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 المجمعبيان األرباح أو الخسائر 
 2018 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

 ()جميع المبالغ بالدينار الكويتي

 

 

(37وتعكس التعديالت المقامة. )إيضاح  2017ديسمبر  31* بعض البيانات المعروضة ليست مطابقة للبيانات المالية المجمعة كما في   

  .المجمعةالمالية  البيانات( تشكل جزءا من 37( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

  2018  إيضاحات 
2017  

 )المعدل*(

      العمليات المستمرة

 29,640,212  11,812,154   بيع مخزون عقارات
 10,798,728  9,758,333   إيرادات إيجارات

   21,570,487  40,438,940 
 (28,004,600)  (9,525,385)   تكاليف بيع مخزون عقارات

 12,434,340  12,045,102   مجمل الربح
 (21,107)  3,013,093  11 شركات محاصةحصة من نتائج أعمال 

 16,215,161  19,197,450  12 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة
 (5,530,017)  (4,431,407)   تكاليف موظفين

 (6,238,657)  (5,285,300)  24 عمومية و إدارية اريفمص
 (152,144)  (210,831)  25 صافي خسائر استثمارات

 (446,109)  (318,442)  16 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
 -  157,500   أرباح بيع عقارات محتفظ بها لغرض البيع

 2,932,885  (158,781)   عكس مخصصات دعوى قضائية (مخصصات)
 1,252,891  1,021,247  26 إيرادات أخرى

 52,283  (13,048)   أجنبية)خسائر( أرباح فروقات عملة 

 20,499,526  25,016,583   من العمليات المستمرة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء

 (126,271)  (116,942)  15 استهالك

 (5,425,648)  (5,885,301)  16 إطفاء القيمة المتبقية لعقار استثماري
 (2,796,887)  (10,369,923)   تمويلتكاليف 

 182,129  1,774,842   ئد اإيرادات فو

 12,332,849  10,419,259   ربح السنة من العمليات المستمرة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة
 767,884  767,720  8 ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 13,100,733  11,186,979   الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارةربح  السنة  قبل 
 -  -   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -  -   ضريبة دعم العمالة الوطنية
 -  -   حصة الزكاة

 (715,841)  (561,591)   الضرائب عن شركات أجنبية
 (85,000)  (125,000)  ¤ 28 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

 12,299,892  10,500,388   ربح  السنة

      
      الخاص بـ :

 11,913,399  10,819,372   مساهمي الشركة األم
 386,493  (318,984)   الحصص غير المسيطرة

   10,500,388  12,299,892 

      ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم
      العمليات المستمرةمن 

 8.52  7.71  27 ربحية السهم األساسية )فلس(

 7.16  7.71  27 ربحية السهم المخففة )فلس(

      
      من العمليات غير المستمرة

 0.59  0.59  27 ربحية السهم األساسية )فلس(

 0.49  0.59  27 ربحية السهم المخففة )فلس(
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(73التعديالت المقامة. )إيضاح  وتعكس 2017ديسمبر  31* بعض البيانات المعروضة ليست مطابقة للبيانات المالية المجمعة كما في   
 
 

 .المالية المجمعة البيانات( تشكل جزءا من 37( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 

  
 

 
 
 

 المجمعبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

  2018  إيضاحات
2017  

 )المعدل*(

 12,299,892  10,500,388    ربح السنة

      
      الدخل الشامل األخر:

      إلي بيان األرباح أو الخسائرمكن أن يعاد تصنيفها الحقا يبنود 
      

 (1,212,654)  (2,571,337)  12 الخسارة الشاملة األخرى لشركة زميلة حصة من
 250,978   -   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

 1,261,115   (1,231,465)   فروقات تحويل عملة من العمليات أجنبية
 -  (1,563,430)  11 كة محاصةرإحتياطي تحوطات لشحصة من 

      
      بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر 

      
 -  (216,536)  9 التغير في القيمة العادلة ألدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 2,647,853   (197,655)  12 زميلةحصة من احتياطيات األخرى لشركة 

 2,947,292   (5,780,423)   سنةاآلخرى لل الخسارة الشاملة

 15,247,184   4,719,965    لسنةمجموع الدخل الشامل ل

      
      الخاص بـ:

 14,770,485   5,476,530    مساهمي الشركة األم
 476,699   (756,565)   الحصص غير المسيطرة

 15,247,184   4,719,965    ةسنمجموع  الدخل الشامل لل
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 المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

         احتياطيات       

  أسهم خزانة  عالوة إصدار  رأس المال 
 احتياطى
  اجباري

أثر تغيرات في 
الدخل الشامل 
األخر لشركة 

  زميلة

حصة 
احتياطيات 

أخرى لشركة 
  زميلة

احتياطي حصة 
الملكية المتعلقة 
بخيار القرض 
  المجموع الجزئي  أرباح مرحلة  احتياطيات أخرى   القابل للتحويل

 الحصص
  غير المسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية  

 250,124,434  22,877,281  227,247,153  104,771,790  (11,711,998)  1,546,764  (5,683,472)  78,230  47,144,767  (7,864,846)  -  98,965,918 )المعدل*( 2017ديسمبر  31الرصيد في 

المالية  المعيار الدولي للتقاريرتأثير تطبيق 
 3.د.2للشركة الزميلة )إيضاح  (9رقم )

 (2,654,176)  -  (2,654,176)  (2,163,529)  -  -  -  (490,647)  -  -  -  - (12إيضاح  /

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
)إيضاح  2018يناير  1( في 9رقم )

 (3,242,222)  -  (3,242,222)  (3,242,222)  -  -  -  -  -  -  -  - (3.د.2

 244,228,036  22,877,281  221,350,755  99,366,039  (11,711,998)  1,546,764  (5,683,472)  (412,417)  47,144,767  (7,864,846)  -  98,965,918 2018يناير  1الرصيد المعاد ادراجة في 

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل 
 4,719,965  ¤ (756,565)  5,476,530  10,819,372  (2,573,850)  -  (197,655)  (2,573,337)  -  -  -  - للسنة

تأثير على الحصص غير المسيطرة الناتج 
 (12,096,175)  (12,096,175)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عن تصفية شركة تابعة

حصة الملكية المتعلقة بالقرض تأثير على 
 (1,546,764)  -  (1,546,764)  -  -  (1,546,764)  -  -  -  -  -  - (34القابل للتحويل )إيضاح 

 32,546,764  -  32,546,764  -  -  -  -  -  -  -  5,266,764  27,280,000 زيادة رأس المال

 -  -  -  (1,094,437)  -  -  -  -  1,094,437  -  -  - إلى االحتياطياتالمحول 

 -  -  -  (9,896,592)  -  -  -  -  -  -  -  9,896,592 (34توزيعات اسهم منحة )إيضاح 

 267,851,826  10,024,541  257,827,285  99,194,382  (14,285,848)  -  (5,881,127)  (2,983,754)  48,239,204  (7,864,846)  5,266,764  136,142,510 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

(37وتعكس التعديالت المقامة. )إيضاح  2017ديسمبر  31* بعض البيانات المعروضة ليست مطابقة للبيانات المالية المجمعة كما في   

 

 .المجمعةالمالية  البيانات( تشكل جزءا من 37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية االمجمع
 2018 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

         احتياطيات       

  أسهم خزانة  عالوة إصدار  رأس المال 
 احتياطى
  اجباري

أثر تغيرات في 
الدخل الشامل 
األخر لشركة 

  زميلة

حصة 
احتياطيات 

أخرى لشركة 
  زميلة

احتياطي 
حصة الملكية 
المتعلقة بخيار 
القرض القابل 

  للتحويل
احتياطيات 

  المجموع الجزئي  أرباح مرحلة  أخرى 
 الحصص

  غير المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية  

كما تم ) 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 241,615,240  31,714,932  209,900,308  93,237,265  (13,425,671)  -  (8,331,325)  1,290,884   45,944,927  (7,781,690)  -  98,965,918 (إدراجه

 1,317,992  205,240  1,112,752  820,966  291,786  -  -  -  -  -  -  - (37تعديالت سنوات سابقة )إيضاح 

 242,933,232  31,920,172  211,013,060  94,058,231  (13,133,885)  -  (8,331,325)  1,290,884   45,944,927  (7,781,690)  -  98,965,918 2017يناير  1الرصيد المعاد ادراجة في 

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل 
 15,247,184  ¤ 476,699  14,770,485  11,913,399  1,421,887  -  2,647,853  (1,212,654)  -  -  -  - )المعدل*( للسنة

المسيطرة نتيجة فقد التغييرفي الحصص غير 
 (12,560,850)  (12,560,850)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - السيطرة على شركة تابعة

تأثير على الحصص غير المسيطرة الناتج 
 3,041,260  3,041,260  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عن تصفية شركة تابعة

نسبة حقوق الملكية في قرض ممنوح قابل 
 1,546,764  -  1,546,764  -  -  1,546,764  -  -  -  -  -  - للتحويل

 -  -  -  (1,199,840)  -  -  -  -  1,199,840  -  -  - المحول إلى االحتياطيات

 (83,156)  -  (83,156)  -  -  -  -  -  -  (83,156)  -  - شراء اسهم خزينة

 250,124,434  22,877,281  227,247,153  104,771,790  (11,711,998)  1,546,764  (5,683,472)  78,230   47,144,767  (7,864,846)  -  98,965,918 )المعدل*(2017ديسمبر  31الرصيد في 

 

 (37وتعكس التعديالت المقامة. )إيضاح  2017ديسمبر  31* بعض البيانات المعروضة ليست مطابقة للبيانات المالية المجمعة كما في 

 

المجمعة.المالية  البيانات( تشكل جزءا من 37( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 المجمع بيان التدفقات النقدية
 2018ديسمبر  31المنتهية في  ةسنلل

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
  إيضاح

2018 
 2017  

 )المعدل*(

      األنشطة التشغيلية:

 12,332,849  10,419,259   المستمرة من العمليات ربح السنة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة

 767,884  767,720   ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 13,100,733  11,186,979    ربح السنة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة

      التسويات:

 21,107  (3,013,093)  11 حصة من نتائج أعمال شركات محاصة

 (16,215,161)  (19,197,450)  12 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة

 126,271  116,942   استهالك ممتلكات ومعدات

 152,144  210,831   صافي خسائر استثمارات

 -  178,211   الخدمةمخصص مكافأة نهاية 

 (114,148)  -   مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة

 (1,188,384)  158,781   ديون مشكوك في تحصيلها)عكس( مخصص 

 5,425,648  5,885,301   إطفاء القيمة المتبقية لعقار استثماري

 446,109  318,442   التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 (2,932,885)  158,781   (وى قضائيةاعكس مخصصات دع) قضائية دعاوي مخصصات

 -  (157,500)   أرباح بيع عقارات محتفظ بها لغرض البيع

 2,796,887  10,369,923   تكاليف تمويل

 (182,129)  (1,774,842)   إيرادات فوائد 

   4,441,306  1,436,192 

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 (24,592,622)  (4,175,051)   مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 23,407,726  9,952,938   مخزون العقارات

 (16,923,154)  (7,296,288)   إضافات على عقارات قيد التطوير

 3,824,051  31,097,007   أخرىدائنون وأرصدة دائنة 

 (12,847,807)  34,019,912   النقد الناتج من )المستخدم في( العمليات

 (79,286)  (107,390)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (267,827)  -   ضرائب مدفوعة

 (13,194,920)  33,912,522   صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

      

      األنشطة االستثمارية:

 (130,052)  (28,305)   شراء ممتلكات ومعدات

 3,780  22,111   المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 -  20,765,000   المحصل من بيع عقارات محتفظ بها لغرض البيع

 (7,809,861)  (412,893)   شراء عقارات استثمارية

 4,060,828  4,466,911   توزيعات أرباح نقدية مستلمة

 182,129  1,774,842   إيرادات فوائد مستلمة

 (3,693,176)  26,587,666   صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

      

      األنشطة التمويلية:

 18,643,652  (49,681,802)   صافي الحركة على قروض وسلفيات

 (276,436)  -   توزيع أرباح نقدية

 (83,156)  -   شراء أسهم خزانة

 (7,104,074)  (9,944,289)   تكاليف تمويل مدفوعة

 11,179,986  (59,626,091)   صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية 

      

 (5,708,110)  874,097   المعادلصافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد 

 54,128  1,367,934   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 9,664,222  4,010,240   السنةنقد ونقد معادل في بداية 

 4,010,240  6,252,271   السنةنقد ونقد معادل في نهاية 

 
.(37وتعكس التعديالت المقامة )إيضاح  2017ديسمبر  31 ات المعروضة ليست مطابقة للبيانات المالية المجمعة كما في* بعض البيان  

 
 .المجمعة المالية البيانات( تشكل جزءا من 37( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 

 

 
 عةالمجمالمالية  البياناتايضاحات حول 

 2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(                                                                                                                          
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 األنشطة الرئيسية تأسيس  .1

إدارة التسجيل العقاري  -بموجب عقد تأسيس موثق لدى وزارة العدل  ،شركة مدرجة كويتية عامة (شركة الوطنية العقارية )الشركة األمال
وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التأشير عليه بالسجل التجاري تحت رقم  1973 نوفمبر 15بتاريخ  19628والتوثيـق تحت رقـم 

 .1984سبتمبر  29إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت منذ  .2018 نوفمبر 20بتاريخ  19628
 

 :كما يلي رئيسية للشركة األم هيإن األنشطة ال

  العقارية لحساب الشركة في الكويت وفي الخارج.تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات 
  العقارات. في مجال يةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقديم 
 وللغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ االعمال أ االم القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة

 المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها. 
  وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  االمتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة 
 العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  إقامة المزادات 
 وادارتها.  ألسواق التجارية والمجمعات السكنيةتملك ا 
  ل التحتيةوضع البنية تطوير( لمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويلBOT وإدارة )

 المتعلقة بتلك المشاريع.المرافق 
 

 ، دولة الكويت. 13087، الصفاة 22644ص.ب.  هو األم المسجل للشركةإن العنوان 
 

وهي خاضعة  2019مارس  11تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمع من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 
للمساهمي الشركة األم لديها صالحية للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة )األم(. إن الجمعية العامة السنوية 

  تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.
 

 السياسات المحاسبيىة الهامة .2
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، 

 وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي: 
 

 اإلعدادأسس  .أ
 أسيياس على إعدادها ويتم للشييركة األم، الكويتي والذي يمثل العملة الرئيسييية بالدينار المجمعة المالية البيانات عرض يتم

 العادلة. بقيمتها تدرج البنود التالية والتي عدا فيما التاريخية التكلفة مبدأ

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 .عقارات استثمارية 
 
لفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل السيييييييلع والخدمات. إن القيمة العادلة هي المبلغ تسيييييييتند التك

 المستلم عن بيع األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.
 
 والتقديرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن

 واالفتراضييات والتقديرات اآلراء عن اإلفصيياح تم للمجموعة. لقد المحاسييبية السييياسييات تطبيق عملية في واالفتراضييات
 (.)دد 2 إيضاح رقم في الهامة المحاسبية

 المعايير والتفسيرات الصادرة وجارية التأثير

 باسييتثناء السييابقة السيينة في المطبقة لتلك المحاسييبية المسييتخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة السييياسييات نإ
 2018 يناير 1 في ايير الدولية للتقارير المالية كمالمعايير الجديدة والمعدلة للمعـييييييييييا بعض تطبيق عن الناتجة التغيرات

 :المتعلقة بالمجموعة وبيانها كالتالي
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( "األدوات 39، محل معيار المحاسييبة الدولي رقم )2018يناير  1يحل هذا المعيار، الذي يبدأ سييريانه اعتبارام من أو بعد 

( كيفية تصييينيف وقياس األدوات المالية، ويشيييمل 9المالية: التحقق والقياس". يوضيييح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
لغرض احتسيياب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسييبة  نموذج الخسييائر اإلئتمانية المتوقعة

( بدون 39التحوط. كما سوف تظل اإلرشادات حول تحقق أو عدم تحقق األدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (.9دولي للتقارير المالية رقم )حول أثر التطبيق المبدئي للمعيار ال (3د2)تغيير. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 
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 اإليرادات من العقود مع العمالء –( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
، ويحدد إطارام وشامالم لكيفية وتوقيت االعتراف 2018يناير  1يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ل المعايير والتفسيرات التالية عند تطبيقه:باإليرادات. سوف يحل هذا المعيار مح
 

 اإليرادات. –( 18معيار المحاسبة الدولي ) -
 عقود اإلنشاء. –( 11معيار المحاسبة الدولي ) -
 برامج والء العمالء. –( 13تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ) -
 بناء العقارات. اتفاقيات –( 15تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ) -
 الموجودات المحولة من العمالء. –( 18تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ) -
 إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامالت مقايضة. –( 31تفسير لجنة تفسيرات المعايير ) -

 
كانت العقود في نطاق المعايير األخرى مثل يسري هذا المعيار على جميع اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء، إال إذا 

م لالعتراف وقياس األرباح والخسائر الناتجة من استبعاد بعض 17معيار المحاسبة الدولي ) (. كما توفر متطلباته نموذجا
ة الموجودات غير المالية، بما في ذلك الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة. كما سيحدد المعيار مجموعة شامل

من متطلبات اإلفصاح المتعلقة بطبيعة، ومدى وتوقيت اإليرادات وكذلك عدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية المتعلقة 
 (.15حول أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ش(2)يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم بها مع العمالء. 
 

 معامالت العمالت األجنبية والدفعة المقدمة –( 22ير المالية الدولية رقم )تفسير لجنة تفسيرات التقار
، وتوضح انه عند تحديد سعر الصرف 2018يناير  1تسري هذه التفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

المتعلقة عند إلغاء االعتراف الستخدامه عند االعتراف المبدئي للموجودات، المصاريف أو اإليرادات )أو جزء منها( 
بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة، إن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه 

و تحصيالت المنشأة مبدئيا بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة من الدفعة المقدمة. إذا كان هناك دفعات أ
 مقدما متعددة، فإنه يجب على المنشأة تحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة أو تحصيل دفعة مقدمة.

 
 استثمار في شركات زميلة وشركات المحاصة –( 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 توضح التعديالت ما يلي:
منشأة أخرى مؤهلة، أن تقوم عند االعتراف المبدئي لكل  يجوز للمنشأة التي هي منظمة لمشاركات رأس المال، أو أي (أ)

 استثمار وذلك لقياس استثماراتها في الشركات الزميلة وشركات المحاصة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
ة إذا كان للمنشأة والتي ليست بذاتها منشأة استثمارية حصة في شركة زميلة أو شركة محاصة والتي هي منشأ (ب)

استثمارية، يجوز للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، أن تختار االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل 
الشركة الزميلة االستثمارية أو شركة المحاصة إلى حصة الشركة الزميلة أو حصة شركة المحاصة في الشركات 

ة زميلة استثمارية أو شركة محاصة، وذلك في وقت الحق من يتم إجراء هذا االختيار بشكل منفصل لكل شرك التابعة.
( تصبح الشركة الزميلة أو شركة المحاصة 2( االعتراف المبدئي بالشركة الزميلة أو شركة المحاصة، )1تاريخ )

 ( تصبح الشركة الزميلة أو شركة المحاصة أوال شركة أم.3منشأة استثمارية، )
 

 تحويل العقار االستثماري –( 40لي رقم )الدو المحاسبةتعديالت على معيار 
، وتوضح متى يجب على المنشأة تحويل العقار، 2018يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ام بما في ذلك عقارات قيد االنشيياء أو التطوير إلى أو من العقار االسييتثماري. تبين التعديالت ان حدوي تغيير في االسييتخد
ية عندما يقابل أو يتوقف عن مقابلة تعريف العقار االسيييييييتثماري مع وجود أدلة على تغيير االسيييييييتخدام. مجرد تغيير في ن

 اإلدارة في استخدام العقار ال تقدم دليل على تغيير في االستخدام.
 

ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية المجمعة  2018تنطبق بعض التعديالت والتفسييييييييرات األخرى للمرة األولى في 
المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسييييرات أو تعديالت كانت قد صيييدرت ولكن لم يبدأ سيييريانها للمجموعة. لم تقم 

 بعد.
 

 ية التأثيرالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير جار

إن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، ولم يتم تطبيقها بعد من قبل 
 :المجموعة
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 التأجير –( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
، وسوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2019يناير  1يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

التأجير. إن المعيار الجديد ال يغير بشكل جوهري المحاسبة للتأجير للمؤجرين ويتطلب هذا المعيار من المستأجرين  -( 17)
ة الدولي رقم إثبات معظم اإليجارات في بيان المركز المالي بطريقة مشابهة لإليجار التمويلي الوارد في المعيار المحاسب

في تاريخ بدء عقد  ( مع استثناءات محدودة على الموجودات ذات القيمة المنخفضة واإليجارات قصيرة المدى. كما17)
اإليجار، سيعترف المستأجر بالتزام بسداد دفعات اإليجار وإعترافه بالموجودات والتي تمثل الحق في استخدام األصل نفسه 

( 15طبيق المبكر شريطة تطبيق معيار اإليرادات الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم خالل فترة اإليجار. يسمح بالت
( باستخدام إما طريقة األثر الرجعي 16في نفس التاريخ. يجب على المستأجر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

م للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الكامل أو طريقة األثر الرجعي المعدل. فيما عدا ذلك فإن ال محاسبة عن التأجير وفقا
ان المجموعة بصدد احتساب التأثير المحتمل مع بياناتها  (.17( لم تتغير في معظمها عن معيار المحاسبة الدولي )16)

 المالية المجمعة الناتجة من تطبيق هذا المعيار.
 

م مع التعويض السلبي9ة رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي  (: مزايا الدفع مقدما
ية رقم ) مال قارير ال لدولي للت م للمعيار ا قا لدخل 9وف عادلة من خالل ا مة ال فة المطفأة أو القي بالتكل لدين  ياس أداة ا (، يمكن ق

لى المسييتحق من المبلغ الشييامل اآلخر، شييريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات للمبلغ األصييلي والفائدة ع
األصلي القائم )معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها( واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لغرض التصنيف. 

( أن األصل المالي يجتاز اختبار معايير سداد المبالغ األصلية 9توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ئدها بغض النظر عن أي حدي أو ظرف يؤدي إلى اإلنهاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف يدفع أو يتلقى  وفوا

مع  2019يناير  1تعويضيييييات معقولة عن اإلنهاء المبكر للعقد. يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسيييييري اعتبارام من 
 السماح بالتطبيق المبكر.

 
(: االسيييييتثمارات طويلة األجل في الشيييييركات الزميلة وشيييييركات المحاصييييية 28)تعديالت على معيار المحاسيييييبة الدولي 

 )المشروعات المشتركة(
( على االسيييتثمارات طويلة األجل في الشيييركة 9توضيييح التعديالت أن المنشيييأة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ة، ولكن التي في جوهرها تشيييكل جزء من صيييافي الزميلة أو شيييركات المحاصييية التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكي
م  م ألنه يعني ضمنا االستثمار في الشركة الزميلة أو شركة المحاصة )استثمارات طويلة األجل(. ويعتبر هذا التصنيف مناسبا

ت طويلة ( ينطبق على تلك االسيييييييتثمارا9أن نموذج الخسيييييييائر االئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 األجل.

 
( ال تأخذ المجموعة في االعتبار أي خسييائر 9كما أوضييحت التعديالت أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

للشيييركة الزميلة أو شيييركة المحاصييية، أو خسيييائر انخفاض في القيمة على صيييافي االسيييتثمار والمحققة كتسيييويات لصيييافي 
: االسييتثمارات في الشييركات 28أو شييركة المحاصيية نتيجة تطبيق معيار المحاسييبة الدولي االسييتثمار في الشييركة الزميلة 

مع السييماح بالتطبيق  2019يناير  1الزميلة وشييركات المحاصيية. يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسييري اعتبارام من 
 المبكر.

