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بیان الدخل المجمع 
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

20192018
دینار كویتيدینار كویتي إیضاحات

4,163,9994,186,580إیرادات تأجیر 
23,25825,183إیرادات خدمات أخرى وإیرادات تشغیل

(209,331)(257,704)مصروفات تشغیل عقارات 
- 105,000أرباح محققة من بیع عقار استثماري

8730,15256,477التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 
──────────────────

4,764,7054,058,909صافي الربح من العقارات االستثماریة 
──────────────────

1,693,85227,041 بیع عقارات للمتاجرة
(43,321)(1,647,255) 6تكلفة مبیعات

──────────────────

(16,280)46,597بیع عقارات للمتاجرة)خسارةربح (
(143,123)- 6عقارات للمتاجرةخسائر انخفاض قیمة 

──────────────────

(159,403)46,597عقارات للمتاجرة )خسائرأرباح (صافي 
──────────────────

(185,181)725,478حصة في نتائج شركة زمیلة 
──────────────────

(185,181)25,478صافي أرباح (خسائر) االستثمار
──────────────────

(918,573)(1,142,595)مصروفات إداریة
88,753(11,482)(خسارة) ربح عمالت أجنبیة

13,2845,395إیرادات أخرى
──────────────────

3,695,9872,889,900ربح التشغیل 

(1,766,459)(1,663,154)تكالیف تمویل
(91,776)(508,211)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

──────────────────

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة 
1,524,6221,031,665مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالوطنیة والزكاة و

(9,285)(13,722)حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
(28,569)(53,119)ضریبة دعم العمالة الوطنیة

(9,996)(21,248)الزكاة 
(30,000)(30,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

──────────────────

1,406,533953,815ربح السنة
════════════════

فلس2.58فلس43.80ربحیة السھم األساسیة والمخففة
════════════════
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بیان الدخل الشامل المجمع
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

20192018
دینار كویتيدینار كویتي إیضاح

1,406,533953,815ربح السنة 
──────────────────

(خسائر) إیرادات شاملة أخرى:
الحًقا إلى بیان الدخل المجمع:بنود یتم (أو) قد یتم إعادة تصنیفھا 

27,910(6,978)تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة لعملیات أجنبیة
24,805(19,471)7تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة لشركة زمیلة 

──────────────────

52,715(26,449)(خسائر) إیرادات شاملة أخرى للسنة
──────────────────

1,380,0841,006,530اإلیرادات الشاملة للسنةإجمالي
════════════════
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

رأس
المال

احتیاطي
إجباري

احتیاطي
عام

احتیاطي 
خیارات أسھم

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

احتیاطي 
المجموعأرباح مرحلةأسھم خزینة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار دینار كویتي

201937,000,000260,718260,718142,253260,25718,132820,45638,762,534ینایر 1في 
1,406,5331,406,533------ربح السنة

(26,449)--(26,449)----أخرى للسنةخسائر شاملة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1,406,5331,380,084-(26,449)----اإلیرادات الشاملة للسنةإجمالي (الخسائر)
-(304,924)---152,462152,462-إلى االحتیاطیاتالمحول 

(740,000)(740,000)------)12توزیعات أرباح (إیضاح 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

201937,000,000413,180413,180142,253233,80818,1321,182,06539,402,618دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════

201837,000,000157,551157,551142,253207,54218,1321,182,97538,866,004ینایر 1في 
953,815953,815------السنةربح

52,715--52,715----إیرادات شاملة أخرى للسنة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

953,8151,006,530-52,715----إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
-(206,334)---103,167103,167-المحول إلى االحتیاطیات
(1,110,000)(1,110,000)------)12توزیعات أرباح (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

201837,000,000260,718260,718142,253260,25718,132820,45638,762,534دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المجمع 
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

20192018
دینار كویتي دینار كویتي إیضاحات

التشغیلأنشطة 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة 

1,524,6221,031,665الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعدیالت لمطابقة ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

أعضاء مجلس اإلدارة بصافي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة 
التدفقات النقدیة:

11,01313,971استھالك 
165,313110,897مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

16,280(46,597)6خسائر محققة من بیع عقارات للمتاجرة(أرباح) 
143,123- 6خسائر انخفاض قیمة عقارات للمتاجرة

- (105,000)8بیع عقارات استثماریةأرباح محققة من 
185,181(25,478)7حصة في نتائج شركة زمیلة 

(56,477)(730,152)8التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة
1,663,1541,766,459تكالیف تمویل 

508,21191,776مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
(88,753)11,482عمالت أجنبیةخسارة (ربح) تحویل 

────────────────────

2,976,5683,214,122
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:

(322,502)(195,038)مدینون ومدفوعات مقدماً 
61,693,85227,041عقارات للمتاجرة

(4,618)(81,264)دائنون ومصروفات مستحقة
────────────────────

4,394,1182,914,043التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
(143,791)(76,598)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة
(30,000)(30,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

────────────────────

4,287,5202,740,252التشغیلأنشطةالتدفقات النقدیة الناتجة من صافي 
────────────────────

أنشطة االستثمار 
(315,452)(2,026,186)إضافات إلى استثمار في شركة زمیلة

(2,323,000)(50,000)8إضافات إلى عقارات استثماریة
- 8655,000بیع عقار استثماري

(27,206)(7,760)إضافات إلى ممتلكات ومعدات
────────────────────

(2,665,658)(1,428,946)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار
────────────────────

أنشطة التمویل
17,915,3008,837,176متحصالت من دائني تمویل إسالمي

(6,628,837)(16,082,591)تمویل إسالميدائني سداد أرصدة 
(1,880,831)(2,042,798)تكالیف تمویل مدفوعة
(1,067,448)(728,311)توزیعات أرباح مدفوعة

────────────────────

(739,940)(938,400)أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة المستخدمة فيصافي 
────────────────────

(665,346)1,920,174في األرصدة لدى البنوك والنقد )النقصالزیادة (صافي 
73,736(7,069)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة

1,229,2521,820,862ینایر1األرصدة لدى البنوك والنقد في 
────────────────────

3,142,3571,229,252دیسمبر 31األرصدة لدى البنوك والنقد في 
════════════════════
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معلومات حول الشركة1

المالیة المجمعة لشركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتھا تم التصریح بإصدار البیانات 
12فيالصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة 2019دیسمبر 31"المجموعة") للسنة المنتھیة في التابعة (یشار إلیھا معًا بـ

في تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة في اجتماع إن الجمعیة العمومیة لمساھمي الشركة األم لھا الحق .2020فبرایر 
الجمعیة العمومیة السنویة لمساھمي الشركة األم.

من قبل مساھمي الشركة األم خالل 2018دیسمبر 31تم اعتماد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في
.2019مایو9الجمعیة العمومیة السنویة في اجتماعھا المنعقد في 

. تعمل المجموعة وفقًا 1983أبریل 18إن الشركة األم ھي شركة مساھمة كویتیة عامة تم تسجیلھا وتأسیسھا بالكویت في 
ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وتضطلع باألنشطة التالیة:

جیرھا واستئجارھا. شراء وبیع األراضي والعقارات ومبادلتھا وإقامة المباني والمجمعات التجاریة والسكنیة وتأ-
إدارة العقارات الخاصة بھا وبالغیر داخل الكویت وخارجھا.-
بیع وشراء األوراق المالیة الخاصة بالشركات التي تزاول أعماًال مماثلة.-
تطویر وبناء العقارات الخاصة بالمجموعة لحسابھا ولحساب الغیر.-
أعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للمجموعة بما في ذلك األعمال المدنیة والمیكانیكیة وأعمال تكییف -

كافة المباني والعقارات. سالمةالھواء بما یكفل 
االستثمار في األسھم واالستثمارات األخرى.-

الكویت.13057الصفاة 5655إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل ھو ص.ب. 

.2005سبتمبر 26تم إدراج أسھم الشركة األم في سوق الكویت لألوراق المالیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة2

أساس اإلعداد2.1

بیان االلتزام
.المحاسبة الدولیةتم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر 

أساس اإلعداد
العقارات االستثماریة وفقاً للقیمة العادلة.قیاستم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لیتضمن

تم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي والذي یمثل أیًضا العملة الرئیسیة للشركة األم. 

واإلفصاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة2.2

: 16إن السیاسات المحاسبیة المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
.2019ینایر 1عقود التأجیر الذي یسري اعتباًرا من 

: 16المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیقھا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وفیما یلي التغیرات الرئیسیة في السیاسات

: عقود التأجیر16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر التشغیلي -15ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر4الدولیة للتقاریر المالیة 
ذا المعیار . یحدد ھتقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد التأجیر-27ولجنة التفسیرات الدائمة الحوافز-

مبادئ التحقق والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من المستأجر المحاسبة عن معظم عقود التأجیر 
باستخدام نموذج الموازنة الفردي.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة وفقا 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، حیث یستمر المؤجر في تصنیف كافة عقود التأجیر باستخدام نفس مبدأ التصنیف الموضح في 17معیار المحاسبة الدولي ل

لم 16إما إلى عقود التأجیر التشغیلي أو التمویلي. وبالتالي، فإن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 17معیار المحاسبة الدولي 
التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر.یكن لھ تأثیر على عقود التأجیر 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة2

(تتمة)واإلفصاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة2.2

: عقود التأجیر (تتمة)16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ التطبیق 16قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. وبموجب ھذه الطریقة، تم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع مراعاة التأثیر التراكمي للتطبیق 2019ینایر 1المبدئي في 
ق المبدئي. واختارت المجموعة االستفادة من المبرر العملي لالنتقال بما یسمح المبدئي للمعیار المسجل في تاریخ التطبی

وتفسیر لجنة تفسیرات 17بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا فقط كعقود تأجیر تطبق معیار المحاسبة الدولي 
في تاریخ التطبیق المبدئي. 4المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

تارت المجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة كما اخ
شھرًا أو أقل وال تتضمن خیار الشراء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي تنخفض فیھا قیمة األصل 12

األساسي ("موجودات منخفضة القیمة").

