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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة  لكم  أقــدم  أن  يسرني 
الــذي  السنوي  تقريرنا  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  زمــالئــي 
يوضح النتائج المالية لشركة العقارات المتحدة خالل عام 
2018، كما يبين األداء المالي وتطور سير العمل الخاص 
بمشاريعها المنفذة في كل من الكويت ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

في هذا التقرير يسعدني أن أضع بين أيديكم موجزًا ألهم 
المالية واإلنجازات المحققة على صعيد الشركة  البيانات 

وعلى صعيد المشاريع خالل العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2018. 

دينار كويتي مقارنة مع ربح صافي قدره 2.2 مليون دينار 
كويتي في عام 2017.

وتمثل هذه النتائج المالية إنعكاسًا لظروف أسعار األصول 
والتي شهدت  الشركة  إستثمارات  مناطق  في  العقارية 
تراجعًا كبيرا خالل العام باإلضافة الى إحتساب مخصصات 
في  التشغيلية  األصول  بعض  على  إحتسابها  تم  إضافية 

دولة الكويت. 
إرتفاع  الشركة  حققت  فقد  الموجودات  على صعيد  أما 
في  كويتي  دينار  مليون   617 الى  لتصل   2.39% بنسبة 
عام 2018 بالمقارنة بعام 2017 والتي بلغت 602 مليون 

دينار كويتي. 
ومن جهة أخرى، فقد شهدت الشركة تقدم كبير وزيادة 
زادت  حيث  والخدمات  المقاوالت  قطاع  ــرادات  إيـ في 
إيرادات هذا القطاع بنسبة %19 في حين زاد مجمل ربح 
هذا القطاع بنسبة %73، وذلك طبقًا لتحقيق إستراتيجية 
الشركة بتنويع مصادر الدخل وخاصة في قطاعي الخدمات 

والمقاوالت. 
 2018 عــام  في  الشركة  قامت  فقد  ذلــك  على  عــالوة 
بإصدار سندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي لمدة خمس 
المؤسسات  قبل  مــن  قــوي  وجــود طلب  مــع  ســنــوات، 
واألفراد ذوي المالءة المالية العالية وهذا بدوره يعكس 

ثقة المستثمرين في الشركة وإستراتيجياتها. 
من هذا المنطلق، ستواصل الشركة البحث عن وإستغالل 
التشغيلية،  أصولها  أداء  لتحسين  الممكنة  الفرص  جميع 
إضافة لذلك ومن أجل زيادة عوائد المساهمين ستسعى 
الشركة إليجاد فرص استثمارية ألصولها الغير مدرة للدخل. 
العديد  الشركة  حققت  فقد  المشاريع،  صعيد  على  أما 
تم  حــيــث   ،2018 عـــام  فــي  الملموسة  ــازات  ــجـ اإلنـ مــن 
والــذي  "أسوفيد"  مشروع  من  الثانية  المرحلة  إطــالق 
تفوق مساحته 2 مليون متر مربع في المملكة المغربية 
ــى.  األول الفئة  من  للجولف  ملعب  ويتضمن  الشقيقة 
وتشمل المرحلة الثانية من هذا المشروع فندق من فئة 
خمس نجوم إضافة لمكون سكني يتضمن الفلل والشقق 
عالية.  وخدمات  مرافق  بعدة  المزودة  الراقية  السكنية 
إدارة  إتفاقية  بتوقيع  الشركة  قامت  السياق،  هذا  وفي 
الفنادق مع شركة ماريوت الدولية والتي ستطرح العالمة 
التجارية " سانت ريجيس ". ونأمل تطور اإلنجاز بأعمال البنية 
التحتية التابعة للمكون السياحي لهذا المشروع، وأما فيما 
يتعلق بأعمال التصميم الخاصة بالمرحلة الثانية فإننا اآلن 

في هذا التقرير يسعدني أن أضع بين أيديكم موجزًا ألهم 
المالية واإلنجازات المحققة على صعيد الشركة  البيانات 
في  المنتهي  المالي  العام  خالل  المشاريع  صعيد  وعلى 
31 ديسمبر 2018. فقد بلغ مجموع اإليرادات التشغيلية 
بإرتفاع   2018 103 مليون دينار كويتي في عام  للشركة 
87 مليون  2017 والتي بلغت  %19 مقارنة بعام  نسبته 
دينار كويتي. إضافة لذلك، فقد طرأت زيادة بنسبة 6% 
 22 إلى مبلغ  2018 ليصل  األربــاح خالل عام  على مجمل 
مليون دينار كويتي مقارنة بعام 2017 والتي بلغت فيه 
21 مليون دينار كويتي. إال أن خسائر تقييم بعض أصول 
تحقق  في  الرئيسي  السبب  كانت   2018 لعام  الشركة 
المالي للشركة حيث حققت  الكبير في اآلداء  اإلنخفاض 
9 مليون  بمقدار  2018 صافي خسارة  العام  الشركة عن 
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في طور المراحل التفصيلية النهائية.
وفي الكويت، فقد حققت الشركة تقدم كبير في تدشين 
المبارك والذي يعد من أكبر وأهم المشاريع  مشروع حصة 
الجارية واألولى من نوعها في دولة الكويت. حيث خصصت 
هذه الضاحية لتشمل المكونات السكنية المختلفة واألنشطة 
ففي  والمكاتب.  والعيادات  التجارية  والمحالت  الترفيهية 
للحزمة  اإلنشائية  المرحلة  ــدء  وب طــرح  تم   2018 ديسمبر 

