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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات  
 
 ىل السادة املسامهنيا
 .عش.م.ك - شركة االستشارات املالية الدولية   

 الكويت
 

  المجمعة  التقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي

والشركات  )الشركة األم( شركة مسامهة كويتية عامة – االستشارات املالية الدوليةلشركة املرفقة اجملمعة قمنا بتدقيق البيانات املالية 
 األرباحوبيان  سائر اجملمعأو اخل األرباح، وبيان 2016ديسمرب  31كما يف اجملمع  ، واليت تتضمن بيان املركز املايل )اجملموعة( عة هلاالتاب

 للسنة املنتهية يفاجملمع وبيان التدفقات النقدية  اجملمع ، وبيان التغريات يف حقوق امللكيةاجملمع ياآلخر  هالشاملاإليرادات سائر و أو اخل
 ، مبا يف ذلك ملخص السياسات احملاسبية اهلامة.اجملمعة ذلك التاريخ، وااليضاحات حول البيانات املالية

ديسمرب  31كما يف   اجملمع للمجموعةبصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املايل  تظهراملرفقة اجملمعة برأينا، أن البيانات املالية 
هي  كما للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املاليةاجملمعة وتدفقاهتا النقدية اجملمعة عن نتائج أعماهلا ، و 2016

   مطبقة لالستخدام يف دولة الكويت.
 أساس ابداء الرأي

 مسئوليات مراقيب فقرةها ضمن مسئولياتنا وفق تلك املعايري قد مت شرح إن .لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق
ملتطلبات ميثاق األخالقية  وفقا اجملموعةكما اننا مستقلني عن . الوارد يف تقريرنااجملمعة  احلسابات حول تدقيق البيانات املالية

لياتنا األخالقية األخرى سئو مب باإللتزام، كما قمنا األخالقيات املهنية للمحاسبني للمحاسبني املهنيني الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري 
. اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها، كافية األخالقيات املهنية للمحاسبنياجمللس الدويل ملعايري متطلبات  مبا يتوافق مع

  .رأيناومالئمة لتكون أساسا يف ابداء 
 مبدأ االستمرارية

 اخلصوم، جتاوزت أرصدة  2016ديسمرب  31جملمعة ، والذي يبني أنه وكما يف ( حول البيانات املالية ا7نلفت اإلنتباه اىل اإليضاح )
يشري اىل  والذياجملمعة ( حول البيانات املالية 29اىل اإليضاح )و د.ك  29,532,912مببلغ  اصوهلا املتداولةمجموعة أرصدة لاملتداولة ل

يف هناية السنة  اقساطها سدادواليت إستحق  األجنبية من أحد البنوكأن إدارة الشركة األم تعمل حاليا على جتديد القروض املمنوحة هلا 
 تلك القروض قائمة حىت تاريخ إصدار البيانات املالية اجملمعة. إعادة جدولة، وال تزال إجراءات املالية احلالية

 أن البيانات املالية اجملمعة قد مت ، إالاجملموعة على حتقيق اإلستمرارية بالرغم من أن تلك األمور تعترب مادية وقد تؤثر على قدرة
( حول البيانات املالية اجملمعة . إن 7يضاح )اح املفهوم احملاسيب الوارد ضمن إإعدادها على أساس اإلستمرارية وكما مت بيانه ضمن إيض

  رأينا غري متحفظ فيما يتعلق هبذا األمر.
 الرئيسيةأمور التدقيق 

 اجملمعة للسنةتدقيق البيانات املالية  الكربى يفيراتنا املهنية، هي تلك األمور اليت كان هلا األمهية ، حسب تقدالرئيسيةان أمور التدقيق 
رأينا املهين التوصل اىل ككل، واىل اجملمعة  احلالية.  ولقد مت استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات املالية 

وكيفية معاجلتنا لكل  بتحديدهافيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية اليت قمنا  ل تلك األمور.حو  منفصالحوهلا، وأننا ال نبدي رأيا 
 أمر من تلك األمور يف إطار تدقيقنا له.
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 تحقق االيرادات
تفعيله للفرتات السنوية  ن يتمعلى أ 2014"االيرادات من العقود مع العمالء" يف مايو  (15)مت اصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ثر رجعي. يف تطبيقه جزئيا بأثر رجعي او ه كامال بأمع السماح بالتطبيق املبكر اما بناء على تطبيق 2018يناير  1اليت تبدأ يف او بعد 
واختارت التطبيق املبكر للمعيار  على ايراداهتا (15)املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  تطبيق ، قامت اجملموعة مبراجعة اثر2015هناية سنة 

 بلغتيتم تسجيل االيرادات الناجتة وفقا لنسبة االجناز.  وذلك بأن .2015يناير  1ثر رجعي اعتبارا من اجلزئي بأباستخدام التطبيق 
 د.ك مقابل 8,539,844 )اإلجناز( مبلغفيما يتعلق بالعقارات قيد التطوير  2016ديسمرب  31االيرادات املسجلة خالل السنة املنتهية يف 

تلك  تستند. جوهرية للبيانات املالية اجملمعة ايرادات تعتربو  2015ديسمرب  31خالل السنة املنتهية يف  د.ك 26,473,434مبلغ 
ليت اىل احكام وافرتاضات هامة كتحديد نسبة االجناز يف حلظة من الزمن وكذلك تقييم كيفية انتقال السيطرة اىل املشرتي وا اإليرادات

اعتربنا هذا االمر من امور التدقيق الرئيسية. يرجى الرجوع اىل االيضاح  لذلك ،ا لعملية التدقيق اليت نقوم هبابسببها سيكون امرا هام
 للمزيد من املعلومات حول حتقق االيرادات. ( 5.6.1 و  10)

للتحقق من نسبة االجناز لكل  متخصصر خبري تقييم تضمنت اجراءات التدقيق اليت قمنا هبا، من بني االمور االخرى، استخدام تقري
للطرق واالفرتاضات املستخدمة من قبل اخلبري. باالضافة اىل  معقولكما يف تاريخ التقارير املالية، والتقييم بشكل   قيد اإلجنازمشروع 

 حكام واالفرتاضات اهلامة اليت مت ااخاذها. بالسياسات احملاسبية املطبقة واال املتعلقةذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية ومالءمة االفصاحات 
 

 الشهرة
، على اجملموعة ان تقوم بإختبار اإلخنفاض من قيمة الشهرة بشكل سنوي. وذلك اإلختبار عايري الدولية للتقارير املاليةوفق متطلبات امل

رب ماديا بالنسبة للبيانات املالية اجملمعة. إضافة د.ك يعت 40,174,557السنوي كان هاما بالنسبة لعملية التدقيق ألن رصيد الشهرة البالغ 
، خاصة فيما يتعلق مبجمل الربح ومعدل النمو واليت تتأثر عادة حلكمي بناء على الفرضيات املقدمةاىل ذلك فإن إجراءات التقييم ا

 بظروف السوق واإلقتصاد املستقبلية.
ستخدام خبري تقييم ملساعدتنا يف تقييم الفرضيات والطرق املستخدمة ، من ضمن األمور األخرى، إتضمنت إجراءات التدقيق املتبعة

. كما أننا ركزنا حول مالئمة من قبل اجملموعة ، خاصة تلك املتعلقة بالتنبؤات املرتبطة باإليرادات املستقبلية ومعدالت جممل الربح 
عالية بالنسبة لنتائج إختبار االخنفاض يف القيمة واليت االفصاحات املقدمة من اجملموعة عن تلك الفرضيات واليت تعترب ذات حساسية 

 عادة ما يكون هلا التأثري اجلوهري للوصول اىل القيمة املمكن حتقيقها للشهرة.
 

 المتاحة للبيعتقييم األستثمارات 
تلك اإلستثمارات ، فإن تقييم  من إمجايل األصول. ونظرا للرتكيبة الفريدة وشروط %6 متثل استثمارات اجملموعة املتاحة للبيع ما نسبته

تلك اإلستثمارات مبىن على أساس مناذج مت تطويرها داخليا من قبل اجملموعة وليس على أساس أسعار معلنة يف اسواق نشطة. مما 
أمهية  ستثمارات ، كان لتقدير القيمة العادلة لتلك االيمة تلك اإلستثمارات. وبناء عليهجوهرية حول قياس ق أحكامأدى اىل وجود 
. مما تطلب صرف املزيد من الوقت اإلضايف يف جمهود التدقيق لتقييم مدى مالئمة تلك التقييمات والفرضيات اليت كربى يف تدقيقنا

           (.21املتاحة للبيع ضمن ايضاح رقم ) اإلستثماراتذلك ضمن إيضاح اجملموعة حول تلك  بيان بنيت عليها. ولقد مت
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 يمة العقارات قيد التطويرانخفاض ق
، لتكلفة او القيمة املمكن حتقيقها، على اجملموعة أن تسجل قيمة العقارات قيد التطوير باعايري الدولية للتقارير املاليةوفق متطلبات امل

قيمة املقدرة الستكمال ايهما أقل. وهذا يتطلب من اإلدارة تقدير أسعار البيع السوقية احلالية لوحدات تلك العقارات ومقارنتها مع ال
، خاصة فيما يتعلق ادة فرضيات وأحكام إدارية جوهريةبناء تلك الوحدات غري املباعة يف هناية السنة. وتلك التقديرات تتطلب ع

ارنة أسعار ، واليت تتعلق باملوضوعية املرتبطة مبدى االعتماد على املصادر املستخدمة ملقالبيعية املستقبلية لتلك الوحداتبتقدير القيمة 
، خاصة عندما يكون كل بائع يف السوق له توقعات اختلف حسب األهداف هي بذلك تعترب من األمور احلساسةالسوق. و 

، إعتربنا هذا من ون هلا خواص متماثلة. وبناء عليهوالظروف، كذلك ، فإن كل وحدة للبيع ضمن املشروع ليس من الضرورة أن يك
 ملعلومات أخرى حول العقارات قيد التطوير. 5.13وإيضاح  25يضاح أمور التدقيق الرئيسية. أنظر إ

قمنا كما   ، معقولية التقديرات املستخدمة لتقدير القيمة البيعية للوحدات غري املباعة.ت إجراءات التدقيق اليت قمنا هباتضمن
باحلجم واملواصفات يف املنطقة وذلك  باإلستفسار عن ومراقبة تقديرات اإلدارة يف ظروف اسعار السوق احلالية لوحدات مشاهبة

لية وأسعار ما قبل ، وكذلك التوجه احلايل للمتغريات يف اسعار البيع الفععقارية املتاحة عن طريق اإلنرتنتبإستخدام مصادر املتاجرة ال
 خدمة.. كما قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات املتعلقة باألحكام التقديرية والفرضيات املستالبيع املتاحة

 
   تدقيق المجموعة والشركات التابعة     

من لدى اجملموعة عدد كبري من الشركات التابعة واليت تعترب جوهرية للبيانات املالية اجملمعة للمجموعة. ان اهليكل املوزع جغرافيا يزيد 
سب من فهم هذه املنشآت مبا يف ذلك حسابات اجملموعة على احلصول على مستوى منا تعقيد بيئة ضوابط اجملموعة وقدرتنا كمراقيب

 أي معامالت مع اطراف ذات صلة. ونظرا هلذه العوامل وامهية الشركات التابعة للبيانات املالية اجملمعة للمجموعة، فان هذا االمر يعترب
املتعلقة بعملية التجميع للمزيد من املعلومات حول اساس االحكام ( 5.1و  8) من أمور التدقيق الرئيسية. يرجى الرجوع اىل االيضاح

 والشركات التابعة اجملمعة. 
تضمنت اجراءات التدقيق اليت قمنا هبا، من بني االمور االخرى، حتديد طبيعة ومدى اجراءات التدقيق اليت سيتم تنفيذها للشركات 

، قمنا كذلكل اعمال التدقيق  التابعة وكذلك اختيار شركات تابعة هامة بناء على حجم و / او خماطر هذه الشركات التابعة. خال
كما   بدراسة التنوع اجلغرايف هليكل اجملموعة كما قمنا بتوسيع مشاركتنا يف اعمال التدقيق احمللية اليت يقوم هبا مراقبو حسابات اجملموعة.

 حسابات الشركات قمنا بتنظيم اجتماعات وعقد مباحثات مع عناصر يف نطاق تدقيقنا. قمنا كذلك مبناقشة هنج التدقيق مع مراقيب
التابعة اهلامة وتقدمي تعليمات مفصلة هلم تشمل اجملاالت واملخاطر اهلامة اليت سيتم تغطيتها مبا يف ذلك حتديد االطراف ذات الصلة 

  .        قمنا بتحديد املعلومات املطلوب تقدمي تقرير عنها لنا كجزء من تقارير اجملموعةكما واملعامالت اليت تتم مع هؤالء االطراف.  
   2016ديسمبر  31معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 

ان االدارة مسؤولة عن "املعلومات االخرى" تتكون فقرة "املعلومات األخرى" من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة للسنة 
 نات املالية اجملمعة وتقرير مراقيب احلسابات حوهلا.، خبالف البيا 2016ديسمرب  31املنتهية يف 

، ونتوقع احلصول على باقي أقسام التقرير السنوي قبل تاريخ تقرير مراقيب احلسابات، لى تقرير جملس إدارة الشركة األملقد حصلنا ع
 للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقيب احلسابات.

  نعرب عن أي نتيجة تدقيق حوهلا.طي املعلومات االخرى وحنن ال ان رأينا حول البيانات املالية اجملمعة ال يغ
واثناء القيام بذلك، نقوم بالنظر  املبينة أعاله فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية اجملمعة، فان مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات االخرى

الية اجملمعة املرفقة أو مع معلوماتنا اليت مت احلصول عليها أثناء امل فيما اذا كانت املعلومات االخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات
 عملية التدقيق او غري ذلك من األمور اليت قد يشوهبا اخطاء مادية. وإذا ما استنتجنا، بناء على االعمال اليت قمنا هبا، بان هناك فعال

 ر. ليس لدينا اي شيء للتقرير عنه يف هذا الشأن. اخطاء مادية ضمن تلك املعلومات االخرى، فاملطلوب منا بيان تلك األمو 
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 المجمعة حول البيانات الماليةو المسؤولين عن تطبيق الحوكمة مسئولية االدارة 
ا هو كم  يةبشكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالاجملمعة ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية 

بشكل اجملمعة وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية  ،مطبق لإلستخدام يف دولة الكويت
 خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

 ،االفصاح على حتقيق االستمرارية، و اجملموعةدرة مسؤولة عن تقييم ق األم دارة الشركةإ، تكون اجملمعة عداد تلك البيانات املاليةوإل
أو  اجملموعةدارة تصفية رية احملاسيب، ما مل يكن بنية اإلمبدأ االستمرا وتطبيقاالستمرارية  تلك عند احلاجة، عن األمور املتعلقة بتحقيق

 بديل آخر واقعي سوى إاخاذ هذا اإلجراء.عدم توفر أية ، أو أنشطتهاايقاف 
 ولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.يتحمل املسؤ 

 
 المجمعة حول تدقيق البيانات المالية الحسابات يمراقبمسئوليات 

، خالية من فروقات مادية، سواء كانت بشكل متكامل، اجملمعة البيانات املالية بأنان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة 
الذي حيتوي على رأينا.  ان التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية املستوى، ولكنها  التدقيقة عن الغش أو اخلطأ، واصدار تقرير ناجت

إن ال تضمن بأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري الدولية للتدقيق، سوف تكتشف دائما األخطاء املادية يف حالة وجودها. 
على القرارات  تؤثر، عندما يكون من املتوقع أن ن تنشأ من الغش أو اخلطأ وتعترب مادية سواء كانت منفردة أو جمتمعةالفروقات ميكن أ

 . اجملمعة تلك البيانات املالية ما ورد يف االقتصادية للمستخدم بناء على
 أعمالاملهين طيلة  مبستوى من الشكواالحتفاظ  هنيةاملكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة التقديرات و 

 التدقيق. كما أننا:
 سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، وتصميم وتنفيذ اجملمعة وتقييم خماطر الفروقات املادية يف البيانات املالية نقوم بتحديد ،

التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا أساسا البداء اليت تتجاوب مع تلك املخاطر، واحلصول على أدلة املالئمة  اجراءات التدقيق
الناجتة عن اخلطأ، حيث أن الغش قد  املخاطر رأينا.أن خماطر عدم اكتشاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعترب أعلى من تلك

 الداخلي. إلجراءات الضبطيشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو جتاوز 
 الضبط الداخلي اليت هلا عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس  عاب اجراءاتاستي

 .للمجموعةلغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي 
  املعدة من قبل االدارة.و  ملتعلقة هباوااليضاحات ا املطبقةتقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية 
  ،االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس احملاسبية يف حتقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها

ل قدرة حو جوهرية سوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشري اىل وجود شكوك 
على حتقيق االستمرارية. واذا ما توصلنا اىل وجود تلك الشكوك اجلوهرية، فان علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقرير  اجملموعة
، أو يف حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غري مالئمة، سوف اجملمعة هبا ضمن البيانات املالية املتعلقةواىل االفصاحات  التدقيق

ومع ذلك . التدقيقان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها حىت تاريخ تقرير  رأينا.  تعديليؤدي ذلك اىل
 على حتقيق االستمرارية.  اجملموعةقد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي اىل عدم قدرة فإنه 

  لعرض والتنظيم والفحوى، مبا يف ذلك االفصاحات، وفيما اذا كانت تلك من ناحية ااجملمعة تقييم االطار العام للبيانات املالية
 بشكل عادل.الشامل تعكس املعامالت واألحداث املتعلقة هبا بشكل حيقق العرض اجملمعة البيانات املالية 

  دة ضمن اجملموعة البداء احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلاصة بالشركات او األنشطة األخرى الوار
رأي حول البيانات املالية اجملمعة. اننا مسؤولون عن توجيه واالشراف على واداء اعمال تدقيق اجملموعة. ال نزال املسؤولني 

 الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق اليت قمنا هبا. 
اليت  األخرى طة واطار وتوقيت التدقيق واألمور اجلوهرية، وضمن امور أخرى، خبالعرض على املسؤولني عن تطبيق احلوكمة لقد قمنا 

 أثناء عملية التدقيق. لفتت انتباهنانقاط ضعف جوهرية يف نظام الضبط الداخلي اليت  اية مت اكتشافها، مبا يف ذلك
ستقاللية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا التزامنا مبتطلبات أخالقية املهنة املتعلقة باال مبا يفيد املسؤولني عن تطبيق احلوكمةكما قمنا بتزويد 

 .عليهااالئتمان  ، دتجواألمور األخرى اليت قد تشري اىل وجود شكوك يف استقالليتنا، أو حيثما و 
 الكربى، تلك األمور اليت مت حتديدها من قبلنا على أن هلا األمهية املسؤولني عن تطبيق احلوكمةومن بني األمور اليت مت التواصل هبا مع 

احلالية ومت اعتبارها بذلك، من أمور التدقيق اهلامة.  ولقد قمنا باالفصاح عن تلك األمور ضمن  سنةلل اجملمعة  تدقيق البيانات املاليةيف
االفصاح عن أمر معني، أو يف حاالت نادرة جدا، قررنا عدم االفصاح  حتد من، ما مل تكن القوانني أو التشريعات احمللية التدقيقتقرير 
 واليت قد تطغي على املصلحة العامة.عنها االفصاح حتدث نتيجة ضمن تقريرنا جتنبا لنتائج عكسية قد  عنها

 



 

 

                                    
                                                                 بـرقان محاسـبون عالـميون

 علــي الحساوي وشركاه
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  ش.م.ك.ع - لشركة االستشارات المالية الدولية الى السادة المساهمينالمستقلين  الحسابات يتقرير مراقبابع / ت
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى
فيمبا األم ريبر جملبس ادارة الشبركة والبيانبات البواردة يف تقاجملمعبة ان البيانبات املاليبة و حتتفظ بسجالت حماسببية منتظمبة االم برأينا أن الشركة 

االيضاحات اليت رأيناها  قد حصلنا على كافة املعلومات و ، متفقة مع ما هو وارد يف تلك السجالت. واجملمعة يتعلق هبذة البيانات املالية
و الئحته  2016لسنة  (1)لشركات رقم تتضمن مجيع املعلومات اليت يتطلبها قانون ااجملمعة ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية 

أنبه يف  ، والتعديالت الآلحقة هلما، وأن اجلبرد قبد أجبري وفقبا لألصبول املرعيبة، واالم النظام األساسي للشركة عقد التأسيس و و التنفيذية
ئحة التنفيذية الال ون الشركات وخمالفات ألحكام قان ،2016ديسمرب  31حدود املعلومات اليت توفرت لنا، مل تقع خالل السنة املنتهية يف 

االم أو مركزهبا املبايل  التعديالت الآلحقة هلما، على وجه يؤئر ماديا يف نشاط الشركة ، واالم أو عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة
 .اجملمع

 
وتعديالتبه الالحقبة يف شبأن  1968لسبنة  32نبني أيضاً أنه خبالل تبدقيقنا مل يبرد إىل علمنبا وجبود أيبة خمالفبات ماديبة ألحكبام القبانون رقبم 

يف شبأن هيئبة أسبواق املببال  2010لسببنة  7النقبد وبنبك الكويبت املركبزي وتنظببيم املهنبة املصبرفية واللبوائح املتعلقببة ببه أو ألحكبام القبانون رقبم 
 علبى أنشبطة الشبركة األم أو مركزهبا املبايل ، واليت قد يكبون هلبا أثبر مبادي2016ديسمرب  31والئحته التنفيذية خالل السنة املالية املنتهية يف 

 .اجملمع

 

 
 

 
 علي عبد الرمحن احلساوي  أنور يوسف القطامي

 30مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رقم   زميل مجعية احملاسبني القانونيني يف بريطانيا
 رودل الشرق األوسط  فئة أ( 50)مراقب مرخص رقم 

 حماسبون عامليون –برقان   كاهمالقطامي والعيبان وشر  – جرانت ثورنتون
 

 
 



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

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 

 

 المجمع االرباح او الخسائربيان      
 

  
 السنه المنتهية

 ديسمبر 31في 
2016  

 السنه املنتهية
 ديسمرب 31يف 

2015 

 د.ك  د.ك يضاحاتإ اإليرادات 
 269,039  228,354  ايرادات فوائد

 106,736  332,880 9 وايرادات مماثله اداره تعابأ

 162,855  294,884  دات توزيعات أرباح يراإ

 23,092,819  19,886,066 10 صايف الدخل من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة هبا

 6,340,710  226,026 11  من االستثمارات الربح صايف

 15,626,544  4,610,795 8.2 ربح من بيع شركات تابعه 

 (9,651)  3,335,363 12 ريةمن عقارات استثما (سارهاخلالربح / ) صايف

 (1,616,102)  3,203,176 23  شركات زميلةحصة يف نتائج 

 -  (541,528) 23 صايف اخلسارة من بيع حصص يف إستثمارات شركات زميلة

 2,579,207  1,601,206 27 ربح من بيع ممتلكات واالت ومعدات

 745,099  2,425,026 13 إيرادات أخرى

  35,602,248  47,297,256 

     المصاريف واألعباء األخرى

 (6,562,151)  (5,766,195)  كاليف املوظفني ت

 (15,365,920)  (15,708,379)  أخرى واعباءتشغيل  مصاريف 

 (2,538,808)  (30,759) 23 شركات زميلة  يف يف قيمة استثمارهبوط 

 (250,961)  (1,519,085) 21 هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (604,639)  -  هبوط قيمه الشهره

 (1,551,746)  -  مستحق من طرف ذي صله مشطوب

 (5,757,366)  (3,640,231) 27  ستهالكا

 (12,470,722)  (12,234,270) 14 فوائد ومصاريف مماثله

  (38,898,919)  (45,102,313) 

 ضريبه دعم العماله الوطنيه قبل ربح  / خسارة() 
 2,194,943  (3,296,671)  الضرائب على الشركات التابعة األجنبيةو والزكاه   

 (42,351)  -  ضريبه دعم العماله الوطنيه

 (16,920)  -  الزكاة

 (206,452)  164,327  ضرائب على شركات تابعة أجنبية

 1,929,220  (3,132,344)  السنةربح  / خسارة() 

     : ب الخاصه السنةربح  / خسارة()

 1,214,181  (2,690,381)  الكي الشركة األمم

 715,039  (441,963)  احلصص غري املسيطرة

 1,929,220  (3,132,344)  السنةربح  / خسارة()

 فلس 1.80   فلس  (4.00) 15 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم خساره(/ ربحية(

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية  77 – 14حات االيضاحات املبينه على الصف ان



 7 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمع  وااليرادات الشامله االخرىاألرباح او الخسائر بيان 
 
 
 

 

 
 

  

السنة المنتهية 
 ديسمبر 31في 

2016  

 السنه املنتهية 
 ديسمرب 31يف 

2015 
 د.ك  د.ك   

      

 1,929,220  (3,132,344)   السنةربح  / خسارة()

      شاملة أخرى : خسائر

      بيان االرباح او اخلسائر:اىل  الحقا بنود سيتم إعادة تصنيفها

      استثمارات متاحة للبيع :

 (1,448,156)  (2,237,682)   خالل السنة الناتج صايف التغري يف القيمة العادلة   -

 (6,807,631)  -   بيعاجملمع نتيجة ال االرباح او اخلسائراحملول اىل بيان    -

 250,961  1,519,085   اجملمع نتيجة هبوط القيمة االرباح او اخلسائراحملول اىل بيان    -

 (993,608)  645,330   شاملة أخرى لشركات زميلة (خسائر) /إيراداتحصة من 

 (352,162)  (3,655,099)   فروقات حتويل ناجتة من ترمجة االنشطة االجنبية

 (9,350,596)  (3,728,366)   الشاملة االخرىخلسائر  جمموع ا

 (7,421,376)  (6,860,710)   للسنةالخساره الشاملة  مجموع

      : اخلاصه بللسنة  جمموع اخلساره الشاملة

 (8,059,097)  (5,184,941)   مالكي الشركة األم

 637,721  (1,675,769)   احلصص غري املسيطرة

   (6,860,710)  (7,421,376) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 77 – 14االيضاحات املبينه على الصفحات  نا



 8 .عش.م.ك –ة الدولية شركة االستشارات المالي

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 بيان المركز المالي المجمع   
 

 يضاحاتإ  
 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك   األصول
 13,923,394 8,647,293 16  شبه النقدالنقد و 

 532,087 246,992 17  العادلة من خالل األرباح او اخلسائر استثمارات بالقيمة

 20,006,220 17,249,063 18  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 2,016,963 487,027 19  مستحق من أطراف ذات صلة

 7,486,446 7,511,097 20  عقارات للمتاجرة

 26,000,708 22,669,789 21  متاحة للبيع استثمارات

 10,341,992 10,826,813 22  ماريةعقارات استث

 42,645,744 41,103,181 23   استثمار يف شركات زميلة

 40,224,898 40,174,557 24  الشهرة

 80,506,538 70,748,732 25  التطوير قيدعقارات 

 46,700,561 46,560,974 26  اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 109,452,749 103,529,030 27  ممتلكات وآالت ومعدات

 399,838,300 369,754,548   األصول مجموع

     الخصوم وحقوق الملكية

     الخصوم 

 1,292,668 - 16  بنك دائن

 68,673,380 62,652,236 28  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 27,638,183 21,448,538 19  مستحق إىل أطراف ذات صلة

 190,483,464 194,304,431 29  قروض بنكية

 22,224,779 7,361,111 30  دفعات مستلمة مقدماً من عمالء

 310,312,474 285,766,316   الخصوم مجموع

 
 

 
 



 9 .عش.م.ك –ة الدولية شركة االستشارات المالي

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 تابع / بيان المركز المالي المجمع    
 

 يضاحاتإ  

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك   حقوق الملكية
 72,000,000 72,000,000 31  رأس املال

 11,973,061 11,973,061 31  سهمعالوة إصدار أ

 (32,757,404) (32,757,404) 31  أسهم خزينة

 104,935 104,935 31  احتياطي أسهم خزينة

 32,757,404 32,757,404 32  احتياطي قانوين واختياري

 6,481,542 6,408,275   القيمة العادلة  احتياطي

 (5,236,354) (7,657,647)   احتياطي حتويل عملة أجنبية

 (30,687,752) (33,378,133)   خسائر مرتاكمة

 54,635,432 49,450,491   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم مجموع

 34,890,394 34,537,741 8.3  احلصص غري املسيطرة

 89,525,826 83,988,232   حقوق الملكية مجموع

 399,838,300 369,754,548   جموع الخصوم وحقوق الملكيةم

 

 
 

 طالل جاسم البحر  صالح صالح السلمي
 نائب رئيس جملس اإلدارة   رئيس جملس اإلدارة 

 
 

 

 

 

 

 اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 77 - 14االيضاحات املبينه على الصفحات  نا



 10 ك.عش.م. –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق     
   شركة األمحقوق الملكية الخاصة بمالكي ال  

 
 
 

 رأس المال
عالوة 
اصدار 
 اسهم

 
 

 أسهم خزينه

 
 احتياطي
اسهم 
 خزينه

 
 احتياطي
 قانوني

 واختياري
 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 أجنبية
 

خسائر  
 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

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

 89,525,826 34,890,394 54,635,432 (30,687,752) (5,236,354) 6,481,542 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 2016 يناير 1الرصيد في 

 1,302,766 1,302,766 - - - - - - - - - ( 8.2 )إيضاح تابعة شركة بيع

 20,350 20,350 - - - - - - - - - صايف التغري يف احلصص غري املسيطرة

 1,323,116 1,323,116 54,635,432 (30,687,752) (5,236,354) 6,481,542 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 معامالت مع املالكني

