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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة املسامهني الكرام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
بدايةةة كرةةكركم لتلميةةتكم الةةدعاة تمةةار انوت ةةاك السةةشاف لوةةركتكم ويوةةرس واارةةاة كعمةةا يلةةم الدارة ك م ة بةةني كيةةديكم الت ريةةر
السشاف لوركة الراية العاملية الع ارية ورركاهتا التابعة للسشة املالية املشتهية يف  13ديسة

 8132متمة شا ت ريةر ئي ةة الرةابةة الوةرعية وت ريةر

مراةب اتسابات بالضاسة إىل الميا ات املالية اجمل عة.
إرااين املسامهني :
إ إدارة "الرايةةة الع اريةةة" ةةةد بةةألص كةهةةا وهةةدئا رةةالا العةةام املةةا  8132لسةةتك اا ع ليةةة بية ااإلةةاا والسةتث ارات املاليةةة املتم يةةة
تشفيةةأا ة ةةة يلةةم الدارة يف بي ة كإلةةاا الوةةركة والت فةةي

التةةدر

ل ةركس املةةاا وإسةةملداد املسةةامهني تههةةهم يف ركس املةةاا ي ة بةةدك

تشفيأئا اعتمارا من عام  8132بشا علا املااس ة الهادره من اجل عية العامة غري العادية لعام . 8132
واست اعص حب دا هلل وعا ه التغلب علا الهعاب والتحديات اليت واوهص ع لية بي ااإلاا وعلةا ووةه اةهةاأل اارل العراعيةة الااةعةة
يف امل لكةةة اارد يةةة اةاويةةة والةةيت تعةةد مةةن ككة السةةتث ارات اةارويةةة ية واوهةةص الوةةركة إلةةعابة كمةةرية يلةةة ااعةاام السةةاب ه يف إ ةةاد
موملف لديه ال دره املالي ة علةا رةرا ع ةار كمةري املسةا ة يف ةش مةا يوةهده سةاا الع ةار ااردين مةن كسةاد يف المية وتراوة

ةاد يف كسةعار

الع ارات املثيله.
وبانعت اد علا تاويهات يلم إدارة الوركة واجلهاد املمشية املمأولة من ةمةش الدارة التشفيأيةة مت بية اارل ا ةدا املسسسةات اتكاميةة
اارد ية بأعلا ةي ة ساةيه .
إرااين املسامهني :
ك ةةا تعل ةةا ك يلةةم الدارة ةةةد بةةدك يف العةةام  8132ت ميةةخ ر ةةة ختفةةي

ركس املةةاا العانةةد عةةن اتاوةةة بشةةا علةةا املااس ةةة الهةةادره مةةن

اجل عيةة العامةةة غةري العاديةةة لعةام  8132وذلةةب بغةرل إسةةملداد املسةامهني تههةةهم يف ركس املةاا والمةةاليف يف يشةه  3171217111ديشةةار
كاييت .
وسي ا يلا املماليف اليت مت دسعها واسملدادئا من ةمش املسامهني تهههم يف ركس املاا وذلب مشأ مااس ة اجل عية العامة يف عام : 8132
 يف الع ةةام امل ةةا  8132اس ةةملد املس ةةامهني م ةةا ةي ت ةةه  373217111ديش ةةار ك ةةاييت وبشس ةةمة  %31.11م ةةن ركس م ةةاا الو ةةركة وال ةةأف يمل ةةيف
 3171217111ديشار كاييت .
 يف الع ة ةةام امل ة ةةا  8131اس ة ةةملد املس ة ةةامهني م ة ةةا ةي ت ة ةةه  078217111ديش ة ةةار ك ة ةةاييت وبشس ة ةةمة  %00.81م ة ةةن ركس امل ة ةةاا وال ة ةةأف يمل ة ةةيف
 071117111ديشار كاييت
 يف العام املا  8131اسملد املسامهني ما ةي ته  171217111ديشار كاييت وبشسمة  %11.3من ركس املاا والأف يمليف 271217111
ديشار كاييت.
وبألب يهمح إمجا ما إسملده املسامهني رالا ااعاام  8132و  8131و 8131ممليف ةدره  073217111ديشار كاييت كف ما سمته
 ( %22مبا يعادا  22سلسا ) من ركس املاا مشأ بد ت ميخ ر ة ختفي ركس املاا واسملداد املسامهني ل ي ة انسهم اليت مت ختفيمها من
ركس ماا الوركة .
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و ظرا ا الستث ارات املتم ية ةد تعأر علا الوركة الت ارج مشها اسماب متعل ه ب ميعة ئأه الستث ارات والظروف ااةتهاديه احملي ة هبا
سة اامةةر يلةةعم اسةةت رارية الوةةركة تةةني إةفةةاا الميا ةةات املاليةةة لعةةام  8130ليتسةةجمل جمللةةم الدارة املمة ةةةدما بة ذ اهلل تعةةاىل يف اسةةتك اا
الت ارج الشهان واارري.
وبشةةا عليةةه اإل ة بت فةةي

رككةةاا الوةةركة إىل اتةةد اادش املس ة اق بةةه للوةةركات الع اريةةة مبملةةيف  821كلةةد ديشةةار كةةاييت وتعةةديش اغ ةرال

الوركة لت ته ر علا رركة ردمات ع ارية وكألب ااسم التجارف باضاسة اةدمات الع ارية .
إرااين املسامهني :
إ ةةه ملةةن دواع ة سةةرورف وسةةرور مالن ة كعمةةا يلةةم الدارة  ،س ةةد ةةةرر يلةةم الدارة يف إوت اعةةه بتةةاري  8130/1/82التاإلةةية لكةةم
ب عت ةةاد تا ية اربةةاق ديةةة بشسةةمة  %18.2مةةن ال ي ةةة ااكيةةة للسةةهم الاا ةةد (كف  18.2سلسةةا لكةةش سةةهم) وب مجةةا ةةةدره مليةةا ديشةةار
كاييت ،علا املسامهني امل يدين يف سجالت الوركة يف تاري ا ع ةاد اجل عيةة العامةة لل سةامهني ،وذلةب بعةد مااس ةة اجل عيةة العامةة واجلهةات
امل تهة.
ئةةأا ك ةةا ياإل ة يلةةم الدارة بت فةةي

ركس مةةاا الوةةركة مب ةةدار 371217111د.ك ( مليةةا ومثالئانةةة و سةةا كلةةد ديشةةار كةةاييت ) مبةةا

سمته  %20.0من ركس املاا بسمب عدم اوة الوركة إليه تشفيأا ة ة إسملداد املسامهني تههةهم يف ركس املةاا ويايةش وةاش الوةركة
من واش ع ارف إىل واش ردمات ع اريه.
بةةألب يكةةا امجةةا مةةا يهةةش عليةةه السةةادة املسةةامهني مةةن ممةةاليف ماليةةة مشةةأ بةةد ت ميةةخ ر ةةة ختفةةي
 8132وبعةةد مااس ةةة اجل عيةةة العامةةة واجلهةةات امل تهةةة علةةا تا يعةةات ااربةةاق وختفةةي

ركس املةةاا العانةةد عةةن اتاوةةه يف عةةام

ركس املةةاا املاإل ة هب ةةا مةةن ةمةةش يلةةم الدارة يف

اجل عية العامة املامثلة لعام  8132املماليف التالية :
 ممليف ةدره  3172117111ديشار كاييت وبشسمة  % 01.1من ركس املاا اتج عن اسملداد دف تيجة ختفي

ركس املاا.

 ممليف ةدره  371117111ديشار كاييت تا ي ارباق دية بشسمة  %18.2من ركس املاا مبا يعادا  18.2سلسا للسهم الاا د .
ئأا دليش علةا اةاق اة ةة الةيت وضةعها يلةم ا لدارة اسةملداد املسةامهني ل ي ةة اسةه هم يف ركس املةاا والتةعام الدارة التشفيأيةة بتلةب اة ةة
اليت كتص بشتانج ا ابية علا املسامهني الكرام بوكش كعلا من املتاة .
ك ةةا إ يلةةم الدارة ةةةد ةةةرر مةةشح مملةةيف عوةةرة نف ديشةةار كةةاييت لةرنيم يلةةم الدارة عةةن عةةام  8132ظةةري وهادئةةا ومتابعتهةةا املمارةةرة
اع اا الدارة التشفيأية بشا علا التفاي

امل شاق ةا من يلم الدارة  ،عل ا بأ الوركة ليم هبا مشهب رنيم تشفيأف .

ورتامةةا سةةأا اهلل تعةةا ىل ك يكلةةش مسةةاعيشا ووهةةد ا بةةالتاسيخ ملةةا سيةةه اةةةري لا ششةةا اتميةةب وملسةةامهيشا الك ةرام يةةص ةيةةادة وتاويهةةات مةةرة
إلا ب الس ا كمري المالد املفدا وو عهده اامني وكةا رنةيم يلةم الةا را

فظهةم اهلل ،ك ةا كت ةدم بالوةكر إىل السةادة املسةامهني واىل

مالن كعما يلم الدارة ومجي العاملني علا وهادئم امل لهة .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

وسا براك ال م مان
رنيم يلم الدارة
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
اىل السادة املسامهني
رركة الراية العاملية الع ارية – ش.م.ك(.م فلة)
الكايص
التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
ة شا بتدةيخ الميا ات املالية اجمل عة لوركة الراية العاملية الع ارية ("الوركة انم") والوركات التابعة ةا ("اجمل اعة") ،واليت تتم ن بيا املركع
املا اجمل ك ا يف  13ديس  ، 8132وبيا اارباق كو اةسانر اجمل وبيا اارباق كو اةسانر والدرش الوامش اآلرر اجمل  ،وبيا
التغريات يف اا امللكية اجمل وبيا التدس ات الش دية اجمل للسشة املشتهية يف ذلب التاري  ،وانيما ات اا الميا ات املالية اجمل عة،
مبا يف ذلب مل ص السياسات احملاسمية اةامة.
بركيشا ،ك الميا ات املالية اجمل عة املرس ة تظهر بهارة عادلة ،من كاسة الشاا املادية ،املركع املا اجمل لل ج اعة ك ا يف  13ديس
 ،8132وعن تانج كع اةا اجمل عة وتدس اهتا الش دية اجمل عة للسشة املشتهية يف ذلب التاري وس ا لل عايري الدولية للت ارير املالية.
أساس إبداء الرأي
ل د ة شا بأع اا التدةيخ وس ا لل عايري الدولية للتدةيخ .ك مس الياتشا وسخ تلب املعايري ةد مت رر ها ض ن بشد مس اليات مراةب
اتسابات اا تدةيخ الميا ات املالية اجمل عة الاارد يف ت رير ا .ك ا ا شا مست لا عن اجمل اعة وس ا ملت لمات ميثاا اارالةية لل حاسمني
املهشيني الهادر عن اجمللم الدو ملعايري كرالةية احملاسمني  ،ك ا ة شا باللتعام مبس الياتشا اارالةية مبا يتااسخ م تلب املت لمات وميثاا
انرالةية .ا شا عت د بأ كدلة التدةيخ اليت هلشا عليها ،كاسية ومالن ة لتكا كساسا يف ابدا ركيشا.
الشك المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية
ك ا ئا ممني يف انيماق رةم  3.68اا الميا ات املالية اجمل عة ،ةرر مسامها الوركة انم استمعاد اإلاا الوركة انم رالا سملة سشتني تمدك
من  81مارس  .813.مل يتم اورا اية تعديالت يف ئأه الميا ات املالية اجمل عة ي ا ه من املتاة ا تااإلش اجمل اعة ا و تها لل ست مش
املشظار وعلا انةش ملدة انمث عور رهرا ال ادمة.
يوري ئأا انمر اىل وواد رب مادف يف ةدرة اجمل اعة علا انست رارية .ا ركيشا غري معدا سي ا يتعلخ هبأا انمر.
معلومات أخرى
ا اندارة مسسولة عن املعلامات انررا .تت ثش املعلامات ااررا بت رير يلم إدارة الوركة اام باستثشا الميا ات املالية اجمل عة وت رير
التدةيخ اةاأل بشا.
ا ركيشا اا الميا ات املالية اجمل عة ن يغ املعلامات انررا املرس ة وحنن ن مدف اف ركش من اركاا التأكيدات علا تلب
املعلامات.
سي ا يتعلخ بتدةي شا للميا ات املالية اجمل عة ،سا مسسوليتشا ئ ةرا ة املعلامات انررا وامثشا ال يام بألب ،ام بالشظر سي ا اذا كا ص
املعلامات انررا غري مت اب ة وائريا م الميا ات املالية اجمل عة املرس ة كو م معلاماتشا اليت مت اتهاا عليها كمثشا ع لية التدةيخ او غري
ذلب من اامار اليت ةد يواهبا ار ا مادية .وإذا ما استشتجشا ،بشا علا انع اا اليت ة شا هبا ،با ئشاك سعال ار ا مادية ض ن تلب
املعلامات انررا ،سامل لاب مشا بيا تلب اامار .ليم لديشا اف ر للت رير عشه يف ئأا الوأ .
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مسئولية االدارة حول البيانات المالية المجمعة
ا اندارة ئ اجلهة املسسولة عن اعداد وعرل تلب الميا ات املالية اجمل عة بوكش عادا وس ا لل عايري الدولية للت ارير املالية  ،وعن ظام
الممط الدارل الأف تراه مشاسما لت كيشها من اعداد الميا ات املالية اجمل عة بوكش راا من سروةات مادية ساا كا ص اجتة عن الغش كو
اة أ.
ونعداد تلب الميا ات املالية اجمل عة ،تكا ادارة اجمل اعة مسسولة عن ت ييم ةدرة اجمل اعة علا ي يخ انست رارية ،وانسهاق ،عشد اتاوة،
عن اامار املتعل ة بتح يخ تلب انست رارية وت ميخ ممدك انست رارية احملاسيب ،ما مل يكن بشية اندارة تهفية اجمل اعة كو اي اف ك و تها،
كو عدم تاسر كية بدانش كررا واةعية ساا اختاذ ئأا الورا .
مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
ا كئداسشا ئ اتهاا علا تأكيدات مع الة بأ الميا ات املالية اجمل عة ،بوكش متكامش ،رالية من سروةات مادية ،ساا كا ص اجتة عن
الغش كو اة أ ،واإلدار ت رير التدةيخ الأف حيتاف علا ركيشا .ا التأكيدات املع الة ئ تأكيدات عالية املستاا ،ولكشها ن تم ن بأ
مه ة التدةيخ املشفأة وسخ مت لمات املعايري الدولية للتدةيخ ،ساف تكتود دان ا اار ا املادية يف الة ووادئا .إ الفروةات ميكن ك
تشوأ من الغش كو اة أ وتعت مادية ساا كا ص مشفردة كو يت عة ،عشدما يكا من املتاة ك تسمثر علا ال رارات انةتهادية لل ست دم
بشا علا ما ورد يف تلب الميا ات املالية اجمل عة.
وكجع من مهام التدةيخ وسخ املعايري الدولية للتدةيخ ،ام مب ارسة الت ديرات املهشية وان تفاظ مبستاا من الوب امله يلة كع اا
التدةيخ .ك ا ك شا:
 ام بتحديد وت ييم خما ر الفروةات املادية يف الميا ات املالية اجمل عة ،ساا كا ص اجتة عن الغش كو اة أ ،وته يم وتشفيأ اورا ات
التدةيخ املالن ة اليت تتجاوب م تلب امل ا ر ،واتهاا علا كدلة التدةيخ الكاسية واملالن ة لتاسر لشا كساسا نبدا ركيشا.إ خما ر عدم
اكتواف الفروةات املادية الشاجتة عن الغش تعت كعلا من تلب امل ا ر الشاجتة عن اة أ ،ي ك الغش ةد يو ش تاا س ،كو تعوير،
كو أوسات م هادة ،كو عرل را ئ كو جتاو لورا ات الممط الدارل .
 استيعاب اورا ات الممط الدارل اليت ةا عالةة بالتدةيخ لغرل ته يم اورا ات التدةيخ املالن ة سب الظروف ،ولكن ليم لغرل
ابدا الركف اا سعالية اورا ات الممط الدارل لل ج اعة.
 ت ييم مالن ة السياسات احملاسمية املتمعة ومع الية الت ديرات احملاسمية امل م ة وانيما ات املتعل ة هبا واملعدة من ةمش اندارة.
 انستشتاج اا مالن ة است دام اندارة لألسم احملاسمية يف ي يخ ممدك انست رارية ،وبشا علا كدلة التدةيخ اليت هلشا عليها ،ساف
رر سي ا اذا كا ئشاك كمار وائرية ةان ة ومرتم ة بأ داث كو روف ةد توري اىل وواد ركاك وائرية اا ةدرة اجمل اعة علا
ي يخ انست رارية .واذا ما تاإللشا اىل وواد تلب الوكاك اجلائرية ،سا عليشا ك لفص ان تماه لألب ض ن ت رير التدةيخ واىل
انسها ات املتعل ة هبا ض ن الميا ات املالية اجمل عة ،كو يف الة ما اذا كا ص تلب انسها ات غري مالن ة ،ساف يسدف ذلب اىل
تعديش ركيشا .ا استشتاواتشا ساف تعت د علا كدلة التدةيخ اليت هلشا عليها ىت تاري ت رير التدةيخ .وم ذلب س ه ةد يكا ئشاك
ك داث كو روف مست ملية ةد تسدف اىل عدم ةدرة اجمل اعة علا ي يخ انست رارية.
 ت ييم ان ار العام للميا ات املالية اجمل عة من ا ية العرل والتشظيم والفحاا ،مبا يف ذلب انسها ات ،وسي ا اذا كا ص تلب الميا ات
املالية اجمل عة تعكم املعامالت واا داث املتعل ة هبا بوكش حي خ العرل الوامش بوكش عادا.
 اتهاا علا كدلة تدةيخ كاسية ومالن ة عن املعلامات املالية اةاإلة بالوركات او اا و ة ااررا الااردة ض ن اجمل اعة نبدا ركف
اا الميا ات املالية اجمل عة .ا شا مسسولا عن تاويه وانرراف علا وادا اع اا تدةيخ اجمل اعة .ن عاا املسسولني الا يدين عن ركيشا
اا اع اا التدةيخ اليت ة شا هبا.
ل د ة شا بالعرل علا اندارة  ،وض ن امار كررا ،ر ة وا ار وتاةيص التدةيخ واامار اجلائرية ااررا اليت مت اكتواسها ،مبا يف ذلب كية
اش ضعد وائرية يف ظام الممط الدارل اليت لفتص ا تمائشا كمثشا ع لية التدةيخ.
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تابع  /تقرير مراقب الحسابات المستقل
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
بركيشا ك الوركة انم يتفظ بسجالت حماسمية مشتظ ة وا الميا ات املالية اجمل عة والميا ات الااردة يف ت رير يلم ادارة الوركة انم سي ا
يتعلخ هبأة الميا ات املالية اجمل عة ،متف ة م ما ئا وارد يف تلب السجالت .وةد هلشا علا كاسة املعلامات وانيما ات اليت ركيشائا
ضرورية اغرال التدةيخ ،ك ا ك الميا ات املالية اجمل عة تتم ن مجي املعلامات اليت يت لمها ةا ا الوركات رةم ( )3لسشة  2016وننحته
التشفيأية وع د التأسيم والشظام ااساس للوركة انم ،والتعديالت الآل ة ةم ،وك اجلرد ةد كورف وس ا لألإلاا املرعية ،وك ه يف دود
املعلامات اليت تاسرت لشا ،مل ت رالا السشة املشتهية يف  13ديس  ، 8132خمالفات ا كام ةا ا الوركات والآلنحة التشفيأية كو ع د
التأسيم كو الشظام ااساس للوركة انم ،والتعديالت الآل ة ةم ،علا ووه يسنر ماديا يف واش الوركة انم كو مركعئا املا .