طبقا لما ھو مسموح في األحكام االنتقالیة 2018المنتھیة فيقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة للسنة لم ت
ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر 2018دیسمبر 31للمعیار. وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة للسنة المنتھیة في 

. 2019دیسمبر 31ولیست قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتھیة في 16المالیة 

إن تطبیق ھذا المعیار لم ینتج عنھ أي تغییر مادي في السیاسات المحاسبیة للمجموعة ولم یكون لھ أي تأثیر مادي على 
البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

لدولیة للتقاریر المالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ اعتبارًا من إن التعدیالت األخرى على المعاییر ا
لم یكن لھا أي تأثیر مادي على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو االداء المالي للمجموعة.2019ینایر 1

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد2.3
الصادرة ولكن لم یسر مفعولھا بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الجدیدة والمعدلةفیما یلي المعاییر والتفسیرات

.عند سریان مفعولھاھذه المعاییر الجدیدة والمعاییر والتفسیرات المعدلةالمجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبیق

: تعریف األعمال3تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تعدیالت على تعریف األعمال الوارد ضمن المعیار الدولي للتقاریر 2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

دمج األعمال بھدف مساعدة المنشأة في تحدید ما إذا كانت أیة مجموعة من األنشطة أو الموجودات التي تم حیازتھا 3المالیة 
عدیالت الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما تستبعد التقییم لما إذا كان لدى تمثل أعماًال أم ال. توضح ھذه الت

المشاركین في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعدیالت أیضاً على إرشادات لمساعدة المنشآت في 
تعمل على تضییق نطاق التعریفات الموضوعة لألعمال تقییم ما إذا كانت العملیة المشتراة تمثل أعماًال جوھریة كما أنھا 

والمخرجات. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعدیالت اختبارا اختیاریا لمدى تركز القیمة العادلة. 

نظراً ألن التعدیالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاریخ تطبیقھا ألول مرة، 
ھذه التعدیالت تأثیر على المجموعة في تاریخ االنتقال لتطبیق التعدیالت.لن یكون ل

: تعریف المعلومات الجوھریة8ومعیار المحاسبة الدولي 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
المالیةعرض البیانات 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

لكي یتفق تعریف مصطلح التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء، السیاسات المحاسبیة8ومعیار المحاسبة الدولي 
بعض جوانب التعریف. ویشیر التعریف الجدید إلى أن "المعلومات تعتبر وتتضح"المعلومات الجوھریة" في جمیع المعاییر 

أو إخفائھا من المتوقع بصورة معقولة أن یؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك جوھریة إذا كان حذفھا أو عدم صحتھا
وھو عرض المجمعةالبیانات المالیة من قبل المستخدمین الرئیسیین لھا في إطار الغرض العام من ھذه البیانات المالیة

معلومات مالیة حول المنشأة التي قامت بإعدادھا.".

نتج عن التعدیالت على تعریف المعلومات الجوھریة تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة لیس من المتوقع أن ی
ة.مجموعلل
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة2

أساس التجمیع2.4
31كما في المجموعة")(یشار غلیھا معاً بـ"تتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة

. 2019دیسمبر 

السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة بیتم االعتراف
المستثمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبصورة 

دة، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط عندما یكون لدى المجموعة:محد

سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة ·
الخاصة بالشركة المستثمر فیھا).

متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، وتعرض لمخاطر، أو یكون لھا حقوق في، عائدات ·
القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عائداتھا.·

بشكل عام، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة 
أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في اعتبارھا كافة الوقائع والظروف بأقل من أغلبیة حقوق التصویت 

ذات الصلة عند تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك:

الترتیب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا.·
التعاقدیة األخرى.الحقوق الناتجة من الترتیبات ·
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.·

تعید المجموعة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الوقائع والظروف تشیر إلى وجود تغیرات في 
ل المجموعة على السیطرة على عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسیطرة. یبدأ تجمیع الشركة التابعة عندما تحص

الشركة التابعة وتتوقف ھذه السیطرة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركة التابعة. ویتم إدراج الموجودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حیازتھا أو بیعھا خالل السنة في بیان الدخل الشامل 

اریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.المجمع من ت

تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإلیرادات الشاملة األخرى بمساھمي الشركة األم للمجموعة والحصص غیر 
إجراء تعدیالت عند الضرورة على البیانات المسیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى رصید عجز في الحصص غیر المسیطرة. یتم 

المالیة للشركات التابعة لكي تتماشى السیاسات المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. ویتم استبعاد كافة الموجودات 
امالت والمطلوبات فیما بین شركات المجموعة وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمع

فیما بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التجمیع.

یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة في شركة تابعة، دون فقد السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. 

إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات 
بیان الدخل أي أرباح أو خسائر ناتجة فيبباالعترافغیر المسیطرة والبنود األخرى لحقوق الملكیة بینما یتم والحصص

المقابل المستلم وأي استثمار محتفظ بھ في بیان المركز المالي المجمع وفقاً للقیمة العادلة. كما تعید باالعترافالمجمع. ویتم 
لمسجلة سابقاً ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان الدخل المجمع أو األرباح المجموعة تصنیف أیة حصة في البنود ا

المرحلة، حسبما ھو مالئم وحسبما تقتضي الضرورة إذا قامت المجموعة مباشرًة ببیع الموجودات أو المطلوبات ذات 
الصلة.

یلي:إن تفاصیل الشركات التابعة المتضمنة في البیانات المالیة المجمعة ھي كما

حصة الملكیة 
األنشطةالتأسیسبلد20192018اسم الشركة

-شركة مدار الكویت للتجارة والمقاوالت 
التجارة العامةالكویت%100%100واحدالشخص الشركة 

العقاراتالمملكة العربیة السعودیة%95%95*شركة تالل العقاریة ذ.م.م.

الشركة التابعة محتفظ بھا من قبل أطراف ذات عالقة أكدوا كتابًة على أن الشركة األم ھي المالك إن الحصص المتبقیة في * 
المستفید.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة2.5

دمج األعمال والشھرة 
تقاس تكلفة الحیازة وفقاً لمجموع المقابل المحول، ویقاس یتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طریقة الحیازة المحاسبیة.

بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملیة دمج أعمال، یقوم 
صافي قیمة الموجودات المشتري بقیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة إما بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة في 

المحددة للمشتري. تدرج تكالیف الحیازة المتكبدة كمصروفات.

عندما تقوم المجموعة بحیازة أعمال، تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض التحدید والتصنیف المناسب 
تاریخ الحیازة. ویتضمن ھذا األمر فصل وفقًا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف ذات الصلة كما في

المشتقات المتضمنة في العقود الرئیسیة من قبل الشركة المشتراة.

إذا تم تحقیق دمج األعمال على مراحل، فإن حصة الملكیة المحتفظ بھا سابقًا یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ 
األرباح أو الخسائر.الحیازة ویتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة ضمن

إن أي مقابل محتمل سیتم تحویلھ من قبل المشتري یتم إدراجھ بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة یتم قیاس المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام یمثل أداة مالیة والذي یقع ضمن نطاق 
والقیاس وفًقا للقیمة العادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة إما في بیان الدخل المجمع أو االعترافاألدوات المالیة: 9

، 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة كتغیر في اإلیرادات الشاملة األخرى المجمعة. إذا لم یندرج المقابل المحتمل ضمن نطاق 
ة المالئم. وال یتم إعادة قیاس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكیة ویتم فإنھ ُیقاس وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالی

المحاسبة عن التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة.

یتم قیاس الشھرة مبدئیًا بالتكلفة التي تمثل زیادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غیر المسیطرة، وأي 
الموجودات المحددة التي تمت حیازتھا والمطلوبات المقدرة. حصة محتفظ بھا سابًقا، عن صافي

تعید المجموعة تقییم ما إذا كان إذا كان إجمالي المقابل المحول أقل من القیمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حیازتھا، 
إلجراءات المستخدمة في قیاس قد تم تحدید كافة الموجودات التي تم حیازتھا وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة ا

المبالغ التي سیتم تسجیلھا في تاریخ الحیازة. إذا كانت نتائج إعادة التقییم ال تزال تشیر إلى زیادة القیمة العادلة لصافي 
.بیان الدخل المجمعالموجودات التي تم حیازتھا عن إجمالي المقابل المحول، عندئذ یدرج الربح في 

المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. لغرض اختبار انخفاض االعترافبعد 
القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة من دمج األعمال، من تاریخ الحیازة، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة 

النظر عن توزیع الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة والتي من المتوقع أن تستفید من دمج األعمال بصرف
إلى تلك الوحدات.

عندما تشكل الشھرة جزًءا من وحدة إنتاج النقد ویتم استبعاد جزء من العملیة بداخل الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة 
أو الخسائر الناتجة عن استبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة للعملیة عند تحدید األرباح دفتریة بالعملیة المستبعدة في القیمة ال

المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة إنتاج النقد.

االعتراف باإلیرادات 
اء بالتزامات األداء عن طریق تحویل یتم االعتراف باإلیرادات في وقت محدد أو مدار الوقت عندما تقوم المجموعة بالوف

البضاعة أو الخدمات المتعھد بھا إلى عمالئھا. 

إیرادات تأجیر
تتم المحاسبة عن إیرادات التأجیر الناتجة عن عقود تأجیر تشغیلي التأجیر التشغیلي. عقود إن المجموعة ھي المؤجر في

.عقود التأجیرلعقارات استثماریة على أساس القسط الثابت على مدى فترات

وعقارات استثماریةأرباح من بیع عقارات للمتاجرة
إلى المشتري العقاراتعلى تلكالسیطرة عندما تنتقل وعقارات استثماریةاألرباح من بیع العقارات للمتاجرةباالعترافیتم 

. بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن یكون لھا أحقیة فیھ مقابل ھذه العقارات

إیرادات خدمات أخرى وإیرادات تشغیل 
یتم استحقاق إیرادات الخدمات األخرى وإیرادات التشغیل المكتسبة مقابل تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة على مدار تلك 

الفترة 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

تكالیف التمویل 
تكالیف التمویل التي تتعلق مباشرة بحیازة وإنشاء أصل یحتاج إنشاؤه بالضرورة إلى فترة زمنیة طویلة كي یصبح جاھزًا إن 

لالستعمال للغرض المحدد لھ أو بیعھ یتم رسملتھا كجزء من تكلفة ذلك األصل. یتم إیقاف رسملة تكالیف االقتراض عندما 
یز األصل لالستعمال للغرض المحدد لھ أو البیع. تسجل تكالیف التمویل األخرى یتم استكمال كافة األنشطة الضروریة لتجھ

كمصروفات في الفترة التي یتم تكبدھا خاللھا.