 (3,132,344) (441,963) (2,690,381) (2,690,381) - - - - - - - خسارة السنة 

            لة أخرى :شام خسائر  

            استثمارات متاحة للبيع :

 (2,237,682) - (2,237,682) - - (2,237,682) - - - - - صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل السنة

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر اجملمع نتيجة 
 1,519,085 - 1,519,085 - - 1,519,085 - - - - - هبوط القيمة

 645,330 - 645,330 - - 645,330 - - - - - هشاملة أخرى لشركات زميلإيرادات  حصة من

 (3,655,099) (1,233,806) (2,421,293) - (2,421,293) - - - - - - فروقات حتويل ناجتة من ترمجة االنشطة االجنبية

 (3,728,366) (1,233,806) (2,494,560) - (2,421,293) (73,267) - - - - - خرىألشاملة اال اخلسائرجمموع 

 (6,860,710) (1,675,769) (5,184,941) (2,690,381) (2,421,293) (73,267) - - - - - للسنة الشاملةاخلساره  جمموع

   83,988,232 34,537,741  49,450,491 (33,378,133) (7,657,647) 6,408,275 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000  2016 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 



 11 ك.عش.م. –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

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

 
 
 

 رأس المال
عالوة 
اصدار 
 اسهم

 
 

 أسهم خزينه

 
 احتياطي
اسهم 
 خزينه

 
 احتياطي
 قانوني

 واختياري
 احتياطي
القيمة 
 العادلة

ي احتياط
 عملة تحويل

 أجنبية
 

خسائر  
 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

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

 91,439,959 28,150,722 63,289,237 (59,975,887) (4,961,510) 15,479,976 61,426,066 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 2015 يناير 1الرصيد في 

 - - - 28,668,662 - - (28,668,662) - - - - اطفاء اخلسائر املرتاكمة 

 - 594,651 (594,651) (594,651) - - - - - - - شراء حصص غري مسيطرة يف شركات تابعة

 3,964,343 3,964,343 - - - - - - - - - استثمار اضايف من قبل احلصص غري املسيطرة

 (57) - (57) (57) - - - - - - - من بيع جزء من أسهم شركة تابعة ةناجت خسارة

 1,542,957 1,542,957 - - - - - - - - - صايف التغري يف احلصص غري املسيطرة

 5,507,243 6,101,951 (594,708) 28,073,954 - - (28,668,662) - - - - معامالت مع املالكني

 1,929,220 715,039 1,214,181 1,214,181 - - - - - - - السنةربح 

            شاملة أخرى : خسائر  

            استثمارات متاحة للبيع :

 (1,448,156) - (1,448,156) - - (1,448,156) - - - - - صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل السنة

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر اجملمع نتيجة 
 (6,807,631) - (6,807,631) - - (6,807,631) - - - - - يعالب

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر اجملمع نتيجة 
 250,961 - 250,961 - - 250,961 - - - - - هبوط القيمة

 (993,608) - (993,608) - - (993,608) - - - - - هشاملة أخرى لشركات زميل خسائر حصة من

 (352,162) (77,318) (274,844) - (274,844) - - - - - - جتة من ترمجة االنشطة االجنبيةفروقات حتويل نا

 (9,350,596) (77,318) (9,273,278) - (274,844) (8,998,434) - - - - - شاملة اخرىال اخلسائرجمموع 

 (7,421,376) 637,721 (8,059,097) 1,214,181 (274,844) (8,998,434) - - - - - للسنة الشاملجمموع)اخلساره(  / الدخل 

 89,525,826 34,890,394 54,635,432 (30,687,752) (5,236,354) 6,481,542 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000  2015 ديسمبر 31الرصيد في 
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 12 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع  

  

 
 السنه المنتهية

 ديسمبر 31في 
2016  

 
 

 السنه املنتهية
 ديسمرب 31يف 

2015 

 د.ك  د.ك  أنشطة التشغيل
 1,929,220  (3,132,344)  سنة لا( / ربح خسارة)

     عديالت:ت

 (6,754,606)  (271,819)  بيع استثمارات متاحة للبيع ربح من

 -  (1,708,768)  ربح من بيع عقارات استثماريه

 (6,832,806)  (4,610,795)  ربح من بيع شركات تابعه

 (2,579,207)  (1,601,206)  ربح من بيع ممتلكات واالت ومعدات

 9,651  (1,626,595)  التغري يف القيمه العادلة لعقارات استثماريه

 604,639  -  هبوط قيمه الشهره

 250,961  1,519,085  قيمة استثمارات متاحة للبيع وطهب

 2,538,808  30,759   زميلة  شركاتقيمة استثمار يف هبوط

 (162,855)  (294,884)  ايرادات توزيعات أرباح

 (269,039)  (228,354)  ايرادات فوائد 

 12,470,722  12,234,270  فوائد ومصاريف مماثله

 5,757,366  3,640,231  استهالك

 1,616,102  (3,203,176)   شركات زميلةحصة يف نتائج 

 -  541,528  صايف اخلسارة من بيع حصص يف شركات زميلة

 692,920  377,782  خصوم غري تشغيلية أجنبية من عملةخسارة حتويل 

  1,665,714  9,271,876 

     التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية :

 582,534  285,095  قيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائراستثمارات بال

 (698,507)  2,757,157  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1,117,038  1,529,936  مستحق من أطراف ذات صلة

 759,199  (24,651)  عقارات للمتاجرة

 (56,570)  (8,706,302)  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 16,679,188  (3,214,207)  ت صلةمستحق إىل أطراف ذا

 (9,183,166)  (7,347,030)  دفعات مستلمة مقدماً من عمالء

 18,471,592  (13,054,288)  أنشطة التشغيل الناتج من)املستخدم يف( /  النقد

 162,855  294,884  توزيعات ارباح مستلمة

 269,039  228,354  ايرادات فوائد مستلمة

 (11,530,312)  (9,549,112)  مدفوعة اثلهفوائد ومصاريف مم

 7,373,174  (22,080,162)  أنشطة التشغيل الناتج من /)المستخدم في(  النقدصافي 

   
 



 13 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 تابع / بيان التدفقات النقدية المجمع   

  
 السنه المنتهية

 ديسمبر 31في 
2016  

 
 السنه املنتهية

 ديسمرب 31يف 
 د.ك  كد. إيضاح أنشطة االستثمار 2015

 -  6,086,918  احملصل من بيع شركات تابعة

من بيع اصل مصنف كمحتفظ به للبيعالناتج    -  1,357,432 

 (302,201)  1,995,342  صايف احلركة على اإلستثمار يف شركات زميلة 

حملصل من بيع حصص يف شركات زميلةا   311,643  - 

 (16,329,991)  (1,007,342)  صايف احلركة على عقارات قيد التطوير

 (512,230)  (139,587)  اإلضافات على اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 (3,128,363)  (1,182,824)  آالت ومعداتصايف احلركة على ممتلكات و 

آالت ومعداتو ممتلكات  من بيعالناتج    3,205,880  2,770,283 

 152,381  -  صايف القيمة الدفرتية ملمتلكات واالت ومعدات مستبعدة

من بيع إستثمارات متاحة للبيعالناتج    229,310  - 

 -  2,652,889  ستثماريةاحملصل من عقارات إ

 (95,304)  -  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 (16,087,993)  12,152,229  أنشطة االستثمار)المستخدم في(  / الناتج منصافي النقد 

     أنشطة التمويل

 27,610,702  18,955,028  روض بنكية قالناتج من 

 (14,260,313)  (12,395,338)  قروض بنكية مسددة

 6,101,951  103,420  التغري يف احلصص غري املسيطرة

 19,452,340  6,663,110  أنشطة التمويلالناتج من  صافي النقد

 10,737,521  (3,264,823)  شبه النقديف النقد و الزياده )النقص( / 

 (3,586,785)  (718,610)  عديل عمله اجنبيهت

 5,133,544  12,284,280 16 يف بداية السنة شبه النقد النقد و 

 12,284,280  8,300,847 16 في نهاية السنةشبه النقد النقد و 

 معامالت غير نقدية :
 9,487,250  -  الناتج من بيع شركات تابعه

 (9,487,250)  -  مستحق اىل اطراف ذات صله

 9,563,767  -  استثمارات متاحة للبيعبيع 

اعاده تصنيف استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند 
 -  التجميع

 
10,984 

 (9,686,644)  -  اضافات على استثمار يف شركات زميلة

 (2,236,297)  -  شراء استثمارات متاحة للبيع

 (2,571)  -  مدينون وارصدة مدينة أخرى

 2,455,350  -  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 (104,639)  -  الشهرة الناجته من حيازه شركه تابعه

بيع اصل مصنف كمحتفظ به للبيع متت تسويته من خالل حسابات أطراف 
 -  ذات صلة

 
4,130,288 

 (4,130,288)  -  مستحق اىل أطراف ذات صله

 

 اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية  77 – 14فحات االيضاحات املبينه على الص نا



 14 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  المالية المجمعةالبيانات 

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ
 
 
 تأسيس الشركة األم ونشاطها .1

كشركة مسامهة كويتية عامة وفقًا لقانون   1974يناير  31تأسست شركة االستشارات املالية الدولية ش.م.ك.ع )"الشركة األم"( يف 
والتعديالت الالحقة له. إن الشركة األم هي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق  1960لسنة  15ة رقم الشركات التجاري

 . وهيئه اسواق املال التشريعات الصادرة من قبل بنك الكويت املركزي
 األغراض التبي أسست مبن أجلها الشركة هبي ما يلي:

املختلفة من خالل تأسيس أو املسامهة يف تأسيس الشركات واملؤسسات املختلفة اليت تزاول  االستثمار يف القطاعات االقتصادية        .1
 أعمااًل شبيهة أو مكلمة ألغراض الشركة، وذلك حلساهبا وحلساب الغري يف داخل الكويت أو خارجها.

ت واملنتجات االستثمارية اململوكة هلا أو للغري إدارة الشركات واملؤسسات املختلفة سواء كانت حملية أو أجنبية، وتسويق اخلدما        .2
 يف داخل الكويت أو خارجها.

متلك واكتساب حق التصرف يف كل ما تراه الزمًا هلا من األموال املنقولة وغري املنقولة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز         .3
 أمواهلا ومبا ال يتضمن اإلجناز يف السلع حلساهبا.ترى الشركة أهنا الزمة أو مالئمة لطبيعة عملها، أو لتنمية 

مزاولة مجيع األعمال املتعلقة بتداول األوراق املالية حلساهبا وحلساب الغري يف داخل الكويت أو خارجها مبا فيها بيع وشراء       .4
حلكومية واخلاصة واحمللية واألجنبية، وتسويق األوارق املالية من أسهم وصكوك وغريها اليت تصدرها الشركة واملؤسسات واهليئات ا

 وممارسة أعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة املتعلقة هبا.
إدارة أموال األفراد والشركات واملؤسسات واهليئات العامة واخلاصة سواء حملية أو أجنبية، واستثمار هذه األموال يف خمتلف     .5 

 ستثمارية والعقارية يف داخل الكويت أو خارجها.القطاعات االقتصادية من خالل احملافظ اال
عقد الدورات وإصدار النشرات التعريفية باألنشطة االستثمارية املختلفة لألفراد و تقدمي املشورة االقتصادية املتعلقة باالستثمار       .6

 والشركات واملؤسسات احمللية واألجنية.
نية والتقنية واالقتصادية والتقييمية، وإعداد دراسات اجلدوى لألنشطة االستثمارية إعداد وتقدمي الدراسات واالستشارات الف      .7

املختلفة وغريها من الدراسات، مع فحص اجلوانب الفنية واملالية واإلدارية املتعلقة بتلك األنشطة وذلك حلساهبا أو حلساب الغري 
 داخل الكويت أو خارجها.

ار اجلماعي وصناديق االستثمار احمللية واألجنبية بكافة أنواعها واملسامهة يف تأسيسها حلساب تأسيس وإدارة أنظمة االستثم       .8
الشركة وحلساب الغري طبقًا للقوانني املنظمة وللقواعد والشروط اليت حتددها اجلهات الرقابية املختصة، وطرح حصصها أو 

ام االستثمار اجلماعي أو صندوق االستثمار عن احلد األدىن وحداهتا لالكتتاب حبيث ال تقل مسامهات الشركة يف رأس مال نظ
الذي حتدد اجلهات الرقابية، وبيع أو شراء حصص أو وحدات يف أنظمة االستثمار اجلماعي أو صناديق االستثمار احمللية 

، والقيام بوظيفة أمني حلساهبا وحلساب الغري أو تسويقها، بشرط احلصول على املوافقات الالزمة من اجلهات الرقابية املختصة
االستثمار ومراقب االستثمار ومستشار االستثمار بشكل عام ولصناديق االستثمار داخل الكويت أو خارجها طبقًا للقوانني 

 املنظمة لذلك.
لك استثمار األموال حلساهبا وحلساب الغري يف خمتلف أوجه االستثمار داخل الكويت أو خارجها، وما يتطلب ذلك من مت      .9

 األصول املنقولة وغري املنقولة.
القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مدير اإلصدار لألوراق املالية اليت تصدرها الشركات واملؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة      .10

إدارة اإلصدارات  احمللية واألجنبية، والقيام بأعمال وكيل االكتتاب ومستشار اإلدارج وأمني ومراقب االستثمار، مبا يف ذلك
 وتعهدات إدارة عمليات االكتتاب فيها، وتلقي الطلبات وتغطية االكتتاب فيها.

القيام بكافة اخلدمات االستثمارية اليت تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق املالية النقدية يف الكويت وتلبية حاجاته، وذلك        .11
لرقابية املختصة من قرارات أو تعليمبات، )ذلك بعد احلصول على املوافقات كله يف حدود القانون وما يصدر عن اجلهات ا

 الالزمة من تلك اجلهبات(.
الوساطة يف عمليات التمويل وهيكلة وإدارة ترتيبات متويل الشركات واملؤسسات واهليئات واملشاريع احمللية والدولية يف خمتلف      .12

 شروط اليت حتددها اجلهات الرقابية املختصة.القطاعات االقتصادية طبقاً للقواعد وال
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  المالية المجمعةالبيانات 
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 المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإ
 
 تأسيس الشركة األم ونشاطهاتابع /   .1

واالنقسام، وذلك  الدمج واالستحواذشراء وبيع الشركات و القيام بكافة األعمال املتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليبات     .13 
 ومية واخلاصة احمللية واألجنبية.للمؤسسات واهليئات احلك

 اإلقراض واالقرتاض وإصدار الكفباالت املالية يف نطاق حتقيبق أغبراض الشركة.    .14 
القيام بأعمال السمسرة يف بيع العمالت األجنبية مقابل عمولة، وذلك من خالل القيام بأعمال الوساطة بني البائعني واملشرتين       .15

النصح واملشورة والقيام  ءوما يتطلبه ذلك من تقدمي خدمات املتعاملني يف أسواق القطع األجنيب، مثل إسداللعمالت األجنبية 
 باالتصاالت الالزمة عن طريق التلكس والتلفون وغريها من وسائل االتصال.

ات التوفري أو قبول الودائع أو فتح حيظر على الشركة أثناء مباشرهتا ألغراضها القيام للغري بفتح احلسابات اجلارية أو حساب     .16
 االعتمادات املستندية أو متثيل البنوك األجنبية.

الثمينة يف دولة الكويت وخارجها حلساب الشركة فقط، مع عدم ن التعامل واملتاجرة يف سوق القطع األجنيب وسوق املعاد     .17
 يم رقابة بنك الكويت املركزي على شركات االستثمار.اإلخالل باحلظر املقرر مبقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن تنظ

 للشركات واملؤسسات العاملة يف الكويت ودول الشرق األوسط.واقتصاديني وإداريني العمل كمستشارين ماليني      .18
 يت أو يف اخلارج.القيام بعمليات بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركات املشاهبة حلساب الشركة سواء داخل الكو      .19
إدارة االستثمار حلساب الغري وكذا إدارة حمافظ الغري والقيام بأعمال الوساطة املالية، على أال يشمل ذلك السمسرة باألسهم      .20

 املسجلة يف سوق الكويت لألوراق املالية.
 ملسموح هبا قانبوناً.الالزمة ملباشبرة نشباط الشركة فبي احلبدود ا والعقباراتمتلك املنقوالت     .21
 استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.    .22

  
اليت  وجيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع الشركات واملؤسسات واهليئات اليت تزاول أعمااًل شبيهة بأعماهلا أو

تعاوهنا على حتقيق أغراضها يف داخل الكويت أو خارجها، وهلا أن تفتح فروعًا داخل الكويت أو خارجها مبا ال يتعارض مع قانون 
 الشركات وتعليمات اجلهات الرقابية املختصة.

 .8 تتكون اجملموعة من الشركة األم والشركات التابعة هلا كما مفصح عنها يف ايضاح
 دولة الكويت. 13047الصفاة  4694الشركة األم املسجل هو ص.ب إن عنوان مكتب 

والذي  2016فرباير  1ومت نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  2016يناير  24يف  2016( لسنة 1مت اصدار قانون الشركات اجلديد رقم )
سوف يتم تفعيل القانون  .(5املادة رقم ) والتعديالت الآلحقة له وفقا لنص 2012( لسنة 25مبوجبه مت الغاء قانون الشركات رقم )

 .2016 يوليو 12 يف 2016( لسنة 1الآلئحة التنفيذية للقانون رقم ) . مت اصدار2012نوفمرب  26اجلديد بأثر رجعي اعتبارا من 

 
وهي خاضعة ملوافقة  ..................بتاريخ  اداره الشركه االم متت املوافقة على اصدار هذه البيانات املالية اجملمعة من قبل أعضاء جملس 

 اجلمعية العامة للمسامهني
 
 اإلعداد اسسا .2

من خالل املالية املدرجة بالقيمة العادلة على أساس مبدأ التكلفة التارخيية باستثناء األصول  مت اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة
 واليت مت قياسها بالقيمة العادلة. ارات االستثماريةوالعقاالرباح أو اخلسائر واألصول املالية املتاحة للبيع 

 األم. بالدينار الكوييت )"د.ك."( وهي العملة الرئيسية والعرض للشركة اجملمعة مت عرض البيانات املالية
 

 بيان االلتزام .3
لس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات مت إعداد هذه البيانات املالية اجملمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل جم

حكومة  الصادرة عن جلنة تفسري املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة جمللس معايري احملاسبة الدولية كما مت تعديلها لالستخدام من قبل
تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير تتطلب تلك التنظيمات  دولة الكويت للمؤسسات املالية اليت يشرف عليها بنك الكويت املركزي.

ملخصص اخنفاض القيمة اجملمع، والذي مت استبداله مبتطلبات بنك الكويت املركزي  39املالية فيما عدا متطلبات معيار احملاسبة الدويل 
تطبيق هذه املعدالت اعتبارا  للتسهيالت غري النقدية.يتعني %0.5للتسهيالت النقدية و % 1البالغ  اخلاصة باحلد األدىن للمخصص العام

     للضمانات، خالل فرتة التقارير املالية.على صايف الزيادة يف التسهيالت، بعد طرح بعض الفئات احملدودة  2007يناير  1من 
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 المجمعة  يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية .4

 من قبل المجموعة لمطبقة المعايير الجديدة والمعدلة ا   4.1
واليت مت تطبيقها من قبل اجملموعة  لكن مل   2016يناير  1هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 

  ة:يكن هلا أي أثر جوهري على املركز املايل او نتائج السنة. فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديد

 املعيار أو التفسري
املالية اليت  للفرتاتيفعل 

 تبدأ يف
 2016 يناير 1 تعديالت  –مبادرة االفصاح  1معيار احملاسبة الدويل رقم 

 2016 يناير 1 تعديالت  –توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء  38و  16معيار احملاسبة الدويل رقم 

 2016يناير  1 تعديالت  –يقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة طر  27معيار احملاسبة الدويل رقم 
 املنشآت االستثمارية: تطبيق 28ومعيار احملاسبة الدويل رقم  12 و 10املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 تعديالت  –استثناء التجميع 
 2016يناير  1

  2016يناير  1 2014-2012ارير املالية دورة التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتق
 تعديالت  –مبادرة االفصاح  1معيار المحاسبة الدولي رقم 

 باجراء التغريات التالية:  1تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
( اعتبارات املادية 2مادية، ) ( املعلومات الجيب حجبها بالتجميع او بتقدمي معلومات غري1املادية: توضح التعديالت بان ) ●

 ( حىت عندما يتطلب املعيار افصاحا حمددا، عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.   3على كل اجزاء البيانات املالية، و ) تنطبق
ح بان قائمة بنود ( تقدمي توضي1: تقوم التعديالت مبا يلي: )وااليرادات الشامله االخرىبيان املركز املايل وبيان االرباح واخلسائر  ●

املفردات اليت سيتم عرضها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها كما هو مناسب وكذلك تقدمي ارشادات اضافية حول 
( توضيح ان حصة املنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات الزميلة احملتسبة حسب 2اجملاميع الفرعية يف هذه البيانات و )

ة وشركات احملاصة يتعني عرضها يف جمموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال يف حقوق امللكي
 االرباح واخلسائر. 

مالحظات: تقوم التعديالت باضافة امثلة اضافية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتوضيح ان قابلية الفهم واملقارنة جيب النظر   ●
من  114يب املالحظات والثبات ان املالحظات ال حتتاج اىل عرضها بالرتتيب احملدد حىت اآلن يف الفقرة فيها عند حتديد ترت

. كما قام جملس معايري احملاسبة الدولية ايضا حبذف االرشادات واالمثلة املتعلقة بتحديد السياسات 1معيار احملاسبة الدويل رقم 
   .ل ان تكون غري مفيدةاحملاسبية اهلامة اليت لوحظ اهنا من احملتم

  تعديالت  – بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء 38و  16معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ( االصول غري امللموسة:38( املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم )16مت بيان التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدويل رقم )

 الصول على أساس الدخل الناتج من النشاط املستخدم به ذلك االصل طريقة غري مناسبة الستهالك تعترب طريقة استهالك ا
 املمتلكات واالالت واملعدات.

  تعترب طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غري امللموس طريقة غري مناسبة بشكل عام
 باستثناء بعض احلاالت احملددة.

اىل اخنفاض سعر البيع للمواد اليت يتم انتاجها باستخدام اصول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات  ات اليت تشريالتوقع •
 عائد جتاري بطىء واليت بدورها قد تؤدي اىل اخنفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.

 
  تعديالت –المنفصلة  طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية 27معيار المحاسبة الدولي رقم 

"البيانات املالية املنفصلة" تسمح بان يتم اختياريا احملاسبة عن االستثمارات يف  27ان التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
 الشركات التابعة وشركات احملاصة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة.
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 المجمعة  المالية البياناتحول  إيضاحات/ تابع 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية.   تابع / 4

 من قبل المجموعة المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة تابع /    4.1
 –التجميع  المنشآت االستثمارية: تطبيق استثناء 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12و  10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  تعديالت
 هتدف التعديالت اىل توضيح اجلوانب التالية: 

تؤكد التعديالت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة لشركة ام متوسطة متاح االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة:  •
ياس مجيع الشركات التابعة هلا بالقيمة للشركة االم اليت هي شركة تابعة لشركة استثمارية حىت لو قامت الشركة االستثمارية بق

 العادلة. 
ان الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة االم:  •

 باالنشطة االستثمارية للشركة االم ال جيب جتميعها اذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة استثمارية. 
عند تطبيق طريقة حقوق يق طريقة حقوق امللكية من قبل مستثمر شركة غري استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فيها: تطب •

امللكية على شركة زميلة او شركة حماصة، عندها ميكن للشركة غري االستثمارية املستثمرة يف شركة استثمارية االحتفاظ بقياس 
 كة الزميلة او شركة احملاصة حلصصها يف الشركات التابعة. القيمة العادلة املطبق من قبل الشر 

: الشركة االستثمارية اليت تقيس الشركات التابعة هلا بالقيمة العادلة تقوم بتقدمي االفصاحات املتعلقة االفصاحات املطلوبة •
 2014-2012تحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة ال  .     12بالشركات االستثمارية املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

تقوم هذه التعديالت بتقدمي ارشادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد  – 7املعيار الدويل للتقارير املالية رقم التعديالت على  -
 ات يف البيانات املالية. اخلدمات مستمر باالنشغال يف االصل احملول، والتوضيح حول موازنة االفصاح

معىن "يف مكان آخر يف التقرير املرحلي" وتتطلب  تقوم هذه التعديالت بتوضيح – 34معيار احملاسبة الدويل رقم التعديالت على     -
  اسنادا ترافقيا. 

 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد   4.2
البيانات املالية اجملمعة ،  مت اصدار بعض املعايري/ التعديالت والتفسريات  من قبل جملس املعايري الدولية ولكن مل يتم  بتاريخ املصادقة على هذه

 .تطبيقها مبكرا من قبل اجملموعةتفعيلها بعد ومل يتم 
ل الفرتة اليت تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار تتوقع االدارة أن يتم تبين كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األوىل خال

 اجملمعه اليةاجلديد أو التعديل أو التفسري. ان املعلومات عن املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة املتوقع أن يكون هلا ارتباط بالبيانات امل
ن ليس من املتوقع ان يكون هلا اي تأثري مادي على البيانات مبينة أدناه. هناك بعض املعايري والتفسريات اجلديدة قد مت اصدارها لك للمجموعة

 . للمجموعةاجملمعة املالية 
 المعيار أو التفسير

املالية اليت  للفرتاتيفعل 
 تبدأ يف

2017 يناير 1 تعديالت  –بيان التدفقات النقدية  7معيار احملاسبة الدويل رقم   
2017يناير  1 عديالت ت –ضرائب الدخل  12معيار احملاسبة الدويل رقم   

بيع أو مسامهة األصول بني املستثمر وشركته الزميلة  28ومعيار احملاسبة الدويل رقم  10املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
 تعديالت  –او شركة احملاصة 

 مل يتم حتديد تاريخ
2018 يناير 1 س األدوات املالية: التصنيف والقيا 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم   

2018 يناير 1 تعديالت -العقارات االستثمارية  40معيار احملاسبة الدويل رقم   

2018و 2017 يناير 1    2016-2014دورة  –التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية   

2018 يناير 1    الدفعة املقدمة جنبية و معامالت العملة اال 22معيار جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم   

 تعديالت  -بيان التدفقات النقدية   (IAS 7) 7معيار المحاسبة الدولي رقم 
تدفقات النقدية املتعلقة هبا هتدف التعديالت اىل حتسني نوعية املعلومات املقدمة ملستخدمي البيانات املالية حول التغريات يف مديونية املنشأة وال

 ات غري النقدية( التغري )و 
 التعديالت: 

تتطلب من املنشأة تقدمي افصاحات متكن املستخدمني من تقييم التغريات االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية. تقوم املنشأة  •
 بتطبيق حكمها عند حتديد الشكل واملضمون احملدد لالفصاحات املطلوبة للوفاء هبذه املتطلبات. 

 فصاحات احملددة اليت قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله، مبا يف ذلك: اقرتاح عدد من اال •
التغريات يف االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية اليت تسببها التغريات يف تدفقات التمويل النقدية، معدالت الصرف  *

 سيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى.   االجنيب او القيم العادلة، او احلصول على او فقدان ال
مطابقة االرصدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك تلك التغريات  *

   احملددة مباشرة أعاله.
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 المجمعة  المالية البياناتحول  إيضاحاتتابع / 
 
 تغيرات في السياسات المحاسبيةال.   تابع / 4
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 تعديالت –تحقق االصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة  (IAS 12) 12معيار المحاسبة الدولي رقم 

 غريات التالية: الت 12تشكل التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
ان اخلسائر غري احملققة على ادوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة واملقاسة بالتكلفة الغراض ضريبية تؤدي اىل فرق مؤقت قابل  •

 للخصم بغض النظر عما اذا كان حامل اداة الدين يتوقع اسرتداد القيمة الدفرتية لتلك االداة عن طريق البيع او االستخدام. 
 مة الدفرتية لالصل ال حتد من تقدير االرباح املستقبلية احملتملة اخلاضعة للضريبة. ان القي •
ان التقديرات اخلاصة باالرباح املستقبلية اخلاضعة للضريبة تستثين اخلصومات الضريبية الناجتة عن رد الفروقات املؤقتة القابلة  •

 للخصم. 
ب االصول الضريبية املؤجلة االخرى. وحيث يقوم قانون الضرائب باحلد من تقوم املنشأة بتقييم االصل الضرييب املؤجل اىل جان •

استخدام اخلسائر الضريبية، تقوم املنشأة بتقييم االصل الضرييب املؤجل اىل جانب االصول الضريبية املؤجلة االخرى من نفس 
  النوع.  

بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة  28 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  تعديالت –او شركة المحاصة 

"االستثمارات يف  28معيار احملاسبة الدويل رقم "البيانات املالية اجملمعة" و  10ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ضيح معاجلة بيع او مسامهة االصول من املستثمر اىل شركته الزميلة او شركة (" تقوم بتو 2011الشركات الزميلة وشركات احملاصة )

 احملاصة على النحو التايل: 
تتطلب التسجيل الكامل يف البيانات املالية للمستثمر لالرباح واخلسائر الناجتة عن بيع او مسامهة االصول اليت تشكل العمل   ●

 "دمج االعمال"(.  3املالية رقم ) كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير 
تتطلب التسجيل اجلزئي لالرباح واخلسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او اخلسارة فقط اىل حد  ●

 مصاحل املستثمرين اليت ليست هلا عالقة يف تلك الشركة الزميلة او شركة احملاصة. 
شكل القانوين للمعاملة، مثال سواء حدثت عملية بيع او مسامهة االصول من قبل يتم تطبيق هذه املتطلبات بغض النظر عن ال

املستثمر الذي يقوم بتحويل احلصص يف الشركة التابعة اليت متتلك االصول )ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة( او من 
 قبل البيع املباشر لالصول نفسها.