عمدالل يد حم د العيما ()CPA
(مراةب مررص رةم  49س ة ك)
ورا ص مثار تا – ال ام والعيما ورركائم

الكايص
 82يوليو 8134

13

البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 9218

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

اإليرادات
إلايف ايرادات تأوري الع ارات
ربح ( /رسارة) من بي ع ارات استث ارية
التغري بال ي ة العادلة لع ارات استث ارية
ربح من بي استث ارات اخنفمص ةي تها ساب ا بالكامش
ايرادات من ودان مراحبة
ايرادات اررا

ايماق

السشة املشتهية
يف  13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

8

90,773

245,297

9

35,000

)(20,280

9

)(285,488

7,000

165,181

-

46,592

62,743

36,930

13,143

88,988

307,903

المصاريف واالعباء االخرى
تكاليد ما فني
مهاريد ع امية وادارية
استهالك وا فا
(رسارة)  /ربح يايش ع لة اوشمية
(الخسارة)  /الربح قبل مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص
الزكاة
خمهص مسسسة الكايص للت دم العل
خمهص العكاة
(خسارة)  /ربح السنة
الخاص بـ :
مسامه الوركة انم
اتهص غري املسي رة
(خســارة)  /ربحيــة الســهس االساســية والمخففــة الخالــة بمســاهمي الشــركة االم
(فلس)

السنة المنتهية
في 13
ديسمبر

7

)(139,302

)(168,155

)(86,109

)(34,914

)(172

)(391

)(320

568

)(225,903

)(202,892

)(136,915

105,011

-

)(963

-

)(544

)(136,915

103,504

)(46,539

105,496

)(90,376

)(1,992

)(136,915

103,504

)(1.56

1.46

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية اجمل عة .
11

بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

(رسارة)  /ربح السشة

السنة المنتهية

السشة املشتهية

في  13ديسمبر

يف  13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

)(136,915

103,504

ايرادات شاملة أخرى :
المشاد اليت سيتم إعادة تهشيفها اىل بيا اارباق كو اةسانر اجمل يف سملات ن ة :
سروةات يايش اجتة من الع ليات ااوشمية

6,973

37,336

امجا اليرادات الواملة انررا

6,973

37,336

اجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

)(129,942

140,840

الخاص بـ :
مسامه الوركة انم

)(39,301

82,814

اتهص غري املسي رة

)(90,641

58,026

)(129,942

140,840

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية اجمل عة .

11

بيان المركز المالي المجمع
األلول
األلول غير المتداولة
امثاث ومعدات
ع ارات استث ارية
اإلاا غري مل اسة
استث ارات متا ه للمي
استث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر
االلول المتداولة
ذمم مديشة وكإلاا اررا
ودان مراحبة
د وكرإلدة لدا المشاك
مجموع األلول
حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
ركس املاا
ا تيا ةا اين
ا تيا ارتيارف
ا تيا يايش ع الت كوشمية
كرباق مر لة
اا امللكية راإلة مبسامه الوركة اام
اتهص غري املسي رة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم غير المتداولة
خمهص مكاسأة هناية اةدمة لل ا فني
الخصوم المتداولة
ذمم دانشة ورهام كررا

ايماق

د.ك

د.ك

8132

188

140

2,464,428

4,335,972

-

38

-

236,825

236,825

-

2,701,441

4,572,975

11

66,240

102,147

12

1,800,000

3,778,000

629,242

725,195

2,495,482

4,605,342

5,196,923

9,178,317

13

1,600,000

5,350,000

14

344,798

344,798

14

344,798

344,798

9

10

15

مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم

وفاء براك الطبطبائي
رئيس مجلس اإلداره

 13ديسمبر

 13ديس

8132

11,328

4,090

1,229,149

1,275,688

3,530,073

7,319,374

)(92,192

)(1,551

3,437,881

7,317,823

80,912

81,714

80,912

81,714

1,678,130

1,778,780

1,678,130

1,778,780

1,759,042

1,860,494

5,196,923

9,178,317

سليمان فهد السعيد
نائب رئيس مجلس االدارة

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية اجمل عة .
11

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الرليد في  3يناير
ختفي ركس املاا (ايماق )13
املعامالت م املسامهني
رسارة السشة
رسانر راملة كررا
امجا الدرش ( /اةسارة) الواملة للسشة
الرليد في  13ديسمبر 8132
8132

رأس
المـال
د.ك

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

الحصص غير
المسيطرة
المجموع
الفرعي
د.ك

المجموع

د.ك

د.ك

5,350,000

344,798

344,798

4,090

1,275,688

7,319,374

)(1,551

7,317,823

)(3,750,000

-

-

-

-

)(3,750,000

-

)(3,750,000

)(3,750,000

-

-

-

-

)(3,750,000

-

)(3,750,000

-

-

-

-

)(46,539

)(46,539

)(90,376

)(136,915

-

-

-

7,238

-

7,238

)(265

6,973

-

-

-

7,238

)(46,539

)(39,301

)(90,641

)(129,942

1,600,000

344,798

344,798

11,328

1,229,149

3,530,073

)(92,192

3,437,881

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية اجمل عة.
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تابع  /بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الرليد في  3يناير
ختفي ركس املاا (ايماق )13
املعامالت م املسامهني
تأمثري ا فا اةسانر اململاك ة يف رركة تابعة علا اتهص
غري املسي رة
ربح( /رسارة) السشة
رسانر راملة كررا
امجا (اةسارة)  /الدرش الوامش للسشة
احملاا اىل ان تيا
الرليد في  13ديسمبر 2017
2017

احتياطي
قانوني
د.ك

رأس
المـال
د.ك

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

الحصص غير
المسيطرة
أرباح
مرحلة
د.ك

المجموع
الفرعي
د.ك

المجموع

د.ك

د.ك

9,600,000

334,098

334,098

-

26,772

1,191,592

11,486,560

)(3,605,751

282218214

)(4,250,000

-

-

-

-

-

)(4,250,000

-

)(4,250,000

)(4,250,000

-

-

-

-

-

)(4,250,000

-

)(4,250,000

-

-

-

-

-

-

-

3,546,174

3,546,174

-

-

-

-

-

105,496

105,496

)(1,992

103,504

-

-

-

-

)(22,682

-

)(22,682

60,018

37,336

-

-

-

-

)(22,682

105,496

82,814

58,026

140,840

-

10,700

10,700

-

-

)(21,400

-

-

-

5,350,000

344,798

344,798

-

4,090

1,275,688

7,319,374

)(1,551

7,317,823

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية .
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بيان التدفقات النقدية المجمع
أنشطة التشغيل

(الخسارة)  /الربح قبل مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة
تعديالت:
استهالك وا فا
خمهص مكاسأة هناية اةدمة لل ا فني
التغري يف ال ي ة العادلة للع ارات انستث ارية
رسارة من بي ع ارات استث ارية
ايرادات مراحبة وإيرادات كررا
ربح من بي استث ارات اخنفمص ةي تها ساب ا بالكامش
التغريات يف اإلاا ورهام التوغيش :
ذمم مديشه وكإلاا اررا
ذمم دانشه ورهام اررا
املدساك من مكاسأة هناية اةدمة لل ا فني
لافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

احملهش من بي ع ارات استث ارية
ربح من بي استث ارات اخنفمص ةي تها ساب ا
اضاسات اىل امثاث ومعدات
ايرادات مراحبة وإيرادات كررا مستل ة
إلايف اتركة علا التغري يف وديعة ةهرية نوش
لافي النقد الناتج من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

تا يعات كرباق مدساعة
مماليف مدساعة لل سامهني تيجة ختفي ركس املاا
لافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
لافي (النقص)  /الزيادة في النقد وأرلدة بنكية
الش د وكرإلدة بشكية يف بداية السشة
النقد وأرلدة بنكية في نهاية السنة

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السشة املشتهية
يف  13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