تحتسب تكالیف التمویل المرسملة باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض بعد التعدیل لیعكس االقتراض المرتبط 
إجمالي تكالیف التمویل المتكبدة تمثل في یالذي تم رسملتھیرات محددة، فإن المبلغ بتطویر محدد. عند ارتباط القروض بتطو

على تلك القروض ناقصًا أي إیرادات استثمار ناتجة عن استثمارھا المؤقت. یتم رسملة تكالیف التمویل اعتبارًا من بدایة 
التمویل في حالة توقف نشاط التطویر لفترات طویلة. أعمال التطویر حتى تاریخ اإلتمام العملي. یتم تعلیق رسملة تكالیف 

یتم رسملة تكالیف التمویل أیضًا في تكلفة الشراء لموقع عقار یتم حیازتھ على وجھ التحدید لغرض إعادة التطویر، ولكن 
فقط عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل إلعادة التطویر قید التنفیذ.

عقود التأجیر 
ؤجر المجموعة كم

یتم تصنیف عقود التأجیر التي ال تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل جمیع المخاطر والمزایا لملكیة األصل كعقود تأجیر 
لألصل الدفتریة تشغیلي. یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض حول عقد التأجیر التشغیلي إلى القیمة 

مدى فترة التأجیر. ویتم تسجیل اإلیجارات المحتملة كإیرادات في فترة اكتسابھا.المؤجر ویتم االعتراف بھا على

الضرائب
حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

% من ربح السنة (بالصافي بعد الخسائر المتراكمة) بعد 1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بنسبة 
.  جباريالمحاسبة عن المحول إلى االحتیاطي اإل

ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
2006لعام 24وقرار وزیر المالیة رقم 2000لعام 19تحتسب المجموعة ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقًا للقانون رقم 

الربح من الشركات الزمیلة اقتطاعالخاضع للضریبة. عند تحدید الربح الخاضع للضریبة، یتم السنة % من ربح 2.5بنسبة 
والتابعة التي تخضع لضریبة دعم العمالة الوطنیة وتوزیعات األرباح النقدیة من الشركات المدرجة التي تخضع لضریبة 

دعم العمالة الوطنیة.

الزكاة 
الذي یسري 2007لسنة 58قرار وزارة المالیة رقم ل% من ربح المجموعة وفقًا 1تحتسب المجموعة حصة الزكاة بنسبة 

. 2007دیسمبر 10اعتباًرا من 

االعتراف المبدئي والقیاس الالحق وعدم االعتراف–األدوات المالیة 
الموجودات المالیة)أ

االعتراف المبدئي والقیاس
عند االعتراف المبدئي، كموجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة أو كمدرجة بالقیمة العادلة ،یتم تصنیف الموجودات المالیة
من خالل األرباح أو الخسائر. 

یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج 
إلدارة األصل. باستثناء األرصدة المدینة التي ال تتضمن بند تمویل جوھري او لم تقم االعمال الذي تستعین بھ المجموعة

المجموعة بتطبیق مبررات عملیة علیھا، تقوم المجموعة مبدئیًا بقیاس األصل المالي بالقیمة العادلة زائدا تكالیف المعاملة 
األرباح او الخسائر. بالنسبة لألرصدة المدینة التي ال في حالة الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل

تتضمن بند تمویل جوھري او تقوم المجموعة بتطبیق مبررات عملیة علیھا، فیتم قیاسھا مقابل سعر المعاملة المحدد وفقًا 
. 15للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

جب أن یؤدي إلى تدفقات نقدیة تمثل "مدفوعات ألصل المبلغ ولغرض تصنیف وقیاس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة، فی
والفائدة فقط" ألصل المبلغ القائم. ویشار إلى ھذا التقییم باختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ویتم إجراؤه على مستوى 

إلى كیفیة إدارة الصندوق األدوات. وبالنسبة لنموذج أعمال المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات المالیة فھو یشیر
للموجودات المالیة بغرض تولید تدفقات نقدیة. ویحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج من تحصیل التدفقات 
النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما معاً. إن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم 
الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق ("المتاجرة بالطریقة االعتیادیة")، 

تدرج بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل.

.والمدفوعات مقدماً والمدینینتشمل الموجودات المالیة للمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

االعتراف المبدئي والقیاس الالحق وعدم االعتراف (تتمة)–األدوات المالیة 

الموجودات المالیة (تتمة))أ
القیاس الالحق

على تصنیفھا كما یلي:یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین مالیة)
تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفائھا للشروط التالیة:

التدفقات النقدیة أن یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل ·
التعاقدیة؛ و

أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ·
ألصل المبلغ القائم. یتم الحقًا قیاس الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طریقة معدل الفائدة الفعلي 

عند عدم االعتراف باألصل أو بیان الدخل المجمعالنخفاض القیمة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر ضمن وتخضع 
تعدیلھ أو تعرضھ النخفاض في القیمة.

االعترافعدم 
حسبما ینطبق علیھ من مجموعة موجودات مالیة مماثلة، أصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزءإلغاء االعتراف بیتم 

عندما:ذلك) 
ستالم التدفقات النقدیة من األصل؛تنتھي الحقوق في ا·
تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل ولكنحقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل بالمجموعة تحتفظ·

؛ أودون تأخیر مادي إلى طرف آخر بموجب ترتیب "القبض والدفع"
:وإماحقوقھا التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من األصلتقوم المجموعة بتحویل ·

(أ) تقوم المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمزایا الجوھریة لألصل أو 
(ب) لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الجوھریة لألصل ولكنھا فقدت السیطرة على األصل.

القبض والدفع ولم تقم ترتیبحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من أصل ما أو تدخل في عندما تقوم المجموعة بت
األصل بمقدار یتم االعترافبتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لألصل ولم تفقد السیطرة على األصل، 

استمرار سیطرة المجموعة على ھذا األصل. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضَا بتسجیل االلتزام ذي الصلة. ویتم قیاس 
األصل المحول وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.

األصلیة لذلك األصل أو الحد دفتریة ضمان على األصل المحول بالقیمة الیتم قیاس السیطرة المستمرة التي تأخذ شكل 
األقصى للمقابل الذي قد ینبغي على المجموعة سداده أیھما أقل.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من 

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة طبقا للعقد وكافة خالل األرباح أو الخسائر. 
تتوقع المجموعة استالمھا، مخصومة بنسبة تقریبیة لسعر الفائدة الفعلي األصلي. وسوف تتضمن التدفقات النقدیة الذي

التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة الناتجة من بیع الضمان المحتفظ بھ أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي تمثل 
جزءًا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.

ائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدیاد یتم االعتراف بخس
ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان 

رًا التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شھ
شھرًا). وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 

نظر عن ینبغي احتساب مخصص خسائر یتضمن خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض ال
توقیت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

االعتراف المبدئي والقیاس الالحق وعدم االعتراف (تتمة)–األدوات المالیة 

الموجودات المالیة (تتمة))أ
(تتمة)انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

بالنسبة للمدینین وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، 
خسائر ال تتعقب المجموعة التغییرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدًال من ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى 

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاریخ كل بیانات مالیة المجمعة. وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات 
استنادا إلى خبرة المجموعة التاریخیة بخسائر االئتمان وقامت بتعدیلھا لكي تعكس العوامل المستقبلیة المرتبطة بالمقترضین 

.والبیئة االقتصادیة للمجموعة

یوماً. ومع ذلك، قد 90تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة 
تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة 

الغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل إلى عدم احتمالیة استالم المجموعة للمب
المجموعة. ویتم شطب األصل المالي عندما ال یوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.

المطلوبات المالیة)ب

المبدئي والقیاساالعتراف
كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو المبدئي االعترافعند تصنف المطلوبات المالیة 

تصنیف مطلوباتھا المالیة المجموعةكمشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في تغطیة فعالة. تحدد دائنین أوقروض وسلف أو
المبدئي.االعترافعند 

مباشرًة في حالة السلف.بھا المتعلقة المعاملةتكالیفئدًا بدئیاً بالقیمة العادلة زاتدرج كافة المطلوبات المالیة م

ودائني التمویل اإلسالمي.والمصروفات المستحقة الدائنینالمجموعة علىتشمل المطلوبات المالیة 

القیاس الالحق
لمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما یلي:اقیاس یعتمد 

ومصروفات مستحقةدائنون
عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمھا، سواء والمصروفات المستحقة یتم قید األرصدة الدائنة 

صدرت بھا فواتیر من قبل المورد أو لم تصدر.

تمویل إسالميدائنو
. یدرج وتورقات إجارة لموجودات مشتراة بموجب اتفاقیةالمؤجلالتسویةیمثل دائنو اإلجارة المبلغ المستحق على أساس 

بالصافي بعد أي تكالیف زائدًا تكلفة التمویل المستحقة، دائنو اإلجارة بإجمالي الحد األدنى لمدفوعات التأجیر المستحقة 
مؤجلة. 

. یدرج دائنو تورق تورقتورق المبالغ المستحقة على أساس التسویة المؤجلة للسلع المشتراة بموجب ترتیبات الیمثل دائنو 
.المستحقناقصاً الربح المؤجلزائدًا تكلفة التمویل المستحقةبمجمل مبلغ األرصدة 

بما یتجاوز سنة واحدة یتمثل دائنو المرابحة في ترتیب إسالمي یمثل المبالغ المستحقة على أساس التسویة المؤجلة
. مرابحةالمشتراة بموجب ترتیبات للموجودات 

االعترافإلغاء 
التزام مالي عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیة استحقاقھ. إلغاءیتم 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو تعدیل شروط االلتزام المالي الحالي 
جدید، ویدرج الفرق اعتراف بالتزاماللتزام األصلي وكإلغاء اعتراف بالتبدیل أو التعدیل بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا ا

.المجمعذات الصلة في بیان الدخلدفتریة الةفي القیم
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

مقاصة األدوات المالیة
بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا یتم إجراء مقاصة 

كان ھناك حق قانوني حالي ملزم لمقاصة المبالغ المسجلة وتوجد نیة لتسویة تلك المبالغ على أساس الصافي أو تحقیق 
الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واحد.