 ة بتأجيل تاريخ النفاذ اىل اجل غري مسمى حلني اكتمال املشاريع االخرى. مع ذلك، يسمح بالتنفيذ املبكر. قام جملس معايري احملاسبة الدولي
 األدوات المالية  – (IFRS 9) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( ما ميثل امتام 2014"األدوات املالية" ) 9( مؤخرا باصدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IASBقام جملس معايري احملاسبة الدولية )
"األدوات املالية: التحقق والقياس". يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات واسعة النطاق  39خطته الستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

ا بادخال منوذج "خسارة ائتمانية فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول املالية كما يقوم ايض 39على ارشادات معيار احملاسبة الدويل رقم 
أيضا بتقدمي ارشادات جديدة حول تطبيق  9متوقعة" جديد خاص هببوط قيمة االصول املالية. يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 حماسبة التحوط. 
كنها من تقدمي معلومات كمية. فيما يلي لكنها ليست بعد يف وضع مي 9شرعت االدارة بتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 اجملاالت الرئيسية لألثر املتوقع يف هذه املرحلة: 
ان تصنيف وقياس االصول املالية سوف حيتاج اىل مراجعة بناء على املعايري اجلديدة اليت تراعي التدفقات النقدية التعاقدية   •

 ذج االعمال الذي يتم فيه ادارهتا.لالصول ومنو 
وط يف القيمة مبين على خسارة ائتمانية متوقعة سوف حيتاج اىل تسجيل على الذمم التجارية املدينة واالستثمارات يف ان اي هب  •

االصول من نوع الديون املصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق، ما مل يتم تصنيفها  
 .ح او اخلسائر وفقا للمعايري اجلديدةكاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االربا 

مل يعد باالمكان قياس االستثمارات يف االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة ومجيع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن   •
ائي ال رجعة بتصنيف هن اجملموعةذلك بالقيمة العادلة. سيتم عرض التغريات يف القيمة العادلة يف االرباح او اخلسائر ما مل تقم 

( يف 21الف د.ك )انظر إيضاح  790,826سيؤثر هذا على استثمار اجملموعة بقيمة  فيه لعرضها يف االيرادات الشاملة األخرى.
 . 2018يناير  1حال اإلحتفاظ هبذا االستثمار يف 

تغريات القيمة العادلة يف االيرادات  باختيار خيار القيمة العادلة لبعض اخلصوم املالية، عندها سيتم عرضاجملموعة اذا استمرت   •
 .    باجملموعةالشاملة األخرى اىل احلد الذي ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر االئتمان اخلاصة 
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 تعديالت -العقارات االستثمارية  40رقم  معيار المحاسبة الدولي

توضح ان التحويالت اىل، او من، العقارات االستثمارية مطلوبة فقط عندما يكون  40ان التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
)د( كقائمة أمثلة غري -)أ( 57لة. ويبني التعديالت قائمة الظروف الظاهرة يف الفقرة هناك تغري يف استخدام العقار مدعومة باالد

حصرية من االدلة بان التغري يف االستخدام قد حدث. كما أكد اجمللس أن التغري يف نية االدارة، بنفسها، ال ميثل دليل كاف بان التغري 
 ان تكون ملموسة.  يف االستخدام قد حدث. ان ادلة التغري يف االستخدام جيب
    2016-2014دورة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

بتحديد  12يوضح هذا البند نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 12تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  (1)
تنطبق على مصاحل  (B17.12الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقمان متطلبات االفصاح اخلاصة به )باستثناء تلك 

املنشأة بغض النطر عما اذا كانت مصنفة )او مدرجة يف جمموعة مستبعدة مصنفة( كمحتفظ هبا لغرض البيع او كعمليات 
 . 2017يناير  1وية اليت تبدأ يف او بعد . يتم تفعيل التعديل للفرتات السن5موقوفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

يوضح هذا البند ان املنشأة املؤهلة قادرة على االختيار بني تطبيق طريقة  – 28تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  (2)
ئر، بصورة حقوق امللكية او قياس االستثمار يف الشركة الزميلة او شركة احملاصة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسا

منفصلة لكل شركة زميلة او شركة حماصة عند التحقق املبدئي للشركة الزميلة او شركة احملاصة. يتم تفعيل التعديل للفرتات 
 . 2018يناير  1السنوية اليت تبدأ يف او بعد 

     ة و الدفعة المقدم معامالت العملة االجنبية 22معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
تقوم التفسريات مبراقبة اي سعر صرف سيتم استخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم استالمها مقدما لالصل او املصروف او 
االيراد ذي الصلة. مت مالحظة اختالف يف املمارسة يف الظروف اليت تقوم املنشأة فيها بتسجيل التزام غري نقدي ناتج عن الدفعة 

ختالف الناتج عن حقيقة ان بعض املنشآت كانت تقوم بتسجيل االيرادات باستخدام سعر الصرف الفوري بالتاريخ املقدمة. ان اال
الذي مت فيه تسجيل االيرادات. يتناول املعيار هذه املسألة بتوضيح ان تاريخ املعاملة لغرض حتديد سعر الصرف الذي سيتم استخدامه 

او االيراد )او جزء منه( هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة مبدئيا بتسجيل االصل غري النقدي عند التحقق املبدئي لالصل او املصروف 
     او االلتزام غري النقدي الناتج عن دفع او استالم الدفعة املقدمة.  

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5

  .يليالسياسات احملاسبية اهلامة املطبقة يف اعداد البيانات املالية اجملمعة كما 
أسس التجميع   5.1  

التابعه ويكون هلا  اتائد متغرية من مشاركتها مع الشركعو ، او يكون هلا احلق بببب لبالتابعه عندما تتعرض  الشركاتعلى  اجملموعةتسيطر 
التابعة لتاريخ التقرير  اتتم اعداد البيانات املالية للشركيالتابعه.  اتلعوائد من خالل سلطتها على الشركالقدرة على التأثري على تلك ا

و اليت ال تزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ التقرير للشركة األم ، بإستخدام سياسات حماسبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعكس تأثري 
 تاريخ التقرير للبيانات املالية للشركة االم .خرى اليت تقع بني هذا التاريخ و املعامالت اهلامة واألحداث األ

التجميع، مت حذف كافة املعامالت واألرصدة بني شركات اجملموعة، مبا يف ذلك األرباح واخلسائر غري احملققة من املعامالت بني لغرض 
شركات اجملموعة.  وحيث أن اخلسائر غري احملققة نتيجة معامالت بيع األصول بني شركات اجملموعة قد مت عكسها ألغراض التجميع، 

البيانات  ختبارها لتحديد أي اخنفاض يف قيمتها وذلك بالنسبة للمجموعة ككل.  مت تعديل املبالغ املدرجة يفاال أن تلك األصول مت ا
 التابعة، أينما وجدت، للتأكد من توحيد السياسات احملاسبية املطبقة للمجموعة. اتاملالية اجملمعة للشرك

اليت مت استبعادها خالل السنة، من  اتالتابعة أو الشرك اتصة بالشركات الشاملة األخرى اخلامت تسجيل األرباح أو اخلسائر وااليراد
 تاريخ احليازة اىل تاريخ االستبعاد.

غري املسيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، ميثل اجلزء من أرباح أو خسائر وصايف أصول الشركة التابعة اليت ال متتلكها  احلصصان 
غري املسيطرة وفق  واحلصصرادات أو اخلسائر الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة األم اجملموعة.  تقوم اجملموعة بفصل االي

 حصص ملكية كل منهم يف تلك الشركات.
التابعة، فان الفرق بني سعر البيع وصايف قيمة االصول باالضافة اىل فرق الرتمجة الرتاكمي والشهرة  اتعند بيع حصة مسيطرة يف الشرك

 اجملمع.   االرباح او اخلسائر يسجل يف بيان
التابعة تتم احملاسبة  اتقدان اجملموعة للسيطرة على الشركالتابعة واليت ال تؤدي اىل ف اتيف حصص ملكية اجملموعة يف الشرك ان التغري

ريات يف حصصها غعليها كمعامالت حقوق ملكية. ان القيم الدفرتية حلصص اجملموعة واحلصص غري املسيطرة يتم تعديلها لتعكس الت
التابعة. واي فرق بني املبلغ الذي يتم به تعديل احلصص غري املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع او املستلم يتم  اتاملعنية يف الشرك

 تسجيله مباشرة يف حقوق امللكية وخيصص ملالكي الشركة االم.
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 ج االعمالا إندم    5.2
تقوم اجملموعة بتطبيق طريقة الشراء يف احملاسبة عن دمج األعمال. يتم احتساب املقابل احملول من قبل اجملموعة لغرض احلصول على 

لكية املصدرة من قبل اجملموعة كما يف القائمة وحقوق امل واخلصوماحملولة  لالصولالسيطرة على شركة تابعة، مبجموع القيم العادلة 
تاريخ الشراء. واليت تشمل كذلك، القيم العادلة ألي أصل أو التزام قد ينتج عن ترتيبات طارئة أو حمتملة. يتم تسجيل تكاليف الشراء  

ما بالقيمة العادلة كمصاريف عند حدوثها. ويف مجيع معامالت دمج األعمال، يقوم املشرتي بتسجيل حصة األطراف غري املسيطرة إ
 احملددة للشركة املشرتاة. االصولأو بنصيبه من حصته يف صايف 

ويف حالة ما إذا متت عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة العادلة للحصص اليت مت شرائها يف السابق بقيمتها 
 اجملمع. سائراالرباح أو اخلالعادلة كما يف تاريخ االقتناء وذلك من خالل بيان 

مت افرتاضها نتيجة دمج األعمال بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود قد مت  خصومحمددة مت شرائها و  اصولتقوم اجملموعة بتسجيل 
شرتاة أم ال، قبل تاريخ االقتناء. ويتم عادة قياس 

ُ
شرتاة و  االصولتسجيلها ضمن البيانات املالية للشركة امل

ُ
شكل املفرتضة وب اخلصومامل

 االصولعام، بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء. عند قيام اجملموعة بشراء نشاط معني، تقوم اإلدارة بتقدير مالءمة تصنيفات وتوجيهات 
املفرتضة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء. يتضمن ذلك فصل املشتقات  اخلصوماملالية و 

شرتاة.الضمنية ال
ُ
 واردة ضمن العقود الرئيسية املربمة من قبل الشركة امل

يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول اليت مت تعريفها وبشكل منفصل.  ويتم احتساهبا على أهنا الزيادة ما بني: أ( 
ركة اليت مت شراؤها، وبني، ج( القيمة القيمة العادلة للمقابل املقدم، ب( القيمة املسجلة للحصص غري املسيطرة يف سجالت الش

العادلة كما يف تاريخ الشراء، ألي حقوق ملكية قائمة يف الشركة املشرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ الشراء لصايف األصول اليت مت 
)اليت تعترب ربح نتيجة املفاصلة( اذا كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن جمموع البنود أعاله، يتم تسجيل تلك الزيادة . تعريفها
 مباشرة.    اجملمع اخلسائر وااألرباح  بيان ضمن

 الشهرة   5.3
 قيمة تدرج. منفصل بشكل وتسجيلها تعريفها ميكن ال واليت األعمال دمج من الناجتة املستقبلية االقتصادية املنافع يف الشهرة تتمثل

 .ةالقيم يف اهلبوط خسائر ناقصا بالتكلفة الشهرة
  

  الزميلة الشركات في االستثمار    5.4
. حماصة شركات أو تابعة شركات تكون ال واليت عليها الفعال التأثري ممارسة اجملموعة بامكان اليت الشركات تلك هي الزميلة، الشركات

 يتم ال. امللكية حقوق قةطري باستخدام حماسبتها يتم ذلك وبعد بالتكلفة مبدئيا الزميلة الشركاتاإلستثمارات يف  تسجيل يتم
 يف االستثمار قيمة ضمن تسجيلها يتم ولكن منفصل بشكل اجملموعة حلصة العادلة القيمة يف التعديالت أو بالشهرة االعرتاف
 .الزميلة الشركات

 خسائر أو احأرب يف اجملموعة حبصة الزميلة الشركات يف االستثمار قيمة واخفيض زيادة يتم امللكية، حقوق طريقة استخدام عند
 .اجملموعة سياسات مع احملاسبية السياسات ملطابقة الآلزمة التعديالت عمل بعد الزميلة الشركات لتلك األخرى الشاملة وااليرادات

. الشركات تلك يف اجملموعة حصة حد اىل الزميلة والشركات اجملموعة بني املعامالت من الناجتة احملققة غري واخلسائر األرباح حذف يتم
 .قيمتها اخنفاض عدم من التأكد لغرض املعامالت بتلك املعنية األصول اختبار يتم احملققة، غري اخلسائر حذف يتم وعندما

 أو للمعامالت الآلزمة التعديالت عمل يتم كما .شهور ثالثة عن الزميلة والشركات اجملموعة بني املالية الفرتات هناية تتعدى ال
 يتم كما. للمجموعة البيانات املالية اجملمعة فرتة وهناية الزميلة الشركات فرتة هناية بني الفرتة تلك خالل تتم اليت اجلوهرية األحداث

 أو املعامالت تلك يف اجملموعة قبل من املستخدمة ذاهتا هي الزميلة الشركات قبل من املستخدمة احملاسبية السياسات أن من التأكد
 .الشبيهة األحداث

 أي تسجيل ويتم العادلة، بالقيمة املتبقية احلصة وتسجيل بقياس اجملموعة تقوم الزميلة، الشركات على الفعال تأثريال ميزة فقدان عند
 نتيجة احملصلة املبالغ اليها مضافا املتبقية للحصة العادلة والقيمة الفعال التأثري ميزة فقدان عند الزميلة للشركات اجلارية القيم بني فرق

 .الرباح او اخلسائر اجملمعا بيان ضمنالبيع 
 

 التقارير القطاعية     5.5
 التشغيلية، القطاعات تلك تعريف ولغرض. أربعة قطاعات تشغيلية : إدارة اصول ، خزينة واستثمارات ، عقارات وأخرى  للمجموعة

 أن حيث منفصل بشكل التشغيلية القطاعات تلك ادارة يتم.  واخلدمات الرئيسية للمنتجات االنتاجية اخلطوط بتتبع االدارة تقوم
 .عل اسس جتاريه حبته القطاعات بني البينية املعامالت كافة معاجلة يتم.  خمتلفة تكون قطاع كل ادارة وطرق احتياجات
 فان ذلك، اىل باالضافة. املالية اجملمعة  البيانات ضمن املستخدمة املقاييس سياسات نفس اجملموعة تستخدم االدارة، وألغراض

 .للقطاع ادراجها يتم ال معني، تشغيلي لقطاع املخصصة غري اخلصوم أو صولاأل
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 االيراداتتحقق    5.6
 بشكل قياسها وميكن حمتملة للمجموعة االقتصادية املنفعة على احلصول امكانية فيه يكون الذي احلد اىل اتااليراد تسجيل يتم

 .ال أم املقابل حتصيل مت اذا عما النظر وبغض عليه يعتمد
 استالمها. املزمع أو املستلمة للمبالغ العادلة القيمة طريق عن قياسها ويتم اخلدمات تقدمي من االيرادات تنشأ

 بند معرف لبنود اإليرادات. قامت اجملموعة بتطبيق بنود حتقق اإليرادات التالية بشكل منفصل لكل

 العمالء عايراد من العقود م     5.6.1
"ايرادات من عقود مع العمالء" يلخص منوذج شامل واحد منم احملاسبة عن االيرادات الناشئة  15ان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

يف العديد من املعايري والتفسريات ضمن املعايري الدولية للتقارير  عن العقود مع العمالء ويبطل ارشادات حتقق االيرادات احلالية املوجودة
املالية. كما يقوم هذا املعيار ايضا برتسيخ منوذج جديد من مخس خطوات، كما هو موضح أدناه، سيتم تطبيقه على االيرادات الناشئة 

 من العقود مع العمالء. 
عقد كاتفاقية بني طرفني او اكثر تقوم خبلق حقوق والتزامات واجبة التنفيذ حتديد العقد مع العميل: يتم حتديد ال اخلطوة االوىل

 ووضع معايري لكل من تلك احلقوق وااللتزامات. 
 حتديد التزامات االداء يف العقد: يعترب التزام االداء يف العقد وعدا بتحويل بضاعة او خدمة اىل العميل.  اخلطوة الثانية
عاملة: ان سعر املعاملة هو املبلغ املقابل الذي تتوقع اجملموعة استحقاقه بدال من حتويل البضائع حتديد سعر امل اخلطوة الثالثة

 واخلدمات املوعودة اىل العميل، باستثناء املبالغ احملصلة بالنيابة عن الغري. 
ى اكثر من التزام اداء واحد، اخصيص سعر املعاملة اللتزامات االداء يف العقد: بالنسبة للعقد الذي حيتوي عل اخلطوة الرابعة

ستقوم اجملموعة بتخصيص سعر املعاملة لكل التزام اداء مببلغ يصف املبلغ املقابل الذي تتوقع اجملموعة استحقاقه 
 بدال من الوفاء بكل التزام اداء. 

 تسجيل االيرادات عندما تقوم اجملموعة بالوفاء بالتزام االداء.  اخلطوة اخلامسة
 بتسجيل االيرادات مع مرور الوقت اذا مت الوفاء باي من العايري التالية: تقوم اجملموعة 

 يقوم العميل يف نفس الوقت باستالم واستنفاد املنافع املقدمة من قبل اداء اجملموعة عندما تقوم اجملموعة باالداء؛ او  -
 اء او تعزيز االصل؛ او يقوم اداء اجملموعة بانشاء او تعزيز االصل الذي يسيطر عليه العميل كما مت انش -
ال يقوم اداء اجملموعة بانشاء االصل مع استخدام بديل للمجموعة، ويكون لدى اجملموعة حق واجب التنفيذ بالدفع اللتزامات  -

 االداء املنجزة حىت هذا التاريخ. 
 

ليت تتطلب حتقق االيرادات على اساس تقوم اجملموعة بتخصيص سعر املعاملة اللتزامات االداء يف العقد بناء على طريقة املعطيات، ا
 جهود اجملموعة او املعطيات للوفاء بالتزامات االداء. كما تقوم اجملموعة بتقدير امجايل التكاليف الجناز املشاريع من اجل حتديد مبلغ

 االيرادات الذي سيتم تسجيله. 
 

اخلدمات املوعودة، تقوم بانشاء اصل العقد بناء على املبلغ املقابل عندما تقوم اجملموعة بالوفاء بالتزام اداء عن طريق تسليم البضاعة او 
 املكتسب من االداء. عندما يتجاوز املبلغ املقابل املستلم من العميل مبلغ االيرادات املسجل، يؤدي هذا اىل التزام تعاقدي. 

 
ني االعتبار شروط الدفع املتفق عليها يف العقد باستثناء يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم او املستحق، مع االخذ بع

الضرائب والرسوم. تقوم اجملموعة بتقييم ترتيبات ايراداهتا مقابل معايري حمددة للتحديد فيما اذا كانت تقوم بعمل املوكل او الوكيل 
 واستنتجت باهنا تقوم بعمل املوكل يف مجيع ترتيبات ايراداهتا. 

 
ادات يف البيانات املالية اجملمعة اىل احلد الذي يكون فيه من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية للمجموعة ويكون من يتم تسجيل االير   

 املمكن قياس االيرادات والتكاليف، عند االقتضاء، بشكل موثوق فيه.
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 الخدمات تقديم   5.6.2
.  لزبائنها وساطة وخدمات أمانة وحسابات بنكية واستثمارات أصول، عدة ادارة من واألتعاب العمولة ايرادات بتحصيل اجملموعة تقوم

 :حسب الفئتني التاليتني على األتعاب ايرادات تقسيم وميكن
 ةمعين فرتة خالل تقدميها مت خدمات عن ناجتة أتعاب ايرادات

 تلك تتضمن.  الفرتة تلك خالل االستحقاق مبدأ باستخدام معينة فرتة خالل تقدميها يتم اليت اخلدمات أتعاب ايرادات تسجيل يتم
 .أخرى ادارة وأتعاب األمانة وحسابات األصول وادارة العمولة ايرادات األتعاب
 خدمية معامالت ضمن تقدميها مت خدمات أتعاب ايرادات
 عن نيابة والديون املال رأس ايداعات ومعامالت الوساطة خدمات مثل حمددة استشارية خدمات تقدمي عن الناجتة اخلدمات ايرادات
 .اخلدمة تقدمي من االنتهاء عند تسجيلها يتم خارجيني، أطراف عن نيابة معاملة مناقشة يف املشاركة أو مناقشة من الناجتة أو اآلخرين

  الفوائد ايرادات 5.6.3
 .الفعلي الفائدة سعر معدل وباستخدام استحقاقها عندالفوائد  ايرادات لتسجي يتم

 األرباح توزيعات ايرادات 5.6.4
 .األرباح تلك دفعات استالم حق يثبت عندما تسجيلها يتم الزميلة، الشركات اليت من خالف األرباح، توزيعات ايرادات

 ايرادات ايجار 5.6.5
 عن العقارات اإلستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة اإلجيار. يتم احتساب ايرادات اجيار الناجتة

 المتعلقة بها األخرى ايرادات عمليات الفندقه والخدمات  5.6.6
 تتضمن ايرادات الفنادق ايرادات خدمات فندقية ، وإيرادات أغذية ومشروبات وغرف.

تم تسجيلها عند اشغال الغرف او بيع األغذية واملشروبات واخلدمات ان ايرادات الغرف واألغذية واملشروبات واخلدمات املتعلقة هبا ي
اإليرادات الناجتة من العمليات الفندقية واخلدمات األخرى املتعلقة هبا تظهر يف بيان األرباح  األخرى املتعلقة هبا عند اجناز اخلدمات.

 بعد طرح مجيع املصاريف املباشرة. اجملمع او اخلسائر
 بيع العقارات نم ايرادات  5.6.7

ر يتم تسجيل االيرادات الناجتة من بيع وحدات سكنية عندما يتم حتويل املخاطر واملزايا املتعلقة بالعقار اىل العميل. يتم حتويل املخاط
يع العقارات يتم عرض ايرادات من بواملزايا عند تقدمي اشعار قانوين للعميل حليازة العقار او عند التسليم الفعلي للعقار اىل العميل. 

 مجيع املصاريف املباشره يف بيان االرباح او اخلسائر اجملمع. بعد طرح
 ايرادات من إيرادات نادي الشاطئ  5.6.8

 تتحقق ايرادات نادي الشاطئ واخلدمات املتعلقة هبا عند تقدمي اخلدمات.
 

 التشغيلية المصاريف 5.7
 .  حدوثها عند أو املقدمة اخلدمات استخدام عند اجملمع اخلسائراالرباح او بيان  ضمن التشغيلية املصاريف تسجيل يتم
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 تكلفة بيع العقارات  5.8
البنية التحتية واالنشاء. ان تكلفة املبيعات تتضمن تكلفة بيع العقارات تكلفة االرض وتكاليف التطوير. تتضمن تكاليف التطوير تكلفة 

املتعلقة ببيع الوحدات السكنية يتم تسجيلها على اساس متوسط تكلفة االنشاء للقدم املربع واملشتق من جمموع املساحة القابلة للبيع 
 وامجايل تكلفة االنشاء. 

 االقتراض تكاليف 5.9
 األصل هذا حتضري من لالنتهاء الآلزمة الفرتة خالل وذلك معني أصل انتاج أو بناء أو بشراء اخلاصة االقرتاض تكاليف رمسلة يتم

 كتكاليف ادراجها ويتم فيها حدثت اليت للفرتة كمصاريف األخرى االقرتاض تكاليف حتميل ويتم.  البيع لغرض أو منه املراد للغرض
 .متويل
 الضرائب      5.10

  (KFAS)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي     5.10.1
من ربح اجملموعة اخلاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب املعدلة بناء على  %1حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

قرار اعضاء جملس املؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة، مكافآت اعضاء جملس االدارة والتحويل اىل 
 جيب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة.  االحتياطي القانوين

  (NLST)ضريبة دعم العمالة الوطنية     5.10.2
من ربح  %2.5بنسبة  2006لسنة  24وقرار وزير املالية رقم  2000لسنة  19حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 

الدارة للسنة. وطبقا للقانون، فان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة اجملموعة اخلاضع للضريبة بعد خصم اتعاب اعضاء جملس ا
 وتوزيعات االرباح النقدية من الشركات املدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية جيب خصمها من ربح السنة. 

 الزكاة    5.10.3
 .2007ديسمرب  10الساري املفعول اعتبارا من  58/2007ية رقم من ربح اجملموعة وفقا لقرار وزارة املال %1حتتسب حصة الزكاة بنسبة 

، اليوجد على الشركة االم اي التزام جتاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2015ديسمرب  31 و 2016ديسمرب  31املنتهية يف  للسنوات
حيل اي خسائر اىل السنوات املستقبلية او بسبب اخلسائر املرتاكمة. ومبوجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ال يسمح برت 

 السنوات السابقة.

 الضريبة على الشركات التابعة االجنبية     5.10.4
حتتسب الضبريبة علبى الشبركات التابعبة االجنبيبة علبى اسباس اسبعار الضبرائب املطبقبة واملقبررة طبقبا للقبوانني السبائدة ولبوائح وتعليمبات 

 ات التابعة.تعمل فيها تلك الشرك الدول اليت
 ممتلكات وآالت ومعدات      5.11

تدرج املمتلكات اليت مت إنشاءها لغرض اإلستخدام يف اإلنتباج أو اإلجيبار أو ألغبراض إداريبة أو الغبراض مل يبتم حتديبدها بعبد بالتكلفبة  
قببرتاض الببيت مت تكبببدها حسببب ناقصبباً أي اخنفبباض يف القيمببة. تشببمل هببذه التكبباليف التكبباليف املهنيببة لألصببول املؤهلببة وتكبباليف اإل

 السياسات احملاسبية للمجموعة. إن إستهالك هذه األصول كإستهالك األصول األخرى يبدأ عندما تصبح جاهزة لإلستخدام.
واملمتلكببات حتببت التطببوير خببالل العمببر اإلفرتاضببي املقببدر  ملببك حببر تكلفببة األصببول ماعببدا األراضببي يببتم حتميببل اإلسببتهالك لشببطب

املقدرة وقيمة اخلردة وطريقة اإلستهالك يف هناية كل سنة مع احتسباب  اإلنتاجيةاألعمار . يتم مراجعة القسط الثابت بإستخدام طريقة
 أثر أي تغريات يف التقدير على أساس مستقبلي.

 . ملك حر ال يتم استهالك األراضي
 يتم إستهالك املباين على األراضي املستأجرة على حسب مدة اإلجيار.

 والتجهيزات، السيارات، واليخوت بالتكلفة ناقصاً االستهالك املرتاكم وأي اخنفاض يف القيمة. االثاث ت واملعدات، اآلال تدرج
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 ممتلكات وآالت ومعدات تابع /      5.11
 :كما يلياألعمار اإلنتاجية املقدرة  على مدى القسط الثابت بطريقة االستهالك حيتسب 

 سنة 50  مباين ملك حر 

 على مدى فرتة التأجري مباين على أراضي مستأجرة 

 سنوات  7 - 5 آالت ومعدات 

 سنوات 10 - 5 أثاث وجتهيزات 

 سنوات 5 - 4 سيارات 

 سنوات 10 خيت 

 ة اخلردة أو العمر االنتاجي الآلزم، سنويا على األقل.يتم حتديث البيانات اخلاصة بتقديرات قيم
يبة الربح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو إنتهاء مدة املمتلكات واآلالت واملعدات حتدد على أهنا الفرق بني عوائبد املبيعبات والقيمبة الدفرت 

 اجملمع. االرباح او اخلسائرلألصل وتدرج يف بيان 
 

 االستثمارية العقارات   5.12
 منببوذج باسبتخدام حماسببتها ويببتم يمتهبا،ق يف الزيبادة لغببرض أو/ و التبأجري لغبرض هبببا احملبتفظ العقبارات تلببك االسبتثمارية العقبارات متثبل

 .العادلة القيمة
ز املبايل اجملمبع الحقا اعادة تقييم العقارات االستثمارية سنويا وتدرج يف بيان املركب يتم.  مبدئيا بالتكلفة االستثمارية العقارات قياس يتم

 مبوقبع يتعلبق فيمبا خاصبة العقبارات تقيبيم يف كافيبة خبربة هلبم حمرتفبني خبارجيني مبنيمقي   قببل بقيمها العادلة. ويتم حتديد هذه القيم مبن
 .السوق من باثباتات مؤيدة االستثمارية العقارات تلك وطبيعة

 اخلسبائر أو األربباحبيبان  ضبمن العقار بيع عن أو العادلة القيمة يف فروقات عن ناجتة سواء خسائر أو أرباح بأي مباشرة االعرتاف يتم
 ".االستثمارية عقاراتخساره من بيع  /ربح"و "االستثمارية للعقارات العادلة القيمة يف التغري" بند حتت اجملمع

بة للتحويبل مبن العقبار االسبتثماري تتم التحويالت اىل او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف االستخدام. بالنس
لذي اىل عقار يشغله املالك، فان التكلفة املعتربة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف االستخدام. فاذا اصبح العقار ا

نبببد املمتلكبببات واآلالت يشبببغله املالبببك عقبببارا اسبببتثماريا، عنبببدها تقبببوم اجملموعبببة باحتسببباب هبببذا العقبببار وفقبببا للسياسبببة الظببباهرة ضبببمن ب
 واملعدات حىت تاريخ التغري يف االستخدام. 

