمارية واليت مت قياسها بالقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت ("د.ك )".وهي العملة الرئيسية والعرض للشركة االم.
اختارت اجملموعة عرض"بيان االرباح او اخلسائر والدخل الشامل اآلخر" يف قائمتني" :بيان االرباح او اخلسائر" و "بيان االرباح او اخلسائر
والدخل الشامل اآلخر"
مت إعداد هذه البيانات املالية اجملمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية.
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 213المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد  3يناير  6132واليت مت تطبيقها من قبل اجملموعة لكن مل يكن هلا
أي أثر جوهري على املركز املايل او نتائج السنة .فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة:
يفعل للفرتات املالية
اليت تبدأ يف
املعيار أو التفسري
 3يناير 6132
معيار احملاسبة الدويل رقم  1مبادرة االفصاح – تعديالت
 3يناير 6132
معيار احملاسبة الدويل رقم  11و  38توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء – تعديالت
 3يناير 6132
معيار احملاسبة الدويل رقم  92طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة – تعديالت
 3يناير 6132
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12و  19ومعيار احملاسبة الدويل رقم  98املنشآت االستثمارية :تطبيق
استثناء التجميع – تعديالت
 3يناير 6132
التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 6139-6136

معيار المحاسبة الدولي رقس  3مبادرة االفصاح – تعديالت

تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  3باجراء التغريات التالية:
● املادية :توضح التعديالت بان ( )3املعلومات الجيب حجبها بالتجميع او بتقدمي معلومات غري مادية )6( ،اعتبارات املادية تنظبق على
كل اجزاء البيانات املالية ،و ( )1حىت عندما يتطلب املعيار افصاحا حمددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.
● بيان املركز املايل وبيان االرباح واخلسائر والدخل الشامل اآلخر :تقوم التعديالت مبا يلي )3( :تقدمي توضيح بان قائمة بنود املفردات
اليت سيتم عرضها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها كما هو مناسب وكذلك تقدمي ارشادات اضافية حول اجملاميع الفرعية
يف هذه البيانات و ( )6توضيح ان حصة املنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات الزميلة احملتسبة حسب حقوق امللكية
وشركات احملاصة يتعني عرضها يف جمموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال يف االرباح واخلسائر.
● مالحظات :تقوم التعديالت باضافة امثلة اضافية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتوضيح ان قابلية الفهم واملقارنة جيب النظر فيها
عند حتديد ترتيب املالحظات والثبات ان املالحظات ال حتتاج اىل عرضها بالرتتيب احملدد حىت اآلن يف الفقرة  339من معيار احملاسبة
الدويل رقم  .3كما قام جملس معايري احملاسبة الدولية ايضا حبذف االرشادات وثلة املتعلقة بتحديد السياسات احملاسبية اهلامة اليت
لوحظ اهنا من احملتمل ان تكون غري مفيدة.

معيار المحاسبة الدولي رقس  32و  1,بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – تعديالت

مت بيان التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )32املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم ( )11االصول غري امللموسة:
 تعترب طريقة استهالك االصول على أساس الدخل الناتج من النشاط املستخدم به ذلك االصل طريقة غري مناسبة الستهالك
املمتلكات واالالت واملعدات.
 تعترب طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غري امللموس طريقة غري مناسبة بشكل عام باستثناء
بعض احلاالت احملددة.
• التوقعات اليت تشري اىل اخنفاض سعر البيع للمواد اليت يتم انتاجها باستخدام اصول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد
جتاري بطىء واليت بدورها قد تؤدي اىل اخنفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.

معيار المحاسبة الدولي رقس  61طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة – تعديالت

ان التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم " 62البيانات املالية املنفصلة" تسمح بان يتم اختياريا احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات
التابعة وشركات احملاصة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقس
تعديالت

31

و

36

ومعيار المحاسبة الدولي رقس

6,

المنشآت االستثمارية :تطبيق استثناء التجميع –

هتدف التعديالت اىل توضيح اجلوانب التالية:
االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة :تؤكد التعديالت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة لشركة ام متوسطة متاح للشركة
•
اليت هي شركة تابعة لشركة استثمارية حىت لو قامت الشركة االستثمارية بقياس مجيع الشركات التابعة هلا بالقيمة العادلة.
الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة  :ان الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق باالنشطة
•
االستثمارية للشركة ال جيب جتميعها اذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة استثمارية.
تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل مستثمر شركة غري استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فيها :عند تطبيق طريقة حقوق
•
املل كية على شركة زميلة او شركة حماصة ،عندها ميكن للشركة غري االستثمارية املستثمرة يف شركة استثمارية االحتفاظ بقياس القيمة
العادلة املطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة احملاصة حلصصها يف الشركات التابعة.
االفصاحات املطلوبة :الشركة االستثمارية اليت تقيس الشركات التابعة هلا بالقيمة العادلة تقوم بتقدمي االفصاحات املتعلقة بالشركات
•
االستثمارية املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .36
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تابع  /المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة
 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 2تقوم هذه التعديالت باضافة ارشادات حمددة يف املعيار الدويل للتقارير املالية-

-

6132-6136

رقم  2يف احلاالت اليت تقوم فيها املنشأة باعادة تصنيف االصل من حمتفظ به لغرض البيع اىل حمتفظ به لغرض التوزيع والعكس
بالعكس ويف احلاالت اليت تتوقف فيها حماسبة االصل احملتفظ به لغرض التوزيع.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 2تقوم هذه التعديالت بتقدمي ارشادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد
اخلدمات مستمر باالنشغال يف االصل احملول ،والتوضيح حول موازنة االفصاحات يف البيانات املالية .
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  - 34تقوم هذه التعديالت بتوضيح أن سندات الشركات ذات اجلودة اإلئتمانية العالية
املستخدمة يف تقييم معدل اخلصم اخلاص مبنافع ما بعد اخلدمة جيب تقوميه بنفس العملة اليت ستدفع هبا تلك املنافع.
التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  – 19تقوم هذه التعديالت بتوضيح معىن "يف مكان آخر يف التقرير املرحلي" وتتطلب
اسنادا ترافقيا.

 216المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
بتاريخ املصادقة على هذه البيانات املالية اجملمعة  ،مت اصدار بعض املعايري /التعديالت والتفسريات من قبل جملس املعايري الدولية ولكن مل يتم
تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل اجملموعة.
تتوقع االدارة أن يتم تبين كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األوىل خالل الفرتة اليت تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد أو
التعديل أو التفسري .ان املعلومات عن املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة املتوقع أن يكون هلا ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة مبينة أدناه.
هناك بعض املعايري والتفسريات اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان يكون هلا اي تأثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.
يفعل للفرتات املالية
اليت تبدأ يف
المعيار أو التفسير
 3يناير 6132
معيار احملاسبة الدويل رقم  2بيان التدفقات النقدية – تعديالت
 3يناير 6131
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2األدوات املالية :التصنيف والقياس
3يناير 6131
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12االيرادات من العقود مع العمالء
 3يناير 6134
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16عقود اإلجيار
 3يناير 6131
معيار احملاسبة الدويل رقم  91العقارات اإلستثمارية – تعديالت
 3يناير 6131
معيار جلنة تفسريات القارير املالية الدولية رقم  66معامالت العملة األجنبية والدفعة املقدمة

معيار المحاسبة الدولي رقس  )IAS 7( 1بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

هتدف التعديالت اىل حتسني نوعية املعلومات املقدمة ملستخدمي البيانات املالية حول التغريات يف مديونية املنشأة والتدفقات النقدية املتعلقة هبا
(والتغريات غري النقدية)
التعديالت:
تتطلب من املنشأة تقدمي افصاحات متكن املستخدمني من تقييم التغريات االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية .تقوم املنشأة بتطبيق
•
حكمها عند حتديد الشكل واملضمون احملدد لالفصاحات املطلوبة للوفاء هبذه املتطلبات.
اقرتاح عدد من االفصاحات احملددة اليت قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله ،مبا يف ذلك:
•
التغريات يف االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية اليت تسببها التغريات يف تدفقات التمويل النقدية ،معدالت الصرف االجنيب او
*
القيم العادلة ،او احلصول على او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى.
مطابقة االرصدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك تلك التغريات احملددة
*
مباشرة أعاله.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقس  – )IFRS 9( 1األدوات المالية