للمتاجرةعقارات 
المبدئي، یتم إدراج العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو صافي القیمة لالعترافیتم قیاس العقارات للمتاجرة مبدئًیا بالتكلفة. الحًقا 

الممكن تحقیقھا المحددة على أساس إفراداي، أیھما أقل.

ق بإنشاء أو تطویر العقار حتى یتم تجھیزه بالحالة تشتمل التكلفة على تكلفة شراء العقار والتكالیف األخرى المتكبدة فیما یتعل
الالزمة إلتمام عملیة البیع.

یستند صافي القیمة الممكن تحقیقھا إلى سعر البیع المقدر في السیاق الطبیعي لألعمال، ناقصًا التكالیف حتى اإلنجاز 
والتكالیف المقدرة إلتمام عملیة البیع.

استثمار في شركة زمیلة 
. إن الشركة الزمیلة ھي المحاسبیةاسبة عن استثمار المجموعة في شركتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیةیتم المح

تأثیرًا ملموساً. المجموعةتلك التي تمارس علیھا 

وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، یدرج االستثمار في الشركة الزمیلة في بیان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائداً تغیرات ما بعد 
الحیازة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة 

فاؤھا أو اختبارھا بصورة منفصلة لغرض تحدید أي انخفاض في القیمة.لالستثمار وال یتم إطالدفتریة

یعكس بیان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. في حالة تسجیل أي تغییر مباشرة في اإلیرادات 
ھ، متى أمكن ذلك، في اإلیرادات الشاملة األخرى للشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بتسجیل حصتھا في ھذا التغییر وتفصح عن

الشاملة األخرى. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة بما 
یتناسب مع حصة المجموعة في الشركة الزمیلة.

تدرج حصة المجموعة في أرباح الشركة الزمیلة في مقدمة بیان الدخل المجمع. وھذا یمثل الربح بعد الضرائب والحصص 
المالیةالبیاناتغیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة. یتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة لنفس فترة 

إجراء تعدیالت لكي تصبح السیاسات المحاسبیة متسقة مع تلك التي تستخدمھا للمجموعة، ویتم عند الضرورةالمجمعة
المجموعة. 

قیمة ضافیة من االنخفاض فيا كان من الضروري قید أیة خسارة إبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذ
ما إذا كان یوجد دلیل موضوعي مجمعة مالیة اتبیانالزمیلة. تحدد المجموعة في تاریخ كل استثمار المجموعة في الشركات

على االنخفاض في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة، وفي ھذه الحالة، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق 
المجمع.للشركة الزمیلة ویدرج المبلغ ضمن بیان الدخلالدفتریةبین المبلغ الممكن استرداده للشركة الزمیلة والقیمة 

یدرج عند فقدان التأثیر الملموس على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وتسجیل أي استثمار متبقي وفقاً لقیمتھ العادلة. 
للشركة الزمیلة عند فقد التأثیر الملموس والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من الدفتریةق بین القیمة أي فر

لدخل المجمع.البیع في بیان ا

عقارات استثماریة
تكلفة استبدال جزء من العقار الدفتریة العقارات االستثماریة مبدئیًا بالتكلفة بما فیھا تكالیف المعاملة. تتضمن القیمة تقاس

وتستثنى من ذلك تكالیف الخدمات الیومیة للعقار االعترافاالستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فیما لو تم استیفاء معاییر 
المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة بما یعكس ظروف السوق في تاریخ لالعترافاالستثماري. الحقًا 

. المجمعةالمالیةالبیانات

للعقارات االستثماریة في بیان الدخل المجمع في السنة التي تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة 
تنشأ فیھا. یتم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة من قبل خبراء تقییم عقارات مستقلین باستخدام أسالیب تقییم معروفة.
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(تتمة)عقارات استثماریة
العقارات االستثماریة عندما یتم بیعھا أو عندما یتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام باالعترافیتم عدم 

یتم وال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ. إن أي أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد أو بیع العقار االستثماري 
تسجیلھا في بیان الدخل المجمع في سنة االستبعاد أو البیع.

تتم التحویالت إلى العقار االستثماري فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار استثماري إلى 
ییر االستخدام. إذا تحول العقار الذي عقار یشغلھ مالك، فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة في تاریخ تغ

ممتلكات ومعداتیشغلھ مالك إلى عقار استثماري، فإن المجموعة تقوم بالمحاسبة عن ھذا العقار وفقًا للسیاسة المبینة في 
حتى تاریخ تغیر االستخدام.

عقارات قید اإلنشاء
إن التكالیف ھي تلك المصروفات المتكبدة من قبل تدرج العقارات قید اإلنشاء بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القیمة.

المجموعة والمتعلقة بصورة مباشرة بإنشاء األصل.

للعقارات قید اإلنشاء یتم مراجعتھا لتحدید انخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف الدفتریة إن القیمة 
للمبلغ المقدر الممكن دفتریة ا ما ظھر ھذا المؤشر وفي حالة تجاوز القیم القد ال یمكن استردادھا. فإذالدفتریة إلى أن القیمة 

استرداده، یتم تخفیض الموجودات إلى مبلغھا الممكن استرداده.

ممتلكات ومعدات
بالتكلفة التاریخیة ناقصًا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. تتضمن التكلفة التاریخیة ممتلكات والمعداتیدرج ال

المصروفات المتعلقة مباشرًة بحیازة البنود.

لألصل أو تدرج كأصل منفصل حسبما ھو مالئم، فقط عندما یكون من المحتمل الدفتریة تدرج التكالیف الالحقة ضمن القیمة 
إلى المجموعة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند ویمكن قیاس تكلفة البند بصورة موثوق فیھا. تدرج أن تتدفق 

تكالیف كافة اإلصالحات والصیانة األخرى في بیان الدخل المجمع خالل السنة المالیة التي تم تكبدھا فیھا.

لألثاث والتركیبات والمعدات والمقدرة ار اإلنتاجیة المقدرةیحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعم
.سنوات4-3بعدد 

لغرض تحدید انخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف ممتلكات والمعداتللدفتریة الةیتم مراجعة القیم
تتجاوز المبلغ المقدر مثل ذلك المؤشر، وإذا كانت القیمة الدفتریة . فإذا ما ظھر الدفتریةإلى عدم إمكانیة استرداد القیمة 

الممكن استرداده، تخفض الموجودات إلى مبلغھا الممكن استرداده.

التي یتم المحاسبة عنھا بصورة منفصلة ممتلكات والمعداتیتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود ال
للجزء المستبدل. ویتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تحقق زیادة المنافع ة الدفتریویتم شطب القیمة 

المتعلق بھا. ویتم تسجیل كافة المصروفات األخرى في بیان الدخل المجمع ممتلكات والمعداتاالقتصادیة المستقبلیة لبند ال
عند تكبدھا.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
موظفیھا. إن استحقاق ھذه المكافأة یستند عادة إلى الراتب النھائي للموظف وطول جمیع مكافأة نھایة الخدمة لتقدم المجموعة 

مدة الخدمة وإلى إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. إن التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت یتم تسجیلھا كمصروفات مستحقة 
على مدى فترة الخدمة. 

تحتسب والتأمینات االجتماعیة برنامج بتقدیم االشتراكات إلى المجموعةبالنسبة للموظفین الكویتیین، تقوم فضال عن ذلك و
محددة بھذه االشتراكات والتي تحمل كمصروفات عند استحقاقھا.مجموعة من رواتب الموظفین. إن التزامات ال

أسھم الخزینة
ھم خزینة وتدرج بالتكلفة. عند بیع أسھم الخزینة تسجل األرباح في یتم المحاسبة عن األسھم الخاصة بالشركة األم كأس

حساب منفصل غیر قابل للتوزیع في حقوق الملكیة (احتیاطي أسھم خزینة). كما یتم تحمیل أیة خسائر محققة على نفس 
ة ثم االحتیاطیات. الحساب في حدود الرصید الدائن في ذلك الحساب، ویتم تحمیل أیة خسائر إضافیة على األرباح المرحل

تستخدم األرباح المحققة الحقًا من بیع أسھم الخزینة أوًال لمقاصة أي خسائر مسجلة سابقًا في االحتیاطیات ثم األرباح 
المرحلة ثم حساب احتیاطي أسھم الخزینة على التوالي. ال یتم دفع أي توزیعات أرباح نقدیة عن أسھم الخزینة. ویؤدي 

ى زیادة عدد أسھم الخزینة بشكل متناسب وتخفیض متوسط تكلفة السھم بدون التأثیر على إجمالي إصدار أسھم المنحة إل
تكلفة أسھم الخزینة. 
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العمالت األجنبیة 
یتم عرض البیانات المالیة المجمعة للمجموعة بالدینار الكویتي وھو أیًضا العملة الرئیسیة للشركة األم. تحدد كل شركة تابعة 

للمجموعة عملتھا الرئیسیة ویتم قیاس البنود المتضمنة في البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئیسیة. 

المعامالت واألرصدة)أ
تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیًا من قبل شركات المجموعة بعملتھا الرئیسیة ذات الصلة وفقًا ألسعار 

ألول مرة.لالعترافالصرف الفوریة للعملة الرئیسیة بتاریخ تأھل المعاملة 

یسیة بأسعار الصرف الفوریة في تاریخ یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى العمالت الرئ
البیانات المالیة المجمعة.

تسجل الفروق الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة في بیان الدخل المجمع، باستثناء البنود النقدیة المصنفة كجزء من 
الشاملة األخرى حتى یتم بیع صافي تغطیة صافي استثمار المجموعة في عملیة أجنبیة. یتم تسجیل ھذه الفروق في اإلیرادات 

االستثمار حیث یتم في ذلك الوقت إعادة تصنیف المبلغ المتراكم إلى بیان الدخل المجمع.

إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف كما في تواریخ 
نسبة للبنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقًا للقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار المعامالت المبدئیة. وبال

الصرف كما في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة.