 
 دمج األعمال –( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ت أن أي منشييييأة عند اكتسيييياب السيييييطرة على عمليات مشييييتركة، فإنها تطبق متطلبات دمج األعمال على توضييييح التعديال
مراحل منها قياس االستثمارات المملوكة من قبل في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة بالقيمة العادلة. وللقيام بذلك، 

م في العملي  ات المشتركة.يقوم المشتري بقياس حصص ملكيته المملوكة سابقا
 

تطبق المنشأة تلك التعديالت على معامالت دمج األعمال التي يكون تاريخ الحيازة لها في أو بعد الفترة المالية السنوية التي 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1تبدأ في أو بعد 

 
 تكاليف االقتراض  –( 23معيار المحاسبة الدولي )

المجموعة تعامل أي قروض تمت في األسياس لتطوير أصيل مؤهل كجزء من القروض العامة عندما توضيح التعديالت أن 
 تكون كل األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام أو البيع المزمع له كاملة.

 
فيها الشيييييركة تطبق المجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالية السييييينوية التي تطبق 

تلك التعديالت على المعامالت التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بعد  لمنشأةاتلك التعديالت للمرة األولى. تطبق 
مع السييييماح بالتطبيق المبكر. وحيي أن سييييياسيييية المجموعة  2019يناير  1أو الفترة المالية السيييينوية التي تبدأ في أو بعد 

 ، فإن المجموعة ال تتوقع أن يكون لتلك التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعةتعديالتالحالية تتماشي مع هذه ال
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 التجميع: أسس .ب
 :التالية )المشار إليها بالمجموعة( التابعة وللشركات األم المالية للشركة البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن

 
 )%( ةنسبة الملكي     

  بلد التأسيس التابعةاسم الشركة 
األنشطة 
 2017  2018  الرئيسية

شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية 
  مصر )شركة مساهمة مصرية()كواديكو( 

تطوير 
 80.0  80.0  عقاري

الشركة الكويتية الوطنيـة العقارية )شركة 
  مصر مساهمة مصرية(

تطوير 
 98.0  98.0  عقاري

 -للتجارة العامة والمقأوالت شركة التكافح الذهبي 
  الكويتدولة  ذ.م.م. )"التكافح"( **

تجارة عامة 
 100  100  ومقاوالت

ش. م. ك.  -شركة مشاريع الوطنية القابضة 
  دولة الكويت )قابضة( **

تجارة عامة 
 100  100  ومقاوالت

الشركة الوطنية للمشاريع العقارية )شركة مساهمة 
 70.0  70.0  عقارية  األردن األردن"(خاصة( )"ان ار أي سي 

الشركة الوطنية لالستثمار والتعمير )شركة 
 100  100  عقارية  األردن مساهمة خاصة( *

المجموعة الوطنية القابضة )شركة مساهمة 
 100  100  عقارية  لبنان لبنانية( **

الشركة الكويتية لتطوير المشاريع السياحية )شركة 
  تونس مساهمة خاصة( **

تجارة عامة 
 100  100  ومقاوالت

الشركة الكويتية الوطنية العقارية )شركة ذات 
 100  100  عقارية  باكستان مسؤولية محدودة( **

 51.0  51.0  عقارية  العراق المحدودة )كريدكو( –شركة كريدكو العقارية 

 -شركة مشاريع الشرق األوسط للتجارة العامة 
الكويتدولة  ذ.م.م. **   

تجارة عامة 
 100  100  ومقاوالت

شركة إتش أر دي إنترناشيونال لتطوير الموارد 
  دولة الكويت ذ.م.م. -البشرية 

تجارة عامة 
 80.0  80.0  ومقاوالت

 62.3  -  عقارية  دولة الكويت شركة محاصة مجمع دسمان التجاري )دسمان( *
 

 * شركات تابعة تحت التصفية. 
 

جزء معين من اسييييتثمار في شييييركات تابعة باسييييم أطراف ذات عالقة للشييييركة االم الذين أكدوا كتابيا ان  ** تم تسييييجيل
 المجموعة هي المالك المستفيد لها

 
 إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم:

 ذات سلطة على الشركة المستثمر فيها. -
 قابلة للتعرض للخسارة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. -
 لديها القدرة على استخدام سلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر فيها. -

 
وف بأنه هناك تغييرات تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظر

 على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المبينة أعاله.
 

عند تملك المجموعة لنسييبة أقل من أغلبية حقوق التصييويت بالشييركة المسييتثمر فيها، فانه يكون لديها السييلطة على الشييركة 
ية على توجيه األنشيييطة ذات الصيييلة للشيييركة المسيييتثمر فيها عندما تكون حقوق التصيييويت لها كافية إلعطائها القدرة العمل

المسييييتثمر فيها من جانبها. تأخذ الشييييركة جميع الحقائق والظروف ذات الصييييلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق 
 التصويت في الشركة المستثمر فيها إلعطاء السلطة عليها، بما في ذلك:

 
 تصويت الخاصة باآلخرين.حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق ال -
 حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى. -
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
أية حقائق وظروف إضيييافية تشيييير إلى مدى القدرة المالية للشيييركة األم على توجيه األنشيييطة ذات الصيييلة عند اتخاذ  -

 ات، بما في ذلك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين.القرار
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 السييييطرة زوال تاريخ وحتى الفعلية السييييطرة بدء تاريخ من التابعة للشيييركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضيييمن

وتحديدام، يتم ادراج اإليرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان األرباح أو  .الفعلية
شامل اآلخر المجمع من تاريخ حصول الشركة االم على السيطرة وحتى تاريخ زوال سيطرة الشركة األم على  الخسائر والدخل ال

 المتبادلة األرباح فيها بما الشييركات بالكامل، بين المتبادلة والمعامالت األرصييدة اسييتبعاد جميع تمي التجميع، الشييركة التابعة. عند
 المتماثلة للمعامالت موحدة محاسيييبية سيييياسيييات باسيييتخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة غير واألرباح والخسيييائر
 .متشابهة ظروف في تتم التي األخرى ولألحداي

 
المجموعة،  ملكية حقوق من مسييتقل بند في المجمعة التابعة الشييركات موجودات صييافي من المسيييطرة غير الحصييص إظهار يتم

شركة األم والحصص غير المسيطرة  شامل اآلخر المتعلقة بمساهمي ال بيان األرباح أو الخسائر المجمع وكل بند من بنود الدخل ال
 .ص غير المسيطرةالحصحتى إن نتج عن ذلك قيد عجز في رصيد 

 
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبالغ 
الدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات التابعة. إن أية 

الرصييييد المعدل للحصيييص غير المسييييطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصيييل يتم االعتراف بها مباشيييرة في  فروقات بين
 حقوق المـلكية الخاصة بمالك الشركة األم. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم باآلتي:

 
 ركة التابعة.استبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للش -
 استبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة. -
 استبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. -
 إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم. -
 إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. -
 إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. -
دة تصييينيف حصييية الشيييركة األم من البنود المسيييجلة سيييابقا في الدخل الشيييامل اآلخر إلى األرباح أو الخسيييائر أو األرباح إعا -

م لما يلزم لهذه البنود.  المرحلة طبقا
 

 صنيفات الجزء المتداول وغير المتداولت .ج
 تصنيف المتداول / غير المتداول.تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادام إلى 

 
 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 كانت من المتوقع تحققها أو تنوى المجموعة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو -
 كانت محتفظ به لغرض المتاجرة، أو -
 كانت من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرام بعد تاريخ التقرير، أو -
 أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرام على األقل بعد تاريخ التقرير.كانت نقد  -

 
 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غير متداولة.

 
 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:

 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أو -
 بصورة رئيسية لغرض المتاجرة، أو محتفظ به -
 كان من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهرام بعد تاريخ التقرير، أو -
 ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهرام بعد تاريخ التقرير. -
 

  تصنف المجموعة كافة مطلوباتها األخرى كـمطلوبات غير متداولة.
 

 األدوات المالية .د
تقوم المجموعة بتصييينيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

 تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 
 

تفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر يتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون اال
التي تتعلق باألداة المالية المصييينفة كمطلوبات تدرج كمصيييروف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصييينفة 

عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم  كحقوق ملكية يتم قيدها مباشييييرة على حقوق الملكية. يتم إظهار األدوات المالية بالصييييافي
 .لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد
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ت المالية ، الموجوداالمدينين، النقد والنقد المعادلتتضيييييمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع 
، دائنون وقروض بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييييامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسيييييائر، الموجودات المالية

 .وسلفيات
 

 الموجودات المالية (1
 

 2018يناير  1السياسة المحاسبية التي تسري اعتباراً من 
 1مع تطبيق مبدئي في  2014األدوات المالية الصيييييادر في يوليو  –( 9رقم ) طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية

ناير  ية رقم )2018ي مال قارير ال لدولي للت يار ا بات المع ثل متطل لدولي )9. تم بة ا حاسييييييي يار الم ( 39( تغير جوهري عن مع
الموجودات المالية ولبعض جوانب  "األدوات المالية: التحقق والقياس". يؤدي المعيار الجديد إلى تغيرات جوهرية في محاسييييبة

 محاسبة المطلوبات المالية.

 تصنيف الموجودات المالية .أ
لتحديد فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء 

الخاص بالشييييركة بإدارة موجودات المجموعة وكذلك خصييييائص أدوات الملكية والمشييييتقات، اسييييتنادام إلى نموذج األعمال 
 التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.

 تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها وفق مسيييييتوى يعكس أفضيييييل وسييييييلة إلدارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، 

المجموعة الوحيد هو تحصييييييييل التدفقات النقدية التعاقدية من  ة. وهذا سيييييييواء كان هدفوتحقيق التدفقات النقدية التعاقدي
الموجودات أو تحصييييييييل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من 

فإن الموجودات المالية تصنف كجزء من نموذج  هاتين الحالتين )كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(،
أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسيييييييائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، 

 .المجمعة افظولكن على مستوى أعلى من المح

 االعتراف المبدئي
شراء أو يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات  المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب

م بالقيمة العادلة مضييييييياف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات  بيع األصيييييييل. يتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئيا
 المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 
 االعترافإلغاء 

يا أو جزئيا( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في اسيييييييتالم التدفقات النقدية من  يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية )كل
 إحدىالموجودات المالية، أو عندما تحول المجموعة حقها في اسيييييييتالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في 

ا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصييييية بملكية الموجودات المالية من قبل المجموعة، أو )ب( الحالتين التاليين: )أ( إذ
عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيييطرة على الموجودات 

تمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسيييبة مشييياركتها المالية. عندما تحتفظ المجموعة بالسييييطرة، فيجب عليها االسييي
 فيها.

 

 فئات قياس الموجودات المالية
م لمعيار المحاسييييييبة الدولي رقم ) ( )بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 39تم اسييييييتبدال فئات قياس الموجودات المالية وفقا

 وض والمدينين( بما يلي:الخسائر، المتاحة للبيع، المحتفظ بها حتى االستحقاق، القر

 .أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشيييامل اآلخر، مع إعادة تصييينيف األرباح أو الخسيييائر عند إلغاء اإلعتراف إلى
 بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 دة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إلغاء اإلعتراف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعا
 إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
 تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:

 باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ  -
الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضمن بشكل أساسي مدفوعات المبلغ  -

 األصلي والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
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م بالتكلفة المطفأة باسييييييتخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخسييييييائر أدوات الدين التي  تم قياسييييييها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقا

انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم االعتراف باألرباح والخسييييييائر في بيان األرباح أو الخسييييييائر المجمع عند إلغاء االعتراف 
 باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

 كأدوات دين بالتكلفة المطفأة. يصنفانالمدينين و د المعادلإن النقد والنق
 

 النقد والنقد المعادل 
 ولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالستثمارات قصيرة الصندوق في النقد في المعادل والنقد النقد يتمثل
 محددة من مبالغ إلى للتحويل اإليداع والقابلة تاريخ من أقل أو شهور 3 فترة خالل تستحق والتي السيولة عالية األجل
  .القيمة التغيرات في حيي من غير مادية تتعرض لمخاطر والتي النقد

 

 مدينون تجاريون 
يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع، تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي، 

ين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باسيييييييتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ويتم االعتراف مبدئيا بالمدين
 ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة. 

 
 الدخل الشامل اآلخرخالل أدوات الدين بالقيمة العادلة من 

 التوافق مع الشرطين التاليين:بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند المجموعة تقوم 

الذي يتحقق هدفه عن طريق الحصيييييييول على تدفقات نقدية تعاقدية وبيع االحتفاظ بأداة الدين ضيييييييمن نموذج األعمال  -
 الموجودات المالية.

 معايير سداد المبلغ األصلي وفوائده. اختبار الماليلألصل  التعاقديةاجتياز الشروط  -

م بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسييييييائر الدخل الشييييييامل اآلخر أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  تقاس الحقا
نتيجة التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشييامل اآلخر. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسييائر تحويل العمالت 

لخسيييائر المجمع. عند إلغاء االعتراف، فإن األرباح أو الخسيييائر التي سيييبق االعتراف بها في األجنبية في بيان األرباح أو ا
 الدخل الشامل اآلخر يعاد تبويبها من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

  

 أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

أن تقرر تصيييييينيف بعض من أدوات الملكية دون الرجوع في ذلك بالقيمة العادلة من وعة للمجمعند التحقق المبدئي، يجوز 
( "األدوات 32خالل الدخل الشيييييامل اآلخر عندما تتوافق مع تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسيييييبة الدولي رقم )

 ى حدة.المالية: العرض"، وال يحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتحدد ذلك التصنيف لكل أداة عل
 

إن األرباح والخسييييييائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصيييييينيفها إلى بيان األرباح أو الخسييييييائر المجمع. يتم االعتراف 
من المجموعة بتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزيعات، إال عندما تستفيد 

من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تسييجل تلك األرباح في الدخل الشييامل اآلخر. ال تخضييع تلك المحصييالت كاسييترداد جزء 
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشييامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة. وعند اسييتبعادها، يعاد تبويب األرباح أو 

 المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية. الخسائر من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى األرباح
 

ضيييمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  وغير المسيييعرة تصييينف المجموعة االسيييتثمارات في أدوات الملكية المسيييعرة
 خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان المركز المالي المجمع.

 
 

 

 أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا كان قد تم شيييراؤها أو إصيييدارها بصيييورة رئيسيييية المجموعة تصييينف 

م، ويوجد دليل على  لتحقيق ربح قصيييير األجل من خالل أنشيييطة المتاجرة أو تشيييكل جزء من محفظة أدوات مالية تدار معا
تسيييييجل الموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة وتقاس في بيان المركز نموذج حديي من تحقيق أرباح قصييييييرة األجل. 

المالي بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة عند االعتراف المبدئي أن تصنف موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
ن عدم التطابق المحاسييبي الذي قد أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشييامل اآلخر إذا كان ذلك يلغي أو يحد بشييكل كبير م

 ينشأ.
 

تسييييجل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح أو خسييييائر البيع والناتجة من االسييييتبعاد، إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في 
م لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح.  بيان األرباح أو الخسائر المجمع وفقا
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ضييمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسييائر في قرض إلى طرف ذي صييلة  تصيينف المجموعة
 لمالي المجمع.بيان المركز ا

 انخفاض قيمة الموجودات المالية .ب
لخسيييييييائر إنخفاض القيمة المجموعة ( إلى تغيرات جذرية في محاسيييييييبة 9أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

م لمعيار المحاسيييييبة الدولي رقم ) ( بطريقة الخسيييييائر 39للموجودات المالية عن طريق تبديل طريقة الخسيييييائر المحققة وفقا
 االئتمانية المستقبلية المتوقعة.

تسيييجيل مخصيييص للخسيييائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات المجموعة ( من 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ر المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.الدين غي

م للعقد وكافة التدفقات النقدية التي  تسيييتند الخسيييائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المسيييتحقة وفقا
 لي األصلي على ذلك األصل.تتوقع المجموعة استالمها، ثم يخصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفع

سبة المدينين التجاريين  سبت الخسائر االئتمانية المتوقعة  المجموعةطبقت العقود مدينو وبالن سط للمعيار واحت األسلوب المب
. وعليه، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في أعمار الموجودات الماليةاسيييتنادام إلى الخسيييائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

ستند إلى السجل  نخفاض القيمة على أساس مجمع.خاطر االئتمان وتقوم بتقييم إم أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات ت
السييابق لخسييائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المسييتقبلية المحددة للمدينين والبيئة االقتصييادية. يتم تقسيييم االنكشييافات للمخاطر 

مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافية، قطاع األعمال، حالة التعسييييير وعمر على أسييييياس الخصيييييائص االئتمانية مثل درجة 
 العالقة، أيهما ينطبق.

 

يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة 
سها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل المالية. يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قيا

على بيان األرباح أو الخسيييائر المجمع، أما بالنسيييبة ألدوات الدين المالية المصييينفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييامل 
 .االَخر وفي الدخل الشامل األخر فيتم االعتراف بالمخصص في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 المرحلة االنتقالية .ج
( كما هو موضيييح 9تم تطبيق التغييرات في السيييياسيييات المحاسيييبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 أدناه:

لدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق  تم لم يتم تعديل أرقام المقارنة. (أ إثبات الفروق في القيم ا
. وبناءم على ذلك، 2018يناير  1( في األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في 9معيار الدولي للتقارير المالية رقم )ال

ال تعكس بشييكل عام متطلبات المعيار الدولي  2017ديسييمبر  31فإن المعلومات المدرجة للسيينة المالية المنتهية في 
ال تمثل  2018ديسيييييييمبر  31ت المدرجة للسييييييينة المالية المنتهية في ( وبالتالي فإن المعلوما9للتقارير المالية رقم )

 معلومات مقارنة من حيي متطلبات هذا المعيار.
 

 تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي. (ب
 لية.تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات الما -
تصيينيف وإلغاء التصيينيف السييابق لبعض الموجودات والمطلوبات المالية كما تم قياسييها بالقيمة العادلة من خالل  -

 األرباح أو الخسائر.
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى أدوات ملكية بالقيمة العادلة  -

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 5,896,398بمبلغ مجموع حقوق الملكية هو نقص  2018يناير  1إن أثر هذا التغيير في السييييياسيييية المحاسييييبية كما في 
 دينار كويتي على النحو التالي:

 

  أرباح مرحلة

أثر تغيرات في 
الدخل الشامل 
األخر لشركة 

 المجموع  زميلة

      
رصيد اإلقفال تحت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2017ديسمبر  31كما في  (39)
 104,771,790  78,230  

 
 

104,850,020 
      

      أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس:
بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة ألدوات مالية 

 157,737   -  157,737  األرباح أو الخسائر
تعديل األنتقال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 (2,654,176)  (490,647)  (2,163,529) ( لشركة زميلة9رقم ) المالية
      

أثر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على أدوات 
      العقودمدينو و المدينين التجاريين

      
م للمعيار الدولي  الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا

 (3,399,959)  -  (3,399,959) والعقود للمدينين التجاريين 9للتقارير المالية 

   الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 
    1( في تاريخ التطبيق المبدئي في 9المالية رقم )    
  99,366,039  2018 يناير    

 
(412,417)  

 
 98,953,622 

 

 (9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ بداية التطبيق 
( وفئات 39يوضح الجدول التالي التسوية بين فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

م للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) يناير  1 ( للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في9القياس الجديدة وفقا
2018: 

 

التصنيف   
م  األصلي وفقا

لمعيار المحاسبة 
الدولي رقم 

(39)  

م  التصنيف الجديد وفقا
للمعيار الدولي للتقارير 

  (9رقم ) المالية

القيمة الدفترية 
وفقا لمعيار 

المحاسبة الدولي 
  (39رقم )

القيمة الدفترية 
م  الجديدة وفقا

للمعيار الدولي 
 للتقارير المالية

 (9)رقم 

         الموجودات المالية:
         

 4,010,240  4,010,240  التكلفة المطفأة  قروض ومدينون  نقد ونقد معادل

  ومدينون قروض  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 من خالل بالقيمة العادلة
  17,420,623  الخسائر األرباح أو

 
17,578,360 

 23,791,161  27,191,120  التكلفة المطفأة  ومدينون قروض  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 موجودات مالية متاحة للبيع

 
موجودات مالية 

 متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة  
 العادلة من خالل الدخل

 الشامل اآلخر* 

 

1,409,826  1,409,826 

 46,789,587  50,031,809      مجموع الموجودات المالية
 

التصنيف   
م  األصلي وفقا

لمعيار المحاسبة 
الدولي رقم 

(39)  

م  التصنيف الجديد وفقا
للمعيار الدولي للتقارير 

  (9رقم ) المالية

القيمة الدفترية 
وفقا لمعيار 

المحاسبة الدولي 
  (39رقم )

القيمة الدفترية 
م  الجديدة وفقا

للمعيار الدولي 
 للتقارير المالية

 (9رقم )

         المطلوبات المالية
 78,595,883  78,595,883  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 179,792,099  179,792,099  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  قروض وسلفيات

 258,387,982  258,387,982      مجموع المطلوبات المالية
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ستنادا إلى الحقائق والظروف القائمة  في تاريخ التطبيق المبدئي، توصلت اإلدارة إلى أنه لم يتم االحتفاظ باالستثمار في * ا

أدوات حقوق الملكية لغرض المتاجرة وتم االحتفاظ به ألغراض اسيييييييتراتيجية متوسيييييييطة إلى طويلة األجل. وبالتالي، 
جة بالقيمة العادلة من خالل اختارت اإلدارة تصييييينيف هذه االسيييييتثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية مدر

بيان الدخل الشامل اآلخرحيي إنها ترى أن تحقق التقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن األرباح او 
الخسيييائر لن يتفق مع اسيييتراتيجية المجموعة لالحتفاظ بهذه االسيييتثمارات ألغراض متوسيييطة إلى طويلة األجل وتحقيق 

 لى المدى الطويل.إمكانيات األداء ع
 

( باألرصوووودة الدفترية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير 39تسووووويات األرصوووودة الدفترية وفقاً لمعيار المحاسووووبة الدولي رقم )
 (:9( وذلك عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9المالية رقم )

م  م 39 لمعيار المحاسبة الدولي رقم )إن الجدول التالي يوضح التسويات بين األرصدة الدفترية وفقا ( واألرصدة الدفترية وفقا
يناير  1( كما في تاريخ 9( وذلك عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

2018: 

 

الرصيد الدفتري وفقاً 
لمعيار المحاسبة الدولي 

 ( كما في39رقم )
 إعادة القياس  إعادة التصنيف  2017ديسمبر  31 

الرصيد الدفتري   
وفقاً للمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

 ( كما في9)
 2018يناير  1 

        مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 46,722,950   -  -  46,722,950   الرصيد أول الفترة
 (5,511,166)  (3,399,959)  -  (2,111,207) خسائر االنخفاض في القيمة

إعادة تصنيف إلى موجودات مالية بالقيمة 
 (17,420,623)  -  (17,420,623)  - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 23,791,161   (3,399,959)  (17,420,623)  44,611,743   الرصيد آخر الفترة

        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        الخسائراألرباح أو 

 -  -  -  -  الرصيد أول الفترة
من المدينون و األرصدة المدينة محول 
 17,578,360   157,737   17,420,623   - االخرى

 17,578,360   157,737   17,420,623   - الرصيد آخر الفترة

        

        موجودات مالية متاحة للبيع 
 1,409,826   -  -  1,409,826  الرصيد أول الفترة

محول إلى موجودات بالقيمة العادلة من خالل 
 (1,409,826)  -  (1,409,826)  - الدخل الشامل اآلخر

 -  -  (1,409,826)  1,409,826   الرصيد آخر الفترة

        

موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        الشامل اآلخر

 -  -  -  - الفترةالرصيد أول 
 1,409,826   - - 1,409,826  - من موجودات مالية متاحة للبيعمحول 

 1,409,826   - - 1,409,826  -  الرصيد آخر الفترة

 
 2017ديسمبر  31السياسات المحاسبية المطبقة حتي تاريخ البيانات المالية المجمعة في 

وبناء عليه تمثل أرقام المقارنة المعروضة السياسات المحاسبية المستخدمة من قررت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة، 
 قبل المجموعة في السنوات السابقة.