قام جملس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBمؤخرا باصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 4األدوات املالية" ( )6139ما ميثل امتام خطته
الستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم " 14األدوات املالية :التحقق والقياس" .يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات واسعة النطاق على ارشادات
معيار احملاسبة الدويل رقم  14فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول املالية كما يقوم ايضا بادخال منوذج "خسارة ائتمانية متوقعة" جديد
خاص هببوط قيمة االصول املالية .يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  4أيضا بتقدمي ارشادات جديدة حول تطبيق حماسبة التحوط.
شرعت االدارة بتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  4لكنها ليست بعد يف وضع ميكنها من تقدمي معلومات كمية .فيما يلي اجملاالت
الرئيسية لألثر املتوقع يف هذه املرحلة:
ان تصنيف وقياس االصول املالية سوف حيتاج اىل مراجعة بناء على املعايري اجلديدة اليت تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول
•
ومنوذج االعمال الذي يتم فيه ادارهتا.
ان اي هبوط يف القيمة مبين على خسارة ائتمانية متوقعة سوف حيتاج اىل تسجيل على الذمم التجارية املدينة واالستثمارات يف
•
االصول من نوع الديون املصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق ،ما مل يتم تصنيفها
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر وفقا للمعايري اجلديدة.
مل يعد بكان قياس االستثمارات يف االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة ومجيع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن ذلك
•
بالقيمة العادلة .سيتم عرض التغريات يف القيمة العادلة يف االرباح او اخلسائر ما مل تقم الشركة بتصنيف هنائي ال رجعة فيه لعرضها
يف االيرادات الشاملة األخرى.
اذا استمرت الشركة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض اخلصوم املالية ،عندها سيتم عرض تغريات القيمة العادلة يف االيرادات
•
الشاملة األخرى اىل احلد الذي ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر االئتمان اخلاصة بالشركة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقس ( :)32االيرادات من العقود مع العمالء

مت استبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )32مكان معيار احملاسبة الدويل رقم " 31االيرادات"  ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم " 33عقود
االنشاءات" وتفسريات حماسبية خمتلفة تتعلق باإليرادات  ،وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام مخس
خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.
اخلطوات اخلمس هلذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات االداء يف العقد. حتديد سعر املعاملة. توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد. تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء.كما يتضمن املعيار ارشادات هامة ،مثل:
 العقود اليت تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية مت تنفيذها على
حده وذلك ضمن الرتتيبات اليت حتتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر املعاملة ومىت تدمج العقود.
 التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفرتة أو خالل نقطة حمددة من الزمن.
 التسعري املتغري وخماطر االئتمان – واليت تناقش كيفية معاجلة الرتتيبات اليت حتتوي على أدوات سعرية متغرية أو طارئة (مثال :تنفيذ
مشرتط) كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات.
 قيمة الوقت – مىت تعدل سعر العقد الغراض متويلية.
 أمور أخرى حمددة تتضمن:
* املقابل غري النقدي ومقايضة االصول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات املورد باعادة الشراء.
* الكفاالت.
* االصل مقابل الوكيل.
* الرتخيص.
* تعويض الكسر.
* االتعاب املقدمة غري القابلة لالسرتداد ،و
* صفة انة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
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 216المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
المعيار الدولي للتقارير المالية رقس  – 32عقود االيجار
سيتم استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم  32والتفسريات الثالثة املتعلقة به باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .32كما سيتم تسجيل عقود
االجيار يف بيان املركز املايل على شكل أصل حق انتفاع والتزام تأجريي.
مل تقم االدارة حىت اآلن بالتقييم الكامل ألثر املعيار وبالتايل فهي غري قادرة على تقدمي معلومات حمددة الكمية .مع ذلك ،ومن اجل حتديد
األثر ،تقوم االدارة حاليا مبا يلي:
اجراء مراجعة كاملة جلميع االتفاقيات للتقييم فيما اذا كانت اي عقود اضافية ستصبح اآلن عقد اجيار مبوجب التعريف اجلديد
•
للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم .32
البت يف اي حكم انتقايل سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكامل باثر رجعي او التطبيق اجلزئي باثر رجعي (ر الذي يعين انه ال حاجة
•
لتعديل ارقام املقارنة) .تقوم طريقة التطبيق اجلزئي ايضا بتقدمي اعفاء اختياري من اعادة التقييم فيما اذا كانت العقود حمل النقاش
هي ،او حتتوي على ،عقد اجيار ،باالضافة اىل االعفاءات االخرى .ان البت يف اي من هذه الذرائع العملية سيتم تطبيقها هلو امر
هام الهنا خيارات ملرة واحدة فقط.
تقييم افصاحاهتا احلالية اخلاصة بالتمويل وعقود االجيار التشغيلية الن هذه من احملتمل ان تشكل اساس املبالغ اليت سيتم رمسلتها
•
وتصبح اصول حق انتفاع.
حتديد اي ايضاحات حماسبية اختيارية تطبق على حمفظة عقود االجيار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات.
•
تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.
•

معيار المحاسبة الدولي رقس  21العقارات االستثمارية  -تعديالت

ان التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  91توضح ان التحويالت اىل ،او من ،العقارات االستثمارية مطلوبة فقط عندما يكون هناك
تغري يف استخدام العقار مدعومة باالدلة .ويبني التعديالت قائمة الظروف الظاهرة يف الفقرة ( 22أ)(-د) كقائمة أمثلة غري حصرية من
االدلة بان التغري يف االستخدام قد حدث .كما أكد اجمللس أن التغري يف نية االدارة ،بنفسها ،ال ميثل دليل كاف بان التغري يف االستخدام
قد حدث .ان ادلة التغري يف االستخدام جيب ان تكون ملموسة.

معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقس  66معامالت العملة االجنبية و الدفعة المقدمة

تقوم التفسريات مبراقبة اي سعر صرف سيتم استخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم استالمها مقدما لالصل او املصروف او االيراد
ذي الصلة .مت مالحظة اختالف يف املمارسة يف الظروف اليت تقوم املنشأة فيها بتسجيل التزام غري نقدي ناتج عن الدفعة املقدمة .ان
االختالف ا لناتج عن حقيقة ان بعض املنشآت كانت تقوم بتسجيل االيرادات باستخدام سعر الصرف الفوري بالتاريخ الذي مت فيه تسجيل
االيرادات .يتناول املعيار هذه املسألة بتوضيح ان تاريخ املعاملة لغرض حتديد سعر الصرف الذي سيتم استخدامه عند التحقق املبدئي لالصل
او املصروف او االيراد (او جزء منه) هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة مبدئيا بتسجيل االصل غري النقدي او االلتزام غري النقدي الناتج عن
دفع او استالم الدفعة املقدمة.
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السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات احملاسبية اهلامة وأسس القياس املستخدمة يف إعداد البيانات املالية اجملمعة هي كما يلي :