 عقارات قيد التطوير 5.13
يمبة البيت ميكبن حتقيقهبا ايهمبا دراجهبا بالتكلفبة أو صبايف القت التطوير / التنفيبذ ، والبيت مت إالتطوير عقارات للمتاجرة حت قيدمتثل العقارات 

التصببميم املعمبباري . يببتم اضببافة الببدفعات املقدمببة لشببراء العقببارات والتكبباليف  ، اإلنشبباء. تتضببمن التكبباليف كببل مببن تكلفببة األرض و أقببل
ول املتعلقببة هبببا مثببل األتعبباب املهنيببة ، أتعبباب ادارة املشببروع والتكبباليف اهلندسببية اخلاصببة باملشببروع عنببد تنفيببذ األنشببطة الالزمببة جلعببل األصبب

. يتحدد  قيد التطويرباشرة منذ ابتداء املشروع وحىت اكتماله على حساب العقارات جاهزه لالستعمال املقصود منها . تضاف التكاليف امل
تقببدر صببايف القيمببة املمكببن حتقيقهببا اكتمببال املشببروع عنببد اصببدار شببهادة اإلجنببازات او عنببدما حتببدد اإلدارة املشببروع علببى أنببه قببد اكتمببل . 

عند اإلكتمال حتول العقبارات غبري وقعة والتكلفة الالزمة املقدرة لتحقق البيع. بقيمة البيع يف وضع العمل الطبيعي ناقصا تكلفة اإلنتهاء املت
املفصح عن صايف التحويل لتكلفبة العقبارات املباعبة مبوجبب املعيبار البدويل التطوير  قيد. العقارات  للمتاجرةاملباعة ان وجدت اىل عقارات 

 ( .15للتقارير املالية رقم )
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 اعمال رأسمالية قيد التنفيذ   5.14
تتضمن االعمال الرأمسالية قيد التنفيذ ارض تظهر بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة، ان وجد. تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالرض لتحديد 

او التغريات يف الظروف اىل ان القيمة الدفرتية ال ميكن اسرتدادها. فاذا ما توفر مثل هذا الدليل اهلبوط يف القيمة عندما تشري االحداث 
ويف حال جتاوزت القيمة الدفرتية املبلغ املقدر القابل لالسرتداد، عندها يتم اخفيض قيمة االرض اىل قيمتها القابلة لالسرتداد. كما 

ا تكلفة االنشاء والتصميم والبناء والنفقات االخرى املتعلقة هبا كالرسوم املهنية ورسوم ادارة تتضمن االعمال الرأمسالية قيد التنفيذ ايض
املشروع والتكاليف اهلندسية اخلاصة باملشروع، واليت تتم رمسلتها عندما وحيثما تكون االعمال الالزمة العداد االصول لالستخدام 

 شرة الناجتة من البدء يف املشروع حىت اجنازه. املقصود قيد التنفيذ. وتتم رمسلة التكاليف املبا
 االصول غير الملموسة  5.15

االصول غري امللموسة اليت يتم شراؤها بصورة منفصلة يتم قياسها عند التحقق املبدئي بالتكلفة. ان تكلفة االصول غري امللموسة 
الشراء. وبعد التحقق املبدئي، تدرج االصول غري امللموسة املشرتاة يف عملية دمج االعمال تتمثل يف القيمة العادلة كما يف تاريخ 

التطوير املنتجة داخليا، باستثناء تكاليف بالتكلفة ناقصا اي اطفاء مرتاكم وخسائر يف اخنفاض القيمة. كما ان االصول غري امللموسة 
 نة اليت حتدث فيها تلك النفقات. اجملمع يف الس االرباح او اخلسائراملرمسلة، ال يتم رمسلتها وتظهر النفقات يف بيان 

 يتم تقييم االعمار االنتاجية لالصول غري امللموسة اما ان تكون حمددة او غري حمددة.
ان االصول غري امللموسة ذات االعمار احملددة يتم اطفاؤها طوال العمر االقتصادي االنتاجي ويتم تقييمها للتأكد من عدم اخنفاض 

ا بان االصل غري امللموس قد تنخفض قيمته. كما ان فرتة وطريقة االطفاء لالصل غري امللموس ذي العمر قيمتها كلما كان هناك مؤشر 
ك االنتاجي احملدد تتم مراجعتها على االقل يف هناية كل سنة مالية. ان التغريات يف العمر االنتاجي املتوقع او النموذج املتوقع الستهال

سدة يف االصل يتم احتساهبا بتغيري فرتة او طريقة االطفاء، حسب االقتضاء، وتتم معاملتها كتغريات املنافع االقتصادية املستقبلية اجمل
 يف التقديرات احملاسبية. 

. اما بالنسبة اجملمع االرباح او اخلسائران مصاريف االطفاء على االصول غري امللموسة ذات االعمار احملددة يتم تسجيلها يف بيان 
ة ذات االعمار االنتاجية غري احملددة فيتم اختبارها سنويا او تكرارا للتأكد من عدم اخنفاض قيمتها اذا اشارت لالصول غري امللموس

االحداث او التغريات يف الظروف اىل ان القيمة املدرجة قد تنخفض قيمتها، اما بصورة فردية او مبستوى وحدة انتاج النقد. ال يتم 
ة. ان العمر االنتاجي لالصل غري امللموس ذي العمر غري احملدد تتم مراجعته سنويا لتحديد فيما اطفاء مثل تلك االصول غري امللموس

 اذا كان تقييم العمر غري احملدد ما زال حيظى بالتأييد. فان مل يكن االمر كذلك، فان التغري يف تقييم العمر االنتاجي من غري حمدد اىل
 حمدد يتم على اساس مستقبلي. 

خلسائر الناجتة عن عدم حتقق االصل غري امللموس يتم قياسها كالفرق بني صايف عائدات االستبعاد والقيمة املدرجة لالصل االرباح او ا
 اجملمع عند عدم حتقق ذلك االصل.   االرباح او اخلسائرويتم تسجيلها يف بيان 
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 اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير المالية  5.16
 وبناء(.  للنقد  وحدات منتجة) كبري بشكل نقدية تدفقات اىل تشري مستويات أدىن اىل األصول جتميع يتم االخنفاض، مبلغ تقدير لغرض
 توزيع يتم. للنقد منتجة وحدة أنه على اآلخر البعض اختبار ويتم منفرد وبشكل األصول تلك من بعض قيمة اخنفاض اختبار يتم عليه،

 مت تقدير أقل ومتثل األعمال دمج نتيجة العوائد من انسيابية تولد أن املتوقع من يكون واليت للنقد الوحدات املنتجة تلك على الشهرة
 .الشهرة مراقبة لغرض الدمج هذا من املرجوة للعوائد اجملموعة ادارة قبل من وضعه

 )احملددة من قبل ادارة اجملموعة على اهنا معادلة لقطاعاهتا التشغيلية( عليها الشهرة توزيع مت واليت تلك املنتجة للنقد الوحدات اختبار يتم
 تكون وقت أي يف للنقد املنتجة الوحدات أو األخرى األصول مفردات كافة اختبار يتم كما.  سنوي وبشكل القيمة يف االخنفاض لغرض
 . اسرتدادها املمكن من يكون ال قد املدرجة القيمة أن اىل تشري تغريات أو ظروف هناك

 تكاليف ناقصا العادلة القيمة وهي) حتقيقها املمكن والقيمة للنقد املنتجة الوحدة أو لألصل املدرجة القيمة بني ما بالفرق االعرتاف يتم
 التدفقات بتقدير االدارة تقوم االستخدام، قيد األصل يمةق تقدير ولغرض. ةالقيم يف اخنفاض كخسارة ،(االستخدام قيد األصل قيمة بيع

 النقدية التدفقات لتلك احلالية القيمة احتساب لغرض معقول فائدة سعر تقدير وكذلك األصل هذا من املتوقعة املستقبلية النقدية
 يتم واليت للمجموعة، معتمدة تقديرية موازنة بآخر مباشرة مرتبطة تكون القيمة اخنفاض الختبار املستخدمة املعلومات بأن علما. املستقبلية

للنقد  منتجة وحدة ولكل منفصل بشكل اخلصم سعر تقدير يتم كما.  األصول وتطوير اهليكلة اعادة تأثري الستبعاد الضرورة عند تعديلها
 .االدارة قبل من تقديرها مت كما األصل هلذا املصاحبة للمخاطر انعكاس ميثل وهو حدة على
 على االخنفاض هذا من تبقى ما توزيع ويتم. األصل هبذا املرتبطة للشهرة اجلارية القيمة لتخفيض أوال القيمة اخنفاض مبلغ استخدام يتم

 يتم كما السابق يف قيمتها اخفيض مت اليت األصول قيمة تقدير اعادة الحقا يتم الشهرة، وباستثناء. نسبته حسب كل األخرى األصول
 .اجلارية قيمته اىل األصل هذا يعود حىت االخنفاض هذا قيمة رد حقاال

 االدوات المالية  5.17
 التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق  5.17.1

ة عدليتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة امل
 بتكاليف املعامالت، باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر واليت تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة. 

 يتم استبعاد اصل مايل )أو جزء من اصل مايل أو جزء من جمموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا( اما 
 ت النقدية من تلك االصول املالية عندما ينتهي احلق يف استالم التدفقا 
  أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل اجملموعة اإللتزام بدفع

 التدفقات بالكامل دون تأخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
 طر ومزايا األصل أو )أ( ان تقوم اجملموعة بتحويل كافة خما

 قامت بتحويل السيطرة على األصل . ولكن)ب( ان ال تقوم اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا األصل 
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 االدوات المالية تابع /  5.17

 التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق   / تابع   5.17.1
عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها يف استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت يف ترتيب القبض والدفع ومل تقم 

جديد اىل مدى التزام  بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل، عندها يتم حتقق اصل
 اجملموعة املتواصل بذلك االصل. 

يل ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه . عند استبدال التزام مايل حا
حلايل بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل او بآخر من نفس املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبري ، او بتعديل شروط اإللتزام املايل ا

 االرباح او اخلسائرالتعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد ، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات الصلة يف بيان 
 اجملمع.
  التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية    5.17.2

يتم تصنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق واملفعلة كأدوات حتوط ،  احملددةل املالية غري تلك قياس الالحق، فان االصو لغرض ال
 املبدئي: 

 قروض وذمم مدينة   •
 األرباح او اخلسائرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  •
 أصول مالية متاحة للبيع  •

اخضع للمراجعة للتأكد من عدم اخنفاض ،  األرباح او اخلسائرلة من خالل ان كافة االصول املالية، غري تلك احملددة بالقيمة العاد
قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول املالية او جمموعة 

 لكل فئة من فئات االصول املالية املبينة ادناه.  اصول مالية قد اخنفضت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد اخنفاض القيمة
و ان كافة االيرادات واملصاريف املتعلقة باالصول املالية املسجلة يف االرباح او اخلسائر تظهر ضمن تكاليف التمويل، ايرادات التمويل ا

  املصاريف االخرى.  البنود املالية االخرى، باستثناء اخنفاض قيمة الذمم التجارية املدينة واليت تظهر ضمن
   القروض والذمم المدينة •       

 التحقق بعد. النشطة املالية األسواق يف مدرجة غري حمددة دفعات تتضمن مشتقة غري مالية أصول املدينة والذمم القروض تعترب
.  القيمة يف اخنفاض أي ناقصا الفعلي، ةالفائد معدل على بناء املطفأة التكلفة طريقة باستخدام املالية األصول تلك قياس يتم املبدئي،

 . مادي غري اخلصم هذا يكون عندما األرصدة تلك خصم الغاء ويتم
 أن على واقعية دالئل هناك يكون أو لفرتة استحقوا قد يكونوا عندما املدينة اجلوهرية األرصدة قيمة اخنفاض مدى مراجعة عادة يتم

 مراجعة يتم فردي، بشكل القيمة منخفضة اعتبارها ميكن ال اليت املدينة للذمم بالنسبة. التسديد يف اخفق سوف املدينة اجلهات احدى
عند ذلك . هبا احمليطة املخاطر من وغريها وباملنطقة هبا اخلاص التشغيلي بالقطاع ربطها طريق عن وذلك كمجموعة قيمتها اخنفاض

 ية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. يستند تقدير خسارة اخنفاض القيمة على معدالت التخلف التارخي
باالضافة اىل ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم أخذ خمصص عام كحد أدىن على مجيع التسهيالت االئتمانية املطبقة 

 )بعد خصم فئات معينة من الضمان( واليت مل يتم أخذ خمصص هلا على وجه التحديد.
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 تقوم اجملموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة اىل الفئات التالية: 
  القروض والسلف •

ول مالية تنتجها اجملموعة بتقدمي االموال مباشرة اىل املقرتض وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري تتمثل القروض والسلف يف اص
 مدرجة يف سوق نشط. 

  الذمم التجارية املدينة •
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االصلي ناقصا خمصص اي مبالغ غري قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون املشكوك يف 

 صيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل املبلغ بالكامل. يتم شطب الديون املعدومة عند حدوثها. حت
  النقد وشبه النقد •

ميكن حتويلها بسهولة اىل مبالغ معروفة من النقد وال اخضع ملخاطر هامة من  يتكون النقد وشبه النقد من نقد وأرصدة لدى البنوك
 بنك دائن.منها  مطروحا التغريات يف القيمة

  
  األرباح او الخسائراالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  •

يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك  األرباح او اخلسائران تصنيف االستثمارات كاصول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 
ا لغرض املتاجرة لكن هلا قيم عادلة متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات االستثمارات. فعندما ال يتم تصنيفها كاستثمارات حمتفظ هب

يف حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها كاستثمارات حمددة بالقيمة  اجملمع االرباح او اخلسائريف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان 
مجيع االدوات املالية املشتقة تندرج حتت هذه الفئة، باستثناء تلك عند التحقق املبدئي. كما ان  االرباح أو اخلسائرالعادلة من خالل 

  طبق عليها متطلبات حماسبة التحوط.االدوات احملددة والنافذة كادوات حتوط واليت ت
 

قيم العادلة . كما ان الاجملمع االرباح او اخلسائر بيان يتم قياس االصول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او اخلسائر تسجل يف
لالصول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق 

 نشط. 
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   االصول المالية المتاحة للبيع •
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غري مشتقة اما حمددة هلذه الفئة او غري مؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لالصول 

 املالية. 
قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اخنفاض القيمة، ان  ان االصول املالية اليت ال ميكن قياس

. ان مجيع االصول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم اجملمع االرباح او اخلسائر بيان وجدت. يتم تسجيل تكاليف اخنفاض القيمة يف
يف االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق قياسها بالقيمة العادلة. كما ان االرباح واخلسائر تسجل 

 االرباح او اخلسائر بيان تسجل يفالنقدية  امللكية، باستثناء خسائر اخنفاض القيمة، وفروقات حتويل العمالت االجنبية على االصول
الرباح او اخلسائر الرتاكمية املسجلة يف االيرادات الشاملة . عند استبعاد االصل او حتديده على انه قد اخنفضت قيمته، فان ااجملمع

وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن  اجملمع االرباح او اخلسائر بيان االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل
 االيرادات الشاملة االخرى. 

اك دليل موضوعي على ان احد االصول املالية املتاحة للبيع او جمموعة تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هن
اصول مالية متاحة للبيع قد اخنفضت قيمتها. ففي حال استثمارات االسهم املصنفة كاصول مالية متاحة للبيع، يتضمن الدليل 

يتم تقييم "االخنفاض اجلوهري" مقابل التكلفة  املوضوعي اخنفاضا جوهريا او متواصال يف القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته.
االصلية لالستثمار و "االخنفاض املتواصل" مقابل الفرتة اليت كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها االصلية. وحيثما كان هناك دليل 

 اجملمع.  االرباح او اخلسائر بيان على اخنفاض القيمة، يتم حذف اخلسارة الرتاكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها يف
جيل رد خسائر اخنفاض القيمة يف االيرادات الشاملة االخرى، باستثناء االصول املالية اليت هي عبارة عن اوراق دين تسجل يف تس يتم

 فاض القيمة.  فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي حبدث حصل بعد تسجيل خسارة اخن االرباح او اخلسائر اجملمعبيان 
 

 المالية للخصومالتصنيف والقياس الالحق      5.17.3
ومستحق اىل اطراف ذات  دفعات مستلمة مقدمًا من عمالءاخرى و  وارصدة دائنة ودائنونتتضمن اخلصوم املالية للمجموعة قروض 

  صله
 يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التايل: 

 وأرصدة دائنة أخرى دائنون •
 يتم تسجيل اخلصوم ملبالغ سيتم دفعها يف املستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر هبا فواتري من قبل املورد ام مل تصدر. 

  القروض •
األرباح أو  تقاس كافة القروض الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما تسجل االرباح واخلسائر يف بيان

 ( عملية االطفاء.EIRاجملمع عندما يتم عدم حتقق اخلصوم ايضا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ) اخلسائر
  دفعات مستلمة مقدما من عمالء •

 البيع. اتمبوجب شروط اتفاقي لغرض الشراء متثل الدفعات املقدمة من العمالء األموال املستلمة من العمالء عن اقساط العقارات
  مستحق اىل اطراف ذات صله •

أطراف متضمنة يف مبلغ مستحق اىل  اطراف ذات صلهواملبالغ املقدمة من اطراف ذات صله املبالغ املستحقة كنتيجة للتعامالت مع 
  ذات صلة.
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يتم احتساهبا بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقصا اي خمصص هبوط يف القيمة. عند اإلحتساب، يأخذ بعني اإلعتبار أي 
 عالوة او خصم استحواذ وتتضمن تكاليف ورسوم املعامالت واليت تعترب جزءا متكامال من معدل الفائدة الفعلي.

 
  تواريخ المتاجرة والسدادمحاسبة  5.19

ان مجيع املشرتيات واملبيعات "بالطرق املعتادة" لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه 
اليت تتطلب تسليم املبيعات بالطرق املعتادة هي مشرتيات او مبيعات االصول املالية  املنشأة بشراء او بيع االصول. ان املشرتيات او

 االصول خالل اطار زمين يتم حتديده بالنظم او بالعرف السائد يف االسواق.  
 

 تسوية االدوات المالية  5.20
حاليا يتم تسوية االصول واخلصوم املالية ويتم ادراج صايف املبلغ يف بيان املركز املايل اجملمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ 

 ملبالغ املسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صايف او لتحقق االصول وتسوية اخلصوم يف آن واحد. لتسوية ا
 

 القيمة العادلة لالدوات المالية      5.21
وق املدرجة ان القيمة العادلة لالدوات املالية اليت يتم تداوهلا يف اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل اسعار الس

او اسعار املتداولني )سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصرية(، دون اي خصم خاص بتكاليف 
 املعاملة. 

التقنيات  بالنسبة لالدوات املالية اليت ال يتم تداوهلا يف سوق نشط، يتم حتديد القيمة العادلة هلا باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه
قد تتضمن استخدام معامالت على اسس جتارية حديثة يف السوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة 

 جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خمصومة او اساليب تقييم اخرى. 
 .(38) رقمرة يف االيضاح حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوف

 

 عقارات للمتاجرة 5.22
تشمل عقارات للمتاجرة تكاليف الشراء والتطوير املتعلقة بالعقارات غري املباعة . تشمل تكاليف التطوير مصاريف التخطيط والصيانة 

 واخلدمات . تظهر عقارات املتاجره بالتكلفة وصايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما أقل .
هي تلك املصروفات املتكبدة حىت يصل كل عقار اىل حالته احلالية. كما ان صايف القيمة املمكن حتقيقها يعتمد على سعر  التكاليف

 املقدر مطروحا منه اي تكاليف اضافية متوقع تكبدها عند البيع.البيع 
 

 دفعات مقدمة من العمالء 5.23
باإلضافة اىل عضوية العمالء عن اقساط العقارات مبوجب شروط اتفاقية البيع املقدمة من العمالء األموال املستلمة من  دفعاتمتثل ال

 . IFRS15الفرتة مبوجب املقدمة من العمالء بعد صايف اإليرادات احملققة خالل  الدفعات. تدرج نادي الشاطئ

 
 الحكومية المنح    5.24

 تلتزم بالشروط املتعلقة باملنح وبأن املنح سوف تستلم .ال يتم االعرتاف باملنح احلكومية حىت يتم التأكد من ان اجملموعة س
ان املنح احلكومية املستحقة كتعويض عن مصاريف او خسائر يتم تكبدها او لغرض الدعم املايل الفوري للمجموعة من دون تكاليف 

 .مستقبلية مرتبطة ، يتم اإلعرتاف هبا يف االرباح أو اخلسائر يف الفرتة اليت تصبح فيها مستحقة
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 حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح  5.25
 يتمثل رأس املال يف القيمة االمسية لالسهم اليت مت اصدارها ودفعها. 

ن إصدار رأس املال. وأية تكاليف معامالت مصاحبة إلصدار األسهم يتم تتضمن عالوة إصدار األسهم أي عالوة مستلمة م
 خصمها من عالوة اإلصدار.

يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خمصصات الرباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي 
 للشركة االم. 

فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية للشركات الذي يتكون من و  –احتياطي حتويل العمالت االجنية 
 االجبية للمجموعة اىل الدينار الكوييت.

 .والذي يتكون من االرباح واخلسائر املتعلقة باالصول املالية املتاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة 
للفرتة احلالية والسابقة. ومجيع املعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل بصورة منفصلة  اخلسائرح و االربا كافة   اخلسائر املرتاكمهتتضمن 

 ضمن حقوق امللكية. 
عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع  دائنون وأرصدة دائنة أخرىتوزيعات االرباح املستحقة الصحاب حقوق امللكية تدرج يف 

 اجلمعية العمومية. 
 ينة أسهم الخز  5.26

ن. تتكون اسهم اخلزينة من اسهم الشركة االم املصدرة واليت مت اعادة شرائها من قبل اجملموعة ومل يتم اعادة اصدارها او الغائها حىت اآل
يتم احتساب اسهم اخلزينة باستخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة، فان متوسط التكلفة املوزون لالسهم املعاد شراؤها حيمل 

 حساب له مقابل يف حقوق امللكية.  على
عند اعادة اصدار اسهم اخلزينة، تقيد االرباح حبساب منفصل يف حقوق امللكية، )"ربح من بيع احتياطي اسهم اخلزينة"(، وهو غري 

ئدة قابل للتوزيع. واي خسائر حمققة حتمل على نفس احلساب اىل مدى الرصيد الدائن على ذلك احلساب. كما ان اي خسائر زا
حتمل على االرباح احملتفظ هبا مث على االحتياطي القانوين واالختياري. ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه االسهم. ان اصدار اسهم 

 املنحة يزيد من عدد اسهم اخلزينة بصورة نسبية وخيفض من متوسط تكلفة السهم دون التأثري على امجايل التكلفة السهم اخلزينة. 
 ات، االصول وااللتزامات الطارئة   المخصص 5.27

يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حايل قانوين او استداليل نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب 
ا التدفق قد من اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذ

 يظل غري مؤكد. 
ايل، مبا يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل استنادا اىل الدليل االكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير امل

املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق  يف ذلك املخاطر والتقديرات غري املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات
مصادر اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم املخصصات اىل قيمها احلالية، حيث 

 تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 
ح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل ال يتم تسجيل االصول الطارئة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يتم االفصا 

 الداخل. 
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل 

 اخلارج امرا مستبعدا. 
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 .      تابع / السياسات المحاسبية الهامة5

 ترجمة العمالت االجنبية   5.28
 معامالت العملة االجنبية  5.28.1

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة يف تواريخ 
ان ارباح وخسائر الصرف االجنيب الناجتة عن تسوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قياس البنود  املعامالت )سعر الصرف الفوري(.

ري النقدية املقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف يف هناية السنة املالية تسجل يف بيان االرباح او اخلسائر اجملمع. بالنسبة للبنود غ
لسنة ويتم قياسها بالتكلفة التارخيية )حتول باستخدام اسعار الصرف يف تاريخ املعاملة(، باستثناء يتم اعادة ترمجتها يف هناية ا الالنقدية، 

 . البنود غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة واليت يتم ترمجتها باستخدام اسعار الصرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة
 العمليات االجنبية  5.28.2

للمجموعة، فان مجيع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت اجملموعة ذات العملة الرئيسية خبالف  اجملمعه ت املاليةيف البيانا
الدينار الكوييت يتم ترمجتها اىل الدينار الكوييت عند التجميع. كما ان العملة الرئيسية ملنشآت اجملموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة 

 التقارير املالية. 
ة مت عند التجميع حتويل االصول واخلصوم اىل الدينار الكوييت بسعر االقفال بتاريخ التقرير. ان تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئ

عن شراء منشأة اجنبية قد متت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة االجنبية ومت حتويلها اىل الدينار الكوييت بسعر االقفال. كما ان 
واملصاريف قد مت حتويلها اىل الدينار الكوييت مبتوسط السعر طوال فرتة التقرير. فروقات الصرف حتمل على/تقيد يف االيرادات االيرادات 

الشاملة االخرى وتسجل يف احتياطي ترمجة العملة االجنبية ضمن حقوق امللكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرتمجة 
وتسجل كجزء من االرباح او  اجملمع االرباح او اخلسائر بيان سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة تصنيفها اىلالرتاكمية املتعلقة هبا وامل

 اخلسائر عند البيع. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة   5.29
موظفني تقدم اجملموعة مكافآت هناية اخلدمة ملوظفيها. يستند استحقاق هذه املكافآت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة لل

خضوعا المتام حد ادىن من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما ان التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت تستحق طوال 
 فرتة التعيني. ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  

ا الكويتيني، تقوم اجملموعة بعمل مسامهات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني بالنسبة ملوظفيه
 وتقتصر التزامات اجملموعة على هذه املسامهات اليت تسجل كمصاريف عند استحقاقها. 

  
 أصول بصفة االمانة   5.30

فة االمانة ال يتم معاملتها كاصول او خصوم للمجموعة، وعليه، ال يتم ادراجها يف هذه ان االصول والودائع املتعلقة هبا احملتفظ هبا بص
 البيانات املالية اجملمعة.   

 
 معامالت مع اطراف ذات صلة   5.31

حصصا  تتمثل االطراف ذات الصلة بأعضاء جملس االدارة واملوظفني التنفيذيني وأعضاء العائلة املقربني والشركات اليت ميلكون فيها
 رئيسية . يتم اعتماد املعامالت مع أطراف ذات صلة من قبل االدارة .
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 االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديراتأحكام   .6
اضات اليت تؤثر على القيمة املدرجة ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة يتطلب من االدارة ااخاذ االحكام والتقديرات واالفرت 

لكل من االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة يف هناية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم 
االصول واخلصوم  التأكد من تلك االفرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من

 واليت قد تتأثر يف الفرتات املستقبلية. 
 

 أحكام االدارة الهامة   6.1
 عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقوم االدارة بااخاذ االحكام اهلامة التالية واليت هلا اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف

 البيانات املالية اجملمعة: 
 الماليةتصنيف االدوات  6.1.1

 يتم ااخاذ احكام يف تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء. 
 تقوم اجملموعة بتصنيف االصول املالية كاصول حمتفظ هبا لغرض املتاجرة اذا متت حيازهتا بصفة اساسية من اجل حتقيق ربح قصري االجل. 

يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك االصول  ل األرباح أو اخلسائران تصنيف االصول املالية كاصول بالقيمة العادلة من خال
الرباح املالية. عندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون هلا قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من ا

 لقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.او اخلسائر يف حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها با
ان تصنيف االصول كقروض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك االصول. فاذا مل تتمكن اجملموعة من املتاجرة يف هذه االصول املالية بسبب 

 مدينني. سوق غري نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او حمددة، عندها يتم تصنيف االصول املالية كقروض و 
 مجيع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع. 

 الوفاء بالتزامات االداء       6.1.2  
يطلب من اجملموعة ان تقوم بتقييم كل من عقودها مع العمالء للتحديد فيما اذا مت الوفاء بالتزامات االداء مع مرور الوقت او يف 

طريقة املناسبة لتسجيل االيرادات. قامت اجملموعة بالتقييم باهنا، بناء على اتفاقيات البيع والشراء مرحلة من الزمن من اجل حتديد ال
املربمة مع العمالء واحكام القوانني واللوائح ذات الصلة، حيث يتم ابرام عقود لتقدمي اصول عقارية للعميل، ال تقوم بانشاء االصل مع 

دة حق واجب النفاذ بالدفع لالداء املنجز حىت هذا التاريخ. يف هذه الظروف، تقوم استخدام بديل للمجموعة ويكون لديها عا
 اجملموعة بتسجيل االيرادات مع مرور الوقت. فاذا مل يكن هذا هو احلال، يتم تسجيل االيرادات يف مرحلة من الزمن. 

 تصنيف العقارات   6.1.3
  أو عقار استثماري. التطويرحتت عقار للمتاجرة أو سواء كان جيب تصنيفه كقار معني يتعني على اإلدارة ااخاذ قرار بشأن حيازة ع

 تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن نشاط األعمال العادية.
 تقوم اجملموعة بتصنيف العقارات كعقارات حتت التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره.

اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجريه أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غري  وتقوم
 حمددة.