 التصنيف:

 المجموعة بتصنيف الموجودات المالية حسب الفئات التالية: ، قامت2017ديسمبر  31حتى تاريخ 
 في بند أدوات الدين بالتكلفة المطفأة. هإن السياسة المحاسبية كما هي مذكورة أعال –قروض وذمم مدينة  (أ

 إما وهي المالية الموجودات مشتقات من ليست للبيع الموجودات المالية المتاحة إن -للبيع  الموجودات المالية المتاحة (ب
 .األخرى التصنيفات من أي في متضمنة غير أنها أو الفئة هذه في تصنيفها قد تم

 
 االعتراف المبدئي لها. عند وتحدد من قبل اإلدارة من شراء هذه االستثمارات الغرض على تعتمد التصنيفات هذه إن
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 القياس الالحق:

(. الحقا لإلعتراف المبدئي، يتم 9لم يتغير القياس عند االعتراف المبدئي بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
االستحقاق بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج القروض والمدينين واالستثمارات المحتفظ بها حتى 
 إدراج الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقا بالقيمة العادلة.

 يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:

فإن  –قصيرة األجل عالية السيولة  –للموجودات المالية المتاحة للبيع والمتمثلة في أوراق مالية بعمالت أجنبية  (أ)
فروق تحويل العمالت األجنبية والمتعلقة بالتغير في التكلفة المطفأة لألوراق المالية يتم االعتراف بها في بيان 

 غيرات األخرى في القيمة الدفترية في بيان الدخل الشامل اآلخر. األرباح أو الخسائر المجمع، ويتم االعتراف بالت

 في بيان الدخل الشامل اآلخر. –بالنسبة لألوراق المالية وغير المالية والمصنفة كمتاحة للبيع  (ب)

خل الشامل عند بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن التغيرات التراكمية في القيمة العادلة المعترف بها سابقا في الد
 اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 ( تفاصيل قياس القيمة العادلة للموجودات المالية.32يتضمن اإليضاح رقم )
 

 االنخفاض في القيمة:
 الموجودات أحد قيمة في انخفاض وجود على موضوعي دليل هناك كان إذا ما نهاية كل فترة مالية بتقييم المجموعة في تقوم

جوهري أو  انخفاض أي للبيع، فإن كمتاحة حالة أدوات الملكية والمصنفة في  المالية. الموجودات من مجموعة أو المالية
 كان إذا ما تحديد االعتبار كمؤشرعند في يصبح أقل من تكلفته األصلية يؤخذ العادلة لألداة المالية بحيي القيمة في مطول
ة. يتم تقييم االنخفاض الجوهري مقابل التكلفة األصلية لألداة المالية، ويتم تحديد االنخفاض المطول القيم في انخفاض هناك

 في انخفاض حدوي على دليل أي وجود حالة على أساس الفترة التي انخفضت فيها القيمة العادلة عن التكلفة األصلية. في
 الحاليـة العادلة والقيمة االقتناء تكلفة بين الفرق – التراكمية الخسارة إجمالي فإن للبيع الموجودات المالية المتاحة قيمة

األرباح أو الخسائر  بيان في بها لهذه الموجودات المالية والتي سبق االعتراف القيمة في االنخفاض خسائر أي منها مخصوما
 المعترف القيمة في االنخفاض خسائر ناألرباح أو الخسائر المجمع. إ بيان إلى الدخل الشامل اآلخر من تحول –المجمع 

 خالل من عكسها يتم ال للبيع المجمع ألدوات الملكية والمصنفة كموجودات مالية متاحة األرباح أو الخسائر بيان في بها
 األرباح أو الخسائر المجمع.  بيان

 

 المطلوبات المالية (2
(، باستثناء 39كبير كما كانت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تظل طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية هي نفسها إلى حد 

معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن مخاطر اإلئتمان للمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 لبيان األرباح أو الخسائر المجمع.األرباح أو الخسائر. تعرض تلك التغيرات في الدخل الشامل اآلخر دون إعادة تصنيف الحق 

 الدائنون 

يمثل رصيييييد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمثل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسييييداد قيمة بضييييائع أو 
ضييمن النشيياط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا من الموردين خدمات تم شييراؤها 

ستحق خالل  سداد ي ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان ال بالتكلفة المطفأة با
 ما أطول(، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيه

 االقتراض 

م يتم التكاليف خصيم بعد العادلة بصيافي القيمة مبدئيا القروض إدراج يتم  المطفأة، بالتكلفة القروض إدراج المتكبدة. والحقا
األرباح أو  بيان في المسيييتردة والقيمة العملية( تكلفة خصيييم بعد )بالصيييافي المحصيييل المبلغ بين احتسييياب الفروقات ويتم

 الفعلي. الفائدة معدل طريقة باستخدام االقتراض فترة خالل الخسائر المجمع
 

يتم احتساب تكلفة منح القروض ضمن تكاليف عمليات القروض إلى الحد الذي يحتمل على أساسه سحب كل أو بعض هذه 
حتى يتم سيييحب القروض. عندما ال يوجد أي دليل على أن بعض أو التسيييهيالت في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه المصييياريف 

كل القروض سييييتم سيييحبها، فإن هذه المصييياريف يتم رسيييملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات السييييولة ويتم إطفائها على فترة 
 القروض المتعلقة بها. 
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ام مقابل المطلوبات. عندما يتم اسيييييييتبدال المطلوبات يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء االلتز
المالية الحالية بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط المطلوبات المالية الحالية بشكل جوهري. 

لقيمة الدفترية ذات يتم معاملة التبديل أو التغيير كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بين ا
 الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية (3
فقط إذا كان هناك حق  يتم مقاصيييييية الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج صييييييافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع

بها وهناك نية للتسييوية على أسيياس الصييافي أو لتحقيق الموجودات وتسييوية قانوني واجب النفاذ حاليا لمقاصيية المبالغ المعترف 
 المطلوبات في وقت واحد.

 

 مخزون عقارات .ه
إن العقارات التي يتم شييراؤها أو االنتهاء من إنشيياءها وتجهيزها لغرض البيع في سييياق االعمال المعتاد، بخالف التي يتم االحتفاظ 

صييييافي القيمة البيعية الممكن بها لغرض التأجير أو ارتفاع قيمتها الرأسييييمالية، تصيييينف كمخزون عقارات ويتم قياسييييها بالتكلفة أو 
 أيهما أقل. تحقيقها 

 
تتضيييييييمن التكلفة االرض ملك حر أو حقوق االسيييييييتئجار لألرض، والمبالغ المدفوعة للمقاولين لغرض أعمال اإلنشييييييياء، وتكاليف 
ئب نقيل ملكيية العقيار،  مات القيانونيية، وضيييييييرا عداد الموقع، واألتعياب المهنيية للخيد االقتراض والتخطيط والتصيييييييميم، وتكلفية إ

 ليف األخرى ذات الصلة.ومصروفات اإلنشاء غير المباشرة، والتكا
 

سوق في تاريخ  البيعية يتم تقدير صافي القيمة سعار ال ستنادما إلى أ سياق األعمال العادي ا سعر البيع المقدر ضمن  الممكن تحقيقها ب
ا التكاليف إلى االتمام والتكاليف المقدرة للبيع. تقرير ال وتسيييييييجل ويخصيييييييم وفقما للقيمة الزمنية لألموال إذا كانت جوهرية ناقصيييييييم

 العموالت غير المستردة المدفوعة لوكالء المبيعات أو التسويق عند بيع وحدات العقارات كمصروف عند سدادها.
 

المجمع عند البيع يتم تحديدها بالرجوع إلى التكلفة المحددة المتكبدة  األرباح أو الخسائرإن تكلفة مخزون العقارات المحققة في بيان 
ويتم تحميل شييطب مخزون العقارات ضييمن  للعقار المباع وتوزيع أي تكاليف غير محددة اسييتنادما إلى الحجم النسييبي للعقار المباع.

 مصروفات التشغيل االخرى.

 
 العقارات االستثمارية .و

العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض اكتساب اإليجارات أو تتضمن العقارات االستثمارية 
شراء وتكاليف العمليات المرتبطة  سعر ال شمل  سوقية أو كالهما. تدرج العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي ت ارتفاع القيمة ال

لعقارات االسيييتثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. يتم تسيييجيل األرباح أو بها. الحقا للتسيييجيل المبدئي، يتم إدراج ا
الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدي بها 

 .التغير
 

تفظ بهـا بموجـب عقـد إيجار تشغيلي كعقارات استثمارية فقط إذا توافقت تلك العقارات يمكن تصنيف الحصص فـي العقـارات المح
يتم المحاسبة عن اإليجار التشغيلي كما لو كان يمثل  مع تعريف العقارات االستثمارية وكان المستأجر يستخدم طريقة القيمة العادلة.

 إيجار تمويلي.
 

لدفترية لألصييل فقط عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصييادية المسييتقبلية الناتجة يتم رسييملة المصيياريف الالحقة إلى القيمة ا
يتم تسجيل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى  من المصاريف إلى المجموعة. وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موثوقة.

 .المستبدل للجزء ةيالدفتر مةيإلغاء االعتراف بالق عند استبدال جزء من العقار االستثماري، يتم كمصاريف عند تكبدها.
 

يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االسييتثمارية عند اسييتبعادها )أي في تاريخ انتقال السيييطرة للمشييتري( أو سييحبها نهائيا من االسييتخدام 
ائر الناتجة عـن استبعاد أو إنهـاء خدمـة وال يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستبعاد. ويتم احتساب األرباح أو الخس

 .العقار االستثماري في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

يتم التحويل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوي تغير في استخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا 
يتم التحويل من عقار استثماري فقط عند حدوي تغير في االستخدام يدل عليه بداية شغل لطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطوير. و

 المالك له، أو بداية تطويره بغرض بيعه. في حال تحول عقار مسيييييييتخدم من قبل المالك إلى عقار اسيييييييتثماري، تقوم المجموعة
 معدات حتى تاريخ تحول وتغيير االستخدام.بالمحاسبة عن ذلك العقار طبقا للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات وال
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  عقارات قيد التطوير .ز
إن عقارات قيد التطوير تم تطويرها بهدف البيع في المسييييييتقبل ضييييييمن النشيييييياط اإلعتيادي بتحويلها إلى مخزون عقارات بدال من 

أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما االحتفاظ بها لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع القيمة السوقية. ويتم قياسها بالتكلفة 
م إليها الربح / الخسييائر ناقصييا المطالبات المرحلية. تشييمل تكلفة  أقل.  تسييجل العقارات المباعة وهي تحت التطوير بالتكلفة مضييافا

ل العقار جاهزا للبيع. العقارات تحت التطوير تكلفة األراضييي وغيرها من النفقات التي يتم رسييملتها عن األعمال الضييرورية كجع
م التكاليف المتكبدة في عملية بيع العقار يعتبر العقار منجزا عند اكتمال  .تتمثل صيييافي القيمة البيعية في سيييعر البيع التقديري ناقصيييا

 جميع األعمال المتعلقة به بما في ذلك البنية التحتية ومرافق المشروع بالكامل.
 

 الشركات الزميلة .ح
والتي تتمثل في قدرتها على المشيييياركة في  جوهري عليها، تأثير يكون للمجموعة التي الشييييركات تلك هي الزميلة الشييييركات إن

الملكية،  حقوق لطريقة والتشغيلية للشركة الزميلة ولكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك القرارات. وفقا القرارات المالية
 االقتناء لتاريخ الحقة تغيرات أية بأثر المعدلة بالتكلفة ان المركز المالي المجمعبي في تدرج الزميلة الشركات في االستثمارات فان

 التأثير لهذا الفعلي الزوال فعليا حتى بداية التأثير الجوهري تاريخ من الزميلة الشيييركة موجودات صيييافي في لحصييية المجموعة
 وفقا للمعيار الدولي عنها المحاسييبة يتم البيع، حيي لغرض بها محتفظ كاسييتثمارات المصيينفة االسييتثمارات عدا فيما الجوهري،

 المستمرة". غير المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتداولة غير "الموجودات (5) رقم المالية للتقارير
 

شركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع، كما تقوم بإدراج  تقوم المجموعة حصتها في بإدراج حصتها في نتائج أعمال ال
 التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لها.

 
 طويلة حصييص أية بها )متضييمنة المجموعة حصيية الزميلة الشييركة خسييائر تجاوزت إذا الخسييائر تسييجيل عن المجموعة تتوقف
 الشيركة تجاه التزام المجموعة على كان إذا عدا مافي) الزميلة الشيركة في المجموعة صيافي اسيتثمار جزءام من والتي تمثل األجل

 .بأية مدفوعات نيابة عنها قامت أو الزميلة
 

 حصة حدود في الزميلة الشركة في االستثمار مقابل الزميلة الشركات مع المعامالت عن الناتجة الخسائر أو األرباح استبعاد يتم
 .الزميلة الشركة من المجموعة

 
 وااللتزامات والمطلوبات المحددة من صييييييافي القيمة العادلة للموجودات حصيييييية المجموعة عن االقتناء تكلفة في زيادة أي إن

 القيمة من كجزء الشييهرة وتظهر  .كشييهرة بها االعتراف يتم االقتناء عملية تاريخ في كما الزميلة للشييركة بها المعترف المحتملة
إذا كانت تكلفة  .تقييمها كجزء من االسيييييتثمار لتحديد أي انخفاض في قيمتهاالزميلة حيي يتم  الشيييييركات في لالسيييييتثمار الدفترية

 إدراج الفرق يتم المحتملة، المحددة وااللتزامات والمطلوبات من صافي القيمة العادلة للموجودات حصة المجموعة االقتناء أقل من
 األرباح أو الخسائر المجمع. بيان ضمن مباشرة

 
فترة مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته بتاريخ كل  تحدد المجموعة

م االعتراف بأي انخفاض في قيمة االسيييتثمار. فإذا ما وجد ذلك الدليل، فيتم اختبار االنخفاض في القيمة  وتحديد إذا ما كان ضيييروريا
باحتسيياب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن  هرة( وتقوم المجموعةلكامل القيمة الدفترية لالسييتثمار )متضييمنة الشيي

اسيييييييتردادها للشيييييييركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج هذا المبلغ في بيان األرباح أو الخسيييييييائر المجمع. يتم إدراج أى عكس 
 لالسترداد من اإلستثمار.لإلنخفاض في القيمة إلى الحد الذي تزيد فيه الحقا القيمة القابلة 

 
بقياس وقيد أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. إن أي فرق  دان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم المجموعةعند فق

ى المحصيييل من بين القيمة الدفترية للشيييركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالسيييتثمار المحتفظ به باإلضيييافة إل
 البيع يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
 الترتيبات المشتركة .ط

 بتصنيف حصصها في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو كمشاريع مشتركة اعتمادا على حق المجموعة تقوم المجموعة
 رتيبات المشتركة.في الموجودات والتزاماتها تجاه المطلوبات المتعلقة بهذه الت

 
 المشاريع المشتركة .أ

المشروع المشترك هـيييييـيييييو تـيييييرتيب مشترك، حيي يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة حقوق في صافي موجودات هذا 
الترتيب. السيطرة المشتركة تعني مشاركة السيطرة على هذا الترتيب كما هو متفق عليه تعاقديا، والذي يوجد فقط عندما تكون 

 ة إجماعية من أطراف السيطرة المشتركة. القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافق
 

 على طريقة حقوق الملكية مثل الشركات الزميلة. يتم المحاسبة عن االستثمار في مشاريع مشتركة بناءم 
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 العمليات المشتركة .ب

العملية المشيييتركة هي ترتيب مشيييترك، حيي يكون لألطراف التي لها سييييطرة مشيييتركة حقوق في الموجودات والتزامات تجاه 
المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب. إن السيييطرة المشييتركة تعني مشيياركة السيييطرة على هذا الترتيب كما هو متفق عليه تعاقديا، 

 والذي يوجد فقط عندما تكون القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة إجماعية من أطراف السيطرة المشتركة.
 

باعتبارها أحد أطراف العملية المشيييييييتركة  لمجموعةافي إطار العمليات المشيييييييتركة، تقوم  عندما تكون أنشيييييييطة المجموعة
 باالعتراف بحصصها المتعلقة بتلك العملية فيما يخص اآلتي:

 الموجودات، بما في ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ بها بشكل مشترك. -
 ترك.المطلوبات، بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تحملها بشكل مش -
 اإليرادات من بيع حصتها من إنتاجية العملية المشتركة. -
 الحصة من إيرادات بيع إنتاجية العملية المشتركة. -
 المصروفات، بما في ذلك حصتها من أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك. -
 

العملية المشييتركة وفقا بالمحاسييبة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصييروفات المتعلقة بحصييتها في  تقوم المجموعة
 للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على تلك الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

 
هذه  مع عملية مشيييييييتركة وتكون هي أحد أطرافها )مثل بيع أو منح موجودات(، تعتبر المجموعة عندما تتعامل المجموعة

ي العملية المشييتركة، ويتم االعتراف باألرباح والخسييائر الناتجة من هذه المعامالت في المعاملة كتعامل مع األطراف األخرى ف
 البيانات المالية المجمعة للمجموعة فقط بما يساوي حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة.

 
شراء موجودات(، فإن المجم عندما تتعامل المجموعة ال تعترف بحصتها  وعةمع عملية مشتركة تكون هي أحد أطرافها )مثل 

 من األرباح والخسائر إلى أن تتم إعادة بيع تلك الموجودات إلى طرف ثالي.
 

 ممتلكات ومعدات .ي
تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك الموجودات إلى موقع التشغيل 

إدراج المصاريف المتكبدة بعد تشغيل الممتلكات والمعدات، مثل اإلصالحات والصيانة والفحص وجعلها جاهزة للتشغيل. يتم عادة 
في بيان األرباح أو الخسيييييييائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصييييييياريف فيها. في الحاالت التي يظهر فيها بوضيييييييوح أن 

لمتوقع الحصول عليها من استخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى المصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية ا
م، فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية على الممتلكات والمعدات.  حد أعلى من معيار األداء المحدد أساسا

 
بيـيييييع أو إنهاء خدمة الموجودات، تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. عند 

يتم استبعاد تكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادها في بيان األرباح أو الخسائر 
ات الظروف إلى يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداي أو تغير المجمع.

في حالة وجود مثل هذه المؤشييييييرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة  أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسييييييترداد.
يمة لالسيييييترداد المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسيييييترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصيييييا تكاليف البيع أو الق

 المستخدمة، أيهما أعلى.
 

م أي خسييائر معترف بها لالنخفاض  يتم إدراج العقارات تحت اإلنشيياء ألغراض أعمال االنتاج أو االسييتخدام االداري بالتكلفة ناقصييا
سييملة في القيمة. تتضييمن التكلفة األتعاب المهنية وكذلك تكاليف االقتراض التي يتم رسييملتها على الموجودات المسييتوفاة لشييروط ر

تكاليف االقتراض حسييييب السييييياسيييية المحاسييييبية للمجموعة. يتم تصيييينيف هذه العقارات ضييييمن الفئات المالئمة من بنود الممتلكات 
والمعدات عند إنجازها واعتبارها جاهزة لالسيييييييتخدام. يبدأ اسيييييييتهالك هذه الموجودات عندما تكون جاهزة لالسيييييييتخدام للغرض 

 ود الممتلكات والمعدات األخرى.المخصص له كما هو الحال بالنسبة لبن
 

ال يتم اسيييتهالك األراضيييي. يتم احتسييياب االسيييتهالك بطريقة القسيييط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات 
 والمعدات كما يلي:
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يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االسيييييتهالك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة االسيييييتهالك تتفقان مع نمط المنافع االقتصيييييادية 

 المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات.
 

االسييتعمال المسييتمر  يتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند اسييتبعادها أو عند انتفاء وجود منفعة اقتصييادية متوقعة من
 لتلك الموجودات.

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  .ك

بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض في قيمة  في نهاية الفترة تقرير، تقوم المجموعة
القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائر االنخفاض في تلك الموجودات.  إذا كان يوجد دليل على االنخفاض، يتم تقدير القيمة 

القيمة، )إن وجدت(. إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالسيييييترداد ألصيييييل منفرد، يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة 
 لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

 
هي القيمة العادلة ناقصييييا تكاليف البيع أو القيمة المسييييتخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المسييييتخدمة إن القيمة القابلة لالسييييترداد 

لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب. يجب أن يعكس 
 زمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة ال

 
إذا كانت القيمة القابلة لالسييييترداد المقدرة لألصييييل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصييييل، فإنه يجب تخفيض القيمة 

ض في القيمة مباشييرة في بيان الدفترية لألصييل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسييترداد. يجب االعتراف بخسييارة االنخفا
األرباح أو الخسيييائر المجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصيييل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسيييارة انخفاض قيمة 

 األصل كانخفاض إعادة تقييم.
 

النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة  عند عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد
لالسييييترداد. يجب أال يزيد المبلغ الدفتري بسييييبب عكس خسييييارة انخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيييييحدد لو أنه لم يتم 

ف بعكس خسييييارة االعتراف بأية خسييييارة من انخفاض قيمة األصييييل )أو وحدة توليد النقد( خالل السيييينوات السييييابقة. يجب االعترا
االنخفاض في القيمة مباشييرة في بيان األرباح أو الخسييائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصييل معاد تقييمها وفي هذه الحالة 

 يجب معالجة عكس خسائر االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع .ل
تصييينيف األصيييل غير المتداول )مجموعة الوحدات المعروضييية للبيع( على أنه محتفظ بها لغرض البيع إذا كان سييييتم اسيييترداد يتم 

قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع وليس من خالل اسيييييتمرار اسيييييتخدامها. والسيييييتيفاء هذا الشيييييرط، يجب أن تكون عملية البيع 
ل )أو مجموعة الموجودات المعروضيييية للبيع( متاحة للبيع الفوري على وضييييعها مرجحة بشييييكل كبير، كما يجب أن يكون األصيييي

الحالي. ويجب أيضييييييا إن تكون اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع األصييييييل، حيي ينبغي إن تكون الفترة المتوقعة إلتمام عملية البيع خالل 
دات المتاحة للبيع( والمحتفظ بها لغرض البيع سيييينة من تاريخ التصيييينيف. يتم قياس الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة الموجو

م منها تكاليف إتمام البيع، أيهما أقل. ال يتم اسييييييتهالك أو إطفاء عند  الموجودات بقيمتها الدفترية السييييييابقة أو قيمتها العادلة مطروحا
داولة في بيان المركز تصيييينفيها كمحتفظ بها لغرض البيع. تعرض الموجودات المصيييينفة كمتاحة للبيع بصييييورة منفصييييلة كبنود مت

 المالي المجمع. 
 

يتم توزيع الخسيييارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة لمجموعة الموجودات المتاحة للبيع أوالم على الشيييهرة ومن ثم توزيع الرصييييد 
اليـييييييييية المتبقي على الموجودات والمطلوبات بشيييكل نسيييبي، غير انـيييييييييه ال يتم توزيع أي خسيييارة على المخزون والموجودات الم

والضييييرائب المؤجلة المسييييجلة كأصييييل وموجودات خطط مزايا الموظفين والعقارات االسييييتثمارية والموجودات البيولوجية، حيي 
تسيتمر معالجتهم طبقا للسيياسيات المحاسيبية للمجموعة. يتم االعتراف بخسيارة االنخفاض في القيمة عند التصينيف المبدئي لألصيل 

. ال يتم المجمع ى أي أرباح أو خسائر الحقة ناتجة عن إعادة القياس في بيان األرباح أو الخسائركمحتفظ به لغرض البيع إضافة إل
 االعتراف بأي أرباح الحقة تزيد عن الرصيد المتراكم لخسارة االنخفاض في القيمة.

 
المتاحة للبيع(، يتم قياس عند انتفاء تصيينيف الموجودات كمحتفظ بها لغرض البيع )أو انتفاء تصيينيفها ضييمن مجموعة الموجودات 

 تلك الموجودات بأي من القيمتين التاليتين، أيهما أقل:
 

القيمة الدفترية قبل تصيينيف األصييل )أو مجموعة الموجودات المعروضيية للبيع( على أنه محتفظ بها لغرض البيع، بعد تسييوية  .أ
يف األصييل )أو مجموعة الموجودات المعروضيية أي اسييتهالك أو إطفاء أو إعادة تقييم كان سيييتم االعتراف به لو لم يتم تصيين

 للبيع( على أنه محتفظ بها لغرض البيع.
  