213

أسس التجميع

مت جتميع البيانات املالية للشركة األم والشركات التابعة هلا (ايضاح  )2ضمن البيانات املالية للمجموعة .تسيطر الشركة األم على املنشأة
عندما تتعرض اجملموعة لة ،او يكون هلا احلق بة ،عوائد متغرية من مشاركتها مع املنشأة ويكون هلا القدرة على التأثري على تلك العوائد من
خالل سلطتها على املنشأة .يتم جتميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة اىل اجملموعة ويتوقف جتميعها من
التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة .يتم اعداد البيانات املالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير و اليت ال تزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ
التقرير للشركة األم  ،بإستخدام سياسات حماسبية مماثلة  .يتم عمل التعديالت لتعكس تأثري املعامالت اهلامة واألحداث األخرى اليت تقع
بني هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات املالية للشركة االم .
لغرض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت واألرصدة بني شركات اجملموعة ،مبا يف ذلك األرباح واخلسائر غري احملققة من املعامالت بني
شركات اجملموعة .وحيث أن اخلسائر غري احملققة نتيجة معامالت بيع األصول بني شركات اجملموعة قد مت عكسها ألغراض التجميع ،اال أن
تلك األصول مت اختبارها لتحديد أي اخنفاض يف قيمتها وذلك بالنسبة للمجموعة ككل .مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية اجملمعة
للشركات التابعة ،أينما وجدت ،للتأكد من توحيد السياسات احملاسبية املطبقة للمجموعة.
مت تسجيل األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة األخرى اخلاصة بالشركات التابعة أو الشركات اليت مت استبعادها خالل السنة ،من تاريخ
احليازة اىل تاريخ االستبعاد.
ان احلصص غري املسيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية ،ميثل اجلزء من أرباح أو خسائر وصايف أصول الشركة التابعة اليت ال متتلكها
اجملموعة .تقوم اجملموعة بفصل االيرادات أو اخلسائر الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة األم واحلقوق غري املسيطرة وفق حصص
ملكية كل منهم يف تلك الشركات.
عند بيع حصة مسيطرة يف الشركات التابعة ،فان الفرق بني سعر البيع وصايف قيمة االصول باالضافة اىل فرق الرتمجة الرتاكمي والشهرة
يسجل يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع.
ان التغري يف حصص ملكية اجملموعة يف الشركات التابعة واليت ال تؤدي اىل فقدان اجملموعة للسيطرة على الشركات التابعة تتم احملاسبة عليها
كمعامالت حقوق ملكية .ان القيم الدفرتية حلصص اجملموعة واحلصص غري املسيطرة يتم تعديلها لتعكس التغريات يف حصصها املعنية يف
الشركات التابعة .واي فرق بني املبلغ الذي يتم به تعديل احلصص غري املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع او املستلم يتم تسجيله مباشرة
يف حقوق امللكية وخيصص ملالكي الشركة االم.
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دمج األعمال
216
تقوم اجملموعة بتطبيق طريقة الشراء يف حماسبة دمج األعمال .يتم احتساب املقابل احملول من قبل اجملموعة لغرض احلصول على ميزة السيطرة
على الشركة التابعة ،مبجموع القيم العادلة لألصول احملولة وااللتزامات القائمة وحقوق امللكية املصدرة للمجموعة كما يف تاريخ الشراء.
واليت تشمل كذلك ،القيم العادلة ألي أصل أو خصم قد ينتج عن ترتيبات طارئة أو حمتملة .يتم تسجيل تكاليف الشراء كمصاريف عند
حدوثها .ويف مجيع معامالت دمج األعمال ،يقوم املشرتي بتسجيل حصة األطراف غري املسيطرة اما بالقيمة العادلة أو بنصيبه من حصته
يف صايف األصول املعرفة للشركة املشرتاه.
ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج األعمال على مراحل ،يتم اعادة قياس القيمة العادلة للحصص اليت مت شراؤها يف السابق بقيمتها العادلة
كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع.
تقوم اجملموعة بتسجيل األصول املعرفة املشرتاه واخلصوم القائمة اليت مت احلصول عليها نتيجة دمج األعمال بغض النظر عما اذا كانت تلك
البنود قد مت تسجيلها ضمن البيانات املالية للشركة اليت مت شراؤها أم ال ،قبل تاريخ الشراء .ويتم عادة قياس األصول املشرتاه واخلصوم املنقولة
وبشكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء.
عند قيام اجملموعة بشراء نشاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة تصنيفات وتوجيهات األصول املالية املنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود
التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء .يتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات املالية املوجودة ضمن العقود املربمة
من قبل الشركة املشرتاه.
يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول غري امللموسة اليت مت تعريفها وبشكل منفصل .ويتم احتساهبا على أهنا الزيادة ما بني:
أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة املسجلة للحصص غري املسيطرة يف سجالت الشركة اليت مت شراؤها ،وبني ،ج) القيمة العادلة
كما يف تاريخ الشراء ،ألي حقوق ملكية قائمة يف الشركة املشرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ الشراء لصايف األصول اليت مت تعريفها .اذا
كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن جمموع البنود أعاله ،يتم تسجيل تلك الزيادة (اليت تعترب ربح نتيجة املفاصلة) ضمن بيان
األرباح أو اخلسائر اجملمع مباشرة.
 211االيرادات
يتم تسجيل االيرادات اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احلصول على املنفعة االقتصادية للمجموعة حمتملة وميكن قياسها بشكل يعتمد
عليه وبغض النظر عما اذا مت حتصيل املقابل أم ال.
قامت اجملموعة بتطبيق بنود حتقق اإليرادات التالية بشكل منفصل لكل بند معرف لبنود اإليرادات.
 21113ايرادات ايجارات
يتم احتساب االجيارات الناجتة عن العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة االجيار .
5.3.2

ايرادات توزيعات االرباح

5.3.3

ايرادات مرابحة وايرادات مشابهة

تتحقق ايرادات توزيعات االرباح عند ثبوت احلق باستالم الدفعة .
يتم إثبات ايرادات املراحبات واإليرادات املشاهبة على أساس نسيب زمين  ،مع األخذ باإلعتبار املبلغ األصلي القائم ومعدل الربح املطبق.
المصاريف التشغيلية
212
يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها.
تكاليف تمويل
212
يتم احتساب وإدراج تكاليف التمويل على أساس نسيب زمين مع األخذ يف اإلعتبار رصيد القرض القائم ونسبة التكلفة املطبقة.
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الضرائـب

21213

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

21216

الزكاة

21211

الضريبة على الشركات التابعة االجنبية

حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %3من ربح اجملموعة اخلاص مبسامهي الشركة األم اخلاضع للضريبة وفقا لعملية
االحتساب املعدلة بناء على قرار أعضاء جملس املؤسسة والذي ينص على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ،ومكافآت أعضاء
جملس اإلدارة والتحويل إىل االحتياطي القانوين جيب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة.
حتتسب حصة الزكاة بنسبة
من  31ديسمرب .6112

%3

من ربح اجملموعة اخلاص مبسامهي الشركة األم وفقا لقرار وزارة املالية رقم  6112/21الساري املفعول اعتبارا

حتتسب الضريبة على الشركات التابعة االجنبية على اساس اسعار الضرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني السائدة ولوائح وتعليمات الدول
اليت تعمل فيها تلك الشركات التابعة.
 211العقارات االستثمارية
متثل العقارات االستثمارية تلك العقارات احملتفظ هبا لغرض التأجري و /أو لغرض الزيادة يف قيمتها ،ويتم حماسبتها باستخدام منوذج القيمة
العادلة.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة .يتم الحقا اعادة تقييم العقارات االستثمارية سنويا وتدرج يف بيان املركز املايل اجملمع
بقيمها العادلة .ويتم حتديد هذه القيم من قبل مقييمني حمرتفني خارجيني هلم خربة كافية يف تقييم العقارات خاصة فيما يتعلق مبوقع وطبيعة
تلك العقارات االستثمارية مؤيدة باثباتات من السوق.
يتم االعرتاف مباشرة بأي أرباح أو خسائر سواء ناجتة عن فروقات يف القيمة العادلة أو عن بيع العقار ضمن بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع
حتت بند "التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية".
تتم التحويالت اىل او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف االستخدام .بالنسبة للتحويل من العقار االستثماري اىل
عقار يشغله املالك ،فان التكلفة املعتربة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف االستخدام .فاذا اصبح العقار الذي يشغله
املالك عقارا استثماريا ،عندها تقوم اجملموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند املمتلكات واملعدات حىت تاريخ التغري
يف االستخدام.
اختبار انخفاض االلول غير المالية
21,
يتم االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناقصا تكاليف بيع
قيمة األصل قيد االستخدام) ،كخسارة اخنفاض يف القيمة .ولغرض تقدير قيمة األصل قيد االستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات
النقدية املستقبلية املتوقعة من هذا األصل وكذلك تقدير سعر عائد معقول لغرض احتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية املستقبلية.
علما بأن املعلومات املستخدمة الختبار اخنفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،واليت يتم تعديلها
عند الضرورة الستبعاد تأثري اعادة اهليكلة وتطوير األصول .كما يتم تقدير سعر اخلصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على
حدة وهو ميثل انعكاس للمخاطر املصاحبة هلذا األصل كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم استخدام مبلغ اخنفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة اجلارية للشهرة املرتبطة هبذا األصل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االخنفاض على
األصول األخرى كل حسب نسبته .وباستثناء الشهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول اليت مت ختفيض قيمتها يف السابق كما يتم
الحقا رد قيمة هذا االخنفاض حىت يعود هذا األصل اىل قيمته اجلارية.
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التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق

يتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة
بتكاليف املعامالت ،باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واليت تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة.
يتم استبعاد اصل مايل (أو جزء من اصل مايل أو جزء من جمموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
 عندما ينتهي احلق يف استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقاتبالكامل دون تأخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
(أ) ان تقوم اجملموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .
عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها يف استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت يف ترتيب القبض والدفع ومل تقم بتحويل
او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل ،عندها يتم حتقق اصل جديد اىل مدى التزام اجملموعة
املتواصل بذلك االصل.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه  .عند استبدال التزام مايل حايل
بآخر من نفس املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبري  ،او بتعديل شروط اإللتزام املايل احلايل بشكل جوهري  ،يتم معاملة هذا التبديل او
التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات الصلة يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع.
21116