)(136,915

105,011

172

391

11,304

18,987

285,573

)(7,000

)(35,000

20,280

)(46,592

)(75,886

)(165,181

-

)(86,639

61,783

57,644

33,652

18,690

)(23,526

)(12,106

)(71,580

)(22,411

329

1,635,000

3,779,720

)(165,181

-

)(183

-

24,855

66,075

1,978,000

472,000

3,802,853

4,317,795

)(7,664

)(5,387

)(3,868,731

)(3,927,338

)(3,876,395

)(3,932,725

)(95,953

385,399

725,195

339,796

629,242

725,195

ا انيما ات املميشة علا الهفحات  99 - 81توكش وع ا من ئأه الميا ات املالية اجمل عة .
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .3التأسيس والنشاط
تأسسةةص رةةركة الرايةةة العامليةةة الع اريةةة – ش.م.ك (م فلةةة) ("الوةةركة انم") بتةةاري  1ياليةةا
كوركة مسامهة كايتية م فلة .
تتم ن ائداف الوركة انم مجي اا و ة الع ارية ساا كا ص لهاحل الوركة كو لهاحل ك ةراف كرةرا وذلةب ا سةجاما مة ك كةام الوةريعة
السالمية .تت ثش ئأه اا و ة يف التا :
 متلب وبي وررا الع ارات وااراض وت ايرئا تساب الوركة دارش دولة الكايص وراروها وكألب إدارة كمالك الغري ،وكش ذلةب مبةا نخيالد اا كام املشهاأل عليها يف ال اا ني ال ان ة وما ظرته من الجتار يف ةسانم السكن اةاأل علا الشحةا الةأف هةص عليةه ئةأه
ال اا ني.
 متلب وبي وررا كسهم وسشدات الوركات الع ارية تساب الوركة س ط يف الكايص ويف اةارج. إعداد الدراسات وت د مي الستوارات يف اجملانت الع ارية بكاسة ك ااعها علا ك تتاسر الوروش امل لابة يف من يعاوا ت دمي ئأه اةدمة. متلب وإدارة الفشادا والشاادف الهحية واملراسخ السيا ية وإ ارئا واست جارئا. ال يةام بأع ةاا الهةيا ة املتعل ةة باملمةةاين والع ةارات امل لاكةة للوةركة وللغةةري مبةا يف ذلةب كع ةاا الهةةيا ة وتشفيةأ ااع ةاا املد يةة وامليكا يكيةةةوالكهربانية واملهاعد وكع اا تكييد اةاا مبا يكفش احملاسظة علا املماين وسالمتها.
إدارة وتوغيش واستث ار وإ ار واست جار الفشادا والشاادف واملاتيالت وبيات المياسة والسملا ات واملشتعئات واتدانخ واملعةارل
وامل ةةاعم والكاسيمليةةات واجمل عةةات السةةكشية واملشتجعةةات السةةيا ية والهةةحية واملوةةروعات الملوحييةةة والرياضةةية واحملةةالت وذلةةب علةةا خمتلةةد
الدروات واملستايات رامال مجي اةدمات ااإللية واملساعدة واملراسخ امللح ة هبا وغريئا من اةدمات الال مة ةا.
 تشظيم املعارل الع ارية اةاإلة مبواري الوركة الع ارية وذلب سب اا ظ ة املع اا هبا يف الا ارة. إةامة املعادات الع ارية وذلب سب اا ظ ة املع اا هبا يف الا ارة. متلب ااسااا التجارية واجمل عات السكشية وإدارهتا. استغالا الفاان املالية املتاسرة لدا الوركة عن ريخ استث ارئا يف حماسظ مالية تدار من ةمش رركات ووهات مت ههة. املسامهة املماررة لاض المشية ااساسةية لل شةا خ واملوةاري السةكشية والتجاريةة والهةشاعية بشظةام "المشةا والتوةغيش والتحايةش" ( )BOTوإدارةاملراسخ الع ارية بشظام (6)BOT
يف مجي اتانت ،س مجي ك و ة الوركة اام يتم تشظي ها وس ا ا كام الوريعة السالمية .تعت مجي ال رارات الهادرة عن جلشة الوريعة
ملعمة للوركة انم .
تتم ن اجمل اعة الوركة انم ،والوركات التابعة ةا  .ا تفاإليش الوركات التابعة ماضحة ض ن ايماق رةم . .
عشاا مكتب الوركه اام املسجش ئا  :أل.ب  8.821 :الهفاة  -31381 -دولة الكايص .
مت اعت اد اإلدار الميا ات املاليه اجمل عة من ةمش يلم إدارة الوركة انم بتاري  82يوليو  8134وئ راضعة ملااس ة اجل عية الع امية
لل سامهني.
8112

.8

م ةةا ن كةةام ةةةا ا الوةةركات التجاريةةة

بيان االلتزام

مت إعداد ئأه الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة وس ا لل عايري الدولية للت ارير املالية الهادرة من ةمش يلم معايري احملاسمة الدولية.
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 1.3المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
ئشاك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفملات السشاية اليت تمدك يف او بعد  3يشاير  8132واليت مت ت مي ها من ةمش اجمل اعة .سي ا يل
املعلامات اا ئأه املعايري اجلديدة:

املعيار او التفسري

املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4اادوات املالية :التهشيد وال ياس
املعيار الدو للت ارير املالية رةم  32انيرادات من الع اد م الع ال
معيار احملاسمة الدو رةم  91الع ار انستث ارف – تعديالت
معيار جلشة تفسريات املعايري الدولية للت ارير املالية رةم  88معامالت الع لة انوشمية والدسعة امل دمة

يفعش للفملات السشاية
اليت تمدك يف
 3يشاير
 3يشاير 8132
 3يشاير 8132
 3يشاير 8132
8132

المعيار الدولي للتقارير المالية رقس  – )IFRS 9( 9األدوات المالية

ةام يلم معايري احملاسمة الدولية ( )IASBباإلدار املعيار الدو للت ارير املالية رةم " 4اادوات املالية" ( )8139ما ميثش امتام ر ته نستمداا
معيار احملاسمة الدو رةم " 14اادوات املالية :التح خ وال ياس" .ي ام املعيار اجلديد بادراا تغريات واسعة الش اا علا تعلي ات معيار
احملاسمة الدو رةم  14سي ا يتعلخ بتهشيد وةياس انإلاا املالية ك ا ي ام ايما بادراا مناذج "رسارة انت ا ية متاةعة" وديد راأل
هبماش ةي ة انإلاا املالية .ي ام املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4كيما بت دمي تعلي ات وديدة اا ت ميخ حماسمة التحاش.
سي ا يل اجملانت الرنيسية لألمثر:
ا تهشيد وةياس انإلاا املالية يستشد اىل املعايري اجلديدة اليت تراع التدس ات الش دية التعاةدية لالإلاا ومناذج انع اا الأف
•
يتم سيه ادارهتا.
ا اف ئماش يف ال ي ة مم علا رسارة انت ا ية متاةعة يسجش علا الأمم التجارية املديشة وانستث ارات يف انإلاا من اك
•
الد يا املهشفة اليا كاستث ارات متا ة للمي وحمتفظ هبا ىت تاري انستح اا ،ما مل يتم تهشيفها كاستث ارات بال ي ة العادلة
من رالا انرباق او اةسانر وس ا لل عايري اجلديدة.
مل يعد بانمكا ةياس انستث ارات يف انسهم بالتكلفة اةها ئماش ال ي ة ومجي ئأه انستث ارات يتم ةياسها عاضا عن ذلب
•
بال ي ة العادلة .يتم عرل التغريات يف ال ي ة العادلة يف انرباق او اةسانر ما مل ت م الوركة بتهشيد هنان ن روعة سيه لعرضها
يف انيرادات الواملة ااررا.
اذا است رت الوركة بارتيار ريار ال ي ة العادلة لمع اةهام املالية ،عشدئا يتم عرل تغريات ال ي ة العادلة يف انيرادات
•
الواملة ااررا اىل اتد الأف ترتمط سيه تلب التغريات مب ا ر اننت ا اةاإلة باجمل اعة.
حيتاف املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4علا مثالث س ات تهشيد رنيسية لالإلاا املالية :م اسة بالتكلفة امل فأة ،ال ي ة العادلة من
رالا انيرادات الواملة انررا وال ي ة العادلة من رالا انرباق او اةسانر .ي ام املعيار حبأف س ات معيار احملاسمة الدو رةم 14
اةاإلة بانستث ارات احملتفظ هبا ىت تاري انستح اا ،ال رول واملديشني وانستث ارات املتا ة للمي .
بانضاسة اىل ذلب ،سا انرباق واةسانر الشاجتة عن ال ياس الال خ ندوات الدين امل اسة بال ي ة العادلة من رالا انيرادات الواملة
انررا يتم تسجيلها اآل ض ن اا امللكية وسيتم لها اىل انرباق او اةسانر تيجة انستمعاد او اعادة ال ياس.
م ذلب ،سا انرباق او اةسانر الشاجتة عن ال ياس الال خ نإلاا اا امللكية امل اسة بال ي ة العادلة من رالا انيرادات الواملة
انررا يتم تسجيلها اآل يف اا امللكية ولن يتم لها اىل انرباق او اةسانر تيجة انستمعاد .ك ا ا ايرادات تا يعات انرباق علا
ئأه انإلاا يتم مااإللة تسجيلها يف انرباق او اةسانر.
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بشا علا يليش انإلاا واةهام املالية لل ج اعة ك ا يف  3يشاير  8132والظروف اليت كا ص ماوادة يف ذلب التاري  ،ةامص ادارة
اجمل اعة بتحديد كمثر ت ميخ املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة علا الشحا التا :

التهشيد وال ياس:

سيتم ةياس استث ارات انسهم بال ي ة العادلة من رالا انيرادات الواملة انررا ي ا بع انستث ارات يف ادوات اا امللكية
اتالية مسئلة لتحديدئا ض ن س ة انستث ارات بال ي ة العادلة من رالا انيرادات الواملة انررا .ك ا ا انرباق و اةسانر علا ئأه
انستث ارات لن يتم بعد اآل لها اىل بيا انرباق او اةسانر تيجة ال ياس الال خ او انستمعاد .بانضاسة اىل ذلب ،مل تعد ئأه
انستث ارات راضعة نرتمار انخنفال يف ال ي ة.
ا الأمم املديشة حمتفظ هبا لتحهيش التدس ات الش دية التعاةدية ومن املتاة ا تسدف اىل تدس ات دية متثش س ط دسعات اإلش الدين
والفاندة .ئأا وةد ةامص اندارة بتحليش رهانص التدس ات الش دية التعاةدية لتلب اندوات واستشتجص باهنا تف باملعايري اةاإلة ب ياس
التكلفة امل فأة مباوب املعيار الدو للت ارير املالية رةم  .4لأا ،ن ياود ئشاك اوة نعادة ال ياس ةأه اندوات.
ياضح اجلدوا التا س ات ال ياس ااإللية مباوب معيار احملاسمة الدو رةم  14وس ات ال ياس اجلديدة مباوب املعيار الدو للت ارير املالية
رةم  4لكش س ة من س ات املاوادات املالية لل ج اعة ك ا يف  3يشاير 68132
معيار المحاسبة الدولي رقس
القيمة الدفترية
التصنيف
د.ك
725,195
ةرول ومديشا
3,778,000
ةرول ومديشا
96,286
ةرول ومديشا
236,825
استث ارات متا ة للمي
19

االلول المالية :
الش د وانرإلدة لدا المشاك
ودان مراحبة
ذمم مديشة واإلاا كررا
كوراا مالية  -غري مسعرة

مجموع االلول المالية
ن ياود ئشاك كمثر علا امل لابات املالية لل ج اعة وسيتم مااإللة ةياسها بالتكلفة امل فأة.
4,836,306

المعيار الدولي للتقارير المالية رقس
القيمة الدفترية
التصنيف
د.ك
725,195
التكلفة امل فأة
3,778,000
التكلفة امل فأة
96,286
التكلفة امل فأة
236,825
ال ي ة العادلة من رالا
انيرادات الواملة
ااررا
9

4,836,306

اخنفال ال ي ة:

يت لب املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4ا ت ام اجمل اعة بتسجيش رسانر اننت ا املتاةعة علا مجي اإلاةا املالية امل اسة بالتكلفة
امل فأة .تستشد رسانر اننت ا املتاةعة اىل الفرا بني التدس ات الش دية التعاةدية املستح ة وس ا للع د ومجي التدس ات الش دية اليت تتاة
اجمل اعة استالمها .يتم بعد ذلب رهم الش ص بالت ريب اىل معدا الفاندة الفعل انإلل لالإلش .ومباوب املعيار الدو للت ارير املالية
رةم  ،4ت ام اجمل اعة ب ياس رسانر اننت ا املتاةعة علا الشحا التا :
• رسانر اننت ا املتاةعة ملدة  38رهرا :تت ثش ئأه اةسانر يف اةسانر اليت تشتج عن ا داث اسملاضية حمت لة رالا انمث عور رهرا
بعد تاري الت رير؛ و
• رسانر اننت ا املتاةعة مدا اتياة :تت ثش ئأه اةسانر يف اةسانر اليت تشتج عن ا داث اسملاضية حمت لة علا مدا الع ر املتاة
لالداة املالية.
ةامص اجمل اعة بت ميخ هنج ممسط علا ئماش ةي ة الأمم املديشة واملاوادات انررا سب امل لاب واملس اق به مباوب املعيار .ك ا
ةامص اجمل اعة بتأسيم ي اعة خمههات تعت د علا ر ة اجمل اعة التارخيية ةسانر اننت ا معدلة لعاامش ت لعية حمددة لل ديشني والمي ة
انةتهادية.
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تاب  /اخنفال ال ي ة:

ةامص اندارة مبراوعة اإلاةا املالية بالتكلفة امل فاة للتأكد من وواد ئماش اضايف يف ال ي ة وةامص بانستشتاج با ه ن ياود اوة اف
ئماش اضايف.

مل ص اامثر علا ت ميخ املعيار الدو للت ارير املالية رةم :4

ك ا ئا مس اق به من ةمش ان كام ان ت الية لل عيار الدو للت ارير املالية رةم  ،4ارتارت اجمل اعة عدم تعديش معلامات امل ار ة للفملات
الساب ة خبهاأل مت لمات التهشيد وال ياس و مبا يف ذلب ئماش ال ي ة .ا املعلامات امل دمة لفملات امل ار ة ن تعكم ع اما مت لمات
املعيار الدو للت ارير املالية رةم  4بش مت لمات معيار احملاسمة الدو رةم .14
سي ا يل تفهيش التعديالت علا بيا املركع املا انستتا :
 3يناير
اعادة
 13ديسمبر
8132
تصنيفات
8132
د.ك
د.ك
د.ك
الول
236,825
236,825
استث ارات بال ي ة العادلة من رالا انيرادات الواملة ااررا
)(236,825
236,825
استث ارات متا ة للمي

المعيار الدولي للتقارير المالية رقس ( :)31االيرادات من العقود مع العمالء

مت استمداا املعيار الدو للت ارير املالية رةم ( )32مكا معيار احملاسمة الدو رةم " 32انيرادات"  ،ومعيار احملاسمة الدو رةم " 33ع اد
ان وا ات" وتفسريات حماسمية خمتلفة تتعلخ باليرادات  ،وئا يع مناذج ي خ وديد يعت د علا ممدك السي رة وباست دام م
ر اات يتم است دامها علا كاسة الع اد م الع ال .
اة اات اة م ةأا الش اذج ئ :
 تعريد الع د م الع يش. تعريد التعامات اندا يف الع د. يديد سعر املعاملة. تا ي سعر املعاملة علا التعامات اندا ك ا وا ت بالع د. تسجيش انيرادات عشد ةيام املشواة بتلمية التعامات اندا .ك ا يتم ن املعيار اررادات ئامة ،مثش:
• الع اد اليت تتم ن تاريد عدد امثشني كو ككثر من اةدمات كو المماعة – وكيد يتم ا تساب وتسجيش كش وعنية مت تشفيأئا علا ده
وذلب ض ن الملتيمات اليت يتاف علا عدة بشاد ،وكيد تاك سعر املعاملة ومىت تدمج الع اد.
• التاةيص – سي ا اذا ت لب تسجيش انيرادات رالا الفملة كو رالا ة حمددة من العمن.
• التسعري املتغري وخما ر اننت ا – واليت تشاةش كيفية معاجلة الملتيمات اليت يتاف علا كدوات سعرية متغرية كو ارنة (مثاا :تشفيأ
موملش) ك ا مت يدي بشد املعاةات علا انيرادات.
• ةي ة الاةص – مىت تعدا سعر الع د نغرال متايلية.
• كمار كررا حمددة تتم ن:
* امل ابش غري الش دف وم ايمة انإلاا.
* تكلفة الع اد.
* خ الرد وريارات الع ال انررا.
* ريارات املارد باعادة الورا .
* الكفانت.
* انإلش م ابش الاكيش.
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* الملريص.
* تعاي المرر.
* انتعاب امل دمة غري ال ابلة لالسملداد ،و
* إلفة انما ة وترتيمات الفاترة وان تفاظ.
سا ت ميخ املعيار مل يكن له اف كمثر وائرف علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة.