 تقييم السيطرة  6.1.4          
ة ذات الصلة للشركة املستثمر عند حتديد السيطرة، تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت اجملموعة لديها القدرة العملية على توجيه االنشط

فيها من تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها. ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثري على العوائد املتغرية 
 تتطلب احكاما هامة. 
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 وعدم التأكد من التقديرات االدارة الهامةتابع / أحكام   .     6

  التقديرات من التأكد عدم 6.2
 قد. ادناه مبينة واملصاريف وااليرادات واخلصوم االصول وقياس حتقق على االثر اهم هلا اليت واالفرتضات التقديرات حول املعلومات ان

 . جوهرية بصورة الفعلية النتائج اختلف
 االخرى لموسةالم غير واالصول الشهرة قيمة انخفاض 6.2.1
 يتطلب الذي االمر االقل على سنوي اساس على قيمتها اخنفضت قد امللموسة غري واالصول الشهرة كانت اذا فيما اجملموعة حتدد

 بعمل اجملموعة تقوم ان املستخدمة القيمة تقدير يتطلب. عليها الشهرة توزيع يتم اليت دقللن املنتجة للوحدات املستخدمة للقيمة تقديرا
 القيمة احتساب اجل من مناسب خصم معدل اختيار وكذلك للنقد املنتجة الوحدة من املتوقعة املستقبلية النقدية للتدفقات يرتقد

 . النقدية التدفقات لتلك احلالية
  الزميلة الشركات قيمة انخفاض 6.2.2
 على القيمة يف اخنفاض خسارة اي تسجيل الضروري من كان اذا فيما بالتحديد امللكية حقوق طريقة تطبيق بعد اجملموعة تقوم

 قد الزميلة الشركة يف االستثمار ان على موضوعي دليل اي وجود على بناء مايل تقرير كل بتاريخ الزميلة الشركات يف اجملموعة استثمار
 الزميلة للشركة اسرتداده ناملمك املبلغ بني كالفرق االخنفاض مبلغ باحتساب اجملموعة تقوم احلال، هو هذا كان فاذا. قيمته اخنفضت

  .اجملمع األرباح أو اخلسائر بيان يف املبلغ وتسجيل املدرجة وقيمته
  للبيع المتاحة االسهم استثمارات قيمة انخفاض 6.2.3
 يف متواصل او جوهري اخنفاض هناك يكون عندما قيمتها اخنفضت اهنا على للبيع املتاحة االسهم استثمارات مبعاملة اجملموعة تقوم

 يتطلب" املتواصل" او" اجلوهري" االخنفاض حتديد ان. القيمة اخنفاض على موضوعي دليل وجود عند او تكلفتها عن العادلة القيمة
 . هامة تقديرات

 و مستحق من اطراف ذات صله المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض 6.2.4
 املبلغ حتصيل امكانية عدم عند املستحق من اطراف ذات صلهو  دينةامل التجارية لالرصدة حتصيله املمكن للمبلغ تقدير عمل يتم

 ولكن فردية بصورة اهلامة غري للمبالغ بالنسبة اما. افرادي اساس على التقدير هذا عمل يتم الفردية، اهلامة للمبالغ بالنسبة. بالكامل
 االسرتداد معدالت اىل استنادا التأخري مدة ولط حسب هلا خمصص تطبيق ويتم جممعة بصورة تقييمها فيتم استحقاقها، موعد فات

 . التارخيية
 انخفاض قيمة قروض للعمالء 6.2.5

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حتصيله لقروض للعمالء عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ الفردية اهلامة، يتم 
بالغ غري اهلامة بصورة فردية ولكن انقضى موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بصورة عمل هذا التقدير على أساس فردي. أما بالنسبة للم

جممعة ويتم تطبيق خمصص هلا حسب طول مدة التأخري استنادًا إىل معدالت االسرتداد التارخيية. سوف يتم االعرتاف بأي فرق بني 
 اجملمع.  اخلسائرأو  االرباحبيان املبالغ احملصلة بالفعل يف الفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف 
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 االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات.      تابع / أحكام  6

  التقديرات من التأكد عدم تابع / 6.2
 يد التنفيذ واالعمار االنتاجية لها تقدير الهبوط في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات واالعمال الرأسمالية ق   6.2.6

دت تقببوم ادارة اجملموعببة ببباجراء اختبببار سببنوي ملعرفببة فيمببا اذا كانببت املمتلكببات واآلالت واملعببدات واالعمببال الرأمساليببة قيببد التنفيببذ قببد تكببب
سرتدادها يتم حتديدها بناء على طريقة أعاله. ان مبالغ االصول املمكن ا 5هبوطا يف قيمتها وفقا للسياسات احملاسبية املذكورة يف االيضاح 

القيمة املستخدمة. تستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية املقبدرة علبى مبدى العمبر االنتباجي املقبدر لالصبل خمصبومة باسبتخدام 
 االسعار السائدة يف السوق. 
وتكبباليف االسببتهالك املتعلقببة هبببا. ان تكبباليف االسببتهالك االعمببار االنتاجيببة للممتلكببات واآلالت واملعببدات  تقببوم ادارة اجملموعببة بتحديببد

 للسنة ستتغري بصورة جوهرية يف حال اختالف العمر الفعلي عن العمر االنتاجي املقدر لالصل.

 دمج االعمال  6.2.7
فان القيمة العادلة ملبلغ  تستخدم االدارة تقنيات تقييم يف حتديد القيم العادلة للعناصر املختلفة لعمليات دمج االعمال. وبصفة خاصة،

 (. 5.2حمتمل تعتمد على نتيجة العديد من التغريات اليت تؤثر على الرحبية املستقبلية )أنظر ايضاح 

 القيمة العادلة لالدوات المالية 6.2.8
نشط. وهذا يتطلب من االدارة تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق 

تطوير تقديرات وافرتاضات استنادا اىل معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل املتداولني يف السوق يف 
يم العادلة املقدرة تسعري االداة املالية. فاذا كانت تلك البيانات غري مرصودة، تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراهتا. قد اختلف الق

   (.38ة على اسس جتارية بتاريخ التقرير)انظر ايضاح لالدوات املالية عن االسعار الفعلية اليت سيتم حتقيقها يف معامل
 نسبة االنجاز      6.2.9

 طريقة نسبة االجنباز. كمبا يبتم تقوم اجملموعة بتسجيل املستحقات اخلاصة باالعمال الرأمسالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير استنادا اىل
 حتديد نسبة اجناز العمل من قبل رئيس املستشارين املستقلني للمشاريع ذات الصلة. 

يببتم تطبيببق طريقببة نسبببة االجنبباز علببى اسبباس تراكمببي يف كببل سببنة حماسبببية بالقيبباس اىل التقببديرات احلاليببة للمسببتحقات اخلاصببة باالعمببال 
ات قيد التطوير. وأي تغري يف التقدير لتحديد املستحقات اخلاصة باالعمال الرأمسالية قيد التنفيذ والعقارات قيد الرأمسالية قيد التنفيذ والعقار 

 احلايل.  اجملمع التطوير يتم تسجيله يف بيان املركز املايل
 تكلفة انجاز المشاريع     6.2.10

ة اخلاصبة ببااليرادات البيت يبتم تسبجيلها. تتضبمن هبذه التقبديرات تكلفبة تقوم اجملموعة بتقدير تكلفة اجنباز املشباريع مبن اجبل حتديبد التكلفب
اقديببة تببوفري البنيببة التحتيببة واملطالبببات احملتملببة مببن قبببل املقبباولني كمببا مت تقييمهببا مببن قبببل مستشببار املشببروع وتكلفببة الوفبباء بااللتزامببات التع

 االخرى للعمالء.

 اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية  6.2.11
اجملموعة العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة ، مع تسجيل التغريات يف القيمة العادلة يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع . تقوم  تسجل

. ان املختصني يستخدمون تقنيات تقييم لتحديد 2016ديسمرب  31اجملموعة بتعيني خمتصني تقييم مستقلني لتحديد القيمة العادلة كما يف 
قد اختلف القيمة العادلة املقدرة للعقارات اإلستثمارية عن االسعار احلقيقية اليت ميكن حتقيقها يف املعامالت التجارية البحتة  العادلة.القيمة 

 يف تاريخ التقرير.
  عقارات قيد التطوير انخفاض 6.2.12

كببان هنبباك اخنفبباض يف قيمتهببا. عنببد حتديببد فيمببا اذا كانببت   تقببوم اجملموعببة مبراجعببة القببيم املمكببن حتقيقهببا لعقببارات التطببوير للتقيببيم فيمببا اذا
 خسببائر اخنفبباض القيمببة جيببب االعببرتاف هبببا يف بيببان االرببباح او اخلسببائر اجملمببع، تقببوم االدارة بتقيببيم اسببعار البيببع احلاليببة لوحببدات العقببار

ريخ التقريبر املبايل. يف حبال كانبت حمصبالت البيبع اقبل والتكاليف املتوقعة الجناز تلك الوحدات اخلاصة بالعقبارات البيت تبقبى غبري مباعبة بتبا
من التكاليف املتوقعة لالجناز، يتم تسجيل خمصص اخنفاض قيمة حلدث او حالة اخلسارة احملددة لتخفيض تكلفة عقارات التطوير املسجلة 

  ضمن العقارات قيد التطوير يف بيان املركز املايل اجملمع اىل صايف القيمة املمكن حتقيقها.
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 أساس المفهوم المحاسبي    .7

، اال أن االدارة تؤكد بأن هذا 2016ديسمرب  31كما يف  د.ك 29,532,912عة أصوهلا املتداولة مببلغ  اخلصوم املتداولة للمجمو  تجتاوز 
تثمارية والتباحث بشأن شروط وتواريخ استحقاق أقساط الوضع مؤقت وذلك ألهنا يف طور اعادة هيكلة أصول اجملموعة االس

   القروض.
بدأت ادارة الشركة األم والشركة التابعة هلا: شركة ايفا للفنادق واملنتجعات، مبفاوضات جادة مع مقرضيها هبدف اعادة هيكلة كافة 

لتمويل أنشطتها وضمان حتقيق  الالزمةمة وتوفري السيولة مديونياهتا مبا يتناسب مع متطلباهتا احلالية واملستقبلية المتام املشاريع القائ
أرصدة القروض املستحقة  على الشركة األم مباشرة كما يف هناية السنة  بلغت  أفضل عائد على أصوهلا، سواء بالبيع أو بالتشغيل.

د.ك.  118,546,579بلغ يعادل د.ك.، كما بلغت أرصدة القروض املستحقة على الشركة التابعة أعاله م 75,757,852مبلغ يعادل 
 ومجيع قروض الشركة التابعة منتظمة.

 
، اال أن (29)كما هو مبني ضمن ايضاح  وبالرغم من استحقاق بعض األقساط على قروض الشركة األم لصاحل أحد البنوك األجنبية

ا البنك األجنيب، لن يتم تطبيق أحكام املطالبة ادارة الشركة األم على قناعة تامة بأنه، ونظرا للمفاوضات النشطة القائمة حاليا مع هذ
لذلك، لن يكون هذا األمر، وبأي شكل من األشكال، سببا يف عدم   بكامل القروض املستحقة له نتيجة عدم سداد تلك األقساط .

فرتية ألصول اجملموعة، اليت متثل قدرة اجملموعة على حتقيق االستمرارية. كما تؤكد ادارة الشركة األم والشركة التابعة هلا بأن القيمة الد
  ضعف أرصدة القروض القائمة على اجملموعة تقريبا، هي كفيلة بسداد تلك القروض بالكامل وحتقيق كامل حقوق ملكية املسامهني.

رة اجملموعة أية لذلك، ال يوجد لدى ادا علما بأن القيمة الدفرتية لتلك األصول تقل عن القيمة السوقية املقدرة هلا يف ذلك التاريخ. 
 شكوك حول قدرة اجملموعة على حتقيق االستمرارية. " 

 
 
 الشركات التابعة .8

 ان تفاصيل الشركات التابعة اجملمعة الرئيسية للمجموعة كما يف هناية فرتة التقرير هي كما يلي :    8.1
  نسبة امللكية  

 
 ة التابعةاسم الشرك

 
بلد 

 التأسيس

 ديسمبر 31
 2016 

% 

 ربديسم 31
2015 

% 
 النشاط
 الرئيسي

 ادارة فنادق 57.357 57.357 الكويت ش.م.ك.ع –شركة إيفا للفنادق واملنتجعات 
 ادارة فنادق 63.566 63.566 الكويت ش.م.ك )مقفلة( –شركة البحار السبعة للمنتجعات 

 عقارية 46.318 46.318 الكويت ذ.م.م –شركة عقارات اخلليج 
 طريان 74.8 74.8 الكويت م.ك )مقفلة(ش. –شركة إيفا للطريان 
 عقارية 99.9 99.9 لبنان ش م ل -شركة ردمي العقارية 
 عقارية 96.67 96.67 لبنان ش م ل -شركة دانة العقارية

خدمات  99 99 الكويت ش.م.ك )مقفله(-سهيل للخدمات اهلاتفيه
 هاتفيه

 تأمني 90.98 90.98 الكويت ش.م.ك.ع –الشركه االوىل للتامني التكافلي
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 بيع شركات تابعة 8.2
بامل ريزيدنس اف زيد اي وشركه نادي شاطئ الشالل)شركات تابعه يف شركة % 100ببيع حصتها البالغة  السنةقامت اجملموعة خالل  (1

مما نتج عنه ربح مببلغ درهم امارايت(  74,000,000د.ك )ما يعادل  6,086,918ايل مبلغ مجإفرعيه اماراتيه(. اىل طرف ذي صله ب
. تقوم االداره حاليا اجملمع للسنةدرهم امارايت( مت االعرتاف به يف بيان االرباح او اخلسائر  54,303,034)ما يعادل  د.ك 4,466,125

  مللكيه يف هذه الشركات التابعه اىل املشرتى. من االنتهاء من االجراءات القانونيه لتحويل سند حقوق ا
 تفاصيل بيع الشركات التابعه كما يلي:      

 د.ك 
 1,661,397 ممتلكات واالت ومعدات

 36,079 عقارات للمتاجرة

 494,232 مدينون وأرصدة مدينة اخرى

 94,029 النقد وشبه النقد

 (664,944) دائنون واصده دائنه اخرى

 1,620,793 قيمه االصول املباعة عند تاريخ البيع صايف

 
 الربح املعرتف به من االستبعاد كما يلي:     

 د.ك 
 6,086,918 امجايل مبلغ البيع

 (1,620,793) صايف قيمه االصول املباعة عند تاريخ البيع

 4,466,125 ربح من بيع شركات تابعه

 
 مبلغ  ايلالقابضة ايل طرف ذي صلة بإمجفنادق و املنتجعات الفا يشركة إ امهتها يفمن مس %51خالل السنة قامت اجملموعة ببيع  (2

     تقوم اإلدارة حالياُ اخلسائر اجملمع للسنة،  اإلعرتاف بة يف بيان األرباح و د.ك مت 144,670نتج عنة ربح مببلغ د.ك   3,430,840
 ه الشركة التابعة ايل املشرتي.باإلنتهاء من اإلجراءات القانونية لتحويل سند امللكية هلذ

 
 تفاصيل بيع الشركات التابعه كما يلي:

 د.ك 
 195,566 ممتلكات واالت ومعدات

 70,991 استثمارات متاحة للبيع

 516 شهرة

 252,009 مستحق من أطراف ذات صله

 169,500 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 10,765,148 قيد التطويرعقارات 

 322,745 النقد وشبه النقد

 1,302,766 حصص غري مسيطرة

 (2,746,296) قروض بنكية

 (5,310,888) مستحق اىل أطراف ذات صله

 (252,676) دائنون وارصدة دائنة أخرى

 (658,064) دفعات مستلمة مقدما من عمالء

 (825,147) احتياطي ترمجة عمالت

 (3,286,170) صايف قيمه االصول املباعة عند تاريخ البيع

 
 الربح املعرتف به من االستبعاد كما يلي:

 د.ك 
 3,430,840 امجايل مبلغ البيع

 (3,286,170) صايف قيمه االصول املباعة عند تاريخ البيع

 144,670 ربح من بيع شركات تابعه
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 ة مع الحصص غير المسيطرة الهامة الشركات التابع    8.3
 هامة: شركة تابعة واحدة لديها حصص غري مسيطرة تتضمن اجملموعة 

 االسم

 ديسمبر 31  المتراكمة  الحصص غير المسيطرة للحصص غير المسيطرةالمخصص  )الخساره(/الربح الحصص غير المسيطرة المحتفظ بها من قبلوحقوق التصويت نسبة حصص الملكية 
2016 

ديسمرب  31
 ديسمبر 31 2015

 د.ك 2016
 ديسمرب 31

 د.ك 2015
ديسمبر  31

 د.ك 2016
ديسمرب  31

 34,890,394 34,537,741 715,039 (441,963)    2,685,747 2,669,203 (87,986) 107,233   املسيطرة اهلامة مع احلصص غري الشركات التابعة الفردية غري  32,204,647 31,868,538 803,025 (549,196) %42.646 %42.646 ش.م.ك.ع –شركة إيفا للفنادق واملنتجعات  د.ك 2015

 .2015و  2016خالل السنوات  مل تدفع توزيعات ارباح للحصص غري املسيطره
 ملخصة ادناه: داخل اجملموعةذوفات احلش.م.ك.ع قبل  –املنتجعات ات املالية لشركة ايفا للفنادق و املعلوم

البيانات املالية  ولكن لغرض جتميع 2016ديسمرب  31ش.م.ك.ع )شركة تابعة( هي  –لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات ان السنة املالية 
للشركة التابعة  2016سبتمرب  30الشركة التابعة ضمن البيانات املالية اجملمعة للمجموعة مت استخدام البيانات املالية للفرتة املنتهية يف  هلذه

 31تاريخ البيانات املاليه للشركه االم كما يف و  ذلك التاريخالالزمة الثر اي تعامالت جوهريه او احداث بني  بعد عمل التعديالت
 ديسمبر 31  .2016ديسمرب 

2016 

 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 187,210,925 173,928,258 االصول غري املتداولة

 117,380,431 101,872,588 االصول املتداولة

 304,591,356 275,800,846 ولمجموع االص

   

 155,066,878 94,640,325 اخلصوم غري املتداولة

 84,111,364 113,445,428 اخلصوم املتداولة

 239,178,242 208,085,753 مجموع الخصوم

 
 33,208,467 35,845,555 مبالكي الشركة االم هحقوق امللكية اخلاص

 32,204,647 31,869,538 احلصص غري املسيطرة

 ديسمبر 31    65,413,114 67,715,093 مجموع حقوق الملكيه

2016 

 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 40,148,134 31,190.905 االيرادات

 1,855,765 (231,460) مبالكي الشركة االم هالسنة اخلاص ربح)خسارة( / 

 803,025 (549,196) باحلصص غري املسيطرة هربح السنة اخلاص/ )خسارة( 

 2,658,790 (780,656) ربح/ )خسارة( السنة 

 
 (133,088) 10,864 الشاملة االخرى  )اخلسائر(/  جمموع االيرادات

 2,525,702 (769,792) للسنه هالشامل اإليرادات / )الخساره( مجموع

 
 1,709,156 (186,061) اخلاصة مبالكي الشركة االم الشامله للسنهاإليرادات )اخلساره( / جمموع 

 816,546 (583,731) اخلاصة باحلصص غري املسيطرةالشامله للسنه اإليرادات /  )اخلساره(جمموع 

 2,525,702 (769,792) للسنه هالشامل إليراداتا/  )الخساره( مجموع
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 بعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة الشركات التاتابع /     8.3
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 (9,956,439) (11,406,456) صايف التدفقات النقدية املستخدمه يف انشطة التشغيل

 1,170,011 6,897,105 صايف التدفقات النقدية من انشطة االستثمار

 12,921,491 112,871 صايف التدفقات النقدية من انشطة التمويل

 4,135,063 (4,396,480) الداخلة / صافي التدفقات النقدية  )الخارجة(

 
 ش.م.ك.ع –شركة إيفا للفنادق واملنتجعات  من اسهم اجملموعه يف( %90: 2015ديسمرب  31) %92قامت اجملموعه برهن    8.4

 (. 29 )ايضاحاجملموعه )الشركه التابعه( مقابل قروض 
  

 ايرادات مماثلهة و أتعاب إدار  .9
 السنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2016 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 80,598 76,844 أتعاب إدارية من األصول املدارة

 26,138 256,036 اتعاب إستشارية من األصول املدارة

 332,880 106,736 

 
يرادات الناجتة عن إدارة اجملموعة حملافظ وصناديق ووصاية، وغريها من األنشطة هي تلك اإل املماثله االيراداتإن أتعاب اإلدارة و 

 االئتمانية وأعمال الوصاية واالستشارات املاليه.

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

 ديسمبر 31

2016 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
   دات:ايرا

 26,473,434 8,539,844 ايرادات من العقارات

 27,519,842 26,482,354 ايرادات من نشاطات الفنادق

 2,233,299 1,626,242 ايرادات من نشاطات نادي الشاطئ

 1,760,644 522,267 اتعاب إدارية

 3,874,104 2,961,909 ايرادات من خدمات سكنية

 853,731 1,046,215 ايرادات اجيارات

 41,178,831 62,715,054 

 (39,622,235) (21,292,765) تكاليف مباشره

 19,886,066 23,092,819 

 وتطويرهبا اجملموعة قبل من اصال شراؤها مت اليت التطوير قيد وعقارات للمتاجرة عقارات من ناجتة إيرادات ، العقارات يراداتا متثل
 . للعمالء بيعها واعادة
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 اإلستثمارات من الربحصافي     .11
 اإلستثمارات كالتايل: منالربح  مت حتليل فئات صايف

 2015 ديسمرب 31  2016 ديسمبر 31 

استثمارات  
 بالقيمة العادلة
من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

استثمارات 
 متاحة للبيع

 
 المجموع

استثمارات  
 بالقيمة العادلة

الل من خ
األرباح أو 

 اخلسائر
 إستثمارات 
 اجملموع متاحة للبيع

 د.ك د.ك د.ك  د.ك د.ك د.ك 
 6,633,732 6,754,606 (120,874)  260,197 271,819 (11,622)  بح من بيعر )خسارة( / 

 (293,022) - (293,022)  (34,171) - (34,171)  تغري يف القيمه العادله

 (45,793) 271,819 226,026  (413,896) 6,754,606 6,340,710 

 
 من عقارات إستثمارية  (ارهالخس) / الربح صافي .11

 

السنة المنتهية 
 في

 ديسمبر 31

2016 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 - 1,708,768 من بيع عقارات استثماريةربح 

 (9,651) 1,626,595 التغري يف القيمه العادله الناتج من اعاده التقييم

 3,335,363 (9,651) 

 
مت إدراجبة  د.ك  1,708,768د.ك ونبتج عبن ذلبك رببح بقيمبة 2,652,889خالل السبنة قامبت اجملموعبة  ببيبع عقبارات اسبتثمارية بقيمبة 

 .ببان األرباح او اخلسائر اجملمع للسنة
 

 اخرى إيرادات .13

 االخرى مما يلي: تتكون االيرادات

 
 ة فيالسنة المنتهي

 ديسمبر 31
2016 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

 د.ك د.ك  2015
 - 3,169,603 )ادناه( -رد األسهم املمتازة القابلة لالسرتداد 

 41,989 - إيرادات تأجري العقارات

 (692,920) (36,577) العملة االجنبية حتويل خسائر

 232,390 191,650 صايف إيراد بيع تذاكر وخدمات متعلقة هبا

 114,872 53,338 للعمالءخمصص قروض رد 

 424,758 - ناتج عن خمالفة العمالء لبنود التعاقد البيعية للوحدات السكنية املباعة ربح

 624,010 (952,988) إيردات أخرى متنوعة )مصروفات(/ 

 2,425,026 745,099 

 
وعليه مت اسرتداد مجيع األسهم املمتازة للشركة التابعة للمجموعة ،  الفندقخالل العام تفاوضت اجملموعة بتعديل اإلتفاق مع مشغل 

 درهم إمارايت. 38,440,000د.ك مبا يعادل  3,169,603ترتب على ذلك إدراج ربح بقيمة و مقابل ال شيء 
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 مصاريف مماثلهو فوائد  .14
ماليبة  وهبي تعتبرب خصبوماالجبل  وطويلبةومتوسبط  هجتبة مبن أنشبطة اجملموعبة مبن عمليبات اإلقبرتاض قصبري نا املصاريف املماثلهو فوائد ان ال

 .فأةمسجلة بالتكلفة املط
 

 الخاصة بمالكي الشركة األم السهم األساسية والمخففة / ربحية(خسارة) .15
السنة اخلاصة مبالكي الشركة  / ربح (خسارة)بتقسيم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم السهم  / رحبية)خسارة( حتتسب

 باستثناء أسهم اخلزينة. السنهعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمه خالل األم 

  

السنة المنتهية 
 ديسمبر 31في

2016 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

2015 

 1,214,181 (2,690,381)  ربح السنة اخلاصة مبالكي الشركة األم )د.ك(/ )خسارة( 

 672,889,436 672,889,436  )باستثناء أسهم اخلزينة(السنة املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمه خالل 

 فلس 1.80 فلس  (4.00)  السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم  رحبية / )خسارة(

 

 وشبه النقدالنقد  .16

 :التاليه احلساباتت النقدية اجملمع من يتكون النقد وشبه النقد الظاهر يف بيان التدفقا
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

 د.ك د.ك   2015
 13,923,394 8,647,293  أرصدة لدى البنوك نقد و 

  8,647,293 13,923,394 

    :  يخصم

 (1,292,668) -  بنك دائن

 (346,446) (346,446)  أرصدة حمتجزة

 12,284,280 8,300,847  دفقات النقدية اجملمعالنقد وشبه النقد كما يف بيان الت

سحب علي املكشوف ايل القروض حسب اإلتفاق مع البنك هو رصيد الو د.ك  1,000,0000قامت اجملموعة بتحويل مبلغ خالل السنة 
 .29)املعين )إيضاح 

 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إستثمارات .11
 ديسمبر 31  محتفظ بها بغرض المتاجرة :

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  محلية
 458,144 213,430  اوراق مالية مسعره 

 71,272 31,597  اوراق مالية غري مسعرة

  245,027 529,416 

    أجنبية 

 2,671 1,965  اوراق مالية مسعره 

 532,087 246,992  المجموع

 
قبببروض  مقاببببل كضبببمان  د.ك( مرهونبببه116,434: 2015ديسبببمرب 31 .ك )د140,659 رتيبببه مببلبببغ مدرجبببه ذات قيمبببه دف اسبببتثمارات 

 .(29 )ايضاحللمجموعة 
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 مدينون وارصدة مدينة أخرى .18

  

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  اصول ماليه
 7,089,791 5,829,098  ذمم مدينة جتارية 

 125,386 126,277  دفعات مقدمة 

 79,056 52,281  ذمم الشركة الكويتية للمقاصة

 1,065,523 1,140,374  ذمم موظفني

    ماليه غير اصول

 2,256,131 1,651,374  مصاريف مدفوعه مقدما

 2,255,437 1,883,193  دفعات مقدمة للمقاولني 

 7,134,896 6,566,466  متنوعة  ذمم أخرى

  17,249,063 20,006,220 

 
دل الفائدة الفعلي املطبق ، ان اثر اي فرق بني معإن القيم املدرجة لألصول املالية أعاله تقارب قيمها العادلة وتستحق مجيعها خالل سنة

 .ماديمعدل السوق احلايل غري و 
 يوما . 180 – 30الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي تستحق بشكل عام من 

 ديسمرب كما يلي : 31التحليل الزمين للذمم التجارية كما يف  ان

 
 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك مل يفت موعد استحقاقها وال يوجد هبوط يف قيمتها :
 4,726,527 3,886,065 اقل من ثالثة اشهر  -

 2,363,264 1,943,033 اشهر ستةاىل  ثالثة   -

 7,089,791 5,829,098 دينةجمموع الذمم التجارية امل

  
 مستحق من /إلى أطراف ذات صله .19

 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  مستحق من أطراف ذات صله:
 1,669,508 -  اي اف زيد املنتجعاتشركة إيفا للفنادق و 

 - 75,999  ش.م.ك.ع –شركة الدولية للمنتجعات الدولية ال

 - 44,392  ذ.م.م –ية للخدمات اإلستشار  أميشركة 

 1,207,120 509,015  ش.م.ك.ع –شركة الديرة القابضة 

 - 614,198  مبايل لودج شركة ز 

 626,685 729,773  اطراف أخرى ذات صلة

  1,973,377 3,503,313 

 (1,486,350) (1,486,350)  خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها 
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  487,027 2,016,963 

 المجمعة لبيانات الماليةيضاحات حول اإتابع / 
 
 

 مستحق من /إلى أطراف ذات صله.     تابع / 19
 

 
 

 ديسمبر 31

2016 

 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  مستحق إلى أطراف ذات صله:
 1,479,000 2,106,277  املنتجعات احملدودة )يب يت واي ( شركة ايفا زمبايل للفنادق و 

 1,300,125 1,352,418  ذ.م.م –شركة التالل لإلستثمار 

 12,329,731 227,701  ش.م.ك.ع  -شركة عقارت الكويت

 833,132 2,890,902  ذ.م.م –شركة الرنا للتجارة العامة 

 2,052,622 3,913,242  ش.م.ك.م -شركة الكويت القابضة

 366,146 366,146  شركه يونايتد انفستمنت برتغال املتحده

 35,171 -  .م.مذ –للخدمات اإلستشارية  أميشركة 

 169,211 -  ش.م.ك.ع  –شركة الدولية للمنتجعات الدولية ال

 5,683,486 5,929,134  ذ.م.م –شركة الضاحية لالستثمار 

 1,294,835 3,652,735  ش.م.ك.م-شركه الوافر للخدمات التسويقيه

 414,976 77,135  شركه ايفا للوساطه العقاريه

 469,299 -  نتجعات احملدودة )يب يت واي (املللفنادق و فريمونت زمبايل 

 435,040 435,040  ش.م.ك.م-كويت انفست العقاريه

 775,409 497,808  أطراف أخرى ذات صلة

  21,448,538 27,638,183 

 
 31)% ئ ال شبب د.ك ( حيمببل فائببدة مبعببدل  459,268: 2015ديسببمرب  31د.ك ) شببئ الاملبلببغ املسببتحق مببن اطببراف ذات صببله يتضببمن مبلببغ 

د.ك(  1,557,695:  2015ديسمرب  31د.ك ) 487,027( سنويا وليس له أي شروط سداد حمددة واالرصدة املتبقية البالغة %8: 2015ديسمرب 
 ال حتمل اي فائدة وليس هلا أي شروط سداد حمددة. 
 -% 2.5د.ك ( حيمل فائدة مبعدل   8,204,640: 2015ديسمرب  31د.ك ) 7,720,393املبلغ املستحق اىل اطراف ذات صله يتضمن مبلغ 

:  2015ديسمرب  31د.ك ) 13,728,145غة ( سنويا وليس له أي شروط سداد حمددة واالرصدة املتبقية البال%4.25: 2015ديسمرب  31) 4.5%
 د.ك( ال حتمل اي فائدة وليس هلا أي شروط سداد حمددة. 19,433,543
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 عقارات للمتاجرة  .11
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 4,299,030 4,268,982  شقق سكنية يف ديب )اإلمارات العربية املتحده(

 3,187,416 3,242,115  عقارات يف جنوب افريقيا

  7,511,097 7,486,446 
 

جنوب افريقيا عبارة عن قسائم أراضي يف  للمتاجرةه والعقارت وحدات سكنيه غري مباع ديب العقارات للمتاجرة يف متثل (أ 
 مشرتاه يف جنوب أفريقيا ألغراض املتاجرة هبا وتتكون من أرض بالتكلفة ومصروفات تطوير خاصة بعقارات غري مباعة.