التصنيف والقياس الالحق لأللول المالية

لغرض القياس الالحق ،فان االصول املالية يتم تصنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• متويالت وذمم مدينة
• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ()FVTPL
• أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافة االصول املالية ،غري تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  ،ختضع للمراجعة للتأكد من عدم اخنفاض قيمتها
على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول املالية او جمموعة اصول مالية قد
اخنفضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد اخنفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول املالية املبينة ادناه.
• التمويالت والذمس المدينة
تعترب التمويالت والذمم املدينة أصول مالية غري مشتقة تتضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف األسواق املالية النشطة .بعد التحقق املبدئي،
يتم قياس تلك األصول املالية باستخدام طريقة التكلفة املطفأة بناء على معدل العائد الفعلي ،ناقصا أي اخنفاض يف القيمة .ويتم الغاء
خصم تلك األرصدة عندما يكون هذا اخلصم غري مادي.
يتم عادة مراجعة مدى اخنفاض قيمة األرصدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفرتة أو يكون هناك دالئل واقعية على أن احدى
اجلهات املدينة سوف ختفق يف التسديد .بالنسبة للذمم املدينة اليت ال ميكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي ،يتم مراجعة اخنفاض
قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيلي اخلاص هبا وباملنطقة وغريها من املخاطر احمليطة هبا .عند ذلك يستند تقدير
خسارة اخنفاض القيمة على معدالت التخلف التارخيية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.

99

تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 12تابع  /السياسات المحاسبية الهامة
211

21116

تابع  /االدوات المالية

تابع  /التصنيف والقياس الالحق لأللول المالية

تقوم اجملموعة بتصنيف التمويالت والذمم املدينة اىل الفئات التالية:
الذمم التجارية املدينة
•
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االصلي ناقصا خمصص اي مبالغ غري قابلة للتحصيل .يتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها
عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل املبلغ بالكامل .يتم شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
النقد وشبه النقد
•
يتكون النقد وشبه النقد من نقد وارصدة لدى البنوك وال ختضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة.

االلول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

•
ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك
االستثمارات .فعندما ال يتم تصنيفها كاستثمارات حمتفظ هبا لغرض املتاجرة لكن هلا قيم عادلة متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات يف
القيمة العادلة تدرج كجزء من األرباح أو اخلسائر يف حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها كاستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر عند التحقق املبدئي .كما ان مجيع االدوات املالية املشتقة تندرج حتت هذه الفئة ،باستثناء تلك االدوات احملددة والنافذة
كادوات حتوط واليت تطبق عليها متطلبات حماسبة التحوط .
يتم قياس االصول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة مع االرباح او اخلسائر تسجل يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع  .كما ان القيم العادلة
لالصول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق نشط.

االلول المالية المتاحة للبيع

•
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غري مشتقة اما حمددة هلذه الفئة او غري مؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لالصول املالية.
ان االصول املالية اليت ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اخنفاض القيمة ،ان وجدت .يتم
تسجيل تكاليف اخنفاض القيمة يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع .ان مجيع االصول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة.
كما ان االرباح واخلسائر تسجل يف االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،باستثناء خسائر
اخنفاض القيمة ،وفروقات حتويل العمالت االجنبية على االصول النقدية تسجل يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع .عند استبعاد االصل او
حتديده على انه قد اخنفضت قيمته ،فان االرباح او اخلسائر الرتاكمية املسجلة يف االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي
حقوق امللكية اىل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى.
تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول املالية املتاحة للبيع او جمموعة اصول
مالية متاحة للبيع قد اخنفضت قيمتها .ففي حال استثمارات االسهم املصنفة كاصول مالية متاحة للبيع ،يتضمن الدليل املوضوعي اخنفاضا
جوهريا او متواصال يف القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته .يتم تقييم "االخنفاض اجلوهري" مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و
"االخنفاض املتواصل" مقابل الفرتة اليت كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها االصلية .وحيثما كان هناك دليل على اخنفاض القيمة ،يتم
حذف اخلسارة الرتاكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع.
يتم تسسجيل رد خسائر اخنفاض القيمة يف االيرادات الشاملة االخرى ،باستثناء االصول املالية اليت هي عبارة عن اوراق دين تسجل يف
االرباح او اخلسائر فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي حبدث حصل بعد تسجيل خسارة اخنفاض القيمة.
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التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة ذمم دائنة وخصوم أخرى .
يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التايل:
•

ذمم دائنة وخصوم أخرى

يتم تسجيل الذمم الدائنة واخلصوم األخرى ملبالغ سيتم دفعها يف املستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر هبا فواتري من قبل املورد
ام مل تصدر.
21112

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خمصص اخنفاض القيمة .ان عملية االحتساب تأخذ بعني االعتبار اي
عالوة او خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر التكلفة الفعلية.
21112

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

ان مجيع املشرتيات واملبيعات "بالطرق املعتادة" لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املنشأة
بشراء او بيع االصول .ان املشرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي مشرتيات او مبيعات االصول املالية اليت تتطلب تسليم االصول خالل
اطار زمين يتم حتديده بالنظم او بالعرف السائد يف االسواق.
21112

تسوية االدوات المالية

يتم تسوية االصول واخلصوم املالية ويتم ادراج صايف املبلغ يف بيان املركز املايل اجملمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لتسوية
املبالغ املسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صايف او لتحقق االصول وتسوية اخلصوم يف آن واحد.
21111

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمة العادلة لالدوات املالية اليت يتم تداوهلا يف اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل اسعار السوق املدرجة او
اسعار املتداولني (سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصرية) ،دون اي خصم خاص بتكاليف املعاملة.
بالنسبة لالدوات املالية اليت ال يتم تداوهلا يف سوق نشط ،يتم حتديد القيمة العادلة هلا باستخدام تقنيات تقييم مناسبة .وهذه التقنيات قد
تتضمن استخدام معامالت على اسس جتارية حديثة يف السوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛
حتليل تدفقات نقدية خمصومة او اساليب تقييم اخرى.
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حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
2131
يتمثل رأس املال يف القيمة االمسية لالسهم اليت مت اصدارها ودفعها.
يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خمصصات الرباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة االم.
تتضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية للشركات
•
االجنبية للمجموعة اىل الدينار الكوييت.
احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخلسائر املتعلقة باالصول املالية املتاحة للبيع
•
تتضمن األرباح املرحلة كافة األرباح املرحلة للفرتة احلالية والسابقة .ومجيع املعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل بصورة منفصلة ضمن
حقوق امللكية.
توزيعات االرباح املستحقة ملسامهي حقوق امللكية تدرج يف اخلصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
المخصصات ،االلول وااللتزامات الطارئة
2133
يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حايل قانوين او استداليل نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من
اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري
مؤكد.
يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل استنادا اىل الدليل االكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف ذلك
املخاطر والتقديرات غري املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق مصادر
اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم خصم املخصصات اىل قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة
الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم تسجيل االصول الطارئة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل
الداخل.
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل اخلارج امرا
مستبعدا.
2136

ترجمة العمالت االجنبية

213613

عملة العرض الرئيسية

213616

معامالت العملة االجنبية واالرلدة

تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتها الرئيسية اخلاصة هبا والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك
العملة الرئيسية.
يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت
(سعر الصرف الفوري) .ان ارباح وخسائر الصرف االجنيب الناجتة عن تسوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية املقومة
بالعملة االجنبية باسعار الصرف يف هناية السنة املالية تسجل يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع .بالنسبة للبنود غري النقدية ،ال يتم اعادة
ترمجتها يف هناية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التارخيية (حتول باستخدام اسعار الصرف يف تاريخ املعاملة) ،باستثناء البنود غري النقدية املقاسة
بالقيمة العادلة واليت يتم ترمجتها باستخدام اسعار الصرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

92

تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
12
2136

213611

تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

تابع  /ترجمة العمالت االجنبية

العمليات االجنبية

يف البيانات املالية للمجموعة ،فان مجيع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت اجملموعة ذات العملة الرئيسية خبالف الدينار الكوييت
يتم ترمجتها اىل الدينار الكوييت عند التجميع .كما ان العملة الرئيسية ملنشآت اجملموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل االصول واخلصوم اىل الدينار الكوييت بسعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن
شراء منشأة اجنبية قد متت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة االجنبية ومت حتويلها اىل الدينار الكوييت بسعر االقفال .كما ان االيرادات
واملصاريف قد مت حتويلها اىل الدينار الكوييت مبتوسط السعر طوال فرتة التقرير .فروقات الصرف حتمل على/تقيد يف االيرادات الشاملة
االخرى وتسجل يف احتياطي ترمجة العملة االجنبية ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتمجة الرتاكمية املتعلقة هبا
واملسجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة تصنيفها اىل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع وتسجل كجزء من االرباح او اخلسائر عند البيع.
2131

مكافأة نهاية الخدمة

تقدم اجملموعة مكافآت هناية اخلدمة ملوظفيها .يستند استحقاق هذه املكافآت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خضوعا
المتام حد ادىن من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت تستحق طوال فرتة التعيني .ان
هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالنسبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم اجملموعة بعمل مسامهات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني
وتقتصر التزامات اجملموعة على هذه املسامهات اليت تسجل كمصاريف عند استحقاقها.
2.32

معامالت مع اطراف ذات للة

تتمثل االطراف ذات الصلة بأعضاء جملس االدارة واملوظفني التنفيذيني وأعضاء العائلة املقربني والشركات اليت ميلكون فيها حصصا رئيسية.
يتم اعتماد املعامالت مع أطراف ذات صلة من قبل االدارة .

