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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 
 

 ادلساعلُت السادهاذل 
 ع.ؾ.ـ.ش  -شركة االستشارات ادلالية الدكلية

الكويػت 
 

 

 التقرير حول البيانات المالية المجمعة
، كتشمل كالشركات التابعة ذلا عامةشركة مساعلة كويتية  – الية الدكليةاالستشارات ادللشركة ادلرفقة  اجملمعة لقد قمنا بتدقيق البيانات ادلالية

كالتغَتات يف حقوؽ ادللكية كالتدفقات النقدية الدخل الشامل ك للدخل ةاجملمع اتبيافكاؿ 2013ديسمرب  31ا يف ػكم اجملمع بياف ادلركز ادلارل
 .  األخرلاإليضاحية ية كادلعلومات للسنة ادلنتهية يف ذلك التاريخ، كملخص ألىم السياسات احملاسب

 

  اجملمعة مسؤكلية اإلدارة حوؿ البيانات ادلالية
بقة يف اف اإلدارة ىي اجلهة ادلسؤكلة عن اعداد كعرض تلك البيانات ادلالية اجملمعة بشكل عادؿ كفقا للمعايَت الدكلية للتقارير ادلالية ادلط

راه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات ادلالية اجملمعة بشكل خاؿ من فركقات دكلة الكويت ، كعن نظاـ الضبط الداخلي الذم ت
 .مادية سواء كانت ناذبة عن الغش أك اخلطأ

 

 مسؤكلية مراقيب احلسابات
ا بأعماؿ التدقيق كفقا لقد قمن.  اف مسؤكليتنا ىي ابداء الرأم حوؿ ىذه البيانات ادلالية اجملمعة استنادا اذل أعماؿ التدقيق اليت قمنا هبا

اف ىذه ادلعايَت تتطلب االلتزاـ دبتطلبات قواعد السلوؾ االخبلقي كالقياـ بتخطيط كتنفيذ أعماؿ التدقيق . للمعايَت الدكلية للتدقيق 
 .للحصوؿ على تأكيدات معقولة حوؿ ما إذا كانت البيانات ادلالية اجملمعة خالية من فركقات مادية

 

كيعتمد .  ياـ باجراءات لغرض احلصوؿ على أدلة التدقيق حوؿ ادلبالغ كاالفصاحات حوؿ البيانات ادلالية اجملمعةيتضمن التدقيق، الق
انت اختيار تلك االجراءات على حكم ادلدقق ، دبا يف ذلك تقدير ادلخاطر ادلتعلقة بالفركقات ادلادية يف البيانات ادلالية اجملمعة، سواء ؾ

كللقياـ بتقدير تلك ادلخاطر ، يأخذ ادلدقق بعُت االعتبار اجراءات الضبط الداخلي ادلتعلقة بإعداد كعدالة   .ناذبة عن الغش أك اخلطأ 
عرض البيانات ادلالية اجملمعة للمنشأة لكي يتسٌت لو تصميم اجراءات التدقيق ادلبلئمة حسب الظركؼ، كلكن ليس لغرض ابداء الرأم 

السياسات احملاسبية ادلتبعة كمعقولية التقديرات  كما يتضمن التدقيق، تقييم مبلءمة .منشأة حوؿ فعالية اجراءات الضبط الداخلي لل
 .احملاسبية ادلعدة من قبل االدارة ، ككذلك تقييم العرض االصبارل الشامل للبيانات ادلالية اجملمعة

 

. اسا البداء رأم حوؿ أعماؿ التدقيق باعتقادنا أف أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها تعترب كافية كمبلئمة لتوفر لنا أس
 

 2 



 

  
  

 الرأم
كالشركات التابعة  االستشارات ادلالية الدكليةلشركة برأينا أف البيانات ادلالية اجملمعة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي ادلادية، ادلركز ادلارل 

النقدية للسنة ادلنتهية يف ذلك التاريخ كفقا للمعايَت الدكلية للتقارير ادلالية  ، كالنتائج ادلالية ألعماذلا كالتدفقات2013ديسمرب  31ذلا كما يف 
 .ادلطبقة يف دكلة الكويت 

 
توضيح أمر  

ة اجملمعة حيث أف اجملموعة قامت بإدراج األرباح غَت احملققة الناذبػ البيانات ادلاليةحوؿ  (26)، نلفت اإلنتباه إذل اإليضاح رقم  رأينادكف التحفظ يف 
حيث إدرجت ضمن بياف الدخل اجملمع ؾ .د 19,932,188كالبالغة  2012ديسمرب  31عن إعاده تقييم عقارات إستثمارية لشركة تابعة مت تقيمها يف 

. احلالية  السنةللمجموعة يف 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
ف البيانات ادلالية اجملمعة كالبيانات الواردة يف تقرير رللس إدارة الشركة فيما يتعلق برأينا أف الشركة ربتفظ بسجبلت زلاسبية منتظمة كأ

بالبيانات ادلالية اجملمعة، متفقة مع ما ىو كارد يف تلك السجبلت، كقد حصلنا على كافة ادلعلومات كااليضاحات اليت رأيناىا ضركرية 
كعقد  2012لسنة  (25)رقم ضمن صبيع ادلعلومات اليت يتطلبها قانوف الشركات ألغراض التدقيق، كما أف البيانات ادلالية اجملمعة تت

كالنظاـ األساسي للشركة ، كالتعديبلت البلحقة ذلما، كأف اجلرد قد أجرم كفقا لؤلصوؿ ادلرعية، كأنو يف حدكد ادلعلومات اليت التأسيس 
النظاـ األساسي للشركة ، عقد التأسيس كأك  2012لسنة ( 25)قم رتوفرت لدينا، دل تقع خبلؿ السنة سلالفات ألحكاـ قانوف الشركات 

 .كالتعديبلت البلحقة ذلما ، على كجو يؤثر ماديا يف نشاط الشركة أك مركزىا ادلارل
 

نوف رقم ، دل يرد اذل علمنا كجود أية سلالفات مادية ألحكاـ القا كحسبما كصل اليو علمنا كاعتقادناكمن خبلؿ التدقيق ،  أنو، كما نبُت 
 .2013 ديسمرب 31يف  السنة ادلنتهيةىيئة أسواؽ ادلاؿ كالتعليمات ادلتعلقة بو، خبلؿ  ، كالتعديبلت البلحقة لو ،  بشأف 2010لسنة ( 7)
 

كالتعديبلت  1968لسنة  32ألحكاـ القانوف رقم  خبلؿ السنة كذلك، كمن خبلؿ تدقيقنا، دل يرد اذل علمنا كجود أية سلالفات جوىرية
 .حقة لو يف شأف النقد كبنك الكويت ادلركزم كتنظيم ادلهنة ادلصرفية كالتعليمات ادلتعلقة بوالاؿ

 

 
 

علي عبد الرضبن احلساكم   (CPA)عبداللطيف زلمد العيباف 
 30رقم ( أ)مراقب حسابات مرخص فئة  ( فئة أ 94مراقب مرخص رقم )

 شرؽ األكسطركدؿ اؿ  القطامي كالعيباف كشركاىم – جرانت ثورنتوف
 زلاسبوف عادليوف –برقاف   

 

 
 
 



 3 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 بيان الدخل المجمع 
 

  

 السنو المنتهية
 ديسمبر 31في 

2013  

( ةمعدؿ)
 السنو ادلنتهية

 ديسمرب 31يف 
2012 

 ؾ.د  ك.د يضاحاتإ اإليرادات 
 590,047   539,491 8 فوائد كما شاهبهااؿادات رمإ

 805,600   765,601 9 تعاب إدارة كعموالتأإيرادات 

 -   1,301,682 (ب)  22 ايرادات عقود استشارية

 805,271   129,990 10 يرادات توزيعات أرباح إ

 3,702,007   8,369,444 11 صايف الدخل من عمليات الفندقة كاخلدمات ادلتعلقة هبا

 2,111,318   (1,682,561) 12  ارباح االستثمارات( / خسائر) صايف

 2,038,160   11,301,639 24صنف كمحتفظ بو للبيع اصل ـ أرباح بيع

 582,285   38,778,043 13 صايف األرباح من عقارات استثمارية

 173,098   (1,864,019) 14 التطوير قيدأرباح بيع عقارات ( / خسائر)

 (1,232,609)  (4,450,124) 27.7 كشركات زلاصة من خسائر شركات زميلة حصص

( 3,296,348) ( 78,306) (أ) 27.1زميلة  شركةخسائر بيع حصص يف 

 2,298,235   (2,109,721) 15 إيرادات أخرل

  51,001,159  8,577,064 

     :المصاريف واألعباء األخرى

 8,412,522   11,697,068 16 فوائد كما شاهبهااؿمصركفات 

 4,565,331   6,756,858  كاليف ادلوظفُت كادلصاريف ادلتعلقة هبات

 7,127,050   12,075,014  تشغيل أخرل مصركفات

 5,000,000  -  (أ)  27.1خسارة ىبوط يف قيمة استثمار يف شركة زميلة 

 -   4,757,699 (ب) 27.1زلاصة كشركة  خسائر ىبوط يف قيمة قرض ادلساعلُت ادلمنوح لشركة زميلة

 1,411,190   768,850 25 خسارة ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 -   (5,843,057)( أ) 22رد سلصص أرصدة مستحقة من أطراؼ ذات صلو 

 1,586,605   4,830,999( ج) 22مستحقة من أطراؼ ذات صلو  ذمم مشطوبة

  -  500,000 20الوقت ب أستثمار ادلشاركةخسارة ىبوط يف قيمة 

 1,036,575   - 29.4 خسارة ىبوط يف قيمة عقارات قيد التطوير

 3,202,371  - ( ب) 31 رة ىبوط قيمة شلتلكات كآالت كمعداتخسا

 1,490,599   3,480,591 31 شلتلكات ك االت ك معدات ستهبلؾا

  39,024,022   33,832,243 



 4 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 بيان الدخل المجمع/ تابع   
 
 
 

  

 السنو المنتهية
 ديسمبر 31في 

2013  

( معدؿ)
 السنو ادلنتهية

 ديسمرب 31يف 
2012 

 ؾ.د  ك.د يضاحإ 
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  (الخسارة/ )الربح 

والضرائب على  وضريبة دعم العمالة الوطنية ومخصص الزكاة
 (25,255,179)  11,977,137  الشركات التابعة األجنبية

  -  (84,583)  صة مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي ح

  -  (93,981)  سلصص الزكاه

  -  (234,952)  لة الوطنيةضريبة دعم العما

 865,007  (1,477,494) ضرائب على شركات تابعة أجنبية 

 (24,390,172)  10,086,127  السنة (خسارة/ )ربح 

     :مخصصة لكل من 

 (24,895,259)  2,926,182  مالكي الشركة األـ

 505,087   7,159,945  احلصص غَت ادلسيطرة

 (24,390,172)  10,086,127  السنة (خسارة/ )ربح 

 فلس( 37.16)  فلس 4.36 17 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم (خسارة/ )ربحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اجملمعة تشكل جزءا من ىذه البيانات ادلالية  77 – 12االيضاحات ادلبينو على الصفحات  اف



 5 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمع   الدخل الشاملبيان 
 
 
 

 

 
 
  

 السنة المنتهية
 ديسمبر 31في 

2013  

 السنو ادلنتهية 
 ديسمرب 31يف 

2012 
 ؾ.د  ك.د   
      

 (24,390,172)  10,086,127   السنة (خسارة/ )ربح 

      :شاملة أخرى  ايرادات

      :الحقة اجملمع بنود سيتم إعادة تصنيفها اذل بياف الدخل

      :استثمارات متاحة للبيع 

 5,215,866   (1,306,019)    القيمة العادلة خبلؿ السنةصايف التغَت يف   -

 877,208   (1,990,120)   احملوؿ اذل بياف الدخل اجملمع نتيجة البيع   -

 1,411,190   692,334   احملوؿ اذل بياف الدخل اجملمع نتيجة ىبوط القيمة   -

     : استثمارات يف شركات زميلة

 315,393   3,308,087   رل من شركات زميلةحصة يف ارباح شاملة أخ   -

     : ربويل عملة اجنبية

 (181,523)  (1,382,990)   فركؽ العملة الناذبة عن ربويل العمليات األجنبية

اإليرادات الشاملة األخرل اليت سيتم إعادة تصنيفها الحقا ( / اخلسائر)صايف 
 7,638,134   (678,708)  اذل بياف الدخل اجملمع 

اإليرادات الشاملة األخرل اليت لن يتم إعادة تصنيفها الحقا اذل بياف  صايف
 -   -   الدخل اجملمع 

 (16,752,038)  9,407,419   الشاملة للسنة (الخسائر/ )االرباح مجموع 

      :سلصص لكل من 

 (17,257,125)  2,247,474   مالكي الشركة األـ

 505,087   7,159,945   احلصص غَت ادلسيطرة

   9,407,419  (16,752,038) 

 
 
 
 
 .اجملمعة تشكل جزءا من ىذه البيانات ادلالية 77 – 12االيضاحات ادلبينو على الصفحات  فا



 6 ع.ك.م.ش –تشارات المالية الدولية شركة االس

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 بيان المركز المالي المجمع   
 

 يضاحاتإ  
 ديسمبر 31

2013 

( ةمعدؿ)
 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د   األصول
 14,014,983  5,704,539 18  شبو النقدالنقد ك

 5,999,369  3,562,854 19  استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح اك اخلسائر

 16,197,848  18,499,996 20  مدينوف كأرصدة مدينة أخرل

 3,395,109  1,092,800 21  قركض مدينة

 2,938,391  12,878,614 22  مستحق من أطراؼ ذات صلة

 5,466,261  4,212,858 23  عقارات للمتاجرة

 8,015,422 -  24 اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 45,250,188  34,064,743 25  متاحة للبيع استثمارات

 30,463,337  58,361,664 26  عقارات استثمارية

 57,657,356  51,661,172 27  ك شركات زلاصة استثمار يف شركات زميلة

 48,678,399  48,665,305 28  الشهرة

 149,299,941  152,715,382 29  التطوير قيدعقارات 

 100,098,408  335,065 30  اعماؿ رأمسالية قيد التنفيذ

 33,668,004  124,544,941 31  شلتلكات كآالت كمعدات

 521,143,016  516,299,933   اجمالي األصول

     الخصوم وحقوق الملكية

     الخصوم 

 66,847,476  76,810,372 32  أخرلدائنوف كأرصدة دائنة 

 18,081,442  23,369,522 22  مستحق إذل أطراؼ ذات صلة

 9,943,636  - 33  قرض ألجل من طرؼ ذم صلة

 187,153,653  165,261,762 34  قركض بنكية

 136,198,130  123,996,415 35  دفعات مستلمة مقدمان من عمبلء

 418,224,337  389,438,071   إجمالي الخصوم

 



 7 ع.ك.م.ش –تشارات المالية الدولية شركة االس

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 بيان المركز المالي المجمع / تابع    
 
 

 يضاحاتإ  

 ديسمبر 31
2013 

 ديسمرب 31
2012 

 ؾ.د ك.د   حقوق الملكية
     حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

 72,000,000  72,000,000 36  رأس ادلاؿ

 11,973,061  11,973,061 36  عبلكة إصدار أسهم

 (32,869,551) (32,869,551) 36  أسهم خزينة

 61,408,598  61,426,066 37  احتياطي قانوين كاختيارم

 11,913,806  12,618,088 25  التغَتات ادلًتاكمة يف القيمة العادلة 

 (4,678,905) (6,061,895)   احتياطي ربويل عملة أجنبية

 (33,084,165) (30,132,882)   خسائر مًتاكمة

 86,662,844  88,952,887   الملكية الخاصة بمالكي الشركة األمإجمالي حقوق 

 16,255,835  37,908,975   الحصص غير المسيطرة

 102,918,679  126,861,862   اجمالي حقوق الملكية

 521,143,016  516,299,933   جموع الخصوم وحقوق الملكيةم

 81,929,620  77,343,907 38  حسابات األمانة

 

 
 

 طالل جاسم البحر  لح صالح السلميصا
 نائب رئيس رللس اإلدارة   رئيس رللس اإلدارة 

 
 

 .اجملمعة تشكل جزءا من ىذه البيانات ادلالية 77  -12االيضاحات ادلبينو على الصفحات  فا



 8 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  ةالبيانات المالية المجمع

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمع  الملكيةبيان التغيرات في حقوق     
   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 
 
 المالرأس 

عالوة 
اصدار 
 اسهم

 
 

 أسهم خزينو

 
 احتياطي
 قانوني

 واختياري

التغيرات 
 المتراكمة في

القيمة 
 العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 

 102,918,679 16,255,835 86,662,844   (33,084,165) (4,678,905) 11,913,806  61,408,598 (32,869,551) 11,973,061 72,000,000  2013 يناير 1الرصيد كما في 

 10,086,127 7,159,945 2,926,182   2,926,182   - - - - - - السنة ربح

 (678,708) - (678,708)   - (1,382,990) 704,282 - - - - شاملة اخرل( خسائر/ )ايرادات 

 ( اخلسائر/ ) االرباحرلموع 
 9,407,419 7,159,945 2,247,474   2,926,182 (1,382,990) 704,282 - - - - الشاملة للسنة   

 (86,462) - (86,462)   - - - - (86,462) - - شراء اسهم خزينة

 86,462 - 86,462   - - - - 86,462 - - بيع أسهم خزينو

 17,468 - 17,468   - - - 17,468 - - - أسهم خزينةبيع  ربح

 25,101 - 25,101   25,101 - - - - - - بيع جزء من أسهم شركة تابعة ربح

 14,493,195 14,493,195   - - - - - - - - التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرةصايف 

 126,861,862 37,908,975 88,952,887    (30,132,882) (6,061,895) 12,618,088 61,426,066 (32,869,551) 11,973,061 72,000,000  2013 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 



 9 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  ةالبيانات المالية المجمع

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 المجمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق / تابع    
   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 
 

 رأس المال
عالوة 
اصدار 
 اسهم

 
 

 أسهم خزينو

 
 احتياطي
 قانوني

 واختياري

التغيرات 
 المتراكمة في

القيمة 
 العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د 

 122,052,825  16,452,078  105,600,747  (6,721,619) (4,497,382) 4,094,149  61,649,505  (32,896,967) 11,973,061 72,000,000 2012 يناير 1الرصيد كما في 

 (24,390,172) 505,087  (24,895,259) (24,895,259)  -  -  -  - - - ربح السنة( / خسارة)

 7,638,134   - 7,638,134   - (181,523) 7,819,657   -  - - - شاملة اخرل( خسائر/ )ايرادات 

 ( اخلسائر/ ) االرباحرلموع 
 (16,752,038) 505,087  (17,257,125) (24,895,259) (181,523) 7,819,657   -  - - - الشاملة للسنة   

 (8,888,631)  - (8,888,631)  -  -  -  - (8,888,631) - - شراء اسهم خزينة

 8,916,047   - 8,916,047   -  -  -  - 8,916,047  - - بيع أسهم خزينو

 (240,907)  - (240,907)  -  -  - (240,907)  - - - خسارة بيع أسهم خزينة

 (1,467,287)   - (1,467,287) (1,467,287)  -  -  -  - - - بيع جزء من أسهم شركة تابعة خسارة

 (701,330) (701,330)  -  -  -  -  -  - - - التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرةصايف 

 102,918,679  16,255,835  86,662,844   (33,084,165) (4,678,905) 11,913,806  61,408,598  (32,869,551) 11,973,061 72,000,000 2012 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 .اجملمعة تشكل جزءا من ىذه البيانات ادلالية 77 – 12االيضاحات ادلبينو على الصفحات  فا



 10 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع  

  

 
 السنو المنتهية

 يسمبرد 31في 
2013  

 
( معدلة)

 السنو ادلنتهية
 ديسمرب 31يف 

2012 

 ؾ.د  ك.د  أنشطة التشغيل
 (24,895,259)  2,926,182  سنة اخلاصة دبالكي الشركة األـؿا (خسارة/ )ربح 

     :عديالتت

 (582,285)  (38,778,043)  من عقارات استثماريةصايف األرباح 

 (380,062)  (145,957)  بيع استثمارات متاحة للبيع أرباح

 1,411,190   768,850  خسارة ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 5,000,000  -  خسارة ىبوط يف قيمة استثمار يف شركة زميلة 

 -   4,757,699 خسائر ىبوط يف قيمة قرض ادلساعلُت ادلمنوح لشركة زميلة 

 1,586,605   4,830,999 مستحقة من أطراؼ ذات صلو  ذمم مشطوبة

 -   (5,843,057) رد سلصص أرصدة مستحقة من أطراؼ ذات صلو 

 1,036,575   - خسارة ىبوط يف قيمة عقارات قيد التطوير 

 3,202,371   - خسارة ىبوط قيمة شلتلكات كآالت كمعدات 

 -   500,000 بالوقت  أستثمار ادلشاركةخسائر ىبوط يف قيمة 

 3,296,348   78,306  زميلة ةخسائر بيع حصص يف شرؾ

 (173,098)  1,864,019  التطوير قيدأرباح بيع عقارات ( / خسائر)

 (2,038,160)  (11,301,639) اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع  ارباح بيع

 (805,271)  (129,990)  ايرادات توزيعات أرباح

 (590,047)  (539,491)  ىاايرادات فوائد كما شابو

 8,412,522   11,697,068  كائد كماشاهبهامصركفات ؼ

 86,115   1,830,414 سلصصات 

 1,490,599   3,480,591  شلتلكات ك االت ك معدات استهبلؾ

 1,232,609   4,450,124  ك شركات زلاصة خسائر شركات زميلة ص منحص

 476,850   381,180  ربويل عملة اجنبية لبلصوؿ كاخلصـو غَت التشغيلية خسائر

  (19,172,745)  (2,232,398) 

     :التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية 

 13,429,371   2,436,515  استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح اك اخلسائر

 674,369   (1,793,614)  مدينوف كأرصدة مدينة أخرل

 1,101,442   2,027,895  قركض مدينة

 (2,015,183)  (8,640,051)  صلة مستحق من أطراؼ ذات

 217,497   1,253,403  عقارات للمتاجرة

 (10,161,858)  8,406,896  دائنوف كأرصدة دائنة أخرل

 21,546,403   5,288,080  مستحق إذل أطراؼ ذات صلة

 8,309,346   (12,201,715)  دفعات مستلمة مقدمان من عمبلء

 30,868,989   (22,395,336)  ف أنشطة التشغيلالناتج ـ ( /ادلستخدـ يف) النقد

 805,271   129,990  توزيعات ارباح مستلمة

 590,047   539,491  ايرادات فوائد كما شاهبها مستلمة

 (8,412,522)  (11,697,068)  مصركفات فوائد كما شاهبها مدفوعة

 23,851,785   (33,422,923)  الناتج من أنشطة التشغيل( / المستخدم في)صافي النقد 



 11 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع/ تابع   

 
 

 

 

  

 السنو المنتهية
 ديسمبر 31في 

2013  

( معدلة)
 السنو ادلنتهية

 ديسمرب 31يف 
2012 

 ؾ.د  ك.د إيضاح أنشطة االستثمار
 522,590   762,781  احملصل من بيع أسهم يف شركة تابعة رلمعة

ات زميلةاحملصل من بيع أسهم يف شرؾ   59,134   5,517,682 

 6,149,321   19,333,077  احملصل من بيع اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع

ك شركات زلاصةصايف احلركة على اإلستثمار يف شركات زميلة    (3,349,079)  (2,442,660) 

 (4,108,415)  15,456,145  صايف احلركة على عقارات قيد التطوير

رأمسالية قيد التنفيذاإلضافات على اعماؿ    (9,767,358)  (17,210,973) 

 (200,131)  6,081,043  صايف احلركة على شلتلكات كآالت كمعدات

 5,457,041   5,127,329  احملصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 2,352,450   (763,759)  صايف احلركة على العقارات اإلستثمارية

 (1,992,395)  (1,157,143)  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 (5,955,490)  31,782,170   أنشطة االستثمار (المستخدم في/ )الناتج من صافي النقد 

     أنشطة التمويل

 16,144,586   63,554,426  قركض بنكية مستلمة

 (22,198,855)  (78,018,089)  قركض بنكية مسددة

 (1,720,000)  (9,943,636) قرض من طرؼ ذم صلو مسدد 

 (2,186,121)  20,915,460  التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرة

 (8,888,631)  (86,462)  شراء أسهم خزينة

 8,675,140   103,931  احملصل من بيع أسهم خزينة

 (679,910)  (3,195,321)  صايف احلركة على احتياطي ربويل عمبلت أجنبية

 (10,853,791)  (6,669,691)  لأنشطة التموي المستخدم في صافي النقد

 7,042,504   (8,310,444)  شبو النقديف النقد ك الزيادة ( /النقص) صايف

 6,972,479   14,014,983 18 يف بداية السنة شبو النقد النقد ك

 14,014,983   5,704,539 18 في نهاية السنةشبو النقد النقد و

 
 
 .اجملمعة تشكل جزءا من ىذه البيانات ادلالية  77 – 12االيضاحات ادلبينو على الصفحات  فا
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 المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ
 

 تأسيس الشركة األم ونشاطها .1
كفقان لقانوف  عامةكشركة مساعلة كويتية  1974يناير  31يف "( الشركة األـ)"ع .ؾ.ـ.ستشارات ادلالية الدكلية شتأسست شركة اال

إف الشركة األـ ىي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاكؿ نشاطها كفق . كالتعديبلت البلحقة لو 1960لسنة  15الشركات التجارية رقم 
 . التشريعات الصادرة من قبل بنك الكويت ادلركزم

قراض كإصدار يشتمل نشاط الشركة األـ على تقدًن خدمات االستشارات ادلالية كادلتاجرة يف األكراؽ ادلالية احمللية كالدكلية كاالقًتاض كاإل
. الضمانات كإدارة صناديق االستثمار كاحملافظ االستثمارية كالتعامل بالعقود اآلجلة

، الذم مت نشره يف "(قانوف الشركات)" 2012لسنة  25بادلرسـو بالقانوف رقم  2012نوفمرب  26اف قانوف الشركات الصادر بتاريخ 
مارس  27كما مت الحقا بتاريخ . 1960لسنة  15ء قانوف الشركات التجارية رقم ، قاـ بالغا2012نوفمرب  29اجلريدة الرمسية بتاريخ 

 .2013لسنة  97تعديل قانوف الشركات ىذا بالقانوف رقم  2013
كذلك كفق  425/2013، أصدرت كزارة التجارة كالصناعة قرار البلئحة التنفيذية لقانوف الشركات ربت رقم  2013سبتمرب  29بتاريخ 

. نوف كعلى الشركات القائمة توفيق أكضاعها كفقا ألحكاـ ىذا القرار خبلؿ سنة من تاريخ نشرهمتطلبات القا
 .دكلة الكويت 13047الصفاة  4694ب .إف عنواف مكتب الشركة األـ ادلسجل ىو ص

دلساعلي اف اجلمعية العمومية  .2014.............................ىذه البيانات ادلاليو اجملمعو لبلصدار بتاريخ  األـ اعتمد رللس ادارة الشركة
 .ادلالية اجملمعة بعد صدكرىا  البيانات ىذه الشركة األـ ذلا القدرة على تعديل

 
 أساس اإلعداد .2

 من خبلؿادلالية ادلدرجة بالقيمة العادلة مت اعداد البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التارؼلية باستثناء األصوؿ 
 .كاألصوؿ ادلالية ادلتاحة للبيع كالعقارات االستثمارية كاليت مت قياسها بالقيمة العادلة االرباح أك اخلسائر

."( ؾ.د)"مت عرض البيانات ادلالية اجملمعة بالدينار الكوييت 
 

 بيان االلتزام .3
لية الصادرة عن رللس معايَت احملاسبة الدكلية ككذلك كفق مت اعداد البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة كفقا للمعايَت الدكلية للتقارير ادلا

سسات اخلدمات ادلالية حكومة دكلة الكويت دبا يتعلق دبؤ كادلعدلة من قبل 1990لسنة  18ادلتطلبات الصادرة بالقرار الوزارم رقم 
.  حسب متطلبات بنك الكويت ادلركزم

كفقان للتعليمات التنفيذية يف دكلة الكويت حوؿ  اعدادىا قد مت  2013يسمرب د 31البيانات ادلالية اجملمعة للسنة ادلنتهية يف  اف
تتطلب ىذه التعليمات تطبيق كافة ادلعايَت الدكلية إلعداد التقارير . مؤسسات اخلدمات ادلالية اليت زبضع لرقابة بنك الكويت ادلركزم

خصص اجملمع الطلفاض القيمة كاليت حلت زللها متطلبات بنك حوؿ ادل 39 رقم ادلالية، باستثناء متطلبات معيار احملاسبة الدكرل
 .الكويت ادلركزم حوؿ احلد األدىن للمخصص العاـ

إف سلصص االطلفاض يف قيمة القركض كالسلف يتفق من كافة النواحي ادلادية مع متطلبات بنك الكويت ادلركزم كادلعايَت الدكلية 
 %1يف ىذا الصدد، يتطلب بنك الكويت ادلركزم احتساب سلصصات عامة بواقع . دإلعداد التقارير ادلالية حوؿ ادلخصص احملد