 .2016ديسمرب  31للمتاجرة كما يف  لعقارات الدفرتية القيمة يف اخنفاض أي هناك يكن ملاإلدارة  رأييف  (ب 

 (.29) ايضاح البنكيه اجملموعه تسهيالت مقابل مرهونه افريقيا جنوب يف للمتاجره عقارات ان (ج 
     

 إستثمارات متاحة للبيع .11
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 272,042 171,499  مسعره  حمليه اوراق مالية

 150,641 44,617  مسعره  اجنبيه اوراق مالية

 11,319,234 8,963,414  مسعرهحمليه غري اوراق مالية 

 13,621,112 12,760,043  مسعرهاجنبيه غري اوراق مالية 

 637,679 730,216  صناديق مدارة

  22,669,789 26,000,708 
 

مسجلة د.ك( 1,953,565: 2015 ديسمرب 31) د.ك 790,826تتضمن االوراق املالية الغري مسعرة األجنبية واحمللية أوراق مالية بقيمة  ( أ
بالتكلفة ناقصا اخنفاض القيمة ان وجد ، حيث ان قيمتها العادلة ال ميكن حتديدها بشكل موثوق منه. مل يرد اىل علم اإلدارة اية 

 . ظروف قد تشري اىل اخنفاض قيمة هذه اإلستثمارات
     :2015 ديسمرب 31) .كد 730,216ان الصناديق املدارة هي إستثمارات يف وحدات صناديق ملكية خاصة تبلغ قيمتها   ( ب

 .مدراء اإلستثمار . مت حتديد القيمه العادله هلذه االستثمارات باستخدام صايف قيمه االصول حبسب تقاريرد.ك( 637,679

 ترى االداره ان صايف قيمة األصول حبسب تقارير مدراء اإلستثمار متثل افضل تقدير للقيمة العادلة لإلستثمارات .      

       : 2015ديسمرب  31د.ك ) 1,519,085، قامت اجملموعة بتسجيل خسارة هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع مببلغ السنه خالل (ج
د.ك( متعلقة باستثمارات متاحة للبيع حمددة. قامت اإلدارة بإجراء حتليل لباقي االستثمارات املتاحة للبيع ذات العالقة 250,961

 يد من االخنفاض يف قيمتها. والذي يشري إىل عدم وجود مز 
مرهونه كضمان مقابل قروض اجملموعه  د.ك( 6,755,705: 2015 ديسمرب 31)د.ك  6,460,007استثمارات متاحة للبيع مببلغ (د

 (.29)ايضاح 
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 عقارات استثمارية .11
 متثل العقارات اإلستثمارية ما يلي :22.1 
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 393,010 396,263  أرض يف األردن

 575,351 542,102  مارات العربية املتحدةأرض يف اإل

 132,455 135,534  االمارات العربية املتحدة –وحدات سكنية يف ديب 

 1,598,182 2,314,775  مبىن يف لبنان 

 7,642,994 7,438,139  شقق يف الربتغال

  10,826,813 10,341,992 

 احلركة على العقارات اإلستثمارية هي كما يلي :    22.2
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 10,828,524 10,341,992  القيمه الدفرتيه يف بدايه السنه

 (3,014) -  ممتلكات واالت ومعداتاحملول اىل 

 (9,651) 1,626,595  (أ) ادناه –  السنة التغري يف القيمة العادلة خالل

 - (944,122)  االستبعادات خالل السنة

 (473,867) (197,652)  العملة األجنبية  تعديل

 10,341,992 10,826,813  الرصيد النهائي

الربح/ )اخلسارة(  غري احملقق املدرجة يف بيان االرباح او اخلسائر اجملمع الناتج من 
 ( 12)ايضاح مة العادلةالتغري يف القي

 

1,626,595 (9,651) 

 
إعادة التقييم  ربحبلغ حيث  نيمستقل ني خارجينيمت تقدير القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية خارج دولة الكويت من قبل مقيم (  أ

قارات االستثمارية مت إعادة تقييم الع .(د.ك 9,651: 2015 ديسمرب 31)مقابل خسارة إعادة تقييم د.ك 1,626,595 مبلغ 
ايضاح رقم  اىل الرجوع ُمقيمني مستقلني باستخدام طريقة املقارنة اليت تعكس أسعار آخر معامالت لعقارات مماثلة،بواسطة 

 لتصنيفها حتت مستويات خمتلفه. 38.3
 ةببببببببببببببباجملموع روضببببببببببببببق مقابلكضمان   مرهونة.ك( د 7,642,994: 2015 ديسمرب 31د.ك ) 7,438,139استثمارية مببلغ  عقارات  ب(

 (.29)ايضاح 
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 استثمار في شركات زميلة .13

 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 42,645,744 41,103,181  استثمار يف شركات زميلة

  41,103,181 42,645,744 

 :كما يلياصيل الشركات الزميلة هي  إن تف     23.1

 اسم الشركة 
النشاط 
 بلد التاسيس االساسي

 ديسمبر 31

2016 
 ديسمرب 31

2015 
 د.ك % د.ك %   

 شركة جمموعة ارزان املالية للتمويل 
 )مسعره( ش.م.ك.ع –واالستثمار    

 20,296,070 19.36 19,117,242 17.53 الكويت متويل

 10,133,094 35 12,643,260 35 تركيا تأمني * منيشركه نيوفاسيجورتا للتأ

 8,889,001 50 6,202,655 40.36 اململكه املتحده استثمارات يوتل لالستثمار احملدوده *

يفا للتطوير )يب يت واي( ليجند وا
 (أ) احملدود *

 3,249,561 50 3,042,910 50 جنوب افريقيا تطوير العقارات

 40,169 25 40,169 25 سويسرا استثمارات ايفا لالستثمارات )سويسرا(

ش.م.ك  – شركة زمزم للسياحة الدينية
 )مقفلة(

خدمات احلج 
 والعمره

 37,847 20 29,337 20 الكويت

اإلمارات العربية  استثمارات ابواب كابيتال احملدوده
 املتحدة

45.96 27,607 42.43 1 

شركه وقايه للتأمني واعادة التأمني 
 (د) * )مسعرة(ش.م.س -التكافلي

اململكة العربية  تأمني
 السعودية

20 1 20 1 

    41,103,181  42,645,744 

 
 *   شركات زميلة حمتفظ هبا من خالل الشركات التابعة للمجموعة.
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 

 في شركات زميلة.   تابع / استثمار 13
 ستثمار يف شركات زميله كما يلي :احلركة يف القيمة الدفرتية لال

 

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك 

 29,183,734 42,645,744 القيمه الدفرتيه يف بدايه السنه

 10,991,176 275,952 خالل العاماضافات 

 8,889,001 - املتبقية احملتفظ هبا يف شركة تابعة من احلصة  %50إعادة تصنيف 

 (1,616,102) 3,203,176  ركات الزميلةحصة يف نتائج الش

 (2,500,000) - (أ) –يف شركة زميلة هبوط يف قرض الشركاء 

 (38,808) (30,759) (ب) –هبوط قيمة استثمار يف شركه زميله 

 - (3,010,266) (ه) –استبعادات خالل العام

 (993,608) 645,330 شاملة أخرى  خسائرحصة من 

 (1,269,649) (2,625,996) جنبية العملة األ تعديل حتويل

 
41,103,181 42,645,744 

 
 :2015 ديسمرب 31د.ك )  3,042,910مببلببغ  الشركاءض من قر  احملدودة للتطوير )يب يت واي( وايفا تضمن اإلستثمار يف ليجندي (أ 

( د.ك 2,500,000: 2015 ديسمرب 31) د.ك  شيء ال اعرتفت اجملموعه خبساره هبوط القيمه مببلغ خالل السنة .(د.ك 5,749,561
اإلسرتداد اليت استنادا على تقييم قابلية  بقرض مقدم من شركاء تلك الشركة الزميلة لدعم رامساهلا وذلكمتعلقه هبوط  كخسائر

  قامت به إدارة اجملموعة.

د.ك( متعلقة 38,808: 2015ديسمرب  31د.ك ) 30,759 ، قامت اجملموعة بتسجيل خسارة هبوط قيمة مببلغ السنهخالل  (ب 
 )اإلمارات(. ابواب كابيتال احملدودهاجملموعه يف شركه  باستثمار

   اجملموعه مقابل قروضكضمان   د.ك( مرهونه  2,448,143 : 2015 ديسمرب 31) د.ك  2,089,081استثمار يف شركه زميله مببلغ  (ج 
 (.29ايضاح )

اإلضافية للشركة الزميلة )شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني  لمجموعة عن تسجيل حصتها من اخلسائرل الشركة التابعة  توقفت (د 
حصة اجملموعة من  .(IAS 28) 28مبا يتماشى مع معيار احملاسبة الدويل رقم  2014ابريل  1د.ك من  1التكافلي( واملدرجة بقيمة 

ألن أسهم الشركة املستثمر هبا  2016 ربديسم 31اخلسائر الغري مسجلة للشركة الزميلة والقيمة العادلة مل يتم حتديدها كما يف 
. عندما حتقق الشركة املستثمر هبا أرباح يف الفرتات الالحقة ستقوم اجملموعة بتسجيل 2014يونيو  3 منذموقوفة عن التداول 

 حصتها من هذه األرباح فقط بعد ما ان تساوي حصتها من األرباح حصتها من اخلسائر غري املسجلة.

د.ك  وبيع حصص يف  1,985,360بقيمة  ش.م.ك.ع –شركة جمموعة أرزان للتمويل واالستثمار  أسهم يف مت خالل السنة بيع (ه 
أدرجت يف بيان األرباح و د.ك  541,528 مببلغ  د.ك مما نتج عنة خسارة  1,024,906بقيمة  يوتل لالستثمار احملدوده شركة 

 اخلسائر للسنة احلالية.
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 المجمعة اليةيضاحات حول البيانات المإتابع / 
 

 في شركات زميلة استثمار/  تابع.     13
لمعلومات املالية أدناه متثل املبالغ املعروضة ملخص ل مبينة أدناه امة للمجموعةاهلللمعلومات املاليه للشركات الزميله  ملخص     23.2

اإلختالفات يف السياسات احملاسبية بني يف البيانات املالية للشركات الزميلة وليست حصة اجملموعة من هذه املبالغ معدلة ب
 :اجملموعة وشركاهتا الزميلة

 ش.م.ك.ع)مسعره( –موعة أرزان للتمويل واالستثمار أ(   شركة مج
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 142,111,931 156,767,365 اصول غري متداولة

 36,238,558 35,249,946 اصول متداولة

 178,350,489 192,017,311 مجموع االصول

 (62,066,362) (64,810,483) خصوم غري متداوله

 (11,465,839) (18,166,555) خصوم متداولة

 (73,532,201) 82,977,038 مجموع الخصوم

 104,818,288 109,040,273 صافي األصول

  
السنة المنتهية  

 ديسمبر 31 في

2016 

 د.ك

 السنة املنتهية يف

 ديسمرب 31

2015 

 .كد
 6,994,396 8,020,910 إيرادات

 (5,861,513) 3,615,991 السنة )خساره(/ربح 

 (1,324,874) (5,296,082) خسائر شامله اخرى للسنه

 (7,186,387) (1,680,091) الشامل للسنه جمموع اخلساره

 ملركز املايل اجملمع مبينة أدناه:إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان ا
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 % 19.36 % 17.53 )%(حصة ملكية اجملموعة 

 104,818,288 109,040,273 صايف أصول الشركة الزميلة

 20,296,070 19,117,242 حصة اجملموعة من صايف األصول 

 20,296,070 19,117,242 القيمة الدفرتية

 5,985,311 4,504,435 قيمه العادلهال

ش.م.ك.ع بقيمة بيعية  –واالستثمار  للتمويلمن حصة ملكيتها يف شركة جمموعة أرزان  %1.83خالل العام قامت اجملموعة ببيع 
 د.ك مت أدرجها بيان الرباح او اخلسائر اجملمع للسنة. 1,522,466د.ك نتج عنها خسارة مببلغ  462,894

 .2015و  2016وزيعات أرباح من ارزان خالل السنوات مل يتم استالم ت
 مؤشر للقيمه العادله هلذا االستثمار. تعتربترى االداره ان القيمه العادله ال 
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
   
 في شركات زميلةتابع / استثمار   .   13
 امة للمجموعة :اهللزميله للمعلومات املاليه للشركات املخص تابع /      23.2

 شركة نيوفاسيجورتا للتأمين )غير مسعرة(ب(    
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك
 ديسمبر 31

2015 

 د.ك
 501,358 1,052,915 اصول غري متداولة

 61,258,686 100,672,249 اصول متداولة

 61,760,044 101,725,164 مجموع االصول

 (441,981) (2,356,728) خصوم غري متداوله

 (53,198,841) (84,077,308) خصوم متداولة

 (53,640,822) (86,434,036) مجموع الخصوم

 8,119,222 15,291,128 صافي األصول

 
السنة المنتهية  

 ديسمبر 31 في
 2016 

 د.ك

السنة المنتهية 
 ديسمبر 31 في

 2015 

 د.ك
 44,708,252 66,399,226 إيرادات

 (1,346,642) 9,683,819 السنة )خساره(/ربح 

 (2,508,310) (8,246,466) خسائر شاملة أخرى

 (3,854,952) 1,437,353 للسنه ةالشامل (اخلسارهالربح /) جمموع

 إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل اجملمع مبينة أدناه:
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك
 ربديسم 31

2015 

 د.ك
 % 35 % 35 )%(حصة ملكية اجملموعة 

 8,119,222 15,291,128 صايف أصول الشركة الزميلة

 2,841,729 5,351,895 حصة اجملموعة من صايف األصول 

 7,291,365 7,291,365 الشهره

 10,133,094 12,643,260 القيمة الدفرتية

مل يتم استالم توزيعات أرباح من  السهم الشركه. متاحسعر سوقي معلن هلا ال يوجد هلذا شركه خاصه و  شركة نيوفاسيجورتا للتأمنيان 
 .2016نيوفا خالل 

 )غير مسعرة( المحدودة يوتل لالستثمارج(    
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك
 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 3,003,645 3,407,487 اصول غري متداولة

 1,498,525 526,130 اصول متداولة

 4,502,170 3,933,617 لمجموع االصو 

 (1,936,510) (2,603,995) خصوم متداولة

 (1,936,510) (2,603,995) مجموع الخصوم

 2,565,660 1,329,622 صافي األصول

 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك
 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 - 2,462,404 ايرادات

 - (1,657,973) خسارة السنة

 - (1,657,973) جمموع اخلسائر الشاملة للسنة
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
   

 في شركات زميلة.     تابع / استثمار 13
 امة للمجموعة :اهلللمعلومات املاليه للشركات الزميله ملخص تابع /      23.2

 
 )غير مسعرة(المحدوده يوتل لالستثمار ج(      تابع / 

 الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل اجملمع مبينة أدناه:إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة 
 

 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك

 ديسمبر 31

2015 

 د.ك
 %50 %40.36 )%(حصة ملكية اجملموعة 

 2,565,660 1,329,622 صايف أصول الشركة الزميلة

 1,282,830 536,635 حصة اجملموعة من صايف األصول 

 7,606,171 5,666,020 الشهره

 8,889,001 6,202,655 القيمة الدفرتية

 السهم الشركه. متاحسعر سوقي معلن هلا هلذا ال يوجد شركه خاصه و  احملدوده يوتل لالستثمارشركة ان 
 .2015و  2016مل يتم استالم توزيعات ارباح من شركة يوتل خالل 

 980,938د.ك نتج عنه ربح بقيمة  2,005,844ستثمار احملدودة بقيمة من حصص ملكيتها يف يوتل لال %9.64قامت اجملموعة ببيع 
 د.ك مت إدراجه يف بيان الرباح أو اخلسائر اجملمع للسنة.

 
 )غير مدرجه(ليجند وايفا للتطوير )بي تي واي( المحدود  د(   
 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 16,377,922 15,381,835 اصول غري متداولة

 406,127 432,952 اصول متداولة

 16,784,049 15,814,787 مجموع االصول

 (2,092,105) (1,880,703) خصوم غري متداوله

 (16,673,793) (16,449,538) خصوم متداولة

 (18,765,898) (18,330,241) مجموع الخصوم

 (1,981,849) (2,515,454) صافي األصول

  
السنة المنتهية  

 ديسمبر 31 في

2016 

 د.ك

 السنة املنتهية
 ديسمرب 31 يف 

2015 

 د.ك
 1,845,507 1,029,088 إيرادات

 (305,495) (421,940) خساره السنة

 (22,653) (18,695) خسائر شامله اخرى للسنه

 (328,148) (440,635) الشامل للسنه جمموع اخلساره
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
   

 في شركات زميلةابع / استثمار .     ت13
 امة للمجموعة :اهلللمعلومات املاليه للشركات الزميله ملخص تابع /      23.2

 )غير مدرجه(ليجند وايفا للتطوير )بي تي واي( المحدودد(     تابع / 
 ايل اجملمع مبينة أدناه:إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز امل

 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 % 50 % 50 )%(حصة ملكية اجملموعة 

 (1,981,849) (2,515,454) صايف أصول الشركة الزميلة

 (990,925) (1,257,727) حصة اجملموعة من صايف األصول 

 990,925 1,257,757 تعديالت اخرى

 5,749,561 3,042,910 لةقرض الشركاء يف شركة زمي

 (2,500,000) - قرض الشركاء يف شركة زميلةهبوط قيمة 

 3,249,561 3,042,910 القيمة الدفرتية

 
 السهم الشركه. متاحسعر سوقي معلن هلا هلذا ال يوجد شركه خاصه و  شركة ليجند وايفا للتطوير )يب يت واي( احملدودان 

 .2015و  2016ة ليجند وايفا للتطوير خالل السنوات شركمل يتم استالم توزيعات ارباح من 

 . الزميلة واليت ال تعترب جوهرية بشكل فردي للمجموعة للشركاتاملعلومات االمجالية فيما يلي    23.3
 

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك 
 160,412 89,878 و اخلسائر حصة اجملموعة من االرباح

 160,412 89,878 الشاملة  االيرادات إمجايل حصة اجملموعة من

 78,018 97,112 الزميلة  ية حلصة اجملموعة يف هذه الشركاتامجايل القيمة الدفرت 

 

 الشهرة .14
 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 40,761,426 40,224,898  القيمة الدفرتية يف بداية السنة

 - (516)  أثر إستبعاد شركة تابعة

فاتاضا   - 104,639 

 (604,639) -  هبوط قيمه الشهره 

 (36,528) (49,825)  فروقات حتويل عملة أجنبية

 40,224,898 40,174,557  القيمة الدفرتية يف هناية السنة

 
 مما يلي: الشهرهتتكون 

 ديسمبر 31  

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 38,578,309 38,527,968  شركه ايفا للفنادق واملنتجعات ش.م.ك.ع

 1,646,589 1,646,589  شركه دانه العقاريه

  40,174,557 40,224,898 
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 
 

 .   تابع / الشهرة24
 

 وشركة الدانة العقارية شركه ايفا للفنادق واملنتجعات ش.م.ك.ع
 

شركه ايفا التابعة بأكملها،  للشركاتل دمج االعمال ذات االعمار غري احملددة قد مت اخصيصها ان الشهرة املستحوذ عليها خال
 )الوحدة املنتجة للنقد( وذلك الختبار اخنفاض القيمة. والشركة الدانة العقارية  للفنادق واملنتجعات ش.م.ك.ع

على احتساب القيمة املستخدمة باستخدام توقعات التدفقات ان املبلغ املمكن اسرتداده للوحدة املنتجة للنقد قد مت حتديده بناء 
 النقدية استنادا اىل امليزانيات املالية املعتمدة من قبل االدارة العليا واليت تغطي فرتة مخس سنوات. 

 االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف احتساب القيمة املستخدمة.
   االفرتاضات التالية:ان احتساب القيمة املستخدمة ذو حساسية بالنسبة اىل

 ،جممل اهلوامش• 
 معدالت اخلصم و • 
 معدل النمو الستقراء التدفقات النقدية اىل ما بعد فرتة التوقعات• 
 

يستند جممل اهلوامش اىل متوسط القيم احملققة يف الثالث سنوات املاضية قبل بداية فرتة امليزانية. كما يتم زيادة هذه اهلوامش على 
 يزانية الحوال السوق املتوقعة. مدى فرتة امل

تعكس معدالت اخلصم تقييم السوق احلايل للمخاطر احملددة للوحدة املنتجة للنقد. كما مت تقدير معدل اخلصم بناء على متوسط 
 نسبة متوسط التكلفة املرجح لرأس مال الشركة التابعة. 

 على األحباث املعلنة.  تعتمد افرتاضات معدالت النمو املتوقعة ومعدالت التضخم احمللي
 احلساسية على التغريات يف االفرتاضات 

فيما يتعلق بتقييم القيمة املستخدمة للوحدة املنتجة للنقد، ترى االدارة بانه ليس هناك تغري حمتمل بصورة معقولة يف اي من 
 ها املمكن اسرتدادها بصورة جوهرية. االفرتاضات الرئيسية املذكورة اعاله قد يؤدي اىل جتاوز القيمة الدفرتية للوحدة قيمت

 
 التطوير قيدعقارات  .15

 التطوير هي كما يلي : قيداحلركة على العقارات         
  

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
    

 158,251,603 80,506,538  القيمه الدفرتيه يف بدايه السنه

 (96,583,628) -  (ب أدناة) 15اثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املاليه 

  80,506,538 61,667,975 

 16,329,991 9,726,052  االضافات خالل السنة

 6,686,975 -  احملول من ممتلكات وأالت واملعدات 

 (9,368,949) (9,117,541)  تكلفه متكبده خالل السنه

 - (10,765,148)  (8.2اثر إستبعاد شركة تابعة )ايضاح 

 - (91,316)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى احملول ايل

 5,190,546 490,147  تعديالت فروقات العمله

 80,506,538 70,748,732  ديسمبر 31كما في 

 
:  2015ديسمرب  31) 2016ديسمرب  31برأي اإلدارة ، ليس هناك أي هبوط يف القيم املدرجة للعقارات قيد التطوير كما يف  (أ 

 (.كالشيء د.
 

على ايراداهتا من العمليات واختيار التطبيق املبكر هلا اعتبارا من  15موعة مبراجعة أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم قامت اجمل (ب 
حيث تعتربها اجملموعة باهنا تعكس بشكل افضل اداء االعمال العقارية للمجموعة. اختارت اجملموعة التطبيق  2015يناير  1

ان التطبيق املعدل باثر رجعي  .15حسب ما هو مسموح به من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم املعدل باثر رجعي للمعيار 
كما   تطلب حتقق االثر الرتاكمي للتطبيق على شكل تعديل على االرصده االفتتاحيه لعقارات قيد التطوير كما يف ذلك التاريخ

 .2015يناير  1يف 



 53 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  المالية المجمعةالبيانات 

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة اليةيضاحات حول البيانات المإتابع / 
 

 التطوير قيد عقارات.    تابع / 25
 : يتضمن التايل اعالهان الرصيد 

 
 

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  ارض :تكلفه 
 36,410,068 34,364,873  (14اإلمارات )بلفيس للشقق السكنية وعقار سي   -

 5,642,200 -  لبنان )تالل العبادية( -

 281,398 255,631  يهجذع زمبايل العقار  -

  34,620,504 42,333,666 

 28,967,783 15,735,544  اعمال اساسات وانشاءات

 9,205,089 20,392,684  تكاليف اخرى مرتبطه باالنشاءات 

 80,506,538 70,748,732  المجموع

 
 (.29ونة مقابل قروض اجملموعة )ايضاح د.ك( مره  42,333,666: 2015ديسمرب  31د.ك ) 34,620,504 عقارات قيد التطوير مببلغ

 
     أعمال رأسمالية قيد التنفيذ .16

  .تتمثل يف فندق ومشاريع رأمسالية أخرى قيد اإلنشاء يف اإلمارات
 : ما يلي مسالية قيد التنفيذ تتمثل يفالرأ ان االعمال     26.1   

  

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 46,513,762 46,360,845  مجريه -خلة  الن تكلفه االرض  جذع

 186,799 200,129  أعمال اساسات وإنشاءات

  46,560,974 46,700,561 

 احلركة على أعمال رأمسالية قيد التنفيذ تتمثل يف :    26.2

  

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 45,662,545 46,700,561  القيمه الدفرتيه يف بدايه السنه

 512,230 13,945   اإلضافات خالل السنة

 (783,696) -   أثر إستبعاد شركة تابعة

 1,309,482 (153,532)  تعديالت حتويل العمله االجنبيه

  46,560,974 46,700,561 

 
 د.ك(. : الشيء 2015ديسمرب  31) 2016 ديسمرب 31كما يف   لالرضبرأي اإلدارة ، ليس هناك أي هبوط يف القيم املدرجة 



 54 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات .11
   أثاث آالت أرضمبنى على  أراضيمباني على   

 المجموع سيارات وتجهيزات ومعدات مستأجرة ملك حر ملك حرارض  2016 ديسمبر 31
 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك التكلفة

 129,759,092 236,918 8,446,706 6,003,648 3,466,707 104,087,451 7,517,662 2016يناير  1يف 

 1,182,823 23,295 648,169 485,914 - 25,445 -  ضافاتا

 (1,944,780) - (149,613) - - (1,795,167) -  ستبعاداتا

 - - 20,048 - - (20,048) - حتويالت

 (3,357,758) (56,785) (418,539) (433,141) - (2,449,293) - (8.2)ايضاح  -املستبعد من بيع شركة تابعة

 93,765 (2,808) 41,217 (10,316) (19,978) 80,430 5,220 تعديل حتويل عملة أجنبية

 125,733,142 200,620 8,587,988 6,046,105 3,446,729 99,928,818 7,522,882 2016ديسمبر  31في 

        المتراكم  االستهالك

 20,306,343 176,717 4,508,143 4,594,786 708,780 10,317,917 - 2016يناير  1يف 

 3,640,231 22,532 840,886 771,614 - 2,005,199 - لسنةاحململ على ا

 (335,964) - (147,103) - - (188,861) - باإلستبعاداتمتعلق 

 - - 93,013 - - (93,013) - بتحويالت متعلق

 (1,500,794) (53,902) (288,322) (378,867) - (779,703) - (8.2)ايضاح  -تابعة علق باملستبعد من بيع شركةاملت

 94,296 (1,884) 36,458 (11,935) (3,330) 74,987 - أجنبيةتعديل حتويل عمله 

 22,204,112 143,463 5,043,075 4,975,598 705,450 11,336,526 - 2016ديسمبر  31في 

        صافي القيمة الدفترية

 103,529,030 57,157 3,544,913 1,070,507 2,741,279 88,592,292 7,522,882 2016ديسمبر  31في 

 



 55 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 

 ممتلكات وآالت ومعداتتابع / .   11
   أثاث آالت أرضمبنى على  أراضيمباني على   

 109,452,749 60,201 3,938,563 1,408,862 2,757,927 93,769,534 7,517,662 2015ديسمبر  31في         صافي القيمة الدفترية 20,306,343 176,717 4,508,143 4,594,786 708,780 10,317,917 - 2015ديسمبر  31في  503,989 (1,333) (61,781) 106,082 36,202 424,819 - أجنبيةتعديل حتويل عمله  (3,842,454) - (630,574) - (3,211,880) - - املتعلق باملستبعد من بيع شركة تابعة  (92,658) (6,863) (71,652) - - (14,143) - متعلق باإلستبعادات 5,757,366 17,119 1,232,306 1,581,674 925,976 2,000,291 - لسنةمل على ااحمل 17,980,100 167,794 4,039,844 2,907,030 2,958,482 7,906,950 - 2016يناير  1يف         المتراكم  االستهالك 129,759,092 236,918 8,446,706 6,003,648 3,466,707 104,087,451 7,517,662 2015ديسمبر  31في  3,180,144 (7,307) (275,057) 175,739 24,454 3,164,004 98,311 تعديل حتويل عملة أجنبية (6,814,170) - (757,666) - (6,056,504) - - املستبعد من بيع شركة تابعة  (6,686,975) - (197,712) (162,591) - (5,858,504) (468,168) حمول اىل عقارات قيد تطوير 3,014 - - - - - 3,014 احملول من عقارات استثماريه (436,115) (9,953) (221,227) - - (204,935) -  ستبعاداتا 3,128,363 4,613 1,014,648 1,076,643 830,735 201,724 -  ضافاتا 137,384,831 249,565 8,883,720 4,913,857 8,668,022 106,785,162 7,884,505 2015يناير  1يف  د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك التكلفة المجموع سيارات وتجهيزات معداتو  مستأجرة ملك حر ملك حرارض  2015 ديسمبر 31

درهم  19,531,467د.ك ) مايعادل  1,604,674ع مكاتب ومواقف سيارات يف شركة ترنك ريذيدنس أف زد أي )شركة تابعة فرعية إماراتية(. ذات قيمة دفرتية مببلغ خالل السنة قامت اجملموعة ببي
مت اإلعرتاف بة يف بيان  (درهم امارايت 19,469,533د.ك )ما يعادل  1,601,206 ربح مببلغ عن ذلكنتج درهم إمارايت( و  39,001,000د.ك )ما يعادل  3,205,880مقابل قيمة بيعية قدرها إمارايت( 

 األرباح و اخلسائر اجملمع للسنة.
 