معيار المحاسبة الدولي رقس  01العقارات االستثمارية  -تعديالت

ا التعديالت علا معيار احملاسمة الدو رةم  91تاضح ا التحايالت اىل ،او من ،الع ارات انستث ارية م لابة س ط عشدما يكا ئشاك
تغري يف است دام الع ار مدعامة باندلة .ويمني التعديالت ةان ة الظروف الظائرة يف الف رة ( 22ك)(-د) ك ان ة كمثلة غري هرية من
اندلة با التغري يف انست دام ةد دث .ك ا ككد اجمللم ك التغري يف ية اندارة ،بشفسها ،ن ميثش دليش كاف با التغري يف انست دام
ةد دث .ا ادلة التغري يف انست دام ب ا تكا مل اسة.
التعديالت مل يكن ةا امثر وائرف علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة.

معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقس  88معامالت العملة االجنبية و الدفعة المقدمة

ت ام التفسريات مبراةمة اف سعر إلرف سيتم است دامه للتحايش عشدما تتم الدسعات او يتم استالمها م دما لالإلش او املهروف او انيراد
ذف الهلة .مت مال ظة ارتالف يف املسمت ة يف الظروف اليت ت ام املشوأة سيها بتسجيش التعام غري دف اتج عن الدسعة امل دمة .ا
انرتالف الشاتج عن ي ة ا بع املشوآت كا ص ت ام بتسجيش انيرادات باست دام سعر الهرف الفارف بالتاري الأف مت سيه تسجيش
انيرادات .يتشاوا املعيار ئأه املسألة بتاضيح ا تاري املعاملة لغرل يديد سعر الهرف الأف سيتم است دامه عشد التح خ املمدن
لالإلش او املهروف او انيراد (او وع مشه) ئا التاري الأف ت ام سيه املشوأة ممدنيا بتسجيش انإلش غري الش دف او انلتعام غري الش دف
الشاتج عن دس او استالم الدسعة امل دمة.
مل يكن لت ميخ ئأه التعديالت كف كمثر وائرف علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة.
 1.8المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
بتاري املهادةة علا ئأه الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة ،مت اإلدار بع املعايري والتعديالت والتفسريات من ةمش يلم املعايري الدولية ولكن
مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم ت مي ها ممكرا من ةمش اجمل اعة.
تتاة اندارة ك يتم تم كاسة التعديالت ض ن السياسات احملاسمية لل ج اعة للفملة ااوىل اليت تمدك بعد تاري تفعيش املعيار اجلديد كو التعديش كو
التفسري .ا املعلامات عن املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة املتاة ك يكا ةا ارتماش بالميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة مميشة كد اه.
ئشاك بع املعايري والتفسريات اجلديدة ةد مت اإلدارئا لكن ليم من املتاة ا يكا ةا اف تأمثري مادف علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة.

المعيار او التفسير

املعيار الدو للت ارير املالية رةم ( )16ع اد ال ار
معيار احملاسمة الدو رةم  3ومعيار احملاسمة الدو رةم  - 2التعديالت

يفعل للفترات السنوية
التي تبدأ في
 3يشاير
 3يشاير 8181
8134
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 1.8تابع /المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
المعيار الدولي للتقارير المالية رقس  – 31عقود االيجار
سيتم استمداا معيار احملاسمة الدو رةم  32والتفسريات الثالمثة املتعل ة به باملعيار الدو للت ارير املالية رةم  .3.ك ا سيتم تسجيش ع اد
ان ار يف بيا املركع املا علا ركش كإلش خ ا تفاك والتعام تأوريف.
مل ت م اندارة ىت اآل بالت ييم الكامش امثر املعيار وبالتا سه غري ةادرة علا ت دمي معلامات حمددة الك ية .م ذلب ،ومن اوش يديد
اامثر ،ت ام اندارة اليا مبا يل :
• اورا مراوعة كاملة جل ي انتفاةيات للت ييم سي ا اذا كا ص اف ع اد اضاسية ستهمح اآل ع د ا ار مباوب التعريد اجلديد لل عيار
الدو للت ارير املالية رةم .3.
• المص يف اف كم ا ت ا سيتم ت مي ه؛ اما الت ميخ الكامش بامثر روع او الت ميخ اجلعن بامثر روع (انمر الأف يع ا ه ن اوة
لتعديش ارةام امل ار ة) .ت ام ري ة الت ميخ اجلعن ايما بت دمي اعفا ارتيارف من اعادة الت ييم سي ا اذا كا ص الع اد حمش الش اش ئ ،
او يتاف علا ،ع د ا ار ،بانضاسة اىل انعفا ات انررا .ا المص يف اف من ئأه الأران الع لية سيتم ت مي ها ةا امر ئام نهنا
ريارات ملرة وا دة س ط.
• ت ييم اسها اهتا اتالية اةاإلة بالت ايش وع اد ان ار التوغيلية ن ئأه من احملت ش ا توكش اساس املماليف اليت سيتم ركلتها وتهمح
اإلاا خ ا تفاك .
• يديد اف ايما ات حماسمية ارتيارية ت مخ علا حمفظة ع اد ان ار وسي ا اذا كا ص ست ام باست دام تلب انستثشا ات.
• ت ييم انسها ات انضاسية الال مة.

معيار المحاسبة الدولي رقس  3ومعيار المحاسبة الدولي رقس  – 2التعديالت

تاضح تعديالت معيار احملاسمة الدو رةم  3ومعيار احملاسمة الدو رةم  2تعريد "املااد" وماا مة التعريد املست دم يف ان ار املفائي
واملعايري.
ن تتاة الدارة بأ ت ميخ التعديالت يف املست مش سيكا له كمثرا وائريا علا الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة.

 .0السياسات المحاسبية الهامة

إ السياسات احملاسمية اةامة وكسم ال ياس املست دمة يف إعداد الميا ات املالية اجمل عة ئ ك ا يل :

 0.3أساس االعداد
مت اعداد الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة علا كساس ممدك التكلفة التارخيية باستثشا استث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش
اآلرر والع ارات انستث ارية واليت مت ةياسها بال ي ة العادلة.
مت عرل الميا ات املالية اجمل عة بالديشار الكاييت ("د.ك )".وئ الع لة الرنيسية والعرل للوركة انم.
ارتارت اجمل اعة عرل"بيا انرباق او اةسانر والدرش الوامش اآلرر" يف ةان تني" :بيا انرباق او اةسانر" و "بيا انرباق او اةسانر
والدرش الوامش اآلرر".

91

تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 0.8أسس التجميع
مت جت ي الميا ات املالية للوركة اام والوركات التابعة ةا (ايماق . ).
تسي ر الوركة اام علا الوركة التابعة عشدما تتعرل ،او يكا ةا اتخ ،بعااند متغرية من مواركتها م املشوأة ويكا ةا ال درة علا
التأمثري علا تلب العااند من رالا سل تها علا املشوأة .يتم جت ي الوركات التابعة بالكامش من التاري الأف يتم سيه ش السي رة اىل
اجمل اعة ويتاةد جت يعها من التاري الأف تتاةد سيه تلب السي رة .يتم اعداد الميا ات املالية للوركات التابعة لتاري الت رير واليت ن تعيد
عن مثالمثة ارهر من تاري الت رير للوركة اام ب ست دام سياسات حماسمية ممامثلة .يتم ع ش التعديالت لتعكم تأمثري املعامالت اةامة
واا داث ااررا اليت ت بني ئأا التاري وتاري الت رير للميا ات املالية للوركة انم.
لغرل التج ي  ،مت أف كاسة املعامالت واارإلدة بني رركات اجمل اعة ،مبا يف ذلب اارباق واةسانر غري احمل ة من املعامالت بني
رركات اجمل اعة .و ي ك اةسانر غري احمل ة تيجة معامالت بي ااإلاا بني رركات اجمل اعة ةد مت عكسها اغرال التج ي  ،ان ك
تلب ااإلاا مت ارتمارئا لتحديد كف اخنفال يف ةي تها وذلب بالشسمة لل ج اعة ككش .مت تعديش املماليف املدروة يف الميا ات املالية
للوركات التابعة ،كيش ا وودت ،للتأكد من تا يد السياسات احملاسمية امل م ة لل ج اعة.
مت تسجيش اارباق كو اةسانر وانيرادات الواملة ااررا اةاإلة بالوركات التابعة اليت مت رراؤئا كو استمعادئا رالا السشة ،من تاري
اتيا ة اىل تاري انستمعاد.
ا اتهص غري املسي رة املدروة كجع من اا امللكية ،ميثش اجلع من كرباق كو رسانر وإلايف كإلاا الوركة التابعة اليت ن متتلكها
اجمل اعة .ت ام اجمل اعة بفهش انيرادات كو اةسانر الواملة للوركات التابعة بني مالك الوركة اام واتهص غري املسي رة وسخ هص
ملكية كش مشهم يف تلب الوركات.
عشد بي هة مسي رة يف الوركات التابعة ،سا الفرا بني سعر المي وإلايف ةي ة انإلاا بانضاسة اىل سرا الملمجة الملاك والوهرة
يسجش يف بيا انرباق كو اةسانر اجمل .
 0.1دمج األعمال
ت ام اجمل اعة باحملاسمة علا ع ليات دمج انع اا باست دام ري ة الورا  .يتم ا تساب اململيف احملاا من ةمش اجمل اعة للحهاا علا
السي رة علا رركة تابعة ك ج اك ال ي ة العادلة يف تاري الورا لألإلاا احملالة ،كو االتعامات املستح ة و اتهة يف امللكية املهدرة من
ةمش اجمل اعة ،واليت تتم ن ال ي ة العادلة اف اإلش كو إلتعام اتج عن ترتيمات اململيف احملت ش .يتم تسجيش تكاليد الورا عشد دومثها.
ي ام املوملف لكش ع لية دمج لالع اا ب ياس اتهة غري املسي رة يف هص املوملا اما بال ي ة العادلة او باتهة املكاس ة لهايف
انإلاا احملددة لل وملا.
اذا مت ي يخ ع لية دمج انع اا علا مرا ش ،سا ال ي ة العادلة بتاري الورا تهة ملكية املوملف احملتفظ هبا ساب ا يف هص املوملا
يتم اعادة ةياسها اىل ال ي ة العادلة ك ا يف تاري الورا وذلب من رالا انرباق واةسانر.
ت ام اجمل اعة بتسجيش ااإلاا اليت هلص عليها و اللتعامات اليت تكمدهتا من دمج ااع اا بغ الشظر عن ما اذا كا ص مسجلة
ساب ا يف الميا ات املالية للوركة املوملاه ةمش ع لية الورا  .يتم ةياس ااإلاا احملهاا عليها واللتعامات املتكمده بوكش عام ب ي ها العادلة
يف تاري اتيا ة.
 0.0االيرادات
يتم ةياس انيرادات علﯽ كساس امل ابش الأف تتاة اجمل اعة استح اةه س ع د م الع يش وتستثجمل املماليف اليت مت مجعها يابة عن ك راف
مثالثة .تعملف اجمل اعة باليرادات عشدما تشت ش اةدمة إىل ع يش .تتم اجمل اعة ع لية من م ر اات:
 63يديد الع د م الع يش
 68يديد التعامات اادا
 61يديد سعر املعاملة
 69ختهيص سعر املعاملة إىل التعامات اادا
 62انعملاف باليرادات عشد  /مبا ك التعامات  /التعامات اادا مستاساة.
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 0.0تابع /االيرادات
يتم يديد إمجا سعر املعاملة للع د بني التعامات اادا امل تلفة بشا علا كسعار المي الشسمية ال ان ة بأاهتا .سعر املعاملة للع د يستث
كف مماليف يتم مجعها يابة عن ك راف مثالثة.
يتم انعملاف باليراد إما يف وةص معني كو مبرور الاةص ،عشدما تكا اجمل اعة (كو ك ا) تليب التعامات اادا عن ريخ ش اةدمات
املاعادة إىل ع النها.
ت وم اجمل اعة بانعملاف مب لابات الع د لل ماليف املستل ة سي ا يتعلخ بالتعامات اادا غري املرضية وت دم ئأه املماليف ،إ وودت،
ك لابات كررا س بيا املركع املا  .وباملثش ،إذا كوسص اجمل اعة بالتعام كدا ةمش ك يهش علا امل ابش ،تعملف اجمل اعة إما بأإلش ع د
كو مستحخ،إ وود ،يف بيا املركع املا اةاأل هبا ،اعت ادا علا ما إذا كا ئشاك ر رر غري مرور الاةص م لاب ةمش استح اا
املماليف.
 0.1ايرادات ايجارات
يتم ا تساب ان ارات الشاجتة عن الع ارات انستث ارية ب ري ة ال سط الثابص علا مدة ان ار .
0.1

ايرادات مرابحة وايرادات مشابهة

0.2

الضرائـب

يتم إمثمات ايرادات املراحبات واليرادات املواهبة علا كساس سيب م  ،م اارأ بالعتمار اململيف ااإلل ال انم ومعدا الربح امل مخ.
 0.2المصاريف التشغيلية
يتم تسجيش املهاريد التوغيلية ض ن بيا اارباق كو اةسانر اجمل عشد است دام اةدمات امل دمة كو عشد دومثها.
0.2.3

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

0.2.8

الزكاة

0.9

األدوات المالية

يتسب هة مسسسة الكايص للت دم العل بشسمة  %3من ربح اجمل اعة اةاأل مبسامه الوركة اام اةاض للمريمة وس ا لع لية
ان تساب املعدلة بشا علا ةرار كعما يلم املسسسة والأف يشص علا ك اليرادات من الوركات العميلة والتابعة ،ومكاسآت كعما
يلم الدارة والتحايش إىل ان تيا ال ا اين ب استثشاؤئا من ربح السشة عشد يديد اتهة.
يتسب هة العكاة بشسمة
من  31ديس .8112
مباوب لاانح العكاة ،ن يس ح بمل يش كف رسانر إىل السشاات املست ملية كو ردئا لسشاات ساب ة.
%3

0.9.3

من ربح اجمل اعة اةاأل مبسامه الوركة اام وس ا ل رار و ارة املالية رةم  8112/22السارف املفعاا اعتمارا

التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق

يتم ي خ ااإلاا واةهام املالية عشدما تهمح اجمل اعة رسا يف اا كام التعاةدية لألداة املالية وت اس ممدنيا بال ي ة العادلة املعدلة
بتكاليد املعامالت ،باستثشا تلب املدروة بال ي ة العادلة من رالا انرباق كو اةسانر واليت ت اس ممدنيا بال ي ة العادلة .ال ياس الال خ
لألإلاا واةهام املالية ممني كد اه.
يتم إلغا ااإلش املا (وكيش ا كا ذلب مش م ا إلغا وع من ااإلش املا كو وع من ي اعة كإلاا مالية متواهبة) عشد:
• ا تها اتخ يف استالم التدس ات الش دية من ااإلش.
• يايش اجمل اعة ت ها يف استالم التدس ات الش دية من ااإلش كو كهنا كرأت علا عات ها التعاما بدس ئأه التدس ات الش دية املستل ة
بالكامش بدو تأرري كمري إىل رف رر مباوب ترتيمات "الت رير المي ".
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تابع /األدوات المالية