األولى من مشروع " أبراج حصة ".
التصميم  أعــمــال  فــي  حاليًا  العمل  يــجــري  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
والترفيهية  السكنية  األخــرى  المشروع  لعناصر  التفصيلية 
ومراكز األعمال بعد أن تم اعتماد التصميم المبدئي للمباني 

وذلك بالتعاون مع مكاتب عالمية ذات إمكانيات متقدمة.
إنتهائه  المتوقع  حصة  أبــراج  مشروع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 63,000 تفوق  إجمالية  بناء  مساحة  على  يمتد   2022 عام 
متر مربع، ويتكون كل برج فيه من 40 طابق، تشمل الشقق 
السكنية والدوبلكس، وتاون هاوس تميزها إطاللتها الفريدة 
من  للعديد  إضافة  الكويت،  ومدينة  العربي  الخليج  على 
رياضية  ألعاب  وصالة  صحي  نادي  مثل  والخدمات  المرافق 
األبــراج  لسكان  خاصة  وحدائق  لألطفال  ترفيهية  ومناطق 

وحمام سباحة ومواقف متعددة األدوار.
وفي الختام، يشرفني أن أتقدم بوافر الشكر واإلمتنان لكم 
مساهمينا األعزاء على ثقتكم المستمرة بنا ودعمكم الدائم 
لجهودنا، ويسعدني أن أنتهز الفرصة ألبارك الجهود المخلصة 
موظفي  وكافة  التنفيذي  الطاقم  يبذلها  التي  والمثمرة 

شركة العقارات المتحدة وشركاتها التابعة والزميلة.
الحبيب  لبلدنا  والنجاح  التوفيق  بــدوام  أمنياتي  أطيب  مع 
واإلزدهــار في ظل  اإلستقرار  من  والمزيد  الغالية  وشركتنا 

قيادة حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده األمين. 

والله ولي التوفيق.

طارق محمد عبد السالم
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة العقارات المتحدة:

تعد شركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( من أبرز الشركات في مجال تطوير العقار في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 617 مليون دينار 
كويتي ) 2 مليار دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2018. وقد تأسست شركة العقارات 
المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت 

لألوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا من خالل عدد من األذرع االستثمارية والشركات التابعة التي تملكها. تتركز أعمال 
الشركة األساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة االستثمارية 
التسوق،  السكنية، ومراكز  التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني  المجمعات  للشركة 
والمباني وناطحات السحاب اإلدارية، باإلضافة إلى مشاريع عقارية متعددة االستخدامات 
في مقدمتها برج كيبكو، وفندق مارينا، مارينا مول في الكويت، صاللة جاردنز مول وصاللة 
جاردنز رزيدنسز في ُعمان والعبدلي مول في األردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق 
هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا في مصر ، وأسوار رزيدنسز في مصر 

وأسوفيد في المغرب.

ويعتبر المساهم األكبر في شركة العقارات المتحدة مــن حيــث عــدد أســهم حصــص الملكيــة 
هي مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، بما لديها من أصول موحدة تحت 
إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 34 مليار دوالر أمريكي كما في 31 ديسمبر 2018. 
وتعد مجموعة المشاريع إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـًا في األنشطة 
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك المجموعة حصص ملكية 
رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في 
قطاعات الخدمات المالية، اإلعالم، العقار والصناعة. كما تمتلك من خالل الشركات التابعة 

والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.
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تم اإلنتهاء من مرحلة تطوير التصميم ألبراج حصة في ضاحية حصة المبارك. - الكويت.	 

بدأت أعمال تجهيز الموقع ألبراج حصة.	 

منح عقد خدمات تصميم منطقة األعمال إلى المكتب الياباني Nikken بالتعاون مع                             	 
المكتب العربي لالستشارات الهندسية PACE  وقد تم البدء في أعمال التصميم.