شركة د.ك( قد مت رهنهما كضمان لتسهيالت قرض ألجل مت احلصول عليه من قبل   6,345,281:  2015 ديسمرب 31د.ك ) 6,878,244إن األرض واملبىن الواقعني يف جنوب افريقيا مدرجة بقيمة 
د.ك( والواقع يف اإلمارات العربية املتحدة مت رهنه كضمان لتسهيالت قرض ألجل مت احلصول  74,077,903: 2015د.ك ) 81,173,817تابعة للمجموعه يف جنوب افريقيا ايضا مبىن بقيمة مدرجة 

 ( .29عليه من قبل شركة تابعة للمجموعه يف اإلمارات العربية املتحدة )أنظر ايضاح 



 56 ك.عش.م. –شركة االستشارات المالية الدولية 

  لشركات التابعة لهاوا
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإع / تاب
 

 دائنون وارصدة دائنة أخرى .18

 
 

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  
 4,546,205 8,599,047  مستحقة مصاريف

 20,843,886 14,613,430  ذمم دائنة 

 512,511 568,781  توزيعات ارباح مستحقة 

 2,448,681 2,476,455  مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 7,661,108 7,760,674  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 656,268 695,716  خمصص الزكاة

 2,726,617 2,806,088  خمصص مكافأة هناية اخلدمة واالجازات

 1,955,794 2,215,512  إيرادات مؤجلة 

 2,822,797 4,787,460  حجوزات ضمان مستحقة

 2,255,715 35,836  تكاليف بناء مستحقة 

 3,029,147 -  (13انظر ايضاح ) – األسهم املمتازة القابلة لإلسرتداد

 1,627,298 1,538,477  تأمينات مسرتدة عن إلغاء وإعادة بيع الوحدات

 2,560,857 330,465  رسوم نقل ملكية اراضي مستحقة

 1,556,000 1,556,000  خمصص قروض مدينة

 3,128,133 3,871,789  مستحق اىل حاملي الوثائق

 10,342,363 10,796,506  ذمم دائنة أخرى 

  62,652,236 68,673,380 

 

.ك مصبدرة مقاببل تسبوية قضبائية مرفوعبة مبن مبالكي الوحبدات يف بلقبيس د 1,157,173شيكات مؤجلة مببلغ  ىالدائنة األخر  ذممال تتضمن
 خبصببوص إصببدرها مت قببد.ك د 1,123,671شببيكات مؤجلببة مببلببغ  هنبباك الشبيكاتاماراتيببة( مببن هببذه رزيبدنس اف زد اي )شببركة تابعببة فرعيببة 

 .احملكمة لقرار وفقا تستحق و العمالء من مستلمة ودائع اسرتداد



 57 ك.عش.م. –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 قروض بنكية .19

 يلي : مبا اجملمع يلاملركز املا بيان تتمثل أرصدة القروض والتسهيالت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ
      فترة اإلستحقاق  

 األصــل المرهــون الغرض نسبة الفائدة الفعلية الى من العملة 

 ديسمبر 31

2016 

 د.ك
 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 36,489,000 36,759,000 أسهم الشركة األم وإيفا للفنادق واملنتجعات متويل إستثمارات اجملموعة %3.82 2019-12-28 2005-12-28 )أ(دوالر أمريكي 1

 6,616,976 6,443,852 للبيع ةمتاح اتأسهم إيفا للفنادق واملنتجعات واستثمار  متويل إستثمارات اجملموعة %2.5 2019-12-28 2007-6-15 )أ( يورو 2

 23,000,000 24,000,000 %120حمفظة حملية بتغطية  تسديد الدين %4.50 2023-12-31 2011-6-26 )ب( ديناركوييت 3

 8,555,000 8,555,000 %175بتغطية  حمليةحمفظة  متويل اسهم حملية %4.25 2019-12-31 2010-1-1 ديناركوييت 4

مجريه ، اإلمارات العربية املتحدة ،  –عقارات يف النخلة  متويل املشاريع %18.8 -% 6.75 2018-6-30 2007-5-1 درهم إمارايت 5
 وودائع مقيدة يف حساب بنك أجنيب

101,080,876 96,481,704 

رهن ممتلكات وآالت ومعدات معينة وعقارات للمتاجرة  متويل إستثمارات اجملموعة %9.5 -% 2.25 2017-5-21 2007-5-23 راند 6
 معينة يف شركات تابعة يف جنوب افريقيا 

13,714,020 12,284,463 

 2,857,938 -  من عقارات قيد التطويرأرض مدرجة ض شراء عقارات %9 2016-12-31 2010-1-1 دوالر أمريكي 7

 4,198,383 3,751,683  مملوكة لشركة تابعة استثمارية عقارات شراء عقارات %6.5 2024-3-15 2011-9-15 يورو 8

       194,304,431 190,483,464 

 
 قرض اليورو و قرض الدوالر (أ 

 اماملستحقة  االقساطجمموع تلك  بلغو  طبقًا للشروط التعاقديةعلي كال القرضني  أقساط تأستحقد.ك، 43,202,852  لأجنيب، مبلغ يعاد الدوالر وكالمها ممنوحني للمجموعة من بنكبلغ رصيد قرض اليورو و 
روط النهائية اإلتفاق علي الشو  تلك القروضالكفيلة بإعادة جدولة  إلجياد السبل البنك األجنيبالشركة األم حاليا علي التباحث مع  ةتعمل إدار  .حىت تاريخ البيانات املالية هاسدادومل يتم  د.ك  12,096,799يعادل

 (.7)انظر ايضاح  إلعادة اجلدولة تلك
 .16)مع البنك املعين )إيضاح ي املكشوف ايل القروض حسب إتفاق عقد اجلدولة سحب علالتسهيل  وهو رصيدد.ك  1,000,0000خالل السنة قامت اجملموعة بتحويل مبلغ   ( ب



 58 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة حات حول البيانات الماليةيضاإتابع / 
 
 
 

 قروض بنكيةتابع / .19
 

 قروض اجملموعة مرهونة مقابل أصول اجملموعة احملددة كما يلي :

  

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك  
 346,446 346,446  16ايضاح  –أرصدة حمتجزة 

 116,434 140,659  17ضاح اي –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

 3,187,416 3,242,115  20أيضاح  –عقارات للمتاجرة 

 6,755,705 6,460,007  21ايضاح  –استثمارات متاحة للبيع 

 2,448,143 2,089,081  23ايضاح  -استثمار يف شركة زميلة 

 7,642,994 7,438,139  22ايضاح  –عقارات استثمارية 

 42,333,666 34,620,504  25يضاح ا –عقارات قيد التطوير 

 80,423,184 88,052,061  27ايضاح  –ممتلكات وآالت ومعدات 

 62,402,154 58,402,509  8ايضاح  –استثمار يف شركة تابعة 

 205,656,142 200,791,521  مجموع االصول المرهونه

 

  دفعات مستلمة مقدماً من عمالء .31
إلنشاء حالياً من قبل عن بيع شقق سكنية قيد ا ، مقدماً من عمالء احدى الشركات التابعة للمجموعةمتثل هذه األرصدة املبالغ احملصلة 

 اجملموعة.

  

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31
2015 

 د.ك د.ك  
 132,256,127 22,224,779  الرصيد يف بداية السنة

 (104,769,468) -  (أدناهأ ) 15اثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املاليه رقم 

  22,224,779 27,486,659 

 7,065,872 8,047,818  دفعات مستلمة خالل السنة 

 (16,249,041) (15,850,250)  ايرادات حمققة خالل السنة 

 - (3,469,746)  أخري دائنة لذمم حمولة ايداعات
 - (1,922,393)  إلغاء نتيجة حمولة ايدعات

 - (658,064)  أثر إستبعاد شركة تابعة

 3,921,289 (1,011,033)  تعديل حتويل عمالت اجنبية

 22,224,779 7,361,111  الرصيد يف هناية السنة

 
يناير  1على ايراداهتا من العمليات واختيار التطبيق املبكر هلا اعتبارا من  15قامت اجملموعة مبراجعة أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  (أ 

اجملموعة باهنا تعكس بشكل افضل اداء االعمال العقارية للمجموعة. اختارت اجملموعة التطبيق املعدل باثر رجعي حيث تعتربها  2015
ان التطبيق املعدل باثر رجعي تطلب حتقق االثر الرتاكمي  .15للمعيار حسب ما هو مسموح به من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 .2015يناير  1الرصيد  االفتتاحي لدفعات مستلمة مقدما من عمالء كما يف للتطبيق على شكل تعديل على 
 
 



 59 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 
 

 حقوق الملكيه .31
 رأس المال 31.1

نقدية أسهم فلس مجيعها  100سهم قيمة كل سهم  720,000,000من  بالكاملواملدفوع  واملصدر يتكون رأس مال الشركة االم املصرح به
 فلس لكل سهم(. 100سهم بقيمة  720,000,000: 2015 ديسمرب 31)

 إصدار أسهمعالوة  31.2
 ان عالوة االصدار غري قابلة للتوزيع ما مل تنص القوانني احمللية بغري ذلك .

 أسهم خزينة 31.3
 ديسمبر 31 

 ديسمرب 31  2016

2015 
 

عدد 
 التكلفة % االسهم

 القيمة 
  السوقية

عدد 
 التكلفة % االسهم

 القيمة 
 السوقية

 د.ك د.ك    د.ك د.ك   
 47,110,564 6.54 32,757,404 1,460,427  47,110,564 6.54 32,757,404 1,366,206 

بلغ اسهم اخلزينة املدرجة بالتكلفة مب إن احتياطيات الشركة األم مبا يعادل تكلفة أسهم اخلزينة قد مت اخصيصها على أهنا غري قابلة للتوزيع.
 د.ك( مرهونة كضمان مقابل قروض اجملموعة. 32,743,499:  2015ديسمرب  31د.ك ) 32,743,499

  
   قانوني واختياري احتياطي .31

قبل حصة مؤسسة الكويت  الكي الشركة األممب اخلاص من ربح السنة %10 حتويل يتم للشركة األموالنظام األساسي وفقاً لقانون الشركات 
ملسامهي الشركه  جيوزإىل حساب االحتياطي القانوين.  ة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارةللتقدم العلمي وضريب

 من رأس املال املدفوع. %50القانوين إىل االحتياطي يصل رصيد مثل ذلك التحويل السنوي عندما  يوقفواأن  االم
يف السنوات اليت ال تسمح فيها األرباح املدفوع من رأس املال  %5زيد عن ال تيع أرباح إن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوز 

 املرتاكمة بتأمني هذا احلد.
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  الكي الشركة األممب اخلاص من ربح السنة %10حتويل  يتم االم األساسي للشركة للنظاموفقًا 

 اىل اإلحتياطي اإلختياري .  الزكاة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارةوضريبة دعم العمالة الوطنية و 
 .يف السنة اليت تتكبد فيها الشركة خسائر او عندما توجد خسائر مرتاكمة تالتحويال تتمال 
 

                                          حسابات األمانة  .33
مشبرتكة وحتبتفظ بأرصبدة نقديبة وأوراق ماليبة يف حسبابات أمانبة ال تظهبر  تدير اجملموعة حمافظ مالية نيابة عبن أطبراف أخبرى وصبناديق

 31د.ك ) 35,831,487بلغبت قيمتهبا  2016ديسمرب  31اليت اخضع لسيطرة اإلدارة كما يف  االصولضمن بيان املركز املايل اجملمع. إن 
.ك( نتيجبة د 80,598 : 2015ديسبمرب  31.ك )د76,844 تعباب إدارة مببلبغ  أ.ك(. اكتسببت اجملموعبة د 40,547,067: 2015ديسبمرب 

 القيام بتلك األنشطة.
 

 الجمعية العمومية السنوية .34
وخيضع هذا اإلقرتاح ملوافقة مسامهي   2016ديسمرب  31السنة املنتهية يف  عنتوزيع أية أرباح  عدم االم الشركه ادارهاقرتح أعضاء جملس 

 نوية. الشركة األم عند انعقاد اجلمعية العمومية الس
من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني املنعقدة يف  2015ديسمرب  31مت املصادقة على البيانات املاليببة اجملمعه للمجموعه للسنة املنتهية يف 

 .2015ديسمرب  31وعلى توصية جملس االدارة بعدم توزيع اية ارباح عن السنة املنتهية يف   2016 يوليو 17
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 المجمعة لبيانات الماليةيضاحات حول اإتابع / 
 
 

 التزامات رأسمالية .35
 التزامات إنفاق رأسمالي

إلتزامات رأمسالية بأن تسدد كافة األموال الالزمة لتسديد باقي حصتها من متويل إنشاء  2016ديسمرب  31يوجد على اجملموعة كما يف 
نان( وجنوب إفريقيا. إن حصة اجملموعة من األموال الالزمة املشاريع العقارية يف كل من ديب )اإلمارات العربية املتحده( وبريوت )لب

 لتمويل تلك املشاريع هي كالتايل : 
 

 ديسمبر 31 

2016 

 د.ك
 ديسمرب 31

2015 

 د.ك
 16,051,125 36,615,403  اإللتزامات املقدرة والتعاقدية املستحقة على حساب مشاريع اإليرادات

 
 نفاق املستقبلي من املصادر التالية :تتوقع اجملموعة أن متول التزاماهتا لال

 بيع عقارات استثمارية ، أ  (
 الدفعات املقدمة من العمالء ، ب(
 زيادة رأس املال ، ج(
 الدفعات املقدمة من املسامهني واملنشآت ذات العالقة والشركات احملاصة ، و د (
 اإلقرتاض إذا دعت احلاجة . هب(

 اله حسب طبيعة مصدره وتقديرات اإلدارة ملصادر التمويل املتاحة يف وقت استحقاقها .ترتاوح معدالت التمويل املتوقعة أع



 61 .عش.م.ك –شركة االستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 

 معلومات القطاعات .36
يتم ارسال نتائج القطاعات مباشرة اىل اإلدارة العليا يف اجملموعة. باإلضافة اىل ذلك، . االستثمارات والقطاع العقاري وأخرىو  اخلزينة قطاعات رئيسية ، هي قطاع ادارة االصول وقطاع اربعةيرتكز نشاط اجملموعة يف 

 فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتماشى مع التقارير الداخلية املقدمة لإلدارة :يتم ارسال تقارير ايرادات واصول القطاعات اىل املواقع اجلغرافية اليت تعمل هبا اجملموعة . 
صولإدارة أ    

 خزينة 
 المجموع  أخرى  عقارات  واستثمارات

 
 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015  

 ديسمبر 31

2016 

 ديسمرب 31

2015  

 ديسمبر 31

2016 

 
 ديسمرب 31

2015  
 ديسمبر 31

2016 

 
 ديسمرب 31

2015  

 ديسمبر 31

2016 

 
 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  كألف د. د.ك  ألف د.ك د.ك  ألف د.ك د.ك  ألف د.ك د.ك 
 47,297,256 35,602,248  1,080,205 1,064,766  25,327,269 26,182,895  20,783,046 8,021,707  106,736 332,880 القطاع )ايرادات / )خسائر

(23,004,245) (20,409,811)  25,327,269 26,182,895  5,522,555 (5,762,406)  (5,650,636) (3,307,349) )خسارة( /ربح القطاع للسنة   (3,296,671) 2,194,943 

موزعة)ضريبه دعم مصاريف غري 
 (265,723) 164,327             العماله الوطنيه والزكاه والضرائب(

 1,929,220 (3,132,344)             السنه ربح / )خساره(

 5,757,366 3,640,231             االستهالك

 4,946,154 1,549,844             على أصول خمتلفة اهلبوط

 12,470,722 12,234,270             فوائد ومصاريف مماثلة

               بيان المركز المالي

 374,529,536 352,018,457  - -  145,035,537 135,647,616  120,041,249 112,841,811  109,452,750 103,529,030 جمموع أصول القطاع

 (214,000,911) (201,893,242)  - -  (22,224,779) (7,588,811)  (191,776,132) (194,304,431)  - - جمموع خصوم القطاع

 160,528,625 150,125,215  - -  122,810,758 128,058,805  (71,734,883) (81,462,620)  109,452,750 103,529,030 صافي أصول القطاع

               

 25,308,764 17,736,091             اصول غري موزعة

 (96,311,563) (83,873,074)             خصوم غري موزعة

 89,525,826 83,988,232             صافي األصول
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 تابع / معلومات القطاعات   .36
 المعلومات الجغرافية :

 اإليرادات   االصول 

 رديسمب 31 

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 ديسمبر 31 

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  د.ك د.ك 
 2,229,176 4,309,275  103,991,026 93,064,802 الكويت

 26,568,749 24,424,538  243,890,168 228,181,813 االمارات العربيه املتحده واسيا

 1,570,392 4,070,392  27,388,381 29,073,580 افريقيا

 16,928,939 2,798,043  24,568,725 19,434,353 اخرى

 369,754,548 399,838,300  35,602,248 47,297,256 

 

     معامالت مع أطراف ذات صلة .31
تتمثل األطراف ذات عالقة باملسامهني الرئيسيني، وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات املدارة وتلك اليت 

بشكل مشرتك أو اليت ميارس عليها هؤالء األطراف تأثرياً فعاال. يتم اعتماد سياسات التسعري وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة  تدار
املعامالت بني الشركة األم والشركات التابعة هلا اليت هي أطراف ذات عالقة بالشركة األم ومل يتم استبعاد عند التجميع تم ي اجملموعة.

 ها يف هذا اإليضاح. إن تفاصيل املعامالت بني اجملموعة واألطراف ذات العالقة مبينة أدناه.اإلفصاح عن

 :أبرمت اجملموعة املعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة غري األعضاء باجملموعة السنهخالل 
     

 ديسمبر 31

2016  
 ديسمبر 31

2015 
 د.ك  د.ك     مع :االرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المج

 2,016,963  487,027      (19مبالغ مستحقة من أطراف ذات صله )ايضاح 

 27,638,183  21,448,538     (19مبالغ مستحقة اىل أطراف ذات صله )ايضاح 

المجمع  االرباح او الخسائرالمعامالت المتضمنة في بيان 
: 

    
 

 
 

 295,500  342,647     فوائد ومصاريف مماثله

 35,718  -     فوائد ايرادات 

 -  240,695     ايرادات توزيعات أرباح

 6,754,606  -     (12)ايضاح  بيع استثمارات متاحة للبيع ربح من

    8,102,000  4,610,795  (8ربح من بيع شركات تابعه )ايضاح  

    1,551,746  -  مستحق من طرف ذي صله مشطوب 

 2,500,000  -     (23)ايضاح  شركاء يف شركة زميلةقرض الهبوط قيمة 

 -  915,589     ربح من بيع حصص يف شركات زميلة

        مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة :

 1,126,741  987,754     منافع قصرية األجل 
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 

 
 

 القيمة العادلة قياس .38
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة      38.1

تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ 
 القياس. 

اىل ثالثة مستويات من التسلسل اهلرمي للقيمة ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل اجملمع يتم تصنيفها 
 العادلة. يتم حتديد املستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس وذلك على النحو التايل:

يف ما يتعلق  تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من االسعار املدرجة )غري املعدلة( يف اسواق نشطة : 1مستوى  -
 باصول او خصوم مماثلة؛

 1تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من مدخالت خبالف االسعار املدرجة املتضمنة يف املستوى  : 2مستوى  -
والقابلة للرصد يف ما يتعلق باالصول او اخلصوم اما بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غري مباشرة )املشتقة من 

 السعار(؛ وا
تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من اساليب تقييم تتضمن مدخالت خاصة باالصول او اخلصوم  : 3مستوى  -

 اليت ال تستند اىل بيانات سوقية مرصودة )مدخالت غري قابلة للرصد(.
 

 قياس القيمة العادلة لالدوات المالية  38.2

 واخلصوم املالية للمجموعه الواردة يف بيان املركز املايل اجملمع ميكن ان تصنف على النحو التايل : ان القيمة املدرجة لألصول
 المالية: األصول

 ديسمبر 31
2016 

 ديسمرب 31 
2015 

 د.ك  د.ك قروض وذمم مدينة بالتكلفة المطفأة:
 13,923,394  8,647,293 وشبه النقدالنقد 

 7,370,241  6,116,716 مدينون وارصده مدينه اخرى

 2,016,963  487,027 مستحق من أطراف ذات صله

 5,749,561  3,042,910 قرض الشركاء يف شركة زميلة

    :االرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 532,087  246,992 بالقيمة العادلة

    االستثمارات المتاحة للبيع:

 24,047,143  21,878,963 بالقيمة العادلة

 1,953,565  790,826 بالتكلفة

 41,210,727  55,592,954 

    المالية: الخصوم

    مالية بالتكلفة المطفأة خصوم

 1,292,668  - بنك دائن

 68,673,380  62,652,236 دائنون وارصده دائنه اخرى

 27,638,183  21,448,538  مستحق إىل أطراف ذات صلة

 190,483,464  194,304,431 قروض بنكية

 278,405,205  288,087,695 

 
استثمارات متاحه  . تعترب االدارة املبالغ املدرجة للقروض واملدينون واخلصوم املالية واليت هي بالتكلفة املطفأة بأهنا مقاربة لقيمها العادلة

 .21بالتكلفة للسبب احملدد يف ايضاح للبيع حمدده مدرجه 
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  .   تابع / قياس القيمة العادلة38
 قياس القيمة العادلة لالدوات الماليةتابع /    38.2

 املالية بناء على أدىن مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة. اخلصومأو  االصوليتم حتديد املستوى الذي يتم فيه تصنيف 
الية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري يف بيان املركز املايل اجملمع يتم تصنيفها اىل التسلسل اهلرمي للقيمة ان االصول واخلصوم امل

 العادلة على النحو التايل:
 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى  : 2016ديسمبر  31

 د.ك د.ك د.ك د.ك استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
 :استثمارات بغرض املتاجرة

 اسهم حملية:
   

 

 213,430 - - 213,430 اوراق مالية مسعره

 31,597 31,597 - - مسعرهغري اوراق مالية 

     اسهم اجنبيه:

 1,965 - - 1,965 اوراق مالية مسعره

     

     أستثمارات متاحة للبيع

 171,499 - - 171,499 اوراق مالية مسعره

 44,617 - - 44,617 مسعره اجنبيه يةاوراق مال

 730,216 - 730,216 - صناديق مدارة

 20,932,631 20,932,631 - - مسعرهغري اوراق مالية 

 431,511 730,216 20,964,228 22,125,955 

 
 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى  2015ديسمبر  31

 د.ك د.ك د.ك د.ك ائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخس
 :استثمارات بغرض املتاجرة

 اسهم حملية:
   

 

 458,144 - - 458,144 اوراق مالية مسعره

 71,272 71,272 - - مسعرهغري اوراق مالية 

     اسهم اجنبيه:

 2,671 - - 2,671 اوراق مالية مسعره

     أستثمارات متاحة للبيع

 272,042 - - 272,042 اوراق مالية مسعره

 150,641 - - 150,641 مسعره اجنبيه اوراق مالية

 637,679 - 637,679 - صناديق مدارة

 22,986,781 22,986,781 - - مسعرهغري اوراق مالية 

 883,498 637,679 23,058,053 24,579,230 

 خالل فرتة التقرير. 2و  1مل تكن هناك أي عمليات حتويل هامة بني مستويات 
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  .   تابع / قياس القيمة العادلة38
 قياس القيمة العادلة لالدوات الماليةتابع /    38.2

 القياس بالقيمة العادلة   

 سابقة.ان الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة ألغراض قياس القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال
 أسهم مسعرة  ( أ

عار متثل األسهم املسعرة مجيع االسهم املدرجة واليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية . مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اس
 بتاريخ التقارير املالية.

   غير مسعرةسهم ب( ا
يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة هلا تتضمن البيانات املالية اجملمعة ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة 

باستخدام نظام تدفق نقدي خمصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفرتاضات غري املدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية 
 قابلة للمراقبة. 

 ج(  استثمارات في صناديق مدارة 
ة مدارة من قبل الغري من وحدات غري مسعرة وقد مت حتديد القيمة العادلة لتلك الوحدات بناء تتكون اإلستثمارات يف صناديق استثماري

 على صايف قيمة االصل املعلنة من قبل مدير الصندوق كما يف تاريخ التقارير املالية.
ة، أساليب التقييم واملدخالت يبني اجلدول التايل املعلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة لتلك املوجودات املالية )بصفة خاص

 املستخدمة(. 

 الموجودات المالية
  

 
 

التسلسل 
الهرمي 
للقيمة 
 العادلة

 
 

 
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

 
 

 

مدخالت 
جوهرية غير 
 قابلة للرصد

 
 

 

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للرصد 
 القيمة العادلة كما في والقيمة العادلة

تثمارات بالقيمة العادلة اس
من خالل األرباح أو 

 اخلسائر :

 ديسمبر 31

2016 

  د.ك

 ديسمرب 31

2015 

  د.ك

       

            اسهم حملية:
 ال يوجد  ال يوجد  أسعار العرض املعلنة  1  458,144  213,430 اوراق مالية مسعره

قدية التدفقات الن  3  71,272  31,597 مسعرهغري اوراق مالية 
 املخصومة

التدفق النقدي  
قدر ومعدل 

ُ
امل

 اخلصم

كلما زاد التدفق  
النقدي املقدر وقل 

معدل اخلصم، زادت 
 القيمة العادلة

            اجنبيه:
 ال يوجد  ال يوجد  أسعار العرض املعلنة  1  2,671  1,965 اوراق مالية مسعره
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 قياس القيمة العادلة لالدوات الماليةتابع /    38.2

 الموجودات المالية
 

 
 
 

التسلسل 
الهرمي 
للقيمة 
 العادلة

 
 

 
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
 
 

 
مدخالت 

جوهرية غير 
 قابلة للرصد

 
 

 

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للرصد 

 القيمة العادلة كما في العادلة والقيمة

 أستثمارات متاحة للبيع
 ديسمبر 31
 2016  

 د.ك

 ديسمرب 31 
 2015  

         د.ك
 ال يوجد  ال يوجد  أسعار العرض املعلنة  1  272,042  171,499 اوراق مالية مسعره

 ال يوجد  ال يوجد  نةأسعار العرض املعل  1  150,641  44,617 مسعره اجنبيه اوراق مالية
  2  637,679  730,216 صناديق مدارة

أساس صايف قيمة 
 ال يوجد  ال يوجد  ل وأخرىو األص

  3  22,986,781  20,932,631 مسعرهغري اوراق مالية 
التدفقات النقدية 

  املخصومة

التدفق النقدي 
قدر ومعدل 

ُ
امل

  اخلصم

كلما زاد التدفق 
النقدي املقدر وقل 

صم، زادت معدل اخل
 القيمة العادلة

 
ان ان التأثري على بيان االرباح او اخلسائر اجملمع وبيان االرباح او اخلسائر وااليرادات الشامله االخرى اجملمع سيكون غري جوهري اذا ك

  %.5بنسبة  3التغري يف املخاطر ذات الصلة املستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات املستوى 
 قياسات القيمة العادلة  -الث المستوى الث

تستخدم تقنيات تقييم تستند اىل مدخالت غري مبنية على البيانات  (3)املالية املصنفة يف املستوى  قياس اجملموعة لألصول واخلصومان 
 ية على النحو التايل: السوقية املعلنة. كما ميكن تسوية االدوات املالية ضمن هذا املستوى من االرصدة االفتتاحية اىل االرصدة اخلتام

   

 استثمارات
بالقيمه العادله من خالل االرباح او 

 الخسائر
 

  

 ديسمبر 31 
 2016  

 د.ك

 ديسمرب 31 
 2015  

 د.ك
 232,156  71,272    الرصيد االفتتاحي

 136  -    1احملول من مستوى 

       املسجلة يف : اخلسائر وأاألرباح 

 (161,020)  (39,675)    ر اجملمعبيان االرباح او اخلسائ -

 71,272  31,597    الرصيد اخلتامي

 
 متاحه للبيع استثمارات   

 

  

 ديسمبر 31 
 2016  

 د.ك

 ديسمرب 31 
 2015  

 د.ك
 25,998,322  22,986,781    الرصيد االفتتاحي

 2,657,098  -    اضافات

 4,580,155  572,739    ول اىل املستوى الثالث مدرج سابقا بالتكلفهاحمل

 (9,682,646)  (1,131,559)    مبيعات

       املسجلة يف : اخلسائر وأاألرباح 

 (566,148)  (1,495,330)    اإليرادات الشاملة األخرى /)خسائر( -

 22,986,781  20,932,631    الرصيد اخلتامي
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 قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية     38.3
 يبني اجلدول التايل املستويات ضمن التسلسل اهلرمي لالصول غري املالية املقاسة بالقيمة العادلة :

 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   
 د.ك د.ك د.ك د.ك  2016 ديسمبر 31

      عقارات استثمارية

 396,263 396,263 - -  ارض يف االردن -

 542,102 542,102 - -  ارض يف االمارات العربية املتحدة  -

 135,534 135,534 - -  وحدات سكنية يف ديب )االمارات العربية املتحدة( -

 2,314,775 2,314,775 - -   مباين يف لبنان -

 7,438,139 7,438,139 - -  شقق يف الربتغال -

  - - 10,826,813 10,826,813 

      
      2015 ديسمبر 31

      عقارات استثمارية

 393,010 393,010 - -  ارض يف االردن -

 575,351 575,351 - -  ارض يف االمارات العربية املتحدة  -

 132,455 132,455 - -  وحدات سكنية يف ديب )االمارات العربية املتحدة( -

 7,642,994 7,642,994 - -  شقق يف الربتغال -

  - - 8,743,810 8,743,810 

 
بناء على تقييمات مت احلصول عليها من اثنني من املقيمني املستقلني املتخصصني يف  ةاالستثماري اتمت حتديد القيمة العادلة للعقار 

تشاور الوثيق مع االدارة. والغراض تقييم تلك االنواع من العقارات االستثمارية. كما يتم تطوير املدخالت واالفرتاضات اهلامة بال
: القيمة االدىن للتقييمني(. 2015 ديسمرب 31) مبا يتماشى مع املتطلبات احملليه باختيار القيمة االدىن للتقييمني اجملموعهالتقييم، قامت 

 ت القيمة العادلة للمستوى الثالثمبني ادناه معلومات اضافية خبصوص قياسا
 

 أرض في االردن 
معامالت بيع حديثه الراضي مشاهبة طريقة املقارنة املباشرة مع مراعاة ادلة معامالت السوق املعروفة لدى املقي م وايضا : قييمالتأساس 

 املعلنة من قبل دائرة االراضي يف االردن. 
 