 المبلغ القابل لالسترداد كما في تاريخ القرار الالحق بعدم البيع. .ب
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 العمليات غير المستمرة .م
النقدية بشييكل واضييح من باقي تمثل العمليات غير المسييتمرة جزءا من أعمال المجموعة، والتي يمكن فصييل نتائج أعمالها وتدفقاتها 

 المجموعة، والتي أيضا:
 تمثل نشاط جوهري أو قطاع جغرافي منفصل. -
 تمثل جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوهري أو قطاع جغرافي منفصل. -
 تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البيع الحقا. -
 

 البيع أو عند تحقق شروط التصنيف كعمليات غير مستمرة، أيهما يحدي أوال.يتم تصنيف تلك العمليات كعمليات غير مستمرة عند 
 

يتم إدراج االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات غير المستمرة بشكل منفصل عن االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات 
رة المنتهية في تاريخ البيانات المالية وكذلك الفترات المسيتمرة في بيان األرباح أو الخسيائر المجمع وذلك حتى مسيتوى الربحية للفت

المقارنة، حتى وإن احتفظت المجموعة بحصيية غير مسيييطرة في الشييركة التابعة بعد البيع، حيي يتم إدراج الربح أو الخسييارة كبند 
 مستقل ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 
 الخدمة نهاية مكافأة مخصص .ن

الموظفين وقوانين العمل  األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصص احتساب يتم
 موظف، لكـييييييل المستحق المبلغ يمثل الممول غير االلتزام هذا المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها. إن

 االلتزام النهائي. لهذا الحالية القيمة يقارب والذي ترة المالية،نهاية الف في خدماته إنهاء تم لو فيما
 

 توزيعات األرباح للمساهمين .س
باالعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمسيييييياهمي الشييييييركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات  تقوم المجموعة

إلدارة المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية نهائيا، وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا 
 العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم، حيي يتم االعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.

 
إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشييرة يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيييتم توزيعها مع إدراج نتيجة 

لدفترية  مة ا لك االلتزام والقي لذ لدفترية  مة ا فان الفرق بين القي ية،  قد عات غير الن لك التوزي يام بت ية. عند الق ضيييييييمن حقوق الملك
 .المجمع للموجودات الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر

 
 كأحداي الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.التقرير تم إقرارها بعد تاريخ يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي 

 
 رأس المال .ع

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية 
 مخصومة من المبالغ المحصلة.

 
 عالوة اإلصدار .ف

 اإلصدار عالوةالمصدرة. إن  لألسهم االسمية القيمة عن المحصل عند اصدار األسهم زيادة قيمة النقد في االصدار عالوة تمثل
 .القانون عليها نص التي الحاالت في إال للتوزيع قابلة غير

 
 أسهم الخزانة .ص

من قبل المجموعة ولم يتم إعادة  تتمثل أسيييهم الخزانة في أسيييهم الشيييركة األم الخاصييية التي تم إصيييدارها ثم إعادة شيييراؤها الحقا
إصيييدارها أو إلغائها بعد. وتتم المحاسيييبة عن أسيييهم الخزانة باسيييتخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدراج متوسيييط تكلفة 

منفصل األسهم المعاد شراؤها كحساب معاكس ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدراج األرباح في حساب 
غير قابل للتوزيع ضييمن حقوق المسيياهمين" احتياطي أسييهم الخزانة"، ويتم تحميل أي خسييائر محققة على الحسيياب نفسييه في حدود 

 .الرصيد الدائن لذلك الحساب، ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة اإلصدار على التوالي
قة الحقا عن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم األرباح تستخدم األرباح المحق

المرحلة ثم احتياطي أسهم الخزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الخزانة. إن إصدار أسهم المنحة يؤدي إلى 
 .تخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزانةزيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي و

 
عند شيييراء أي شيييركة في المجموعة حصييية في ملكية رأس مال الشيييركة األم )أسيييهم الخزانة(، يتم خصيييم المبلغ المدفوع متضيييمنا 

لشييركة األم إلى أن يتم إلغاء األسييهم أو التكاليف اإلضييافية المتعلقة مباشييرة بأسييهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصيية بمسيياهمي ا
إعادة إصييدارها. في حال إعادة إصييدار األسييهم الحقا، يتم إضييافة أي مبلغ مسييتلم بالصييافي بعد خصييم التكاليف اإلضييافية المباشييرة 

 للعملية في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم.
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 احتياطي آخر .ق
والتغييرات التراكمية احتياطي أسهم الخزينة واحتياطي ترجمة عمالت أجنبية يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل أثر التغير في 

حصييص حقوق ملكية شييركات تابعة وأثر التغير في  محاصيية لشييركات االخر الشييامل الدخل من المجموعة وحصييةبالقيمة العادلة 
 دون فقدان السيطرة.

 
 للتحويلقرض قابل  .ر

م ولها خاصة التحويل. يتم قياس مكون االلتزام  إن القرض القابل للتحويل هو أداة مالية تحتوي على عقد يتضمن التزاما
بالتكلفة المطفأة )بالصافي بعد تكاليف المعاملة( حتى يتم إطفاؤه على التحويل أو االسترداد. ويتم توزيع باقي المتحصالت 

وإدراجه ضمن حقوق الملكية كـ " خيار حقوق الملكية الحتياطي خيار القرض القابل على خاير التحويل الذي يتم تسجيله 
م.   للتحويل". وال يتم إعادة قياس القيمة المدرجة بالدفاتر لخيار التحويل الحقا

 
دام إلى توزيع يتم توزيع تكاليف المعاملة بالنسبة والتناسب بين مكونات االلتزام وحقوق الملكية للقرض القابل للتحويل، استنا

م.   المتحصالت على مكونات االلتزام وحقوق الملكية عندما يتم تسجيل تلك األدوات مبدئيا
 

 تحقق اإليراد .ش
( اإليراد على أنه "الدخل الناتج من أنشيييطة المنشيييأة االعتيادية" ويتم إنشييياء نموذج 15يعرف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

اإليرادات الناشيييئة من العقود مع العمالء، ويتطلب االعتراف باإليراد تسيييجيل المبلغ الذي يعكس  من خمس خطوات للمحاسيييبة عن
 المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل بيع بضاعة أو تأدية خدمات للعمالء.

 :الخمس فيما يلي خطوات النموذج

م والتزامات واجبة النفاذ يُعّرف العقد بأنه  -الخطوة األولي: تحديد العقد مع العميل  - اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشيييييييً حقوقا
 ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.

التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لبيع البضييييائع أو تأدية الخدمات  -الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد  -
 إلى العميل.

سييييعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إسييييتحقاقه لبيع البضييييائع أو تأدية  -الخطوة الثالثة: تحديد سييييعر المعاملة  -
 ، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف خارج التعاقد.الخدمات إلى العميل المتفق عليها

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،  –العقد  الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في -
سيييتقوم المجموعة بتخصييييص سيييعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة 

 استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام باألداء.
 ا( تفي المجموعة بالتزام األداء.الخطوة الخامسة: االعتراف باإليراد عندما )أو كم -

 

( من الشيييركات مراعاة األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات 15يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ليف الصيييييييلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعيار طريقة المحاسيييييييبة عن التكا

 اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد. كما يتطلب المعيار إفصاحات شاملة.

، كانت المجموعة تعترف باإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المسيييتلم أو المسيييتحق (15لدولي للتقارير المالية رقم )قبل تطبيق المعيار ا
مات ضيمن النشياط االعتيادي للمجموعة بالصيافي بعد خصيم المرتجعات، الخصيومات والتنزيالت. عند بيع البضياعة أو تأدية الخد

كما تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما يكون من الممكن قياسيييييييها بصيييييييورة موثوق بها، وأنه من المرجح أن المنافع 
تعتبر موثوق بها إلى أن يتم حل جميع االلتزامات المرتبطة المسيييتقبلية االقتصيييادية سيييوف تتدفق للمجموعة. إن مبالغ اإليرادات ال 

 بعملية البيع. 

م للمعيار الدولي للتقارير المالية  ، يتم االعتراف باإليرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما (15رقم )وفقا
أو تأديه الخدمات المتفق عليها لعمالئها. وتقوم المجموعة  )أو كلما( تقوم المجموعة بتلبية التزامات األداء عن طريق بيع البضييياعة

بنقل السييييييطرة على البضييييياعة أو الخدمات على مدى فترة من الوقت )وليس في وقت محدد( وذلك عند اسيييييتيفاء أي من المعايير 
 التالية:

 ، أو باألداءمت المجموعة أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قا -
أداء المجموعة ينشً أو يحسن األصل )على سبيل المثال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل أو  -

 تحسينه، أو
المكتمل أداء المجموعة ال ينشً أي أصل له استخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء  -

 حتى تاريخه.
 

تنقل السييييييييطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البضييييييياعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ 
 العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة أم لم يتم:المجموعة 

 أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل. -
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 يكون للعميل حق قانوني في األصل.أن  -

 

 أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل. -
 أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل. -
 أن يقبل العميل األصل. -

 

بمطلوبييات العقود للمقييابييل المسيييييييتلم والمتعلقيية بييالتزامييات األداء التي لم يتم تلبيتهييا، وتييدرج هييذه المبييالغ مثييل المجموعيية تعترف 
بتلبية التزامات األداء قبل اسييييييتالم المقابل، فإنها المجموعة المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجمع. وبالمثل، إذا قامت 

مدي قد أو  ما بموجودات الع بل تعترف إ قت ق عايير غير مرور الو ناك م نت ه كا ما إذا  م ل قا مالي المجمع وف يان المركز ال نين في ب
 استحقاق المقابل.

 

استرداد هذه التكاليف، وال يتم تكبد المجموعة يتم رسملة التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل عند تكبدها حيي تتوقع 
كمصييييروف إذا كانت فترة المجموعة تلك التكاليف إذا لم يتم الحصييييول على العقد. يتم تسييييجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل 

 إطفاء تلك التكاليف أقل من سنة.
 

 إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:
 

 تقديم الخدمات .1
 .إيرادات عقود الخدمات في وقت محدد عند تقديم الخدمة للعمالءيتم تحقق 

 

 إيرادات ومصاريف الفوائد .2
تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد، على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية. عندما يكون هناك انخفاض 

مبالغ إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تقدر بالتدفقات النقدية في قيمة المدينين، تقوم المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية لتلك ال
المستقبلية المتوقعة والمخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي المتعلق باألداة المالية، ويتم االستمرار في إطفاء الخصم كإيراد 

االعتراف بها إما في حالة تحصييييلها أو على أسييياس فوائد. إن إيرادات الفوائد للمدينين التي يوجد انخفاض دائم في قيمتها يتم 
 التكلفة المستردة طبقا لمقتضيات الظروف.

 

 توزيعات األرباح .3
 .حق في استالم تلك الدفعاتاليتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت 

 

 اإليجارات .4
 يتم تحقق إيرادات اإليجارات، عند اكتسابها، على أساس نسبي زمني.

 

 استثمارات أرباح بيع .5
بالفرق بين المتحصييل من البيع والقيمة الدفترية للموجودات في تاريخ البيع، ويتم اإلعتراف بها  االسييتثماراتتقاس أرباح بيع 

 .في تاريخ البيع
 

 بيع عقارات تحت التطوير .6
اسيييييتخدام بديل للمجموعة تتحقق اإليرادات عند تحويل السييييييطرة على العقار إلى العميل. إن العقارات بصيييييفة عامة ليس لها 

بسييييبب القيود التعاقدية. ومع ذلك، ال ينشييييأ الحق الملزم بالدفع حتى يتم تحويل سييييند الملكية القانونية للعقار إلى العميل. لذلك، 
 يتحقق اإليراد في وقت محدد عند تحويل ملكيته إلى العميل ويقاس بسعر المعاملة المتفق عليها بموجب العقد.

 

 اتإيراد بيع وحد .7
 يتم االعتراف بإيراد بيع الوحدات عند التسليم طبقا للعقود الموقغة والعمالء، وعند إستيفاء الشروط التالية:

  بنقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية الوحدة إلى المشتريالمجموعة قيام 

  السيطرة الفعالة على بمشاركة إدارية مستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية أو المجموعة ال تحتفظ
 الوحدات المباعة.

 يمكن قياس اإليراد بشكل موثوق 

  المجموعةمن المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى. 

 .يمكن قياس التكاليف المتكبدة أو المتكبدة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل موثوق 
 

 إيراد بيع أراضي  .8
 ستيفاء الشروط التالية:يتم االعتراف باإليراد عند ا

 .أن يقوم المشتري بالبدء في البناء على األرض 

 .أن يقوم المشتري بتوقيع مذكرة تسلم لكل قطعة أرض تم تسليمها 

  بمشاركة إدارية مستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية أو السيطرة الفعالة على المجموعة ال تحتفظ
 األرض المباعة.
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 بشكل موثوق يمكن قياس اإليراد. 

  .يمكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سوف تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بشكل موثوق 
 

 اإليرادات والمصاريف األخرى .9
 يتم تحقق اإليرادات والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.

 

 المرحلة االنتقالية
 ( كما هو مبين أدناه:15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق 

 
( باستخدام طريقة األثر التراكمي مع االعتراف بأثر التطبيق المبدئي لهذا 15طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

لم يتم تعديلها، أي أنها  2017المعروضيييية لسيييينة  (. وعليه، فإن المعلومات2018يناير  1المعيار في تاريخ التطبيق المبدئي )أي 
م لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) م وفقا ( والتفسيرات ذات الصلة. 11( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )18معروضة كما عرضت سابقا

 ات المقارنة.( على معلوم15إضافة إلى ذلك، لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

ية رقم ) مال قارير ال لدولي للت بات المعيار ا نه لم ينتج أثر جوه15عند تطبيق متطل ية (، حددت المجموعة أ مال ناتها ال يا ري على ب
 المعيار.بعد التعديل متناسقة مع المجمعة، علما أن سياسة المجموعة لتحقيق اإليراد 

 

 المخصصات .ت
االلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدي سييابق يكون من المرجح  على المجموعةيتم االعتراف بالمخصييص فقط عندما يكون 

ـوق لمبلغ االلتزام.  ويتم مراجعة  معه أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موث
ر حالي. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب أن المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها إلظهار أفضل تقدي

يكون المبلغ المعترف به كمخصييص هو القيمة الحالية للمصيياريف المتوقعة لتسييوية االلتزام. ال يتم إدراج المخصييصييات للخسييائر 
 التشغيلية المستقبلية.

 

 تكاليف االقتراض .ي
أو إنشيييياء أو إنتاج الموجودات المسييييتوفاة لشييييروط رسييييملة تكاليف االقتراض، وهي إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشييييرة بتملك 

الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة 
ستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة بشكل جوهري لالستخدام أو البيع. إن إيرادات االستثمارات المحصلة من اال

يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان  عدم اسييييتغاللها للصييييرف يتم خصييييمها من تكاليف التمويل القابلة لالسييييترداد.
اليف األخرى التي تم تكبدها األرباح أو الخسييييائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها. إن تكاليف االقتراض تشييييمل الفوائد والتك

 من الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.
 

 عقود اإليجار .خ
تصييييييينف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشيييييييغيلية إذا احتفظ المؤجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية. 

ذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضييمن إن تحديد ما إ .تصيينف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تمويلية
إيجار يسيييتند إلى مضيييمون هذا الترتيب، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على اسيييتخدام أصيييل معين أو موجودات 

 محددة، أو أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في استخدام األصل.
 
 التشغيلي اإليجارعقد  .1
 

 كمؤجر المجموعة .أ
يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشييييغيلي على أسيييياس القسييييط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  إن 
التكاليف المباشييرة األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشييغيلي يتم إضييافتها على القيمة الدفترية 

 .االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجارلألصل المؤجر ويتم 
 

 كمستأجر المجموعة .ب
إن دفعات اإليجار المسييتحقة تحت عقد إيجار تشييغيلي يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسييائر المجمع على أسيياس القسييط 

للدخول في عقد اإليجار التشيييغيلي يتم توزيعها الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. إن العوائد المسيييتلمة والمسيييتحقة كحافز 
 على أساس القسط الثابت على مدى مدة فترة اإليجار.

 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .ذ
% من الربح الخاص بمسيياهمي الشييركة األم قبل خصييم حصيية مؤسييسيية 1يتم احتسيياب حصيية مؤسييسيية الكويت للتقدم العلمي بواقع 

ستبعاد حصة الشركة األم الكويت للتقدم العلمي وضريبة د عم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد ا
 من أرباح الشركات المساهمة الكويتية التابعة والزميلة والمحول إلى االحتياطي االجباري وأي خسائر متراكمة.
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الحتسيياب حصيية مؤسييسيية الكويت للتقدم العلمي على لم يتم احتسيياب حصيية مؤسييسيية الكويت للتقدم العلمي لعدم وجود ربح يخضييع 

 أساسه.
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية .ض
% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت 2.5يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 

للتقدم العلمي وضيييريبة دعم العمالة الوطنية وحصييية الزكاة ومكافأة أعضييياء مجلس االدارة و بعد اسيييتبعاد حصييية الشيييركة األم في 
بعة المدرجة في بورصيية الكويت وكذلك حصييتها في ضييريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة أرباح الشييركات الزميلة والشييركات التا

، الكويتمن الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة 
 والقواعد التنفيذية المنفذة له 2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم  2000لسنة  19وذلك طبقا للقانون رقم 

 

 لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية لعدم وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على أساسه.
 

 الزكاة .ظ
خصييم حصيية مؤسييسيية الكويت للتقدم العلمي وضييريبة  % من الربح الخاص بمسيياهمي الشييركة األم قبل1يتم احتسيياب الزكاة بواقع 

و بعد اسيييتبعاد حصييية الشيييركة في أرباح الشيييركات المسييياهمة  ومكافأة أعضييياء مجلس االدارة دعم العمالة الوطنية وحصييية الزكاة
اح النقدية المسييتلمة الكويتية الزميلة والتابعة وكذلك حصيية الزكاة المدفوعة من الشييركات المسيياهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرب

والقواعد  2007لسييييينة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسييييينة  46من الشيييييركات المسييييياهمة الكويتية، وذلك طبقا للقانون رقم 
 التنفيذية المنفذة له.

 

 لم يتم احتساب زكاة لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة على أساسه.
 

 العمالت األجنبية .غ
بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت.  ويتم إعادة تحويل تقيد المعامالت التي تتم 

ك الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذل
دية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التاريخ. أما البنود غير النق

 .تحديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها
 

د النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسييائر المجمع للفترة. تدرج فروق التحويل الناتجة من تسييويات البنو
أما فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصيييييينفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية الخسيييائر فتدرج ضيييمن أرباح أو خسيييائر التغير في القيمة 
شامل  شامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل ال المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

 اآلخر. 
 

إلى الدينار الكويتي وفقا ألسييعار الصييرف السييائدة بتاريخ نهاية الفترة  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشييركات التابعة األجنبية
المالية. يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية تقريبا ألسعار الصرف السائدة في 

ة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج هذه الفروق في تاريخ هذه المعامالت، ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشر
 .بيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها

 

إن الشييهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شييراء شييركات أجنبية يتم التعامل معها كموجودات ومطلوبات الشييركات 
 األجنبية ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال.

 

 األحداي المحتملة .أأ
المالية اال عندما يكون اسيييتخدام موارد اقتصيييادية لسيييداد التزام قانوني حالي أو  البيانات ضيييمن المحتملة المطلوبات إدراج يتم ال

عن المطلوبات  اإلفصاح ع سداده بصورة كبيرة. وبخالف ذلك، يتممتوقع نتيجة أحداي سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوق
 مستبعـدام. اقتصادية خسائر تحقيق احتمال يكن لم ما المحتملة

 

اقتصيييادية نتيجة أحداي  منافع تحقيق يكون عندما عنها اإلفصييياح يتم المالية بل البيانات ضيييمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال
م. سابقة  مرجحا

 

 الضمانات المالية  .بب
تسجل الضمانات المالية مبدئيا في البيانات المالية المجمعة بالقيمة العادلة التي تمثل القسط المستلم ضمن المطلوبات األخرى. ويتم 
إطفاء القسط المستلم في بيان األرباح او الخسائر المجمع على أساس القسط الثابت على مدى عمر الضمان. الحقا للتحقق المبدئي، 

فضيييل تقدير لصيييافي التدفقات النقدية المطلوبة لتسيييوية أي أم المجموعة لكل ضيييمان بقيمة القسيييط المطفأ المسيييتلم او يتم قياس التزا
 التزام مالي ينشأ نتيجة الضمان ايهما اعلى.  
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 معلومات القطاع .جج

تكبد مصاريف. يتم إن القطاع هـيييييييو جزء منفصل مـييييييين المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو 
اإلفصييياح عن القطاعات التشيييغيلية علي أسييياس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشيييغيلي الرئيسيييي وهو 

 الشخص المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
 

 اضات المحاسبية الهامةاآلراء والتقديرات واالفتر .دد
تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير  إن المجموعة

مدرجة  بالغ ال قديرات وافتراضييييييييات تؤثر على الم يام بت بداء الرأي والق ية يتطلب من اإلدارة إ مال قارير ال ية للت لدول للموجودات ا
والمطلوبيات واإلفصيييييييياح عن الموجودات والمطلوبيات المحتملية بتياريخ البييانيات المياليية المجمعية والمبيالغ الميدرجية لإليرادات 

 والمصاريف خالل السنة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 االراء .1

(، قامت اإلدارة بإبداء األراء التالية التي لها 2يضاح رقم )من خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إ
 .أثر جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة

 

 تحقق اإليرادات 
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصيييادية محتملة للمجموعة، ويمكن قياس اإليرادات بصيييورة موثوق بها. إن 

م للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تحديد ما إذا  ( وسيييييييياسييييييية تحقق اإليراد 15كان تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقا
 ( يتطلب أراء هامة.ش2المبينة في إيضاح رقم )

 تصنيف األراضي  
استخدام هذه عند اقتناء األراضي، تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء على أغراض اإلدارة في 

 األراضي:
 

 عقارات قيد التطوير .أ
عندما يكون غرض المجموعة في تطوير األراضيييييييي بهدف بيعها في المسيييييييتقبل، فإن كال من األراضيييييييي وتكاليف 

 .اإلنشاءات يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير
 

 أعمال تحت التنفيذ .ب
ها في المسييييتقبل، فإن كال من األراضيييي عندما يكون غرض المجموعة تطوير األراضييييي بهدف تأجيرها أو اسييييتخدام

 وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت التنفيذ.
 

 رات مخزون عقا .ج
شاط االعتيادي لل صنيفها كمجموعةعندما يكون غرض المجموعة بيع األراضي خالل الن مخزون ، فإن األراضي يتم ت

 .عقارات
 

 عقارات استثمارية .د
األراضي أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية، أو أن الهدف لم يتم  عندما يكون غـيييييـيييييرض المجموعة تأجير

 .تحديده بعد، فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية
 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
االنخفاض في قيمة إن تحديد قابلية االسييييترداد للمبلغ المسييييتحق من العمالء ورواج المخزون والعوامل المحددة الحتسيييياب 

 .المدينين والمخزون تتضمن آراء هامة
 

  تصنيف الموجودات المالية 
عند اقتناء األصييييل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سيييييتم تصيييينيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسييييائر" أو 

( تقييم 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". “
كافة الموجودات المالية، باسييتثناء أدوات الملكية والمشييتقات، اسييتنادام إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات 

( حول تصييييييينيف 9خصيييييييائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشيييييييادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (.3.د.2موجوداتها المالية كما هو مبين في إيضاح رقم )
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 الضرائب 
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحديد مخصصات ضرائب الدخل يتطلب آراء هامة، حيي توجد 

 خالل النشاط االعتيادي.العديد من المعامالت والعمليات الحسابية التي تجعل تحديد الضريبة النهائية غير مؤكد من 
 

 تحقق السيطرة 
تراعي االدارة عند تحديد وجود السييييطرة على الشيييركة المسيييتثمر فيها ما إذا كان لديها سييييطرة واقعية على تلك الشيييركة، 

% من حقوق التصويت بها. إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستثمر فيها 50وذلك إذا ما كانت تملك أقل من 
 ومدى إمكانية قيام المجموعة باستغالل سلطتها للتأثير على العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها يتطلب آراء هامة.