0.9.3

تابع /التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق

0.9.8

تصنيف الموجودات المالية

0.9.1

القياس الالحق لأللول المالية

ك .يايش اجمل اعة بوكش كساس مجي خما ر ومشاس ااإلش.
ب .مل ياا اجمل اعة ومل يتفظ ،علا حنا وائرف ،بكامش امل ا ر واملشاس املرتم ة بااإلش إن كهنا الص السي رة علا ااإلش.
عشدما ت ام اجمل اعة بتحايش اتخ يف استالم التدس ات الش دية من تلب ااإلاا املالية وعشدما تدرش اجمل اعة يف ترتيمات ال م والدس ومل
ت م بتحايش كاسة خما ر ومعايا ااإلش كو يايش السي رة علا ااإلش ،ويتح خ ااإلش اجلديد مب دار است رار سي رة اجمل اعة علا ئأا
ااإلش.
يتم إلغا انلتعام املا عشدما يتم الاسا بانلتعام كو إلغاؤه كو فاذه .عشدما يتم استمداا التعام ةانم بالتعام رر من فم امل ملل بوروش
خمتلف ة إىل د كمري كو ك يتم تغيري رروش انلتعام املا بوكش كمري س ئأا انستمداا كو التعديش يعامش ك لغا لاللتعام ااإلل وانعملاف
بالتعام وديد ،ويتم انعملاف بالفرا بني املماليف الدسملية املتعل ة بألب يف بيا انرباق كو اةسانر اجمل .
لغرل ال ياس الال خ ،يتم تهشيد املاوادات املالية إىل الف ات التالية عشد التح خ املمدن :
• املاوادات املالية بالتكلفة امل فأة
• املاوادات املالية بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر
يتم يديد التهشيد من رالا كش من:
• مناذج كع اا املشوأة لدارة املاوادات املالية
• رهانص التدس ات الش دية التعاةدية لألإلش املا .
ا لل ج اعة إورا ان ت ابات  /التعيني غري ال ابلة لإللغا عشد التح خ املمدن نإلش ما :
• ا لل ج اعة ارتيار ن روعة سيه لعرل التغريات الال ة يف ال ي ة العادلة نستث ار يف اا امللكية يف
الدرش الوامش اآلرر إذا مت استيفا معايري معيشة (ا ظر ايماق )4.9.3؛ و
• ا لل ج اعة تعيني ن روعة سيه نف استث ار دين يف بالتكلفة امل فأة كو معايري
ك اس بال ي ة العادلة من رالا انرباق او اةسانر إذا كا ذلب يلغ كو خيف بوكش كمري من عدم ت ابخ حماسيب.
أ) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم ةياس املاوادات املالية بالتكلفة امل فأة إذا كا ص املاوادات مستاسية للوروش التالية :
• يتم ان تفاظ هبا ض ن مناذج كع اا يهدف إىل ان تفاظ باملاوادات املالية ومج التدس ات الش دية التعاةدية
• الوروش التعاةدية لألإلاا املالية تسدف إىل التدس ات الش دية اليت ئ س ط مدساعات كإلش وساندة علا اململيف ااإلل ال انم
بعد التح خ املمدن  ،يتم ةياسها بالتكلفة امل فأة باست دام ري ة معدا الفاندة الفعل  ،اةها خمهص انخنفال يف ال ي ة .يتم أف
اةهم عشدما يكا تأمثري اةهم غري مادف.
تتكا ااإلاا املالية لل ج اعة بالتكلفة امل فأة مما يل :

ذمم مديشة وماوادات كررا

اةها خمهص كف مماليف ن ميكن يهيلها .يتم ر ب الديا املعدومة عشد

تسجش الأمم املديشة واملاوادات ااررا باململيف ااإلل
استح اةها.
يتم تهشيد الأمم املديشة اليت مل يتم تهشيفها يص كف من المشاد املأكارة كعاله علا كهنا "ماوادات كررا".

الش د ورمه الش د

يتكا الش د ورمه الش د من د وارإلدة لدا المشاك ون ختم مل ا ر ئامة من التغريات يف ال ي ة.
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تابع /األدوات المالية

 0.9.1تابع /القياس الالحق لأللول المالية
ب) األلول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

توت ش ئأه ااإلاا املالية بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر لل ج اعة علا انستث ار يف كسهم كوراا مالية ،واليت متثش
استث ارات يف كسهم اا امللكية مل تلد الوركات وتو ش كال من انسهم املسعرة وغري املسعرة.
عشد التح خ املمدن  ،ا لل ج اعة إورا ا ت اب غري ةابش للش (علا كساس اندوات) لتعيني استث ارات يف كدوات اا امللكية
كاستث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر .ن يُس ح بالتعيني بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر إذا مت
ان تفاظ بانستث ار يف ااسهم بغرل املتاورة كو إذا كا ئأا انستث ار م ابش ارا معملف به من ةمش املوملف يف ع لية دمج
انع اا.
يتم ان تفاظ باإلش ما لغرل املتاورة يف اتانت التالية:
• مت اتهاا عليه بوكش كساس لغرل بيعه يف ااوش ال ريب ؛ كو
• عشد التح خ املمدن س ه وع من حمفظة ادوات مالية حمددة ت ام اجمل اعة ب دارهتا م بعمها المع ولديها دليش علا منط سعل دي
جل كرباق ةهرية انوش؛ كو
• ئا موتخ (باستثشا املوت ات اليت ئ ع د ض ا ما كو كداة ياش حمددة وسعالة).
بعد ذلب ،يتم ةياسها بال ي ة العادلة م انعملاف بانرباق واةسانر الشاجتة عن التغريات يف ال ي ة العادلة يف الدرش الوامش اآلرر
واململاك ة يف ا تيا ال ي ة العادلة .يتم يايش الربح كو اةسارة اململاك ة إىل كرباق حمتجعة ض ن بيا التغريات يف اا امللكية اجمل .
يتم إمثمات تا يعات انرباق علا ئأه انستث ارات يف كدوات اا امللكية يف بيا انرباق كو اةسانر اجمل .
0.9.0

انخفاض قيمة األلول المالية

ختم مجي املاوادات املالية باستثشا املاوادات املدروة بال ي ة العادلة من رالا انرباق او اةسانر واستث ارات اا امللكية امل اسة
بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر لل راوعة علا ااةش يف تاري كش ت رير لتحديد ما إذا كا ئشاك كف دليش ماضاع علا
ك ااإلش املا كو ي اعة من ااإلاا املالية ةد اخنفمص ةي تها .يتم ت ميخ معايري خمتلفة لتحديد اخنفال ال ي ة لكش س ة من س ات
املاوادات املالية املاضحة كد اه.
ت وم اجمل اعة بتسجيش خمهص رسارة ةسانر اننت ا املتاةعة وا املاوادات املالية بالتكلفة امل فأة كو بال ي ة العادلة من رالا الدرش
الوامش اآلرر.
بالشسمة لل اوادات ال الية ،يتم ت دير رسارة اننت ا ال تاةعة علا ك ها الفرا بين التدس ات الش دية التعاةدية ال ستح ة لل ج اعة
وس ا للع د ومجي التدس ات الش دية الت تتاة ال ج اعة استالمها .يتم يدي ممليف رسانر اننت ا املتاةعة يف تاري كش ت رير لتعكم
التغريات يف خما ر اننت ا مشأ التح خ املمدن لالإلش املا املع .
يعد ةياس رسانر اننت ا املتاةعة دالة علا ا ت اا الت لد عن السداد ،كو اةسارة املع اة انسملاضية (كف جم اةسارة إذا كا ئشاك
ت هري) والتعرل عشد الت هري .يستشد ت ييم ا ت الية الت لد عن السداد واةسارة انسملاضية علا الميا ات التارخيية املعدلة بااس ة
معلامات مست ملية ك ا ئا ماضح كعاله .كما بالشسمة للتعرل عشد الت هري ،بالشسمة لل اوادات املالية ،س ذلب يتم متثيله بال ي ة
الدسملية انمجالية لألإلا س تاري الت رير.
ت ام اجمل اعة دان ا رسانر اننت ا املتاةعة مدا اتياة للأمم املديشة واملاوادات انررا .يتم ت دير رسانر اننت ا املتاةعة من ئأه
املاوادات املالية باست دام رسارة انت ا تارخيية لل ج اعة ،م تعديلها للعاامش اةاإلة باملديشني والظروف انةتهادية العامة وت ييم كش
من انجتاه اتا واملتاة للظروف يف تاري الت رير ،مبا يف ذلب ال ي ة العمشية للش اد عشد انةتما .
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0.9.1

التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

متثش رسارة اننت ا املتاةعة مدا اتياة رسانر اننت ا املتاةعة اليت ستشتج عن مجي اا داث انسملاضية احملت لة علا مدا الع ر املتاة
لألداة املالية .علا الش ي من ذلب  ،متثش رسارة اننت ا املتاةعة ملدة  38رهرا اجلع من رسارة اننت ا املتاةعة مدا اتياة املتاة ك
يشتج عن اا داث انسملاضية علا كداة مالية ممكشة رالا  38رهرا بعد تاري الت رير.
تعملف اجمل اعة بأرباق كو رسانر اخنفال ال ي ة يف بيا انرباق او اةسانر اجمل جل ي ااإلاا املالية م إورا تعديش م ابش علا ال ي ة
الدسملية اةاإلة هبا من رالا ساب خمهص اةسارة ،باستثشا انستث ارات يف كدوات الدين اليت يتم ةياسها بال ي ة العادلة من رالا
الدرش الوامش اآلرر ،واليت يتم من اولها إمثمات خمهص اةسارة يف الدرش الوامش اآلرر ومجعه يف ا تيا إعادة ت ييم انستث ار ،ون
خيف من ال ي ة الدسملية لالإلش املا يف بيا املركع املا اجمل .
إذا ةامص اجمل اعة ب ياس خمهص اةسارة اداة مالية مبمليف يعادا ةي ة رسارة اننت ا املتاةعة مدا اتياة س سملة الت رير الساب ة ،ولكشها
يدد س الت رير اتا ا ه مل يعد يتم الاسا بالوروش اةاإلة خبسارة اننت ا املتاةعة مدا اتياة ،ت ام اجمل اعة خمهص اةسارة مبمليف
يساوف رسارة اننت ا املتاةعة ملدة  38رهرا يف تاري الت رير اتا  ،باستثشا ااإلاا اليت مت است دام هنج ممسط سيها.
تتم ن اةهام املالية لل ج اعة ذمم دانشة وم لابات كررا.
يعت د ال ياس الال خ لل هام املالية علا تهشيفها علا الشحا التا :

امل لابات املالية بالتكلفة امل فأة

تدرج ئأه امل لابات باست دام ري ة معدا الفاندة الفعلية .ك ا مت تهشيد الأمم الدانشة وامل لابات ااررا ك لابات مالية .خبالف
تلب املدروة بال ي ة العادلة من رالا اارباق كو اةسانر.

ذمم دانشة ورهام كررا

يتم تسجيش الأمم الدانشة واةهام ااررا ملماليف سيتم دسعها يف املست مش عن بمان وردمات استل ص ساا إلدر هبا سااتري من ةمش
املارد ام مل تهدر.
 0.31التكلفة المطفأة لألدوات المالية
يتم ا تساب ئأه التكلفة باست دام ري ة الفاندة الفعلية اةها خمهص اخنفال ال ي ة .إ ع لية ان تساب تأرأ بعني انعتمار كف
عالوة كو رهم علا الورا وتتم ن تكاليد ورسام املعاملة اليت تعت وع ا ن يتجعك من سعر الفاندة الفعلية.
 0.33المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية
يتم إمثمات كاسة املومليات واملميعات "بال ري ة العادية" لألإلاا املالية بتاري املتاورة ،كف ،التاري الأف تتعهد سيه اجلهة بورا كو بي
ااإلش .إ الورا كو المي بال ري ة العادية ئ مومليات كو مميعات ااإلاا املالية اليت تت لب تسلي ها ض ن إ ار العمن املتعارف عليه
بوكش عام مباوب ال اا ني كو ااعراف الساندة يف الساا.
 0.38مقالة األدوات المالية
تتم امل اإلة بني ااإلاا واةهام املالية وإلايف اململيف املمني يف بيا املركع املا اجمل إذا كا ص ئشاك اا ةا ا ية الية ةابلة التشفيأ
مل اإلة املماليف املعملف هبا وتاود ية السداد علا كساس الهايف كو اسملداد ااإلاا وتساية اةهام يف وا د.
 0.31القيمة العادلة لألدوات المالية
تتحدد ال ي ة العادلة لألإلاا املالية املتاور هبا يف كسااا مالية مشظ ة بتاري كش ت رير ما بالرواك إىل ااسعار املعلشة يف الساا كو
عرول كسعار املتداوا (سعر الورا لل راكع ال ايلة وسعر العرل لل راكع ال هرية) ،بدو كف رهم لتكاليد املعاملة.
بالشسمة لألدوات املالية يف كسااا غري و ة ،تتحدد ال ي ة العادلة باست دام كساليب ت ييم مشاسمة .تتم ن ئأه ااساليب است دام
معامالت ديثة يف الساا بوروش جتارية حبتة كو الرواك إىل ال ي ة العادلة اتالية اداة كررا ممامثلة إىل د كمري ،كو يليش التدس ات
الش دية امل هامة كو مناذج ت ييم كررا.
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 0.30اختبار انخفاض قيمة األلول غير المالية
يتم إمثمات رسارة اخنفال ال ي ة باململيف الأف يتجاو ال ي ة الدسملية لألإلش كو و دة إ تاج الش د ال ي ة امل كن اسملدادئا ،اليت متثش ال ي ة
العادلة اةها التكاليد ىت المي وال ي ة التوغيلية كيه ا كك  .لتحديد ال ي ة التوغيلية ت ام الدارة بت دير التدس ات الش دية املست ملية
املتاةعة من كش و دة من و دات إ تاج الش د وكألب يديد معدا الفاندة املشاسب ن تساب ال ي ة اتالية لتلب التدس ات الش دية .إ
الميا ات املست دمة لورا ات ارتمار اخنفال ال ي ة ترتمط مماررة بآرر ماا ة معت دة لل ج اعة معدلة سب الال م نستمعاد تأمثري
ع ليات إعادة التشظيم ويسني ااإلش املست ملية .تتحدد عاامش اةهم إسراديا لكش و دة مشتجة للش د وتعكم ت ييم الدارة لسجالت
امل ا ر املعشية ،مثش عاامش خما ر الساا وعاامش امل ا ر املرتم ة بأإلش حمدد.
يتم ي يش كف رسارة اخنفال يف ال ي ة بالتشاسب علا ااإلاا ااررا يف الا دة املالدة للش د .وباستثشا الوهرة ،يتم إعادة ت ييم مجي
ااإلاا ن ا للتح خ من وواد مسررات علا ك رسارة انخنفال يف ال ي ة املدروة ساب ا مل تعد ماوادة .يتم عكم رسانر
انخنفال يف ال ي ة عشدما تعيد ال ي ة املسملدة للا دة املالدة للش د عن ةي تها الدسملية.
 4.15عقارات استثمارية
متثش الع ارات انستث ارية تلب الع ارات احملتفظ هبا لغرل التأوري و /كو لغرل العيادة يف سي تها ،ويتم حماسمتها باست دام مناذج ال ي ة
العادلة.
يتم ةياس الع ارات انستث ارية ممدنيا بالتكلفة ،مبا يف ذلب تكاليد ع لية الورا  .يتم ن ا اعادة ةياس تلب الع ارات انستث ارية
بال ي ة العادلة علا اساس سردف عن ريخ ت يي ات من ةمش م يي ني ع اريني مست لني و يتم ادراوها ض ن بيا املركع املا اجمل  .يتم
تسجيش التغريات يف ال ي ة العادلة يف بيا اارباق او اةسانر اجمل .
يتم عدم العملاف بالع ارات الستث ارية عشدما يتم الت لص مشها او ععةا عن الست دام بوكش دانم ي ن ياود مكاسب اةتهادية
متاةعة بعد الت لص مشها .يتم العملاف باف ربح كو رسارة من ععا او الت لص من ع ار استث ارف يف بيا الدرش اجمل للسشة اليت مت
سيها الععا او الت لص لألب الع ار الستث ارف.
تتم التحايالت اىل او من الع ارات انستث ارية س ط عشدما يكا ئشاك تغري يف انست دام .بالشسمة للتحايش من الع ار انستث ارف اىل
ع ار يوغله املالب ،سا التكلفة املعت ة لل حاسمة الال ة ئ ال ي ة العادلة بتاري التغري يف انست دام .ساذا اإلمح الع ار الأف يوغله
املالب ع ارا استث اريا ،عشدئا ت ام اجمل اعة با تساب ئأا الع ار وس ا للسياسة الظائرة ض ن بشد امل تلكات واآلنت واملعدات ىت
تاري التغري يف انست دام.
 0.31ممتلكات ومعدات
تدرج امل تلكات واملعدات بالتكلفة اةها انستهالك اململاكم وكف اخنفال يف ال ي ة .ت وم اجمل اعة باستهالك ئأه امل تلكات واملعدات
باست دام ري ة ال سش الثابص بااسعار امل درة لالستهالك الكامش لتكلفة امل تلكات واملعدات علﯽ مدا اع ارئا ان تاوية املتاةعة.
يتم مراوعة الع ر ال تاو و ري ة الستهالك دوريا للتأكد من ك ال ري ة وسملة الستهالك تت ارا م الش ط املتاة لل شاس انةتهادية
الشاجتة من بشاد امل تلكات.
يتم تحدي ت ديرات ال ي ة ال تم ية املادية وت ديرات الع ر ال تاو علا الشحا ال لاب ،ولكن علا ااةش سشايا.
عشد بي كو استمعاد املاوادات ،يتم أف تكلفتها وانستهالك اململاكم من اتسابات ويتم انعملاف بأف ربح كو رسارة اجتة عن
استمعادئا يف بيا انرباق او اةسانر والدرش الوامش اآلرر اجمل .