.  كاليت دل يتم احتساب سلصص زلدد ذلا للتسهيبلت غَت النقدية %0.5للتسهيبلت النقدية كبواقع 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو / تابع 
 

التغيرات في السياسات المحاسبية   .4
، باستثناء مع تلك السياسات ادلطبقة خبلؿ السنة السابقة  متماثلة ادلستخدمة يف اعداد البيانات ادلالية اجملمعة اسبيةادلحسياسات اؿ إف

: معايَت جديدة كمعدلة مبينة ادناهكتطبيق كشركات زلاصة الستثمار يف شركات زميلة السياسات احملاسبية اجلديدة بالنسبة 
 

المجموعة    المطبقة من قبل المعايير الجديدة المعدلة و  4.1
تشمل ادلعيار الدكرل للتقارير ك، كالكؿ مرة ، بتطبيق معايَت كتعديبلت زلددة تتطلب اعادة تعديل لبيانات مالية سابقة  اجملموعةتقـو 

معيار احملاسبة الدكرل رقم ل التعديبلت علكقياس القيمة العادلة ( : 13)، ادلعيار الدكرل رقم  البيانات ادلالية اجملمعة(: 10)ادلالية رقم 
اإلفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرل ( : 12)باإلضافة اذل ذلك ، فإف تطبيق ادلعيار الدكرل رقم . عرض البيانات ادلالية(: 1)

 .صاحات اضافية يف البيانات ادلالية اجملمعة السنويةؼسينتج عنو ا
السنوية  اجملمعة مع ذلك ، ليس ذلا تأثَت على البيانات ادلالية.  2013مرة األكذل يف مت تطبيق العديد من ادلعايَت اجلديدة كالتعديبلت لل

 .ادلرحلية اجملمعة للمجموعةأك البيانات ادلالية 
 .تعديل مبُت ادناه / اف طبيعة كتاثَت كل معيار جديد 

ادلعيار أك التفسَت 
للسنوات يفعل 

 ادلالية اليت تبدأ يف

 2012يوليو  1معدؿ  –عرض البيانات ادلالية (: 1)قم معيار احملاسبة الدكرل ر
البيانات ادلالية (: 27)البيانات ادلالية اجملمعة كمعيار احملاسبة الدكرل رقم (: 10)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 

 2013يناير  1 ادلنفصلة
اإلستثمار يف (: 28)اسبة الدكرل رقم ترتيبات مشًتكة كمعيار ادلح(: 11)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 

 2013يناير  1 كشركات زلاصة شركات زميلة
 2013يناير  1 االفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرل(: 12)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 
 2013يناير  1قياس القيمة العادلة (: 13)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 

 2013يناير  1تعديبلت  –االفصاحات : االدكات ادلالية(: 7) للتقارير ادلالية رقم ادلعيار الدكرل
 2013يناير  1 2011-2009التحسينات السنوية 

 
عرض البيانات المالية  (1)معيار المحاسبة الدولي رقم   4.1.1

كنات االيرادات الشاملة األخرل ادلدرجة ضمن من الشركات أف تقـو بتجميع مك( 1)يتطلب التعديل على معيار احملاسبة الدكرل رقم 
: بياف الدخل الشامل بناء على ادلعطيات التالية

 من احملتمل أف يتم ربويلها اذل بياف الدخل اجملمع يف الفًتات الآلحقة، ك( أ
.  ليس من احملتمل أف يتم ربويلها اذل بياف الدخل يف الفًتات الآلحقة( ب

، مع  اجملمع للمجموعةقامت بتغيَت طريقة العرض احلالية لبياف الدخل الشامل ( 1)اسبة الدكرل رقم اف التعديبلت على معيار ادلح
.   اجملموعة، اثر التعديل على طريقة العرض فقط كدل يكن لو ام تاثَت على ادلركز ادلارل اك اداء ذلك
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو / تابع 
 
في السياسات المحاسبية  التغيرات/ تابع .    4

 المجموعة   المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل  /تابع   4.1

البيانات المالية : 27البيانات المالية المجمعة ومعيار المحاسبة الدولي رقم (: 10)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   4.1.2
 المنفصلة

بانشاء ظلوذج سيطرة كاحد يتم تطبيقو على صبيع الشركات دبا فيها الشركات ذات االغراض  10رقم يقـو ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية 
البيانات ادلالية اجملمعة : ادلوجود سابقا 27أجزاء معيار احملاسبة الدكرل رقم  10يستبدؿ ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم . اخلاصة

كما . الشركات ذات االغراض اخلاصة –التجميع : SIC 12ية اجملمعة كجلنة تفسَتات ادلعايَت كادلنفصلة اليت تعاملت مع البيانات ادلاؿ
كلتلبية التعريف اخلاص دبيزة . يقـو ادلعيار بتعديل التعريف اخلاص دبيزة السيطرة كذلك اجراءات توضيحية دلعرفة احلصة يف الشركة التابعة

للمستثمر السيطرة على ادلستثمر فيو؛ ( أ: )، غلب ربقق صبيع ادلعايَت الثبلثة، دبا فيها10رقم السيطرة يف ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية 
للمستثمر القدرة على استخداـ سيطرتو على ( ج)للمستثمر التعرض اك حقوؽ لعوائد متغَتة من مشاركتو مع ادلستثمر فيو؛ ( ب)

دلتطلبات اجلديدة ذلا امكانية التأثَت على ام من شركات اجملموعة ادلستثمر فيها اف ىذه ا. ادلستثمر فيو للتأثَت على مبلغ عوائد ادلستثمر
مع ذلك، فاف ادلتطلبات كاجراءات التجميع كاحملاسبة اخلاصة بام حصص غَت . تعترب شركات تابعة كبالتارل تغيَت نطاؽ التجميع

( كشركات تابعة اك غَتىا)بتغيَت تصنيف  10للتقارير ادلالية رقم  دل يقم ادلعيار الدكرل. مسيطرة كالتغَتات يف السيطرة تبقى دكف تغيَت
 .ام من شركات اجملموعة احلالية ادلستثمر فيها

االستثمار في الشركات : 28ترتيبات مشتركة ومعيار المحاسبة الدولي رقم (: 11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   4.1.3
 الزميلة وشركات المحاصة   

كما كيؤيد بشكل كثيق . احلصص يف شركات احملاصة: 31معيار احملاسبة الدكرل رقم  11دلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم يستبدؿ ا
كباالضافة اذل ذلك، مت التخلص من خيار . عمليات احملاسبة من قبل ادلستثمرين مع حقوقهم ككاجباهتم ادلتعلقة بالًتتيبات ادلشًتكة

استخداـ طريقة  11يتطلب ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم . ص باستخداـ التجميع النسيب للمشاريع ادلشًتكةاخلا 31احملاسبة الدكرل 
اجلديد، فاف معيار احملاسبة الدكرل رقم  11ككنتيجة للمعيار رقم . حقوؽ ادللكية كاليت تستخدـ حاليا لبلستثمارات يف الشركات الزميلة

احملاصة ضمن نطاقو، مع ذلك، فاف طريقة زلاسبة حقوؽ ادللكية دبوجب معيار احملاسبة الدكرل رقم  يضم االستثمارات يف شركات 28
 . تبقى دكف تغيَت 28

 االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى   (: 12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم     4.1.4
تطلبات االفصاح النواع سلتلفة من االستثمارات اليت تتضمن الشركات بدمج كتنسيق ـ 12يقـو ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 

كما كيقدـ متطلبات افصاح جديدة حوؿ ادلخاطر اليت . التابعة، الًتتيبات ادلشًتكة، الشركات الزميلة كادلنشآت ادلنتظمة غَت اجملمعة
ك  (7) مفصح عنو يف ايضاح رقم 12لتقارير ادلالية رقم ادلعيار الدكرل ؿاف . تتعرض ذلا ادلنشأة من مشاركتها مع ادلنشآت ادلنتظمة

  (.27)ايضاح رقم 

 قياس القيمة العادلة(: 13)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم     4.1.5
العادلة  تعريف القيمة يوضحكلكن  أم بنود مطلوب تقييمها بالقيمة العادلة على (13)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم ىذا ال يؤثر 

ىو نطاؽ كاسع  (13)ادلالية رقم اف نطاؽ ادلعيار الدكرل للتقارير . العادلةافصاحات مقاييس القيمة  حيث يتم من خبللو بياف كتوضيح
العادلة  كينطبق على البنود ادلالية كغَت ادلالية كاليت من اجلها تتطلب اك تسمح بو ادلعايَت الدكلية للتقارير ادلالية االخرل قياسات القيمة

بشكل جوىرم ( 13)تطبيق ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم  يؤثردل . اك افصاحات عن قياسات القيمة العادلة اال يف بعض الظركؼ
. اجملموعةمن قبل  ادلنفذةالقيمة العادلة  على قياسات

اف متطلبات . 2013يناير  1نوية اليت تبدأ يف اك بعد بصورة مستقبلية للفًتات الس 13يتم تطبيق ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 
لكن اجملموعة قامت بادراج، كمعلومات . االفصاح ذلذا ادلعيار ال ربتاج اذل تطبيق على معلومات ادلقارنة يف السنة االكذل للتطبيق

االدكات ادلالية؛ "، 7ر الدكرل للتقارير ادلالية رقم اليت كانت مطلوبة من قبل ادلعيا 13مقارنة، افصاحات ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 
 ". االفصاحات

 (.44) انظر ايضاح، مرة خبلؿ السنة احلاليةالكؿ  13ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم قامت اجملموعة بتطبيق 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو / تابع 
 
بية التغيرات في السياسات المحاس/ تابع .    4

المجموعة    المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل  /تابع    4.1
التعديالت على المعيار )تسوية االصول والخصوم المالية  –االفصاحات :  7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.1.6

 (7الدولي للتقارير المالية رقم 
تتعلق باصبارل كصايف مبالغ " االفصاحات: االدكات ادلالية" 7دكرل للتقارير ادلالية رقم مت اضافة افصاحات نوعية ككمية اذل ادلعيار اؿ

زبضع لًتتيبات مقاصة رئيسية ملزمة كاتفاقيات شلاثلة، حىت لو دل ( ب)تسويتها يف بياف ادلركز ادلارل ( أ)االدكات ادلالية ادلسجلة كاليت مت 
 .االفصاحات ادلطلوبة غلب توفَتىا بأثر رجعي كما اف .تتم تسويتها يف بياف ادلركز ادلارل

  .ال تتوقع االدارة تأثَتا جوىريا على البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة من ىذه التعديبلت
( التحسينات السنوية) 2011-2009التحسينات السنوية      4.1.7

يبلت طفيفة على عدد من ادلعايَت الدكلية للتقارير بادخاؿ عدة تعد( التحسينات السنوية) 2011-2009قامت التحسينات السنوية 
:  باجملموعةفيما يلي ملخص للتعديبلت ادلرتبطة . ادلالية

( : 1التعديبلت على معيار احملاسبة الدكرل رقم )توضيح ادلتطلبات اخلاصة ببياف ادلركز ادلارل االفتتاحي 
االيضاحات )ىو بداية الفًتة السابقة  "(ادليزانية العمومية الثالثة)" يوضح باف التاريخ ادلناسب لبياف ادلركز ادلارل االفتتاحي •

 (ادلتعلقة هبا دل يعد مطلوب عرضها
يتناكؿ متطلبات ادلقارنة اخلاصة ببياف ادلركز ادلارل االفتتاحي عندما تقـو ادلنشأة بتغيَت السياسات احملاسبية اك تقـو باجراء  •

 .8قا دلعيار احملاسبة الدكرل رقم تعديبلت اك اعادة تصنيفات استعادية كؼ
(:  1التعديبلت على معيار احملاسبة الدكرل رقم )غَت احلد االدىن للمتطلبات  ادلقدمةتوضيح ادلتطلبات اخلاصة دبعلومات ادلقارنة 

ات غَت يوضح باف ام معلومات بيانات مالية اضافية ال ربتاج اذل عرض على شكل رلموعة كاملة من البيانات ادلالية للفًت •
 احلد االدىن للمتطلبات

يتطلب باف ام معلومات اضافية معركضة غلب عرضها كفقا للمعايَت الدكلية للتقارير ادلالية كما غلب على ادلنشأة عرض  •
 . معلومات ادلقارنة يف االيضاحات ذات الصلة لتلك ادلعلومات االضافية

(:  32التعديبلت على معيار احملاسبة الدكرل رقم ) األثر الضرييب للتوزيعات على حاملي ادكات حقوؽ ادللكية
االدكات " 32كمعيار احملاسبة الدكرل رقم  (IAS 12)" ضرائب الدخل" 12يعاجل تضارب مدرؾ بُت معيار احملاسبة الدكرل رقم  •

قوؽ ادللكية يف ما ؼلص تسجيل نتائج ضريبة الدخل ادلتعلقة بالتوزيعات على حاملي ادكات ح (IAS 32)" العرض: ادلالية
 كتكاليف ادلعامبلت دلعاملة حقوؽ ادللكية

كاخلاصة  12ىو اتباع ادلتطلبات الواردة يف معيار احملاسبة الدكرل رقم  32يوضح باف الغرض من معيار احملاسبة الدكرل رقم  •
 . ملة حقوؽ ادللكيةباحتساب ضريبة الدخل ادلتعلقة بالتوزيعات على حاملي ادكات حقوؽ ادللكية كتكاليف ادلعامبلت دلعا

اجملمعة للمجموعة، حيث انو ليس ىناؾ نتائج ضريبية متعلقة بالتوزيعات النقدية اك غَت  البيانات ادلاليةكن للتعديل ام أثر على دل م
 . النقدية
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو  / تابع 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية / تابع    . 4
 

معايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد ال  4.2
التعديبلت كالتفسَتات  من قبل رللس ادلعايَت الدكلية / ،  مت اصدار بعض ادلعايَت اجملمعة بتاريخ ادلصادقة على تلك البيانات ادلالية

. موعةكلكن دل يتم تفعيلها بعد كدل يتم تطبيقها مبكرا من قبل ادلج
ة كللمرة األكذل خبلؿ الفًتة اليت تبدأ يف أك بعد تاريخ رلموعاالدارة أف يتم تبٍت كافة التعديبلت ضمن السياسات احملاسبية للتتوقع 

بعض  ىناؾ . بينة أدناهادل رلموعة كتفعيل ادلعيار اجلديد أك التعديل أك التفسَت ادلتوقع أف يكوف لو ارتباط بالبيانات ادلالية لل
  .رلموعةاليت صدرت كلكن ليس من ادلتوقع أف يكوف ذلا تأثَت مادم على البيانات ادلالية لل االخرلعايَتالتفسَتات كادل

 ادلعيار أك التفسَت

يفعل للسنوات 
ادلالية اليت 

 تبدأ يف

 2014يناير  1  تعديبلت –العرض : االدكات ادلالية: (IAS 32) 32معيار احملاسبة الدكرل 

 2014يناير  1  تعديبلت – اطلفاض قيمة االصوؿ: (IAS 36) 36اسبة الدكرل معيار ادلح

 2014يناير  1   التحقق كالقياس : االدكات ادلالية: (IAS 39) 39معيار احملاسبة الدكرل 

 2015يناير  1 األدكات ادلالية (: 9)ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 

  2013يناير  1 ـالرسو( IFRIC 21) 21التفسَت رقم 
    تعديالت –العرض : االدوات المالية: (IAS 32) 32معيار المحاسبة الدولي  4.2.1

باضافة توجيهات تطبيقية دلعاجلة التناقضات يف تطبيق معايَت معيار احملاسبة الدكرل  32تقـو التعديبلت على معيار احملاسبة الدكرل رقم 
 : ة يف اجملالُت التاليُتلتسوية االصوؿ كاخلصـو ادلارل 32رقم 

 "لديها حاليا حق قانوين ملـز للتسوية"معٌت  •
 . اف بعض اصبارل انظمة التسوية قد تعترب معادلة لصايف التسوية •

ال تتوقع االدارة تأثَتا جوىريا . كسيطلب تطبيقها بأثر رجعي 2014يناير  1يتم تفعيل التعديبلت للفًتات السنوية اليت تبدأ يف اك بعد 
. البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة من ىذه التعديبلت على

 

 معدل –انخفاض قيمة االصول :(IAS 36) 36معيار المحاسبة الدولي رقم  4.2.2
باحلد من الظركؼ اليت يطلب فيها االفصاح عن مبلغ االصوؿ اك الوحدات ادلنتجة  36تقـو التعديبلت على معيار احملاسبة الدكرل رقم       

ادلمكن اسًتداده ككذلك توضيح االفصاحات ادلطلوبة كتقدًن متطلبات كاضحة لبلفصاح عن سعر اخلصم ادلستخدـ يف ربديد  للنقد
كذلك ( استنادا اذل القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد)حيث يتم ربديد ادلبلغ ادلمكن اسًتداده ( اك االنعكاسات)اطلفاض القيمة 

ال تتوقع االدارة ام اثر . 2014يناير  1يتم تطبيق التعديبلت على الفًتات السنوية اليت تبدأ يف اك بعد . يةباستخداـ تقنية تقييم حاؿ
 . جوىرم على البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة من ىذه التعديبلت

 

 معدل - التحقق والقياس : االدوات المالية: (IAS 39) 39معيار المحاسبة الدولي  4.2.3
، لن تكوف ىناؾ حاجة لوقف زلاسبة "ذبديد ادلشتقات كاستمرار زلاسبة التحوط" 39يبلت معيار احملاسبة الدكرل رقم دبوجب تعد

 1يتم تفعيل التعديبلت للفًتات السنوية اليت تبدأ يف اك بعد . التحوط اذا مت ذبديد مشتقات التحوط شريطة االلتزاـ ببعض ادلعايَت
 . ادلبكر مع السماح بالتطبيق 2014يناير 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو / تابع 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية / تابع      . 4
المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد   /تابع           4.2

 األدوات المالية(: 9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.2.4
إف . التحقق كالقياس –ألدكات ادلالية ا: 39رقم  (IAS)استبداؿ كامل معيار احملاسبة الدكرل  IASBرللس معايَت احملاسبة الدكلية  ينوم

حىت تارؼلو، مت اصدار الفصوؿ ادلتعلقة .  يتم اصداره على مراحل( IFRS 9) ( 9)رقم ىو العيار الدكرل للتقارير ادلالية بديل اؿعيار ادل
كال تزاؿ الفصوؿ األخرل ادلتعلقة بطرؽ . كالتصنيف كالقياس كاالستبعاد ادلتعلقة باألصوؿ كاخلصـو ادلالية كزلاسبة التحوطبالتحقق 

 .كسيتم ربديد التاريخ الفعلي للمعيار بالكامل بعد االنتهاء من ظلوذج اطلفاض القيمة اجلديدة .اطلفاض القيمة قيد التطوير
، قررت جلنة معايَت احملاسبة الدكلية النظر مؤقتا يف اجراء تعديبلت زلدكدة على ظلوذج تصنيف 2013 باالضافة اذل ذلك، يف نوفمرب

 . كذلك دلعاجلة أمور التطبيق 9االصوؿ ادلالية للمعيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم 
ديسمرب  30جارة كالصناعة يف دكلة الكويت قررت يف ، إال أف اللجنة الفنية ادلنبثقة عن كزارة الت ذا ادلعيارلو التطبيق ادلبكربالرغم من 

.  ، تأجيل التطبيق ادلبكر ذلذا ادلعيار حىت اشعار آخر 2009
لكن ، ال تتوقع اإلدارة تطبيق التعديبلت .  رلموعةدل تقم اإلدارة بتقييم التأثَت احملتمل من ىذه التعديبلت على البيانات ادلالية لل

 .كبالتارل يستطيعوف عمل تقييم شامل لتأثَت التغَتات ( IFRS 9)  9عيار الدكرل للتقارير ادلالية رقم حىت يتم نشر صبيع اقساـ ادل
 

 

 الرسوم ( IFRIC 21) 21التفسير رقم  4.2.5
ضح كا يو. بتحديد احلالة ادللزمة لتحقق التزاـ دبثابة النشاط الذم ػلفز دفع الرسـو كفقا للقانوف ذم الصلة 21يقـو التفسَت رقم 

 . كمبدأ االستمرارية ال يعٍت باف احلالة ادللزمة قد حدثت" االلزاـ االقتصادم"التفسَت باف
، أ 21يوفر التفسَت رقم  يتم ربقق االلتزاـ تدرغليا اذا حدثت احلالة ادللزمة خبلؿ فًتة ( التوجيهات التالية حوؿ ربقق التزاـ لدفع الرسـو
ال . حوؿ التوصل اذل حد ادىن، عندىا يتم ربقق االلتزاـ عند التوصل اذل ذلك احلد االدىناذا مت ربفيز االلتزاـ ( من الزمن، ك ب

يتم . زبضع اجملموعة حاليا اذل اية رسـو ىامة لذا فانو ال يتوقع من ىذا التعديل اف يكوف لو اثرا جوىريا على البيانات ادلالية للمجموعة
 .2014يناير  1دأ يف اك بعد للفًتات السنوية اليت تب 21تفعيل التفسَت رقم 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5

 .اف اىم السياسات احملاسبية ك أسس القياسات احملاسبية ادلستخدمة يف اعداد البيانات ادلالية اجملمعة ملخصة أدناه 
أسس التجميع    5.1  
.  األـ ك صبيع شركاهتا التابعة لشركة للمجموعة ذبمع ا البيانات ادلاليةإف 
تسيطر اجملموعة على ادلنشأة عندما . اليت تسيطر عليها اجملموعة( دبا فيها ادلنشآت ادلهيكلة)شركات التابعة ىي صبيع ادلنشآت اؿ

تتعرض اجملموعة لػ، اك يكوف ذلا احلق بػ، عوائد متغَتة من مشاركتها مع ادلنشأة كيكوف ذلا القدرة على التأثَت على تلك العوائد من 
يتم ذبميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذم يتم فيو نقل السيطرة اذل اجملموعة كيتوقف ذبميعها . ل ادلنشأةخبلؿ سلطتها عل

يتم اعداد البيانات ادلالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير ك اليت ال تزيد عن ثبلثة اشهر من . من التاريخ الذم تتوقف فيو تلك السيطرة
يتم عمل التعديبلت لتعكس تأثَت ادلعامبلت اذلامة كاألحداث . كة األـ ، بإستخداـ سياسات زلاسبية شلاثلة تاريخ التقرير للشر

الرئيسية يف  اجملمعة الشركات التابعوتفاصيل  تظهر  .األخرل اليت تقع بُت ىذا التاريخ ك تاريخ التقرير للبيانات ادلالية للشركة االـ 
. ق اجملمعو حوؿ البيانات ادلارل( 7)ايضاح 

يتم عند التجميع استبعاد االرصدة كادلعامبلت اجلوىرية ادلتبادلة بُت شركات اجملموعة ، دبا فيها االرباح كاخلسائر غَت احملققة من 
 ك حيثما يتم استبعاد اخلسائر غَت احملققو من بيع اصل بُت شركات اجملموعة عند التجميع ، إال اف. العمليات بُت شركات اجملموعة 

يتم تعديل ادلبالغ ادلسجلة يف البيانات ادلالية للشركات . ىذا االصل غلب فحصة ايضا دبا يتعلق يف ىبوط القيمة بالنسبة للمجموعة 
 .التابعة ك ذلك للتأكد من توافقها مع السياسات احملاسبية ادلطبقة من قبل اجملموعة 
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السياسات المحاسبية الهامة  ملخص / تابع .   5
 أسس التجميع/ تابع     5.1

يبدأ ذبميع الشركة التابعة عندما ربصل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابعة كيتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على تلك 
التابعة ادلستحوذ عليها اك ادلستبعدة خبلؿ السنة يتم  اف االرباح اك اخلسائر كااليرادات الشاملة االخرل للشركات. الشركة التابعة

تسجيلها من التاريخ الذم ربصل فيو اجملموعة على السيطرة، اك حىت التاريخ الذم تتوقف فيو اجملموعة عن سيطرهتا على الشركة 
 . التابعة، حسب ما ىو مناسب

النسبة يف الربح اك اخلسارة كصايف االصوؿ للشركات التابعة ك  إف احلصص غَت ادلسيطرة ، تعرض كجزء من حقوؽ ادللكية ، ك ىي سبثل
تقـو اجملموعة بتوزيع احلصص من رلموع االيرادات اك اخلسائر الشاملة للشركات التابعة بُت مالكي . غَت احملتفظ هبا من قبل اجملموعة 

يف الشركات التابعة سلصصة للحصص غَت ادلسيطرة اف اخلسائر .الشركة األـ ك احلصص غَت ادلسيطرة بناءا على حصة ملكية كبلعلا 
. حىت لو كانت النتائج سبثل رصيد عجز 

اذا فقدت اجملموعة السيطرة . اف التغَت يف نسبة ملكية الشركة التابعة ، دكف فقد السيطرة يتم احملاسبة عليو كعملية ضمن حقوؽ ادللكية 
 :على الشركة التابعة فإنو يتم 

  كاخلصـو للشركة التابعة ( ضمن الشهرةيت)عدـ ربقق األصوؿ. 

  عدـ ربقق القيم ادلدرجة ألم حصة غَت مسيطرة. 

  عدـ ربقق فركقات التحويل ادلًتاكمة ، ادلسجلة ضمن حقوؽ ادللكية. 

  ربقق القيمة العادلة للمبلغ ادلستلم. 

  ربقق القيمة العادلة ألم استثمارات متبقية. 

 اخلسائر ربقق أم فائض أك عجز يف األرباح ك. 