 أرض في االمارات العربية المتحدة
معامالت بيع حديثه الراضي مشاهبة وايضا وق املعروفة لدى املقي م الت السطريقة املقارنة املباشرة مع مراعاة ادلة معام: التقييمأساس 

 املعلنة من قبل دائرة االراضي يف ديب. 
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 االمارات العربية المتحدة  –في دبي  وحدات سكنية
باستخدام الطريقة املماثلة  ام املقيم( لعملية التطوير املقرتحة، قGDVالطريقة املماثلة. عند حتديد امجايل قيمة التطوير ): التقييمأساس 

كان ذلك مناسبا، تطبق تعديالت   اذايف املناطق اجملاورة املباشرة و اليت تستخدم ادلة املعامالت او اسعار الشراء احلالية لعقارات مماثلة 
شركات مع على االرقام بناء على احباث السوق والنقاش مع وكالء مستقلني ويف بعض احلاالت، مع اجلهات املطورة و / او 

 االنشاءات. 
 شقق في البرتغال

يما يتعلق مبعاملة العقارات ذات طريقة مقارنة السوق. ان طريقة املقارنة هي ربط قيمة العقار مع البيانات وذلك ف: التقييمأساس 
خدم كمؤشر مرجعية الستخدام البيانات يست. كما ان استخدام هذه الطريقة يف دراسة التقييم تلك او املقارنه اخلصائص املماثلة

لتكون متجانسة  اجملمعة مباشرة من السوق مع توفري تقييم موضوعي وقيم املؤشرات. تقوم الطريقة ايضا باجراء مقارنة للبيانات اجملمعة
من سوق د غري قابلة للرصمتعددة مدخالت من اجل السماح بعملية املقارنة وحتديد اي امليزات اكثر مالءمة. يتم مجع البيانات من 

 العقار.

 مباني في لبنان

عاملة العقارات ذات طريقة مقارنة السوق. ان طريقة املقارنة هي ربط قيمة العقار مع البيانات وذلك فيما يتعلق مب: التقييمأساس 
خدم كمؤشر مرجعية الستخدام البيانات يست. كما ان استخدام هذه الطريقة يف دراسة التقييم تلك او املقارنه اخلصائص املماثلة

نسة اجملمعة مباشرة من السوق مع توفري تقييم موضوعي وقيم املؤشرات. تقوم الطريقة ايضا باجراء مقارنة للبيانات اجملمعة لتكون متجا
من سوق مدخالت متعددة غري قابلة للرصد من اجل السماح بعملية املقارنة وحتديد اي امليزات اكثر مالءمة. يتم مجع البيانات من 

 العقار.

 ضمن هذا املستوى من االرصدة االفتتاحية اىل االرصدة اخلتامية على النحو التايل:  اليهاملاالصول غري يتم تسوية 
 استثمارية عقارات 

 لمجموعا
 ديسمبر 31 

2016 
 ديسمرب 31
 2015 

 د.ك د.ك 
 9,261,954 8,743,810 الرصيد االفتتاحي

 (3,014) - حمول اىل ممتلكات واالت واملعدات

 - 1,598,181 حملول اىل املستوى الثالث مدرج سابقا بالتكلفها

 - (944,121) استبعادات

   اخلسائر اجملمع:أرباح او خسائر مدرجة ضمن بيان االرباح او  

 (9,651) 1,626,595 التغري يف القيمة العادلة لعقارات استثماريه -

 (505,479) (197,652) فروق ترمجة االنشطة االجنبية  -

 8,743,810 10,826,813 الرصيد اخلتامي

 (9,651) 1,626,595 ستوى الثالثامجايل املبلغ املدرج يف بيان االرباح او اخلسائر اجملمع من اخلسارة غري احملققة ضمن امل
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 أهداف وسياسات ادارة المخاطر .39

نشببباطات اجملموعبببة اىل تشبببكيلة املخببباطر املاليبببة التاليبببة : خمببباطر السبببوق )تتضبببمن خمببباطر العملبببة وخمببباطر سبببعر الفائبببدة واملخببباطر تتعبببرض 
 ر السيولة .السعرية( ، خماطر اإلئتمان وخماط

إن أعضاء جملس إدارة الشركة األم هم املسؤولني بشكل عام عن إدارة املخاطر وتقدمي االسرتاتيجيات ومبادىء املخاطرة . تركز ادارة 
خماطر اجملموعة بشكل أساسي على تأمني االحتياجات النقدية قصرية ومتوسطة األجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع 

من خالل تقارير املخاطر الداخلية اليت توضح مدى التعرض  ات السلبية اليت قد تؤدي اىل التأثري على نتائج أنشطة اجملموعةاملؤشر 
 . وتدار االستثمارات املالية طويلة األجل على أساس أهنا ستعطي مردودا دائما. للمخاطر من حيث الدرجة واألمهية

 دوات املالية مبا يف ذلك مشتقات األدوات املالية على اساس التخمينات املستقبلية.ال تدخل اجملموعة يف / او تتاجر يف األ
 ان أهم املخاطر املالية اليت تتعرض هلا اجملموعة هي كما يلي:

 مخاطر السوق 39.1
 مخاطر العملة األجنبيةأ( 

دول الشببرق أوسببطية، وهببي بببذلك عرضببة تعمببل اجملموعببة، وبشببكل أساسببي، يف دول جملببس التعبباون اخلليجببي وجنببوب أفريقيببا وبعببض البب
درهببم إمببارايت واليببورو والرانببد ملخبباطر العملببة األجنبيببة الناجتببة مببن العديببد مببن العمببالت األجنبيببة، وبشببكل رئيسببي املرتبطببة بأسببعار صببرف 

سببتقبلية واألصببول واخلصببوم تنشببأ خمبباطر العملببة األجنبيببة مببن املعببامالت التجاريببة املافريقببي واجلنيببه اإلسببرتليين والببدوالر األمريكببي.  جنببوب
 وصايف االستثمارات اخلاصة مبعامالت األنشطة األجنبية.

للتخفيببف مببن تعببرض اجملموعببة ملخبباطر العملببة األجنبيببة، يببتم مراقبببة التببدفقات النقديببة بالعملببة األجنبيببة، غببري الكويتيببة، ويببتم الببدخول يف 
املخببباطر.  وبشببكل عبببام، تتطلبببب االجبببراءات املتبعببة لبببدى اجملموعبببة فصبببل  عقببود التببببادل اآلجلبببة وفقبببا ملتطلبببات سياسبببة اجملموعبببة الدارة

شببهرا( عببن التببدفقات النقديببة طويلببة األجببل. ويف حالببة  12التببدفقات النقديببة بالعملببة األجنبيببة قصببرية األجببل )الببيت تسببتحق خببالل فببرتة 
بعضبببها بببببعض، ال يبببتم عمبببل أيبببة اجبببراءات حتبببوط لتلبببك التوقبببع ببببأن املببببالغ املسبببتحق دفعهبببا واملببببالغ املتوقبببع اسبببتالمها قبببد يبببتم تسبببويتها 

املعامالت. ويتم الدخول يف عقود التبادل اآلجلة للعملة األجنبية عند نشوء عوارض خمباطر جوهريبة طويلبة األجبل للعملبة األجنبيبة والبيت 
 لن يتم تسويتها مبعامالت عملة أجنبية أخرى.
 الكوييت بأسعار اإلقفال يف هناية السنة : واليت مت حتويلها اىل الدينار تتعرض اجملموعة ملخاطر العملة األجنبية التالية

 ديسمبر 31 

2016 
 ديسمرب 31 

2015 

 د.ك  د.ك 
 (94,297,610)  (118,394,446) درهم إمارايت 

 (11,315,686)  (11,153,772) يورو

 (18,225,106)  (13,833,615) راند جنوب افريقي

 (627,666)  (234,445) جنية إسرتليين

 (52,404,257)  (39,066,216) دوالر امريكي

الكوييت مقابل تلك العمالت األجنبية وبإفرتاض نسبة احلساسية املبينة يف اجلدول  ويف حالة ما إذا إرتفع أو اخنفض سعر صرف الدينار
 السنة كما يلي :ربح  / )خسارة(دناه ، يكون تاثري ذلك على أ

 2015 ديسمرب 31  2016 ديسمبر 31 

 
التغير في 
 المتغيرات

% 

 خساره 
 السنة
  د.ك

التغري يف 
 املتغريات

% 

 ربح
 السنة
 د.ك

 3,610,415± 3.83±  870,047± 0.73± درهم إمارايت

 720,724± 6.37±  264,505± 2.73± يورو

 4,484,093± 24.60±  1,898,657± 13.72± راند جنوب افريقي

 6,398± 1.02±  38,626± 16.48± جنية إسرتليين

 2,031,073± 3.88±  286,247± 0.73± دوالر امريكي

 مت تقدير نسبة احلساسية أعاله بناء على معدل تقلبات اسعار السوق للصرف األجنيب خالل اإلثين عشر شهرا املاضية .
ميكن اعتبار التحاليل أعاله على  تتفاوت خماطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت . ولكن ،

  أهنا متثل مدى تعرض اجملموعة ملخاطر تقلبات اسعار العملة األجنبية .
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 مخاطر السوقتابع /      39.1

 مخاطر العملة األجنبيةتابع /      أ(
 األساليب واإلفرتاضات املستخدمة يف اعداد حتليل احلساسية. يفهناك تغري خالل السنة  ال يوجد

 مخاطر معدالت أسعار الفائدة ب(
 تنشببأ خمبباطر معببدالت أسببعار الفائببدة عببادة مببن احتمببال تببأثري التغببريات يف معببدالت أسببعار الفائببدة علببى األرببباح املسببتقبلية أو القببيم العادلببة

ما حدد جملس االدارة مدى الشرائح الواجب اإللتزام هبا ملخاطر معدالت اسبعار الفائبدة وكبذلك مبدى احنرافبات فجبوات لألدوات املالية . ك
 أسعار الفائدة خالل فرتات معينة.

يبة وتقوم اجملموعة مبراقبة حساب املخصصات بإنتظام ، كمبا أن خطبط اجملموعبة بشبأن التحبوط موضبوعة ألهبداف احملافظبة علبى مراكزهبا املال
 ضمن تلك احلدود.

حتسباب ان معدالت الفائدة الفعلية )املعدالت الفعلية اجلارية( على األدوات املالية ذات الطبيعة النقدية هي تلك املعدالت اليت ينتج عنها ا
ى األدوات املاليبة، معبدالت القيمة اجلاريبة لبألداة املاليبة وذلبك عبن طريبق اسبتخدام طريقبة القيمبة احلاليبة.  وتعتبرب معبدالت الفائبدة الثابتبة علب

املعدالت تارخيية يتم ادراجها باستخدام طريقة التكلفة املطفأة ويف املقابل يتم استخدام املعدالت احلالية لقياس القيمة العادلة لألدوات ذات 
 املتغرية.

و  %1دالت أسعار الفائدة ، ترتاوح بني  +السنة بناء على تغريات معقولة يف معربح  / ( يوضح درجات احلساسية على )خسارهاجلدول التايل
( وبأثر رجعي من بداية السنة.  وتعترب تلك التغريات معقولة بناء على معدالت أسعار الفائدة يف %1 –و % 1: ترتاوح بني +  2015) 1% –

ز املايل اجملمع مع األخذ بعني االعتبار أن  على األدوات املالية للمجموعة احملتفظ هبا يف تاريخ بيان املرك بناء السوق.  متت عملية االحتساب
 األساليب واإلفرتاضات املستخدمة يف اعداد حتليل احلساسية. يفال يوجد هناك تغري خالل السنة  كافة املتغريات بقيت ثابتة.

 
 2015 ديسمرب 31  2016 ديسمبر 31 

     +1% -   1%     +1% -   1% 

 د.ك د.ك  د.ك د.ك 
 1,815,373 (1,815,373)  (2,188,742) 2,188,742 السنة / ربح )خساره(
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 تابع / مخاطر السوق    39.1
 المخاطر السعرية ج(
تغريات لتغريات يف أسعار السوق ، سواء كان السبب يف تلك املنتيجة ل األدوات املاليةهي خماطر احتمال تقلب قيمة  السعريةخاطر املإن 

 عوامل حمدده للورقة املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على مجيع األوراق املالية املتاجر هبا يف السوق .
مهات امللكية املدرجة املوجوده بشكل أساسي يف تتعرض اجملموعة ملخاطر التقلبات السعرية إلستثماراهتا ، خاصة املتعلقة باستثماراهتا يف مسا

ات الكويت واململكة املتحدة والواليات املتحدة االمريكية والربتغال واململكة العربية السعودية وديب . يتم تصنيف االستثمارات كاستثمار 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو "استثمارات متاحة للبيع" .

، ثمارية.  وتتم عملية التنويع تلكاطر الناجتة عن التقلبات السعرية الستثماراهتا يف األوراق املالية تقوم اجملموعة بتنويع حمافظها االستوالدارة املخ
 بناء على حدود موضوعة من قبل اجملموعة.

 األساليب واإلفرتاضات املستخدمة يف اعداد حتليل احلساسية. يفال يوجد هناك تغري خالل السنة 
دة / مت حتديد حساسية املخاطر السعرية بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية يف تاريخ التقرير . اذا تغريت اسعار األوراق املالية بالزيا

 ديسمرب ستكون كما يلي: 31للسنة املنتهية يف  حقوق امللكيهو السنة  / ربح (خسارة)فإن التأثري على  %10النقصان بنسبة 
 حقوق امللكيه  السنة ربح/  ة(خسار ) 

 
 برديسم 31

2016 

 ديسمرب 31
 2015 

 برديسم 31 

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك  د.ك د.ك 
 - -  46,082± 4,959± األرباح أو اخلسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 42,262± 5,889±  - -  استثمارات متاحة للبيع

 
وعة ملخاطر األسعار فيما يتعلق بإستثماراهتا غري املسعرة بشكل موثوق فيه بسبب العديد من ال ميكن حتديد حساسية تعرض اجملم

 الشكوك وعدم توفر معلومات موثوقة لتحديد األسعار املستقبلية هلذه اإلستثمارات.
 

 مخاطر االئتمان     39.2
ات املاليبة الوفبباء بالتزاماتبه جتبباه الطبرف اآلخببر مسببببا خمباطر االئتمببان هبي تلببك املخباطر الببيت تنبتج عببن عبدم قببدرة طببرف مبن أطببراف األدو 

بذلك خسارة الطرف اآلخر.  ان سياسة اجملموعة جتباه تعرضبها ملخباطر االئتمبان تتطلبب مراقببة تلبك املخباطر بشبكل دائبم.  كمبا حتباول 
يع تعامالهتا يف أنشطة خمتلفة.  كما يبتم اجملموعة عدم تركيز تلك املخاطر على أفراد أو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة أو من خالل تنو 

 احلصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.
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 مخاطر االئتمان / تابع    39.2

وامللخصة على  اجملمع ضمن األصول املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل ان مدى تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة
 النحو التايل:

 ديسمبر 31 

2016 

 ديسمرب 31 

2015 

 د.ك  د.ك 
 13,923,394  8,647,293 وشبه النقدالنقد 

 532,087  246,992 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر

 5,749,561  3,042,910 شركة زميلةقرض الشركاء يف 

 8,359,756  7,148,030 مدينون وارصدة مدينة أخرى

 2,016,963  487,027 مستحق من اطراف ذات صله

 26,000,708  22,669,789 استثمارات متاحة للبيع

 42,242,041  56,582,469 
 
 

تتجاوز أي من مل  21ستثمارات املتاحة للبيع املذكورة يف إيضاح ، واال18ارصده مدينه اخرى املذكورة يف إيضاح مدينون و بإستثناء 
االصول املاليه املوضحة أعاله مدة استحقاقها أو تعرضت الخنفاض يف القيمة. تراقب اجملموعة باستمرار عدم سداد حساب عمالئها 

ط خماطر اإلئتمان. تستخدم اجملموعة تقييمات واألطراف األخرى، املعرفني كأفراد أو كمجموعة، وتقوم بتضمني هذه املعلومات يف ضواب
ائتمانية خارجية و / أو حتصل على وتستخدم تقارير عن عمالئها واألطراف األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة. إن سياسة 

ه واليت مل تتجاوز مدة املالية أعال األصولاجملموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية. تعترب إدارة اجملموعة 
 استحقاقها ومل تتعرض الخنفاض يف قيمتها يف مجيع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءة ائتمانية عالية.

إن خماطر االئتمان اخلاصة بالنقد .بالنسبة للمدينني، إن اجملموعة غري معرضة ألي خماطر ائتمانية هامة من أي طرف من األطراف 
دة لدى البنوك والودائع قصرية األجل تعترب غري هامة حيث أن األطراف املقابلة عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية واألرص

 .39.3اإليضاح رقم عالية. إن املعلومات عن الرتكيزات اهلامة ملخاطر االئتمان األخرى مذكورة يف 
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 مواقع تمركز األصول    39.3

 

 حسب االقليم اجلغرايف كان كما يلي : املاليه اجملموعة يف مناطق جغرافية خمتلفة . ان توزيع االصول تعمل

 

دول مجلس 
التعاون 
 أوروبا أفريقيا آسيا الخليجي

الواليات 
المتحدة 
 المجموع األمريكية

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 2016يسمبر د 31في 

       األصول

 8,647,293 1,480 94,759 313,550 20,609 8,216,895 النقد وشبه النقد

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 246,992 - 1,964 - - 245,028 خالل األرباح او اخلسائر

 7,148,030 1,458,255 530,463 3,093,473 18,756 2,047,083 مدينون وارصدة مدينة أخرى

 3,042,910 - - - - 3,042,910 قرض الشركاء يف شركة زميلة

 487,027 - 198,128 - - 288,899 مستحق من أطراف ذات صلة

 22,669,789 10,941,164 1,400,201 1,468,525 41,989 8,817,910 استثمارات متاحة للبيع

 42,242,041 12,400,899 2,225,515 4,875,548 81,354 22,658,725 مجموع األصول

        2015ديسمرب  31يف 

       األصول

 13,923,394 184 85,567 260,295 321,324 13,256,024 وشبه النقدالنقد 

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 532,087 - 2,671 - - 529,416 خالل األرباح او اخلسائر

 8,359,756 359,916 557,639 2,206,455 302,293 4,933,453 مدينون وارصدة مدينة أخرى

 5,749,561 - - - - 5,749,561 قرض الشركاء يف شركة زميلة

 2,016,963 - 22,719 15,210 - 1,979,034 مستحق من أطراف ذات صلة

 56,582,469 14,157,300 1,498,774 1,425,012 193,426 35,173,687 استثمارات متاحة للبيع

 56,582,469 14,517,400 2,167,370 3,906,972 817,043 35,173,687 ولجمموع األص
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 إدارة مخاطر السيولة    39.4

التزاماهتا املالية عند استحقاقها. إن هنج اجملموعة يف إدارة املخاطر اليت تكمن يف عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بتلك إن خماطر السيولة هي 
ية، هذه املخاطر هو دوام التأكد، قدر اإلمكان، من توافر سيولة كافية للوفاء بالتزاماهتا عند االستحقاق، سواء يف ظل ظروف طبيعية أو قاس

 دون تكبد خسائر غري مقبولة أو املخاطرة بسمعة اجملموعة.
إلدارة  ،قام باعتماد إطار مناسب إلدارة خماطر السيولة حيثارة على عاتقه املسؤولية الكاملة عن إدارة خماطر السيولة يأخذ جملس اإلد

متوسط وطويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة. تقوم اجملموعة بإدارة خماطر السيولة عن طريق اإلبقاء على و  عمليات التمويل قصري
عن طريق املراقبة والرصد املتواصل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ية وتسهيالت االقرتاض االحتياطي املصرفاحتياطيات كافية، التسهيالت 

 املالية.  واخلصومومضاهاة تواريخ استحقاق األصول 
تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن  إىلبيان املركز املايل حيلل اجلدول التايل االلتزامات املالية للمجموعة على أساس الفرتة املتبقية من تاريخ 

أرصدهتا واحدة  سنةاملبالغ املتضمنة يف هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخصومة. تعادل األرصدة املستحقة خالل 
 املسجلة حيث أن تأثري اخلصم ليس جوهرياً.

   

 خالل سنة
 واحدة

 5من سنة الى 
 المجموع سنوات

 د.ك د.ك د.ك   2016ديسمبر  31

      المالية الخصوم

 62,652,236 13,592,750 49,059,486   دائنون وارصدة دائنة أخرى

 21,448,538 - 21,448,538   مستحق اىل أطراف ذات صلة

 194,304,431 144,337,797 49,966,634   قروض بنكية

 7,361,111 7,361,111 -   دفعات مستلمة مقدما من عمالء

   120,474,658 165,291,658 285,766,316 
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   2015ديسمبر  31
 خالل سنة

 واحدة
 5من سنة الى 

 المجموع سنوات
 د.ك د.ك كد.   المالية الخصوم

 1,292,668 - 1,292,668   بنك دائن

 68,673,380 19,953,918 48,719,462   دائنون وارصدة دائنة أخرى

 27,638,183 - 27,638,183   مستحق اىل أطراف ذات صلة

 190,483,464 148,863,762 41,619,702   قروض بنكية

 22,224,779 22,224,779 -   دفعات مستلمة مقدما من عمالء

   119,270,015 191,042,459 310,312,474 

 : 2016ديسمرب  31يف  اخلصوملالصول و فرتات االستحقاق 

 2016ديسمبر  31
 قل من سنةأ

 د.ك
 أكثر من سنة

 د.ك
 المجموع

 د.ك
    : االصول
 8,647,293 - 8,647,293 شبه النقدالنقد و 

 246,992 - 246,992 سائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخل

 17,249,063 - 17,249,063 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 487,027 - 487,027 مستحق من أطراف ذات صلة

 7,511,097 - 7,511,097 عقارات للمتاجرة

 22,669,789 22,669,789 - متاحة للبيع استثمارات

 10,826,813 10,826,813 - عقارات استثمارية

 41,103,181 41,103,181 - ركات زميلةاستثمار يف ش

 40,174,557 40,174,557 - الشهرة

 70,748,732 - 70,748,732 التطوير قيدعقارات 

 46,560,974 46,560,974 - اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 103,529,030 103,529,030 - ممتلكات وآالت ومعدات

 104,890,204 264,864,344 369,754,548 

    : الخصوم

 62,652,236 7,005,403 55,646,833 دائنون وارصدة دائنة أخرى

 21,448,538 - 21,448,538 مستحق اىل أطراف ذات صلة

 194,304,431 144,337,797 49,966,634 قروض بنكية

 7,361,111 - 7,361,111 دفعات مستلمة مقدما من عمالء

 134,423,116 151,343,200 285,766,316 

 
 

 



 

 76 ش.م.ك.ع –ات المالية الدولية شركة االستشار 

  والشركات التابعة لها
  البيانات المالية المجمعة

  2016ديسمبر  31
 

 

 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإع / تاب
 

  المالية إدارة المخاطروسياسات أهداف تابع / .     39
 إدارة مخاطر السيولةتابع /          39.4

 : 2015ديسمرب  31فرتات اإلستحقاق لألصول واخلصوم يف 

 2015ديسمبر  31

 قل من سنةأ
 د.ك

 أكثر من سنة
 د.ك

 المجموع
 د.ك

    : االصول

 13,923,394 - 13,923,394 شبه النقدالنقد و 

 532,087 - 532,087 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر

 20,006,220 - 20,006,220 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 2,016,963 - 2,016,963 مستحق من أطراف ذات صلة

 7,486,446 - 7,486,446 عقارات للمتاجرة

 26,000,708 26,000,708 - متاحة للبيع راتاستثما

 10,341,992 10,341,992 - عقارات استثمارية

 42,645,744 42,645,744 - استثمار يف شركات زميلة

 40,224,898 40,224,898 - الشهرة

 80,506,538 - 80,506,538 التطوير قيدعقارات 

 46,700,561 46,700,561 - اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 109,452,749 109,452,749 - ممتلكات وآالت ومعدات

 124,471,648 275,366,652 399,838,300 

    : الخصوم

 1,292,668 - 1,292,668 بنك دائن

 68,673,380 19,953,918 48,719,462  دائنون وارصدة دائنة أخرى

 27,638,183 - 27,638,183 مستحق اىل أطراف ذات صلة

 190,483,464 148,863,762 41,619,702 قروض بنكية

 22,224,779 - 22,224,779 دفعات مستلمة مقدما من عمالء

 141,494,794 168,817,680 310,312,474 
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 المجمعة يضاحات حول البيانات الماليةإتابع / 
 
 

 مخاطر التشغيل .41
الكافية أو القاصرة أو اخلطأ البشري أو تعطل األنظمة أو بسبب  إن خماطر التشغيل هي خماطر اخلسارة الناجتة من العمليات الداخلية غري

األحداث اخلارجية. توجد لدى اجملموعة منظومة من السياسات واإلجراءات اليت أقرها جملس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن حتديد وتقييم 
ومراقبة خماطر التشغيل كجزء من أنشطة إدارة املخاطر  ومراقبة خماطر التشغيل. تعمل اإلدارة على التأكد من إتباع السياسات واإلجراءات

 الشامل.
 

 أهداف ادارة مخاطر رأس المال .41
ان أهببداف اجملموعببة اخلاصببة بببادارة خمبباطر رأس املببال هببي الرتكيببز علببى مبببدأ االسببتمرارية للمجموعببة وحتقيببق العائببد املناسببب للمسببامهني، 

 وذلك من خالل استغالل أفضل هليكلة رأس املال.
 وم اجملموعة بادارة هيكلة رأس املال وعمل التعديالت الآلزمة ، على ضوء املتغريات يف الظبروف االقتصبادية واملتغبريات األخبرى املتعلقبةتق

 باملخبباطر املرتبطببة بأصببول اجملموعببة.  وللمحافظببة علببى هيكلببة رأس املببال أوتعببديلها، قببد تقببوم اجملموعببة بتعببديل املبببالغ املدفوعببة عببن أرببباح
 امهني وعوائد رأس املال على املسامهني أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات.املس

 يتكون هيكل رأس مال اجملموعة من البنود التالية:
 

 نسبة المديونية 

ان تكلفبة رأس املبال  تقوم إدارة خماطر اجملموعة مبراجعة هيكلة رأس املال على أساس نصف سنوي . كجزء من هذه املراجعة تعترب اإلدارة
 وخماطرها مرتبطة بكل فئة من فئات رأس املال. 

 ديسمبر 31 

2016 

 ديسمرب 31

2015 

 د.ك د.ك 
 190,483,464 194,304,431 املديونيات )أ(

 (12,284,280) (8,300,847) (16)ايضاح  وشبه النقدالنقد 

 178,199,184 186,003,584 صايف املديونيات

 89,525,826 83,988,232 (حقوق امللكية )ب

 %198 221% صايف املديونيات اىل نسبة حقوق امللكية

 : القروض قصرية وطويلة االجل.أ(    تعريف الدين

 ب(  تشمل حقوق امللكية كامل راس املال وإحتياطيات اجملموعة.
 

 