31

تابع /إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .0تابع /ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 0.32مخصصات وألول والتزامات طارئة
يتم تسجيش امل ههات عشدما يكا علا اجمل اعة التعام ا ةا اين كو استدن تيجة تدث ماض ويكا ئشاك ا ت اا ال لب من
اجمل اعة تدسخ مهادر اةتهادية إىل اةارج ويكا بالمكا ت دير املماليف بوكش مامثاا سيه .إ تاةيص كو ممليف ئأا التدسخ ةد يظش غري
مسكد.
يتم ةياس امل ههات بالشف ات امل درة امل لابة لتساية انلتعام اتا استشادا إىل الدليش ااكثر ومثاةا واملتاسر بتاري الميا ات املالية ،مبا يف
ذلب امل ا ر والت ديرات غري املسكدة املرتم ة بانلتعام اتا  .و يث ا ياود عدد من انلتعامات امل امثلة ،سا ا ت الية لب تدسخ يف تساية
يدد بالشظر يف دروة انلتعامات ككش .ك ا يتم رهم امل ههات إىل ةي ها اتالية ،ي تكا ال ي ة العمشية لل اا مادية.
ن يتم إمثمات ااإلاا احملت لة يف الميا ات املالية اجمل عة لكن يتم السهاق عشها عشد ا ت اا دوث تدس ا ديا لل شاس انةتهادية.
ن يتم إمثمات انلتعامات ال ارنة يف بيا املركع املا اجمل لكن يتم السهاق عشها إن إذا كا ا ت اا التدس ات الش دية لل اارد املت ثلة يف
املشاس انةتهادية بعيد.
 0.32حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح
ميثش ركس املاا ال ي ة انكية لألسهم املهدرة واملدساعة.
يتكا ان تيا ال ا اين من كرباق الفملة اتالية والساب ة وس ا ملت لمات ةا ا الوركات وع د التأسيم والشظام ااساس للوركة اام.
تتم ن المشاد ااررا ت اا امللكية ما يل :
 ا تيا يايش الع الت ااوشمية – والأف يتكا من سروةات يايش الع الت ااوشمية الشاجتة عن يايش الميا ات املالية ملشوآتاجمل اعة اليت ةا ع لة ت رير خمتلفة عن الوركة اام.
 ا تيا التغريات الملاك ة يف ال ي ة العادلة – والأف يتكا من اارباق واةسانر املتعل ة باستث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرشالوامش اآلرر.
تتم ن اارباق املر لة كاسة اارباق املر لة للفملة اتالية والساب ة .ومجي املعامالت م املالكني تسجش بهارة مشفهلة ض ن اا امللكية.
تدرج تا يعات اارباق املستح ة لل سامهني ض ن اةهام ااررا عشد اعت اد تلب التا يعات يف اوت اك اجل عية العامة.
0.39

ترجمة عملة أجنبية

0.39.3

عملة التشغيل والعرض

0.39.8

معامالت بالعمالت األجنبية واألرلدة

مت عرل الميا ات املالية اجمل عة بالديشار الكاييت وئا كيما ع لة التوغيش للوركة اام .ت ام كش مشوأة يف اجمل اعة بتحديد ع لتها التوغيلية
اةاإلة هبا وةياس المشاد املدروة يف الميا ات املالية لكش مشوأة باست دام تلب الع لة التوغيلية.
يتم يايش معامالت الع لة انوشمية اىل الع لة الرنيسية لل شوأة املعشية يف اجمل اعة باست دام اسعار الهرف الساندة يف تااري املعامالت
(سعر الهرف الفارف) .ا ارباق ورسانر الهرف انوشيب الشاجتة عن تساية مثش تلب املعامالت وعن اعادة ةياس المشاد الش دية امل امة
بالع لة انوشمية باسعار الهرف يف هناية السشة املالية تسجش يف انرباق او اةسانر .بالشسمة للمشاد غري الش دية ،نيتم يتم اعادة ترمجتها يف
هناية السشة ويتم ةياسها بالتكلفة التارخيية (ياا باست دام اسعار الهرف يف تاري املعاملة) ،باستثشا المشاد غري الش دية امل اسة بال ي ة
العادلة واليت يتم ترمجتها باست دام اسعار الهرف يف التاري الأف مت سيه يديد ال ي ة العادلة .ا سروا التحايش علا ااإلاا الغري دية
املهشفة بال ي ة العادلة من رالا اارباق واةسانر تدرج كجع من ارباق كو رسانر ال ي ة العادلة يف بيا اارباق كو اةسانر اجمل وااإلاا
املتا ة للمي متم شة يف التغريات اململاك ة بال ي ة العادلة املدروة ض ن اليرادات الواملة ااررا.
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تابع /ترجمة عملة أجنبية

0.39.1

العمليات األجنبية

عشد جت ي الميا ات املالية لل ج اعة يتم يايش كاسة كإلاا ورهام ومعامالت رركات اجمل اعة إىل الديشار الكاييت إذا كا ص ع لتها بغري
الديشار الكاييت .إ ع لة التوغيش لوركات اجمل اعة ب يص ك ا ئ دو تغيري رالا سملة الميا ات املالية.
عشد التج ي مت يايش ااإلاا واةهام إىل الديشار الكاييت سب سعر الةفاا بتاري الميا ات املالية .مت التعامش م الوهرة والتعديالت
بال ي ة العادلة ،الشاجتة عن امتالك مشوأة كوشمية كأإلاا ورهام للوركة ااوشمية يتم ترمجتها إىل الديشار الكاييت بسعر الةفاا .مت يايش
اليرادات واملهروسات إىل الديشار الكاييت مبتاسط سعر التحايش علا مدا سملة الميا ات املالية .يتم إمثمات سروةات الهرف ض ن الدرش
الوامش اآلرر وإدراوها يف اا امللكية ض ن ا تيا يايش ع لة كوشمية .عشد استمعاد ع لية كوشمية يتم إعادة تهشيد الفروةات
اململاك ة لتحايش الع لة ااوشمية املثمتة يف اا امللكية إىل بيا انرباق كو اةسانر اجمل وتثمص كجع من الربح كو اةسارة عشد
انستمعاد.
 0.81مكافأة نهاية الخدمة
ت دم الوركة اام معايا هناية اةدمة ملا فيها .إ استح اا ئأه املكاسأة يستشد عادة إىل الراتب الشهان وإىل اا مدة ردمة املا فني
وخيم لمتام سملة ردمة معيشة كحد كدش .تستحخ التكلفة املتاةعة ةأه املعايا ااا سملة الم ا يف الا يفة .ويتم يديد امل هص غري امل اا
باململيف املستحخ الدس لكش ما د تيجة لهنا الوركة ردماهتم بتاري الت رير.
بالشسمة لل ا فني الكايتيني ،بانضاسة اىل مكاسأة هناية اةدمة ،ت ام اجمل اعة بت دمي مسامهات إىل املسسسة العامة للتأميشات انوت اعية كشسمة
من مرتمات املا فني.
 0.83معامالت مع اطراف ذات للة
تت ثش ان راف ذات الهلة بأعما يلم اندارة واملا فني التشفيأيني وكعما العانلة امل ربني والوركات اليت ميلكا سيها هها رنيسية.
يتم اعت اد املعامالت م ك راف ذات إللة من ةمش اندارة .

 .1أحكام اإلدارة الهامة والتقديرات غير المؤكدة

إ إعداد الميا ات املالية اجمل عة لل ج اعة يت لب من إدارة اجمل اعة وض ك كام وت ديرات واسملاضات تسمثر علا املماليف املدروة لإليرادات
واملهروسات وااإلاا واةهام والسهاق عن اةهام احملت لة يف هناية سملة الميا ات املالية .ولكن عدم التأكد من ئأه انسملاضات
والت ديرات ميكن ك يسدف إىل تانج تت لب تعديالت وائرية يف ال ي ة الدسملية لألإلش كو انلتعام املتأمثر يف املست مش.

 1.3األحكام الهامة لإلدارة
ةامص الدارة عشد ت ميخ السياسات احملاسمية لل ج اعة ،بأرأ اا كام التالية ،واليت تسمثر بوكش كمري علا املماليف املدروة يف الميا ات
املالية:
1.3.3

تقييس نموذج االعمال

1.3.8

أحكام تحديد أوقات الوفاء بالتزامات االداء

ت وم اجمل اعة بتهشيد املاوادات املالية بعد إورا ارتمار مناذج انع اا (يروا انشالك علﯽ السياسة احملاسمية لمشاد اادوات املالية س
انيماق  .)4.9يتم ن ئأا انرتمار اتكم الأف يعكم مجي اادلة ذات الهلة مبا يف ذلب كيفية ت ييم كدا ااإلاا وةياس كدانها
وامل ا ر اليت تسمثر علا كدا ااإلاا .تعت املراةمة وع ا من الت ييم املتااإلش لل ج اعة اا ما إذا كا مناذج انع اا الأف يتم
ان تفاظ باملاوادات املالية املتم ية سيه مشاسما وإذا كا من غري املشاسب ما إذا كا ئشاك تغيري يف مناذج انع اا وبالتا تغيريا مست مليا
علا تهشيد تلب ااإلاا.
إ يديد ما إذا كا انلتعام اةاأل مبعايري اادا املشهاأل عليه يف املعيار الدو للت ارير املالية  32سي ا يتعلخ بش ش السي رة علا الممان
إىل الع ال الأف مت استيفاؤه يت لب ك ا ئاما.
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1.3

تابع /األحكام الهامة لإلدارة

1.3.1

القيس العادلة لاللول والخصوم المقتناة

1.3.0

تقييس السيطرة

1.3.1

تصنيف العقارات

يت لب يديد ال ي ة العادلة لالإلاا واةهام واةهام ال ارنة تيجة لدمج انع اا ك ا ئاما.
عشد يديد السي رة ،س الدارة تراع ما إذا كا ياود لدا اجمل اعة ال درة الع لية لتاويه اا و ة ذات الهلة بالوركة املستث ر سيها
لتح يخ إيرادات لشفسها .إ ت ييم اا و ة وال درة املتعل ة باست دام سي رهتا للتأمثري علا خمتلد العااند يت لب ك كاما ئامة.
تت أ اندارة ال رار عشد يا ة ع ار معني ساا كا ب تهشيفه كع ار لل تاورة او ع ار استث ارف .ا مثش ئأه ان كام عشد اتيا ه
ستحدد ن ا ما اذا كا ص ئأه الع ارات ست اس ن ا بالتكلفة ،او ال ي ة احمل ة ايه ا اةش ،او بال ي ة العادلة.
ت ام اجمل اعة بتهشيد الع ار كع ار لل تاورة اذا مت يا ته بهفة اساسية بغرل بيعه ض ن واش انع اا العادية.
وت ام اجمل اعة بتهشيد الع ار كع ار استث ارف اذا مت يا ته لتح يخ ايرادات من تأوريه او لرس ةي ته او نست دامات مست ملية غري
حمددة.
 1.8التقديرات غير المؤكدة
إ املعلامات اا الت ديرات وانسملاضات اليت ةا كئم اامثر علا ي خ وةياس ااإلاا واةهام واليرادات واملهاريد مميشة كد اه .ةد
ختتلد الشتانج الفعلية بهارة وائرية عن تلب الت ديرات.
1.8.3

انخفاض قيمة االلول المالية

1.8.8

القيمة العادلة لألدوات المالية

يش اف ةياس رسانر اننت ا امل درة علا ت ديرات اةسارة يف الة الت لد عن السداد وا ت اا العجع عن السداد .اةسارة انسملاضية
املع اة ئ ت دير لل سارة الشار ة يف الة الت لد عن السداد من ةمش الع يش .ا ت اا الت هري ئا ت دير ن ت اا الت لد عن السداد
يف املست مش .استشدت اجمل اعة إىل ئأه الت ديرات باست دام معلامات مست ملية مع الة وةابلة للدعم ،واليت تستشد إىل اسملاضات للحركة
املست ملية مل تلد احملركات انةتهادية وكيفية تأمثري ئأه العاامش علا بعمها المع .
يتم ع ش ت دير لل مليف ال ابش للتحهيش للأمم املديشة عشدما يكا يهيش اململيف بالكامش غري حمت ش .بالشسمة لل ماليف اةامة الفردية ،يتم
إورا ئأا الت دير علا كساس سردف .كما بالشسمة لل ماليف غري اةامة بوكش سردف ،واليت سات ماعد استح اةها ،سيتم ت يي ها بوكش مجاع
ويتم ت ميخ خمهص وس ا ل اا الفملة العمشية املستح ة ،بشا علا معدنت انسملداد التارخيية.
ت ام اندارة بت ميخ ت شيات ت ييم لتحديد ال ي ة العادلة لالدوات املالية عشدما نتتاسر ئشاك اسعار ساا وط .وئأا يت لب من اندارة
ت اير ت ديرات واسملاضات استشادا اىل مع يات ساةية وذلب باست دام بيا ات مرإلادة سيتم است دامها من ةمش املتداولني يف الساا يف
تسعري انداة املالية .ساذا كا ص تلب الميا ات غري مرإلادة ،ت ام اندارة باست دام اسمش ت ديراهتا .ةد ختتلد ال يم العادلة امل درة لالدوات
املالية عن انسعار الفعلية اليت سيتم ي ي ها يف معاملة علا اسم جتارية بتاري الت رير.
1.8.1

األعمار اإلنتاجية لأللول القابلة لالستهالك

ت ام الدارة مبراوعة ت ديرئا لألع ار ال تاوية لألإلاا ال ابلة لالستهالك بتاري كش بيا ات مالية استشادا إىل انست دام املتاة لألإلاا.
ك ا ك الت ديرات غري املسكدة يف ئأه الت ديرات تتعلخ بت ادم س ةد يغري است دام بع ال امج واملعدات.