 .6احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اختاذ االحكام والتقديرات واالفرتاضات اليت تؤثر على القيمة املدرجة لكل من
االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة يف هناية فرتة التقارير املالية .مع ذلك ،فان عدم التأكد من تلك
االفرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم واليت قد تتأثر يف الفرتات
املستقبلية.
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أحكام االدارة الهامة
213
عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،تقوم االدارة باختاذ االحكام اهلامة التالية واليت هلا اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات
املالية اجملمعة:
 21313تصنيف االدوات المالية
يتم اختاذ احكام يف تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء.
تقوم اجملموعة بتصنيف االصول املالية كاصول حمتفظ هبا لغرض املتاجرة اذا متت حيازهتا بصفة اساسية من اجل حتقيق ربح قصري االجل.
ان تصنيف االصول املالية كاصول حمددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك
االصول املالية .وعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون هلا قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من
بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع يف حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
ان تصنيف االصول كتمويالت ومدينني يعتمد على طبيعة تلك االصول .فاذا مل تتمكن اجملموعة من املتاجرة يف هذه االصول املالية بسبب
سوق غري نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او حمددة ،عندها يتم تصنيف االصول املالية كقروض ومدينني.
مجيع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع.
21316

تصنيف العقارات

21311

تقييس السيطرة

يتعني على االدارة اختاذ قرار بشأن حيازة عقار معني سواء كان جيب تصنيفه كعقار للمتاجرة او عقار قيد التطوير او عقار استثماري.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة اذا مت حيازته بصفة اساسية بغرض بيعه ضمن نشاط االعمال العادية.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره.
وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من تأجريه او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غري
حمددة.
عند حتديد السيطرة ،تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت اجملموعة لديها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها
من تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها .ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثري على العوائد املتغرية تتطلب
احكاما هامة.
عدم التأكد من التقديرات
216
ان املعلومات حول التقديرات واالفرتضات اليت هلا اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف مبينة ادناه .قد
ختتلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية.
21613

انخفاض قيمة استثمارات االسهس المتاحة للبيع

21616

االعمار االنتاجية لاللول القابلة لالستهالك

تقوم اجملموعة مبعاملة استثمارات االسهم املتاحة للبيع على اهنا اخنفضت قيمتها عندما يكون هناك اخنفاض جوهري او متواصل يف القيمة
العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل موضوعي على اخنفاض القيمة .ان حتديد االخنفاض "اجلوهري" او "املتواصل" يتطلب تقديرات
هامة.
تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مايل استنادا اىل االستخدام املتوقع لالصول .ان
التقديرات غري املؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فين قد يغري استخدام بعض الربامج واملعدات.
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21611

القيمة العادلة لالدوات المالية

216

تابع  /عدم التأكد من التقديرات

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية (عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط) واألدوات غري املالية .وهذا
يتطلب من االدارة تطوير تقديرات وافرتاضات استنادا اىل معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل
املتداولني يف السوق يف تسعري االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مرصودة ،تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراهتا .قد ختتلف القيم
العادلة املقدرة لالدوات املالية عن االسعار الفعلية اليت سيتم حتقيقها يف معاملة على اسس جتارية بتاريخ التقرير.

 .7الشركات التابعه
2.3

تشكيل اجملموعة

ان تفاصيل الشركات التابعه اململوكة بشكل مباشر من قبل اجملموعة هي كالتايل :
بلد التأسيس
شركة بيت الراية للتطوير العقاري – ذ.م.م
شركة بيت الراية العقارية – ذ.م.م
2.6

األردن
السعودية

نسبة التصويت
 13ديسمبر
6132
%21
%311

%

النشاط األساسي

 13ديسمرب
6132
%21
%311

االنشطة العقارية
االنشطة العقارية

الشركات التابعة مع احلصص غري املسيطرة اهلامة

تتضمن اجملموعة شركة تابعة  ،بيت الراية العقارية للتطوير – ذ.م.م  ،مع احلصص غري املسيطرة اهلامة (:)NCI
نسبة حصص الملكية وحقوق
التصويت المحتفظ بها من
الحصص غير المسيطرة
الخسارة المخصصة
قبل
المتراكمة
للحصص غير المسيطرة
الحصص غير المسيطرة
االسس
 13ديسمبر  13ديسمرب  13ديسمبر  13ديسمرب  13ديسمبر  13ديسمرب
6132

6132

6132

د.ك

6132

د.ك

6132

شركة بيت الراية للتطوير
العقاري – ذ.م.م
مل يتم دفع أية أرباح للحصص غري املسيطرة خالل السنوات  6132و .6132
ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة بيت الراية للتطوير العقاري – ذ.م.م قبل احلذوفات داخل اجملموعة:
50%

50%

)(312,602

)(2,258

د.ك

)(3,605,751

 13ديسمبر
6132

د.ك

6132

د.ك

)(3,268,522

 13ديسمرب
6132

د.ك

االصول غري املتداولة
االصول املتداولة
جمموع االصول

2,580,786
2,685
2,583,471

3,182,847
923
3,183,770

اخلصوم غري املتداولة
اخلصوم املتداولة
جمموع اخلصوم
حقوق امللكية اخلاصة مبسامهي الشركة االم
احلصص غري املسيطرة

9,794,973
9,794,973
)(3,605,751
)(3,605,751

9,716,490
4,324
9,720,814
)(3,268,522
)(3,268,522
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للسنة المنتهية
في  13ديسمبر

للسنة املنتهية
يف  13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

االيرادات
خسارة السنة اخلاصة مبسامهي الشركة االم
خسارة السنة اخلاصة بةاحلصص غري املسيطرة
خسارة السنة
ايرادات شاملة أخرى للسنة اخلاصة مبسامهي الشركة األم
ايرادات شاملة أخرى للسنة اخلاصة بةاحلصص غري املسيطرة
إمجايل اخلسارة الشاملة اخلاصة مبسامهي الشركة األم
إمجايل اخلسارة الشاملة اخلاصة باحلصص غري املسيطرة
إمجايل اخلسارة الشاملة للسنة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف االنشطة التشغيلية
صايف التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
لافي التدفقات النقدية
2.1

6132

)(312,602
)(312,602
()2628612
)(312,602
)(312,602
()2628612

)(2,258
)(2,258
)(4,516
)(2,258
)(2,258
)(4,516

)(2,567
4,316
38121

)(5,160
4,759
)(401

حصة يف منشآت مهيكلة غري جممعة

ال يوجد لدى اجملموعة أي حصة يف منشآت مهيكلة غري جممعة.