 

 الحصص غير المسيطرة بنسب مادية 
% أو أكثر من حقوق ملكية الشييييركة التابعة ذات الصييييلة 5تعتبر إدارة المجموعة أن أي حصييييص غير مسيييييطرة بنسييييبة 

 (. 13ض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص غير المسيطرة في االيضاح رقم )كحصص مادية. تم عر
 

 تقييم التأثير الجوهري 
عند تحديد التأثير الجوهري على الشيييييييركة المسيييييييتثمر بها، تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على 

٪ من حقوق 20إذا كانت المجموعة تملك نسيييبة أقل من  المشييياركة في القرارات المالية والتشيييغيلية للشيييركة المسيييتثمر بها
 الشركة إدارة مجلس في المجموعة تمثيل في النظر في تتمثل هامة آراء مييالتق تطلبي التصويت في الشركة المستثمر بها.

 .فيها المستثمر والشركة المستثمر بين الجوهرية والمعامالت السياسة صنع عمليات في والمشاركة بها المستثمر
 

 التقديرات واالفتراضات .2

إن االفتراضيييات الرئيسيييية التي تتعلق بأسيييباب مسيييتقبلية والمصيييادر الرئيسيييية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة 
التقرير والتي لها مخاطر جوهرية في حدوي تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السييينة المالية الالحقة 

 هي على الشكل التالي:
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك 
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية استنادام إلى االستخدام 

 بالتقادم والتغيرات في العمليات.المتوقع للموجودات. يتعلق عدم التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية 
 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
إن عملية تحديد مخصييييص الديون المشييييكوك في تحصيييييلها ومخصييييص المخزون تتطلب تقديرات. إن مخصييييص الديون 

تم (. ي2.د.2المشييكوك في تحصيييلها يسييتند إلى أسييلوب الخسييائر االئتمانية المقدرة مسييتقبالم كما هو مبين في إيضيياح رقم )
 .شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن قيد المخصصات وتخفيض الذمم المدينة والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة

 تقييم العقارات االستثمارية  
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االسيييييييتثمارية بالقيمة العادلة حيي يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة فى بيان األرباح 

 ملتقييا بساليأ دامستخإب ريلعقاا ملتقييا في راءخب لقب نم يةرلعقاا راتلالستثما لةدلعاا لقيمةا ديدتح ميتأوالخسيييييييييائر. 
(. ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االسييييييتثمارية، تم 13رقم ) لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا دئمباو بها رفلمعتا

إسييتخدام القيمة السييوقية أو تحاليل المقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مسييتقل عن طريق الرجوع 
السيييييييتناد إلى معارف إلى صيييييييفقات فعلية حديثة تمت بين أطراف أخرى لعقارات مشيييييييابهة من حيي الموقع والحالة مع ا

 وخبرات ذلك المقيم العقاري المستقل.

 يتم استخدام ثالي طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:
 

طريقة التدفقات النقدية المخصومة، والتي يتم فيها استخدام المبالغ المتوالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل  .أ
العقود والشييروط اإليجارية القائمة وخصييمها للقيمة الحالية باسييتخدام معدل خصييم يعكس المخاطر المتعلقة اسييتنادا إلى 
 بهذا األصل.

 

رسييملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار اسييتنادا إلى الدخل الناتج منه، حيي يتم احتسيياب هذه القيمة على أسيياس  .ب
معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطيات السوق، والذي يعرف بمعدل صافي الدخل التشغيلي للعقار مقسوما على 

 الرسملة.

تحاليل المقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مسيييييييتقل عن طريق الرجوع إلى صيييييييفقات فعلية  .ج
معارف وخبرات ذلك المقيم حديثة تمت بين أطراف أخرى لعقارات مشييابهة من حيي الموقع والحالة مع االسييتناد إلى 

 العقاري المستقل.
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 تقييم مخزون العقارات 
يتم إدراج مخزون العقارات بالتكلفة أو صيييييييافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها، أيهما أقل. يتم تقييم صيييييييافي القيمة البيعية 

كما في تاريخ التقرير، حيي يتم تحديدها الممكن تحقيقها لمخزون العقارات بالرجوع إلى العوامل واألسعار السائدة بالسوق 
من قبل المجموعة اسيييتنادا إلى معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفس القطاع الجغرافي وذات فئة مماثلة. يتم تقييم صيييافي 

قرير القيمة البيعية الممكن تحقيقها لمخزون العقارات قيد االنشييياء بالرجوع إلى األسيييعار السيييائدة بالسيييوق كما في تاريخ الت
للعقارات المكتملة مخصوما منها التكاليف المتوقعة الستكمال االنشاء والمصاريف البيعية، إضافة إلى العامل الزمني حتى 

 تاريخ االنجاز.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  
القيمة القابلة لالسيييترداد. والذي إن االنخفاض في القيمة يحدي عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصيييل )أو وحدة توليد النقد( 

م تكاليف البيع يتم  م تكاليف البيع أو القيمة المسييتخدمة، أيهما أعلى. إن حسيياب القيمة العادلة ناقصييا يمثل القيمة العادلة ناقصييا
م بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع في معامالت تجارية بحتة من أصييول مماثلة أو أسييعار السييوق المتاحة  ناقصييا

شأ تلك  التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدية. تن
التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم الشركة بها 

ارات جوهرية والتي من شيييأنها تعزيز أداء األصيييل )أو وحدة توليد النقد( في المسيييتقبل. إن القيمة القابلة بعد، أو أي اسيييتثم
لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخـييييصم المستخدم مـيييين خـييييالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات 

 .قراءالنقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االست
 

 الضرائب 
تقوم المجموعة بقيد التزامات عن الضيييرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فيها أنشيييطتها وتقدير مدى احتمالية اسيييتحقاق 
ضيييرائب إضيييافية. وعندما تختلف الضيييريبة النهائية عن المبالغ المسيييجلة فعليا، فان تلك الفروقات سيييتنعكس على ضيييريبة 

الفترة التي يتبين فيها هذا االختالف. إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضييييييات قد الدخل والضييييييرائب المؤجلة في 
 تؤثر على القيمة الدفترية للضرائب المؤجلة.

 
 معادل ونقد نقد .3

  2018  2017 

 3,843,109  5,966,802  البنوك نقد لدى
 167,131  285,469  األجل قصيرة بنكية ودائع

  6,252,271  4,010,240 

 

الودائع  هذه تستحق ( سنويا،%4: 2017% )4األجل  قصيرة البنكية الودائع على الفعلي الفائدة معدل بلغ 2018ديسمبر  31كما في 
 .ثالثة شهور بمعدل
 

 أخرى مدينة وأرصدة مدينون .4
  2018  2017 

 2,839,650   2,260,864   تجاريون مدينون
 18,404,127   14,983,769   مدينو عقود

   17,244,633   21,243,777 
 (2,111,207)  (5,663,875)  ()أتحصيلها  في ديون مشكوك ناقصا: مخصص

 19,132,570   11,580,758   صافي المدينين 
 750,433   859,533   موظفين مدينو

 611,310   291,513   للموردين مقدمة دفعات
 1,424,920   1,587,139   (28)إيضاح  صلة اف ذاتطرأمستحق من 

 2,242,775  2,188,044   مقدما مدفوعة مصاريف
 17,420,623  - - (5)إيضاح  قرض إلى طرف ذي صلة

 3,029,112  2,436,433   آخرون مدينون

 44,611,743  18,943,420   اإلجمالي

 
دينار  5,663,875وتم تكوين مخصييص لها مبلغ بالكامل، التي انخفضييت قيمتها ، بلغت أرصييدة المدينين 2018ديسييمبر  31كما في 
 .لحصول على ضمان على المدينوندينار كويتي(. ليس من سياسة المجموعة ا 2,111,207 :2017كويتي )
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  تحصيلها في الديون المشكوك مخصص -أ
 

اإلفصاحات المتعلقة باالنكشاف لمخاطر االئتمان وتحليل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. وتشير  (ب-35)يتضمن اإليضاح رقم 
م لمعيار المحاسبة الدولي  والذي ينطبق على نموذج الخسائر  39أرقام المقارنة لمخصص انخفاض القيمة إلى أساس القياس وفقا

 الذي يعتبر نموذج للخسارة المتوقعة.   9قارير المالية المتكبدة، حيي تطبق في السنة الحالية المعيار الدولي للت
 

 :يلي كما تحصيلها في المشكوك الديون مخصص حركة إن
  2018  2017 

م لمعيار المحاسبة الدولي  السنة بداية في الرصيد  3,299,591   2,111,207  39وفقا
المتوقعة على خسائر االئتمان  – 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (3.د.2)إيضاح  األرباح المرحلة أول السنة
  

3,399,959 
  

- 

 3,299,591   5,511,166  يناير 1الرصيد المعدل كما في 
 -  158,781  السنة المحمل خالل

 -  (6,072)  الخاص بالعمليات الغير مستمرة
 (1,188,384)  -  لم يعد له ضرورة مخصص

 2,111,207   5,663,875  السنة نهاية في الرصيد

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .5

ا من شيييركة تابعة للمجموعة إلى شيييركة نابلس توبكو )شيييركة محاصييية(، وهو قابل للتحويل بناءم على خيار المقرض.  ا مقدمم يمثل قرضيييم
دولة االمارات العربية المتحدة )"المشيييييروع"(، هذا المبلغ يحمل فوائد المبالغ المدفوعة مقدما لغرض إنشييييياء وتطوير مجمع تجاري في 

 ويمكن تحويله إلى حقوق ملكية في المشروع عند االنتهاء من اعمال االنشاء وفقا لتحقيق المشروع اهداف تشغيلية معينة.
 

 إعادة تبويب:، قررت المجموعة 9، ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1في 
دينار كويتي إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح  17,420,623أداة دين بالقيمة المطفأة بمبلغ  -

4.) 
 

 مخزون عقارات .6
 2018  2017 

 15,608,321   9,142,731  الرصيد في بداية السنة
 3,018,931   19,559  إضافات 

 (26,426,657)  (9,972,497) استبعادات
 (2,121,403)  (847,029) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

 17,485   - رسملة تكاليف اإلقتراض
 19,046,054   7,833,630  (14محول من عقارات قيد التطوير )إيضاح 

 9,142,731   6,176,394  السنة نهاية في الرصيد

 
البيعية لمخزون بناءم على التقييم الذي أجراه مقيم مستقل. عند تقدير صافي القيمة ة البيعية لمخزون العقارات تم تحديد صافي القيم

 .مخزون العقاراتمع األخذ في االعتبار طبيعة واستخدام  المبيعات،، تم استخدام نهج مقارنة العقارات
 

 عقارات محتفظ بها لغرض البيع .7
 10,200,000: 2017دينار كويتي ) 10,250,000 بالتوقيع على اتفاق لبيع بعض العقارات بمبلغخالل السنة، قامت الشركة االم 

. وبناءم عليه، قامت اإلدارة بتصنيف هذه العقارات تحت بند عقارات محتفظ دينار كويتي 157,500مما نتج عنها ربح بمبلغ  (دينار كويتي
 .2018خالل  إنهاء عملية البيعوتم  بها لغرض البيع

 
 العمليات غير المستمرة .8

تم تصيييييينيف وبناء عليه  ،الشييييييركةتصييييييفية  2018أكتوبر  31بتاريخ لمحاصيييييية مجمع دسييييييمان  العاديةغير الجمعية العمومية  تقرر
شهر كموجودات ومطلوبات خاضعة لالستبعاد كعمليات غير مستمرة،  12المتوقع بيعها خالل الشركة بالموجودات والمطلوبات الخاصة 

ألغراض معلومات القطاعات العمليات العقارية . تم إدراج تلك العمليات ضمن المجمع بشكل منفصل في بيان المركز المالي وتم عرضها
(. من المتوقع أن تزيد قيمة البيع عن صييافي القيمة الدفترية لتلك الموجودات والمطلوبات، بالتالي لم يتم احتسيياب 31المجموعة )إيضيياح 

 . المجمعة لك الموجودات كما في تاريخ البيانات الماليةخسائر انخفاض في قيمة ت
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مع جمحاصيية مغير متداولة والعمليات غير المسييتمرة " يتم تصيينيف إسييتبعاد "موجودات  5طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)تاريخ فقدان  2018أكتوبر  31إلى  2018يناير  1 فترة مسييييييتمرة. إن نتائج العمليات غير المسييييييتمرة من ردسييييييمان كعمليات غي
سيطرة ( والمعروضة أدناه. تم إعادة تبويب الفترة المقارنة لتتضمن العمليات المصنفة كالعمليات غير المستمرة في نتيجة التصفية ال

 عرض السنة الحالية.
 

عمليات غير كالمصييينفة  ع دسيييمان الخاضيييعة لالسيييتبعادبمجموعة اإلسيييتبعاد محاصييية مجمإن أهم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة 
 مستمرة هي كما يلي:

 

  
مجمع محاصة 

 دسمان

   الموجودات
 109,702  النقد بالصندوق ولدى البنوك

 91,142  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 8,655,668  قرض إلى طرف ذي صلة

 24,643,000  عقار استثماري

  33,499,512  إجمال الموجودات المصنفة كعمليات غير مستمرة

   المطلوبات
 1,419,137  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 20,873  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  1,440,010  إجمال المطلوبات المصنفة كعمليات غير مستمرة

 32,059,502  صافي الموجودات المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد

 (12,096,175)  المسيطرة غير بالحصص الخاص

 19,963,327  األم الشركة بمساهمين الخاص

 
 هي كما يلي: 2018أكتوبر  31حتى  2018يناير  1إن ملخص نتائج األعمال المتعلقة بالعمليات غير المستمرة للفترة من 

 محاصة مجمع دسمان   

  2018  2017 

 830,548   757,984   إيرادات إيجارات
 2,841   18,409   إيرادات أخرى 

 (148,420)  -  التغير في القيمة العادلة 
 (84,987)  (166,523)  مصاريف عمومية وإدارية

 (28,424)  (21,844)  تكاليف موظفين
 196,326   179,694   فوائدإيرادات 

 767,884   767,720   بالعمليات غير المستمرة ربح السنة المتعلق

 
 إن ربحية السهم من العمليات غير المستمرة هي كما يلي:

 دسمانمجمع محاصة    

  2018  2017 

 0.59  0.59  السهم األساسية )فلس(ربحية 

 0.49  0.59  ربحية السهم المخففة )فلس(

 
 هي كما يلي: 2018أكتوبر  31حتى  2018يناير  1إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة للفترة من 

 محاصة مجمع دسمان  

 706,707   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (603,644)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 103,063   صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة
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 .وتم تحويل السيطرة على العقار للمشتري 2019فبراير  3عملية بيع العقار االستثماري في  الحقا لتاريخ التقرير تم اتمام
 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر .9
 

   2018  2017 

 -  1,193,291  مسعرة أسهم ملكية

  1,193,291  - 
 

إعادة التبويب إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة  المجموعة إختارت، 9، ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1في 
 كل من: الخسائر أو باحاألر بيان إلى الخسائر و األرباح تصنيف إعادةمن دون  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (.10دينار كويتي من موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح  1,409,826بمبلغ  أسهم ملكية -
 

مرهون موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االَخر االستثمار في  % من87.8 ، فإن2018ديسمبر  31كما في 
 (.18إيضاح )ألحد البنوك المحلية مقابل تسهيالت بنكية كما هو مبين في 

 
 موجودات مالية متاحة للبيع .10

 
   2018  2017 

 1,375,819  -  أسهم ملكية مسعرة
 34,007  -  أسهم ملكية غير مسعرة

  -  1,409,826 
 

، قررت المجموعة إعادة تبويب من الموجودات المالية متاحة للبيع 9المالية ، ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير 2018يناير  1في 
 كل من:

دينار كويتي إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  1,409,826بمبلغ  مسعرة وغير مسعرة أسهم ملكية -
 (.9)إيضاح 

 

مرهون ألحد البنوك )أسهم ملكية مسعرة( وجودات مالية متاحة للبيع ماالستثمار في % من 87.7، فإن 2017ديسمبر  31كما في 
 (.18)إيضاح المحلية مقابل تسهيالت بنكية كما هو مبين في 

 
 شركات المحاصةفي استثمار  .11

 المبلغ  نسبة الملكية       

 شركة اسم
  المحاصة

 بلد
 2017  2018  2017  2018  األنشطة الرئيسية  التأسيس

شركة المتوسط 
 لإلستثمار

  القابضة

 
 

  مالطا
االستثمار وتطوير 

  العقارية اريعالمش

 
 

50%  

 
 

50%  

 
 

26,710,105  

 
 

23,879,378 
 

  نابلس توبكو
 

  دبي
مقاوالت و تطوير 
  %87  %80  المشاريع العقارية

 
71,596,904  

 
73,683,747 

          98,307,009  97,563,125 
 

 
 الحركة خالل السنة هي كما يلي:إن 

  2018  2017 

 21,213,973   97,563,125   الرصيد في بداية السنة
 73,683,747   -  الناتج عن فقدان السيطرة على شركة تابعة*

 (21,107)  3,013,093   الحصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 -  (1,563,430)  الحصة من إحتياطي التحوط لشركة محاصة

 2,686,512   (705,779)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 97,563,125   98,307,009   الرصيد في نهاية السنة

 
م قابلة للتحويل وضمانات إلى 2017ديسمبر  21* في  ، قام مساهمو األقلية في شركة نابلس باالكتتاب في أسهم إضافية وقدمو قروضا

الشركة االم السيطرة على شركة نابلس والتي سبق التعامل معها كشركة تابعة للشركة االم. ولكن شركة نابلس، والذي بموجبه فقدت 
 اعتبارام من تاريخ فقدان السيطرة، يتم معاملة شركة نابلس كشركة محاصة ويتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
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 :ملخص بيان المركز المالي
 المجموع  نابلس توبكو  لإلستثمار القابضةشركة المتوسط   

  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

             :الموجودات
 5,518,584  3,832,228  3,741,577  389,341  1,777,007  3,442,887  نقد ونقد معادل

 1,259,593  1,896,657  85,492  135,000  1,174,101  1,761,657  موجودات متداولة أخرى

 6,778,177  5,728,885  3,827,069  524,341  2,951,108  5,204,544  إجمالي الموجودات المتداولة
 224,417,327  291,713,609  125,791,662  189,253,347  98,625,665  102,460,262  الموجودات غير المتداولة

 231,195,504  297,442,494  129,618,731  189,777,688  101,576,773  107,664,806  إجمالي الموجودات

             
             :المطلوبات

المطلوبات المالية )باسيييييييتثناء 
 3,043,909  3,213,076  2,089,497  1,950,160  954,412  1,262,916  الدائنين التجاريين(

مطلوبييييات متييييداوليييية أخرى 
)مييتضيييييييييميينيييية الييييدائيينييييين 

 4,602,349  12,129,630  95,174  7,752,487  4,507,175  4,377,143  التجاريين(

 7,646,258  15,342,706  2,184,671  9,702,647  5,461,587  5,640,059  إجمالي المطلوبات المتداولة
 96,413,275  146,375,619  47,589,312  97,571,619  48,823,963  48,804,000  المطلوبات غير المتداولة

 104,059,533  161,718,325  49,773,983  107,274,266  54,285,550  54,444,059  إجمالي المطلوبات

             
 127,135,971  135,724,169  79,844,748  82,503,422  47,291,223  53,220,747  صافي الموجودات

 

 :اآلخرملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
 المجموع  نابلس توبكو  شركة المتوسط لإلستثمار القابضة  

  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

 2,694,916   6,746,849   184   739   2,694,732   6,746,110   االيرادات
 (2,424,567)  (6,456,007)  (917,783)  (1,091,100)  (1,506,784)  (5,364,907)  مصاريف التشغيل

التغيير في القيميية العييادليية السيييييييتثمييار 
  -  -  7,724,020   عقاري

 
-   7,724,020  - 

 945,386   769,770   -  1,414   945,386   768,356   إيرادات فوائد
 (2,175,549)  (2,102,246)  -  -  (2,175,549)  (2,102,246)  مصاريف فوائد

 (959,814)  6,682,386   (917,599)  (1,088,947)  (42,215)  7,771,333   )الخسارة(صافي الربح 
الدخل الشييامل اآلخر )الخسييارة الشيياملة 

 (377,651)  163,218   -  -  (377,651)  163,218   األخرى(
             

إجمالي الدخل الشووووووووامل )الخسووووووووارة 
  (1,088,947)  (419,866)  7,934,551   الشاملة(

 
(917,599)   6,845,604  (1,337,465) 

             
الحصيييييييية في نتيائج أعميال شيييييييركات 

  (872,573)  (21,107)  3,885,666   المحاصة
 

-   3,013,093  (21,107) 
 
 

 
 استثمار في شركة زميلة .12

%( في شييركة أجيليتي للمخازن العمومية 23.668: 2017ديسييمبر  31% )23.668 إن الشييركة األم تمتلك حصيية ملكية فعلية بنسييبة
المالي. تمارس ش.م.ك.ع. "شييركة زميلة" وهي شييركة مسيياهمة عامة مسييجلة في الكويت ومدرجـيييييييية في بورصيية الكويت وسييوق دبي 

 الشركة الزميلة أنشطة تخزين البضائع وإدارة وتأجير المخازن وأنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.
 

 زميلة مما يلي: ةيتمثل االستثمار في شرك
 

 المبلغ  نسبة الملكية %      

 الشركة اسم
 الزميلة

 بلد 
 التأسيس

األنشطة  
  الرئيسية

2018  2017  2018  2017 

شركة أجيليتي 
للمخازن 
العمومية 

 ش.م.ك.ع.

  
 
 

 الكويت

  
 

خدمات 
 لوجستية

  
 
 

23.668 

  
 
 

23.668 

  
 
 

215,219,929 

  
 
 

205,912,588 

 205,912,588  215,219,929          القيمة الدفترية
 

 
 
 
 

 : كانت كما يلي خالل السنةإن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة 
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 2017  2018   
 الرصيد في بداية السنة  205,912,558   192,323,026 

 
- 

  
(2,654,176) 
 1( في 9تعديالت األنتقال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

 2018يناير 
 )إدراجهالمعاد (الرصيد في بداية السنة   203,258,382  192,323,026 
 حصة من نتائج  19,197,450  16,215,161 

 توزيعات أرباح نقدية مستلمة  (4,466,911)  (4,060,828)
 أثر التغير في الدخل الشامل األخر لشركة زميلة  (2,571,337)  (1,212,654)

 أثر التغير في االحتياطيات األخرى لشركة زميلة  (197,655)  2,647,853 
 الرصيد في نهاية السنة  215,219,929  205,912,558 

 
 2018ديسمبر  31بلغت حصة المجموعة من االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية الخاصة بالشركات الزميلة كما في 

 دينار كويتي(. 405,324: 2017دينار كويتي ) 367,538مبلغ 
 

 ديسيمبر 31شيركة االم في الشيركة الزميلة بناءم على سيعر السيوق المعلن لالسيتثمار كما في لاإن القيمة السيوقية العادلة لحصية 
 دينار كويتي(.  238,830,820: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 274,655,438بمبلغ  2018

 
زميلة مرهون ألحد البنوك المحلية مقابل تسييهيالت بنكية  ةاالسييتثمار في شييرك من %99.6 ، فإن2018ديسييمبر  31كما في 

 (.18إيضاح )كما هو مبين في 
 

 المالية للشركة الزميلة هي كما يلي: البياناتإن ملخص 
 

 :ملخص بيان المركز المالي
 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.  