31

تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
.1
.63

الشركات التابعة

سي ا يل تفاإليش الوركات التابعة اجمل عة لل ج اعة وامل لاكة مماررة للوركة اام يف هناية سملة الت رير:
بلد التأسيس

رركة بيص الراية للت اير الع ارف – ذ.م.م
رركة بيص الراية الع ارية – ذ.م.م
.68

اارد
السعادية

نسبة التصويت

 13ديسمبر
8132

%

 13ديس

8132

%50

%21

%100

%311

النشاط األساسي
ان و ة الع ارية
ان و ة الع ارية

الوركات التابعة م اتهص غري املسي رة اةامة

تتم ن اجمل اعة رركة تابعة  ،بيص الراية الع ارية للت اير – ذ.م.م  ،م اتهص غري املسي رة اةامة (:)NCI

االسس

نسبة حصص الملكية وحقوق
التصويت المحتفظ بها من
قبل
الحصص غير المسيطرة
 13ديسمبر  13ديس
8132

رركة بيص الراية للت اير
الع ارف – ذ.م.م

50%

8132

50%

الخسارة المخصصة
للحصص غير المسيطرة
 13ديسمبر  13ديس
8132

د.ك

)(90,376

الحصص غير المسيطرة
المتراكمة
 13ديسمبر  13ديس
8132

8132

د.ك

د.ك
)(1,992

)(92,192

8132

د.ك
)(1,551

مل يتم دس كية كرباق للحهص غري املسي رة رالا السشاات  8132و .8132
مل ص اد اه املعلامات املالية لوركة بيص الراية للت اير الع ارف – ذ.م.م ةمش اتأوسات دارش اجمل اعة:
 13ديسمبر

انإلاا غري املتداولة
انإلاا املتداولة
ي اك انإلاا
اةهام غري املتداولة
ي اك اةهام
اا امللكية اةاإلة مبسامه الوركة انم

 13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

2,373,297

2,537,841

1,474

1,686

2,374,771

2,539,527

2,559,154

2,542,628

2,559,154

2,542,628

)(92,192

)(1,551
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.68

تاب  /الوركات التابعة م اتهص غري املسي رة اةامة

انيرادات
رسارة السشة اةاإلة مبسامه الوركة انم
رسارة السشة اةاإلة بةاتهص غري املسي رة
رسارة السشة
ايرادات راملة كررا للسشة اةاإلة مبسامه الوركة اام
ايرادات راملة كررا للسشة اةاإلة بةاتهص غري املسي رة
إمجا اليرادات الواملة ااررا للسشة
إمجا اةسارة الواملة اةاإلة مبسامه الوركة اام
إمجا اةسارة الواملة اةاإلة باتهص غري املسي رة
إمجا اةسارة الواملة للسشة

إلايف التدس ات الش دية املست دمة يف ان و ة التوغيلية
إلايف التدس ات الش دية من ان و ة الت ايلية
لافي التدفقات النقدية الخارجة
.61

للسنة المنتهية
في  13ديسمبر

للسشة املشتهية
يف  13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

-

-

)(90,376

)(1,992

)(90,376

)(1,992

)(180,752

)(3,984

-

-

-

-

-

-

)(90,376

)(1,992

)(90,376

)(1,992

)(180,752

)(3,984

للسنة المنتهية
في  13ديسمبر

للسشة املشتهية
يف  13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

()89192

)(4,241

89022

3,494

()883

)(747

هة يف مشوآت مهيكلة غري ي عة

ن ياود لدا اجمل اعة كف هة يف مشوآت مهيكلة غري ي عة.

( .2خسارة)  /ربح السهس األساسية والمخففة الخالة بمساهمي الشركة االم
يتم ا تساب (رسارة)  /ربح السهم ااساسية وامل ففة بت سيم (رسارة)  /ربح السشة اةاأل مبسامه الوركة انم علا املتاسط املا و
لعدد ااسهم ال ان ة رالا السشة ك ا يل :

(رسارة)  /ربح السشة اةاأل مبسامه الوركة انم (د.ك)
املتاسط املا و لعدد ااسهم ال ان ة رالا السشة
(رسارة)  /رحبية لسهم ااساسية وامل ففة اةاإلة مبسامه الوركة اام

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السشة املشتهية
يف 13
ديس

2018

8132

)(46,539

105,496

29,767,123

72,479,452

)(1.56

فلس

1.46

سلم
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 .2لافي ايرادات تاجير العقارات

ايرادات تأوري
مهاريد مماررة

 .9عقارات استثمارية

السنة المنتهية
في  13ديسمبر

السشة املشتهية
 13ديس

8132

8132

د.ك

د.ك

108,610

280,332

)(17,837

)(35,035

90,773

245,297

 13ديسمبر

 13ديس

8132

 3يشاير
احملهش من بي ع ارات استث ارية
ربح ( /رسارة) تيجة المي
التغري يف ال ي ة العادلة
تعديش ترمجة ع الت اوشمية

8132

د.ك

د.ك

4,335,972

8,171,917

)(1,635,000

)(3,779,720

35,000

)(20,280

)(285,488

7,000

13,944

)(42,945

2,464,428

4,335,972

مت ت يم الع ارات الستث ارية بال ي ة العادلة من ةمش م ي ني مست لني (ايماق .)3261
خ إلايف ربح مبمليف  128111د.ك.
رالا السشة ،ةامص اجمل اعة بمي ع ار حمل مبمليف امجا يمليف  37.128111د.ك و ي
ن ا لتاري الت رير املا  ،ةامص اجمل اعة بمي ع ارئا انستث ارف الااة يف اارد مبمليف امجا يمليف  5,962,194د.ك (مبا يعادا :
 2,549,279د.ك) (ا ظر ايماق .)88

 .31استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 13ديسمبر

 13ديس

8132

اسهم ملكية غري مسعرة

8132

د.ك

د.ك

236,825

-

236,825

-

يةتم ان تفةاظ هبةأه انسةتث ارات يف كدوات ةاا امللكيةة اغةرال اسةملاتيجية متاسة ة إىل ايلةة ااوةش .وبشةا علةا ذلةب ،س ةد ارتةةارت
الوةةركة يديةةد ئةةأه انسةةتث ارات يف كدوات ةةاا امللكيةةة كاسةةتث ارات بال ي ةةة العادلةةة مةةن رةةالا الةةدرش الوةةامش اآلرةةر ية تعت ةةد ك
انعملاف بالت لمات ةهةرية ااوةش يف ال ي ةة العادلةة ةةأه انسةتث ارات يف بيةا انربةاق كو اةسةانر لةن يكةا متااس ةا مة إسةملاتيجية الوةركة
لال تفاظ هبأه انستث ارات لألغرال ايلة ااوش وي يخ إمكا ات كدانها علا املدا ال ايش.
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 .33ذمس مدينة وألول اخرى

 13ديسمبر
8132

موجودات مالية:
ايرادات مستح ة
تأميشات مسملدة
ذمم ما فني
كررا
خمهص ديا موكاك يف يهيلها
موجودات غير مالية:
مهاريد مدساعة م دما
كررا

د.ك

 13ديس
8132

د.ك

84,783

119,985

7,012

7,012

1,241

991

3,094

4,270

96,130

132,258

)(35,972

)(35,972

60,158

96,286

5,379

5,155

703

703

6,082

5,858

66,240

102,144

 .38ودائع مرابحة

ميثش ئأا المشد وديعة ةهرية ااوش لدا مسسسة مالية حملية اسالمية وي ش معدا ربح سعل يمليف  )1.97% :8132( %8622سشايا وتستحخ
رالا ستة كرهر من تاري املركع املا .

 .31رأس المال

واسخ مسامها الوركة اام يف اوت اك اجل عية الع امية غري العادية املشع د يف  39مايا  8132علا ختفي ركس ماا الوركة اام املدساك من
 281218111د.ك ( 2182118111سهم ب ي ة  311سلم للسهم الاا د) اىل  38.118111د.ك ( 3.81118111سهم ب ي ة  311سلم للسهم
الاا د) ( :8132من  48.118111د.ك مت ثلة يف  4.81118111سهم اىل  281218111د.ك مت ثلة يف  2181218111سهم) عن ريخ دسعة
دية تمليف  182218111د.ك لل سامهني ( 988218111 : 8132د.ك) .بشا علا ذلب ،مت تعديش ع د التأسيم والشظام ااساس للوركة
اام .مت التأرري هبأا التعديش يف السجش التجارف لدا و ارة التجارة بتاري  31يا يا .8132
وبألب ،يتكا ركس ماا الوركة اام املهرق به واملهدر واملدساك دا بالكامش ك ا يف  13ديس  8132من  3.81118111سهم ب ي ة
 311سلم لكش سهم ومجي انسهم دية ( 13ديس  2182118111 :8132سهم ب ي ة  311سلم لكش سهم).

 .30احتياطيات

وس ةةا ل ةةا ا الوةةركات وع ةةد التأسةةيم والشظةةام انساسة للوةةركه اام يةةتم يايةةش  %31مةةن ربةةح السةةشة ةمةةش هةةة مسسسةةة الكايةةص للت ةةدم
ال ا اين  .وياةد ئأا التحايش ب رار مةن مسةامه الوةركة انم بعةد بلاغةه %21
العل والعكاة ومكاسأة كعما يلم اندارة اىل ان تيا
من ركس املاا املدساك.
ا تا ي ان تيا ال ا اين حمدد باململيف الال م لم ا تا ي ارباق بشسمة  %2من ركس املاا املدساك يف السشاات الةيت تكةا انربةاق املر لةة
غري كاسية لدس ئأه التا يعات.
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 .31ذمس دائنة وخصوم اخرى

 13ديسمبر
8132

ذمم دانشة
مستح ات ورهام اررا
املستحخ من ررا ع ارات استث ارية*

د.ك

10,108

 13ديس

8132

د.ك

11,500

390,635

498,356

1,277,387

1,268,924

1,678,130

1,778,780

* إ الرإليد املستحخ من ررا ع ارات استث ارية ميثش مملغا مستح ا اىل ا د املسامهني غري املسي رين يف الوركة التابعة يف انرد والأف
مت است دامه لورا ع ار استث ارف (ارل) 6
ن ياود اف ربح حم ش علا ئأا اململيف ويستحخ السداد عشد ال لب.
ن ا لتاري الت رير املا  ،ةامص اجمل اعة بتساية اارإلدة املستح ة من بي الع ار انستث ارف الااة يف اارد (ا ظر ايماق .)88

 .31الجمعية العمومية للمساهمين
3.63

3.68

8132
اعت دت اجل عية الع امية السشاية لل سامهني املشع دة يف  39مايا  8132الميا ات املالية اجمل عة للسشة املشتهية يف  13ديس
دو تا ي ارباق ودس ممليف  218111د.ك اىل يلم اندارة ك كاسأة نعمانه للسشة املشتهية يف  13ديس  8132والأف مت تسجيله
يف بيا انرباق او اةسانر املر ل املكثد اجمل للفملة ض ن "املهاريد الع امية واندارية".
واس ص اجل عية الع امية غري العادية لل سامهني واملشع دة يف  81مارس  813.علا تفاي يلم ادارة الوركة اام بال يام بمي
كاسة اإلاا الوركة اام تدر يا رالا مدة سشتني ماليتني اعتمارا من العام املا  813.واست دام املماليف احملهلة من المي
لت في ركس ماا الوركة اام.