 ألرباح احملتجزةاعادة تصنيف حصة الشركة األـ يف احملتويات احملققة سابقا يف اإليرادات الشاملة األخرل اذل األرباح كاخلسائر اك ا ،
. ادلتعلة هبا صـواخلمباشرة األصوؿ أك  استبعدت اجملموعةإذا  سيتم طلبو، كما كما ىو مناسب 

 ج االعمال اإندم    5.2
يتب احتساب ادلبلغ احملوؿ من قبل اجملموعة للحصوؿ . عة باحملاسبة على عمليات دمج االعماؿ باستخداـ طريقة الشراء تقـو اجملمو

على السيطرة على شركة تابعة كمجموع القيمة العادلة يف تاريخ الشراء لؤلصوؿ احملولة ، اك األلتزامات ادلستحقة ك احلصة يف ادللكية 
يتم تسجيل تكاليف . ، ك اليت تتضمن القيمة العادلة ألم اصل أك إلتزاـ تاتج عن ترتيبات ادلبلغ احملتمل ادلصدرة من قبل اجملموعة 

.  الشراء عند حدكثها
يقـو ادلشًتم لكل عملية دمج لبلعماؿ بقياس احلصة غَت ادلسيطرة يف حصص ادلشًتل اما بالقيمة العادلة اك باحلصة ادلكافئة لصايف 

. شًتل االصوؿ احملددة للم
اذا مت ربقيق عملية دمج االعماؿ على مراحل، فاف القيمة العادلة بتاريخ الشراء حلصة ملكية ادلشًتم احملتفظ هبا سابقا يف حصص 

 . ادلشًتل يتم اعادة قياسها اذل القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء كذلك من خبلؿ االرباح كاخلسائر
صلت عليها ك اإللتزامات اليت تكبدهتا من دمج األعماؿ بغض النظر عن ما اذا كانت مسجلة تقـو اجملموعة بتسجيل األصوؿ اليت ح

يتم قياس األصوؿ احملصوؿ عليها ك اإللتزامات ادلتكبده بشكل عاـ بقيمها . سابقا يف البيانات ادلالية للشركة ادلشًتاه قبل عملية الشراء 
  .العادلة يف تاريخ احليازة 
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ج االعمال  اإندم/ تابع      5.2
 كفقا القائمة كااللتزامات ادلنقولة ادلالية األصوؿ كتوجيهات تصنيفات مبلئمة بتقدير االدارة تقـو معُت، نشاط بشراء اجملموعة قياـ عند

 ضمن ادلوجودة ادلالية األدكات مشتقات فصل ذلك يتضمن.  الشراء بتاريخ القائمة كالظركؼ االقتصادية كالظركؼ التعاقدية للبنود
 .ادلشًتاه الشركة قبل من ادلربمة العقود

كما اف التغَتات البلحقة على القيمة . اف ام مبلغ زلتمل يتم ربويلو من قبل ادلشًتم سيتم تسجيلو بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء
اما يف األرباح اك اخلسائر اك  IAS 39عادلة للمبلغ احملتمل الذم يعترب اما اصبل اك التزاما سيتم تسجيلها كفقا دلعيار احملاسبة الدكرل اؿ

إذا مت تصنيف ادلبلغ احملتمل كحقوؽ ملكية، فانو لن تتم اعادة قياسو حىت تتم تسويتو هنائيا ضمن . كتغَت يف ايرادات شاملة اخرل
 .ات الشاملة األخرلاإليراد

( أ: بُت ما الزيادة أهنا على احتساهبا كيتم.  منفصل كبشكل تعريفها مت اليت األصوؿ قيمة تسجيل بعد الشهرة قيمة احتساب يتم
 القيمة( ج كبُت، شراؤىا، مت اليت الشركة سجبلت يف ادلسيطرة غَت للحصص ادلسجلة القيمة( ب ادلقدـ، للمقابل العادلة القيمة

 مت اليت األصوؿ لصايف الشراء بتاريخ العادلة القيمة فوؽ ادلشًتاه الشركة يف قائمة ملكية حقوؽ ألم الشراء، تاريخ يف كما دلةالعا
 نتيجة ربح تعترب اليت) الزيادة تلك تسجيل يتم أعبله، البنود رلموع عن تزيد ادلعرفة لؤلصوؿ العادلة القيم كانت اذا.  تعريفها

 .   مباشرة كاخلسائر رباحاأل ضمن( ادلفاصلة
 

الشهرة    5.3
 ايضاح أنظر.  منفصل بشكل كتسجيلها تعريفها ؽلكن ال كاليت األعماؿ دمج من الناذبة ادلستقبلية االقتصادية ادلنافع يف الشهرة تتمثل

يرجى الرجوع اذل  .مةالقي يف اذلبوط خسائر ناقصا بالتكلفة الشهرة قيمة تدرج.  مبدئي بشكل الشهرة احتساب كيفية حوؿ 5.2
.   اخلاص ببياف اجراءات اختبار اطلفاض القيمة (28)االيضاح 

 
 الزميلة الشركات في االستثمار   5.4

.  زلاصة شركات أك تابعة شركات تكوف ال كاليت عليها الفعاؿ التأثَت شلارسة اجملموعة بامكاف اليت الشركات تلك ىي الزميلة، لشركاتا
 أك بالشهرة االعًتاؼ يتم ال.  ادللكية حقوؽ طريقة باستخداـ زلاسبتها يتم ذلك كبعد بالتكلفة مبدئيا لزميلةا الشركات تسجيل يتم

. الزميلة الشركة يف االستثمار ؽلةؽ ضمن تسجيلها يتم كلكن منفصل بشكل اجملموعة حلصة العادلة القيمة يف التعديبلت
 سائراخل أك رباحاأل يف اجملموعة حبصة الزميلة الشركة يف االستثمار قيمة يضكزبف زيادة يتم ادللكية، حقوؽ طريقة استخداـ عند

 .اجملموعة سياسات مع احملاسبية السياسات دلطابقة الآلزمة التعديبلت عمل بعد الزميلة الشركة لتلك األخرل الشاملة كااليرادات
.  الشركات تلك يف اجملموعة حصة حد اذل الزميلة كالشركات موعةادلج بُت ادلعامبلت من الناذبة احملققة غَت كاخلسائر األرباح حذؼ يتم

 .قيمتها اطلفاض عدـ من التأكد لغرض ادلعامبلت بتلك ادلعنية األصوؿ اختبار يتم احملققة، غَت اخلسائر حذؼ يتم كعندما
الصحاب حقوؽ ادللكية يف الشركة  اف ىذا ؽلثل الربح ادلخصص. يتم عرض احلصة يف نتائج الشركة الزميلة يف بياف الدخل اجملمع 

. الزميلة ك بالتارل ىو الربح بعد الضريبة ك احلصص غَت ادلسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة 
 األحداث أك للمعامبلت الآلزمة التعديبلت عمل يتم. شهور ثبلثة عن ك اجملموعة الزميلة لشركاتؿ الفرؽ يف تواريخ التقرير تعدلم ال

 الزميلة الشركة قبل من ادلستخدمة احملاسبية السياسات أف.  جملموعةبُت ىذا التاريخ ك تاريخ البيانات ادلالية اجملمعة ؿ تتم اليت ةاجلوىرم
 .يف نفس الظركؼ احمليطة  الشبيهة األحداث أك ادلعامبلت تلك يف اجملموعة قبل من ادلستخدمة ذاهتا ىي

اجملموعة ما اذا كاف ىناؾ ضركرة لتسجيل خسارة إضافية يف ىبوط القيمة يف استثمار اجملموعة بعد تطبيق طريقة حقوؽ ادللكية ، ربدد 
ربدد اجملموعة يف تاريخ كل تقرير ما اذا كاف ىناؾ ام دليل موضوعي على اف االستثمار يف الشركة الزميلة قد . يف شركتها الزميلة 

عة بإحتساب مبلغ اذلبوط يف القيمة بأخذ الفرؽ بُت القيمة ادلمكن اسًتدادىا  إذا كانت ىذه ىي احلالة ، تقـو اجملمو. ىبطت قيمتو 
.  للشركة الزميلة ك قيمتها ادلدرجة ، ك تسجيل ادلبلغ ربت بند منفصل يف بياف االرباح اك اخلسائر اجملمع 

 تسجيل يتم . العادلة هتابقيم متبقية تثماراتاية اس كتسجيل بقياس اجملموعة تقـو الزميلة، الشركة على الفعاؿ التأثَت ميزة فقداف عند
بياف  ضمن  البيع تجافك ادلتبقية ستثماراتلبل العادلة كالقيمة الفعاؿ التأثَت ميزة فقداف عند الزميلة للشركة اجلارية القيمة بُت كقاتفر ةأم

.  اجملمعاالرباح اك اخلسائر 
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التقارير القطاعية  5.5
 التشغيلية، القطاعات تلك تعريف كلغرض. إدارة اصوؿ ، خزينة كاستثمارات ، عقارات كأخرل : أربعة قطاعات تشغيلية  للمجموعة

 أف حيث منفصل بشكل التشغيلية القطاعات تلك ادارة يتم.  كاخلدمات الرئيسية للمنتجات االنتاجية اخلطوط بتتبع االدارة تقـو
. ادلتداكلة باألسعار القطاعات بُت البينية ادلعامبلت كافة معاجلة يتم.  سلتلفة تكوف قطاع كل ادارة كطرؽ احتياجات
 فاف ،ذلك اذل باالضافة. ادلالية اجملمعة  البيانات ضمن ادلستخدمة ادلقاييس سياسات نفس اجملموعة تستخدـ االدارة، كألغراض
. للقطاع ادراجها يتم ال معُت، تشغيلي لقطاع ادلخصصة غَت اخلصـو أك األصوؿ

 

 االيرادات   5.6
 بشكل قياسها كؽلكن زلتملة للمجموعة االقتصادية ادلنفعة على احلصوؿ امكانية فيو يكوف الذم احلد اذل اتااليراد تسجيل يتم

. ال أـ ادلقابل ربصيل مت اذا عما النظر كبغض عليو يعتمد
. استبلمها ادلزمع أك ادلستلمة للمبالغ العادلة القيمة طريق عن قياسها كيتم اخلدمات تقدًن من االيرادات تنشأ

. قامت اجملموعة بتطبيق بنود ربقق اإليرادات التالية بشكل منفصل لكل بند معرؼ لبنود اإليرادات
 الخدمات تقديم   5.6.1

.  لزبائنها كساطة كخدمات أمانة كحسابات بنكية كاستثمارات أصوؿ، عدة ادارة من كاألتعاب كلةالعم ايرادات بتحصيل اجملموعة تقـو
: حسب الفئتُت التاليتُت على األتعاب ايرادات تقسيم كؽلكن

 معينة فًتة خبلؿ تقدؽلها مت خدمات عن ناذبة أتعاب ايرادات
 تلك تتضمن.  الفًتة تلك خبلؿ االستحقاؽ مبدأ باستخداـ معينة فًتة خبلؿ تقدؽلها يتم اليت اخلدمات أتعاب ايرادات تسجيل يتم

. أخرل ادارة كأتعاب األمانة كحسابات األصوؿ كادارة العمولة ايرادات األتعاب
 خدمية معامبلت ضمن تقدؽلها مت خدمات أتعاب ايرادات
 عن نيابة كالديوف ادلاؿ رأس ايداعات امبلتكمع الوساطة خدمات مثل زلددة استشارية خدمات تقدًن عن الناذبة اخلدمات ايرادات
. اخلدمة تقدًن من االنتهاء عند تسجيلها يتم خارجيُت، أطراؼ عن نيابة معاملة مناقشة يف ادلشاركة أك مناقشة من الناذبة أك اآلخرين

  الفوائد ايرادات 5.6.2
. لفعليا الفائدة سعر معدؿ كباستخداـ استحقاقها عندالفوائد  ايرادات تسجيل يتم

 األرباح توزيعات ايرادات 5.6.3
. األرباح تلك دفعات استبلـ حق يثبت عندما تسجيلها يتماألرباح  توزيعات ايرادات

 ايرادات ايجار 5.6.4
 .يتم احتساب ايرادات اغلار الناذبة عن العقارات اإلستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة اإلغلار

 

 التشغيلية المصاريف 5.7
.   حدكثها عند أك ادلقدمة اخلدمات استخداـ عند بياف الدخل اجملمع ضمن التشغيلية ادلصاريف سجيلت يتم

 

 االقتراض تكاليف 5.8
 األصل ىذا ربضَت من لبلنتهاء الآلزمة الفًتة خبلؿ كذلك معُت أصل انتاج أك بناء أك بشراء اخلاصة االقًتاض تكاليف رمسلة يتم

 كتكاليف ادراجها كيتم فيها حدثت اليت للفًتة كمصاريف األخرل االقًتاض تكاليف ربميل كيتم.  لبيعا لغرض أك منو ادلراد للغرض
 .سبويل
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الضرائب       5.9

  (KFAS)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي     5.9.1
من ربح اجملموعة اخلاضع للضريبة كفقا لعملية االحتساب ادلعدلة بناء على  %1حصة مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي بنسبة ربتسب 

قرار اعضاء رللس ادلؤسسة كالذم ينص على اف االيرادات من الشركات الزميلة كالتابعة، مكافآت اعضاء رللس االدارة كالتحويل اذل 
.  اؤىا من ربح السنة عند ربديد احلصةاالحتياطي القانوين غلب استثن

  (NLST)ضريبة دعم العمالة الوطنية     5.9.2
من ربح  %2.5بنسبة  2006لسنة  24كقرار كزير ادلالية رقم  2000لسنة  19ربتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية كفقا للقانوف رقم 

كطبقا للقانوف، فاف االيرادات من الشركات الزميلة كالتابعة . ةاجملموعة اخلاضع للضريبة بعد خصم اتعاب اعضاء رللس االدارة للسن
.  كتوزيعات االرباح النقدية من الشركات ادلدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية غلب خصمها من ربح السنة

الزكاة     5.9.3
.  2007ديسمرب  10السارم ادلفعوؿ اعتبارا من  58/2007من ربح اجملموعة كفقا لقرار كزارة ادلالية رقم  %1ربتسب حصة الزكاة بنسبة 

 الضريبة على الشركات التابعة االجنبية     5.9.4
ربتسب الضريبة على الشركات التابعة االجنبية على اساس اسعار الضرائب ادلطبقة كادلقررة طبقا للقوانُت السائدة كلوائح كتعليمات 

. تعمل فيها تلك الشركات التابعة الدكؿ اليت
 ممتلكات وآالت ومعدات      5.10

تدرج ادلمتلكات اليت مت إنشاءىا لغرض اإلستخداـ يف اإلنتاج أك اإلغلار أك ألغراض إدارية أك الغراض دل يتم ربديدىا بعد بالتكلفة  
 تكبدىا حسب تشمل ىذه التكاليف التكاليف ادلهنية لؤلصوؿ ادلؤىلة كتكاليف اإلقًتاض اليت مت. ناقصان أم اطلفاض يف القيمة

 .إف إستهبلؾ ىذه األصوؿ كإستهبلؾ األصوؿ األخرل يبدأ عندما تصبح جاىزة لئلستخداـ. السياسات احملاسبية للمجموعة
كادلمتلكات ربت التطوير خبلؿ العمر اإلفًتاضي ادلقدر  ملك حر يعترب اإلستهبلؾ شطب من تكلفة األصوؿ ماعدا األراضي

يتم مراجعة القيمة اإلسًتدادية كطريقة اإلستهبلؾ سنويان كيأخذ أم تغيَت عليها يف اإلعتبار خبلؿ . باشربإستخداـ طريقة اإلستهبلؾ ادل
 . الفًتات الآلحقة 

 . ملك حر ال يتم استهبلؾ األراضي
 .يتم إستهبلؾ ادلباين على األراضي ادلستأجرة على حسب مدة اإلغلار

 . يارات، كاليخوت بالتكلفة ناقصان االستهبلؾ ادلًتاكم كأم اطلفاض يف القيمةكالتجهيزات، الساالثاث اآلالت كادلعدات،  تدرج
مها بعد تلك الفًتة دبا يعادؿ ممُت متخصصُت كاليت مت تقيمن قبل مقيّي  سنة بعد طرح القيمة اإلسًتدادية 15تستهلك الطائره على مدة 

. من قيمة الطائرة  85%
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ممتلكات وآالت ومعدات  / تابع      5.10
: كما يلياألعمار اإلنتاجية ادلقدرة على مدل القسط الثابت بطريقة االستهبلؾ ػلتسب 

 سنة 50  مباين ملك حر 

 على مدل فًتة التأجَت مباين على أراضي مستأجرة 

 سنوات  7  -5 آالت كمعدات 

 سنوات 10  -5 أثاث كذبهيزات 

 سنوات 5  -4 سيارات 

 سنوات 10 ؼلت 

 سنة 15 طائرة
ية الربح أك اخلسائر الناذبة عن بيع أك إنتهاء مدة ادلمتلكات كاآلالت كادلعدات ربدد على أهنا الفرؽ بُت عوائد ادلبيعات كالقيمة الدفًت

. لؤلصل كتدرج يف بياف الدخل اجملمع
 

 االستثمارية العقارات   5.11
 ظلوذج باستخداـ زلاسبتها كيتم ؽلتها،ؽ يف الزيادة لغرض أك/ ك التأجَت لغرض هبا احملتفظ العقارات تلك االستثمارية العقارات سبثل

. العادلة القيمة
كيا كتدرج يف بياف ادلركز ادلارل اجملمع الحقا اعادة تقييم العقارات االستثمارية سن يتم.  مبدئيا بالتكلفة االستثمارية العقارات قياس يتم

 دبوقع يتعلق فيما خاصة العقارات تقييم يف كافية خربة ذلم زلًتفُت خارجيُت مُتمقيّي  قبل كيتم ربديد ىذه القيم من. بقيمها العادلة
. السوؽ من باثباتات مؤيدة االستثمارية العقارات تلك كطبيعة

 ربت اخلسائر أك األرباح ضمن العقار بيع عن أك العادلة القيمة يف فركقات عن ناذبة سواء رخسائ أك أرباح بأم مباشرة االعًتاؼ يتم
". االستثمارية للعقارات العادلة القيمة يف التغَت" بند

رم بالنسبة للتحويل من العقار االستثما. تتم التحويبلت اذل اك من العقارات االستثمارية فقط عندما يكوف ىناؾ تغَت يف االستخداـ
فاذا اصبح العقار الذم . اذل عقار يشغلو ادلالك، فاف التكلفة ادلعتربة للمحاسبة البلحقة ىي القيمة العادلة بتاريخ التغَت يف االستخداـ

يشغلو ادلالك عقارا استثماريا، عندىا تقـو اجملموعة باحتساب ىذا العقار كفقا للسياسة الظاىرة ضمن بند ادلمتلكات كاآلالت 
.  حىت تاريخ التغَت يف االستخداـ كادلعدات

 

العقار قيد التطوير  5.12
التنفيذ ، كاليت مت إدراجها بالتكلفة أك صايف القيمة اليت ؽلكن ربقيقها ايهما / التطوير  قيدالتطوير عقارات للمتاجرة  قيدسبثل العقارات 

يتم اضافة الدفعات ادلقدمة لشراء العقارات كالتكاليف  .تتضمن التكاليف كل من تكلفة األرض كاإلنشاء ، التصميم ادلعمارم . أقل
كؿ ادلتعلقة هبا مثل األتعاب ادلهنية ، أتعاب ادارة ادلشركع كالتكاليف اذلندسية اخلاصة بادلشركع عند تنفيذ األنشطة البلزمة جلعل األص

.  اكتمالو على حساب العقارات ربت التطوير تضاؼ التكاليف ادلباشرة منذ ابتداء ادلشركع كحىت. جاىزه لبلستعماؿ ادلقصود منها 
عند اإلكتماؿ ربوؿ العقارات . يتحدد اكتماؿ ادلشركع عند اصدار شهادة اإلصلازات اك عندما ربدد اإلدارة ادلشركع على أنو قد اكتمل

.  غَت ادلباعة اذل عقارات للمتاجرة 
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 اعمال رأسمالية قيد التنفيذ   5.13
تشمل األعماؿ الرأمسالية قيد التنفيذ تكلفة األراضي مطركحا منها أم اطلفاض يف القيمة كيتم مراجعة القيمة اجلارية لؤلراضي حسب 

سًتدة ، كيف ىذه احلالة كعند اطلفاض قيمة تلك الظركؼ للتأكد من عدـ إطلفاض قيمتها أك أف قيمتها اجلارية اصبحت غَت ـ
 . األراضي يتم زبفيض القيمة اجلارية اذل القيمة ادلمكن اسًتدادىا 

كما تتضمن األعماؿ الرأمسالية قيد التنفيذ تكلفة اإلنشاء كالتصميم ادلعمارم كالدفعات ادلقدمة لشراء العقارات كالنفقات األخرل 
شاريع تلك العقارات ، كيتم رمسلتها حلُت ات كالتكاليف اذلندسية ادلتعلقة مبىنية كمصاريف إدارة العقارادلتعلقة هبا مثل األتعاب ادل

كما يتم رمسلة كافة التكاليف ادلباشرة على ادلشاريع من تاريخ حدكثها حىت . تصبح تلك العقارات جاىزة لؤلىداؼ ادلرجوه منها 
. إنتهاء ادلشركع

االصول غير الملموسة   5.14
اف تكلفة االصوؿ غَت ادللموسة . االصوؿ غَت ادللموسة اليت يتم شراؤىا بصورة منفصلة يتم قياسها عند التحقق ادلبدئي بالتكلفة

كبعد التحقق ادلبدئي، تدرج االصوؿ غَت ادللموسة . ادلشًتاة يف عملية دمج االعماؿ تتمثل يف القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء
التطوير ادلنتجة داخليا، باستثناء تكاليف كما اف االصوؿ غَت ادللموسة . م اطفاء مًتاكم كخسائر يف اطلفاض القيمةبالتكلفة ناقصا ا

.  ادلرمسلة، ال يتم رمسلتها كتظهر النفقات يف بياف الدخل اجملمع يف السنة اليت ربدث فيها تلك النفقات
. اف تكوف زلددة اك غَت زلددة يتم تقييم االعمار االنتاجية لبلصوؿ غَت ادللموسة اما

اف االصوؿ غَت ادللموسة ذات االعمار احملددة يتم اطفاؤىا طواؿ العمر االقتصادم االنتاجي كيتم تقييمها للتأكد من عدـ اطلفاض 
س ذم كما اف فًتة كطريقة االطفاء لبلصل غَت ادللمو. قيمتها كلما كاف ىناؾ مؤشرا باف االصل غَت ادللموس قد تنخفض قيمتو

اف التغَتات يف العمر االنتاجي ادلتوقع اك النموذج ادلتوقع . العمر االنتاجي احملدد تتم مراجعتها على االقل يف هناية كل سنة مالية
 االستهبلؾ ادلنافع االقتصادية ادلستقبلية اجملسدة يف االصل يتم احتساهبا بتغيَت فًتة اك طريقة االطفاء، حسب االقتضاء، كتتم معاملتو

.  كتغَتات يف التقديرات احملاسبية
اما بالنسبة لبلصوؿ غَت . اف مصاريف االطفاء على االصوؿ غَت ادللموسة ذات االعمار احملددة يتم تسجيلها يف بياف الدخل اجملمع

ا اشارت االحداث اك ادللموسة ذات االعمار االنتاجية غَت احملددة فيتم اختبارىا سنويا اك تكرارا للتأكد من عدـ اطلفاض قيمتها اذ
ال يتم اطفاء مثل تلك . التغَتات يف الظركؼ اذل اف القيمة ادلدرجة قد تنخفض قيمتها، اما بصورة فردية اك دبستول كحدة انتاج النقد

تقييم  اف العمر االنتاجي لبلصل غَت ادللموس ذم العمر غَت احملدد تتم مراجعتو سنويا لتحديد فيما اذا كاف. االصوؿ غَت ادللموسة
فاف دل يكن االمر كذلك، فاف التغَت يف تقييم العمر االنتاجي من غَت زلدد اذل زلدد يتم على . العمر غَت احملدد ما زاؿ ػلظى بالتأييد

.  اساس مستقبلي
ادلدرجة لبلصل  االرباح اك اخلسائر الناذبة عن عدـ ربقق االصل غَت ادللموس يتم قياسها كالفرؽ بُت صايف عائدات االستبعاد كالقيمة

.   كيتم تسجيلها يف بياف الدخل اجملمع عند عدـ ربقق ذلك االصل
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اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير المالية   5.15
(. للنقد  كحدات منتجة) كبَت بشكل نقدية تدفقات اذل تشَت مستويات أدىن اذل صوؿاأل ذبميع يتم االطلفاض، مبلغ تقدير لغرض
. للنقد منتجة كحدة أنو على اآلخر البعض اختبار كيتم منفرد كبشكل األصوؿ تلك من بعض قيمة اطلفاض اختبار يتم عليو، كبناء
 أقل كسبثل األعماؿ دمج نتيجة العوائد من انسيابية تولد أف كقعادلت من يكوف كاليت للنقد الوحدات ادلنتجة تلك على الشهرة توزيع يتم

. الشهرة مراقبة لغرض الدمج ىذا من ادلرجوة للعوائد اجملموعة ادارة قبل من كضعو مت تقدير
لقطاعاهتا  احملددة من قبل ادارة اجملموعة على اهنا معادلة)عليها  الشهرة توزيع مت كاليت تلك ادلنتجة للنقد الوحدات اختبار يتم

 يف للنقد ادلنتجة الوحدات أك األخرل األصوؿ مفردات كافة اختبار يتم كما.  سنوم كبشكل القيمة يف االطلفاض لغرض (التشغيلية
.  اسًتدادىا ادلمكن من يكوف ال قد ادلدرجة القيمة أف اذل تشَت تغَتات أك ظركؼ ىناؾ تكوف كقت أم
 ناقصا العادلة القيمة كىي) ربقيقها ادلمكن كالقيمة للنقد ادلنتجة الوحدة أك لؤلصل درجةادل القيمة بُت ما بالفرؽ االعًتاؼ يتم

 االدارة تقـو االستخداـ، قيد األصل قيمة تقدير كلغرض. القيمة يف اطلفاض كخسارة ،(االستخداـ قيد األصل قيمة بيع تكاليف
 لتلك احلالية القيمة احتساب لغرض معقوؿ فائدة سعر تقدير ككذلك األصل ىذا من ادلتوقعة ادلستقبلية النقدية التدفقات بتقدير

 معتمدة تقديرية موازنة بآخر مباشرة مرتبطة تكوف القيمة اطلفاض الختبار ادلستخدمة ادلعلومات بأف علما. ادلستقبلية النقدية التدفقات
 منفصل بشكل اخلصم سعر تقدير يتم كما.  األصوؿ تطويرك اذليكلة اعادة تأثَت الستبعاد الضركرة عند تعديلها يتم كاليت للمجموعة،

. االدارة قبل من تقديرىا مت كما األصل ذلذا ادلصاحبة للمخاطر انعكاس ؽلثل كىو حدة للنقد على منتجة كحدة كلكل
 االطلفاض ىذا من بقىت ما توزيع كيتم. األصل هبذا ادلرتبطة للشهرة اجلارية القيمة لتخفيض أكال القيمة اطلفاض مبلغ استخداـ يتم

 السابق يف زبفيض قيمتها مت اليت األصوؿ قيمة تقدير اعادة الحقا يتم الشهرة، كباستثناء. نسبتو حسب كل األخرل األصوؿ على
. اجلارية قيمتو اذل األصل ىذا يعود حىت االطلفاض ىذا قيمة رد الحقا يتم كما

االدوات المالية   5.16
دئي وعدم التحقق  التحقق، القياس المب 5.16.1

عدلة يتم ربقق األصوؿ كاخلصـو ادلالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف األحكاـ التعاقدية لؤلداة ادلالية كتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة ادل
مبُت ادناه . العادلةبتكاليف ادلعامبلت، باستثناء تلك ادلدرجة بالقيمة العادلة من خبلؿ االرباح اك اخلسائر كاليت تقاس مبدئيا بالقيمة 

.   القياس البلحق لبلصوؿ كاخلصـو ادلالية
اما  ( أك جزء من اصل مارل أك جزء من رلموعة أصوؿ مالية شلاثلة اذا كاف ذلك مناسبا)يتم استبعاد اصل مارل 

   عندما ينتهي احلق يف استبلـ التدفقات النقدية من تلك االصوؿ ادلالية
 ازؿ عن حقها باستبلـ التدفقات النقدية من االصل أك عندما تتحمل اجملموعة اإللتزاـ بدفع أك عندما تقـو اجملموعة بالنت

أك " القبض كالدفع"التدفقات بالكامل دكف تأخَت مادم اذل طرؼ ثالث دبوجب ترتيب 
اف تقـو اجملموعة بتحويل كافة سلاطر كمزايا األصل أك  ( أ)
. قامت بتحويل السيطرة على األصل  كلكنظ بكافة سلاطر كمزايا األصل اف ال تقـو اجملموعة بتحويل أك االحتفا( ب)
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التنازؿ عن حقها يف استبلـ التدفقات النقدية من االصل اك تكوف قد دخلت يف ترتيب القبض كالدفع كدل تقم عندما تقـو اجملموعة ب

بتحويل اك االحتفاظ جوىريا بكافة سلاطر كمزايا االصل اك ربويل السيطرة على االصل، عندىا يتم ربقق اصل جديد اذل مدل التزاـ 
.  اجملموعة ادلتواصل بذلك االصل

عند استبداؿ التزاـ مارل حارل . قق التزاـ مارل عندما يتم االعفاء من اإللتزاـ احملدد اك الغاؤه اك انتهاء صبلحية استحقاقو ال يتم تح
بآخر من نفس ادلقرض بشركط سلتلفة بشكل كبَت ، اك بتعديل شركط اإللتزاـ ادلارل احلارل بشكل جوىرم، يتم معاملة ىذا التبديل اك 

. لبللتزاـ األصلي كربقق لبللتزاـ اجلديد ، كيدرج الفرؽ يف القيمة الدفًتية ذات الصلة يف بياف الدخل اجملمع التعديل كعدـ ربقق
التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية      5.16.2

تالية عند التحقق لغرض القياس البلحق، فاف االصوؿ ادلالية، غَت تلك احملددة كالنافذة كادكات ربوط، يتم تصنيفها اذل الفئات اؿ
:  ادلبدئي

قركض كذمم مدينة   • 
 األرباح اك اخلسائرأصوؿ مالية بالقيمة العادلة من خبلؿ • 
أصوؿ مالية متاحة للبيع  • 

زبضع للمراجعة للتأكد من عدـ اطلفاض ،  األرباح اك اخلسائراف كافة االصوؿ ادلالية، غَت تلك احملددة بالقيمة العادلة من خبلؿ 
على االقل بتاريخ كل تقرير مارل كذلك لتحديد فيما اذا كاف ىناؾ ام دليل موضوعي باف احد االصوؿ ادلالية اك رلموعة قيمتها 

.  يتم تطبيق معايَت سلتلفة لتحديد اطلفاض القيمة لكل فئة من فئات االصوؿ ادلالية ادلبينة ادناه. اصوؿ مالية قد اطلفضت قيمتها
ؼ ادلتعلقة باالصوؿ ادلالية ادلسجلة يف االرباح اك اخلسائر تظهر ضمن تكاليف التمويل، ايرادات التمويل اك اف كافة االيرادات كادلصارم

  . البنود ادلالية االخرل، باستثناء اطلفاض قيمة الذمم التجارية ادلدينة كاليت تظهر ضمن ادلصاريف االخرل
   القروض والذمم المدينة •       

 التحقق بعد. النشطة ادلالية األسواؽ يف مدرجة غَت زلددة دفعات تتضمن مشتقة غَت مالية أصوؿ دلدينةا كالذمم القركض تعترب
.  القيمة يف اطلفاض أم ناقصا الفعلي، الفائدة معدؿ على بناء ادلطفأة التكلفة طريقة باستخداـ ادلالية األصوؿ تلك قياس يتم ادلبدئي،

 . مادم غَت اخلصم ىذا فيكو عندما األرصدة تلك خصم الغاء كيتم
 أف على كاقعية دالئل ىناؾ يكوف أك لفًتة استحقوا قد يكونوا عندما ادلدينة اجلوىرية األرصدة قيمة اطلفاض مدل مراجعة عادة يتم

 مراجعة يتم فردم، بشكل القيمة منخفضة اعتبارىا ؽلكن ال اليت ادلدينة للذمم بالنسبة. التسديد يف زبفق سوؼ ادلدينة اجلهات احدل
عند ذلك . هبا احمليطة ادلخاطر من كغَتىا كبادلنطقة هبا اخلاص التشغيلي بالقطاع ربطها طريق عن كذلك كمجموعة قيمتها اطلفاض