  2018  2017 

     :الموجودات
 125,690,000  125,927,000  نقد ونقد معادل

 404,799,000  458,883,000  موجودات متداولة أخرى

 530,489,000  584,810,000  إجمالي الموجودات المتداولة
 1,198,451,000  1,258,349,000  الموجودات غير المتداولة

 1,728,940,000  1,843,159,000  إجمالي الموجودات

     
     :المطلوبات

 132,841,000  53,534,000  المطلوبات المالية )باستثناء الدائنين التجاريين(
 420,451,000  452,941,000  مطلوبات متداولة أخرى )متضمنة الدائنين التجاريين(

 553,292,000  506,475,000  إجمالي المطلوبات المتداولة
 152,056,000  270,450,000  المطلوبات غير المتداولة

 705,348,000  776,925,000  إجمالي المطلوبات

     
 1,023,592,000  1,066,234,000  صافي الموجودات

 242,266,962  252,360,665  الزميلة ةالحصة في صافي موجودات الشرك
 (36,354,404)  (37,140,736)  سابقة سنوات من القيمة في أنخفاض مخصصات

 205,912,558  215,219,929  زميلة ةلالستثمار في شركالقيمة الدفترية 
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 :ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.  

  2018  2017 

 1,407,033,000  1,550,190,000   االيرادات
 (937,168,000)  (1,052,380,000)  االيرادات تكلفة

 (33,878,000)  (35,994,000)  استهالكات وإطفاءات
 3,302,000  5,130,000   إيرادات فوائد

 (11,577,000)  (14,132,000)  مصاريف فوائد
 50,957,000   9,614,000   إيرادات أخرى

 (396,391,000)  (362,652,000)  مصاريف أخرى

     
 82,278,000  99,776,000   صافي الربح

 908,000  (11,976,000)  الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(

   87,800,000  83,186,000 
     إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة(

 16,215,161  19,197,450   الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة

 1,435,199  (2,768,992)  اآلخر للشركات الزميلةالدخل الشامل )الخسارة الشاملة األخرى( الحصة في 

     
 4,060,828  4,466,911   الزميلة الشركةتوزيعات مستلمة من 

 
 متعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي: تتلخص المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائية ال (أ)

 
 (DCAAوكالة تدقيق عقود الدفاع األمريكية ) -1

، نفذت الشركة الزميلة عقد مكتب المشاريع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب 2008 حتى 2004من 
 .محددة مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستية التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزين والقوافل واألمن

 
مليون دوالر تدين بها الحكومة األمريكية للشركة  47مطالبة موثقة بحوالي ، أرسلت الشركة الزميلة 2011أبريل  23وبتاريخ 

 15الزميلة فيما يتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة الزميلة بتاريخ 
ات الجيش. وبصفة منفصلة، ادعت واستأنفت الشركة الزميلة قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدم 2011ديسمبر 

مليون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات وطلبت سداد  80الحكومة األمريكية أن الشركة الزميلة مدينة لها بمبلغ 
المبلغ. وطعنت الشركة الزميلة بمطالبة الحكومة األمريكية لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش وتم ضم 

 .نافيناالستئ
 

، تحركت الحكومة األمريكية طالبةم رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش 2013أغسطس  26وبتاريخ 
 9لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الحكومة األمريكية على الطلب ورفضت االستئناف بتاريخ 

أبريل  8المجلس أمام الدائرة الفيدرالية بمحكمة االستئناف األمريكية بتاريخ . طعنت الشركة الزميلة على قرار 2014ديسمبر 
، أكدت هيئة الدائرة االتحادية قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الذي رفض 2018أبريل  16. وبتاريخ 2015

 .استئناف الشركة الزميلة لعدم االختصاص
 

، تقدمت الشركة الزميلة بشكوى معدلة في أمر معلق يخص عقد 2018ر سبتمب 21وبعد قرار الدائرة االتحادية، وبتاريخ 
مليون دوالر قامت  17مكتب المشاريع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفيدرالية تطلب، من بين أمور أخرى، إعادة مبلغ 
بأنه ال يجوز للحكومة  الحكومة األمريكية بمصادرته من قبل )كما ورد بمزيد من الوصف أدناه( وكذلك تطلب إعالن حكم

األمريكية أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمريكية للشركة الزميلة استنادام إلى احتمال وجود دين على الشركة 
  .المبين أدناه DDKS الزميلة بموجب عقد مكتب المشاريع والتعاقدات. وقد تم ضم هذا االمر مع االمر المتعلق بعقد

 
 عقد) مليون دوالر من عقد آخر يرتبط بمكتب المشاريع والتعاقدات 17آنفما، قامت الحكومة األمريكية بمصادرة وكما أشرنا 
DDKS).  قدمت الشركة الزميلة مطالبة مصادق عليها بموجب عقد2017يوليو  3وبتاريخ ، DDKS  تطلب دفع مبلغ

، أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة الزميلة أنها 2017سبتمبر  1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاريخ  DDKS مقاصة
أوقفت المطالبة المصادق عليها. وبعد قرار الدائرة االتحادية المشار إليها أعاله، قدمت الشركة الزميلة دعوى تطلب إعادة مبلغ 

 .("DDKS قضية") باإلضافة إلى الفوائد DDKS مقاصة
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، قدمت الشركة 2018ديسمبر  3بتاريخ  .DDKS يلة شكوى معدلة في قضية، قدمت الشركة الزم2018سبتمبر  21وبتاريخ 
ا إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى اقتراح لضم قضية التي ال زالت  COFC مع قضيةDDKS الزميلة اقتراحم

 17القضيتين. بتاريخ  ، استجابت المحكمة لطلب الشركة الزميلة بضم2018ديسمبر  6عالقة والمشار إليها أعاله. بتاريخ 
ا برد دعوى2018ديسمبر  ، قدمت الشركة 2018ديسمبر  28بتاريخ  .DDKS ، قدمت حكومة الواليات المتحدة اقتراحم

، ولكن تم تعليق 2019يناير  11الزميلة ردها على اقتراح الحكومة األمريكية وكان رد حكومة الواليات المتحدة واجبا بتاريخ 
، بانتظار انتهاء حالة إغالق الحكومة األمريكية. عند انتهاء حالة اإلغالق، ستقوم حكومة DDKS االجراءات في قضية

 .الواليات المتحدة بتقديم ردها، ومن المرجح أن يتم عندها تحديد موعد جلسة
 

اءات اإلدارية ، أقامت الشركة الزميلة دعوى تتعلق بمكتب المشاريع والتعاقدات بموجب قانون اإلجر2016سبتمبر  14بتاريخ 
 .في المحكمة الجزئية األمريكية لقسم كولومبيا. وال زالت هذه الدعوى عالقة

 
وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالقضايا، لم تقم اإلدارة بقيد أي مخصصات في البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة. 

 الزميلة التعليق على النتائج المحتملة للقضايا.وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال يمكن للشركة 
 

 تسييل كفالة -2
ألف دينار كويتي من الكفالة المصرفية  10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزء بمبلغ 

تابعة للشركة الزميلة، المقدمة من شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ش.م.ك. )مقفلة( )"جلوبال كليرنج"(، وهي شركة 
لصالح اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتنفيذ عقد. طبقما لهذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة المذكورة 

  .2007ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

ة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكم
ألف دينار كويتي كتعويض مقابل  58,927حكمها لصالح شركة جلوبال كليرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ 

باإلضافة ألف دينار كويتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها سابقما،  9,138عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد، ومبلغ 
م على هذه المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا7إلى احتساب فائدة بنسبة    .% سنويا

 
ثم قامت الشركة الزميلة بالطعن باالستئناف على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زيادة قيمة التعويض. كما تقدمت 

سبتمبر  13كمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في أمام مح 2014/  1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 
حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من الشركة الزميلة واإلدارة العامة للجمارك بالطعن  2015

كمة قضت مح 2017مارس  15، وبتاريخ 2015لسنة  1487و 148على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي 
إلصدار الحكم الذي أكد على أحقية  2018مايو  7التمييز بإحالة الطعن إلدارة خبراء وزارة العدل. وتقرر عقد جلسة بتاريخ 

. وقد تحدد لها جلسة 2018أكتوبر  3الشركة الزميلة في التعويض المطالب به. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمييز في 
 .2019مارس  6بتاريخ 

 
ركة جلوبال كليرنج برفع دعوى قضائية ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب لمحكمة كما قامت ش

االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفاالت البنكية المتبقية. وأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح الشركة 
تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت هذه األخيرة بالطعن بالتمييز على  الزميلة بوقف تسييل الكفاالت البنكية التي ال

 .حكم االستئناف القاضي بوقف تسييل الكفاالت وقضى بإلغائه من محكمة التمييز
 

اوى باإلضافة إلى ما سبق، يوجد نزاعات قانونية بين الشركة الزميلة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفين برفع دع
قضائية ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حاليما أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي للشركة الزميلة أنه لن يكون لهذه 

 القضايا تأثير مادي سلبي على البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة.
 

 قضايا شركة كي جي إل -3
رفع دعاوى مدنية على الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من قبل شركة ، تم 2012ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

رابطة الكويت والخليج للنقل )"كي جي إل"( وشركاتها التابعة في ثالثة دوائر قضائية مختلفة في الواليات المتحدة وذلك بشأن 
يات المتحدة من قبل موظف سابق في أمور تتعلق بالتشهير والتدخل في عقود شركة كي جي إل المبرمة مع حكومة الوال

 الشركة الزميلة.
 

 6في طلبما للحصول على حكم معجل.  زميلة، بعد االنتهاء من عملية البحي والكشف، قدمت الشركة ال2018يونيو  4في 
 ورفضت الشكوى.   زميلة، وافقت المحكمة على طلب الشركة ال2018يوليو 
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إل حكم محكمة أول درجة أمام محكمة بنسلفانيا العليا، كي جي إل مذكرتها  ، استأنفت كي جي2018أغسطس  1بتاريخ 
ردها  KGLفيما قدمت شركة  2018ديسمبر  20ردها بتاريخ  الزميلة شركة. وقد قدمت ال2018نوفمبر  8االفتتاحية بتاريخ 

، ومن المقرر أن يرد الموجز 2019فبراير  12. ومن المقرر تقديم التماس في االستئناف بتاريخ 2019يناير  17بتاريخ 
 .2019فبراير  26النهائي للطرفين في 

 

باإلضافة إلى ما تقدم فإن الشركة الزميلة طرف في العديد من مطالبات ودعاوى قضائية غير جوهرية. هذا ويرى المستشار 
سلبي على البيانات المالية  ماديالقانوني الداخلي للشركة الزميلة بأن هذه المطالبات والدعاوى لن يكون لها أي تأثير جوهري 

 المجمعة للشركة الزميلة.
 

 للمراحل األولى والثانية والثالثة من قسيمة في منطقة جنوب أمغرة  157رقم  عقدال -4
ألف دينار كويتي يمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم  28,500تتضمن العقارات االستثمارية عقار بقيمة دفترية بمبلغ 

  .الحصول عليها من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد ايجار
 

، أخطرت الهيئة الشركة الزميلة بعزمها إنهاء عقد االيجار المشار اليه أعاله لزعمها بانتهاء سريانه في 2018يوليو  3في 
، وطالبت الهيئة الشركة الزميلة بتسليم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي 2018يونيو  30

نهاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة الزميلة اإلجراءات القانونية الالزمة وقامت برفع للشركة الزميلة، فإن إخطار إ
حكومي ودعوى -عام-تجاري- 2018لسنة  3686برقم  ودعوى 24حكومي/-عام-تجاري -2018لسنة  2587دعوى برقم 

حول ثبوت التجديد الضمني عقد حكومي بطلب الحكم بندب خبير إلبداء الرأي  -عام -تجاري– 2018لسنة  4522 رقم
 2018سبتمبر 9االيجار المذكور أعاله بموجب القانون. ولم تصدر محكمة أول درجة حكمها في القضايا المشار اليها، وبتاريخ 

( وطعنت عليه الشركة الزميلة أمام القضاء بالدعوى رقم 129/2018ص. عصدر قرار اإلخالء اإلداري رقم )هـ.
وما زال هذا الطعن متداوالم حتى اآلن، ولم تتمكن الشركة الزميلة )بعد التشاور مع المستشار  12إداري/ 5600/2018

 .القانوني الخارجي( من تحديد النتائج المحتملة للقضايا
 

 قضية كوريك  (ب)
)من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل شركة  2011ديسمبر  31قامت الشركة الزميلة خالل السنة المنتهية في 

% من كورك تيليكوم ذ.م.م. )"كورك تيليكوم"(، شركة 44محاصة( باالشتراك مع شركة فرانس تيليكوم باقتناء حصة ملكية بنسبة 
% من قبل الشركة الزميلة ونسبة 54ا في العراق، عن طريق الشركة المشتركة المملوكة بنسبة ذات مسؤلية محدودة تم تأسيسه

 % في شركة كورك تيليكوم. 23.7% من قبل فرانس تيليكوم. نتيجة لذلك، تمتلك الشركة الزميلة حصة غير مباشرة بنسبة 46
 

تمارس الشركة الزميلة تأثيرا جوهريا على السياسات المالية تم تصنيف االستثمار في كورك تيليكوم كاستثمار في شركة زميلة حيي 
والتشغيلية لشركة كورك تيليكوم. وحيي أن هذه الشركة الزميلة محتفظ بها كجزء من المحفظة االستثمارية للشركة التي تمثل شركة 

"االستثمار في شركات  28اسبة الدولي محاصة فقد تم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. يسمح معيار المح
زميلة وشركات المحاصة" بهذه المعالجة والتي تسمح بالمحاسبة عن االستثمارات المحتفظ بها من قبل شركات محاصة بالقيمة 

ي بيان الدخل مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ف 9العادلة من خالل األرباح والخسائر وفقما للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 المجمع في فترة التغير.

 
، بلغت قيمة القرض الذي يحمل فائدة والمقدم من قبل الشركة الزميلة إلى شركة كورك تيليكوم بمبلغ 2018ديسمبر  31كما في 

 ألف دينار كويتي(. 35,098: 2017ألف دينار كويتي ) 35,321
 

من اتفاقية تسوية منازعات  36كومة جمهورية العراق استنادام إلى المادة ، قدمت الشركة الزميلة طلب تحكيم ضد ح2017في فبراير 
من االتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الكويت  10االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية اإلكسيد"( وإلى المادة 

"(. ويتعلق طلب التحكيم 2015االتفاقية الثنائية لعام وحكومة جمهورية العراق بشأن الترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات )"
بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها هيئتها الرقابية التابعة لها وهي 

طال موافقتها الكتابية المسبقة هيئة األعالم واالتصاالت، فيما يتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت بإب
الصادرة بشأن استثمارالشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. وتتعلق مطالبات الشركة الزميلة في طلب التحكيم، من بين أمور 

ل مليون دوالر أميركي بشكل عاد 380أخرى، على إخفاق الحكومة العراقية في معاملة استثمار الشركة الزميلة بقيمة أكثر من 
ومنصف، وإخفاقها في إخطار الشركة الزميلة بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع، وأيضا المصادرة غير المباشرة 

م 2017فبراير  24.  في 2015لالستثمار بالمخالفة ألحكام االتفاقية الثنائية لعام  ، تم قيد طلب التحكيم من الشركة الزميلة رسميا
م في لدى مركز تسوية م حيي انعقدت جلسة إجرائية أولية في  2017ديسمبر  20نازعات االستثمار. وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا

، أودعت جمهورية العراق 2018أغسطس  6. وبتاريخ 2018أبريل  30. وتم إيداع مذكرة الشركة الزميلة في 2018يناير  31
فيه كمسألة تمهيدية قبل النظر في موضوع النزاع. وقسمت المحكمة  اعتراضها على االختصاص وطلبت النظر في االعتراض للبت

. على 2019يناير  10، وقدمت الشركة الزميلة مذكرتها المضادة بشأن االختصاص الوالئي في 2018أكتوبر  31اإلجراءات في 
. هذا، وتم تحديد موعد 2019مارس  14، فيما موعد رد الشركة الزميلة في 2019فبراير  21ان يكون رد المدعى عليهم في 

 . 2019جلسة في أبريل 
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وال يمكن في الوقت الحالي تقييم االثر المالي المتوقع حيي ما يزال النزاع قائما دون حسمه قانونا وعدم اتضاح االمور.بموازاة 
ليكوم العراق "( )التي تملك المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تيليكوم، قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة )"شركة تي

 %( ببدء اإلجراءات التالية:54الشركة الزميلة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة 
 

  التحكيم بشأن اتفاقية االكتتاب في األسهم 
إجراءات تحكيم ضد كل من شركة كورك الدولية )لإلدارة( المحدودة )"كورك الدولية المحدودة"( والسيد/ سروان صابر 

وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولية المحدودة بكفالة السيد سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقية مصطفى. 
مليون دوالر  75اكتتاب تتعلق باستثمار الشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. ويُقدر المبلغ المتنازع عليه بما يقارب 

والتي سوف تصدر القواعد اإلجرائية والجدول  2018فبراير  2التحكيم في أميركي )بخالف الفوائد(. وقد تم تشكيل هيئة 
. وتم إيداع 2018مايو  17الزمني لنظر التحكيم في أقرب فرصة. وقد تم إيداع مذكرة طلبات شركة تيليكوم العراق في 

، فيما موعد رد 2019مارس  8. ان موعد تقديم رد شركة تيليكوم العراق هو 2018سبتمبر  12مذكرة الدفاع بتاريخ 
 .2019. وتم تحديد جلسة لشهر سبتمبر 2019مايو  3المدعى عليهم هو 

 

 التحكيم بشأن اتفاقية المساهمين 
إجراءات التحكيم ضد شركة سي اس ليمتد والسيد سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدية مختلفة من قبل 

المتعلقة باستثمار الشركة األم في شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه  المدعى عليهم ألحكام اتفاقية المساهمين
. 2018سبتمبر  10وتم تقديم رد المدعى عليهم بتاريخ  2018يونيو  4أثناء سير اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكيم بتاريخ 

م معدالم لطلب التحكيم في   . هذا، وإن هيئة التحكيم ما زالت في طور التأسيس.2019ير ينا 15قدمت شركة تيليكوم العراق طلبا
 

 التحكيم بشأن اتفاقية تبعية بنك انتركونتيننتال لبنان 
إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج المحدودة. يتعلق 

من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم بمعرفة وتعاون بنك هذا النزاع، باالحتيال المزعوم المدبر 
مليون دوالر قّدمه بنك انتركونتيننتال لبنان إلى  150انتركونتيننتال لبنان فيما يتعلق باتفاقية تبعية ذات الصلة بقرض بقيمة 

 2018يونيو  26رسل طلب التحكيم بتاريخ شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وأ
. ومن طلبات الدعوى المقابلة التعويض عن الخسائر 2018أكتوبر  8وتم تقديم رد المدعى عليهم والدعوى المقابلة بتاريخ 

نان )التي ال زالت بدون تحديد( التي يزعم المدعى عليهم أنها طالت سمعتهم ووضعهم. ان جواب ودعوى بنك انتركونتيننتال لب
ديسمبر  14. قُدم رد شركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج بتاريخ 2018نوفمبر  8المقابلة قد أودعت بتاريخ 

 علما بأن هيئة التحكيم ما زالت في طور التأسيس. 2018
 

 مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي 
ضد مدراء شركة انترناشونال هولدينج  2018مارس  12في  دعوى المدراء أمام مركز دبي المالي العالمي )"مركز دبي"(

% من راس المال(. والمدراء المدعى 44ليمتد )الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فيها شركة تيليكوم العراق نسبة 
اء عليهم هم كل من عبد الحميد أجراوي، نوزاد جندي، وريمون زينه رحمه. ويرتكز موضوع الدعوى على إخالل مدر

 انترناشونال هولدينج ليمتد بمهامهم.
 

 مطالبات مركز دبي المالي العالمي ضد ريمون زينة رحمه 
ضد ريمون  2018أبريل  12دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في  -دعوى رحمه أمام مركز دبي المالي العالمي 

 زينه رحمه لتقصيره في اإلدارة. 
 

، قامت شركة مودرن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م )شركة 2017سبتمبر  5وفي سياق منفصل، في 
تابعة مملوكة بالكامل من الشركة األم( ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشأن إخالل كورك تيليكوم في سداد رسوم 

مليون دوالر أميركي  3.4رن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. ويُقدر المبلغ المتنازع عليه بما يقارب الخدمات المستحقة لشركة مود
، تم تقديم جميع المرافعات وعقدت جلسة بتاريخ 2018ديسمبر  14)بخالف الفوائد(.  عقب تقديم شركة كورك تيليكوم لردها بتاريخ 

 تحكيم. . واألطراف بإنتظار تكوين هيئة ال2019يناير  29
 

 وبناءم عليه، ونتيجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تيليكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد القيمة العادلة لهذا االستثمار
. وبناءم عليه، تم ادراج االستثمار بالقيمة العادلة 2017ديسمبر  31و 2018سبتمبر  30وإمكانية استرداد القرض ذي الفوائد كما في 

 مليون 108: 2017ديسمبر 31دينار كويتي ) مليون 109مليون دوالر أمريكي بما يعادل  359بقيمة  2013ديسمبر  31كما في 
  دينار كويتي(.
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 الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة .13
 

 
 

    
 نسبة ملكية المجموعة

% 
نسبة ملكية الحصص  

 % المسيطرةغير 

  التابعة الشركة اسم
 بلد

  التأسيس
األنشطة 
 2017  2018  2017  2018  الرئيسية

شركة الكويت وادي النيل للتنمية 
العمرانية )كواديكو( )شركة 

  مصر  مساهمة مصرية(
تطوير 
 20  20  80  80  عقاري

الشركة الوطنية للمشاريع العقارية 
)شركة مساهمة خاصة( )"ان 

 30  30  70  70  عقارية  األردن  سي األردن"(ار أي 
 –شركة كريدكو العقارية 

 49  49  51  51  عقارية  العراق  المحدودة )كريدكو(
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 المالية للشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة:البيانات ملخص 
 

 :بيان المركز الماليملخص 

  
شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية 

  )كواديكو( )شركة مساهمة مصرية(

الشركة الوطنية للمشاريع العقارية )شركة 
مساهمة خاصة( )"ان ار أي سي 

  األردن"(
المحدودة  –شركة كريدكو العقارية 
 المجموع  )كريدكو(

  
 

2018 
 2017 

  )معدل(
 

2018 
  

2017 
  

2018 
  

2017  
 

2018 
 2017 

 )معدل(

                 
 49,130,575   47,759,455  41,710  98,608  2,205,130  2,286,183  46,883,735  45,374,664  الموجودات المتداولة
 (36,927,563)  (34,420,303)  (2,329)  (12,173)  (478,825)  (506,838)  (36,446,409)  (33,901,292)  المطلوبات المتداولة

  1,779,345  10,437,326  11,473,372  صافي الموجودات المتداولة
 

1,726,305 
 

86,435  39,381  13,339,152   12,203,012 

                 
 32,312,277  29,341,027  9,501,142  9,560,532  10,156,610  9,950,926  12,654,525  9,829,569  الموجودات غير المتداولة
 (7,120,328)  (7,089,633)  (799,079)  (844,703)  -  -  (6,321,249)  (6,244,930)  المطلوبات غير المتداولة

صييييييييييافي الموجودات غير 
 10,156,610  9,950,926  6,333,276  3,584,639  المتداولة

 
8,715,829  8,702,063  22,251,394  25,191,949 

                 
 37,394,961  35,590,546  8,741,444  8,802,264  11,882,915  11,730,271  16,770,602  15,058,011  الموجوداتصافي 

                 
 -  -  %51  %51  %70  %70  %80  %80  نسبة ملكية المجموعة

نسييييبة ملكية الحصييييص غير 
 %30  %30  %20  %20  المسيطرة

 
49%  49%  

 
-  

 
- 

                 
صييافي الموجودات الخاصيية 

  8,211,190  13,416,482  12,046,409  األم الشركة بمساهمي
 

8,318,041 
 

4,489,155  4,458,136  24,746,754  26,192,659 

صييافي الموجودات الخاصيية 
  3,519,081  3,354,120  3,011,602  بالحصص غير المسيطرة

 
3,564,875 

 
4,313,109  4,283,308  10,843,792  11,202,303 
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 :اآلخرملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
 

  
شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية 

  )كواديكو( )شركة مساهمة مصرية(

الشركة الوطنية للمشاريع العقارية 
)شركة مساهمة خاصة( )"ان ار 

  أي سي األردن"(
 –شركة كريدكو العقارية 
 المجموع  المحدودة )كريدكو(

  
 

2018 
 

2017 
 )معدل(

 
 

2018 
 

 
2017 

 
 

2018 
 

 
2017 

 
 