 .32أرلدة ومعامالت مع أطراف ذات لله

يت ثةةش ئةةأا المشةةد يف املعةةامالت الةةيت متةةص يف يةةرا انع ةةاا انعتياديةةة م ة ا ةراف ذات إلةةله كأعمةةا يلةةم اندارة واملسةةامهني الرنيسةةيني
ورركات يعت و سيها مسامها رنيسيا  .يتم املااس ة علا سياسات تسعري ورروش ئأه املعامالت من ةمش ادارة الوركة.
سي ا يل انرإلدة واملعامالت م ان راف ذات الهله املدروة يف الميا ات املالية اجمل عة :
 13ديس
 13ديسمبر
أرلدة تس ادراجها في بيان المركز المالي المجمع
الش د ورمه الش د (مسائم رنيس )
مستحخ اىل اتهص غري املسي رة (ايماق )32

8132

8132

د.ك

د.ك

623,173

690,201

1,277,387

1,268,924

السنة المنتهية السشة املشتهية
في  13ديسمبر يف  13ديس
معامالت تس ادراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
ايرادات مراحبة (مسائم رنيس )
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومشاس ةهرية ااوش
مكاسأة هناية اةدمة

8132

د.ك

-

8132

د.ك

1,953

53,350

29,200

2,550

2,550

55,900

31,750
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 .32قياس القيمة العادلة

 32.3التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تت ثش ال ي ة العادلة يف السعر الأف يتم استالمه لمي اإلش او دسعه لتحايش التعام يف معاملة مشتظ ة بني املواركني يف الساا بتاري
ال ياس.
ا مجي املاوادات وامل لابات املالية اليت مت ةياسها بال ي ة العادلة يف بيا ات املالية اجمل عة يتم تهشيفها اىل مثالمثة مستايات من التسلسش
اةرم لل ي ة العادلة .يتم يديد املستايات الثالث بشا علا ةابلية املال ظة لل درالت اةامة لل ياس وذلب علا الشحا التا :
 مستاا  : 3اسعار مدروة (غري معدلة) يف اسااا و ة ملاوادات وم لابات ممامثلة. مستاا  : 8مع يات غري انسعار املدروة واليت ميكن تتمعها لل اوادات وامل لابات ساا بهارة مماررة (كانسعار) او بهارةغري مماررة (مع يات متعل ة بااسعار)  .و
 مستاا  : 1تت ثش ةياسات ال ي ة العادلة يف ال ياسات املوت ة من اساليب ت ييم تتم ن مدرالت راإلة بانإلاا او اةهاماليت ن تستشد اىل بيا ات ساةية مرإلادة (مدرالت غري ةابلة للرإلد).
 32.8قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
ا ال ي ة املدروة لألإلاا واةهام املالية لل ج اعة الااردة يف بيا املركع املا اجمل ميكن ا تهشد علا الشحا التا :
 13ديسمبر  13ديس
8132
8132
ألول مالية:
د.ك
د.ك
بالتكلفة المطفأة:
96,286
119312
ذمم مديشة وكإلاا كررا
725,196
629,242
د وكرإلدة لدا المشاك
3,778,000
1,800,000
وديعة ةهرية ااوش
بالقيمة العادلة:
236,825
استث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر
استثمارات متاحة للبيع
236,825
بالتكلفة
892819881

خصوم مالية :
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة:
ذمم دانشة ورهام كررا

9821.8112

1,678,130

382228221

1,678,130

382228221

تعت اندارة املماليف املدروة لل رول واملديشني واةهام املالية واليت ئ بالتكلفة امل فأة بأهنا م اربة ل ي ها العادلة.
يتم يديد املستاا الأف يتم من رالله تهشيد ااإلش او انلتعام املا بشا علا كدش مستاا لل درش اةام ل ياس ال ي ة العادلة.
 32.1قياس القيمة العادلة لاللول غير المالية
مت ت ييم ال ي ة العادلة للع ارات انستث ارية يف  13ديس  8132وةد مت تهشيفها ض ن املستاا  1للتسلسش اةرم لل ي ة العادلة وةد مت
عرل امل اب ات يف إيماق .4
مت يديد ال ي ة العادلة للع ارات انستث ارية وس ا ل ري ة كسعار الساا ،من رالا م ي ني يأرأو باعتمارئم كسعار املعاملة للع ارات
والع ارات امل امثلة .تعد مدرالت الت ييم اةامة غري املدعامة مبهادر ميكن يديدئا املست دمة لغرل الت ييم ئ سعر الساا لل دم  /اململ
املرب وئ ختتلد من ع ار آلرر .سيسدف دوث تغيري مع اا يف ئأه املدرالت إىل ةي ة تعادا التغري يف ال ي ة العادلة.
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تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .39أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرل اجمل اعة تيجة ن و تها اىل العديد من امل ا ر املالية ،مثش :خما ر الساا (وتو ش خما ر سعر الع لة وخما ر سعر الفاندة
وخما ر ااسعار) ،وخما ر اننت ا وخما ر السيالة.
يتاىل يلم إدارة الوركة اام مسسولية يديد سياسات لت في امل ا ر املأكارة اد اه.
ن تست دم اجمل اعة موت ات اادوات املالية.
سي ا يل كئم امل ا ر املالية اليت تتعرل ةا اجمل اعة :
19.1

مخاطر السوق

أ) مخاطر العملة األجنبية
تت ثش خما ر الع لة ااوشمية يف ت لب ال ي ة العادلة كو التدس ات الش دية املست ملية نداة مالية تيجة لتغري كسعار يايش الع الت ااوشمية.
تع ش اجمل اعة ،وبوكش كساسة  ،يف الكايةص ودوا الوةرا ااوسةط  ،وئة بةألب عرضةة مل ةا ر الع لةة ااوشميةة الشاجتةة  ،بوةكش رنيسة
مةةن التغةريات يف كسةةعار إلةةرف الةةدونر اامريكة والةةدرئم انمةةارا  .ةةةد يتةأمثر املركةةع املةةا لل ج اعةةة بوةةكش كمةةري تيجةةة للتغةةري يف اسةةعار
إلرف ئأه الع الت  .للت فيد من تعرل اجمل اعة مل ا ر الع لة ااوشمية ،يتم مراةمة التدس ات الش دية بالع لة ااوشمية.
تتعرل اجمل اعة لهايف خما ر الع لة ااوشمية التالية واليت مت يايلها اىل الديشار الكاييت بأسعار انةفاا يف هناية السشة :
 13ديسمبر
8132

د.ك

 13ديس

8132

د.ك

دونر كمريك
30,846
1,709
درئم امارا
489
495
اررا
مت ت دير سمة اتساسية مبعدا  %1بشا علا الدونر انمريك ( )%1 : 8132و  %8درئم امارا ( )%8: 8132و  %2انررا (: 8132
 ،)%2ب سملال العيادة او الةش ص يف اسةعار الهةرف  .مل يكةن ئشةاك تغيةري رةالا السةشة يف ال ةرا والسملاضةات املسةت دمة يف اعةداد يليةش
اتساسية.
ويف الة ما اذا ارتف  /اخنف سعر إلرف الديشار الكاييت م ابش تلب الع الت ااوشمية وباسملال سمة اتساسية املأكارة كعةاله ،يكةا
تأمثري ذلب علا تانج السشة ك ا يل :
نتائج السنة
 13ديس
 13ديسمبر
237,019

8132

د.ك

246,372

8132

د.ك

دونر كمريك
± 617
± 34
درئم امارا
± 24
± 25
اررا
وتتفاوت خما ر ت لمات إلرف الع لة ااوشمية رالا السشة سب جم و ميعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتمار التحاليش كعاله علا كهنا
متثش مدا تعرل اجمل اعة مل ا ر ت لمات كسعار الع لة ااوشمية.
± 7,111

±28142
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 .19تابع /أهداف وسياسات ادارة المخاطر

 19.1تابع  /مخاطر السوق
ب) مخاطر معدالت الربح
تشوأ خما ر معدنت كسعار الربح عادة من ا ت اا تأمثري التغريات يف معدنت كسعار الربح علا اارباق املست ملية كو ال يم العادلة لألدوات
املالية .ياود لدا اجمل اعة وديعة ةهرية ااوش علها عرضة مل ا ر ت لمات معدنت كسعار الربح .ت ام اجمل اعة بادارة تلب امل ا ر عةن
ريخ مراةمة ااوضاك بوكش مشتظم للتأكد من كهنا ض ن اتدود املس اق هبا .
ن ياود لدا اجمل اعة كية كدوات مالية رارج امليعا ية الع امية يتم است دامها لدارة خما ر معدنت اسعار الربح .
اجلدوا التةا ياضةح دروةات اتساسةية علةا تةانج السةشة بشةا علةا تغةريات مع الةة يف معةدنت اسةعار الةربح اعتمةارا مةن بدايةة السةشة .بشةا
علا مال ظة وض الساا اتا  ،مت السملال بأ يكا التغةري احملت ةش املع ةاا يف معةدنت اسةعار الةربح  %3+و –  %3+ :8132( %3و
–  )%3اسةةعار ربةةح الةةديشار الكةةاييت .متةةص ع ليةةة ال تسةةاب بشةةا علةةا كدوات اجمل اعةةة املاليةةة احملةةتفظ هبةةا يف كةةش تةةاري مركةةع مةةا  .كاسةةة
املتغةريات اارةةرا ب يةةص مثابتةةة .ك ةةا ن ياوةةد ئشةةاك اف تةأمثري علةةا ةةاا امللكيةةة لل ج اعةةة .رةةالا السةةشة مل يكةةن ئشةةاك تغةةري يف ال ةةرا
وانسملاضات املست دمة يف اعداد ارتمارات اتساسية.
8132
 13ديس
 13ديسمبر 8132

تانج السشة

%3+

%3-

%3+

%3-

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

)(18,000

18,000

37,780

)(37,780

المخاطر السعرية
ج)
تتعرل اجمل اعة مل ا ر الت لمات السعرية بالشسمة لستث اراهتا يف مسامهات امللكية .يتم تهشيد انستث ارات يف مسامهات امللكية
كاستث ارات بال ي ة العادلة من رالا اارباق كو اةسانر كو استث ارات متا ة للمي .
وندارة امل ا ر السعرية الشاجتة عن الت لمةات السةعرية نسةتث اراهتا يف ااوراا املاليةة ت ةام اجمل اعةة بتشاية حماسظهةا انسةتث ارية .وتةتم ع ليةة
التشاي تلب  ،بشا علا دود ماضاعة من ةمش اجمل اعة.
ياضةةح اجلةةدوا التةةا دروةةات اتساسةةية الةةيت تتعةةرل ةةةا اجمل اعةةة واملتعل ةةة باسةةتث اراهتا يف ااوراا املاليةةة ،وعلةةا كسةةاس امل ةةا ر احملت لةةة
اسةعار تلةةب ااوراا ك ةةا يف تةةاري الميا ةةات املاليةةة اجمل عةةة .ن ياوةةد تغيةري رةةالا السةةشة علةةا ااسةةاليب والسملاضةةات املسةةت دمة يف اعةةداد
يليش اتساسية  .اذا تغريت اسعار ااوراا املاليةة بشسةمة  )%2 : 8132( %2بالعيةادة  /الش هةا سة تةأمثري تلةب التغةريات علةا تةانج السةشة
و اا امللكية ستكا ك ا يل :
حقوق الملكية
نتائج السنة
 13ديس
 13ديسمبر
 13ديس
 13ديسمبر
8132

استث ارات متا ة للمي
استث ارات بال ي ة العادلة من رالا الدرش الوامش اآلرر

8132

د.ك

8132

8132

د.ك

د.ك

د.ك

-

-

- 

11,841 

-

-

11,841 

- 

د) مخاطر االئتمان
خما ر اننت ا ئ تلب امل ا ر اليت تشتج عن عدم ةدرة رف من ك راف اادوات املالية الاسا بالتعاماته جتاه ال رف اآلرر مسةمما بةألب
رسارة ال رف اآلرر .ا سياسة اجمل اعة جتاه تعرضها مل ا ر اننت ا تت لب مراةمة تلب امل ا ر بوكش دانم .ك ا ياوا اجمل اعة عدم
تركيع تلب امل ةا ر علةا كسةراد كو ي اعةة ع ةال يف مشةا خ حمةددة كو مةن رةالا تشاية تعامالهتةا يف ك وة ة خمتلفةة .ك ةا يةتم اتهةاا علةا
ض ا ات يث ا كا ذلب مشاسما.
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 .19تابع /أهداف وسياسات ادارة المخاطر
19.1

تابع  /مخاطر السوق

د) تابع  /مخاطر االئتمان
ا مدا تعرل اجمل اعة مل ا ر اننت ا حمدود باملماليف املدروة ض ن ااإلاا املالية ك ا يف تاري املركع املا واملل هة علا الشحا التا :
 13ديسمبر
8132

ذمم مديشة واإلاا كررا
وديعة ةهرية ااوش
ارإلدة لدا المشاك

 13ديس
8132

د.ك

د.ك

60,185

96,286

1,800,000

3,778,000

629,242

725,196

2,489,427

4,599,482

ا اارإلةةدة لةةدا المشةةاك حمةةتفظ هبةةا لةةدا مسسسةةات ماليةةة ذات كفةةا ة عاليةةة .باعت ةةاد اندارة سةةا إلةةايف انرإلةةدة املديشةةة مل يفةةص ماعةةد
استح اةها ون ياود ئماش يف ةي تها.
 19.8مخاطر السيولة
ا خما ر السيالة ئ تلةب امل ةا ر الةيت تةسدف اىل عةدم ةةدرة اجمل اعةة علةا الاسةا بالتعاماهتةا جتةاه الغةري عشةد اسةتح اةها .وللحةد مةن تلةب
امل ا ر ،ةامص ادارة اجمل اعة بتشاي مهادر الت ايش وادارة كإلاةا بعد اارأ بعني انعتمار السيالة ومراةمة تلب السيالة بوكش يام .
يل ص اجلدوا التا ةان ة استح اا اةهام املالية لل ج اعة ب ست دام التدس ات الش دية غري امل هامة.
ما يزيد عن
 1الى 38
 3الى 1
خالل شهر
المجموع
سنه
شهر
أشهر
واحد
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 13ديسمبر :8132
الخصوم
1,678,130
1,664,698
13,432
ذمم دانشه ورهام اررا
-

13,432

1,664,698

-

1,678,130

 13ديسمبر :8132

الخصوم
ذمم دانشه ورهام اررا

-

318.2.
318.2.

1,765,104
1,765,104

-

382228221
382228221

 .81أهداف ادارة رأس المال

ا كئداف اجمل اعة اةاإلة ب دارة ركس املاا ئ التأكد من ةدرة اجمل اعة علا ي يخ انست رارية وي يخ العاند املشاسب لل سامهني ،وذلب
من رالا استغالا اسمش ةيكلة ركس املاا.
اا امللكية اةها ا تيا ا تيا يايش ع الت اوشميةة ب ي ةة  3,448,592د.ك (:8132
يتكا راس ماا اجمل اعة من امجا
 7,315,208د.ك) .ت ام اجمل اعة بادارة ئيكلية ركس املاا وع ش التعديالت الآل مة ،علا ضا التغريات يف الظروف انةتهادية وامل ا ر
املرتم ة بأإلاا اجمل اعة .ولل حاسظة علا ئيكلية ركس املاا كوتعديلها ،ةد ت ام اجمل اعة بتعديش املماليف املدساعة كتا يعات كرباق لل سامهني
كو عااند ركس املاا علا املسامهني كو اإلدار كسهم وديدة كو بي كإلاا لت في املديا يات.
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تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .83التزامات طارئة
اللتعامات ال ارنة يف  13ديس

 8132متثش ر ابات ض ا مبمليف  6,000د.ك ( .8111 :8132د.ك).

 .88حدث الحق
ن ا لتاري الت رير املا  ،يف  81يا يا  ،8134ةامص اجمل اعة بمي ع ارئا انستث ارف الااة يف اارد مبمليف امجا يمليف  5,962,194د.ك
بتح يخ ربح يمليف  409,704د.ك مبا يعادا  175,178د.ك (ا ظر ايماق ( )4مبا يعادا  2,549,279د.ك).
بعد ذلب ،است دمص اجمل اعة ممليف يعادا  1,195,812د.ك من المي لتساية الرإليد املستحخ اىل املسائم غري املسي ر (ا ظر ايماق .)32

11