 .8لافي ايرادات تاجير العقارات

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السنة املنتهية
 13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

ايرادات تأجري
مصاريف مباشرة

556,559
)(52,174
504,385

6132

698,737
)(84,188
614,549

( .9خسارة)  /ربحية السهس األساسية والمخففة الخالة بمساهمي الشركة االم

يتم احتساب رحبية السهم األساسية واملخففة بتقسيم (خسارة) /ربح السنة اخلاص مبسامهي الشركة االم على املتوسط املوزون لعدد األسهم
القائمة خالل السنة كما يلي:
السنة املنتهية
السنة المنتهية
في  13ديسمبر يف  13ديسمرب

(خسارة)  /ربح السنة اخلاص مبسامهي الشركة االم (د.ك)
املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة
(خسارة)  /رحبية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبسامهي الشركة األم

2016
(),118213
99,888,537

( ),131فلس

6132
361,010
107,570,770

 3.36فلس
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عقارات استثمارية

 13ديسمبر
6132

د.ك

 3يناير
اضافات
احملصل من بيع عقارات استثمارية
خسارة من بيع
التغري يف القيمة العادلة
تعديل ترمجة عمالت اجنبية

13,519,329
3,780
)(3,973,696
)(117,630
()386,18261
20,661
,83138131

 13ديسمرب
6132

د.ك

13,334,670
2,558
71,114
331,412
13,519,329

مت تقيم العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة من قبل مقيمني مستقلني (ايضاح .)21

.11

استثمارات متاحة للبيع

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

اسهم ملكية حملية مسعرة
اسهم ملكية غري مسعرة

-

6132

29,670

236,825

236,825

236,825

266,495

مت ادراج االستثمارات يف اسهم امللكية غري املسعرة بالتكلفة ناقصا اهلبوط يف القيمة نظراً لعدم امكانية تقدير توقعات التدفقات النقدية هلا
وعدم توفر معلومات مالية للوصول لقياس موثوق فيه لقيمتها العادلة .

.12

ذمس مدينه والول اخرى

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

2016

ايرادات مستحقة
مستحق من بيع استثمار
مدفوعات مقدما وذمم مدينة اخرى

76,235
32,371
17,382
125,988

2015

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

إن القيم املدرجة لالصول املالية أعاله تقارب قيمها العادلةة وتسةتحق مجيعهةا خةالل سةنة واحةدة  .مت مراجعةة هبةوط الةذمم املدينةة واالصةول
االخرى واظهرت املراجعة عدم احلاجة ملخصص هبوط .

.13

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

محددة عند التسجيل المبدئي :
اوراق مالية غري مسعرة

 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

6132

-

23,454

-

23,454
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وديعة قصيرة االجل

.15

رأس المال

.16

احتياطيات

ميثل هذا البنةد وديعةة قصةرية األجةل لةدى مؤسسةة ماليةة حمليةة اسةالمية وحتمةل معةدل ربةح فعلةي يبلةغ  :6132( %6.1262الشةيء ) سةنويا و
تستحق خالل سنة من تاريخ املركز املايل.

قرر مسامهو الشركة األم يف إجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد بتاريخ  61مارس  6132ختفيض رأس مال الشركة األم من
د.ك (مكونا من  107,570,770سهم بقيمة  311فلس لكل سهم ) اىل  9,600,000د.ك (مكونا من عدد  96,000,000سهم بقيمة 311
فلس لكل سهم) عن طريق دفع مبلغ  3,322,122د.ك نقدا اىل املسامهني (ايضاح  .)31بناء على ذلك ،فقد مت تعديل عقد التأسيس والنظام
االساسي للشركة األم .وقد جرى تأشري هذا التعديل يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ  6مايو .6132
وبذلك  ،يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل كما يف  13ديسمرب  6132من  96,000,000سهم بقيمة  311فلس
لكل سهم ( 13ديسمرب  107,570,770 :6132سهم بقيمة  311فلس لكل سهم).
10,757,077

وفقةةا لقةةانون الشةةركات وعقةةد التأسةةيس والنظةةام االساسةةي للشةةركه األم يةةتم حتويةةل  %31مةةن ربةةح السةةنة قبةةل حصةةة مؤسسةةة الكويةةت للتقةةدم
العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء جملس االدارة اىل االحتياطي القانوين  .ويوقف هذا التحويل بقرار مةن مسةامهي الشةركة االم بعةد بلوغةه %21
من رأس املال املدفوع .
ان توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ الالزم لضمان توزيع ارباح بنسبة  %2من رأس املال املدفوع يف السنوات الةيت تكةون االربةاح املرحلةة
غري كافية لدفع هذه التوزيعات .
وفقا للنظام األساسي للشركه األم يتم حتويل  %31من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمةي والزكةاة ومكافةأة أعضةاء جملةس
االدارة اىل االحتياطي اإلختياري  .جيوز للشركة االم بناء على توصية جملةس اإلداره وموافقةة اجلمعيةة العموميةة وقةف التحويةل اىل اإلحتيةاطي
اإلختياري  .ليست هناك قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

.17

ذمس دائنة وخصوم اخرى

 13ديسمبر
6132

ذمم دائنة
مستحقات وخصوم اخرى
املستحق من شراء عقارات استثمارية

د.ك

11,489
61,82,1
4,819,807
283118111

 13ديسمرب
6132

د.ك

15,764
192,241
4,783,583
4,991,588

إن الرصيد املستحق من شراء عقارات استثمارية ميثل مبلغا مستحقا اىل احد املسامهني غري املسيطرين يف الشركة التابعةة يف االردن والةذي مت
استخدامه لشراء عقار استثماري (ارض)  .ال يوجد اي ربح حممل على هذا املبلغ ويستحق السداد عند الطلب .

.18

الجمعية العمومية للمساهمين

وافقت اجلمعية العمومية السنوية للمسامهني واملنعقدة يف  61مارس  6132على البيانات املاليةةة اجملمعه للسنة املنتهية يف  13ديسمرب . 6132
ايضا  ،وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف  61مارس  6132على ما يلي :
 املوافقة على تفويض جملس ادارة الشركة األم بالقيام ببيع كافة اصول الشركة األم تدرجييا خالل مدة سنتني ماليتني اعتبارا من العاماملايل  6132واستخدام املبالغ احملصلة من البيع لتخفيض رأس مال الشركة األم.
 املوافقة على ختفيض راس مال الشركة األم مبقدار  3,322,122د.ك بسبب زيادته عن حاجة الشركة  ،ويكون ختفيض راس املال من 31,222,122د.ك ليصبح راس املال املصرح به واملدفوع بالكامل مبلغ  4,211,111د.ك مقسمة على  42,111,111سهم
وبقيمة امسية قدرها  311فلس كوييت للسهم الواحد (ايضاح .)32
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أرلدة ومعامالت مع أطراف ذات لله

يتمثةةل هةةذا البنةةد يف املعةةامالت الةةيت متةةت يف جمةةرى االعمةةال االعتياديةةة مةةع اط ةراف ذات صةةله كأعضةةاء جملةةس االدارة واملسةةامهني الرئيسةةيني
وشركات يعتربون فيها مسامهون رئيسيون  .يتم املوافقة على سياسات تسعري وشروط هذه املعامالت من قبل ادارة الشركة.
فيما يلي االرصدة واملعامالت مع االطراف ذات الصله املدرجة يف البيانات املالية اجملمعة :
 13ديسمرب
 13ديسمبر
أرلدة تس ادراجها في بيان المركز المالي المجمع
النقد وشبه النقد (مساهم رئيسي)
مستحق اىل احلصص غري املسيطرة (ايضاح )32

معامالت تس ادراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
ايرادات مراحبة (مساهم رئيسي)
تكاليف متويل (مساهم رئيسي)
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع قصرية األجل
مكافأة هناية اخلدمة

.21

6132

6132

د.ك

د.ك

308,157

1,214,131

4,819,807

4,783,583

السنة المنتهية السنة املنتهية يف
في  13ديسمبر  13ديسمرب
6132

د.ك

6132

د.ك

12,411

9,348

-

28,664

228,11

34,800

2,900

2,900

218111

37,700

أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرض انشطة اجملموعة اىل العديد من املخاطر املالية  ،مثل  :خماطر السوق (وتشمل خماطر سعر العملة وخماطر سعر الربح وخماطر تقلبةات
األسعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر السيولة.
ان جملس ادارة الشركة األم مسؤول يف النهاية عن وضع السياسات واإلسرتاتيجيات اخلاصة بإدارة املخةاطر  .يرتكةز عمةل ادارة خمةاطر الشةركة
بشكل أساسي على تأمني االحتياجات النقدية قصرية ومتوسطة األجل للشركة والتقليل من احتمالية التفاعل مةع املؤشةرات السةلبية الةيت قةد
تؤدي اىل التأثري على االداء املايل للمجموعة .تدار اإلستثمارات املالية طويلة األجل على اساس اهنا ستعطي مردودا "دائما" .
ال تدخل اجملموعة او تتاجر يف األدوات املالية  ،مبا يف ذلك مشتقات األدوات املالية  ،على أساس التخمينات املستقبلية.
ان اهم املخاطر املالية اليت تتعرض هلا اجملموعة هي كما يلي.
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6113