2018 
 

2017 
 )معدل(

 20,983,968  10,528,215  61,816  97,105  799,234  796,292  20,122,918  9,634,818  االيرادات
 (19,107,321)  (12,159,865)  (52,030)  (91,061)  (732,091)  (738,488)  (18,323,200)  (11,330,316)  المصروفات

 1,876,647  (1,631,650)  9,786  6,044  67,143  57,804  1,799,718  (1,695,498)  للسنةالربح صافي )الخسارة( 

الدخل إجمالي )الخسارة الشاملة( 
 1,876,647  (1,631,650)  9,786  6,044  67,143  57,804  1,799,718  (1,695,498)  للسنةالشامل 

                 
 -  -  %51  %51  %70  %70  %80  %80  نسبة ملكية المجموعة

نسبة ملكية الحصص غير 
 -  -  %49  %49  %30  %30  %20  %20  المسيطرة

                 
الدخل  إجمالي )الخسارة الشاملة(

بمساهمي  الخاصالشامل 
 1,491,765  (1,312,853)  4,991  3,082  47,000  40,463  1,439,774  (1,356,398)  الشركة األم

الدخل  إجمالي )الخسارة الشاملة(
الخاصة بالحصص الشامل 

 384,882  (318,797)  4,795  2,962  20,143  17,341  359,944  (339,100)  غير المسيطرة

 
 ملخص بيان التدفقات النقدية:

  
للتنمية العمرانية )كواديكو( شركة الكويت وادي النيل 

  )شركة مساهمة مصرية(
الشركة الوطنية للمشاريع العقارية )شركة 
  مساهمة خاصة( )"ان ار أي سي األردن"(

المحدودة  –شركة كريدكو العقارية 
 )كريدكو(

  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

 9,080  6,174  410,480  (372,543)  (544,583)  4,926,459  التشغيلية
 4,072  3,952  (272,746)  32,361  (37,028)  (8,663)  االستثمارية

 4,889  46,496  -  214,726  (636,471)  (5,173,979)  التمويلية

  (256,183)  (1,218,082)  (125,456)  137,734  56,622  18,041 
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 عقارات قيد التطوير .14

  
2018  

2017  
  )المعدل(

  2017يناير  1
 )المعدل*(

 129,435,970  72,524,563  72,841,469  الرصيد في بداية السنة
 (2,761,471)  -  -  (37)إيضاح  تأثير الناتج عن التعديلال

 12,247,194  16,923,154  7,296,288  إضافات 
 2,041,212  2,288,326  -  رسملة تكاليف االقتراض

 (17,654,519)  (19,046,054)  (7,833,630)  (6)إيضاح  تحويل إلى مخزون عقارات
 (50,783,823)  151,480  (328,218)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 72,524,563  72,841,469  71,975,909  الرصيد في نهاية السنة

 
ديسمبر  31لتمويل االنشاءات. بلغت تكاليف االقتراض المرسملة ال شيء دينار كويتي خالل السنة المنتهية في  لقروضاتستخدم الشركة األم 

(. يتراوح المعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكليف االقتراض دينار كويتي 2,041,212: 2016، دينار كويتي 2,288,326: 2017) 2018
م، والتي تمثل معدل الفائدة الفعلية للقروض.5.75 -% 4.75: 2017) ال شيءالمؤهلة للرسملة   %( سنويا

 
 ممتلكات ومعدات .15

  
تحسينات مواقع 

  مستأجرة

أثاي مباني و
وتجهيزات ومعدات 

 المجموع  وحاسب آلي

       :التكلفة
 13,547,654  4,707,263  8,840,391  2017يناير  1في 

 130,052  130,052  -  إضافات
 (3,780)  (3,780)  -  استبعادات

 (22,207)  (22,207)  -  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 (1,613,298)  (1,613,298)  -  الناتج عن فقدان السيطرة على شركة تابعة

 12,038,421  3,198,030  8,840,391  2017ديسمبر 31في 
 28,305  28,305  -  إضافات

 (40,634)  (40,634)  -  استبعادات
 (9,453)  (9,453)  -  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 12,016,639  3,176,248  8,840,391  2018ديسمبر  31في 

 
 

  
تحسينات مواقع 

  مستأجرة

أثاي مباني و
وتجهيزات ومعدات 

 المجموع  وحاسب آلي

       االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
 5,811,047  4,139,202  1,671,845  2017يناير  1في 

 126,271  117,776  8,495  المحمل على السنة
 (16,049)  (16,049)  -  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (1,517,705)  (1,517,705)  -  الناتج عن فقدان السيطرة على شركة تابعة

 4,403,564  2,723,224  1,680,340  2017ديسمبر 31في 
 116,942  108,447  8,495  إضافات

 (18,523)  (18,523)  -  المتعلق باالستبعادات
 (16,231)  (16,231)  -  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 4,485,752  2,796,917  1,688,835  2018ديسمبر  31في 

       
مخصص متعلق بالغاء عقد ادارة منطقة التجارة الحرة 

 الكويتية
 

(6,618,463)  (56,834)  (6,675,297) 

       
       صافي القيمة الدفترية:

 959,557  417,969  541,588  2017ديسمبر  31في 

 855,587  322,494  533,093  2018ديسمبر  31في 
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 عقارات استثمارية .16

  2018  2017 

 52,351,787  11,711,262  عقارات استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة 
 10,539,130  10,598,637  عقارات استثمارية قيد االنشاء

  22,309,899  62,890,917 

 
 إن الحركة في العقارات االستثمارية خالل السنة كانت كما يلي: 

 المجموع  

 197,716,963  2017يناير  1الرصيد في 
 7,809,861   إضافات

 (446,109)   التغير في القيمة العادلة
 (5,425,648)  إطفاء

 2,914,792   تكاليف االقتراض المرسملة
 (10,200,000)  (7المحول الى عقارات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 285,275   تعديالت ترجمة عمالت اجنبية
 (129,764,217)  أثر التغيرات في شركة تابعة نتيجة لفقد السيطرة 

 62,890,917  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 412,893   إضافات

 (10,250,000)  (7المحول الى عقارات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 
 (24,643,000)  أثر التغيرات في شركة تابعة نتيجة لفقد السيطرة 

 (318,442)   التغير في القيمة العادلة
 (5,885,301)  إطفاء

 102,832   تعديالت ترجمة عمالت اجنبية

 22,309,899  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 
 قامت إدارة المجموعة بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن إرشادات تقييم العقارات االستثمارية.

 
إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية باستخدام أسس وأساليب تم التوصل 

قيمة العادلة ولم يتم من مستويات ال 3و 2التقييم المتعارف عليها. تعتبر جميع العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 
 المستويات خالل السنة. نتحويل بيال
 

 دينار 157,500 بمبلغ ربح عنه نتج كويتي، مما دينار 20,450,000 بمبلغ االستثمارية العقارات بعض ببيع المجموعة قامت السنة خالل
 (7كويتي )إيضاح 

 
دينار كويتي(، لم  10,539,103: 2017) دينار كويتي 10,598,637المدرجة بمبلغ العقارات االستثمارية قيد األنشاء  للنسبة لألعمابا

 أنها ال تزال حاليا تحت االنشاء.تتوافر قياسات موثوقة لقيمتها العادلة، حيي 

 
ديسمبر  31االنشاءات. بلغت تكاليف االقتراض المرسملة ال شيء دينار كويتي خالل السنة المنتهية في  لتمويل القروضستخدم الشركة األم ت

: 2017دينار كويتي(. يتراوح المعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكليف االقتراض المؤهلة للرسملة ال شيء ) 2,914,792: 2017) 2018
م، والتي تمثل معدل الفائدة5.75 -% 4.75  الفعلية للقروض. %( سنويا
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 أخرى دائنة وأرصدة دائنون .17
 

  2018  2017 

 18,739,562  14,875,373   مستحقة مصاريف
 26,395,089  24,592894  مقدما مقبوضة إيرادات

 2,073,974  2,406,096  ن وموردينمستحق الى مقاولي
 20,895,844  17,267,592  أرصدة دائنة لشراء أراضي

 -  8,930,329  (28ذي صلة )إيضاح  مستحق إلى طرف
 10,491,414  10,622,475  دائنون أخرون

  78,694,759  78,595,883 

 
 وسلفيات قروض .18

 
   

 العملة
 المجموع  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول 

   2018  2017  2018  2017  2018  2017 

قرض ألجل من 
بنك محلي يحمل 

 2.25فائدة بواقع 
% فوق سعر 

الخصم المعلن من 
بنك الكويت 

 المركزي.

 

دينار 
 كويتي

 

22,514,822  18,632,661  101,457,654  155,015,052  123,972,476  173,647,713 
قرض ألجل من 
بنك أجنبي يحمل 

 2.75فائدة بواقع 
 فائدة سعر% فوق 

 المركزي البنك
 المصري

 

 جنيه
 مصري

 

516,754  517,308  5,621,067  5,627,078  6,137,821  6,144,386 

    23,031,576  19,149,969  107,078,721  160,642,130  130,110,297  179,792,099 

 
 

 إن الضمانات المقدمة للقروض هي كما يلي:
 .(12زميلة )إيضاح  ةأسهم مملوكة للشركة في شركمن %( 99.6: %2017 )99.6 -

 (.10%( من إجمالي موجودات مالية متاحة للبيع المملوكة للمجموعة )إيضاح 87.7: 2017ال شيء ) -

 (.9: ال شيء( من إجمالي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر المملوكة للمجموعة )إيضاح %2017 ) 87.7 -

 

 الخدمة نهاية مكافأة مخصص .19
  2018  2017 

 1,223,184   1,029,750   السنة بداية في الرصيد
 -  178,211   السنةعلى المحمل 
 (79,286)  (107,390)  السنة خالل المدفوع

 -  (20,873)  الناتج عن عمليات غير مستمرة
 (114,148)  -  مخصص لم يعد له ضرورة

 1,029,750   1,079,698   السنة نهاية في الرصيد

 
 رأس المال .20

تم تحديد رأس المال المدفوع بمبلغ فلس للسييييهم الواحد،  100سييييهم بقيمة اسييييمية  1,500,000,000يتكون رأس المال المصييييرح به من 
تم بيان رأس مال الشركة كما  فلس للسهم الواحد. 100سهم بقيمة إسمية  1,361,425,102دينار كويتي موزعة على  136,142,510

 يلي:
  2018  2017 

 150,000,000   150,000,000   المصرح بهرأس المال 
 (51,034,082)  (13,857,490)  رأس المال غير المدفوع

 98,965,918   136,142,510   رأس المال المدفوع

 
 لحقوق دين بتحويل األم للشركة به والمدفوع المصرح المال رأس بزيادة األم الشركة مساهمي وافق، 2018 نوفمبر 8 في كما

 .(34)إيضاح  ملكية
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 أسهم خزانة .21

 
  2018  2017 

 53,057,312  58,365,097  األسهم عدد
 5.36  4.29  المدفوعة )%( األسهم إلى النسبة
 6,526,049  5,264,532  كويتي( السوقية )دينار القيمة

 7,864,864  7,864,846  كويتي( التكلفة )دينار
 

 إجباري  احتياطي .22
احتساب  قبل األم الشركة بمساهمي الخاص السنة ربح من %10 تحويل األم، يتم للشركة األساسي والنظام الشركات قانون لمتطلبات وفقا

 ويجوز اإلجباري، االحتياطي إلى اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنية العمالة دعم وضريبة العلمي للتقدم الكويت مؤسسة حصة
 الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن المال. رأس % من50 االحتياطي رصيد يتجاوز عندما التحويل هذا إيقاف للشركة األم

 .للشركة األم األساسي والنظام القانون عليها نص التي
 
 احتياطيات أخرى .23

 

  
احتياطي أسهم 

  الخزانة
التغيرات التراكمية 

  بالقيمة العادلة
احتياطي ترجمة 

  عمالت اجنبية
طي تحوط ااحتي

 مجموعال  لشركة محاصة
يناير  1الرصيد في 

2018  12,857,601   250,978  (24,820,577)  -  (11,711,998) 
الخسارة مجموع 
 (2,573,850)  (1,563,430)  (793,884)  (216,536)  -  للسنة الشاملة

 31الرصيد في 
 (14,285,848)  (1,563,430)  (25,614,461)  34,442   12,857,601  2018ديسمبر 

           
 31الرصيد في 

 (13,425,671)  -  (26,283,272)  -  12,857,601  2016ديسمبر 
تعديالت سنوات سابقة 

 291,786   -  291,786   -  -  (37)إيضاح 
 31الرصيد في 

 2016ديسمبر 
 (13,133,885)  -  (25,991,486)  -  12,857,601  )المعدل(

مجموع الدخل الشامل 
 1,421,887   -  1,170,909   250,978   -  للسنة

 31الرصيد في 
 (11,711,998)  -  (24,820,577)  250,978   12,857,601  2017ديسمبر 

 
 مصاريف عمومية وإدارية .24

 
  2018  2017 

 890,163  1,698,513   صيانة ومرافق
 237,535  332,223   تأجير أرض وإيجار مكتب

 526,700  396,735   دعاية وتسويق
 3,879,489  2,128,173   خدمات مهنية وأتعاب قانونية

 704,770  729,656   مصروفات أخرى

  5,285,300  6,238,657 

 
 اتصافي خسائر استثمار .25

  2018  2017 

     
 726  -  توزيعات أرباح نقدية من موجودات مالية متاحة للبيع 

 (152,870)  -  خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
 -  (210,831)  في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التغير

  (210,831)  (152,144) 
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 أخرىإيرادات  .26
 

  2018  2017 

 153,705  94,300   إيرادات ترويجية
 773,183  762,475   إيرادات خدمات وتسجيل

 326,003  164,472  إيرادات متنوعة

  1,021,247  1,252,891 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة .27
 

 ربحية السهم األساسية
 السهم األساسية بناءم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:الضرورية الحتساب ربحية  البياناتإن 

 
2018  

2017 
 )معاد إدراجه(

 11,145,515   10,051,652  ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات المستمرة
 767,884   767,720  ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات غير المستمرة

 11,913,399   10,819,372  إجمالي ربح السنة

    
    عدد األسهم القائمة:

 1,361,425,100   1,361,425,100  السنةعدد األسهم المصدرة في بداية 
 (53,057,312)  (58,365,097) ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة

 1,308,367,788   1,030,060,003  القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

    
 8.52  7.71 ربحية السهم األساسية من العمليات المستمرة )فلس(

 0.59  0.59 السهم األساسية من العمليات غير المستمرة )فلس( ربحية

 9.11  8.30 ربحية السهم األساسية )فلس(إجمالي 

 
 (34قبل إعادة احتسابها بتأثير إصدار أسهم المنحة )إيضاح فلس  11.29 2017 ديسمبر 31المنتهية للسنة  بلغت ربحية السهم األساسية

 .بآثر رجعي (37وتعديل الربح )إيضاح 
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 ربحية السهم المخففة
 يتم احتساب ربحية السهم المخففة عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك بافتراض وجود جميع األسهم العادية

 باألثر المفترض في حال إصدار هذه األسهم المخففة المتوقعة.السنة المخففة المتوقع إصدارها، وكذلك تعديل صافي ربح 
 

 الضرورية الحتساب ربحية السهم المخففة هي كما يلي:البيانات إن 
 

2018  
2017 

 )معاد إدراجه(

 11,145,515  10,051,652 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات المستمرة
 767,884  767,720 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات غير المستمرة

 11,913,399  10,819,372 السنة إجمالي ربح
 895,932  - الفائدة على القرض القابل للتحويل

 10,819,372  12,809,331 

    
    عدد األسهم القائمة المعدل بأثر األسهم المخففة:أضافة: 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المستخدم في احتساب ربحية السهم 
 1,308,367,788  1,303,060,003  األساسية
 248,000,000  - للتحويل القابل القرض من التخفيف أثرأضافة : 

 1,556,367,788  1,303,060,003  المتوسط المرجح لألسهم المستخدم في تحديد ربحية األسهم المخففة
    

 7.16  7.71 ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة
 0.49  0.59 السهم المخففة من العمليات غير المستمرة ربحية

30.8 إجمالي ربحية السهم المخففة   7.65 
 

 (34فلس قبل إعادة احتسابها بتأثير إصدار أسهم المنحة )إيضاح  9.68 2017ديسمبر  31المنتهية للسنة بلغت ربحية السهم المخففة 
 بآثر رجعي. (37وتعديل الربح )إيضاح 

 

 المتعلقة باألطراف ذات الصلة اإلفصاحات .28
كمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا والشركة الزميلة وشركات  صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة قامت

 قبل من عليها الموافقة يتم المعامالت بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن األخرى. الصلة ذات األطراف تحت السيطرة المشتركة وبعض
 يلي: كما هي صلة ذات أطراف مع تمت التي إن األرصدة والمعامالت الهامة المجموعة. إدارة
 

 بيان المركز المالي المجمع

2017  2018  
شركة زميلة 

  وشركات محاصة
مساهمون 
  رئيسيون

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -  1,565,719  1,565,719  18,845,543

 
-  

 
16,539,544  

 
16,539,544  - 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 (5األرباح أو الخسائر )إيضاح 

 
-  1,193,291  -  1,193,291 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 (9)إيضاح  الدخل الشامل اآلخر

 (10)إيضاح  موجودات مالية متاحة للبيع -  -  -  1,375,819
 ( 17إيضاح) دائنون وأرصدة دائنة أخرى -  8,930,329  8,930,329  -

 قروض وسلفيات -  -  -  31,000,000
 

 بيان األرباح أو الخسائر المجمع في المتضمنة المعامالت

2017 
 

2018  
شركة زميلة 

  وشركات محاصة
مساهمون 
  رئيسيون

 إيرادات إيجارات 460,591  -  460,591  460,591
 مصروفات إدارية 139,615  -  139,615  182,910
 تكاليف تمويل -  650,832  650,832  895,932

 
 مزايا اإلدارة العليا

2017  2018  

 مزايا قصيرة األجل 822,071  722,238
 مزايا نهاية الخدمة  40,847  39,981
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 125,000  85,000

847,219  987,918  
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: 2017دينار كويتي ) 125,000بمبلغ  2018ديسمبر  31اقترح مجلس االدارة دفع مكافآت ألعضاء مجلس االدارة للسنة المنتهية في 

 دينار كويتي( ويخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين. 85,000
 

 دعاوى قضائية .29
 القضائية الرئيسية للمجموعة:فيما يلي الدعاوى 

 
أصدرت وزارة المالية قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءها على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت بانتهاء  -أ

سنة. وقد استأنفت الشركة االم هذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات، اصدرت محكمة االستئناف حكمها ايضا لصالح وزارة المالية  25مدة 
دينار كويتي. وقد استأنفت الشركة االم هذا الحكم امام محكمة التمييز ويجري حاليا النظر في القضية.  11,711,060بمبلغ  مع تعويض

دينار كويتي. وقد استأنفت  6,597,527بالنسبة للعقار اآلخر، اصدرت محكمة االستئناف حكمها لصالح وزارة المالية مع تعويض بمبلغ 
مام محكمة التمييز ويجري النظر في القضية حتى تاريخه. وقامت الشركة االم برفع دعوى قضائية ضد وزارة الشركة االم هذا الحكم ا

 المالية للمطالبة بتعويض عن هذه العقارات. ويجري حتى تاريخه اتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بتلك القضايا.  
 

طقة التجارة الحرة بالكويت. وقد قامت الشركة األم باإلستئناف على هذا الحكم. قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء عقد اإلدارة لمن -ب
دينار كويتي مقابل فقد السيطرة على موجودات بمنطقة التجارة الحرة بالكويت.  13,360,424وسجلت الشركة األم مخصص بمبلغ 

، وبهذا ينتهي النظر في القضية 2016مارس  22وقد أصدرت محكمة التمييز أخيرا حكمها لصالح وزارة التجارة والصناعة في 
القانونية. ليس هناك حاجة الحتساب مخصص إضافي حيي قامت الشركة االم سابقا بتسجيل مخصص لموجودات منطقة التجارة الحرة 

 بالكويت.
 
ة االيجارات المستحقة عن قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانً الكويتية وإحدى شركات النقليات للمطالبة بقيم -ج

استغاللهما لبعض القسائم في المنطقة التجارية الحرة بالكويت، حيي قضت محكمة اإلستئناف بتأييد االستئناف بإلزام مؤسسة الموانً 
المبلغ المنصوص دينار كويتي للشركة األم. وقد قامت الشركة األم بإستالم  6,956,416الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفــع مبلــغ 

. وقامت مؤسسة الموانً الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا على هذا 2011أكتوبر  11عليه في حكم محكمة اإلستئناف بتاريخ 
 الحكم بمحكمة التمييز والذي ال يزال منظورا أمام القضاء حاليا في انتظار الحكم النهائي. لم تقم الشركة االم بعكس المخصصات المسجلة

 سابقا وذلك من باب الحيطة والحذر لحين صدور الحكم النهائي. 
 

 كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء الكويتية للتعويض عن قيمة إستغالل مواقع أخرى بمنطقة التجارة الحرة، والتي قامت
 المحكمة بإحالتها إلى إدارة الخبراء وال تزال قيد النظر حتى تاريخه.

 
 احتساب المخصصات مقابل القضايا التي يرجح المستشار القانوني الخارجي امكانية عدم حسمها لصالح الشركة األم. تم 
 

مور إضافة الى ذلك، تم رفع قضايا أخرى ضد الشركة االم في سياق العمل المعتاد، ويعتقد المستشار القانوني الخارجي للشركة االم أن هذه األ
 المجمعة للمجموعة.المالية البيانات ي عكسي على لن يكون لها تأثير ماد

 
 التغيير في المطلوبات من األنشطة التمويلية .30

 
 2018 

 ديسمبر 31  أخرى  فقات النقديةدالت  يناير 1 

 130,110,297  -  (49,681,802)  179,792,099 قروض وسلفيات

 
 2017 

 ديسمبر 31  أخرى  النقديةفقات دالت  يناير 1 

 179,792,099  (633,347)  18,643,652  161,781,794 قروض وسلفيات

 
 

 معلومات القطاعات .31
 قامت إدارة المجموعة بتجميع خدمات المجموعة في قطاعات األعمال التالية:

  تأجيرها وإدارتها باإلضافة إلى أنشطة أخرى.عمليات عقارية وعمليات أخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك 

 .عمليات استثمارية: والتي تتضمن االستثمار في الشركة الزميلة وشركة المحاصة واألسهم ملكية 
 

 هي كما يلي: 2017و 2018ديسمبر  31المنتهية في  سنةللال توجد أي معامالت فيما بين القطاعات. المعلومات المتعلقة بالقطاعات 
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 مجموع  عمليات استثمارية  عمليات عقارية وعمليات أخرى 

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 

16,194,054   22,210,543   45,392,600   23,516,954  ادات إير    45,727,497   61,586,654  
(152,144)  (210,831)  (45,771,302)  (25,721,558) مصروفات    (25,932,389)   )45,923,446( 

16,041,910   21,999,712   (378,702)  (2,204,604) ربح القطاع    19,795,108   15,663,208  
(8,595,081)         صافي الفائدة   )2,614,758( 
مصروفات 
(699,639)         غير موزعة   )748,558( 

10,500,388          السنةصافي ربح    12,299,892  

            
304,885,509   314,720,229   204,656,657   163,016,351  مجموع الموجودات    477,736,580   509,542,166  
(209,884,754)  -  -  (259,417,732)  (209,884,754) مجموع المطلوبات   )259,417,732( 

304,885,509   314,720,229   (54,761,075)  (46,868,403) صافي الموجودات    267,851,826   250,124,434  

 
 قياس القيمة العادلة  .32

 إن تفاصيل مستويات قياس القيمة العادلة هي كما يلي:
 

 .المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة 

  قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل   مباشر المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى

 أو غير مباشر.