شركات المجموعة)ب
قاً لسعر الصرف السائد في تاریخ عند التجمیع، یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للعملیات األجنبیة إلى الدینار الكویتي وف

البیانات المالیة المجمعة، وتحول بیانات الدخل لتلك الشركات وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. تدرج 
فروق تحویل العمالت األجنبیة الناتجة من التحویل ألغراض التجمیع ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. عند بیع عمیلة 

یدرج بند اإلیرادات الشاملة األخرى المتعلق بالعملیة األجنبیة المحددة ضمن بیان الدخل المجمع. أجنبیة، 

وموجودات محتملةمطلوبات
لصادر تدفق االضمن بیان المركز المالي المجمع بل یتم اإلفصاح عنھا ما لم یكن احتمال المحتملةال یتم إدراج المطلوبات 

مستبعداً. لموارد المتضمنة لمنافع اقتصادیة أمرًا ل

منافع الوارد للتدفقالضمن البیانات المالیة المجمعة بل یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون المحتملةال یتم إدراج الموجودات 
محتمًال. قتصادیة أمرًا اال

معلومات القطاع
منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) أو یقدم منتجات أو خدمات ضمن بیئة إن القطاع ھو جزء ممیز من المجموعة حیث یقدم 

اقتصادیة محددة (قطاع جغرافي) ویتعرض لمخاطر ومنافع مختلفة عن غیره من القطاعات األخرى.

قیاسات القیمة العادلة
یة كل فترة بیانات مالیة مجمعة. بالقیمة العادلة في نھاكالعقارات االستثماریةتقوم المجموعة بقیاس موجوداتھا غیر المالیة 

القیمة تعرف. المجمعةكما یتم اإلفصاح عن القیم العادلة لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة في البیانات المالیة
العادلة بأنھا السعر المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ 

القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام:

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو·
اب السوق الرئیسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.في ظل غی·

یجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األكثر مالءمة. 

یجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األكثر مالءمة في تاریخ القیاس. یتم قیاس القیمة 
أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا عند تسعیر األصل أو العادلة ألصل 

االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون لتحقیق مصلحتھم االقتصادیة المثلى. یراعي قیاس القیمة العادلة 
فع اقتصادیة من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى لألصل غیر المالي قدرة المشارك في السوق على تحقیق منا

لھ، أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ.
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(تتمة)قیاسات القیمة العادلة
تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تتناسب مع الظروف والتي تتاح لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة مع تحقیق أقصى 
اعتماد على المدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غیر الملحوظة الجوھریة لقیاس القیمة العادلة 

ككل:

المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛األسعار المعلنة (غیر -1المستوى ·
أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت الجوھریة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة ملحوًظا بشكل -2المستوى ·

مباشر أو غیر مباشر؛ و
أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت الجوھریة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة غیر ملحوًظ. -3المستوى ·

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت 
مي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھر

لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة بیانات مالیة مجمعة. الجوھریة بالنسبة

تحلیال للقیم العادلة للعقارات االستثماریة.18اإلیضاح یتضمن

المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات 3

إن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ 
المدرجة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاریخ البیانات المالیة 

فتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تستوجب معھا إجراء تعدیل المجمعة. ومع ذلك، فإن عدم التأكد من ھذه اال
لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل. الدفتریة مادي على القیمة 

األحكام
في إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، اتخذت اإلدارة األحكام الجوھریة التالیة، بخالف تلك التي تتطلب تقدیرات،

والتي لھا التأثیر األكثر جوھریة على المبالغ المسجلة في البیانات المالیة المجمعة:

تصنیف الموجودات المالیة 
تحدد المجموعة تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى تقییم نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات من خاللھ وتقییم 

لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.ما إذا كانت الشروط التعاقدیة 

دمج األعمال
تقوم المجموعة بحیازة شركات تابعة تمتلك عقارات. في تاریخ الحیازة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت الحیازة تمثل 

لألعمال عندما یتم حیازة مجموعة متكاملة من األنشطة حیازة لألعمال أم ال. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الحیازة كدمج 
باإلضافة إلى العقار. ولمزید من التحدید، یتم التركیز على المدى الذي یتم عنده حیازة عملیات جوھریة، ال سیما مدى 

الفندقیة... إلخ). المقدمة من قبل الشركة التابعة (أي الصیانة والنظافة واألمن وحفظ الدفاتر والخدمات اإلضافیةالخدمات
حول الخدمات اإلضافیة.40تتحدد أھمیة أي عملیة بالرجوع إلى إرشادات معیار المحاسبة الدولي 

عندما ال تمثل حیازة الشركات التابعة أعماال، یتم المحاسبة عنھا كحیازة مجموعة من الموجودات والمطلوبات. یتم توزیع 
الشھرة باالعترافتكلفة الحیازة على الموجودات والمطلوبات التي تم حیازتھا استنادًا إلى قیمھا العادلة النسبیة وال یتم 

عنھا.

تصنیف العقارات
رة المجموعة قراراً بشأن حیازة العقار المطور والعقار قید التطویر لتحدید ما إذا كان یجب تصنیفھ كعقار للمتاجرة تتخذ إدا

أو عقار استثماري أو عقار ومعدات.

تقوم المجموعة بتصنیف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حیازتھ بصفة أساسیة بغرض بیعھ ضمن سیاق األعمال الطبیعي. 

المجموعة بتصنیف العقار كعقار استثماري إذا تم حیازتھ لتحقیق إیرادات من تأجیره أو رفع قیمتھ الرأسمالیة أو وتقوم 
الستخدام مستقبلي غیر محدد.

تقوم المجموعة بتصنیف العقار كعقار ومعدات عندما یتم حیازتھ لإلشغال من قبل المالك.
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(تتمة)المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات 3

التقدیرات واالفتراضات 
فیما یلي االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ البیانات 

جودات والمطلوبات للموالدفتریة والتي تنطوي على مخاطرة جوھریة تتطلب إجراء تعدیل مادي على القیم المالیة المجمعة
خالل السنة المالیة الالحقة:

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
تستند مخصصات انخفاض القیمة للموجودات المالیة إلى االفتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسائر المتوقعة. 

المدخالت الحتساب انخفاض القیمة استنادا إلى تاریخ المجموعة تستخدم المجموعة أحكاما لوضع ھذه االفتراضات واختیار 
السابق وظروف السوق الحالیة والتقدیرات المستقبلیة في نھایة كل فترة بیانات مالیة مجمعة.

ربحیة السھم األساسیة والمخففة4

عن طریق قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة تحتسب ربحیة السھم األساسیة
عن طریق قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المخففة (باستثناء أسھم الخزینة). تحتسب ربحیة السھم 

رجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند العادیة القائمة خالل السنة (باستثناء أسھم الخزینة)، زائدًا المتوسط الم
تحویل كافة األسھم العادیة المخففة المحتملة إلى أسھم عادیة. وكما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة، لیس لدى المجموعة 

أي سھم قائمة مخففة محتملة.
20192018

1,406,533953,815ربح السنة (دینار كویتي)
════════════════

370,000,000370,000,000القائمة خالل السنة (باستثناء أسھم الخزینة)المتوسط المرجح لعدد األسھم 
════════════════

فلس2.58فلس3.80ربحیة السھم األساسیة والمخففة
════════════════

مدینون ومدفوعات مقدماً 5
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 

1,018,855847,459مدینو إیجارات
(91,776)(299,987)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

────────────────────

718,868755,683إیجاراتمدینيصافي 
────────────────────

743,608744,221)6* (إیضاح مستحق من مطور عقاري
-(300,000)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────

443,608744,221صافي المستحق من مطور عقاري
────────────────────

19,26622,338مصروفات مدفوعة مقدماً 
28,69833,161مدینو موظفین

143,292112,198أرصدة مدینة أخرى
────────────────────

1,353,7321,667,601
════════════════

: 2018دیسمبر 31دینار كویتي (299,987، تعرضت أرصدة اإلیجارات المدینة بقیمة اسمیة 2019دیسمبر 31كما في 
دینار كویتي) لالنخفاض في القیمة وتم احتساب مخصص لھا بالكامل. 91,776

9,011,360(دینار كویتي744,221بمبلغ بعض العقارات للمتاجرة، قامت المجموعة بإعادة تصنیف السابقة*خالل السنة 
مستحق من مطور عقاري" الستبدال العقار الذي تم شرائھ سابقا مقابل عقار اخر. خالل السنة المنتھیة “ى درھم إماراتي) إل

دینار كویتي في بیان 300,000، قامت المجموعة بتسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 2019دیسمبر 31في 
الدخل المجمع مقابل المستحق من مطور عقاري. 
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ومدفوعات مقدماً (تتمة)مدینون 5

فیما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 

-91,776ینایر1في 
508,21191,776المحمل للسنة

────────────────────

599,98791,776دیسمبر31في 
════════════════

عقارات للمتاجرة6
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 

2,255,9873,115,869ینایر 1في 
(43,321)(1,647,255)*استبعادات

(673,438)-)5(إیضاح معاد تصنیفھ إلى دفعة مقدماً 
(143,123)-خسائر انخفاض قیمة عقارات للمتاجرة  

──────────────────
608,7322,255,987دیسمبر31في 

════════════════

، قامت المجموعة ببیع بعض العقارات للمتاجرة ذات قیمة دفتریة بمبلغ 2019دیسمبر 31*خالل السنة المنتھیة في 
: 2018(دینار كویتي1,693,852لقاء مقابل إجمالي بمبلغ دینار كویتي) 43,321: 2018(دینار كویتي 1,647,255

: خسارة من البیع بمبلغ 2018(دینار كویتي46,597ونتج عن ذلك ربح محقق من البیع بمبلغ دینار كویتي)27,041
دینار كویتي)16,280

استثمار في شركة زمیلة7

:لدى المجموعة االستثمار التالي في شركة زمیلة

حصة الملكیة كما 
دیسمبر31في 

األنشطة الرئیسیة20192018بلد التأسیس
%%اسم الشركة

شركة المدار الذھبیة ذ.م.م. ("المدار")
المملكة العربیة 

%24%24السعودیة

شراء وبیع وتأجیر 
واستئجار العقارات 

واألراضي

لالستثمار في الشركة الزمیلة:الدفتریة فیما یلي الحركة في القیمة 
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 
6,278,7326,123,656ینایر1في 