.  يستند تقدير خسارة اطلفاض القيمة على معدالت التخلف التارؼلية االخَتة للجهة ادلدينة لكل رلموعة زلددة
ت بنك الكويت ادلركزم، يتم أخذ سلصص عاـ كحد أدىن على صبيع التسهيبلت االئتمانية ادلطبقة باالضافة اذل ذلك ككفقا لتعليما

. كاليت دل يتم أخذ سلصص ذلا على كجو التحديد( بعد خصم فئات معينة من الضماف)
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، أصدر بنك الكويت ادلركزم تعميم بتعديل أساس احتساب ادلخصصات على التسهيبلت حيث مت تغيَت نسبة  2007يف مارس 
 1كتسرم ىذه النسب ادلعدلو اعتباران من  .على التسهيبلت غَت النقدية %0.5 كعلى التسهيبلت النقدية  %1إذل  %2ادلخصص من 

، أجاز بنك  2008خبلؿ سنة . على صايف الزيادة يف التسهيبلت ، بعد خصم بعض فئات الضمانات خبلؿ فًتة التقرير 2007يناير 
إلحتياطي يف بياف الدخل اجملمع على أف يتم ربويل ادلبلغ اذل ا %1الكويت ادلركزم للمجموعة عكس فائض ادلخصص العاـ نسبة 

. العاـ
:  تقـو اجملموعة بتصنيف القركض كالذمم ادلدينة اذل الفئات التالية

  القركض كالسلف• 
تتمثل القركض كالسلف يف اصوؿ مالية تنتجها اجملموعة بتقدًن االمواؿ مباشرة اذل ادلقًتض كىي ذات دفعات ثابتة اك زلددة كغَت 

.  مدرجة يف سوؽ نشط
  نةالذمم التجارية ادلدم• 

يتم تقدير الديوف ادلشكوؾ يف . تظهر الذمم التجارية ادلدينة دببلغ الفاتورة االصلي ناقصا سلصص ام مبالغ غَت قابلة للتحصيل
.  يتم شطب الديوف ادلعدكمة عند حدكثها. ربصيلها عندما ال يكوف ىناؾ احتماؿ لتحصيل ادلبلغ بالكامل

  النقد كشبو النقد• 
د من نقد يف الصندكؽ ككدائع ربت الطلب باالضافة اذل استثمارات اخرل قصَتة االجل كعالية السيولة ؽلكن يتكوف النقد كشبو النق

.  ربويلها بسهولة اذل مبالغ معركفة من النقد كال زبضع دلخاطر ىامة من التغَتات يف القيمة
  

  األرباح او الخسائراالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل • 
يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك  األرباح اك اخلسائرالستثمارات كاصوؿ مالية زلددة بالقيمة العادلة من خبلؿ اف تصنيف ا
فعندما ال يتم تصنيفها كاستثمارات زلتفظ هبا لغرض ادلتاجرة لكن ذلا قيم عادلة متاحة ؽلكن االعتماد عليها كالتغَتات . االستثمارات

درج كجزء من بياف الدخل يف حسابات االدارة، عندىا يتم تصنيفها كاستثمارات زلددة بالقيمة العادلة من خبلؿ يف القيمة العادلة ت
كما اف صبيع االدكات ادلالية ادلشتقة تندرج ربت ىذه الفئة، باستثناء تلك االدكات احملددة . عند التحقق ادلبدئي االرباح أك اخلسائر

  .ؽ عليها متطلبات زلاسبة التحوططبكالنافذة كادكات ربوط كاليت ت
 

كما اف القيم العادلة لبلصوؿ ادلالية . يتم قياس االصوؿ يف ىذه الفئة بالقيمة العادلة كاالرباح اك اخلسائر تسجل يف االرباح اك اخلسائر
.  جود سوؽ نشطيف ىذه الفئة يتم ربديدىا بالرجوع اذل معامبلت االسواؽ النشطة اك باستخداـ تقنيات تقييم عند عدـ ك
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   االصول المالية المتاحة للبيع• 
ىي اصوؿ مالية غَت مشتقة اما زلددة ذلذه الفئة اك غَت مؤىلة الدراجها يف ام فئات اخرل لبلصوؿ  اف االصوؿ ادلالية ادلتاحة للبيع

.  ادلالية
اف االصوؿ ادلالية اليت ال ؽلكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليو يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اطلفاض القيمة، اف 

اف صبيع االصوؿ ادلالية االخرل ادلتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة . يف االرباح اك اخلسائريتم تسجيل تكاليف اطلفاض القيمة . كجدت
كما اف االرباح كاخلسائر تسجل يف االيرادات الشاملة االخرل كتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوؽ ادللكية، . العادلة

عند استبعاد . جنبية على االصوؿ النقدية  تسجل يف االرباح اك اخلسائرباستثناء خسائر اطلفاض القيمة، كفركقات ربويل العمبلت اال
االصل اك ربديده على انو قد اطلفضت قيمتو، فاف االرباح اك اخلسائر الًتاكمية ادلسجلة يف االيرادات الشاملة االخرل يتم اعادة 

.  عادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرلتصنيفها من احتياطي حقوؽ ادللكية اذل االرباح اك اخلسائر كتظهر كتعديل ا
تقـو اجملموعة بتاريخ كل تقرير مارل بالتقييم فيما اذا كاف ىناؾ دليل موضوعي على اف احد االصوؿ ادلالية ادلتاحة للبيع اك رلموعة 

ة للبيع، يتضمن الدليل ففي حاؿ استثمارات االسهم ادلصنفة كاصوؿ مالية متاح. اصوؿ مالية متاحة للبيع قد اطلفضت قيمتها
مقابل التكلفة " االطلفاض اجلوىرم"يتم تقييم . ادلوضوعي اطلفاضا جوىريا اك متواصبل يف القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفتو

كاف ىناؾ دليل كحيثما . مقابل الفًتة اليت كانت فيها القيمة العادلة ربت تكلفتها االصلية" االطلفاض ادلتواصل"االصلية لبلستثمار ك 
.  على اطلفاض القيمة، يتم حذؼ اخلسارة الًتاكمية من االيرادات الشاملة االخرل كيتم تسجيلها يف بياف الدخل اجملمع

جيل رد خسائر اطلفاض القيمة يف االيرادات الشاملة االخرل، باستثناء االصوؿ ادلالية اليت ىي عبارة عن اكراؽ دين تسجل يف تس يتم
  .   خلسائر فقط اذا كاف باالمكاف ربط الرد بشكل موضوعي حبدث حصل بعد تسجيل خسارة اطلفاض القيمةاالرباح اك ا

.  تتضمن اخلصـو ادلالية للمجموعة قركض كذمم ذبارية دائنة كذمم دائنة اخرل
:  يعتمد القياس البلحق للخصـو ادلالية على تصنيفها على النحو التارل

 االرباح أو الخسائر المحددة بالقيمة العادلة من خالل  الخصوم المالية بخالف تلك• 
دائنوف كارصدة دائنة أخرل، مستحق اذل أطراؼ ذات صلو، يتم تصنيف . تدرج ىذه اخلصـو باستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعلية

. االرباح أك اخلسائركخصـو مالية خببلؼ تلك احملددة بالقيمة العادلة من خبلؿ  قركض ، دفعات مستلمة مقدما من عمبلء
  الذمم التجارية الدائنة• 

.  يتم تسجيل اخلصـو دلبالغ سيتم دفعها يف ادلستقبل عن بضائع كخدمات استلمت سواء صدر هبا فواتَت من قبل ادلورد اـ دل تصدر
  القركض• 

جل االرباح كاخلسائر يف بياف الدخل كما تس. تقاس كافة القركض الحقا بالتكلفة ادلطفأة باستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعلية
.  عملية االطفاء( EIR)اجملمع عندما يتم عدـ ربقق اخلصـو ايضا باستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعلية 

  دفعات مستلمة مقدما من عمبلء• 
. ة البيعسبثل الدفعات ادلقدمة من العمبلء األمواؿ ادلستلمة من العمبلء عن اقساط العقارات دبوجب شركط اتفاقي
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ة االحتساب تأخذ بعُت االعتبار اف عملي. يتم احتساب ىذه التكلفة باستخداـ طريقة الفائدة الفعلية ناقصا سلصص اطلفاض القيمة
.  ام عبلكة اك خصم على الشراء كتتضمن تكاليف كرسـو ادلعاملة اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية

 
محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد   5.16.5

س تاريخ ادلتاجرة، ام بالتاريخ الذم تلتـز فيو لبلصوؿ ادلالية يتم تسجيلها على اسا" بالطرؽ ادلعتادة"اف صبيع ادلشًتيات كادلبيعات 
اف ادلشًتيات اكادلبيعات بالطرؽ ادلعتادة ىي مشًتيات اك مبيعات االصوؿ ادلالية اليت تتطلب تسليم . ادلنشأة بشراء اك بيع االصوؿ

.   االصوؿ خبلؿ اطار زمٍت يتم ربديده بالنظم اك بالعرؼ السائد يف االسواؽ
  

دوات المالية  تسوية اال 5.16.6
حاليا يتم تسوية االصوؿ كاخلصـو ادلالية كيتم ادراج صايف ادلبلغ يف بياف ادلركز ادلارل اجملمع فقط اذا كاف ىناؾ حق قانوين قابل للتنفيذ 

.  لتسوية ادلبالغ ادلسجلة ككانت ىناؾ نية للتسوية على اساس صايف اك لتحقق االصوؿ كتسوية اخلصـو يف آف كاحد
 

القيمة العادلة لالدوات المالية       5.16.7
درجة اف القيمة العادلة لبلدكات ادلالية اليت يتم تداكذلا يف اسواؽ نشطة بتاريخ كل تقرير مارل يتم ربديدىا بالرجوع اذل اسعار السوؽ ادل

، دكف ام خصم خاص بتكاليف (سعر العرض للمراكز ادلالية الطويلة كسعر الطلب للمراكز ادلالية القصَتة)اك اسعار ادلتداكلُت 
.  ادلعاملة

كىذه التقنيات . بالنسبة لبلدكات ادلالية اليت ال يتم تداكذلا يف سوؽ نشط، يتم ربديد القيمة العادلة ذلا باستخداـ تقنيات تقييم مناسبة
داة مالية اخرل شلاثلة بصورة قد تتضمن استخداـ معامبلت على اسس ذبارية حديثة يف السوؽ؛ الرجوع اذل القيمة العادلة احلالية ال

.  جوىرية؛ ربليل تدفقات نقدية سلصومة اك اساليب تقييم اخرل
 .(44) رقمربليل القيم العادلة لبلدكات ادلالية كتفاصيل اخرل عن كيفية قياسها متوفرة يف االيضاح 
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حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح   5.17
.  يتمثل رأس ادلاؿ يف القيمة االمسية لبلسهم اليت مت اصدارىا كدفعها

كام تكاليف معامبلت مرتبطة باصدار االسهم يتم . تتضمن عبلكة اصدار االسهم ام عبلكات يتم استبلمها عند اصدار رأس ادلاؿ
   .عبلكة االصدارخصمها من 

يتكوف االحتياطي القانوين كاالختيارم من سلصصات الرباح الفًتة احلالية كالسابقة كفقا دلتطلبات قانوف الشركات التجارية كعقد 
.  تأسيس الشركة االـ

:  تتضمن البنود االخرل حلقوؽ ادللكية ما يلي
كيل العمبلت االجنبية الناذبة عن ربويل البيانات ادلالية كالذم يتكوف من فركقات تح –احتياطي ربويل العمبلت االجنية  •

للشركات االجنبية للمجموعة اذل الدينار الكوييت 
كالذم يتكوف من االرباح كاخلسائر ادلتعلقة باالصوؿ ادلالية ادلتاحة للبيع  –احتياطي القيمة العادلة • 

كصبيع ادلعامبلت مع مالكي الشركة االـ تسجل بصورة . ة احلالية كالسابقةتتضمن االرباح احملتفظ هبا كافة االرباح احملتفظ هبا للفًت
.  منفصلة ضمن حقوؽ ادللكية

توزيعات االرباح ادلستحقة الصحاب حقوؽ ادللكية تدرج يف اخلصـو االخرل عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية 
.  العمومية

 
أسهم الخزينة   5.18

. اسهم الشركة االـ ادلصدرة كاليت مت اعادة شرائها من قبل اجملموعة كدل يتم اعادة اصدارىا اك الغائها حىت اآلف تتكوف اسهم اخلزينة من
كدبوجب ىذه الطريقة، فاف متوسط التكلفة ادلوزكف لبلسهم ادلعاد شراؤىا ػلمل . يتم احتساب اسهم اخلزينة باستخداـ طريقة التكلفة

.  لكيةعلى حساب لو مقابل يف حقوؽ ادل
. ، كىو غَت قابل للتوزيع"(احتياطي اسهم اخلزينة)"عند اعادة اصدار اسهم اخلزينة، تقيد االرباح حبساب منفصل يف حقوؽ ادللكية، 

كما اف ام خسائر زائدة ربمل على . كام خسائر زلققة ربمل على نفس احلساب اذل مدل الرصيد الدائن على ذلك احلساب
اف اصدار اسهم ادلنحة يزيد . ال يتم دفع ام ارباح نقدية على ىذه االسهم. ذل االحتياطي القانوين كاالختيارماالرباح احملتفظ هبا مث ع

.  من عدد اسهم اخلزينة بصورة نسبية كؼلفض من متوسط تكلفة السهم دكف التأثَت على اصبارل التكلفة السهم اخلزينة
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المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة     5.19

يتم تسجيل ادلخصصات عندما يكوف على اجملموعة التزاـ حارل قانوين اك استدالرل نتيجة حلدث ماضي كيكوف ىناؾ احتماؿ الطلب 
اف توقيت اك مبلغ ىذا التدفق قد . تقدير ادلبالغ بشكل يعتمد عليو من اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية اذل اخلارج كيكوف باالمكاف

.  يظل غَت مؤكد
ارل، دبا يتم قياس ادلخصصات بالنفقات ادلقدرة ادلطلوبة لتسوية االلتزاـ احلارل استنادا اذل الدليل االكثر كثوقا كادلتوفر بتاريخ التقرير ادل

كحيثما يوجد عدد من االلتزامات ادلماثلة، فاف احتمالية طلب تدفق . بطة بااللتزاـ احلارليف ذلك ادلخاطر كالتقديرات غَت ادلؤكدة ادلرت
كما يتم خصم ادلخصصات اذل قيمها احلالية، حيث . مصادر اقتصادية اذل اخلارج يف التسوية ربدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل

.  تكوف القيمة الزمنية للنقود جوىرية
الطارئة يف البيانات ادلالية اجملمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكوف ىناؾ احتماؿ تدفق منافع اقتصادية اذل  ال يتم تسجيل االصوؿ

.  الداخل
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة يف بياف ادلركز ادلارل اجملمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كاف احتماؿ تدفق منافع اقتصادية اذل 

.  دااخلارج امرا مستبع
 ترجمة العمالت االجنبية   5.20

عملة العرض الرئيسية     5.20.1
تقـو كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتها . تعرض البيانات ادلالية اجملمعة بالدينار الكوييت كاليت ىي ايضا العملة الرئيسية للشركة االـ

.   نشأة يتم قياسها باستخداـ تلك العملة الرئيسيةالرئيسية اخلاصة هبا كالبنود ادلدرجة يف البيانات ادلالية لكل ـ
 

معامالت العملة االجنبية واالرصدة   5.20.2
يتم ربويل معامبلت العملة االجنبية اذل العملة الرئيسية للمنشأة ادلعنية يف اجملموعة باستخداـ اسعار الصرؼ السائدة يف تواريخ 

الصرؼ االجنيب الناذبة عن تسوية مثل تلك ادلعامبلت كعن اعادة قياس البنود  اف ارباح كخسائر(. سعر الصرؼ الفورم)ادلعامبلت 
بالنسبة للبنود غَت النقدية، اليتم . النقدية ادلقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرؼ يف هناية السنة ادلالية تسجل يف االرباح اك اخلسائر

، باستثناء البنود غَت (ربوؿ باستخداـ اسعار الصرؼ يف تاريخ ادلعاملة)التارؼلية  يتم اعادة ترصبتها يف هناية السنة كيتم قياسها بالتكلفة
.  النقدية ادلقاسة بالقيمة العادلة كاليت يتم ترصبتها باستخداـ اسعار الصرؼ يف التاريخ الذم مت فيو ربديد القيمة العادلة
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 ترجمة العمالت االجنبية   /تابع  5.20
العمليات االجنبية   5.20.3

للمجموعة، فاف صبيع االصوؿ كاخلصـو كادلعامبلت اخلاصة دبنشآت اجملموعة ذات العملة الرئيسية خببلؼ  اجملمعة يف البيانات ادلالية
كما اف العملة الرئيسية دلنشآت اجملموعة بقيت دكف تغيَت خبلؿ فًتة . كوييت عند التجميعالدينار الكوييت يتم ترصبتها اذل الدينار اؿ

.  التقارير ادلالية
اف تعديبلت الشهرة كالقيمة العادلة الناشئة . مت عند التجميع ربويل االصوؿ كاخلصـو اذل الدينار الكوييت بسعر االقفاؿ بتاريخ التقرير

كما اف . معاملتها كاصوؿ كخصـو للمنشأة االجنبية كمت ربويلها اذل الدينار الكوييت بسعر االقفاؿ عن شراء منشأة اجنبية قد سبت
تقيد يف االيرادات /فركقات الصرؼ ربمل على. االيرادات كادلصاريف قد مت ربويلها اذل الدينار الكوييت دبتوسط السعر طواؿ فًتة التقرير

كعند بيع عملية اجنبية، فاف فركقات الًتصبة . العملة االجنبية ضمن حقوؽ ادللكيةالشاملة االخرل كتسجل يف احتياطي ترصبة 
 الًتاكمية ادلتعلقة هبا كادلسجلة يف حقوؽ ادللكية يتم اعادة تصنيفها اذل االرباح اك اخلسائر كتسجل كجزء من االرباح اك اخلسائر عند

.  البيع
 
 

مكافأة نهاية الخدمة    5.21
يستند استحقاؽ ىذه ادلكافآت اذل الراتب النهائي كطوؿ مدة اخلدمة للموظفُت . فآت هناية اخلدمة دلوظفيهاتقدـ اجملموعة مكا

كما اف التكاليف ادلتوقعة ذلذه ادلكافآت تستحق طواؿ . خضوعا السباـ حد ادىن من مدة اخلدمة كفقا لقانوف العمل كعقود ادلوظفُت
.   ؿ ؽلثل ادلبلغ ادلستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقريراف ىذا االلتزاـ غَت ادلمو. فًتة التعيُت

بالنسبة دلوظفيها الكويتيُت، تقـو اجملموعة بعمل مساعلات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ربتسب كنسبة من ركاتب ادلوظفُت 
.  ؼ عند استحقاقهاكتقتصر التزامات اجملموعة على ىذه ادلساعلات اليت تسجل كمصارم

  
أصول بصفة االمانة    5.22

 اف االصوؿ كالودائع ادلتعلقة هبا احملتفظ هبا بصفة االمانة ال يتم معاملتها كاصوؿ اك خصـو للمجموعة، كعليو، ال يتم ادراجها يف ىذه
.    البيانات ادلالية اجملمعة
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 اف اعداد البيانات ادلالية اجملمعة للمجموعة يتطلب من االدارة ازباذ االحكاـ كالتقديرات كاالفًتاضات اليت تؤثر على القيمة ادلدرجة

مع ذلك، فاف عدـ . تقارير ادلاليةلكل من االيرادات كادلصاريف كاالصوؿ كاخلصـو كاالفصاح عن االلتزامات الطارئة يف هناية فًتة اؿ
التأكد من تلك االفًتاضات كالتقديرات قد تؤدم اذل نتائج تتطلب تعديبل جوىريا على القيمة ادلدرجة لكل من االصوؿ كاخلصـو 

.  كاليت قد تتأثر يف الفًتات ادلستقبلية
 

أحكام االدارة الهامة    6.1
ـ االدارة بازباذ االحكاـ اذلامة التالية كاليت ذلا اكرب االثر على ادلبالغ ادلدرجة يف عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقو

:  البيانات ادلالية اجملمعة
 

تصنيف االدوات المالية  6.1.1
.  يتم ازباذ احكاـ يف تصنيف االدكات ادلالية بناء على نية االدارة بالشراء

تفظ هبا لغرض ادلتاجرة اذا سبت حيازهتا بصفة اساسية من اجل ربقيق ربح قصَت تقـو اجملموعة بتصنيف االصوؿ ادلالية كاصوؿ مح
.  االجل

يعتمد على كيفية قياـ االدارة دبراقبة اداء تلك  االرباح أك اخلسائراف تصنيف االصوؿ ادلالية كاصوؿ زلددة بالقيمة العادلة من خبلؿ 
يكوف ذلا قيم عادلة متوفرة بسهولة كالتغَتات يف القيم العادلة يتم ادراجها  كعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة كلكن. االصوؿ ادلالية

. االرباح أك اخلسائركجزء من االرباح اك اخلسائر يف حسابات االدارة، عندىا يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خبلؿ 
موعة من ادلتاجرة يف ىذه االصوؿ ادلالية فاذا دل تتمكن ادلج. اف تصنيف االصوؿ كقركض كمدينُت يعتمد على طبيعة تلك االصوؿ

.  بسبب سوؽ غَت نشط ككانت النية ىي استبلـ دفعات ثابتة اك زلددة، عندىا يتم تصنيف االصوؿ ادلالية كقركض كمدينُت
.  صبيع االصوؿ ادلالية االخرل يتم تصنيفها كاصوؿ متاحة للبيع

 تصنيف العقارات   6.1.2
.  ار بشأف حيازة عقار معُت سواء كاف غلب تصنيفو كعقار للمتاجرة اف عقار قيد التطوير اك عقار استثمارميتعُت على االدارة ازباذ قر

.  تقـو اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة اذا مت حيازتو بصفة اساسية بغرض بيعو ضمن نشاط االعماؿ العادية
.   حيازتو بنية تطويره تقـو اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا مت

كتقـو اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثمارم اذا مت حيازتو لتحقيق ايرادات من تأجَته اك لرفع قيمتو اك الستخدامات مستقبلية غَت 
.  زلددة
القيم العادلة لالصول والخصوم المشتراة   6.1.3

.  ت الطارئة نتيجة لدمج االعماؿ يتطلب احكاما ىامةاف ربديد القيمة العادلة لكل من االصوؿ كاخلصـو كااللتزاما
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  التقديرات من التأكد عدم 6.2
 قد. ادناه مبينة كادلصاريف كااليرادات كاخلصـو االصوؿ ياسكؽ ربقق على االثر اىم ذلا اليت كاالفًتضات التقديرات حوؿ ادلعلومات اف

.  جوىرية بصورة الفعلية النتائج زبتلف
 

 االخرى الملموسة غير واالصول الشهرة قيمة انخفاض 6.2.1
 تطلبم الذم االمر االقل على سنوم اساس على قيمتها اطلفضت قد ادللموسة غَت كاالصوؿ الشهرة كانت اذا فيما اجملموعة ربدد
 بعمل اجملموعة تقـو اف ادلستخدمة القيمة تقدير يتطلب. عليها الشهرة توزيع يتم اليت دؽللن ادلنتجة للوحدات ادلستخدمة للقيمة تقديرا
 القيمة احتساب اجل من مناسب خصم معدؿ اختيار ككذلك للنقد ادلنتجة الوحدة من ادلتوقعة ادلستقبلية النقدية للتدفقات تقدير
.  النقدية التدفقات تلكؿ احلالية

 
 الزميلة الشركات قيمة انخفاض 6.2.2

 على القيمة يف اطلفاض خسارة ام تسجيل الضركرم من كاف اذا فيما بالتحديد ادللكية حقوؽ طريقة تطبيق بعد اجملموعة تقـو
 قد الزميلة الشركة يف االستثمار اف على موضوعي دليل ام كجود على بناء مارل تقرير كل بتاريخ الزميلة الشركات يف اجملموعة استثمار

 الزميلة للشركة اسًتداده ادلمكن ادلبلغ بُت كالفرؽ االطلفاض مبلغ باحتساب اجملموعة تقـو احلاؿ، ىو ىذا كاف فاذا. قيمتو اطلفضت
.  اجملمع الدخل بياف يف ادلبلغ كتسجيل ادلدرجة كقيمتو

 
  للبيع المتاحة االسهم استثمارات قيمة انخفاض 6.2.3

 يف متواصل اك جوىرم اطلفاض ىناؾ يكوف عندما قيمتها اطلفضت اهنا على للبيع ادلتاحة االسهم استثمارات دبعاملة اجملموعة تقـو
 يتطلب" ادلتواصل" اك" اجلوىرم" االطلفاض ربديد اف. القيمة اطلفاض على موضوعي دليل كجود عند اك تكلفتها عن العادلة القيمة

.  ىامة تقديرات
 

 المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض 6.2.4
 اذلامة للمبالغ بالنسبة. بالكامل ادلبلغ ربصيل امكانية عدـ عند ادلدينة التجارية لبلرصدة ربصيلو ادلمكن للمبلغ تقدير عمل يتم

 فيتم استحقاقها، موعد فات فكلك فردية بصورة اذلامة غَت للمبالغ بالنسبة اما. افرادم اساس على التقدير ىذا عمل يتم الفردية،
.  التارؼلية االسًتداد معدالت اذل استنادا التأخَت مدة طوؿ حسب ذلا سلصص تطبيق كيتم رلمعة بصورة تقييمها
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 
  

 االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديراتأحكام  / تابع .      6
  التقديرات من تأكدال عدم /تابع  6.2

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك   6.2.5
تقـو االدارة دبراجعة تقديرىا لبلعمار االنتاجية لبلصوؿ القابلة لبلستهبلؾ بتاريخ كل تقرير مارل استنادا اذل االستخداـ ادلتوقع 

.  دـ فٍت قد يغَت استخداـ بعض الربامج كادلعداتكما اف التقديرات غَت ادلؤكدة يف ىذه التقديرات تتعلق بتقا. لبلصوؿ
 

دمج االعمال   6.2.6
كبصفة خاصة، فاف القيمة العادلة . تستخدـ االدارة تقنيات تقييم يف ربديد القيم العادلة للعناصر ادلختلفة لعمليات دمج االعماؿ

(.  5.2أنظر ايضاح )دلستقبلية دلبلغ زلتمل تعتمد على نتيجة العديد من التغَتات اليت تؤثر على الرحبية ا
 

القيمة العادلة لالدوات المالية  6.2.7
كىذا يتطلب من . تقـو االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لبلدكات ادلالية عندما التتوفر ىناؾ اسعار سوؽ نشط

بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل ادلتداكلُت يف  االدارة تطوير تقديرات كافًتاضات استنادا اذل معطيات سوقية كذلك باستخداـ
قد زبتلف القيم العادلة . فاذا كانت تلك البيانات غَت مرصودة، تقـو االدارة باستخداـ افضل تقديراهتا. السوؽ يف تسعَت االداة ادلالية

.   ذبارية بتاريخ التقرير ادلقدرة لبلدكات ادلالية عن االسعار الفعلية اليت سيتم ربقيقها يف معاملة على اسس
 
 

الشركات التابعة  .7
 :اف تفاصيل الشركات التابعة اجملمعة الرئيسية للمجموعة كما يف هناية فًتة التقرير ىي كما يلي  7.1

  
    نسبة ادللكية

 
 ة التابعةاسم الشرؾ

2013 

% 
2012 

% 
 

 بلد التأسيس
النشاط 
 الرئيسي

تاريخ  التاسيس 
 االمتبلؾ/

 
 57.558 55.939ع .ؾ.ـ.ش –للفنادؽ كادلنتجعات  شركة إيفا

 
الكويت 

 
 2003ادارة فنادؽ 

 2003ادارة فنادؽ الكويت  48.299 48.299( مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة البحار السبعة للمنتجعات 

 2004عقارية الكويت  46.318 46.318ـ .ـ.ذ –شركة عقارات اخلليج 

 2006طَتاف الكويت  74.8 74.8( مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة إيفا للطَتاف 

 2006عقارية لبناف  99.7 99.7ش ـ ؿ  -شركة ردًن العقارية 

 2006عقارية لبناف  90 90ش ـ ؿ  -شركة دانة العقارية
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
  

الشركات التابعة  /تابع .    7
مة  الشركات التابعة مع احلصص غَت ادلسيطرة اذلا    7.2

:  ىامةشركة تابعة كاحدة لديها حصص غَت مسيطرة تتضمن اجملموعة 
 
 

االسم 

نسبة حصص الملكية 
وحقوق التصويت 

المحتفظ بها من قبل 
الحصص غير المسيطرة 

الربح المخصص للحصص 
غير المسيطرة 

الحصص غير المسيطرة 
المتراكمة 

ديسمبر  31 
2013 

ديسمرب  31
2012 

ديسمبر  31
2013 

 ك.د

ديسمرب  31
2012 

ؾ .د

ديسمبر  31
2013 

 ك.د

ديسمرب  31
2012 

ؾ .د
 –شركة إيفا للفنادؽ كادلنتجعات 

 ع.ؾ.ـ.ش
44.061 %42.442 %7,477,442 1,010,557 36,104,185 14,157,421 

الشركات التابعة الفردية غَت اذلامة 
 2,098,414 1,804,790 (505,470) (317,497)  مع احلصص غَت ادلسيطرة  