 .المستوى الثالي: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح 

 ها بالقيمة العدلة:بيين الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياس

 2018ديسمبر  31 

 
  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

 المستوى
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -  16,539,544  -  16,539,544

1,193,291  -  -  1,193,291 
الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 اآلخر

 عقارات استثمارية -  8,054,156  3,657,106  11,711,262

 المجموع 1,193,291  24,593,700  3,657,106  29,444,097

 

  2017ديسمبر  31 

 
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالي المستوى  المجموع

 موجودات مالية متاحة للبيع* -  -  -  -

 عقارات استثمارية -  43,180,656  9,171,131  52,351,787

 المجموع -  43,180,656  9,171,131  52,351,787

 
 تم أي تحويالت ما بين المستويات المختلفة في قياس القيمة العادلة.ي، لم 2018ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 
 31دينار كويتي كما في  1,375,819المالية المتاحة للبيع تتضمن استثمارات في أسهم ملكية محلية مدرجة بقيمة * إن الموجودات 

، وهي غير مشمولة بالجدول أعاله لعدم توافر 2017مارس  28والتي تم إيقافها عن التداول في بورصة الكويت في  2017ديسمبر 
معلوملت المطلوبة إلحتساب القيمة العادلة وفقا ألساليب التقييم المتعارف عليها كما في طريقة موثوقة لتقييمها وكذلك لعدم توافر ال

 تاريخ التقرير.
 

 المحتملة اإللتزاماتو الرأسماليةاالرتباطات  .33
 7,055,184: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,727,665رأسمالية بمبلغ  ارتباطات، كان لدى المجموعة 2018ديسمبر  31في  -أ

 دينار كويتي(.
 

دينار  56,400: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 14,100بمبلغ  محتملة، كان على الشركة األم التزامات 2018ديسمبر  31في  -ب
 كويتي( بموجب عقد تأجير تشغيلي غير قابل لإللغاء يتعلق بصورة رئيسية بأرض مسـتأجرة من حكومة الكويت من أجل مشروع الواجهة

 .2019إلى  2016البحرية للفترة من 
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من إجمالي قيمة المشروع  %(0.5: 2017) %0.5بالنسبة اللتزامات عقود التأجير التشغيلي، قدمت الشركة األم تقديم ضمان بنكي بنسبة  -ج
 .جر النهائيؤت الصيانة المقدمة من الماملخد الرأسمالي ذي الصلة

 
ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,514,690من التزام محتمل بمبلغ  2018 ديسمبر 31تتكون المطلوبات المحتملة لدى المجموعة في  -د

 دينار كويتي( تتعلق بالضمانات المقدمة. 2,297,192: 2017
 

دينار  15,000,000: 2017دينار كويتي ) 15,000,000نيابة عن طرف ذات صلة، أصدرت الشركة االم ضمان تكافلي بمبلغ  -ه
كويتي( لقرض قصير االجل تم الحصول عليه من قبل طرف ذات صلة. في حالة عدم قدرة الطرف ذات الصلة على سداد القرض قصير 
االجل سواء من خالل بيع موجودات او وسائل أخرى، سوف تلتزم الشركة األم بشراء موجودات للطرف ذات صلة مقابل سعر اقل من 

 العادلة.قيمتها السوقية 
 

 الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية .34
 وافقت الجمعية العامة غير العادية على ما يلي: 2018نوفمبر  8في 

 
بتحويل  2018يوليو  11تحويل قرض من شركة زميلة إلى أسهم في الشركة األم، وذلك بناء على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ  -أ

فلس  100سهم بقيمة إسمية تبلغ  272,800,000دينار كويتي ألسهم في الشركة األم بعدد  31,000,000أصل قيمة القرض البالغ 
 للسهم وعالوة إصدار.

 

 27,280,000دينار كويتي أي بزيادة قدرها  136,142,510دينار كويتي إلى  108,862,510زيادة رأس المال المصدر من   -ب
 عن طريق تحويل القرض إلى أسهم. % وتغطية الزيادة25.06دينار كويتي بنسبة 

 
على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية  2018مايو  10وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 

 31عن السنة المنتهية في دينار كويتي وذلك  9,896,592سهم بإجمالي  100أسهم منحة لكل  10وتوزيع  2017ديسمبر  31المنتهية في 
 .2017ديسمبر 
 

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية  2017يونيو  1وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 
 .2016ديسمبر  31ولم توافق على توزيع أرباح نقدية وذلك عن السنة المنتهية في  2016ديسمبر 31المنتهية في 

 
ديسمبر  31للسهم للسنة المنتهية في  أسهم 10منحة بواقع  أسهمبتوزيع  2019 مارس 11أوصى مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

. إن هذه التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم. توزع األرباح المقترحة عند الموافقة 2018
 عليها على المساهمين المسجلين في سجالت الشركة األم كما في تاريخ الجمعية العامة للمساهمين.

 
 المالية المخاطر رةإدا .35

والموجودات المالية بالقيمة  النقد والنقد المعادل والمدينين مثل األولية المالية األدوات بعض االعتيادي نشييياطها ضيييمن المجموعة تسيييتخدم
 ،والدائنوان والسيييلفياتوالقروض العادلة من خالل األرباح أو الخسيييائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييامل اآلخر 

 التي المخاطر هذه إلدارة المالية األدوات مشيييتقات حاليا المجموعة تسيييتخدم أدناه. ال إليها المشيييار للمخاطر تتعرض لذلك، فإنها ونتيجة
 لها. تتعرض

 
 الفائدة سعر مخاطر .أ

الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات الفائدة  سيييعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاطر المالية األدوات تتعرض
المالية قد تم اإلشييارة إليها  والمطلوبات الموجودات اسييتحقاق أو تسييعير إعادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أسييعار المتغيرة. إن

 بها. المتعلقة اإليضاحات في
  

 أثر خالل المجموعة من ربح األخرى على المتغيرات ثبات مع الفائدة أسعار في المحتمل المعقول التغير حساسية أثر التالي الجدول يبين
 االقتراض: تغيير معدل فائدة

 
  2018 

 ) النقص (الزيادة  
 الفائدة معدل في

 ديسمبر 31في كما األرصدة 
 )دينار كويتي(

بيان األرباح  على األثر 
 )دينار كويتي( أوالخسائر

 1,427  285,469  %0.5 ±  الكويتيدينار بالودائع 
 650,551  130,110,297  %0.5 ±  دينار الكويتيبال قروض

 651,978  130,395,766    االجمالي
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  2017 

 ) النقص (الزيادة  
 الفائدة معدل في

 ديسمبر 31في كما األرصدة 
 )دينار كويتي(

بيان األرباح  على األثر 
 )دينار كويتي( أوالخسائر

 835  167,131  %0.5 ±  دينار الكويتيبالودائع 
 898,960  179,792,099  %0.5 ±  دينار الكويتيبال قروض

 899,795  179,959,230    االجمالي

 
 االئتمان مخاطر .ب

 اآلخر للطرف مالية خسارة بالتزاماته التعاقدية مسببا الوفاء على المالية األداة أطراف أحد قدرة عدم احتمال خطر هو االئتمان خطر إن
 األجل، قصييييرة البنكية الودائع في النقد لدى البنوك، أسييياسيييا تتمثل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض قد التي المالية الموجودات إن

 تحصيلها. إن في المشكوك الديون مخصص خصم بعد بالصافي المدينين رصيد إثبات والمدينين. كما يتم والمشاركات في منح القروض
 مختلفة. صناعات على وتوزعهم للعمالء الكبير للعدد نتيجة محدود بالمدينين يتعلق فيما االئتمان خطر

 
 ومديني عقود مدينون تجاريون

م للمعيار الدولي للتقارير المالية  لجميع  9تطبق المجموعة النموذج المبسيييييييط لقيد خسيييييييائر الئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان وفقا
، حيي أن هذه البنود ليس لها عنصيييييير تمويل جوهري. ولقياس خسييييييائر االئتمان المتوقعة، فقد تم تقييم ومديني العقود التجاريينالمدينين 

على أسييييياس مجمع على التوالي وتجميعها اسيييييتنادام إلى سيييييمات مخاطر االئتمان المشيييييتركة وعدد أيام  ومديني العقودالمدينين التجاريين 
 التأخير.

 
م  حدة، على تابعة شييركة كل في يتم ميتقي الخسييائر المتوقعة إلى تسييتند معدالت . يتم الفترة تلك خالل التاريخية االئتمانية الخسييائر متضييمنا

ق. تعديل المعدالت التاريخية لتعكس العوامل االقتصيييادية الكلية الحالية والمسيييتقبلية التي تؤثر على قدرة العميل على سيييداد المبلغ المسيييتح
م خالل فترة البيانات المالية.ولكن نظرام   لقصر فترة التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل االقتصادية الكلية هذه ال يعتبر جوهريا

 
عندما ال يتوقع اسييتردادها وعدم دخول المجموعة في ترتيبات سييداد بديلة يعتبر مؤشيير على ومديني العقود يتم شييطب المدينين التجاريين 

 تلك المبالغ، ومن ثم فإنها تعتبر إئتمان انخفضت قيمته. عدم توقع استرداد
 

الناتج  2018يناير  1و 2018ديسييمبر  31وعلى هذا األسيياس، فإن خسييائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين ومديني العقود كما في 
 تم تحديدها كما يلي:من شركة كواديكو )شركة تابعة( بشكل رئيسي 

 
 :2018يناير  1كما في 

       

 30أقل من   
م    يوم 90-61  يوم 60-31  يوما

 90أكثر من 
م   اإلجمالي  يوما

معدل خسائر االئتمان 
 -  %20  %20  %15  %5  المتوقعة

  163,085   403,281   1,635,033   إجمالي القيمة الدفترية
 

16,929,201  
 

19,130,600 

خسائر االئتمان المتوقعة 
 (3,399,959)  (3,225,099)  (32,616)  (60,492)  (81,752)  االئتمانعلى مدى عمر 

 

 نقد لدى البنوك
إن النقد لدى البنوك الخاصييية بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفة المخاطر، ويحتسيييب مخصيييص الخسيييائر على أسييياس 

سمعة  12الخسائر المتوقعة لفترة  شهرام. كما أن النقد والودائع البنكية قصيرة األجل والثابتة المجموعة مودعة لدى مؤسسات مالية ذات 
ن تاريخ سيييابق للتعسييير. واسيييتنادام إلى تقييم اإلدارة، فإن أثر خسيييائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية غير ائتمانية جيدة دو

 تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو االعتراف المبدئي.جوهري للمجموعة حيي أن مخاطر التعسر لم 
 

 المدينون.و للنقد لدى البنوك االسمية القيمة هو المقابل الطرف سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األعلى الحد إن
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 األجنبية العمالت مخاطر .ج

 إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسييييتقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسييييعار صييييرف
الكويتي. ويمكن  الدينار غير بعمالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبية العملة لمخاطر المجموعة العمالت األجنبية. تتعرض

 المالية. وتحرص األدوات لمشييتقات اسييتخدامها خالل من األجنبية العمالت صييرف أسييعار لتقلبات تعرضييها خطر تخفيض للمجموعة
 بشييييكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك معقول، سييييتوىم في األجنبية العملة لمخاطر التعرض صييييافي إبقاء على المجموعة
  .الكويتي الدينار مقابل جوهري

 
 الدينار مقابلبية المستخدمة من قبل المجموعة أسعار صرف العمالت األجن في والمعقولة المحتملة التغيرات حساسية التالي البيان يظهر

 .الكويتي
 

  2018 

 ) النقصالزيادة )  
 الكويتي الدينارمقابل 

أو الخسائر  بيان األرباح على األثر 
 )كويتي دينار) المجمع

اآلخر الدخل الشامل  على األثر 
 )كويتي دينار) المجمع

 1,451,961  782,828  %5.00 ±  جنيه مصري
 101,320  65,501  %5.00 ±  يورو

 494,780  2,012  %5.00 ±  درهم اماراتي

 2,048,061  850,341    االجمالي

 
  2017 

 ) الزيادة )النقص  
 الكويتي مقابل الدينار

بيان األرباح أو الخسائر  على األثر 
 )كويتي المجمع )دينار

الدخل الشامل اآلخر  على األثر 
 )كويتي المجمع )دينار

 1,412,962   1,038,509  %5.00 ±  جنيه مصري
 48,573   73,604  %5.00 ±  يورو

 (371,884)  3,680  %5.00 ±  درهم اماراتي

 1,089,651   1,115,793    االجمالي

 
  السيولة مخاطر .د

 هذه المالية. وإلدارة باألدوات المتعلقة التزاماتها لسييييداد الالزمة األموال توفير على المجموعة مقدرة عدم عن السيييييولة مخاطر تنتج
 للتسييل القابلة األخرى االستثمارات أو البنكية الودائع في وتستثمر دوري، بشكل لعمالئها المالية المقدرة بتقييم المجموعة تقوم المخاطر
 السريع.

 
 عملية إدارة مخاطر السيولة 

 إن عملية إدارة السيولة لدى المجموعة، كما هي مطبقة في المجموعة تشتمل على : 
 للتأكد من القدرة على مواجهة المتطلبات؛التمويل اليومي، ويدار عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية  -
 مراقبة نسب السيولة في بيان المركز المالي تجاه المتطلبات الداخلية والتنظيمية.  -
 إدارة تركز ونمط استحقاق الديون. -
 

بناءم على توقع   والمطلوباتالجدول التالي يلخص اسيييييييتحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحديد اسيييييييتحقاقات الموجودات  إن
عقاري بناءم على تقدير المخزون السيييتثمارية واالعقارات والاسيييتردادها او تسيييويتها. يسيييتند اسيييتحقاق الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 اإلدارة لسيولة هذه الموجودات.
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 :المالية بالمطلوبات الخاص االستحقاق جدول
 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2018

       الموجودات
 6,252,271  -  6,252,271  نقد ونقد معادل

 18,943,420  2,066,885  16,876,535  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

  -  الخسائر
 

16,539,544  
 

16,539,544 
 6,176,394  -  6,176,394  مخزون عقارات 

 19,963,327  -  19,963,327  متعلقة بالعمليات غير المستمرةموجودات 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 1,193,291  -  1,193,291  اآلخر
 98,307,009  98,307,009  -  استثمار في شركات محاصة

 215,219,929  215,219,929  -  استثمار في شركة زميلة
 71,975,909  35,039,971  36,935,938  قيد التطويرعقارات 

 855,587  855,587  -  ممتلكات ومعدات
 22,309,899  18,652,800  3,657,099  عقارات استثمارية

  91,054,855  386,681,725  477,736,580 

       
       المطلوبات:

 130,110,297  107,078,721  23,031,576  قروض وسلفيات
 78,694,759  53,385,308  25,309,451  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 1,079,698  1,079,698  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  48,341,027  161,543,727  209,884,754 

 
 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  2017

       الموجودات
 4,010,240  -  4,010,240  نقد ونقد معادل

 44,611,743  25,566,496  19,045,247  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 9,142,731  -  9,142,731  مخزون عقارات 

 10,200,000  -  10,200,000  عقارات محتفظ بها لغرض البيع
 1,409,826  34,007  1,375,819  موجودات مالية متاحة للبيع 
 97,563,125  97,563,125  -  استثمار في شركات محاصة

 205,912,558  205,912,558  -  استثمار في شركة زميلة
 72,841,469  38,887,261  33,954,208  عقارات قيد التطوير

 959,557  959,557  -  ممتلكات ومعدات
 62,890,917  62,890,917  -  عقارات استثمارية

  77,728,245  431,813,921  509,542,166 

       
       المطلوبات:

 179,792,099  155,015,052  24,777,047  قروض وسلفيات
 78,595,883  58,940,592  19,655,291  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 1,029,750  1,029,750  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  44,432,338  214,985,394  259,417,732 

 
 أسعار أدوات الملكية مخاطر .ه

أسيييييعار أدوات الملكية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مسيييييتوى مؤشيييييرات أدوات الملكية  مخاطرإن 
شكل شكل منفرد. إلدارة هذه المخاطر، تقوم المجموعة بتنويع القطاعات المستثمر فيها بمحفظتها االستثمارية، ومراقبتها ب  وقيمة األسهم ب

 مستمر.
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التالي حسييييياسيييييية التغير المعقول في مؤشيييييرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى  البيانيوضيييييح 
 المجموعة تعرض مؤثر لها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

 
  2018 

 ) الزيادة )النقص  
 الكويتي مقابل الدينار

بيان األرباح أو  على األثر 
 )كويتي دينار(الخسائر المجمع 

الدخل الشامل  على األثر 
 )كويتي اآلخر المجمع )دينار

 59,665  -  %5.00 ±  بورصة الكويت 

 59,665  -    االجمالي

 
 

  2017 

 ) الزيادة )النقص  
 الكويتي مقابل الدينار

بيان األرباح أو  على األثر 
 )كويتي دينار(الخسائر المجمع 

الدخل الشامل  على األثر 
 )كويتي اآلخر المجمع )دينار

 69,589  -  %5.00 ±  بورصة الكويت 

 69,589  -    االجمالي

 
 مخاطر الموارد المالية إدارة .36

 األسيييييهم ومنافع لحاملي عوائد لتوفير وذلك االسيييييتمرار، على قدرتها على المحافظة هو المالية مواردها إدارة عند المجموعة هدف إن
 .خدمة تلك الموارد المالية أعباء لتخفيض المالية للموارد مثالي هيكل على للمحافظة وكذلك الخارجيين، للمستخدمين

 
 تخفيض للمسيييياهمين، المدفوعة النقدية التوزيعات مبالغ تنظيم المجموعة المالية، يمكن للموارد المثالي الهيكل لتعديل أو على وللمحافظة

 .جديدة قروض على الحصول أو قروض سداد الديون، لتخفيض الموجودات بعض بيع جديدة، أسهم إصدار المدفوع المال رأس
 

 على نسييبة الدين إلى الموارد المالية. يتم تحديد هذه بناءم  لمقارنة بالشييركات األخرى في نفس المجال، تقوم المجموعة بمراقبة مواردها المالية
الديون مقسيييوما على اجمالي الموارد المالية. يتم احتسييياب صيييافي الديون كإجمالي االقتراض ناقصيييا النقد والنقد النسيييبة باحتسييياب صيييافي 

 المعادل. ويتم احتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية التي تظهر في بيان المركز المالي المجمع مضافا إليها صافي الديون.
 

 يلي: مما المالية اجمالي تلك الموارد ، يتكونالموارد المالية مخاطر إدارة لغرض
  

  2018  2017 

 179,792,099  130,110,297  وسلفيات  قروض
 (4,010,240)  (6,252,271)  المعادل والنقد : النقديخصم

 175,781,859  123,858,026  الديون صافي
 250,124,434  267,851,826  الملكية حقوق إجمالي

 425,906,293  391,709,852  الماليةإجمالي الموارد 

     
 %41.27  %31.62  نسبة الدين إلى الموارد المالية
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 أرقام المقارنة .37
 

 نتيجةعن تغير في المعالجة المحاسبية  ناتجة عديالتإحدى الشركات التابعة للشركة األم بت قرت، أ2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 .عديالتالت تلككل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة ب تعديلوإعادة  ةسنوات سابق من رحلةتعديالت على األرباح المال تلك معالجة تمأخطاء 

 
 ما يلي:فيمثل التعديالت تتو
، الطرفين بين الموقع عقدمن الباطن لتعكس أنسب أساس محاسبي وفقما لل مقاولتم تغيير سياسة االعتراف باإليرادات المتعلقة بمشروع مع  .أ

 "، حيي أن هذه السياسة ستعكس جوهر االتفاقية مع المقاول من الباطن.أراضي بيع عن ناتج"أيراد  في يتمثل والذي
 

لوحدات المباعة المتعلقة افي معاملة "عمولة مبيعات"  محاسبي، قامت الشركة التابعة للشركة األم بتصحيح خطأ 2018خالل عام  .ب
 بمشروعها العقاري. 

 

الشركة التابعة بتصحيح الخطأ من  قامت. التطويرهذه التكلفة على العقارات قيد  لةسابقة، قامت الشركة التابعة برسمالفترات الفي  كما
 .تخالل عكس هذه التكاليف كمصروفا

 

المبيعات" وجعل البيانات أكثر شفافية ل"عمولة  محاسبية عالجةأنه يؤدي إلى م حييإدارة الشركة التابعة إلى ضرورة هذا التعديل،  أقرت
 .نافسينالتابعة أكثر قابلية للمقارنة مع البيانات المالية للم ركةلشلالمالية 

 
وليس في وقت تسليم  المشروعإيرادات من مبيعات بعض الوحدات على أساس نسبة إنجاز بالشركة التابعة  أعترفتفي السنوات السابقة،  .ج

المحاسبية  لجةتكلفة المبيعات واألصول والخصوم ذات الصلة لتعكس المعاواإليرادات ب رافاألعتالوحدات. ونتيجة لذلك، تمت إعادة 
 المناسبة.

 
)التوازن المالي لقيمة  الدولة يضا، وافق مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على تسوية الفروق في سعر أر2017مايو  3في  .د

 جنية مصري( تدفع من قبل الشركة التابعة. 603,920,514دينار كويتي ) 10،746،807األرض( بمبلغ 
 

رصيد عقارات قيد التطوير بدالم من إعادة تسعير تكلفة األرض بالكامل بالمبلغ اإلضافي الواجب  علىسجلت الشركة التابعة التكلفة اإلضافية  .ه
 قيد التطوير المعترف بها سابقما. عقاراتتكلفة المبيعات و تعديلتمت إعادة  ك،لذلدفعه. نتيجة 

 
. وكانت تلك األتفاقية قد أبرمت بين شركتين يفي سنوات سابقة بأثر رجع وقعتقررت إدارة الشركة األم إلغاء اتفاقية خدمات تسويق  .و

 المسجلة سابقما وااللتزامات ذات الصلة.المصروفات  تعديلتمت إعادة  لذلك،داخل المجموعة. نتيجة  تابعتين
 
 تعديلها عن طريق إعادة ذكر كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للسنوات السابقة. تماألخطاء والتسويات المذكورة أعاله  أن
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 يلخص الجدول التالي التأثير على البيانات المالية للمجموعة:

 

 بيان المركز المالي المجمع
 2017ديسمبر  31 كما في

 
تقريره سبق كما تعديله تم كما  التعديل    

       الموجودات:
 44,611,743  5,082,212  39,529,531  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 72,841,469  (3,885,767)  76,727,236  عقارات قيد التطوير

 117,453,212  1,196,445  116,256,767  مجموع الموجودات     

       
       المطلوبات وحقوق الملكية

       المطلوبات:
 78,595,883  (457,581)  79,053,464  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 78,595,883  (457,581)  79,053,464  مجموع المطلوبات     

       
       حقوق الملكية:

 31,374,291  (946,531)  32,320,822  احتياطيات
 104,771,790  2,023,658  102,748,132  مرحلةأرباح 

 22,877,281  576,899  22,300,382  الحصص غير المسيطرة

 159,023,362  1,654,026  157,369,336  مجموع حقوق الملكية     

 
 بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تقريره سبق كما تعديله تم كما  التعديل    

 29,640,212  2,731,793  26,908,419  بيع مخزون عقارات
 10,798,728  (830,548)  11,629,276  إيرادات إيجارات

 (28,004,600)  (1,541,409)  (26,463,191)  تكاليف بيع مخزون عقارات
 (5,530,017)  (76,611)  (5,453,406)  تكاليف موظفين

 (6,238,657)  (26,972)  (6,211,685)  مصروفات عمومية و إدارية
 2,932,885  695,039  2,237,846  وى قضائيةادع مخصصات

 1,252,891  111,891  1,141,000  إيرادات أخرى
 52,283  (4,251)  56,534  فروقات عملة أجنبية)خسائر( أرباح 

 182,129  (196,327)  378,456  إيرادات فوأئد 
 767,884  767,884  -  السنة من العمليات غير المستمرةربح 

 (715,841)  (537,550)  (178,291)  الضرائب عن شركات أجنبية
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2016يناير  1كما في 

 
تقريره سبق كما تعديله تم كما  التعديل    

       الموجودات:
 18,223,389  3,975,544  14,247,845  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 x`  74,994,248  (2,469,685)  72,524,563عقارات قيد التطوير

 90,747,952  1,505,859  89,242,093  مجموع الموجودات     

       
       المطلوبات وحقوق الملكية

       المطلوبات:
 123,709,272  187,867  123,521,405  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 123,709,272  187,867  123,521,405  مجموع المطلوبات     

       
       حقوق الملكية:

 25,770,601  291,786  25,478,815  احتياطيات
 94,058,230  820,965  93,237,265  أرباح مرحلة

 31,920,173  205,241  31,714,932  الحصص غير المسيطرة

 151,749,004  1,317,992  150,431,012  مجموع حقوق الملكية     

 