2,026,186315,452إضافات إلى استثمار في شركة زمیلة
(185,181)25,478حصة في النتائج

24,805(19,471)تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────

8,310,9256,278,732دیسمبر31في 
══════════════════
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استثمار في شركة زمیلة (تتمة)7

:دیسمبر31فیما یلي معلومات مالیة موجزة عن استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة في 
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 
1,114,797864,274موجودات متداولة

34,471,48534,474,645موجودات غیر متداولة
(923,731)(912,405)مطلوبات متداولة

(8,253,804)(45,020)مطلوبات غیر متداولة
──────────────────

34,628,85726,161,384حقوق الملكیة
══════════════════

%24%24نسبة ملكیة المجموعة
══════════════════

8,310,9256,278,732الملكیةحصة المجموعة في حقوق 
══════════════════

فیما یلي عرض موجز لبیان الدخل للشركة الزمیلة:

20192018
دینار كویتيدینار كویتي

1,790,7711,216,303إیرادات تأجیر
(982,293)(1,145,401)مصروفات تشغیل عقاري

(138,270)(161,726)تكالیف موظفین
(337,723)(172,467)مصروفات إداریة

(491,139)(203,466)تكلفة تمویل
48,198(1,552)التغیر في القیمة العادلة لعقار استثماري

──────────────────
(684,924)106,159السنة)خسارةربح (

(86,664)-  الستثمار في شركة زمیلة *الدفتریة تعدیل على القیمة 
──────────────────

106,159(771,588)
══════════════════

%24%24نسبة ملكیة المجموعة
──────────────────

(185,181)25,478الخسائر) (األرباح في حصة المجموعة 
══════════════════

* تمثل التعدیالت على قیمة العقار االستثماري المدرجة في دفاتر الشركة الزمیلة بما یتفق مع سیاسة المجموعة. 

عقارات استثماریة8
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 

60,179,73857,733,468ینایر 1في 
50,0002,323,000إضافات 

-  (550,000)استبعادات*
730,15256,477التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة
66,793(13,824)صافي ربح (خسارة) تحویل عمالت أجنبیة

──────────────────

60,396,06660,179,738دیسمبر 31في 
════════════════

ببیع بعض العقارات االستثماریة ذات قیمة دفتریة بمبلغ ، قامت المجموعة 2019دیسمبر 31*خالل السنة المنتھیة في 
105,000دینار كویتي ونتج عن ذلك ربح محقق من البیع بمبلغ 655,000دینار كویتي لقاء مقابل إجمالي بمبلغ 550,000

دینار كویتي.
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عقارات استثماریة (تتمة)8

دینار 24,637,547: 2018دینار كویتي (4,160,000، تم االحتفاظ بعقارات استثماریة بمبلغ 2019دیسمبر 31كما في 
). 10كویتي) باسم طرف آخر بموجب اتفاقیة إجارة (إیضاح 

: 2018دینار كویتي (31,850,000، تم رھن بعض العقارات االستثماریة بمبلغ 2019دیسمبر 31كما في 
دینار 7,524,700: 2018دینار كویتي (25,000,000دینار كویتي) كضمان مقابل اتفاقیة مرابحة بمبلغ 18,713,000

). 10كویتي) (إیضاح 

دینار 60,179,738: 2018دیسمبر 31دینار كویتي (60,396,066تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بمبلغ 
متخصصین في تقییم ھذه األنواع من العقارات. أحد ستقلین مقییمات تم الحصول علیھا من قبل مقیمین كویتي) استناداً إلى ت

. أما المقیم لدخلھؤالء المقیمین ھو بنك محلي قام بتقییم العقارات االستثماریة المحلیة من خالل تطبیق طریقة رسملة ا
. بالنسبة دخلبواسطة طریقة رسملة الالمحلیةقارات االستثماریةبتقییم العذي سمعة طیبة ومعتمد قاماألخر فھو مقیم محلي
ذي سمعة طیبة قام بتقییم ھذه العقارات بواسطة طریقة ومعتمدفقد تم إجراء التقییم من قبل مقیم محلي للعقارات األجنبیة،

الدخل.رسملة 

ھذه التقییمات. استنادًا إلى ھذه التقییمات، قامت ، اختارت المجموعة القیمة األقل من بین وفقاً لمتطلبات ھیئة أسواق المال
دینار كویتي) في بیان الدخل المجمع.56,477: 2018دینار كویتي (730,152المجموعة بتسجیل ربح القیمة العادلة بمبلغ 

فیما یلي االفتراضات الھامة المستخدمة في التقییمات:

الكویت2019
دول مجلس التعاون 

الخلیجي

1,808658سعر السوق المقدر لألرض (للمتر المربع) (دینار كویتي)
413468تكالیف اإلنشاء (للمتر المربع) (دینار كویتي)

96متوسط اإلیجار الشھري (للمتر المربع) (دینار كویتي)
%8%9معدل العائد

%37.8%11.7معدل الشغور

الكویت
دول مجلس التعاون 

الخلیجي
2018

1,708668سعر السوق المقدر لألرض (للمتر المربع) (دینار كویتي)
409264تكالیف اإلنشاء (للمتر المربع) (دینار كویتي)

94متوسط اإلیجار الشھري (للمتر المربع) (دینار كویتي)
%8%9معدل العائد

%23%15معدل الشغور

تحلیل الحساسیة 
. ةاالستثماریاتیعرض الجدول التالي حساسیة التقییم للتغیرات في أھم االفتراضات المتعلقة بتقییم العقار

التغیرات في 
الكویتافتراضات التقییم

دول مجلس 
التعاون الخلیجي

دینار كویتيدینار كویتي2019

1,432,400359,190%5سعر السوق المقدر لألرض 
2,144,500810,025%5متوسط اإلیجار 

2,042,381771,453%5معدل العائد 
2,144,500810,025%5معدل الشغور 

2018
1,395,900438,064%5سعر السوق المقدر لألرض 

2,107,375835,506%5متوسط اإلیجار 
2,007,024795,720%5معدل العائد 

2,107,375835,506%5الشغورمعدل 
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دائنون ومصروفات مستحقة9
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 

145,219175,011دفعات إیجار مقدًما من مستأجرین
250,791241,084تأمینات مستردة
424,139385,747دائنون آخرون

────────────────────
820,149801,842

════════════════

دائنو تمویل إسالمي10
اإلجماليمرابحةتورقإجارة2019

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

4,045,0354,988,80833,272,49242,306,335مجمل المبلغ 
(9,566,267)(8,315,805)(304,039)(946,423)ناقصاً: الربح المؤجل

────────────────────────────────────────

3,098,6124,684,76924,956,68732,740,068
════════════════════════════════

اإلجماليمرابحةتورقإجارة2018
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

20,079,4585,724,9939,386,33835,190,789مجمل المبلغ 
(3,900,864)(1,878,590)(616,147)(1,406,127)ناقصاً: الربح المؤجل

────────────────────────────────────────

18,673,3315,108,8467,507,74831,289,925
════════════════════════════════

التمویل اإلسالمي تسھیالت تم الحصول علیھا من مؤسسات مالیة إسالمیة وتحمل متوسط معدل ربح دائنو تمثل أرصدة 
لخصم المعلن من سعر اسنوًیا فوق معدل ) %3.25% إلى 1.875: 2018(%3.25% إلى 1.5تقریًبا بنسبة تتراوح من 

سنوات 9إلى 1قبل بنك الكویت المركزي. تستحق أرصدة التمویل اإلسالمي الدائنة بصورة رئیسیة خالل مدة تتراوح من 
من تاریخ البیانات المالیة المجمعة.

17,550,000: 2018دینار كویتي (3,095,644، تم ضمان أرصدة اإلجارة الدائنة بمبلغ 2019دیسمبر 31كما في 
دینار كویتي) 24,637,547: 2018دیسمبر 31دینار كویتي (4,160,000ثماریة بمبلغ استعقارات بدینار كویتي) 

).8(إیضاح 

7,524,700: 2018دینار كویتي (25,000,000بمبلغ ، تم ضمان أرصدة المرابحة الدائنة 2019دیسمبر 31كما في 
).8دینار كویتي) (إیضاح 18,713,000: 2018دینار كویتي (31,850,000بمبلغ ثماریة استعقارات ب) دینار كویتي

التغیرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمویل11
ینایر1

2019
التدفقات النقدیة
(صادرة)/ واردة

أخرى
صادرة)/ واردة(

دیسمبر 31
2019

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

445,4053,098,612(16,020,124)18,673,331دائنو إجارة
276,7804,684,769(700,857)5,108,846دائنو تورق
7,507,74816,510,892938,04724,956,687دائنو مرابحة

────────────────────────────────────────
31,289,925(210,089)1,660,23232,740,068
════════════════════════════════
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التغیرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمویل (تتمة)11

ینایر1
2018

التدفقات النقدیة
(صادرة)/ واردة

أخرى
صادرة)/ واردة(

دیسمبر 31
2018

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

1,054,41418,673,331(1,083,742)18,702,659دائنو إجارة
377,5095,108,846(554,028)5,285,365دائنو تورق
5,184,0771,965,278358,3937,507,748دائنو مرابحة

────────────────────────────────────────

29,172,101327,5081,790,31631,289,925
════════════════════════════════

رأس المال والجمعیة العمومیة السنویة واالحتیاطیات12
رأس المال والجمعیة العمومیة السنویة)أ

: 2018سھم (370,000,000من 2019دیسمبر31یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع نقدا بالكامل في 
فلس) مدفوعة نقدًا.100: 2018فلس لكل سھم (100سھم) بقیمة 370,000,000

البیانات المالیة المجمعة للسنة 2019مایو 9اعتمدت الجمعیة العمومیة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ 
740,000فلس) للسھم بمبلغ 3: 2017فلس (2ووافقت على توزیع أرباح نقدیة بقیمة 2018دیسمبر 31المنتھیة في 

لمساھمین المسجلین في ذلك التاریخ. دینار كویتي) ل1,110,000: 2017دینار كویتي (

30,000إضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعیة العمومیة السنویة لمساھمي الشركة األم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
دینار كویتي).30,000: 2017(2018دیسمبر 31دینار كویتي للسنة المنتھیة في 

فلس للسھم 3بقیمة 2019دیسمبر 31على األسھم العادیة للسنة المنتھیة في تقدر توزیعات األرباح النقدیة الموصى بھا 
دینار كویتي) وتخضع لموافقة الجمعیة العمومیة 740,000فلس للسھم بمبلغ 2: 2018دینار كویتي (1,110,000بمبلغ 

دیسمبر. 31السنویة وال یتم االعتراف بھا كالتزام كما في 

االحتیاطي اإلجباري
وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم، یتم بموجب توصیة من مجلس إدارة الشركة األم اقتطاع 

% كحد أدنى من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة 10نسبة ال تقل عن 
حتیاطي االجباري. یجوز للجمعیة العمومیة السنویة للشركة األم أن تقرر والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى اال

% من رأس المال المصدر. 50وقف ھذه االقتطاعات عندما یتجاوز االحتیاطي نسبة 
% من رأس المال المدفوع في السنوات 5إن توزیع االحتیاطي اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتوزیعات أرباح بنسبة 

سمح فیھا األرباح المرحلة بتأمین ھذا الحد.التي ال ت
االحتیاطي العام

% من ربح السنة قبل 10وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم، یقتطع سنویاً بحد أقصى نسبة 
إلدارة إلى االحتیاطي حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس ا

. یجوز وقف ھذا االقتطاع بناء على قرار الجمعیة العمومیة للمساھمین بموجب توصیة من مجلس االدارة. ال توجد العام
قیود على توزیع ھذا االحتیاطي.  