   7,159,945 505,087 37,908,975 16,255,835 

: ع قبل حذكفات عملية التجميع ملخصة ادناه.ؾ.ـ.ش –ادلنتجعات ات ادلالية لشركة ايفا للفنادؽ كادلعلـو
 .2013ديسمرب  31ك  2013سبتمرب  30على البيانات ادلالية للمجموعة بُت  لتتضمن ادلعامبلت ادلادية اليت سبتادناه مت تعديلها االرقاـ 

 
 ديسمبر 31 

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د الف ك.د الف 
 196,599 218,712 االصوؿ ادلتداكلة

 181,635 172,438 االصوؿ غَت ادلتداكلة

 378,234 391,150 رلموع االصوؿ

   

 149,421 126,971 اخلصـو ادلتداكلة

 193,023 180,090 اخلصـو غَت ادلتداكلة

 342,444 307,061 رلموع اخلصـو

 
 21,633 47,985حقوؽ ادللكية اخلاص دبالكي الشركة االـ 

 14,157 36,104 احلصص غَت ادلسيطرة
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

الشركات التابعة  /تابع .    7
الشركات التابعة مع احلصص غَت ادلسيطرة اذلامة   / تابع     7.2
 ديسمبر 31 

2013 

 ديسمرب 31

 ؾ.د الف ك.د الف  2012
 8,314 51,016 االيرادات

 (2,326) 10,873 السنة اخلاص دبالكي الشركة االـ( خسارة/ )ربح 

 (1,716) 7,949 السنة اخلاص باحلصص غَت ادلسيطرة( خسارة/ )ربح 

 (4,042) 18,822 السنة( خسارة/ )ربح 

 
 (784) (1,465) كي الشركة االـااليرادات الشاملة االخرل اخلاصة دباؿ

 (784) (1,465) اصبارل االيرادات الشاملة االخرل

 
( 3,105) 9,408الشاملة اخلاصة دبالكي الشركة االـ ( اخلسائر/ )اصبارل االرباح 

( 1,721) 7,949الشاملة اخلاصة باحلصص غَت ادلسيطرة ( اخلسائر/ )اصبارل االرباح 

( 4,826) 17,357الشاملة للسنة ( اخلسائر/ )اصبارل االرباح 

 
 ديسمبر 31 

2013 

 ديسمرب 31

 ؾ.د الف ك.د الف  2012
 (1,561) (1,778) صايف التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

 (8,654) 17,231 صايف التدفقات النقدية من انشطة االستثمار

 8,271 (14,267) صايف التدفقات النقدية من انشطة االتمويل

 (1,944) 1,186 التدفقات النقدية صافي

 
 لغرض ذبميعكلكن ك 2013ديسمرب  31ىي  (شركة تابعة) ع.ؾ.ـ.ش –ادلنتجعات نة ادلالية لشركة ايفا للفنادؽ كاف الس  7.3

 30نتهية يف للمجموعة مت استخداـ البيانات ادلالية للفًتة ادل اجملمعة ضمن البيانات ادلاليةالتابعة لشركة ا لتلك البيانات ادلالية
ديسمرب  31على السنة ادلنتهية يف  ادلاديةجلميع ادلعامبلت ادلالية  البلزمةبعد عمل التعديبلت  تلك للشركة التابعة 2013سبتمرب 

2013. 
يف إجتماع اجلمعية العمومية العادية كغَت عادية  (ع.ؾ.ـ.ش –ادلنتجعات شركة ايفا للفنادؽ ك)كة التابعة كافق مساعلو الشر

عن طريق اصدار اسهم بقيمة  %(40)سهم  181,552,200على زيادة رأس ادلاؿ ادلدفوع بعدد  2013يوليو  10نعقدة بتاريخ ادل
، مت تعديل 2013أغسطس  29كبتاريخ . فلس للسهم الواحد 80فلس للسهم الواحد كعبلكة اصدار بقيمة  100امسية قدرىا 

سهم  635,434,200مكوف من )ؾ .د 63,543,420ادلصرح بو ادلعدؿ البالغ النظاـ االساسي للشركة االـ ليشمل رأس ادلاؿ 
(.  فلس للسهم الواحد 100بقيمة 

زيادة رأس ادلاؿ االمر الذم نتج عنو زيادة يف رأس ادلاؿ ادلصدر كعبلكة اخلاصة بالحقا، قامت الشركة التابعة باصلاز االجراءات 
( ؾ.د 1,630,959مبلغ )سبت الزيادة نقدا بصورة جزئية . ؾ على التوارل.د 14,524,176ؾ ك .د 18,155,220االصدار دببلغ 

القرض الجل من ك( ؾ.د 21,104,800مبلغ " )ادلستحق من اطراؼ ذات صلةالرصيد "كالرصيد ادلتبقي عن طريق استخداـ 
 31للسنة ادلنتهية يف  صبوعةاف اثر زيادة راس ادلاؿ اعبله على البيانات اجملمعة للم(. ؾ.د 9,943,637مبلغ )طرؼ ذم صلة 

 . قد مت اخذه بعُت االعتبار عند اعدادىا 2013ديسمرب 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 إيرادات فوائد وما شابهها .8
 :نتجت ايرادات الفوائد كما شاهبها من األصوؿ ادلالية كما يلي  
 السنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2013 

 ية يفالسنة ادلنتو
 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د  2012
 7,432 - سبويل عقود األجل

 92,608 46,440 قركض مدينة

 421,803 423,622 النقد كالنقد ادلعادؿ

 51,437 52,361 دفعات متأخرة من العمبلء

 16,767 17,068  قركض الطراؼ ذات صلة 

 539,491 590,047 

 7,432  - ية بالقيمة العادلةإيرادات فوائد كما شاهبها من االصوؿ ادلاؿ

 582,615  539,491 إيرادات فوائد كما شاهبها من االصوؿ ادلالية ليست بالقيمة العادلة

 539,491  590,047 

 

 إيرادات  أتعاب إدارة وعموالت .9
 السنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2013 

 السنة ادلنتهية يف
 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د  2012
صوؿ ادلدارةأتعاب إدارية من األ  183,157 228,203 

 577,397 582,444 اتعاب إستشارية من األصوؿ ادلدارة

 765,601 805,600 

 

 إيرادات توزيعات أرباح .10
 :نتجت ايرادات توزيعات األرباح من األصوؿ ادلالية كما يلي 

 السنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2013 

 السنة ادلنتهية يف
 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د  2012
 398,269 129,990 استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح اك اخلسائر 

 407,002 - إستثمارات متاحة للبيع

 129,990 805,271 

 

 صافي الدخل من عمليات الفندقة والخدمات المتعلقة بها  .11
 السنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2013 

 السنة ادلنتهية يف
 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د  2012
 5,562,960  17,070,329 يراداتاإل

 (1,860,953) (8,700,885) التكاليف

 8,369,444  3,702,007 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 اإلستثمارات أرباح/  (خسائر)صافي  .12
: كالتارل 2012 ديسمرب 31ك  2013ديسمرب  31اإلستثمارات للسنة ادلنتهية يف  أرباح ( /خسائر) مت ربليل فئات صايف

 2012 ديسمرب 31  2013 ديسمبر 31 

استثمارات  
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

استثمارات 
 متاحة للبيع

 
 المجموع

استثمارات  
بالقيمة العادلة 

من خبلؿ 
األرباح أك 

 اخلسائر
 إستثمارات 
 اجملموع متاحة للبيع

 ؾ.د ؾ.د ؾ.د  ك.د ك.د ك.د 
 2,218,751  380,062  1,838,689   (1,700,074) 145,957 (1,846,031) زلققة ارباح( / خسائر)

غَت  (خسائر/ )ارباح 
 (107,433)  - (107,433)  17,513 - 17,513 زلققة 

 (1,828,518) 145,957 (1,682,561)   1,731,256  380,062  2,111,318 

 
 من عقارات إستثمارية األرباح صافي  .13

 

نتهية السنة الم
 في

 ديسمبر 31

2013 

 السنة ادلنتهية يف
 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د 
 1,189,885  - (م) 26.3ايضاح   -زلققة من بيع عقارات استثمارية أرباح

  -2013ك  2012للسنتُت زلققة عن إعادة التقييم غَت ( خسائر)/ أرباح 
 (607,600) 38,778,043 (ب) 26.3ايضاح     

 38,778,043  582,285 

 

 التطوير قيدأرباح بيع عقارات ( / خسائر) .14
التطوير كاليت مت امتبلكها من قبل اجملموعة  قيداإليرادات كالتكاليف ادلتعلقة بالعقارات  ،التطوير قيدعقارات أرباح بيع ( / خسائر) سبثل

 .هبدؼ التطوير كإعادة بيعها للعمبلء 

 

 السنة المنتهية في
 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)
 لسنة ادلنتهية يفا

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د 
 4,939,338  23,257,522 إيراد ادلبيعات 

 (4,766,240) (25,121,541) تكلفة ادلبيعات
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 (1,864,019)  173,098 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 اخرى إيرادات .15

 :االخرل شلا يلي تتكوف االيرادات

 
السنة المنتهية في 

 ديسمبر 31
2013 

( معدلة)
 السنة ادلنتهية يف

 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د  2012
 98,534 -  صايف إيرادات خدمات الطَتاف

 3,289  7,895 إيرادات تأجَت العقارات

 (476,850) (381,180) تقييم العملة االجنبية خسائر

 79,644  172,992 صايف إيراد بيع تذاكر كخدمات متعلقة هبا

 54,450  470,884 (21.2ايضاح ) من سلصص قركض اذلامشرد الفائض 

 818,176  (675,236)ربح ناتج عن سلالفة العمبلء لبنود التعاقد البيعية للوحدات السكنية ادلباعة (/ خسارة)

( 236,648)( 1,819,213)فوائد على دفعات ارض متأخرة 

 1,957,640  114,137 إيردات أخرل متنوعة 

 (2,109,721)  2,298,235 

 
 مصروفات فوائد وما شابهها .16
تظهر االلتزامات ادلالية .فوائد كما شاهبها ناذبة من أنشطة اجملموعة من عمليات اإلقًتاض قصَت كمتوسط كطويل االجل اؿمصركفات اف 

 .للمجموعة بالتكلفة ادلطفأة 
 

 الخاصة بمالكي الشركة األم السهم األساسية والمخففة (خسارة/ )ربحية  .17
السنة اخلاصة دبالكي الشركة األـ على ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم  (خسارة/ )ربح السهم بتقسيم  (خسارة/ )رحبية تسب تح

 :القائمة للشركة األـ خبلؿ السنة بعد خصم أسهم اخلزينة كعلى النحو التارل 

  

السنة المنتهية 
 ديسمبر 31في

2013 

 السنة ادلنتهية يف
 ديسمرب 31

2012 

 (24,895,259) 2,926,182  (ؾ.د)السنة اخلاصة دبالكي الشركة األـ  (خسارة)/ ربح 

 669,976,861  670,387,146  (سهم( )بعد استبعاد أسهم اخلزينة)دلتوسط ادلرجح لعدد األسهم القائمة ا

 (37.16) 4.36  (فلس)السهم األساسية كادلخففة اخلاصة دبالكي الشركة األـ  (خسارة/ )رحبية 

 

 وشبو النقدنقد ال .18
  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

 ؾ.د ك.د   2012
 14,782,092  6,132,420  أرصدة لدل البنوؾ كنقد

 229,869  562,607  كدائع ثابتة

 (996,978) (990,488)  مستحق إذل البنوؾ
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 14,014,983  5,704,539  يف بياف التدفقات النقدية اجملمع الظاىرشبو النقد النقد ك

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إستثمارات .19
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  : محتفظ بها بغرض المتاجرة
    محلية

 1,864,880 1,468,546  اكراؽ مالية مسعره كصناديق مداره

 250,619 232,334  مسعرةاكراؽ مالية غَت 

  1,700,880 2,115,499 

    أجنبية 

 3,883,870 1,861,974  اكراؽ مالية مسعره 

 5,999,369 3,562,854  المجموع

 
 مدينون وارصدة مدينة أخرى .20

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 4,296,622 5,252,568  ذمم مدينة ذبارية 

 2,204,363 1,118,906  دمة دفعات مق

 182,744 143,075  ذمم الشركة الكويتية للمقاصة

 24,962 26,909  ذمم موظفُت

 1,076,653 2,662,314  مصاريف مدفوعو مقدما

 1,384,003 1,323,569  دفعات مقدمة للمقاكلُت 

 7,028,501 7,972,655  (ادناه) متنوعة ذمم أخرل

  18,499,996 16,197,848 

 
ىبوط يف قيمة استثمار ادلشاركة بعد طرح خسائر  ؾ.د 155,255تشمل الذمم االخرل ادلتنوعة على استثمار ادلشاركة بالوقت بصايف قيمة 

. ادرجت يف بياف الدخل اجملمع للسنة( 2012ؾ يف .ال شي د)ؾ .د 500,000بالوقت دببلغ 
 

 روض مدينةق .21
 :ية ىي كما يلي أرصدة القركض كاسعار الفائدة الفعل   21.1

 عدؿ سعرـ    عدل سعرم   
 ديسمبر 31 

2013 

 لفائدةا 
 الفعلي

 ديسمرب 31 

2012 

ة لفائدا 
 الفعلي

   ؾ.د    ك.د 
 %5 % -2  3,540,622   %5 % -2  1,043,789 قركض ىامش 

-   17,384  -   15,438قركض موظفُت 

% 5 % -2  1,315,860  % 5 % -2  1,315,860قركض لعمبلء 

 2,375,087     4,873,866   

   (1,478,757)    (1,282,287) صصات مخ 
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 1,092,800     3,395,109   

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

قروض مدينة / تابع .    21
 :كما يلي  ىي احلركة على ادلخصصات     21.2

 
 

 ديسمبر 31

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 2,290,148  1,478,757  لرصيد اإلفتتاحي ا

 79,327  274,414  (ضمن مصاريف تشغيلية أخرل)سلصص زلمل خبلؿ السنة 

 (54,450) (470,884)  (15ايضاح ) رد الفائض من سلصص قركض اذلامش

 (836,268) -  شطب قركض استهبلكية كعقارية كإعادة جدكلة مقابل رصيد ادلخصصات

 1,478,757  1,282,287  لرصيد النهائيا

إف سياسة الشركة األـ يف احتساب ادلخصصات على أرصدة القركض ادلدينة تػتفق من صبيع النواحي ادلادية مع متطلبات بنك الكويت 
. ادلركزم اخلاصة بادلخصصات احملددة كالعامة

 
 إلى أطراف ذات صلو/مستحق من  .22

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  :حق من أطراف ذات صلومست
 

 449,050  726,902  شركة إيفا للوساطة العقارية

 4,717,511  -  (ج)ادناه  – (اؿ اؿ سي) شركة إيفا لتأجَت اليخوت

 1,551,746  1,551,746  ـ.ـ.ذ –شركة مراسي األفق للتجارة العامة 

 1,323,351  -  (يب جي أس سي)شركة استثمار 

 1,259,606 -  إلستثمار الفندقي شركة إيفا ؿ

 518,205  1,838,240 ع .ؾ.ـ.ش –شركة الديرة القابضة 

 -  468,257 ع .ؾ.ـ.ش –الشركة الدكلية للمنتجعات 

 -  8,666,643 ( أ)ادناه  – اؼ زيد –سوؽ ريزيدانس شركة 

 448,329  1,113,176  (مدينة)ذات صلة  أخرلاطراؼ 

  14,364,964  10,267,798 

 (7,329,407) (1,486,350)  (أ)  أدناه -ربصيلو سلصص ذمم مشكوؾ يف 

  12,878,614  2,938,391 

    
    :مستحق إلى أطراف ذات صلو

 1,677,891  1,030,937  ( يب يت كام ) احملدكدة شركة ايفا زمبارل للفنادؽ ك ادلنتجعات

 1,241,012  1,223,947  ـ.ـ.ذ –شركة التبلؿ لئلستثمار 

 6,214,834  7,317,181  ع.ؾ.ـ.ش  -شركة عقارت الكويت

 709,257  2,497,585  ـ.ـ.ذ –شركة الرنا للتجارة العامة 

 59,804  2,059,073  (مقفلة) ؾ.ـ.ش -شركة الكويت القابضة

 123,701  -  احملدكده 2شركة إيفا للفنادؽ كادلنتجعات 

 150,133  222,381 ـ .ـ.ذ –شركة إيفا للخدمات اإلستشارية 

 160,362  -   ع.ؾ.ـ.ش –دلنتجعات الدكلية الدكلية ؿ شركةاؿ

 5,318,646  5,298,992 ـ .ـ.ذ –شركة الضاحية لبلستثمار 

 2,306,204  2,054,177 ( شركة زلاصة) ادليل الذىيب النخلة

 -  1,017,459 شركة ايفا االكذل العقارية 

 119,598  647,790  (دائنة)ذات صلة  أخرلأطراؼ 
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  23,369,522  18,081,442 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 إلى أطراف ذات صلو/من مستحق / تابع .    22
الشركة  دارةنة ادلخصصات ادلنبثقة عن رللس امراجعة سلصصات ذمم الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها من قبل جل السنة،مت خبلؿ (   أ

أكد من احتساب تلك ادلخصصات كفق تعليمات بنك الكويت ادلركزم، الصادرة بشأف ادلخصصات العامة كاحملددة ،  للتاالـ
ادلخصصات األخرل اليت فرضها البنك ادلركزم يف حينها على األرصدة ادلستحقة من األطراؼ  ككذلكاخلاصة بالقركض ادلدينة 

من اصبارل تلك األرصدة  %20أك ما يعادؿ . ؾ.د 7,329,407ا دببلغ كاليت مت احتسابو 2010 سبتمرب 30ذات الصلة كما يف 
. كما يف ذلك التاريخ. ؾ.د 36,647,037البالغة 

من رصيد سلصص الديوف ادلستحقة من األطراؼ ذات الصلة كذلك نتيجة . ؾ.د 5,843,057خلصت اللجنة اذل ضركرة رد مبلغ      
، علما بأف 2013 ديسمرب 31كما يف . ؾ.د 7,431,750 مبلغ اذل. ؾ.د 36,647,037 مبلغ اطلفاض تلك األرصدة ادلستحقة من

 8,666,643باالضافة اذل رصيد دببلغ . ؾ.د 2,629,217اللجنة استبعدت األرصدة اليت نشأت حديثا خبلؿ الفًتة كرلموعها 
يف  لتسديد نفس ادلبلغ ادلسجل كالذم سيتم استخدامو( سفسوؽ ريزيد)على حساب شركة احملاصة احًتازيا  مت تسجيلو. ؾ.د

على التوارل ، حلُت  (40ايضاح ك 32 ايضاح) أرصدة الذمم الدائنةكادلدرج ضمن  (أس سي يب جي)سبويل لصاحل شركة  ادلقابل
 .البت هنائيا يف الدعول ادلقامة

من تلك  %20سبتو أك ما ف. ؾ.د 1,486,350كبذلك، يصبح رصيد سلصص الذمم ادلستحقة من أطراؼ ذات صلة ىو       
كادارجو ضمن بياف . ؾ.د 5,843,057كبناء عليو، كافق رللس ادارة الشركة األـ على رد سلصص دببلغ . األرصدة ادلستحقة

 (.43ايضاح ) سنةاجملمع لل الدخل
تشارية مت ؾ كإيرادات استشارية مرتبطة خبدمات اس.د 1,301,682قامت اجملموعة خبلؿ السنة بتسجيل مبلغ إصبارل قدرة   (ب

مع  2012سبتمرب  28تقدؽلها اذل طرؼ ذم صلو كمت تسجيلها بعد صلاح ادلعاملة اإلستشارية كفق شركط التعاقد ادلؤرخ يف 
(. 43ايضاح )الطرؼ ذم صلة 

تشمل على ( 2012ؾ يف ,د 1,586,605مبلغ )ؾ .د 4,830,999بلغ مبيوجد ارصدة مستحقة من اطراؼ ذات صلة  خبلؿ السنة(  ج
ارصدة مستحقة من اطراؼ اخرل ذات صلة ؾ ك.د 4,657,186دببلغ  شركة ايفا لتأجَت اليخوت اؿ اؿ سي من ةمستحق ةارصد
اريخ البيانات ادلتوفرة بتبناء على تقديرات االدارة ك ذلكبارىا ارصدة غَت قابلة للتحصيل كشطبها باعتمت ؾ .د 173,813دببلغ 

(. 43ايضاح )بياف ادلركز ادلارل اجملمع 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 عقارات للمتاجرة  .23
 :عقارات للمتاجرة تتكوف مناؿ     23.1

 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 329,633  -  (اإلمارات العربية ادلتحده)شقق سكنية يف ديب 

 5,136,628  4,212,858  عقارات يف جنوب افريقيا

  4,212,858  5,466,261 

 

 :احلركة على عقارات للمتاجرة كالتارل    23.2
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 5,683,758  5,466,261  الرصيد اإلفتتاحي

 13,247  11,025  إضافات خبلؿ السنة 

 (181,655) (382,958)  احململ على تكلفة ادلبيعات

 (49,089) (881,469)  فركؽ ربويل عملة أجنبية

 5,466,261  4,212,859  الرصيد النهائي

عبارة عن قسائم أراضي مشًتاه يف جنوب أفريقيا ألغراض ادلتاجرة هبا كتتكوف من أرض ىي إف العقارات للمتاجرة يف جنوب افريقيا 
 .بالتكلفة كمصركفات تطوير خاصة بعقارات غَت مباعة

 
اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع  .24

مت إعادة تصنيف ىذا . إلحدل شركاهتا التابعة يف شركة راؽلوف الند العامة احملدكده %25نسبة  ؽلثل 2012ديسمرب  31يف  الرصيد كما
اإللتزاـ خبطة لبيع ىذا اإلستثمار كبالتارل  قررت التابعةألف إدارة الشركة خبلؿ تلك السنة " زلتفظ بو لغرض البيع"اإلستثمار كإستثمار 

 %25ما نسبتو يف الشركة ادلستثمر فيها  مت بيع كامل احلصص. مة الدفًتية من معاملة البيع بدال من اإلستخداـ ادلستمرسيتم اسًتداد القي
ادرجت  (2012ؾ يف .د 2,038,160مبلغ ) ؾ.د 11,301,639نتج عن عملية البيع ربح قدره شلا  ،ؾ.د19,317,061مبلغ  ما يعادؿ مقابل

. يف بياف الدخل اجملمع للسنة
      

 إستثمارات متاحة للبيع .25
 :تتكوف االستثمارات ادلتاحة للبيع من      25.1
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 3,922,223 3,895,888  اكراؽ مالية مسعره 

 41,327,965 30,168,855  اكراؽ مالية غَت مسعرة

  34,064,743 45,250,188 
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المجمعة  المالية يضاحات حول البياناتإ/ تابع 
 

 استثمارات متاحة للبيع/ تابع     .25
 

مدرجة بالتكلفة كما يف تاريخ بياف ( ؾ.د 12,085,277: 2012) ؾ.د 11,412,018 بقيمة أكراؽ مالية تتضمن االكراؽ ادلالية الغَت مسعرة
يف  ؾ.د 692,730 مبلغ)ؾ .د 2,818,594 ا مبلغبسبب عدـ توفر مصادر موثوؽ هبا لتحديد قيمتها العادلة ، منو اجملمع ادلركز ادلارل

تشمل تلك اإلستثمارات ، ادلساعلة يف رؤكس أمواؿ شركات مت تأسيسها حديثا كدل تبدأ يف مزاكلة . احلاليةمت شراؤىا خبلؿ السنة ( 2012
ؽ التقييم ادلتاحة، دل تظهر أية بناء على طر. أنشطتها أك شركات بدأت يف مزاكلة أنشطتها مؤخرا كلكن دل تصدر عنها بيانات مالية 

كما أنو ال يتوفر لدل اإلدارة ما يشَت اذل أم اطلفاض يف قيمة ىذه االستثمارات . مؤشرات عن اطلفاض قيمة ادلساعلة بتلك الشركات
. اجملمع كما يف تاريخ بياف ادلركز ادلارل

 1,411,190  مبلغ)ؾ .د 768,850مدرجة كغَت مدرجة دببلغ  ائر ىبوط يف قيمة استثماراتقامت اجملموعة خبلؿ السنة باإلعًتاؼ خبس

 .يف القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات عن التكلفة  كذلك نتيجة اإلطلفاض اجلوىرم (2012يف  ؾ.د
 

 :احلركة على األستثمارات ادلتاحة للبيع ىي كما يلي     25.2

 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 41,926,305  45,250,188  تاحيالرصيد اإلفت

 1,992,395  4,387,884  شراء خبلؿ السنة

 (5,076,978) (14,251,711)  البيع خبلؿ السنة

 7,819,656  (552,768)  صايف احلركة يف القيمة العادلة

 (1,411,190) (768,850)  خسارة ىبوط يف القيمة خبلؿ السنة

 45,250,188  34,064,743  الرصيد النهائي

 

 :التغَتات ادلًتاكمة يف القيمة العادلة ىي كما يلي  رصيد احلركة على   25.3

 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 4,094,149 11,913,806  الرصيد اإلفتتاحي

 5,531,258 (2,145,539)  التغَت يف القيمة العادلة خبلؿ السنة

 1,411,190 768,850  ىبوط القيمة زلوؿ اذل بياف الدخل اجملمع نتيجة

 877,209 2,080,971  زلوؿ اذل بياف الدخل اجملمع نتيجة البيع

 11,913,806 12,618,088  الرصيد النهائي
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 عقارات استثمارية .26

 :على الدكؿ التاليةالعقارت اإلستثمارية موزعة جغرافيا     26.1
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 1,858,471 1,850,037  لبناف

 401,800 401,800  االردف

 18,729,771 46,371,172  اإلمارات العربية ادلتحدة

 354,966 354,966  صبهورية مصر العربية

 8,942,632 9,379,838  الربتغاؿ

 175,697 3,851  جنوب أفريقيا

  58,361,664 30,463,337 

 

 :سبثل العقارات اإلستثمارية ما يلي     26.2
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 175,697 3,851  جنوب افريقيا –أرض ملك حر يف زمبارل 

 401,800 401,800  أرض يف األردف

 413,894 462,886  أرض يف األمارات العربية ادلتحدة

 354,966 354,966  العربيةأرض يف صبهورية مصر 

 297,277 343,724  االمارات العربية ادلتحدة –كحدات سكنية يف ديب 

 1,858,471 1,850,037  مبٌت يف لبناف 

 8,942,632 9,379,838  شقق يف الربتغاؿ

 فندؽ شللكة سبأك( أرض ملك  حر يف منطقة اذلبلؿ)النخلة صبَتة اذلبلؿ 
  نادم عطبلت( كي اك اس)

45,564,562 18,018,600 

  58,361,664 30,463,337 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

عقارات استثمارية / تابع .     26
: احلركة على العقارات اإلستثمارية ىي كما يلي     26.3

 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 32,233,502 30,463,337  الرصيد اإلفتتاحي

-  19,932,188   (د) ادناه – 2013مت تسجيلها يفك 2012التغَت يف القيمة العادلة خبلؿ 

 32,233,502 50,395,525 يف بداية السنة  القيمة

-  11,481,670 ( 30.2ايضاح )احملوؿ من اعماؿ رامسالية قيد التنفيذ 

-  (23,125,145) ( 29.2ايضاح )احملوؿ اذل عقارات قيد التطوير 

 (1,126,373) -  (م)أدناه  – االستبعادات خبلؿ السنة

 (607,600) 18,845,855  (ىػ) ادناه –  التغَت يف القيمة العادلة خبلؿ السنة

 (36,192) 763,759  صايف فركقات ربويل العملة األجنبية 

 30,463,337  58,361,664  الرصيد النهائي

للسنة نتيجة للتغَت  دلدرجة يف بياف الدخل اجملمعغَت احملققة ا( اخلسائر/ )االرباح 
يف القيمة العادلة 

 

38,778,043 (607,600 )

 
من قبل ( ؾ .د 2,213,437:  2012)ؾ .د 2,606,803دل يتم تقييم العقارات االستثمارية االخرل اخلارجية بقيمة مدرجة دببلغ (   أ

اظلا مت ادراجهم بالتكلفة كاليت ال زبتلف بشكل مادم عن  اؿ الكويتية،كفق متطلبات ىيئة اسواؽ ادل مقيمُت خارجيُت مستقلُت
. القيمة العادلة كذلك كفق تقديرات االدارة لقيمة تلك العقارات يف هناية السنة 

 بلغ ربححيث  ينمستقل ينمين خارجمت تقدير القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية األخرل خارج دكلة الكويت من قبل مقيم(  ب
. ]ادناه( ق)ك ( د)انظر ك 13ايضاح [( ؾ.د 607,600دببلغ  خسارة: 2012)ؾ .د 38,778,043إعادة التقييم مبلغ 