مخاطر السوق

مخاطر العملة األجنبية
أ)
تتمثل خماطر العملة األجنبية يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الداة مالية نتيجة لتغري أسعار حتويل العمالت األجنبية.
تعمل اجملموعة ،وبشكل أساسي ،يف الكويت ودول الشرق األوسط  ،وهي بذلك عرضة ملخاطر العملة األجنبية الناجتة  ،بشكل رئيسي من
التغريات يف أسعار صرف الدوالر األمريكي والدرهم االمارايت  .قةد يتةأثر املركةز املةايل للمجموعةة بشةكل كبةري نتيجةة للتغةري يف اسةعار صةرف
هذه العمالت  .للتخفيف من تعرض اجملموعة ملخاطر العملة األجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية.
تتعرض اجملموعة لصايف خماطر العملة األجنبية التالية واليت مت حتويلها اىل الدينار الكوييت بأسعار االقفال يف هناية السنة:
 13ديسمبر

 13ديسمرب

د.ك

د.ك

6132

6132

دوالر أمريكي
107,597
26,674
درهم امارايت
23,950
23,953
اخرى
مت تقدير نسبة احلساسية مبعدل  %1بناء على الدوالر االمريكي ( )%1 : 6132و  %6درهم امارايت ( )%6: 6132و  %2االخرى (: 6132
 ، )%2بإفرتاض الزيادة او النقص يف اسعار الصةرف  .مل يكةن هنةاك تغيةري خةالل السةنة يف الطةرق واإلفرتاضةات املسةتخدمة يف اعةداد حتليةل
احلساسية.
ويف حالة ما اذا ارتفع  /اخنفض سعر صرف الدينار الكوييت مقابل تلك العمالت األجنبية وبافرتاض نسبة احلساسية املذكورة أعاله  ،يكون
تأثري ذلك على نتائج السنة كما يلي:
نتائج السنة
 13ديسمرب
 13ديسمبر
246,496

دوالر أمريكي
درهم امارايت
اخرى

292,480

6132

6132

د.ك

د.ك

±18112

± 8,774

± 533

± 6,326

± 1,198

± 3,341

وتتفاوت خماطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل أعاله على أهنا
متثل مدى تعرض اجملموعة ملخاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية.
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تابع  /مخاطر السوق

مخاطر معدالت الربح
ب)
تنشأ خماطر معدالت أسعار الربح عادة من احتمال تأثري التغريات يف معدالت أسعار الربح على األرباح املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات
املالية .يوجد لدى اجملموعة وديعة قصرية األجل جيعلها عرضة ملخاطر تقلبات معدالت أسعار الربح .تقوم اجملموعة بادارة تلك املخاطر عةن
طريق مراقبة األوضاع بشكل منتظم للتأكد من أهنا ضمن احلدود املسموح هبا .
ال يوجد لدى اجملموعة أية أدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم استخدامها إلدارة خماطر معدالت اسعار الربح .
اجلدول التةايل يوضةح درجةات احلساسةية علةى نتةائج السةنة بنةاء علةى تغةريات معقولةة يف معةدالت اسةعار الةربح اعتبةارا مةن بدايةة السةنة .بنةاء
على مالحظة وضع السوق احلايل  ،مت اإلفرتاض بأن يكون التغري احملتمل املعقول يف معدالت اسعار الةربح  %3+و –  %3+ :6132( %3و
–  )%3ألسةةعار ربةةح الةةدينار الكةةوييت .متةةت عمليةةة اإلحتسةةاب بنةةاء علةةى أدوات اجملموعةةة املاليةةة احملةةتفظ هبةةا يف كةةل تةةاريخ مركةةز مةةايل .كافةةة
املتغةريات األخةةرى بقيةةت ثابتةةة .كمةةا ال يوجةةد هنةةاك اي تةةأثري علةةى حقةةوق امللكيةةة للمجموعةةة .خةةالل السةةنة مل يكةةن هنةةاك تغةةري يف الطةةرق
واالفرتاضات املستخدمة يف اعداد اختبارات احلساسية.
 13ديسمبر

ناتج السنة

 13ديسمرب 6132

6132

%3+

%3-

%3+

%3-

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

()268211

268211

-

-

المخاطر السعرية
ج)
تتعرض اجملموعة ملخاطر التقلبات السعرية بالنسبة إلستثماراهتا يف مسامهات امللكية .يتم تصنيف االستثمارات يف مسامهات امللكية
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو استثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخةةاطر السةةعرية الناجتةةة عةةن التقلبةةات السةةعرية السةةتثماراهتا يف األوراق املاليةةة تقةةوم اجملموعةةة بتنويةةع حمافظهةةا االسةةتثمارية .وتةةتم عمليةةة
التنويع تلك  ،بناء على حدود موضوعة من قبل اجملموعة.
ي وضح اجلدول التايل درجات احلساسية اليت تتعرض هلا اجملموعة واملتعلقةة باسةتثماراهتا يف األوراق املاليةة ،وعلةى أسةاس املخةاطر احملتملةة ألسةعار
تلةةك األوراق كم ةةا يف تةةاريخ البيان ةةات املاليةةة اجملمع ةةة .ال يوجةةد تغي ةةري خةةالل الس ةةنة علةةى األس ةةاليب واإلفرتاضةةات املس ةةتخدمة يف اعةةداد حتلي ةةل
احلساسةية  .اذا تغةريت اسةعار األوراق املاليةة بنسةبة  )%2 : 6132( %2بالزيةادة  /النقصةان فةةإن تةأثري تلةك التغةريات علةى نتةائج السةنة وحقةةوق
امللكية ستكون كما يلي :
حقوق الملكية
نتائج السنة
 13ديسمرب
 13ديسمبر
 13ديسمرب
 13ديسمبر
6132

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
استثمارات متاحة للبيع

6132

د.ك

-

6132

د.ك

د.ك
1,173 
-

6132

11,841 

د.ك
3,321 
31,162 
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 6116مخاطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر اليت تنتج عن عدم قةدرة طةرف مةن أطةراف األدوات املاليةة الوفةاء بالتزاماتةه جتةاه الطةرف اآلخةر مسةببا بةذلك
خسارة الطرف اآلخر .ان سياسة اجملموعة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم .كما حتاول اجملموعة عدم
تركيةةز تلةةك املخةةاطر علةةى أفةراد أو جمموعةةة عمةةالء يف منةةاطق حمةةددة أو مةةن خةةالل تنويةةع تعامالهتةةا يف أنشةةطة خمتلفةةة .كمةةا يةةتم احلصةةول علةةى
ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.
ان مدى تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخصة على النحو التايل:
 13ديسمرب
 13ديسمبر
6132

د.ك

ذمم مدينة واصول أخرى
وديعة قصرية األجل
ارصدة لدى البنوك

125,988

6132

د.ك

313,912

286218111

-

1118112

1,324,417

2813281,2

3,962,411

ان األرصةةدة لةةدى البنةةوك حمةةتفظ هبةةا لةةدى مؤسسةةات ماليةةة ذات كفةةاءة عاليةةه  .باعتقةةاد االدارة فةةان صةةايف االرصةةدة املدينةةة مل يفةةت موعةةد
استحقاقها وال يوجد هبوط يف قيمتها .
6111

مخاطر السيولة

ان خمةةاطر السةةيولة هةةي تلةةك املخةةاطر الةةيت تةةؤدي اىل عةةدم قةةدرة اجملموعةةة علةةى الوفةةاء بالتزاماهتةةا جتةةاه الغةةري عنةةد اسةةتحقاقها .وللحةةد مةةن تلةةك
املخاطر ،قامت ادارة اجملموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصوهلا بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل يومي.
يلخص اجلدول التايل قائمة استحقاق اخلصوم املالية للمجموعة بإستخدام التدفقات النقدية غري املخصومة.
ما يزيد عن
 1الى 36
 3الى 1
خالل شهر
المجموع
سنه
شهر
أشهر
واحد
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 13ديسمبر 6132
الخصوم
134,307
134,307
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
283118111
281,2811,
6183,3
ذمم دائنه وخصوم اخرى
-

6183,3

281,2811,

3128111

2862286,2

 13ديسمبر 6132

الخصوم
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
ذمم دائنه وخصوم اخرى

-

129,060
129,060

4,862,528
4,862,528

126,381
126,381

126,381
4,991,588
5,117,969
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قياس القيمة العادلة

 6313التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس.
ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل اجملمع يتم تصنيفها اىل ثالثة مستويات من التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة.
يتم حتديد املستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس وذلك على النحو التايل:
 مستوى  : 3اسعار مدرجة (غري معدلة) يف اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة. مستوى  : 6معطيات غري االسعار املدرجة املتضمنة يف مستوى  3واليت ميكن تتبعها لألصول واخلصوم سواء بصورة مباشرة(كاالسعار) او بصورة غري مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار) .
 مستوى  : 1تقنيات التقييم املتضمنة معطيات االصول واخلصوم املالية اليت ال تستند اىل معلومات سوقية ميكن تتبعها (معطياتغري قابلة للمراقبة).