معامالت وارصدة لدى أطراف ذات عالقة13

وأعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین التنفیذیین وموظفي االدارة ن الرئیسیین یتمثل ھذه المعامالت تلك التي تمت مع المساھم
العلیا للمجموعة وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى والشركات التي یمثلون المالكین الرئیسیین لھا أو یسیطرون علیھا أو 

األعمال الطبیعي. تتم الموافقة یمارسون علیھا تأثیراً ملموساً، وھي تلك المعامالت یتم إبرامھا من قبل المجموعة خالل سیاق
على سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.

31و2019دیسمبر 31أیة معامالت جوھریة مع األطراف ذات عالقة خالل السنتین المالیتین المنتھیتین في لم تكن ھناك
. 2018دیسمبر 

:موظفو اإلدارة العلیا
موظفو اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین الذین لدیھم السلطة والمسئولیة عن تخطیط یتضمن

وفیما یلي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا. وتوجیھ ومراقبة أنشطة المجموعة. 
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(تتمة)معامالت وارصدة لدى أطراف ذات عالقة13

(تتمة)موظفو اإلدارة العلیا
20192018

دینار كویتي دینار كویتي 
289,950249,200رواتب ومزایا قصیرة األجل
125,73948,421مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

──────────
415,689297,621
══════════

دیسمبر 31دینار كویتي للسنة المنتھیة في 30,000أوصى مجلس إدارة الشركة األم بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
دینار كویتي) وتخضع ھذه التوصیة لموافقة المساھمین في الجمعیة العمومیة السنویة للشركة 30,000: 2018(2019
األم. 

التزامات رأسمالیة ومطلوبات محتملة14

التزام رأسمالي
التزامات رأسمالیة فیما یتعلق باتفاقیات اإلنشاء كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة.أیة ال یوجد لدى المجموعة 

محتملةمطلوبات
ال یوجد لدى المجموعة أیة مطلوبات محتملة كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة. 

معلومات القطاعات  15

أعمال المجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات أعمال بناء على المنتجات والخدمات التي تقدمھا. لدى المجموعة تنقسم 
اثنان من قطاعات التشغیل القابلة لرفع التقاریر عنھا كما یلي:

ضمن سیاق أنشطة إدارة العقارات وتتضمن االستثمار والمتاجرة في العقارات وبناء أو تطویر العقارات بغرض بیعھا·
األعمال العادي باإلضافة إلى تقدیم الخدمات العقاریة األخرى المتعلقة بھا.

أنشطة إدارة االستثمار وتتضمن المشاركة في صنادیق مالیة وعقاریة وإدارة متطلبات السیولة لدى المجموعة.·
ر.تتضمن الخدمات اإلداریة األخرى األنشطة األخرى بخالف أنشطة العقارات واالستثما·

2019دیسمبر 31
أنشطة 
المجموعأخرىأنشطة االستثمار العقارات

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,187,257--4,187,257لقطاعاإیرادات 
════════════════════════════════════════

1,123,804--1,123,804نتائج القطاع
730,152--730,152التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة

46,597--46,597محقق من بیع عقارات للمتاجرةربح
105,000--105,000عقار استثماريمحقق من بیع ربح

----خسارة انخفاض قیمة عقارات للمتاجرة
25,478-25,478-حصة في نتائج شركة زمیلة

13,28413,284--إیرادات أخرى
(508,211)--(508,211)مخصص خسائر ائتمان متوقعة

(129,571)(129,571)--بالصافي–مصروفات غیر موزعة 
────────────────────────────

1,406,533(116,287)1,497,34225,478(خسارة) القطاعربح 
════════════════════════════════════════

65,500,8878,310,92523,47473,835,286موجودات القطاع
════════════════════════════════════════

872,45134,432,668-33,560,217مطلوبات القطاع
════════════════════════════════════════
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معلومات القطاعات (تتمة)15

2018دیسمبر 31
أنشطة 
المجموعأخرىأنشطة االستثمار العقارات

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,211,763--4,211,763لقطاعاإیرادات 
════════════════════════════════════════

1,317,400--1,317,400نتائج القطاع 
التغیر في القیمة العادلة لعقارات 

56,477--56,477استثماریة
(16,280)--(16,280)خسارة محققة من بیع عقارات للمتاجرة
(143,123)--(143,123)خسارة انخفاض قیمة عقارات للمتاجرة

(185,181)-(185,181)-حصة في نتائج شركة زمیلة 
5,3955,395--إیرادات أخرى

(91,776)--(91,776)مخصص خسائر ائتمان متوقعة
10,90310,903--بالصافي–مصروفات غیر موزعة 

────────────────────────────
16,298953,815(185,181)1,122,698ربح (خسارة) القطاع

════════════════════════════════════════

65,332,5786,278,73226,72771,638,037موجودات القطاع
════════════════════════════════════════

783,73632,875,503-32,091,767مطلوبات القطاع
════════════════════════════════════════

إدارة المخاطر 16

تمثل المخاطر جزءًا رئیسیًا في أنشطة المجموعة لكن ھذه المخاطر تُدار بطریقة التحدید والقیاس والمراقبة المستمرة وفقًا 
لحدود المخاطر والضوابط األخرى. إن ھذه الطریقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار المجموعة في تحقیق 

ولیة التعرض للمخاطر فیما یتعلق بالمسئولیات المنوطة بھ داخل المجموعة. األرباح ویتحمل كل فرد بالمجموعة مسئ
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق حیث ینقسم النوع األخیر إلى مخاطر معدالت الربح 

ومخاطر العمالت األجنبیة. 

ھیكل إدارة المخاطر 
یتحمل مجلس إدارة الشركة األم بصورة جوھریة المسؤولیة عن تحدید ومراقبة المخاطر وعن أسلوب اإلدارة الشامل 

للمخاطر باإلضافة إلى مسؤولیة الموافقة على استراتیجیات ومبادئ إدارة المخاطر. 

اإلدارة التنفیذیة
مجموعة ورفع توصیات إلى مجلس اإلدارة.تقوم اإلدارة التنفیذیة للمجموعة بوضع سیاسات إدارة مخاطر ال

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة نتیجة عجز عمالئھا أو األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماتھم 

تقبل المجموعة التعاقدیة. تقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طریق وضع حدود على قدر المخاطر الذي
تحملھ لألطراف المقابلة من األفراد وللتركزات الجغرافیة وتركزات قطاعات األعمال، وعن طریق مراقبة االنكشافات فیما 

یتعلق بھذه الحدود.

، فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة بما في ذلك األرصدة لدى البنوك والمدینین
ینتج تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من عجز الطرف المقابل عن االلتزام وبحیث یكون الحد األقصى للتعرض مساویًا 

األدوات. تحد المجموعة من مخاطر االئتمان فیما یتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط الدفتریة لھذهللقیمة 
من تركزات مخاطر االئتمان عن طریق إجراء لمجموعةمع البنوك جیدة السمعة. وفیما یتعلق باألرصدة المدینة، تقلل ا

قبة األرصدة المدینة على أساس مستمر.معامالت مع عدد كبیر من المستأجرین.  إضافة إلى ذلك، یتم مرا
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(تتمة)إدارة المخاطر 16

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون احتساب أي ضمان وأي تعزیزات ائتمانیة أخرى
یوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فیما یتعلق ببنود بیان المركز المالي المجمع. یتم عرض 

حد لالنكشاف بالمجمل قبل تأثیر التخفیف من خالل االستعانة باتفاقیات التقاص والضمانات األساسیة (إن وجدت).أقصى 
مجمل 

الحد األقصى 
لالنكشاف 

2019

مجمل 
الحد األقصى
لالنكشاف 

2018
دینار كویتيدینار كویتي

3,140,1781,225,883الصندوق)النقد واألرصدة لدى البنوك (باستثناء النقد في 
890,857901,042)المدفوعات مقدماً والدفعات مقدماً مدینون (باستثناء 

──────────────────
4,031,0352,126,925إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

══════════════════

تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة، قبل احتساب أي ضمان محتفظ بھ أو تعزیزات ائتمانیة أخرى (إن وجدت)، یمكن 

حسب المناطق الجغرافیة وقطاعات األعمال التالیة:

20192018
الخدمات 

المصرفیة 
والمالیة

إنشاءات 
المجموعأخرىوعقارات

الخدمات 
المصرفیة 
والمالیة

إنشاءات 
المجموعأخرىوعقارات

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

2,892,668292,14246,6733,231,4831,176,058247,13849,9361,473,132الكویت
دول مجلس 

التعاون 
الخلیجي 
247,510506,17045,872799,55249,825576,71227,256653,793األخرى

────────────────────────────────────────────────────────
3,140,178798,31292,5454,031,0351,225,883823,85077,1922,126,925
══════════════════════════════════════════════════════════════

مخاطر السیولة
إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بصافي احتیاجاتھا التمویلیة. تنتج مخاطر 
السیولة عن التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد یتسبب في نضوب بعض مصادر التمویل على الفور. وللحمایة 

ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، واالحتفاظ برصید من 
كاٍف للنقد والنقد المعادل واألوراق المالیة القابلة للتداول بسھولة.