( ع.ؾ.ـ.ش –شركة ايفا للفنادؽ كادلنتجعات )قامت اجملموعة بتجميع البيانات ادلالية الحدل الشركات الرئيسية التابعة ذلا   (ج
اجملمعة ذلذه الشركة التابعة ادلصدرة قبل ثبلثة أشهر من تاريخ  البيانات ادلاليةبناء على  ادلدرجة يف سوؽ الكويت لبلكراؽ ادلالية

كالسبب يف ذلك ىو اف . كاليت مت االفصاح عنها يف سوؽ الكويت لبلكراؽ ادلالية  2013 سبتمرب 30ادلركز ادلارل للمجموعة كىو 
كالزميلة خارج دكلة الكويت االمر الذم يتطلب فًتة مناسبة من الزمن  الشركة التابعة الرئيسية ذلا الكثَت من الشركات التابعة

   . الستبلـ بياناهتم ادلالية
للعقارات يف ارض  2012ديسمرب  31بتسجيل االرباح الناذبة عن اعادة تقدير القيمة العادلة كما يف  قامت اجملموعة خبلؿ السنة   (د

حدة، كمنتجع باينكليف، الربتغاؿ، كاليت مت تقديرىا من قبل مقيمُت خارجيُت مستقلُت صبَتة النخيل ، ديب، االمارات العربية ادلت
مرخصُت دلمارسة مهنة التقييم العقارم كفقا دلتطلبات ىيئة اسواؽ ادلاؿ يف الكويت، حيث مت تسجيل الربح الناتج من اعادة 

.  خبلؿ السنة اجملمع ؾ يف بياف الدخل.د 19,885,741التقييم البالغ 
دببلغ  ربح اعادة تقييم لتلك العقارات شلا نتج عن ،مت اعادة تقدير قيمتها خبلؿ السنة احلالية العقارات ادلشار ذلا اعبلهاف   (ق

. يف بياف الدخل اجملمع للسنة ؾ ادرج.د 18,796,864
يف الشركة التابعة االماراتية من اعماؿ ربويل فندؽ شللكة سبأ كاالرض كتكلفة االعماؿ ادلبدئية  قررت اجملموعة ايضا خبلؿ السنة  (ك

. ؾ.د 11,481,670رامسالية قيد التنفيذ اذل عقارات استثمارية دببلغ 
دببلغ  ربحؾ كاليت نتج عنها صايف .د 2,316,258 عقارات استثمارية بقيمة بيعية بلغتقامت اجملموعة ببيع  2012عاـ خبلؿ (  م

 .(13ايضاح )من عقارات استثمارية  األرباحأدرجت ضمن صايف ( 2013 ؾ يف عاـ.ال شيء د)ؾ .د 1,189,885
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 شركات محاصةو استثمار في شركات زميلة .27

 

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 37,192,511 36,632,501  (27.1ايضاح )استثمار يف شركات زميلة 

 20,464,845 15,028,671  (27.4ايضاح )ر يف شركات زلاصة استثما

  51,661,172 57,657,356 

 

 :كما يليإن تفاصيل الشركات الزميلة ىي       27.1   

 اسم الشركة 
النشاط 
 بلد التاسيس االساسي

 

 ديسمبر 31

2013 

 

 ديسمرب 31

2012 
 ؾ.د % ك.د %   

ؾ .ـ.ش – شركة زمـز للسياحة الدينية
 (فلةمق)

خدمات احلج 
 كالعمره

 50,000 20 41,153 20 الكويت

( يب يت كام)يفا للتطوير ليجند كا
 (ب) ادناه -احملدكد 

 11,092,419 50 6,994,390 50 جنوب افريقيا تطوير العقارات

شركة رلموعة ارزاف ادلالية للتمويل ك 
  ع.ؾ.ـ.ش –االستثمار

 26,050,092 19.63 29,596,958 19.63 الكويت سبويل

    36,632,501  37,192,511 

 :يتكوف ما سبق شلا يلي 
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 26,100,104 29,638,111  استثمارات مباشرة يف رؤكس أمواؿ الشركات

 11,092,407 6,994,390  (ب)ادناه  – قركض ادلساعلُت

  36,632,501 37,192,511 
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المجمعة  ت حول البيانات الماليةيضاحاإ/ تابع 
 

استثمار في شركات زميلة / تابع .    27
 :إن تفاصيل الشركات الزميلة ىي كما يلي/  تابع       27.1        

 –االستثماررلموعة ارزاف ادلالية للتمويل ك شركة) استثمار يف شركة زميلةة خبلؿ السنة خبسائر ىبوط يف قيمة إعًتفت اجملموع(   أ
عن  اطلفاض من قيمة اإلستثمارحيث تبُت اف ىناؾ ( 2012ديسمرب  31يف  ؾ.د 5,000,000)ؾ .د الشيءدببلغ   (ع.ؾ.ـ.ش

اف القيمة السوقية للشركات . من قبل اإلدارة ادلخصومة لتقدير القيمةطريقة التدفقات النقدية  بإستخداـالقيمة ادلدرجة بالدفاتر 
.  درجة ذلذه الشركات يف سجبلت اجملموعةادل القيمةالزميلة األخرل تتجاكز 

نتج عن شلا  ع.ؾ.ـ.ش –االستثماررلموعة ارزاف ادلالية للتمويل ك شركةاسهم  بعضقامت اجملموعة ايضا خبلؿ السنة ببيع كما  
 .أدرجت ضمن بياف الدخل للسنة( 2012ديسمرب  31ؾ يف .د 3,296,348)ؾ .د 78,306خسارة دببلغ تلك عملية البيع 

 11,092,407 مبلغ)ؾ .د 6,994,390قركض من ادلساعليػن دببلػػغ  احملدكدة (يب يت كام)للتطوير  كايفا يتضمن اإلستثمار يف ليجند( ب
يف ىبوط  كخسائر( 2012ؾ يف .الشيء د) ؾ .د 3,216,178االعًتاؼ دببلغ  مت خبلؿ السنة .(2012ديسمرب  31يف  ؾ.د

ؾ كخسائر اطلفاض يف قيمة قرض ادلساعلُت ادلمنوح .د 1,541,521عة باإلعًتاؼ دببلغ كما قامت اجملمو .القركض لتلك القيمة
.   2014ديسمرب  31اف ىذه القركض غَت مضمونة كال تستحق قبل  (.شركة زلاصة)لشركة زيلوا احملدكدة 

 :اصبارل القيمة العادلة السوقية لبلستثمارات ادلدرجة كما يلي أف (   ػج
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 26,050,092 29,596,958  القيمة ادلدرجة لؤلكراؽ ادلالية ادلسعرة

 10,880,634 12,126,085  القيمة العادلة لؤلكراؽ ادلالية ادلسعرة

 :ملخص للمعلومات ادلالية فيما يتعلق حبصة اجملموعة يف الشركات الزميلة ىي كما يلي      27.2

 

 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 150,975,600  172,089,465  رلموع األصوؿ

 (45,281,425) (47,236,038)  رلموع اخلصـو

 105,694,175  124,853,427  رلموع حقوؽ ادللكية

 31,740,971  31,263,662  حصة اجملموعة يف صايف األصوؿ للشركات الزميلة بالقيمة ادلدرجة 

(27.3ايضاح )خ التملك الشهرة يف تارم   5,368,839  5,451,540 

ديسمرب 31إستثمار يف شركات زميلة يف    36,632,501  37,192,511 

    

 9,317,006  4,936,822  إصبارل االيرادات

الشركات الزميلة  (خسائر) /يف ارباح  حصة اجملموعة   327,041 (1,109,406) 
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المجمعة  يةيضاحات حول البيانات المالإ/ تابع 
 

 استثمار في شركات زميلة/ تابع .    27
 

 :الشهرة في الشركات الزميلة المدرجة ضمن قيمة اإلستثمار      27.3
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 14,463,273  5,451,540  الرصيد اإلفتتاحي

 893,561  -  االضافات خبلؿ السنة 

( 2,004,351)( 82,701) اإلستبعادات خبلؿ السنة 

( 5,000,000)-   (أ) 27.1 ايضاح -خسارة ىبوط يف القيمة 

( 2,900,943)-  إعادة تصنيف اذل اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 5,451,540  5,368,839  الرصيد النهائي

 

 (:IFRS 11 معيار محول الى)استثمار في شركات المحاصة      27.4
 

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د 
 1,639,469 872,295 جنوب افريقيا  – (لشركة احملاصة ىو تطوير العقارات النشاط  األساسي) زيلوا احملدكدةحصة يف 

. اؿ يت دم ( يب يت كام)حصة يف زمبارل العقارية 
 98,091 102,764  جنوب افريقيا – (النشاط األساسي لشركة احملاصة ىو بيع العقارات ادلطورة)

شركة زلاصة  –( ادليل الذىيب) حصة يف بادل جولدف مايل 
التسويق كبيع الشقق  -اإلنشاء  –التطوير  -النشاط الرئيسي لشركة احملاصة ىو التصاميم )

 18,727,285 14,053,612  اإلمارات العربية ادلتحدة  – (كاستئجار مراكز التسوؽ كالشقق السكنية

  15,028,671 20,464,845 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 استثمار في شركات زميلة/ تابع .    27
 :ىي كما يلي  شركات المحاصةملخص للمعلومات المالية فيما يتعلق بحصة المجموعة في      27.5

 
  IFRS 11 المعيار الى التاثير نتيجة التحويل   27.6

، مت (IFRS 11قبل االنتقاؿ اذل ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية )االستثمار يف شركات زلاصة :   IAS 31دبوجب معيار احملاسبة الدكرل 
مسيطر عليها بصورة مشًتكة كما اف حصة اجملموعة من االصوؿ تصنيف حصة اجملموعة يف شركات احملاصة ادلذكورة اعبله كمنشآت 

، IFRS 11عند تبٍت ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية . كاخلصـو كااليرادات كادلصاريف قد مت ذبميعها بالتناسب يف البيانات ادلالية اجملمعة
فيما يلي اثر تطبيق . باستخداـ طريقة حقوؽ ادللكية قامت اجملموعة بتحديد حصتها لتكوف شركة زلاصة كمن ادلطلوب احملاسبة عليها

 : IFRS 11ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية 
ديسمبر 31   

 2012  

ك .د      دخل المجمع  التأثير على بيان ال
 (85,769)من عقارات قيد التطوير  طلفاض يف صايف الدخلا

 (123,203)زلاصة من نتائج شركات زميلة كشركات  زيادة يف حصة

 6,770اطلفاض يف اإليرادات األخرل 

 4,230طلفاض يف تكاليف ادلوظفُت ا

 177,940طلفاض يف ادلصاريف التشغيلية األخرل  ا

 644طلفاض يف اإلستهبلؾ ا

 187طلفاض يف تكاليف التمويل ا

 19,201المجموع 

 (19,201)بة دعم العمالة الوطنية كالزكاة زيادة يف اخلسارة قبل الضريبة كسلصص مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي كضرم

 19,201الضرائب ادلتعلقة بشركات تابعة أجنبية يادة يف ايرادات ز

  -صايف التأثَت على ربح الفًتة 

 

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 106,514,575 105,832,332  رلموع األصوؿ

 (65,584,885) (74,221,715)  رلموع اخلصـو

 40,929,690 31,610,617  رلموع حقوؽ ادللكية

بالقيمة ادلدرجةشركات احملاصة  أصوؿحصة اجملموعة يف صايف     15,028,671 20,464,845 

    

 403,764 188,100  إصبارل االيرادات

شركات احملاصةخسائر  يف حصة اجملموعة   (4,777,165) (123,203) 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 استثمار في شركات زميلة/ تابع .    27
  IFRS 11 المعيار ىال التاثير نتيجة التحويل/ تابع    27.6

 

ديسمبر 31   

 2012  

ؾ .د      المجمع  المالي  يان المركزالتأثير على ب
 20,464,845 زميلة كشركات زلاصة  اؿشركات اؿزيادة يف استثمار يف 

 (44,620)طلفاض يف شلتلكات كآالت كمعدات  ا

 (22,058,082)طلفاض يف اعماؿ رأمسالية قيد التنفيذ  ا

 (972,898)قارات قيد التطوير عطلفاض يف ا

 (7,004,334)طلفاض يف ذمم مدينة كأصوؿ أخرل  ا

( 1,802,802)صلة ذات  أطراؼاطلفاض يف ادلستحق من 

 (881,098)كشبو النقد طلفاض يف النقد ا

 (2,306,204)زيادة يف ادلستحق اذل أطراؼ ذات صلو 

 5,850,990 طلفاض يف ذمم دائنة كخصـو أخرل  ا

 3,832,000 اض يف دفعات مقدمة من العمبلء  طلفا

 4,922,203 طلفاض يف قركض ا

  -صافي التأثير على حقوق الملكية 

 

  شركات محاصةحصة من خسائر شركات زميلة و    27.7
  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 (1,109,406) 327,041 يف شركات زميلة ( خسائر/ )حصة اجملموعة من ارباح 

 (123,203) (4,777,165) حصة اجملموعة من خسائر يف شركات زلاصة 

  (1,232,609) (4,450,124)  شركات زلاصةاجملموعة من خسائر شركات زميلة كحصة 
 الشهرة .28
 ديسمبر 31  

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 48,679,192  48,678,399  الرصيد االفتتاحي

 (793) (13,094)  عملة أجنبية فركقات ربويل

 48,678,399  48,665,305  الرصيد النهائي

 

 إختبار ىبوط القيمة
كذلك بإستخداـ طريقة التدفقات النقدية ادلخصومة كعلى اساس سعر الناذبة من الشركات التابعة ذلا قامت اجملموعة بتقدير قيمة الشهرة 

دل ينتج عن التقييم أم مؤشر يف ىبوط القيمة كما يف ادلدرجة مع القيمة السوقية العادلة ، باإلضافة اذل مقارنة القيمة . %15خصم دبعدؿ 
 .اجملمع تاريخ بياف ادلركز ادلارل
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 التطوير قيدعقارات  .29

 : ةشلا يلي يف كل من الدكؿ التارلالتطوير  قيدتتكوف العقارات    29.1           

  (29.2إيضاح  )األمارات العربية ادلتحدة  (  أ)

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د      ك.د  تكلفة األراضي
 23,670,549  23,898,053  بلقيس للشقق السكنية  -

 2,704,131  -  حبَتة صبَته ديب  -

 4,161,192  4,201,187  الًتاثيةادلنطقة ملكة سبأ مم  -

 -  23,125,145 مَتة اجلالنخلة اذلبلؿ   -

 -  552,181 جذع النخلة اجلمَتة   -

 71,061,114  61,305,097  أعماؿ اساسات كإنشاءات

 24,267,313  21,355,354  تكاليف أخرل مرتبطة باألنشاءات

  134,437,017  125,864,299 

 7,772,050  5,626,047  (29.3ايضاح )جنوب افريقيا ( ب)

 15,663,592  12,652,318  لبنافصبهورية (  ج)

 149,299,941  152,715,382  المجموع

 

 :التطوير يف دكلة االمارات العربية ادلتحدة ىي كما يلي  قيداحلركة على العقارات     29.2

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  :أرض 
 30,158,548 30,529,834  الرصيد اإلفتتاحي

 371,286 -  االضافات خبلؿ السنة

 - (1,681,019)  احململ على تكلفة ادلبيعات

-  (496,922)  (30.2ايضاح )احملوؿ اذل اعماؿ رامسالية قيد التنفيذ 

 30,529,834 28,351,893  الرصيد النهائي

    :االنفاق على التطوير 

 89,426,270 95,144,464  الرصيد اإلفتتاحي

 5,718,194 5,432,745  ضافات خبلؿ السنةاإل

 - (16,087,652)  احململ على تكلفة ادلبيعات

-  23,125,145 ( 26.3ايضاح )احملوؿ من عقارات استثمارية 

-  (1,892,918)  (30.2ايضاح )احملوؿ اذل اعماؿ رامسالية قيد التنفيذ 

-  (1,040,092) مواد يف ادلخازف كادلواقع احملوؿ اذل 

 95,144,464 104,681,692  الرصيد النهائي

  133,033,585 125,674,298 

 190,001 1,403,432  فركقات ربويل العملة األجنبية

 125,864,299 134,437,017  المجموع
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  التابعة لها والشركات
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 التطوير قيدعقارات / تابع .    29

 :التطوير يف جنوب أفريقيا ىي كما يلي  قيدرات احلركة على العقا     29.3

 
 ديسمبر 31 

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  :ارض 
 2,454,600  1,618,765  الرصيد اإلفتتاحي

 -  156,110 إضافات 

  - (46,511)  احململ على تكلفة ادلبيعات 

( 835,835)-  خسارة ىبوط يف القيمة  

 1,618,765  1,728,364  الرصيد النهائي

    :االنفاق على التطوير

 3,923,437  3,699,408  الرصيد اإلفتتاحي

 22,507  103,064  اإلضافات خبلؿ السنة

 (223,711) (1,020,932)  احململ على تكلفة ادلبيعات 

( 22,825)-  خسارة ىبوط يف القيمة 

 3,699,408  2,781,540  الرصيد النهائي

 2,453,877  1,116,143  كيل العملة األجنبيةفركقات تح

 7,772,050  5,626,047  المجموع

 
 1,036,575)ؾ .د ال شيءغ ، قامت شركة تابعة جنوب افريقية كشركة تابعة لبنانية باإلعًتاؼ خبسارة ىبوط قيمة دببلخبلؿ السنة   29.4

بناء على التقديرات اليت اعدهتا اإلدارة كفقا للمعلومات  كذلكبعض العقارات قيد التطوير مقابل  (2012 ديسمرب 31 ؾ يف.د
 .عن القيمة البيعية القابلة لبلسًتداد لتلك العقاراتادلتوفرة لديهم 

 
   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ .30

 : ما يلي مسالية قيد التنفيذ تتمثل يفالرأ اف االعماؿ   30.1  
 

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  : لفة األرضتك
 6,605,366 -  صبَته -النخلة   جذع  -

 1,165,970 -  صبَته –اذلبلؿ النخلة   -

 3,478,658 -  صبَته –ادليل الذىيب  النخلة   -

 6,377,856 -  فندؽ شللكة سبأ  -

 46,637,212 355,065  أعماؿ اساسات كإنشاءات

 35,833,346 -  تكاليف أخرل مرتبطة باألنشاءات

 100,098,408 355,065  المجموع

 



 54 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  التابعة لها والشركات
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ/ تابع .    30

 

 :احلركة على أعماؿ رأمسالية قيد التنفيذ تتمثل يف     30.2

  

 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  :االرض 
 14,985,209 14,985,209  حيالرصيد اإلفتتا

-  (7,616,332) ( 26.3ايضاح )احملوؿ اذل عقارات استثمارية 

-  (7,697,217) ( 30.3)ادناه  –احملوؿ اذل شلتلكات ك االت ك معدات 

-  496,922 ( 29.2ايضاح )احملوؿ من عقاريات قيد التطوير 

-  (168,582) احململ على تكلفة ادلبيعات 

 14,985,209  -  ئيالرصيد النها

    :االنفاق على التطوير 

 68,034,821  85,533,872  الرصيد اإلفتتاحي

 17,499,050  8,905,001  اإلضافات خبلؿ السنة

 -  (50,054) احململ على تكلفة ادلبيعات 

 -  (3,865,338) ( 26.3ايضاح )احملوؿ اذل عقارات استثمارية 

 -  (92,741,353) ( 30.3)ادناه  –معدات  احملوؿ اذل شلتلكات ك االت ك

 -  1,892,918 ( 29.2ايضاح )احملوؿ من عقاريات قيد التطوير 

 85,533,871  (324,954)  الرصيد النهائي

 (420,672) 660,019  فركقات ربويل العملة األجنبية

 100,098,408  335,065  المجموع

 

عة االماراتية بتحويل اصبارل تكاليف انشاء فندؽ يف دكلة االمارات العربية ادلتحدة كالبالغ خبلؿ السنة ، قامت الشركة التاب    30.3
بدأ . من اعماؿ رأمسالية قيد التنفيذ اذل شلتلكات كآالت كمعدات( درىم امارايت مليوف 1,303ما يعادؿ )ؾ .د 100,438,571

 . 2013الفندؽ عملياتو التجارية يف العاـ 
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  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  حول البيانات المالية يضاحاتإ/ تابع 
 

ممتلكات وآالت ومعدات . 31
       مبنى على مباني على  
     أثاث آالت أرض أراضي أرض 
 المجموع طائرة يخت سيارات وتجهيزات ومعدات مستأجرة ملك حر ملك حر 2013 ديسمبر 31

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د التكلفة
 43,986,421 3,954,045 1,386,106 268,616 5,997,752 1,678,274 9,570,125 20,427,121 704,382  2013يناير  1يف 

 1,593,221 - - 5,001 780,290 517,555 5,870 284,505  - خبلؿ السنة ضافاتا

 (5,391,828) (3,954,045) (1,386,106) (12,256) (34,951) (4,470) - -  - خبلؿ السنة ستبعاداتا

ؿ من اعماؿ رامسالية قيد التنفيذ احملو
 100,438,570- - -  2,646,469 2,222,409-  89,243,184 6,326,508 ( دناها)

 (5,005,119) - - (81,868) (2,423,171) 258,473 21,799 (2,658,746) (121,606)  تعديل ربويل عملة أجنبية

 135,621,265 - - 179,493 6,966,389 4,672,241 9,597,794 107,296,064 6,609,284  2013ديسمبر  31في 

          االستهالك

 10,273,797 449,058 878,682 211,994 2,963,242 1,531,942 2,232,368 2,006,511  - 2013يناير  1يف 

 3,480,591 - 138,610 13,607 729,108 603,220 490,627 1,505,419  - لسنةاحململ على ا

 (1,484,393) (449,058) (1,017,292) (1,851) (11,722) (4,470) - -  - اتمتعلق باإلستبعاد

 (1,193,671) - - (75,194) (586,157) (95,756) (195,240) (241,324)  - أجنبيةتعديل ربويل عملو 

 11,076,324 - - 148,556 3,094,471 2,034,936 2,527,755 3,270,606  - 2013ديسمبر  31في 

          مة الدفتريةصافي القي

 124,544,941 - - 30,937 3,871,918 2,637,305 7,070,039 104,025,458 6,909,284 2013ديسمبر  31في 

اذل ادلمتلكات اعماؿ رأمسالية قيد التنفيذ  من( درىم امارايت مليوف 1,303ما يعادؿ )ؾ .د 100,438,570خبلؿ السنة مت ربويل اصبارل تكاليف انشاء فندؽ يف دكلة االمارات العربية ادلتحدة كالبالغ  ( أ
 (.30.3ايضاح )كاالالت كادلعدات 

 .، أدرجت يف بياف الدخل اجملمع(2012ؾ يف .د 3,202,371مبلغ )ؾ .قامت اجملموعة باإلعًتاؼ خبسائر ىبوط ناذبة عن عملية بيع الطائرة دببلغ ال شيء د ( ب
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  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات/ تابع  .31
       مبنى على مباني على  
     أثاث آالت أرض أراضي أرض 
 المجموع طائرة يخت سيارات وتجهيزات ومعدات مستأجرة ملك حر ملك حر (معدلة) 2012ديسمرب  31

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د التكلفة
 47,013,948  7,156,416 1,386,106  283,971  5,923,011  1,678,297  9,412,927  20,462,394 710,826  2012يناير  1يف 

 226,742  -  -  - 202,749  19,502  4,491  -  - اإلضافات

 (116,842) -  - (16,465) (83,125) (7,164)  - (10,088)  - االستبعادات

( 3,202,371)( 3,202,371) -  -  -  -  - -  - خسارة ىبوط 

 64,944  -  - 1,110  (44,883) (12,361) 152,707  (25,185) (6,444) عديل ربويل عملة أجنبيةت

 43,986,421  3,954,045 1,386,106  268,616  5,997,752  1,678,274  9,570,125  20,427,121 704,382  2012ديسمبر  31في 

          االستهالك

 8,807,645  377,493 774,249  213,076  2,492,226  1,433,082  1,891,401  1,626,118  - 2012يناير  1يف 

 1,491,243  71,565 104,433  778  511,656  78,610  324,661  399,540  - احململ للسنة

 (28,159) -  - (2,652) (25,507)  -  - -  - متعلق باإلستبعادات

 3,068  -  - 792  (15,133) 20,250  16,306  (19,147)  - أجنبيةتعديل ربويل عملو 

 10,273,797  449,058 878,682  211,994  2,963,242  1,531,942  2,232,368  2,006,511  - 2012ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية

 33,712,624  3,504,987 507,424  56,622  2,989,890  146,332  7,337,757  18,420,610 704,382  2012ديسمبر  31في 

مستأجرة من حكومة كقد مت إنشاء ىذه ادلباين على أرض . احملدكده  (2)إيفا للفنادؽ كادلنتجعات  شركة مؤجر اذل" فنادؽ كمنتجعات شاطئ زصلبار"إف ادلبٌت على أرض مستأجرة يشمل فندؽ باسم 
. عامان  33 ر مبدئي مدهتااغلا لفًتة 2000نوفمرب  2كتبدأ فًتة اإلغلار من  زصلبار الثورية،
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  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 دائنون وارصدة دائنة أخرى .32

 
 ديسمبر 31 

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 5,240,835 7,204,202  فوائد دائنة مستحقة

 13,725,862 23,991,138  (أ)ادناه  –ذمم دائنة 

 521,343 517,645  توزيعات ارباح مستحقة 

 7,286,773 2,354,353  (ب)أدناه  -التزامات مقابل شراء أرض 

 2,391,320 2,475,903  مؤسسة الكويت للتقدـ العلميحصة 

 7,458,445 7,693,399  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 573,329 667,310  سلصص الزكاة

 1,572,853 2,429,335  سلصص مكافأة هناية اخلدمة كاالجازات

 1,807,143 1,849,464  إيرادات مؤجلة 

 11,879,463 7,329,259  حجوزات ضماف مستحقة

 4,677,906 6,306,953  تكاليف بناء مستحقة 

 2,993,455 2,831,270   األسهم ادلمتازة القابلة لئلسًتداد

 2,792,981 2,373,357  تأمينات مسًتدة عن إلغاء كإعادة بيع الوحدات

 1,689,720 1,147,342 نقل ملكية اراضي مستحقة رسـو 

 73,966 73,966  (أ) 40ايضاح  -سلصص إلتزامات طارئة 

-  1,556,000 سلصص قركض مدينة 

 2,162,082 6,009,476  ذمم دائنة أخرل 

  76,810,372 66,847,476 

 

، كيف ادلقابل مت ( أس سي يب جي)زيا لصاحل شركة سبويل إحًتاؾ مت تسجيلو .د 8,666,643الذمم الدائنة أعبله مبلغ  تتضمن   ( أ
حلُت البت هنائيا يف الدعول القائمة حوؿ ىذا ادلوضوع ( سوؽ ريزيدنس)تسجيل نفس ادلبلغ كرصيد مستحق من شركة زلاصة 

 ](ب) 40ك ( أ) 22انظر ايضاح [
 

ارض تقع ديب كقطعة  صبَته –النخلة  – منطقة اذلبلؿ التزامات مقابل شراء أرض تتكوف من مبلغ مستحق عن شراء قطعة أرض يف(  ب
 :تستحق السداد كما يلي كيف حبَتة اجلمَته يف ديب ، 

  
 ديسمبر 31

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د ك.د  
 4,954,833 2,354,353  خبلؿ سنة

 2,331,940 -  اكثر من سنة

  2,354,353 7,286,773 

 
 قرض ألجل من طرف ذي صلة  .33

برديسم 31  

2012 

ديسمبر 31  

 العملـــة  أصل القرض من تاريخ إلى تاريخ سعر الفائده 2013
ؾ.د ك.د  ك.د        

9,943,636 - 7% ك.د      9,943,636 - -   

لطرؼ مع ا (ع.ؾ.ـ.ش –شركة ايفا للفنادؽ ك ادلنتجعات )بالكامل من قبل الشركة التابعة   تسويتواف  القرض الجل مت 
 .خبلؿ السنة يف تلك الشركة زيادة راس ادلاؿ اليت سبتسداد قيمة  ذم الصلة كجزء من
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  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 

 

المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 قروض بنكية .34

 :يلي  دبا اجملمع ادلركز ادلارل بياف تتمثل أرصدة القركض كالتسهيبلت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ

     فترة اإلستحقاق   

 األصــل المرىــون الغرض الفائدة الفعلية نسبة الى من العملة 

 ديسمبر 31

2013 

 ك.د

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د
 33,783,000 33,999,000 أسهم الشركة األـ كإيفا للفنادؽ كادلنتجعات سبويل إستثمارات اجملموعة %3.06 2019-12-28 2005-12-28 دكالر أمريكي 1

 7,467,732 7,699,924 أسهم إيفا للفنادؽ كادلنتجعات كاستثمار متاح للبيع كيل إستثمارات اجملموعةمت %2.98 2019-12-28 2007-6-15 يورك 2

 25,000,000 25,000,000 %120زلفظة زللية بتغطية  تسديد الدين %4.75 2019-6-30 2012-6-26 ديناركوييت 3

 20,000,000 8,555,000 %200لية بتغطية زلفظة ماسبويل اسهم زللية  %3.75 2015-12-31 2012-1-5ديناركوييت  4