 6316قياس القيمة العادلة لالدوات المالية
ان القيمة املدرجة لألصول واخلصوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل اجملمع ميكن ان تصنف على النحو التايل :
 13ديسمبر  13ديسمرب
6132
6132
ألول مالية
د.ك
د.ك
تمويالت وذمس مدينة بالتكلفة المطفأة:
101,486
125,988
 ذمم مدينة وأصول أخرى1,324,417
1118112
 نقد وأرصدة لدى البنوك286218111
 وديعة قصرية األجلاستثمارات متاحة للبيع
29,670
استثمارات متاحة للبيع – بالقيمة العادلة
236,825
236,825
استثمارات متاحة للبيع – بالتكلفة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة:
23,454
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
خصوم مالية :
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة:
 خمصص مكافاة هناية اخلدمة للموظفني -ذمم دائنة وخصوم أخرى

281268211

1,715,852

134,307
283118111
2862286,2

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

تعترب االدارة املبالغ املدرجة للقروض واملدينني واخلصوم املالية واليت هي بالتكلفة املطفأة بأهنا مقاربة لقيمها العادلة.
يةةتم حتديةةد املسةةتوى الةةذي يةةتم فيةةه تصةةنيف املوجةةودات أو املطلوب ةةات املاليةةة بنةةاء علةةى أدىن مسةةتوى مةةن مةةدخالت مهمةةة لقيةةاس القيم ةةة
العادلةةة .ان االصةةول واخلصةةوم املاليةةة املقاسةةة بالقيمةةة العادلةةة علةةى اسةةاس دوري يف بيةةان املركةةز املةةايل اجملمةةع يةةتم تصةةنيفها اىل التسلسةةل اهلرمةةي
للقيمة العادلة على النحو التايل:
 13ديسمبر 6132
ايضاح مستوى  3مستوى  6مستوى  1المجموع
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
حمددة عند التحقق املبدئي
ب
اوراق مالية غري مسعرة
لافي القيمة العادلة
 13ديسمبر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
6132

حمددة عند التحقق املبدئي

ايضاح
ب

اوراق مالية غري مسعرة
استثمارات متاحة للبيع
أ
اسهم ملكية حملية مسعرة
لافي القيمة العادلة
مل تكن هنالك حتويالت بني املستويني  3و  6خالل فرتة التقارير املالية.

مستوى
د.ك

-

29,670
29,670

3

مستوى
د.ك

-

6

مستوى
د.ك

61,929
61,929

1

المجموع
د.ك

61,929
29,670
21,369
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 6316تابع  /قياس القيمة العادلة لالدوات المالية
القياس بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية السابقة.
أ) اوراق مالية مسعرة
مجيع االسهم العادية املدرجة يتم تداوهلا عموما يف اسواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اسعار
بتاريخ التقارير املالية.
ب) استثمارات غير مسعرة
تتضمن البيانات املالية ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة  ،حمفظة وصناديق  ،يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة
باستخدام طريقة التدفقات النقدية املخصومة واليت تتضمن بعض االفرتاضات غري املدعومة من اسعار او معدالت سوقية منتظمة.
مستوى  : 1قياسات القيمة العادلة
ان اصول وخصوم اجملموعة املالية املصنفة ضمن املستوى  1تعتمد على تقنيات تقييم تستند اىل معطيات هامة ال تعتمد على بيانات
سوقية منتظمة  .كما ان االدوات املالية ضمن هذا املستوى ميكن تسويتها من بداية السنة املالية اىل هنايتها كما يلي:
 13ديسمرب 6132
 13ديسمبر 6132
استثمارات
استثمارات بالقيمة
استثمارات بالقيمة
متاحة للبيع
العادلة
العادلة
د.ك
د.ك
د.ك
85,661
81,030
23,454
الرصيد االفتتاحي
ارباح او خسائر مسجلة يف:
)(35,687
)(25,409
()618222
 بيان األرباح أو اخلسائر)(49,974
)(32,167
 احملصل من البيع23,454
الرصيد اخلتامي
يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود املالية الغراض التقارير املالية ،مبا يف ذلك القيم العادلة للمستوى  .1يتم اختيار
تقنيات التقييم بناء على خصائص كل اداة مالية هبدف زيادة االستفادة من املعلومات السوقية.
ان تقنيات التقييم املستخدمة لالدوات املصنفة ضمن املستوى  1مبينة ادناه:
ان القيمة العادلة لالدوات املالية غري املتاجر هبا يف سوق نشط (مثل االوراق املالية غري املسعرة) يتم حتديدها باستخدام تقنيات التقييم.
كما ان القيمة العادلة لالستثمارات يف االوراق املالية غري املسعرة هي تقريبا امجايل القيمة املقدرة لالستثمارات املعنية كما لو مت حتقيقها
بتاريخ بيان املركز املايل.
عند حتديد القيمة العادلة لتلك االستتثمارات ،يقوم مدراء االستثمار باستخدام طرق متنوعة والقيام بافرتاضات مبنية على احوال السوق
املوجودة بتاريخ كل مركز مايل .كما قام مدراء االستثمار باستخدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي املخصوم واسعار املعامالت االخرية
ومضاعفات السوق لتحديد القيمة العادلة.
ان تغيري املدخالت لتقييمات املستوى  1اىل افرتاضات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغري بشكل كبري املبالغ املسجلة يف بيان األرباح أو
اخلسائر اجملمع او امجايل االصول او امجايل اخلصوم او امجايل حقوق امللكية.
ان التأثري على بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع وبيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر اجملمع سيكون غري جوهري اذا كان التغري
يف املخاطر ذات الصلة املستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات املستوى  1بنسبة .%2
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 6311قياس القيمة العادلة لاللول غير المالية
مت تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف  13ديسمرب  6132وقد مت تصنيفها ضمن املستوى  1للتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة وقد مت عرض
املطابقات يف إيضاح .31
ولف المدخالت الهامة غير المدعومة بمصادر يمكن تحديدها لتقييس األلول غير المالية:
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقا لطريقة أسعار السوق ،من خالل مقيمني يأخذون باعتبارهم أسعار املعاملة للعقارات
والعقارات املماثلة .تعد مدخالت التقييم اهلامة غري املدعومة مبصادر ميكن حتديدها املستخدمة لغرض التقييم هي سعر السوق للقدم/املرت املربع
وهي ختتلف من عقار آلخر .سيؤدي حدوث تغيري معقول يف هذه املدخالت إىل قيمة تعادل التغري يف القيمة العادلة.

.22

أهداف ادارة رأس المال

ان أهداف اجملموعة اخلاصة بإدارة رأس املال هي التأكد من قدرة اجملموعة على حتقيق االستمرارية وحتقيق العائد املناسب للمسامهني ،وذلك من
خالل استغالل افضل هليكلة رأس املال .
يتكون راس مال اجملموعة من امجايل حقوق امللكية ناقصا احتياطي القيمة العادلة واحتياطي حتويل عمالت اجنبيةة بقيمةة  33,924,211د.ك
( 31,962,122 : 6132د.ك) .تقوم اجملموعة بادارة هيكلية رأس املال وعمل التعديالت الآلزمة  ،على ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية
واملخاطر املرتبطة بأصول اجملموعة .وللمحافظة على هيكلية رأس املال أوتعديلها ،قد تقوم اجملموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات أرباح
للمسامهني أو عوائد رأس املال على املسامهني أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات.

.23

التزامات طارئة

اإللتزامات الطارئة يف  13ديسمرب  6132متثل خطابات ضمان مببلغ  6,000د.ك ( 2,111 :6132د.ك).

.24

حدث الحق

الحقا لتاريخ التقرير املايل ،ويف اجتماعه املنعقد بتاريخ  66فرباير  ، 6132قرر جملس ادارة الشركة االم الدعوة اىل انعقاد مجعية عامة غري عادية
ملناقشة املوافقة على ختفيض راس مال الشركة األم مبقدار  9,621,111د.ك بسبب زيادته عن حاجة الشركة  ،ويكون ختفيض راس املال من
 4,211,111د.ك ليصبح راس املال املصرح به واملدفوع بالكامل مبلغ  2,121,111د.ك مقسمة على  21,211,111سهم وبقيمة امسية قدرها 311
فلس كوييت للسهم الواحد.
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