مخاطر السیولة وإدارة التمویل
للتسویق لھا بدرجة عالیة والتي یسھل تسییلھا في حالة وقوع تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات المتنوعة القابلة

حدث توقف التدفقات النقدیة بطریقة غیر متوقعة.

تحلیل المطلوبات المالیة حسب االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة
الي المجمع إلى تاریخ لقد تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة في تاریخ بیان المركز الم

االستحقاق التعاقدي. ویتم مراقبة قائمة االستحقاق من قبل اإلدارة للتأكد من االحتفاظ بالسیولة الكافیة. إن معلومات قوائم 
استحقاق المطلوبات المالیة في نھایة السنة تستند إلى ترتیب السداد التعاقدي غیر المخصوم أو إلى تقدیر اإلدارة لتواریخ 

ع المخططة.البی
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(تتمة)إدارة المخاطر 16

دیسمبر كما یلي:31كانت قائمة استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة في 

2019دیسمبر 31
3خالل 
أشھر

6إلى 3
أشھر

12إلى 6
أشھر

3سنة إلى 
سنوات

أكثر من
المجموعسنوات3

دینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
المطلوبات

دائنون ومصروفات 
مستحقة (باستثناء دفعات 

674,930--674,930--مقدًما من مستأجرین)
548,767644,372783,3607,262,96033,066,87642,306,335دائنو تمویل إسالمي

──────────────────────────────────────────
548,767644,3721,458,2907,262,96033,066,87642,981,265إجمالي المطلوبات 

══════════════════════════════════════════

3خالل 2018دیسمبر 31
أشھر

6إلى 3
أشھر

12إلى 6
أشھر

3سنة إلى 
سنوات

أكثر من
المجموعسنوات3

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
المطلوبات

دائنون ومصروفات 
مستحقة (باستثناء دفعات 

626,831--626,831--مقدًما من مستأجرین)
880,882491,106408,9618,187,36425,222,47635,190,789دائنو تمویل إسالمي

──────────────────────────────────────────
880,882491,1061,035,7928,187,36425,222,47635,817,620إجمالي المطلوبات 

══════════════════════════════════════════

مخاطر السوق
السوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة األصل نتیجة للتغیرات في متغیرات 

العمالت األجنبیة سواء نتجت تلك التغیرات عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو الجھة المصدرة لھ أو عوامل تؤثر على 
جمیع االستثمارات المتاجر بھا في السوق.

تعددة للموجودات وتنویع الموجودات تدار مخاطر السوق على أساس توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقاً على فئات م
بالنسبة للتوزیع الجغرافي والتقییم المستمر لظروف السوق واتجاھاتھ وتقدیر اإلدارة للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في 

القیمة العادلة.

أ) مخاطر معدالت األرباح
المستقبلیة نتیجة للتغیرات في معدالت الربح إن مخاطر معدالت األرباح ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة

في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت األرباح على اتفاقیات اإلجارة التي تحمل معدالت أرباح متغیرة (إیضاح 
). باستثناء ذلك، ال تتعرض المجموعة ألیة مخاطر جوھریة أخرى متعلقة بمعدالت األرباح.10

یة بیان الدخل المجمع للتغیرات المحتملة بصورة معقولة في معدالت األرباح مع االحتفاظ بكافة یوضح الجدول التالي حساس
المتغیرات األخرى ثابتة:

الزیادة/النقص في
النقاط

األساسیة

التأثیر على ربح
السنة

دینار كویتي

2019+/-1%327,772
2018+/-1%309,472
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(تتمة)إدارة المخاطر 16

(تتمة)مخاطر السوق

ب)  مخاطر العمالت األجنبیة
إن مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة إحدى األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. 

تدار مخاطر العمالت األجنبیة من قبل إدارة الخزینة بالشركة األم استنادًا إلى الحدود التي یضعھا مجلس إدارة الشركة األم 
والتقییم المستمر لمراكز المجموعة المفتوحة والحركات الحالیة والمتوقعة في أسعار الصرف. ترى اإلدارة أن مخاطر تكبد 

ي أسعار الصرف ال تزید عن الحد األدنى، ولذلك ال تغطي المجموعة االنكشافات لمخاطر خسائر جوھریة نتیجة التقلبات ف
العمالت األجنبیة. 

فیما یلي التأثیر على الربح (بسبب التغیر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة)، نتیجة التغیر في أسعار صرف 
رات األخرى ثابتة:العمالت األجنبیة، مع االحتفاظ بكافة المتغی

20192018

العملة
التغیر في 

سعر الصرف
%

التأثیر على 
ربح السنة 

بالدینار الكویتي

التغیر في 
سعر الصرف 

%

التأثیر على 
ربح السنة 

بالدینار الكویتي

319,480%3-/+305,203%3-/+لایر سعودي
102,407%3-/+92,940%3-/+دوالر أمریكي

إدارة رأس المال 17

إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجیدة لدعم األعمال التي 
تقوم بھا وتحقیق أعلى قیمة یحصل علیھا المساھمون. 

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وخصائص 
المخاطر للموجودات األساسیة. ولكي یتم الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل مبلغ توزیعات 

ى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لغرض تخفیض األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو رد رأس المال إل
الدین. لم یتم إجراء تغییرات في األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات المستخدمة إلدارة رأس المال خالل السنة المنتھیة في 

مجمعة.حول البیانات المالیة ال12كما ھو مفصح عنھ في إیضاح 2018دیسمبر 31و2019دیسمبر 31

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وھو صافي الدین مقسوًما على إجمالي رأس المال زائدًا صافي 
الدین. تدرج المجموعة دائني التمویل اإلسالمي والدائنین والمصروفات المستحقة (باستثناء دفعات اإلیجار مقدًما من 

رصدة لدى البنوك والنقد. یمثل رأس المال إجمالي حقوق ملكیة الشركة األم.المستأجرین) ضمن صافي الدین ناقًصا األ

2019
دینار كویتي

2018
دینار كویتي 

674,930626,831دائنون ومصروفات مستحقة (باستثناء دفعات اإلیجار مقدًما من مستأجرین)
32,740,06831,289,925دائنو تمویل إسالمي

(1,229,252)(3,142,357)لدى البنوك والنقدناقصاً: األرصدة 
──────────────

30,272,64130,687,504صافي الدین
──────────────

39,402,61838,762,534حقوق الملكیة 
──────────────

69,675,25969,450,038إجمالي رأس المال وصافي الدین
══════════════

%44%43معدل اإلقراض 
══════════════



عقاري ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةشركة التجارة واالستثمار ال
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
2019دیسمبر 31وللسنة المنتھیة فيكما في

  

32

قیاسات القیمة العادلة 18

یوضح الجدول التالي الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة لدى المجموعة: 

قیاس القیمة العادلة بواسطة

المجموع2019دیسمبر 31

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

)1(المستوى 

مدخالت جوھریة 
ملحوظة 

)2(المستوى 

مدخالت جوھریة 
غیر ملحوظة

) 3(المستوى 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

60,396,066--60,396,066عقارات استثماریة
════════════════════════

2018دیسمبر 31
60,179,738--60,179,738عقارات استثماریة

════════════════════════

. 2018أو 2019لم تكن ھناك أیة تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة خالل سنة 

من 3اإلفصاح عن تسویة قیاس القیمة العادلة المتكررة للعقارات االستثماریة المصنفة ضمن المستوى 8یتضمن اإلیضاح 
الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة. 

. 3أسالیب التقییم المستخدمة الستنتاج القیمة العادلة ضمن المستوى 
نیة والتجاریة). یوضح الجدول أدناه ما یلي: إن المجموعة لدیھا فئة واحدة من العقارات (السك

بیان أسالیب التقییم المطبقة.·
المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة، بما في ذلك نطاقات اإلیجار المحمل على الوحدات المختلفة في نفس ·

المبنى. 
خالت الجوھریة غیر الملحوظة والمعلومات الكمیة حول المد3بالنسبة لقیاسات القیمة العادلة ضمن المستوى ·

المستخدمة في قیاس القیمة العادلة. 

تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات19

یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. لقد تم تحدید استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
قائمة االستحقاق للعقارات االستثماریة والعقارات للمتاجرة تستند إلى على أساس التاریخ المتوقع الستردادھا أو سدادھا. إن 

تقدیر اإلدارة لتسییل تلك الموجودات.

إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات ھي كما یلي:

خالل سنة واحدة2019دیسمبر 31
سنة إلى

المجموعسنوات10
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

الموجودات
3,142,357-3,142,357أرصدة لدى البنوك ونقد 
1,353,732-1,353,732مدینون ومدفوعات مقدماً 

608,732-608,732عقارات للمتاجرة
8,310,9258,310,925-استثمار في شركة زمیلة

60,396,06660,396,066-عقارات استثماریة
23,47423,474-ممتلكات ومعدات

───────────────────────────
5,104,82168,730,46573,835,286إجمالي الموجودات 

════════════════════════
المطلوبات

820,149-820,149دائنون ومصروفات مستحقة
556,45432,183,61432,740,068دائنو تمویل إسالمي

872,451872,451-مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
───────────────────────────

1,376,60333,056,06534,432,668إجمالي المطلوبات 
════════════════════════
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(تتمة)تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات19

خالل سنة واحدة2018دیسمبر 31
سنة إلى

المجموعسنوات10
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

الموجودات
1,229,252-1,229,252أرصدة لدى البنوك ونقد 
1,667,601-1,667,601مدینون ومدفوعات مقدماً 

2,255,987-2,255,987عقارات للمتاجرة
6,278,7326,278,732-استثمار في شركة زمیلة

60,179,73860,179,738-عقارات استثماریة
26,72726,727-ممتلكات ومعدات

───────────────────────────

5,152,84066,485,19771,638,037إجمالي الموجودات 
════════════════════════

المطلوبات
801,842-801,842دائنون ومصروفات مستحقة

826,88230,463,04331,289,925دائنو تمویل إسالمي
783,736783,736-مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

───────────────────────────

1,628,72431,246,77932,875,503إجمالي المطلوبات 
════════════════════════