 3,075,661 - 2013مت سداده بالكامل خبلؿ عاـ  شراء طائرة ليبور% + 2 2015-7-26 2007-7-26 دكالر أمريكي 5

 6,000,000 - 2013مت سداده بالكامل خبلؿ عاـ  سبويل أسهم زللية %4.5 2015-3-15 2013-6-16 دينار كوييت 6
 

صبَته ، اإلمارات العربية ادلتحدة ،  –عقارات يف النخلة  سبويل ادلشاريع %12 % -5 2015-4-30 2007-5-1 درىم إمارايت 7
 ككدائع مقيدة يف حساب بنك أجنيب 

64,844,950 63,121,597 

تاجرة رىن شلتلكات كآالت كمعدات معينة كعقارات للم سبويل إستثمارات اجملموعة %11.5 % -4 2017-5-21 2007-5-23 راند 8
 معينة يف شركات تابعة يف جنوب افريقيا

15,152,924 17,220,226 

 2,256,272 - 2013مت سداده بالكامل خبلؿ عاـ  سبويل إستثمارات اجملموعة %11.5 % -4 2018-6-15 2008-5-15 دكالر أمريكي 9

 2,259,344 3,195,678 يد التطويرأرض مدرجة ضمن عقارات ؽ شراء عقارات %8.5 2016-12-31 2010-1-1 دكالر أمريكي 10

 6,557,231 6,460,749 شللوكة لشركة تابعة استثمارية عقارات شراء عقارات% 6.5 2024-3-15 2012-9-15 يورك 11

 412,590 353,537 اصوؿ لشركة مطارات يوتيل احملدكده سبويل استثمارات اجملموعة %5 2018-7-31 2008-8-1 جنيو اسًتليٍت 12

       165,261,762 187,153,653 
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  والشركات التابعة لها
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

 (معدلة) دفعات مستلمة مقدماً من عمالء .35
عن بيع شقق سكنية قيد اإلنشاء حاليان من قبل  ، سبثل ىذه األرصدة ادلبالغ احملصلة مقدمان من عمبلء احدل الشركات التابعة للمجموعة

 .عات ادلقدمة من ىؤالء العمبلء اذل بند االيرادات عند اكتماؿ بناء الوحدة ادلباعة ، كتسليمها للعميليتم ربويل الدؼ. اجملموعة 
 

 واسهم خزينة عالوة اإلصدارو رأس المال .36
 رأس المال

ا مصدرة فلس صبيعو 100سهم قيمة كل سهم  720,000,000من  2013ديسمرب  31يتكوف رأس ماؿ الشركة االـ ادلصرح بو كادلدفوع كما يف 
 (.فلس لكل سهم 100سهم بقيمة  720,000,000: 2012)كمدفوعة بالكامل 
عالوة اإلصدار 

. اف عبلكة االصدار غَت قابلة للتوزيع ما دل تنص القوانُت احمللية بغَت ذلك 
 أسهم خزينة

 ديسمبر 31 

 ديسمرب 31  2013

2012 
 قيةالقيمة السو%  عدد االسهم  السوقيةالقيمة %  عدد االسهم 
 ؾ.د    ك.د   

 1,961,145 6.9 49,649,248   2,153,821 6.88 49,513,128 الرصيد بداية السنة 

 -  (136,120)  -  - صايف احلركة 

 2,153,821 6.88 49,513,128   4,852,287 6.88 49,513,128 الرصيد يف هناية السنة

 

 .نة مت زبصيصها كإحتياطيات غَت قابلة للتوزيع احتياطيات الشركة االـ ادلساكية لتكلفة اسهم اخلزمإف 
 

   قانوني واختياري احتياطي .37
قبل ) العائد على مالكي الشركة األـ من ربح السنة %10 ربويلمت ، مالنظاـ األساسي للشركة األـعقد التاسيس ككفقان لقانوف الشركات ك

. إذل حساب االحتياطي القانوين( لزكاة كمكافأة أعضاء رللس اإلدارةحصة مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي كضريبة دعم العمالة الوطنية كا
. من رأس ادلاؿ ادلدفوع %50القانوين إذل االحتياطي يصل رصيد للشركة األـ أف توقف مثل ذلك التحويل السنوم عندما غلوز 

يف السنوات اليت ال تسمح فيها األرباح ادلدفوع اؿ من رأس ادل %5زيد عن ال تإف توزيع ىذا االحتياطي زلدد بادلبلغ ادلطلوب لتوزيع أرباح 
. ادلًتاكمة بتأمُت ىذا احلد

قبل حصة مؤسسة )من ربح السنة العائد على مالكي الشركة األـ  %10لنظاـ األساسي للشركة األـ ، يتم ربويل لعقد التاسيس كاكفقان 
 . اذل اإلحتياطي اإلختيارم ( أة أعضاء رللس اإلدارةالكويت للتقدـ العلمي كضريبة دعم العمالة الوطنية كالزكاة كمكاؼ

 .ال يتم أم ربويل يف السنة اليت ربقق فيها خسائر 
 

                                          حسابات األمانة  .38
ا كضمانات ىامشية مقابل تتضمن حسابات األمانة أرصدة احملافظ اإلستثمارية كالودائع ألجل اليت ربتفظ هبا اجملموعة نيابة عن عمبلئو

(. ؾ.د  81,929,620:  2012)ؾ .د 77,343,907التزامات العميل باألنشطة ادلتعلقة بادلتاجرة كاليت بلغ رلموعها 
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                                          توزيعات أرباح مقترحة   .39
  2013ديسمرب  31عن السنة ادلنتهية يف  .......دببلغ  توزيع ارباحدارة اإلاقًتح أعضاء رللس  ،اجملمع دلركز ادلارل بياف االحقان لتاريخ 

 . كؼلضع ىذا اإلقًتاح دلوافقة مساعلي الشركة األـ عند انعقاد اجلمعية العمومية السنوية
 اقرت عدـ توزيعك 2012ديسمرب  31الية اجملمعة للسنة ادلنتهية يف اعتمدت اجلمعية العمومية للمساعلُت البيانات ادل 2013 مايو 22يف 

 .ارباح عن السنة ادلنتهية يف ذلك التاريخ 
 

  التزامات طارئة  .40
أقاـ مصفي احد البنوؾ يف دكلة البحرين دعول قضائية يف إمارة عجماف بدكلة اإلمارات العربية ادلتحده ضد الشركة  1993يف سنة (   أ

دكالر أمريكي كؽلثل ىذا ادلبلغ رصيد دين  27,714,944موعة اخلليجية للمشاريع كالصناعة ، مطالبا إياىم دببلغ كقدره األـ كشركة ادلج
. مة اإلبتدائية لصاحل الشركة األـحكماف من احملك 1996ك  1995صدر يف ىذه الدعول خبلؿ عامي . مطلوب من طرؼ ثالث

القاضي برفض الطعن كتأييد احلكم الصادر من احملكمة اإلبتدائية لصاحل  1998 باإلضافة اذل ذلك، صدر حكم اإلستئناؼ عاـ
 . الشركة األـ 

كشركة ( الطرؼ اآلخر يف القضية)احلكم يف القضية بإلزاـ شركة اجملموعة اخلليجية للمشاريع كالصناعة  2006يناير  25صدر بتاريخ 
كأصل الدين ادلتبقي ( درىم امارايت 22,431,145)ؾ .د 1,788,944بأداء مبلغ بالتضامن ( الشركة األـ)اإلستشارات ادلالية الدكلية 

كحىت تاريخ رفع  1985 ابريل 29فوائد اصل الدين من تاريخ ( درىم امارايت 41,032,903)ؾ .د 3,272,312كمبلغ  1985 ابريل 29حىت 
 5,061,256لغ احملكـو بو كفوائده دببلغ اصبارل قدره قامت الشركة األـ بتكوين سلصص حلصتها من ادلب. 1993 اغسطس 12الدعول يف 

 .2005ؾ خبلؿ عاـ .د
 13كفوائد للفًتة من ( درىم إمارايت 29,041,265)ؾ .د 1,815,219، قامت الشركة األـ بتكوين مبلغ اضايف كقدره  2007خبلؿ سنة 
.  2007ديسمرب  31اذل  1993أغسطس 

م لصاحل أحد البنوؾ ضد الشركة االـ كشركة اخرل ذات صلو بالتضامن بينهما لدفع أصدرت زلكمة استئناؼ عجماف حكمها النهائ
كخبلؿ الربع مليوف دكالر أمريكي اذل ذلك البنك كلقد اصبح احلكم قابل للتنفيذ كبناء عليو قامت الشركة االـ  27مبلغ اصبارل قدره 

ؾ لتغطية نصيبها من اخلسائر الناذبة عن .د 581,987لدعول دببلغ بزيادة سلصص اإللتزامات الطارئة مقابل تلك ا 2012االكؿ من عاـ 
ؾ كدفعة عن ىذا االلتزاـ ليصبح .د 7,384,496قامت الشركة االـ بدفع مبلغ   2012من سنة  خبلؿ الربع الثاينالحقا ك.  ىذا احلكم

(. 32ايضاح )ؾ .د 73,966رصيد ادلتبقي من ىذا اإللتزاـ مبلغ 
مبلغ )ؾ .د 8,666,643قانونية للمطالبة دببلغ  اجراءاتاـ ادلطور الرئيسي دلشركع عقارات طليل بالشركع يف ، ؽ2010 عاـخبلؿ (  ب

اليت مت إنشاؤىا بُت شركة تابعة إمارتية كطرؼ خارجي ، كقاـ أطراؼ  (سوؽ ريزيدنس) ضد شركة احملاصة( مليوف درىم امارايت 111.4
مقابل بيع ادلساحة ( مليوف درىم امارايت 920ما يعادؿ )ؾ .د 71,615,247البة دببلغ شركة احملاصة تلك برفع دعول مقابلة للمط

. التجارية من مشركع ادليل الذىيب
 . قاـ بعض العمبلء ايضا بالشركع يف اجراءات قانونية ضد الشركة التابعة االماراتية للتأخَت يف اصلاز ادلشاريع كالغاء الوحداتكما 

مع ذلك، ترل ادارة اجملموعة . منهاادلرحلة االكلية، ال ؽلكن تقدير النتائج احملتملة بشكل موثوؽ  زالت يف ماكحيث اف ىذه القضايا 
 . باف ىذه القضايا سيتم يف النهاية الفصل فيها لصاحل اجملموعة

كيف ادلقابل مت تسجيل ،  ](أ) 22ايضاح [ؾ احًتازيا كرصيد مستحق من طرؼ ذم صلو .د 8,666,643مت تسجيل مبلغ ادلطالبة أعبله 
 .حلُت البت هنائيا يف تلك الدعول( 32ايضاح )نفس ادلبلغ ضمن أرصدة الذمم الدائنة 
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 التزامات رأسمالية .41
 التزامات إنفاق رأسمالي

األمواؿ البلزمة لتسديد باقي حصتها من سبويل إنشاء  إلتزامات رأمسالية بأف تسدد كافة 2013ديسمرب  31يوجد على اجملموعة كما يف 
إف حصة . كجنوب إفريقيا كالواليات ادلتحدة األمريكية( لبناف)كبَتكت ( اإلمارات العربية ادلتحده)ادلشاريع العقارية يف كل من ديب 

 : اجملموعة من األمواؿ البلزمة لتمويل تلك ادلشاريع ىي كالتارل 
 

 

 ديسمبر 31 

2013 

 ك.د

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.د

 37,177,000 36,681,000  التطوير كعقارات للمتاجرة قيدالتوقعات كالتعاقدات لبلنفاؽ الرأمسارل إلنشاء العقارات 

 :تتوقع اجملموعة أف سبوؿ التزاماهتا لبلنفاؽ ادلستقبلي من ادلصادر التالية 
 بيع عقارات استثمارية ،( أ  
 ء ،الدفعات ادلقدمة من العمبل( ب
 زيادة رأس ادلاؿ ،( ج
 الدفعات ادلقدمة من ادلساعلُت كادلنشآت ذات العبلقة كالشركات احملاصة ، ك( د 
 .اإلقًتاض إذا دعت احلاجة ( ىػ

 

 .تًتاكح معدالت التمويل ادلتوقعة أعبله حسب طبيعة مصدره كتقديرات اإلدارة دلصادر التمويل ادلتاحة يف كقت استحقاقها 
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 معلومات القطاعات .42
باإلضافة اذل ذلك، . يتم ارساؿ نتائج القطاعات مباشرة اذل اإلدارة العليا يف اجملموعة. يًتكز نشاط اجملموعة يف ثبلثة قطاعات رئيسية ، ىي قطاع ادارة االصوؿ كقطاع االستثمارات كالقطاع العقارم كأخرل

 :فيما يلي التحليل القطاعي كالذم يتماشى مع التقارير الداخلية ادلقدمة لئلدارة . ارير ايرادات كاصوؿ القطاعات اذل ادلواقع اجلغرافية اليت تعمل هبا اجملموعة يتم ارساؿ تق
  إدارة أصول 

 خزينة 
 المجموع  أخرى  عقارات  واستثمارات

 
 ديسمبر 31

2013 

 (معدلة)
 ديسمرب 31

2012  

 ديسمبر 31

2013 

 (معدلة)
 ديسمرب 31

2012  

 ديسمبر 31

2013 

 (معدلة)
 ديسمرب 31

2012  
 ديسمبر 31

2013 

 (معدلة)
 ديسمرب 31

2012  

 ديسمبر 31

2013 

 (معدلة)
 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.ألف د ك.ألف د  ؾ.ألف د ك.ألف د  ؾ.ألف د ك.ألف د  ؾ.ألف د ك.ألف د  ؾ.ألف د ك.ألف د 
 8,577  51,001  1,476 (2,117)  7,317  56,593  (1,022) (5,542)  806  2,067 عالقطا( خسائر/ )ايرادات 

 (24,895) 2,926  (14,644) (29,487)  6,280  56,593  (15,846) (22,766)  (685) (1,414) ربح القطاع للسنة( /خسارة)

               

 1,491  3,481             االستهبلؾ

 10,650  10,858             اذلبوط

             (5,843)  - 

 1,587  4,831             كبةذمم مشط

               

               بيان المركز المالي

 502,007  484,921   - -  393,343 215,625  171,601 143,658  37,063  125,638 رلموع أصوؿ القطاع

 (333,295) (289,258)   - -  (136,198) (123,996)  (197,097) (165,262)   - - رلموع خصـو القطاع

 163,712  195,663   - -  157,145 91,629  (25,496) (21,604)  37,063  125,638 صافي أصول القطاع

               

 19,136   31,379             اصوؿ غَت موزعة

 (84,929)  (100,180)             خصـو غَت موزعة

 102,919  126,862             صافي األصول
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   معامالت مع أطراف ذات صلة .43
ادلعامبلت اليت سبت مع اطراؼ ذات صلة ، أم ادلساعلُت كاعضاء رللس االدارة كاالدارة العليا للشركة األـ كشركاهتا اليت ؽللكوف تلك سبثل  

 .يتم اعتماد سياسات تسعَت كشركط مدة ادلعامبلت من قبل ادارة الشركة األـ. صا رئيسية فيها حص
 :اف ادلعامبلت مع اطراؼ ذات صلة ادلدرجة ضمن البيانات ادلالية اجملمعة ىي كما يلي  
 

     
 ديسمبر 31

2013  

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 
ؾ .د ك .د     :االرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع 

 2,938,391  12,878,614      (22ايضاح )مبالغ مستحقة من أطراؼ ذات صلو 

 18,081,442  23,369,522     (22ايضاح )مبالغ مستحقة اذل أطراؼ ذات صلو 

 9,943,636  -     (33ايضاح )قرض ألجل من طرؼ ذم صلة 

        :المعامالت المتضمنة في بيان الدخل المجمع 

 (56,359)  -     كما شاهبها فوائداؿمصاريف 

 28,008   34,366     كما شاهبها فوائداؿايرادات 

 -   1,301,682    ( ب  -22ايضاح )ايرادات استشارية 

 (267,048)  667,621     بيع استثمارات متاحة للبيع (خسارة/ )أرباح 

 17,009   -  اك اخلسائر من خبلؿ األرباح ربح بيع استثمار بالقيمة العادلة 

  -  5,843,057  (أ  -22ايضاح )رد سلصص ارصدة مستحقة من أطراؼ ذات صلو 

( 1,586,605)  (4,830,999)    ( ج -22ايضاح )صلة  اطراؼ ذاتمن  مستحقة ذمم مشطوبة

        :مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة 

 602,407   785,072     منافع قصَتة األجل 

 
مدرجة ضمن ادلبالغ ادلستحقة من أطراؼ ذات صلة  ، اف أرصدة االطراؼ ذات الصلة القائمة يف هناية السنة الناذبة عن ربويل األمواؿ 

(. 22إيضاح )الغ ادلستحقة إذل أطراؼ ذات صلة كادلب
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القيمة العادلة  وقياس ملخص فئات األصول والخصوم المالية .44
 

 ملخص فئات االصول و الخصوم     44.1
: اف القيمة ادلدرجة لؤلصوؿ كاخلصـو ادلالية للمجموعة الواردة يف بياف ادلركز ادلارل اجملمع ؽلكن اف تصنف على النحو التارل 

 أصول مالية
 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)
 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.دالف  ك.دالف  
 14,015 5,705 النقد كشبو النقد

 5,999 3,563 استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اخلسائر

 16,198 18,500 مدينوف كارصدة مدينة اخرل

 3,395 1,093 قركض مدينة

 2,938 12,879 مستحق من اطراؼ ذات صلة

 45,250 34,065 استثمارات متاحة للبيع

 87,795 75,805 رلموع االصوؿ ادلالية 

   :صوم مالية خ

 66,847 76,810 دائنوف كارصدة دائنة اخرل

 18,081 23,370 مستحق اذل اطراؼ ذات صلة

 9,944 - قرض الجل من طرؼ ذم صلة

 187,154 165,262 قركض بنكية

 136,198 123,996 دفعات مستلمة مقدما من عمبلء

 418,224 389,438 رلموع اخلصـو ادلالية

 
: اخلصـو ادلالية ادلوضحة يف بياف ادلركز ادلارل اجملمع مصنفة كما يليلبلصوؿ كالقيم الدفًتية  أف

  2013 ديسمبر 31 

( معدلة)
 2012 ديسمرب 31

 األصول المالية
 القيمة 
القيمة   العادلة

 القيمة   الدفترية
القيمة   العادلة

 الدفًتية
 ؾ.د  ؾ.د  ك.د  ك.د 

 14,015  -  5,705  - النقد كشبو النقد

استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك 
  3,331 اخلسائر

 

232  5,749  

 

250 

 16,198  -  18,500  - مدينوف كارصدة مدينة اخرل

 3,395  -  1,093  - قركض مدينة

 2,938  -  12,879  - مستحق من اطراؼ ذات صلة

 12,085  33,165  11,412  22,653 استثمارات متاحة للبيع

 25,984  49,821  38,914  48,881 

       الخصوم المالية 

 66,847  -  76,810  - دائنوف كارصدة دائنة اخرل

 18,081  -  23,370  - مستحق اذل اطراؼ ذات صلة

 9,944  -  -  - قرض الجل من طرؼ ذم صلة

 187,154  -  165,262  - قركض بنكية

 136,198  -  123,996  - دفعات مستلمة مقدما من عمبلء

 -  389,438  -  418,224 
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 فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلةملخص / تابع .     44
 ملخص فئات االصول و الخصوم /تابع      44.1

اك دفعو لتحويل التزاـ يف معاملة منتظمة بُت ادلشاركُت يف السوؽ بتاريخ  سبثل القيمة العادلة يف السعر الذم يتم استبلمو لبيع اصل
 . القياس

باستثناء بعض االستثمارات ادلتاحة للبيع )اف االستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ االرباح اك اخلسائر كاالستثمارات ادلتاحة للبيع 
مدرجة بالقيمة العادلة ( حوؿ البيانات ادلالية اجملمعة 25اب احملددة يف االيضاح التكلفة ناقصا اطلفاض القيمة لبلسب/ ادلدرجة بالتكلفة 

.  لعادلةكبرأم ادارة اجملموعة، فاف ادلبالغ ادلدرجة جلميع االصوؿ كاخلصـو ادلالية االخرل كاليت ىي بالتكلفة ادلطفأة تعترب مقاربة لقيمها ا
االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  44.2

 تقـو اجملموعة بقياس االدكات ادلالية، كاالستثمارات كاالصوؿ غَت ادلالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة بتاريخ كل ميزانية
 .  44.5ايضا، القيمة العادلة لبلدكات ادلالية ادلقاسة بالتكلفة ادلطفأة مفصح عنها يف االيضاح . عمومية

لذم يتم استبلمو لبيع اصل اك دفعو لتحويل التزاـ يف معاملة منتظمة بُت ادلشاركُت يف السوؽ بتاريخ تتمثل القيمة العادلة يف السعر ا
 . القياس
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 44.3

م للقيمة اف االصوؿ كاخلصـو ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة يف بياف ادلركز ادلارل يتم تصنيفها اذل ثبلثة مستويات من التسلسل اذلـر
 : يتم ربديد ادلستويات الثبلث بناء على قابلية ادلبلحظة للمدخبلت اذلامة للقياس كذلك على النحو التارل. العادلة

 .يف اسواؽ نشطة دلوجودات كمطلوبات شلاثلة( غَت معدلة)اسعار مدرجة  : 1مستول  -
يت ؽلكن تتبعها للموجودات كادلطلوبات سواء  بصورة كاؿ 1معطيات غَت االسعار ادلدرجة ادلتضمنة يف مستول  : 2مستول  -

 ك( . معطيات متعلقة باألسعار)اك بصورة غَت مباشرة ( كاالسعار)مباشرة 
 (.معطيات غَت قابلة للمراقبة)معطيات ادلوجودات كادلطلوبات اليت ال تستند اذل معلومات سوقية ؽلكن تتبعها  : 3مستول  -

.   نيف االصل اك االلتزاـ ادلارل ػلدد بناء على اقل مستول دلدخل ىاـ لقياس القيمة العادلةاف ادلستول الذم يتم فيو تص
 ادلستخدـ لقياس القيمةالتسلسل اذلرمي  حسب اجملمع االصوؿ كاخلصـو ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة يف بياف ادلركز ادلارلمت تصنيف 

 : العادلة كما يلي
 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   : 2013ديسمبر  31
 ك.دألف  ك.دألف  ك.دألف  ك.دألف  ايضاح 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او 
      الخسائر

: استثمارات بغرض ادلتاجرة
 :اسهم زللية

    

 

 1,469 - - 1,469 ب+  أ صناديق مدارةاسهم شركات مدرجة ك

 1,862 - - 1,862 ب+  أ اسهم شركات مدرجة

      

      أستثمارات متاحة للبيع

      

 3,896 - - 3,896 أ اسهم شركات مدرجة

 1,069-  1,069- ب صناديق مدارة 

 17,688 17,688 - - د اسهم شركات غَت مدرجة

 25,984 17,688 1,069 7,227  صافي القيمة العادلة

 
 



 

 66 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو/ تابع 
 
 

 فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلةملخص / تابع .     44
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة/ ع تاب        44.3

 اجملموع 3مستول  2مستول  1مستول   : 2012ديسمرب  31
 ؾ.ألف د ؾ.ألف د ؾ.ألف د ؾ.ألف د ايضاح 

استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ االرباح اك 
      ائراخلس

      :استثمارات بغرض ادلتاجرة

 1,865 - - 1,865 ب+ أ  صناديق مدارةك زللية مسعرةاسهم 

 3,884 - - 3,884 ب+  أ اجنبية مسعرةاسهم 

      أستثمارات متاحة للبيع

 3,922 - - 3,922 أ مسعرةاسهم 

 1,307-  1,307- ب صناديق مدارة 

 27,936 27,936 - - د غَت مسعرةاسهم 

 38,914 27,936 1,307 9,671  صايف القيمة العادلة

 
القياس بالقيمة العادلة       44.4

، كذلك 3يقـو الفريق ادلارل للمجموعة باجراء تقييمات للبنود ادلالية الغراض التقارير ادلالية، دبا يف ذلك القيم العادلة للمستول 
يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خصائص كل أداة، مع . دلعقدة، عند االقتضاءبالتشاكر مع سلتصي تقييم طرؼ ثالث للتقييمات ا

. اذلدؼ العاـ لزيادة االستفادة من ادلعلومات ادلبنية على السوؽ
 :     بقةفيما يلي الطرؽ كتقنيات التقييم ادلستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة كاليت دل تتغَت بادلقارنة مع فًتة التقارير ادلالية السا

االدوات المالية للمستوى االول  
 (المستوى االول) أسهم مسعرة ( أ

مت ربديد القيم العادلة بالرجوع اذل آخر عركض .  سواؽ ادلاليةاأليتم تداكذلا يف  كاليت ادلدرجة سبثل األسهم ادلسعرة يف صبيع االسهم
. اسعار بتاريخ التقارير ادلالية

  
ي والثالث  االدوات المالية للمستوى الثان

 (المستوى الثاني) مدارة صناديق محلية ( ب
تتكوف استثمارات ىذه الصناديق بشكل رئيسي من اسهم زللية مسعرة كادكات السوؽ النقدم كقد مت ربديد القيمة العادلة لبلستثمار 

.  بناء على صايف قيمة االصل ادلعلنة من قبل مدراء الصناديق كما يف تاريخ التقارير ادلالية
 (المستوى الثالث) أجنبية مدارة صناديق    (  ج

مت ربديد القيمة . تتكوف االستثمارات الضمنية يف صناديق أجنبية مدارة بشكل رئيسي من أكراؽ مالية أجنبية مسعرة كغَت مسعرة
 غَتة العادلة لؤلكراؽ ادلالية الضمنية كمت ربديد القيم. العادلة لؤلكراؽ ادلالية الضمنية ادلسعرة بالرجوع إذل أسعارىا ادلعلنة بتاريخ التقرير

كتستند صبيع ادلدخبلت اذلامة ضمن ىذا النموذج إذل . ادلسعرة باستخداـ أساليب تقييم عادةن ما تستخدـ من قبل مدراء الصناديق
. أسعار السوؽ ادلرصودة

 (المستوى الثالث) أوراق مالية غير مسعرة   (  د
رجة بالقيمة العادلة ادلقدّيرة باستخداـ ظلاذج سلتلفة مثل ظلوذج التدفقات النقدية ادلخصومة اليت تتضمن يتم قياس األكراؽ ادلالية غَت ادلد

. بعض االفًتاضات غَت ادلؤيدة بأسعار أك معدالت السوؽ ادلرصودة
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو/ تابع 
 
 

 اس القيمة العادلةفئات األصول والخصوم المالية وقيملخص / تابع .     44
 قياسات القيمة العادلة  -المستوى الثالث        44.5
تستخدـ تقنيات تقييم تستند اذل مدخبلت غَت مبنية على  (3)ادلالية ادلصنفة يف ادلستول  قياس اجملموعة لؤلصوؿ كاخلصـواف 

من االرصدة االفتتاحية اذل االرصدة اخلتامية على النحو كما ؽلكن تسوية االدكات ادلالية ضمن ىذا ادلستول . البيانات السوقية ادلعلنة
:  التارل

     2013ديسمبر  31
استثمارات  
 متاحة للبيع 

 ك.الف د     
 27,936     الرصيد االفتتاحي

 1,524    مشًتيات 

 (10,784)     مبيعات

      :ادلسجلة يف  اخلسائر كأاألرباح 

 -     بياف الدخل اجملمع -

 (988)     اإليرادات الشاملة األخرل -

 17,688    لرصيد اخلتامي 

      
      2012ديسمبر  31

 20,268     الرصيد االفتتاحي

 138     مشًتيات

 (403)     مبيعات

      :ادلسجلة يف  اخلسائر كأاألرباح 

 -     بياف الدخل اجملمع -

 (7,933)     اإليرادات الشاملة األخرل -

 27,936    لرصيد اخلتامي 

 
. تقـو اجملموعة باستخداـ طريقة التدفقات النقدية ادلخصومة لقياس القيمة العادلة الىم استثماراهتا ادلصنفة ضمن ادلستول الثالث

 
قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية      44.6

: ير ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة يبُت اجلدكؿ التارل ادلستويات ضمن التسلسل اذلرمي لبلصوؿ غ
 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   

 ك.د الف ك.د الف ك.د الف ك.دالف   2013 ديسمبر 31
      عقارات استثمارية

 402 402 - -  ارض يف االردف -

 463 463 - -  ارض يف االمارات العربية ادلتحدة  -

 344 344- -  ( دلتحدةالمارات العربية ا)كحدات سكنية يف ديب  -

 9,380 9,380- -  شقق يف الربتغاؿ  -

( أرض ملك  حر يف منطقة اذلبلؿ)النخلة صبَتة اذلبلؿ  -
 نادم عطبلت( كي اك اس)فندؽ شللكة سبأ ك

  

- 

 

- 

 

45,565 

 

45,565 

  - - 56,154 56,154 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو/ تابع 
 
 

 فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلة ملخص/ تابع .     44
   

قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية / تابع      44.6
: يبُت اجلدكؿ التارل ادلستويات ضمن التسلسل اذلرمي لبلصوؿ غَت ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة 

 اجملموع 3مستول  2مستول  1مستول   
 ؾ.دالف  ؾ.دالف  ؾ.دالف  ؾ.دالف   2012ديسمرب  31

      عقارات استثمارية

 402 402 - -  ارض يف االردف -

 414 414 - -  ارض يف االمارات العربية ادلتحدة  -

  ( المارات العربية ادلتحدة)كحدات سكنية يف ديب  -

 -

 

 -

 

298 

 

298 

 8,943 8,943- -  شقق يف الربتغاؿ  -

يف منطقة  أرض ملك  حر)النخلة صبَتة اذلبلؿ  -
نادم ( كي اك اس)ك فندؽ شللكة سبأ ( اذلبلؿ

 عطبلت
  

 

- 

 

 

- 

 

 

18,017 

 

 

18,017 

  - - 28,074 28,074 

 
بناء على تقييمات مت احلصوؿ عليها من اثنُت من ادلقيمُت ادلستقلُت ادلتخصصُت يف  ةاالستثمارم اتمت ربديد القيمة العادلة للعقار
كالغراض . كما يتم تطوير ادلدخبلت كاالفًتاضات اذلامة بالتشاكر الوثيق مع االدارة. ات االستثماريةتقييم تلك االنواع من العقار

مبُت ادناه معلومات اضافية خبصوص (. القيمة االدىن للتقييمُت: 2012)التقييم، قامت الشركة باختيار القيمة االدىن للتقييمُت 
: قياسات القيمة العادلة للمستول الثالث

  
 في االردن أرض 

 
طريقة ادلقارنة ادلباشرة مع مراعاة ادلة معامبلت السوؽ ادلعركفة لدل ادلقيّيم كايضا مع مراعاة مبيعات القسائم ادلعلنة من : التقييمأساس 

.  قبل دائرة االراضي يف االردف
 

 أرض في االمارات العربية المتحدة 
لة معامبلت السوؽ ادلعركفة لدل ادلقيّيم كايضا مع مراعاة مبيعات القسائم ادلعلنة من طريقة ادلقارنة ادلباشرة مع مراعاة اد: التقييمأساس 

.  قبل دائرة االراضي يف ديب
 

 االمارات العربية المتحدة   –في دبي  وحدات سكنية
ستخداـ الطريقة ادلماثلة اليت لعملية التطوير ادلقًتحة، قمنا با( GDV)عند ربديد اصبارل قيمة التطوير . الطريقة ادلماثلة: التقييمأساس 

اذا كاف ذلك مناسبا، تطبق تعديبلت على يف ادلناطق اجملاكرة ادلباشرة كتستخدـ ادلة ادلعامبلت اك اسعار الشراء احلالية لعقارات شلاثلة 
.  شركات االنشاءاتمع اك / االرقاـ بناء على احباث السوؽ كالنقاش مع ككبلء مستقلُت كيف بعض احلاالت، مع اجلهات ادلطورة ك 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو/ تابع 
 
 

    فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلةملخص / تابع .     44
قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية / تابع      44.6

 
شقق في البرتغال 

ادلقارنة ىي ربط قيمة العقار مع البيانات كذلك فيما يتعلق دبعاملة العقارات ذات اف طريقة . طريقة مقارنة السوؽ: التقييمأساس 
خدـ كمؤشر مرجعية الستخداـ البيانات اجملمعة مباشرة يستكما اف استخداـ ىذه الطريقة يف دراسة التقييم تلك . اخلصائص ادلماثلة

يضا باجراء مقارنة للبيانات اجملمعة لتكوف متجانسة من اجل تقـو الطريقة ا. من السوؽ مع توفَت تقييم موضوعي كقيم ادلؤشرات
 . يتم صبع البيانات من مصادر متعددة من سوؽ العقار. السماح بعملية ادلقارنة كربديد ام ادليزات اكثر مبلءمة

 
دبي   ( -أرض ملك حر في منطقة الهالل) الهالل النخلة الجميرة

تشمل الطريقة ادلتبقية . ؽ سوؽ العقار موضوع البحث، قمنا باستخداـ الطريقة ادلتبقيةالشتقا. الطريقة ادلتبقية: التقييمأساس 
اف تكاليف االنشاء دبا فيها التكاليف الطفيفة . للعقار ادلنجز كذلك باستخداـ طريقة االيرادات( GDV)احتساب اصبارل قيمة التطوير 

تعاب القانونية كارباح اجلهات ادلطورة زبصم صبيعها من اصبارل قيمة التطوير كالرسـو ادلهنية كالتكاليف الطارئة كتكاليف التمويل كاال
.  كما يتم تنفيذ التقييم ادلتبقي عند عدـ كجود ادلة شلاثلة لعقارات شلاثلة. للتوصل اذل القيمة ادلتبقية للعقار

 
دبي   –نادي العطالت  (كي أو سي)مملكة سبأ 

 . تبقية للتقييمالطريقة ادلماثلة كادل: التقييمأساس 
ستخداـ الطريقة ادلماثلة اليت تستخدـ ادلة ادلعامبلت اك اسعار إـ يتلعملية التطوير ادلقًتحة، ( GDV)عند ربديد اصبارل قيمة التطوير 

احباث السوؽ اذا كاف ذلك مناسبا، تطبق تعديبلت على االرقاـ بناء على يف ادلناطق اجملاكرة ادلباشرة كالشراء احلالية لعقارات شلاثلة 
 . اك شركات االنشاءات/ كالنقاش مع ككبلء مستقلُت كيف بعض احلاالت، مع اجلهات ادلطورة ك 

:  الطريقة ادلتبقية
 اصبارل قيمة التطوير -
 صبيع تكاليف ربح التطوير: ناقصا -
 القيمة ادلتبقية لبلرض: تساكم -

:  فتتاحية اذل االرصدة اخلتامية على النحو التارليتم تسوية العقارات االستثمارية ضمن ىذا ادلستول من االرصدة اال
عقارات   

استثمارية 
 المجموع

 ك.دالف   2013ديسمبر  31
 28,074  الرصيد االفتتاحي

 11,482 زلوؿ من اعماؿ رامسالية قيد التنفيذ 

 (23,125) زلوؿ اذل عقارات قيد التطوير 

  : بياف الدخل اجملمعضمن  باح اك خسائر مدرجةأر 

 38,778 التغَتات يف القيمة العادلة ادلسجلة يف االرباح اك اخلسائر  -

 955  فركؽ ترصبة االنشطة االجنبية  -

 56,164 الرصيد اخلتامي 

 38,778 اصبارل ادلبلغ ادلدرج يف االرباح اك اخلسائر من االرباح غَت احملققة ضمن ادلستول الثالث 

 
ؾ سبثل التغَت يف القيمة العادلة .الف د 19,932دلة ادلسجلة يف األرباح اك اخلسائر للسنة احلالية ، مبلغ تتضمن التغَتات يف القيمة العا
(. 26.3ايضاح ) 2012ديسمرب  31خبلؿ السنة ادلالية ادلنتهية يف 



 

 70 ع.ك.م.ش –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2013ديسمبر  31
 

 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعو/ تابع 
 
 

    ياس القيمة العادلةفئات األصول والخصوم المالية وقملخص / تابع .     44
قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية / تابع      44.6

 المجموعاستثمارية عقارات   
( 607) سائر التغَتات يف القيمة العادلة ادلسجلة يف االرباح اك اخل -  : أرباح اك خسائر مدرجة ضمن بياف الدخل اجملمع 29,094  الرصيد االفتتاحي ك.دالف   2012ديسمرب  31  (413)  فركؽ ترصبة االنشطة االجنبية  -

 28,074 الرصيد اخلتامي 

( 607) اصبارل ادلبلغ ادلدرج يف االرباح اك اخلسائر من اخلسائر غَت احملققة ضمن ادلستول الثالث 

 
 أىداف وسياسات ادارة المخاطر .45

تتضمن سلاطر العملة كسلاطر سعر الفائدة كادلخاطر )سلاطر السوؽ : نشاطات اجملموعة تتعرض اذل تشكيلة ادلخاطر ادلالية التالية 
 .، سلاطر اإلئتماف كسلاطر السيولة ( السعرية

كيًتكز عمل تلك االدارة،  كبشكل أساسي، على تأمُت االحتياجات . تتوذل االدارة ادلركزية للمخاطر ، مسئولية ادارة سلاطر اجملموعة
جملموعة كالتقليل من احتمالية التفاعل مع ادلؤشرات السلبية اليت قد تؤدم اذل التأثَت على نتائج النقدية قصَتة كمتوسطة األجل ؿ

. أنشطة اجملموعة كذلك عن طريق اعداد تقارير ادلخاطر الدكرية اليت توضح مدل تعرض اجملموعة لتلك ادلخاطر كحجمها كأعليتها
 .ا ستعطي مردكدا دائماكتدار االستثمارات ادلالية طويلة األجل على أساس أنو

 .اف رللس ادارة الشركة االـ مسؤكؿ يف النهاية عن اعبلف االسًتاتيجيات كاالىداؼ كالسياسات اخلاصة بادلخاطر  الدارهتم 
: اف أىم ادلخاطر ادلالية اليت تتعرض ذلا اجملموعة ىي كما يلي

 مخاطر السوق  45.1
 مخاطر العملة األجنبية( أ

كل أساسي، يف دكؿ رللس التعاكف اخلليجي كجنوب أفريقيا كبعض الدكؿ الشرؽ أكسطية، كىي بذلك عرضة تعمل اجملموعة، كبش
درىم إمارايت كاليورك كالراند دلخاطر العملة األجنبية الناذبة من العديد من العمبلت األجنبية، كبشكل رئيسي ادلرتبطة بأسعار صرؼ 

تنشأ سلاطر العملة األجنبية من ادلعامبلت التجارية ادلستقبلية كاألصوؿ كاخلصـو . مريكيافريقي كاجلنيو اإلسًتليٍت كالدكالر األ جنوب
 .كصايف االستثمارات اخلاصة دبعامبلت األنشطة األجنبية

يف  للتخفيف من تعرض اجملموعة دلخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، غَت الكويتية، كيتم الدخوؿ
كبشكل عاـ، تتطلب االجراءات ادلتبعة لدل اجملموعة فصل .  عقود التبادؿ اآلجلة كفقا دلتطلبات سياسة اجملموعة الدارة ادلخاطر

كيف حالة . عن التدفقات النقدية طويلة األجل( شهرا 12اليت تستحق خبلؿ فًتة )التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصَتة األجل 
الغ ادلستحق دفعها كادلبالغ ادلتوقع استبلمها قد يتم تسويتها بعضها ببعض، ال يتم عمل أية اجراءات ربوط لتلك التوقع بأف ادلب

كيتم الدخوؿ يف عقود التبادؿ اآلجلة للعملة األجنبية عند نشوء عوارض سلاطر جوىرية طويلة األجل للعملة األجنبية كاليت . ادلعامبلت
 .أجنبية أخرل لن يتم تسويتها دبعامبلت عملة

 :تتعرض اجملموعة دلخاطر العملة األجنبية التالية كاليت مت ربويلها اذل الدينارالكوييت بأسعار اإلقفاؿ يف هناية السنة 
 ديسمبر 31 

2013 
 ديسمرب 31 

2012 

 ؾ.الف د  ك.الف د 
 (89,780)  (87,928) درىم إمارايت 

 (13,117)  (13,191) يورك

 (17,599)  (18,982) راند جنوب افريقي

 (1,423)  (2,116) جنية إسًتليٍت

 (53,281)  (48,511) دكالر امريكي
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 أىداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع . 45
 مخاطر السوق/ تابع    45.1

 مخاطر العملة األجنبية/ تابع ( أ
ض سعر صرؼ الدينارالكوييت مقابل تلك العمبلت األجنبية كبإفًتاض نسبة احلساسية ادلبينة يف اجلدكؿ كيف حالة ما إذا إرتفع أك اطلف

 :السنة كما يلي ( خسارة/ )أدناه ، يكوف تاثَت ذلك على ربح 
 2012 ديسمرب 31  2013 ديسمبر 31 

 
/ الزيادة

 (النقص)
% 

 (خسار/ )ربح
 السنة
  ك.الف د

/ الزيادة
 (النقص)

% 

 (ارةخس/)ربح
 السنة
 ؾ.الف د

+0.41 درىم إمارايت  +362  1.2+  (1,075)  

 0.41-  -362  1.2-   1,075  

+0.59 يورك  +78  3.38+  (443)  

 0.59-  -78  3.38-   443  

+20.91 راند جنوب افريقي  +3,969  2.28+  (401)  

 20.91-  -3,969  2.28-   401  

+2.36 جنية إسًتليٍت  +50  5.19+  (74)  

 2.36-  -50  5.19-   74  

+0.34 دكالر امريكي  +163  1.23+  (653)  

 0.34-  -163  1.23-   653  

 
 .مت تقدير نسبة احلساسية أعبله بناء على معدؿ تقلبات اسعار السوؽ للصرؼ األجنيب خبلؿ اإلثٍت عشر شهرا ادلاضية 

كلكن ، ؽلكن اعتبار التحاليل أعبله . عامبلت كتتفاكت سلاطر تقلبات صرؼ العملة األجنبية خبلؿ السنة حسب حجم كطبيعة ادل
 .على أهنا سبثل مدل تعرض اجملموعة دلخاطر تقلبات اسعار العملة األجنبية 

 مخاطر معدالت أسعار الفائدة( ب
لقيم العادلة تنشأ سلاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتماؿ تأثَت التغَتات يف معدالت أسعار الفائدة على األرباح ادلستقبلية أك ا

كما حدد رللس االدارة مدل الشرائح الواجب اإللتزاـ هبا دلخاطر معدالت اسعار الفائدة ككذلك مدل اضلرافات فجوات . لؤلدكات ادلالية 
 .أسعار الفائدة خبلؿ فًتات معينة

ىداؼ احملافظة على مراكزىا ادلالية كتقـو اجملموعة دبراقبة حساب ادلخصصات بإنتظاـ ، كما أف خطط اجملموعة بشأف التحوط موضوعة أل
 .ضمن تلك احلدكد

على األدكات ادلالية ذات الطبيعة النقدية ىي تلك ادلعدالت اليت ينتج عنها احتساب ( ادلعدالت الفعلية اجلارية)اف معدالت الفائدة الفعلية 
كتعترب معدالت الفائدة الثابتة على األدكات ادلالية، معدالت .  القيمة اجلارية لؤلداة ادلالية كذلك عن طريق استخداـ طريقة القيمة احلالية

ادلعدالت تارؼلية يتم ادراجها باستخداـ طريقة التكلفة ادلطفأة كيف ادلقابل يتم استخداـ ادلعدالت احلالية لقياس القيمة العادلة لؤلدكات ذات 
 .ادلتغَتة

 تحليل حساسية اسعار الفائدة
أرباح السنة بناء على تغَتات معقولة يف معدالت أسعار الفائدة ، تًتاكح بُت  ( / خسائر)ساسية على اجلدكؿ التارل يوضح درجات احل

كتعترب تلك التغَتات معقولة بناء على معدالت أسعار .  كبأثر رجعي من بداية السنة( %1 –ك % 1+ تًتاكح بُت :  2012) %1 –ك  1%+
مع األخذ بعُت  اجملمع األدكات ادلالية للمجموعة احملتفظ هبا يف تاريخ بياف ادلركز ادلارلسبت عملية االحتساب على .  الفائدة يف السوؽ

 .االعتبار أف كافة ادلتغَتات بقيت ثابتة
 2012 ديسمرب 31  2013 ديسمبر 31 

     +1 %-   1 %    +1 %-   1 %

 ؾ.ألف د ؾ.ألف د  ك.ألف د ك.ألف د 
(1,572) 1,572 السنة (خسائر/ )أرباح    (1,768)  1,768 
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 أىداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع . 45
 مخاطر السوق/ تابع    45.1

 المخاطر السعرية( ج
ب يف تلك نتيجة للتغَتات يف أسعار السوؽ ، سواء كاف السب األدكات ادلاليةىي سلاطر احتماؿ تقلب قيمة  السعريةخاطر ادلإف 
 .تغَتات عوامل زلدده للورقة ادلالية دبفردىا أك مصدرىا أك بسبب عوامل تؤثر على صبيع األكراؽ ادلالية ادلتاجر هبا يف السوؽ ادل

تتعرض اجملموعة دلخاطر التقلبات السعرية إلستثماراهتا ، خاصة ادلتعلقة باستثماراهتا يف مساعلات ادللكية ادلدرجة ادلوجوده بشكل 
يتم تصنيف االستثمارات . سي يف الكويت كادلملكة ادلتحدة كالواليات ادلتحدة االمريكية كالربتغاؿ كادلملكة العربية السعودية كديب أسا

 " .استثمارات متاحة للبيع"كاستثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اخلسائر أك 
كتتم عملية التنويع .  شباريةاراهتا يف األكراؽ ادلالية تقـو اجملموعة بتنويع زلافظها االستكالدارة ادلخاطر الناذبة عن التقلبات السعرية الستثم

 .، بناء على حدكد موضوعة من قبل اجملموعةتلك

ادة اذا تغَتت اسعار األكراؽ ادلالية بالزم. يتم ربديد حساسية ادلخاطر السعرية بناء على مدل التعرض للمخاطر السعرية يف تاريخ التقرير 
 :ديسمرب ستكوف كما يلي 31فإف التأثَت على خسارة السنة ك اإليرادات الشاملة األخرل للسنة ادلنتهية يف  %10النقصاف بنسبة / 

كاإليرادات الشاملة األخرل للسنة حينما يزيد سعر السهم بواقع ( نقصاف يف اخلسارة/ )يشَت الرقم اإلغلايب أدناه اذل زيادة يف الربح 
 .اء صبيع ادلتغَتات األخرل ثابتة مع بق 10%

 

 اإليرادات الشاملة األخرل  السنة( ةخسار/ )ربح  

 
 برديسم 31

2013 

 ديسمرب 31
 2012 

 
 برديسم 31

2013 

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.دالف  ك.دألف   ؾ.دألف  ك.دألف  
 - -  575 777 األرباح أك اخلسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ 

 209 952  - -  ات متاحة للبيعاستثمار

 777 575  952 209 

 

، فإنو سوؼ يكوف ىناؾ تأثَت مساك كمعاكس على خسائر السنة كاإليرادات  %10يف حالة اطلفاض اسعار مساعلات ادللكية بنسبة 
 .كوف األرصدة الظاىرة أعبله سلبيةالشاملة األخرل كست
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 أىداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع . 45
 مخاطر االئتمان 45.2

سلاطر االئتماف ىي تلك ادلخاطر اليت تنتج عن عدـ قدرة طرؼ من أطراؼ األدكات ادلالية الوفاء بالتزاماتو ذباه الطرؼ اآلخر مسببا 
كما رباكؿ .  تتطلب مراقبة تلك ادلخاطر بشكل دائم اف سياسة اجملموعة ذباه تعرضها دلخاطر االئتماف.  بذلك خسارة الطرؼ اآلخر

كما يتم .  اجملموعة عدـ تركيز تلك ادلخاطر على أفراد أك رلموعة عمبلء يف مناطق زلددة أك من خبلؿ تنويع تعامبلهتا يف أنشطة سلتلفة
 .احلصوؿ على ضمانات حيثما كاف ذلك مناسبا

كما يتم تقييم اإلئتماف بناء على الشركط ادلالية ذلذه القركض حيثما ترد تغطية مناسبة  ، قركض اذلامشتتكوف القركض ادلدينة أساسا من 
اف سلاطر اإلئتماف اخلاصة باألمواؿ السائلة زلدكده ألف األطراؼ النظَته ىي البنوؾ ذات معدالت اإلئتماف العالية اليت تقـو . للضمانات

 .بتحديدىا ككاالت ائتماف دكلية 

كادللخصة على  اجملمع موعة دلخاطر االئتماف زلدكد بادلبالغ ادلدرجة ضمن األصوؿ ادلالية كما يف تاريخ بياف ادلركز ادلارلاف مدل تعرض ادلج
 :النحو التارل

 
 ديسمبر 31

2013 

 
( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.ألف د  ك.ألف د 
 14,015  5,705 كشبو النقدالنقد 

 5,999  3,563االرباح اك اخلسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خبلؿ 

 16,198  18,500 مدينوف كارصدة مدينة أخرل

 3,395  1,093 قركض مدينة

 2,938  12,879 مستحق من اطراؼ ذات صلو

 45,250  34,065استثمارات متاحة للبيع 

 75,805  87,795 
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اف وسياسات ادارة المخاطر أىد/ تابع  . 45
 مواقع تمركز األصول  45.3

 :اف توزيع االصوؿ حسب االقليم اجلغرايف كاف كما يلي . تعمل اجملموعة يف مناطق جغرافية سلتلفة 

 

دول مجلس 
التعاون 
 أوروبا أفريقيا آسيا الخليجي

الواليات 
المتحدة 
 المجموع األمريكية

 ك.الف د ك.الف د ك.الف د ك.الف د ك.الف د ك.الف د 2013ديسمبر  31في 

       األصول

 5,705 37 305 422 527 4,414 النقد كشبو النقد

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 3,563 - 1,862 - - 1,701 خبلؿ األرباح اك اخلسائر

 18,500 1,372 1,261 2,553 162 13,152 مدينوف كارصدة مدينة أخرل

 1,093 - - - - 1,093 قركض مدينة

 12,879 - 19 91 338 12,431 مستحق من أطراؼ ذات صلة

 34,065 12,158 4,593 1,316 308 15,690 استثمارات متاحة للبيع

 75,805 13,567 8,040 4,382 1,335 48,481 مجموع األصول

       (معدلة) 2012ديسمرب  31يف 

       األصوؿ

 14,015 178 258 967 548 12,064 كشبو النقدالنقد 

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 5,999 - 3,884 - - 2,115 خبلؿ األرباح اك اخلسائر

 16,198 1,497 1,390 4,805 192 8,314 مدينوف كارصدة مدينة أخرل

 3,395 - - - - 3,395 قركض مدينة

 2,938 - 12 985 32 1,909 مستحق من أطراؼ ذات صلة

 45,250 14,712 3,678 566 526 25,768 استثمارات متاحة للبيع

 87,795 16,387 9,222 7,323 1,298 53,565 رلموع األصوؿ
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 أىداف وسياسات ادارة المخاطر/ تابع . 45
إدارة مخاطر السيولة     45.4

إف هنج اجملموعة يف إدارة . موعة على الوفاء بالتزاماهتا ادلالية عند استحقاقهاادلخاطر اليت تكمن يف عدـ قدرة ادلجتلك إف سلاطر السيولة ىي 
ية، ىذه ادلخاطر ىو دكاـ التأكد، قدر اإلمكاف، من توافر سيولة كافية للوفاء بالتزاماهتا عند االستحقاؽ، سواء يف ظل ظركؼ طبيعية أك قاس

. ةدكف تكبد خسائر غَت مقبولة أك ادلخاطرة بسمعة اجملموع
إلدارة  ،قاـ باعتماد إطار مناسب إلدارة سلاطر السيولة حيثيأخذ رللس اإلدارة على عاتقو ادلسؤكلية الكاملة عن إدارة سلاطر السيولة 

تقـو اجملموعة بإدارة سلاطر السيولة عن طريق اإلبقاء على . متوسط كطويل األجل كمتطلبات إدارة السيولةك عمليات التمويل قصَت
عن طريق ادلراقبة كالرصد ادلتواصل للتدفقات النقدية ادلتوقعة كالفعلية ية كتسهيبلت االقًتاض االحتياطي كافية، التسهيبلت ادلصرؼاحتياطيات 

.  ادلالية كاخلصـوكمضاىاة تواريخ استحقاؽ األصوؿ 
. إذل تاريخ االستحقاؽ التعاقدم ادلركز ادلارل اجملمعبياف ػللل اجلدكؿ التارل االلتزامات ادلالية للمجموعة على أساس الفًتة ادلتبقية من تاريخ 

أرصدهتا كاحدة  سنةتعادؿ األرصدة ادلستحقة خبلؿ . إف ادلبالغ ادلتضمنة يف ىذا اجلدكؿ سبثل التدفقات النقدية التعاقدية غَت ادلخصومة
. ادلسجلة حيث أف تأثَت اخلصم ليس جوىريان 

   

خالل سنة 
 واحدة

 5من سنة الى 
 مجموعال سنوات

 ك.الف د ك.الف د ك.الف د   2013ديسمبر  31

      المالية الخصوم

 76,810 20,922 55,888   دائنوف كارصدة دائنة أخرل

 23,370 - 23,370   مستحق اذل أطراؼ ذات صلة

 165,262 142,030 23,232   قركض بنكية

 123,996 123,996 -   دفعات مستلمة مقدما من عمبلء

   102,490 286,948 389,438 
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المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ/ تابع 
 

  المالية إدارة المخاطروسياسات أىداف / تابع .     45
إدارة مخاطر السيولة / تابع     45.4

 

   

خبلؿ سنة 
 كاحدة

 5من سنة اذل 
 اجملموع سنوات

 ؾ.الف د ؾ.الف د ؾ.الف د   (معدلة) 2012ديسمرب  31

      ادلالية صـواخل
 66,847 17,043 49,804   دائنوف كارصدة دائنة أخرل

 18,081 - 18,081   مستحق اذل أطراؼ ذات صلة

 9,944 - 9,944  قرض الجل من طرؼ ذم صلة 

 187,154 157,488 29,666   قركض بنكية

 136,198 136,198 -   دفعات مستلمة مقدما من عمبلء

   107,495 310,729 418,224 

 
 مخاطر التشغيل .46

 إف سلاطر التشغيل ىي سلاطر اخلسارة الناذبة من العمليات الداخلية غَت الكافية أك القاصرة أك اخلطأ البشرم أك تعطل األنظمة أك بسبب
ربديد كتقييم  توجد لدل اجملموعة منظومة من السياسات كاإلجراءات اليت أقرىا رللس اإلدارة كيتم تطبيقها بشأف. األحداث اخلارجية

تعمل اإلدارة على التأكد من إتباع السياسات كاإلجراءات كمراقبة سلاطر التشغيل كجزء من أنشطة إدارة ادلخاطر . كمراقبة سلاطر التشغيل
. الشامل

 

 أىداف ادارة مخاطر رأس المال .47
للمجموعة كربقيق العائد ادلناسب للمساعلُت،  اف أىداؼ اجملموعة اخلاصة بادارة سلاطر رأس ادلاؿ ىي الًتكيز على مبدأ االستمرارية

 .كذلك من خبلؿ استغبلؿ أفضل ذليكلة رأس ادلاؿ
قة تقـو اجملموعة بادارة ىيكلة رأس ادلاؿ كعمل التعديبلت الآلزمة ، على ضوء ادلتغَتات يف الظركؼ االقتصادية كادلتغَتات األخرل ادلتعل

فظة على ىيكلة رأس ادلاؿ أكتعديلها، قد تقـو اجملموعة بتعديل ادلبالغ ادلدفوعة عن أرباح كللمحا.  بادلخاطر ادلرتبطة بأصوؿ اجملموعة
 .ادلساعلُت كعوائد رأس ادلاؿ على ادلساعلُت أك اصدار أسهم جديدة أك بيع أصوؿ لتخفيض ادلديونيات

 :يتكوف ىيكل رأس ماؿ اجملموعة من البنود التالية
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المجمعة  اليةيضاحات حول البيانات المإ/ تابع 
 

     ادارة مخاطر رأس المالأىداف / تابع .     47
 نسبة المديونية 

كجزء من ىذه ادلراجعة تعترب اإلدارة اف تكلفة رأس ادلاؿ . تقـو إدارة سلاطر اجملموعة دبراجعة ىيكلة رأس ادلاؿ على أساس نصف سنوم 
 . كسلاطرىا مرتبطة بكل فئة من فئات رأس ادلاؿ

 
 ديسمبر 31

2013 

( معدلة)

 ديسمرب 31

2012 

 ؾ.دالف  ك.دالف  
 197,097 165,262 (أ)ادلديونيات 

 (14,015) (5,705) النقد كالنقد ادلعادؿ

 183,082 159,557 صايف ادلديونيات

 102,919 126,862 (ب)حقوؽ ادللكية 

 %178 %126 صايف ادلديونيات اذل نسبة حقوؽ ادللكية

 .ركض قصَتة كطويلة االجلالق: تعريف الدين(    أ

 .تشمل حقوؽ ادللكية كامل راس ادلاؿ كإحتياطيات اجملموعة(  ب
 

 المقارنة أرقام .48

ادلقارنة لتتوافق  ارقاـ، كما مت اعادة تصنيف بعض ( 27ايضاح ) 11ادلقارنة نظرا لتطبيق ادلعيار الدكرل للتقارير ادلالية  رقم  أرقاـمت تعديل 
، كحقوؽ ادللكية، اجملمعة لصايف االصوؿ ادلالية البياناتدل تؤثر اعادة التصنيف تلك على . للسنة احلالية البيانات ادلاليةمع عرض 

لذلك ، دل يتم عرض البيانات  .لتلك السنة كشبو النقدالنقد كما انو دل تؤثر على صايف النقص يف . السابقة غيل للسنةكنتائج التش
 .2012ديسمرب  31لية ادلنتهية يف ادلالية للفًتات اليت سبقت السنة ادلا

 
 