إعتماد التصميم األولي للمرحلة الثانية بمشروع أسوفيد	 

البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية بمشروع أسوفيد	 

قامت الشركة بنجاح بإصدار سندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي لمدة خمس سنوات.	 

إتمام صفقة مبادلة األصول بين شركة العبدلي مول وشركة العبدلي بوليفارد حيث تمتلك 	 
الشركة حاليًا نسبة %100 من العبدلي مول.

قامت شركة المباني المتحدة "شركة تابعة" ببيع حق إنتفاع أرض في منطقة كبد لشركة 	 
إنشاء القابضة ليتم بناء مصنع للخرسانة الجاهزة.

بيع أرض الفرجان في إمارة دبي كجزء من إستراتيجية الشركة في التخارج من األصول الغير عاملة.	 

اإلستحواذ على قسيمتين إضافيتين في مشروع ضاحية حصة المبارك من خالل إحدى الشركات 	 
الزميلة.

قامت الشركة ببيع عقار مارينا بالزا لشركة زميلة ضمن إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى 	 
إعادة هيكلة أصولها وتحقيق التوازن في محفظتها اإلستثمارية.

تحقق مجهودات اإلدارة التنفيذية نجاحًا مستمرًا في تحسين أداء العبدلي مول من خالل التوصل 	 
الترفيهي والعائلي األول في  المركز  إتفاقيات مختلفة لجذب المستأجرين وجعل المول  إلى 

المملكة األردنية الهاشمية.

اإلنجازات الرئيسية في عام 2018:





مشاريع 
تحت 

التنفيذ
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أسوفيد

أسوفيد هو مشروع سياحي ترفيهي وسكني متكامل حائز على عدة جوائز عالمية ويغطي 

مساحة تتخطى 2 مليون متر مربع في مدينة مراكش. تضمنت المرحلة األولى من المشروع 

ملعب راقي للغولف يتكون من 18 حفرة والذي حاز على العديد من الجوائز العالمية، كما يضم 

مطعم ومتجر خاص لجميع أدوات ومستلزمات الغولف وصالة خاصة ألعضاء النادي ومرافق 

للتمرين. يقع الملعب على تضاريس أرضية مموجة ويحظى بمنظر خالب يشمل جبال األطلس 

الجميلة كخلفية لها، مما يوفر لالعبي الغولف تجربة مميزة وفريدة من نوعها.

تتكون المرحلة الثانية من المشروع من فندق ومنتجع سانت ريجيس مراكش من فئة خمس 

المرحلة  إلى ذلك، تشتمل  الفاخرة. باإلضافة  الفلل والشقق  نجوم ومكون سكني يتضمن 

الثانية مجموعة من وسائل الراحة والخدمات ليوفر أسلوب استثنائي للحياة.
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أبراج حصة

المتحدة في مشروع ضاحية حصة  العقارات  المكون السكني األول لشركة  أبراج حصة هو 

المبارك، والذي يعد األول من نوعه في الكويت يقدم مجتمع متكامل يوفر أرقى المستويات 

للمعيشة العصرية.

تتكون أبراج حصة من برجين كٍل يحتوي على 40 طابقًا تضم ثالثة أنواع سكنية منها الشقق 

والتاون هاوس والدوبلكس. تتمتع الوحدات المكونة من ثالث غرف نوم بتصميم فريد وإطالالت 

خالبة على البحر والمدينة. تغطي األبراج مساحة إجمالية تفوق 63،000 متر مربع ستشمل 

عدد من المرافق والخدمات بما في ذلك حوض سباحة وحدائق خاصة ومناطق ترفيهية ونادي 

صحي وصالة ألعاب رياضية ومواقف متعدد األدوار.
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)UFM(  شركة المتحدة إلدارة المرافق

الشركة المتحدة إلدارة المرافق )ش.م.ك.م( هي شركة مملوكة 
وتعد  )ش.م.ك.ع(  المتحدة  العقارات  شركة  قبل  من  بالكامل 
إلدارة  المتكاملة  الخدمات  مجال  في  الرائدة  الشركات  احدى  من 

المرافق.

تأسست في عام 2007 وتعد أول شركة في الكويت تقدم خدمات 
االبتكار  تطبيق  وتواصل  والمرافق  الممتلكات  إلدارة  متكاملة 
والتكنولوجيا والمعايير التشغيلية المتميزة بدئًا من مراحل التصميم 
للمباني  األخــرى  الخدمات  من  وغيرها  التشغيل  مراحل  جميع  الى 
والمباني  والسكنية  التجارية  والمجمعات  الحكومية  والمرافق 
الخدمات  وأيضا  النفطي.  القطاع  ومــرافــق  األغـــراض  المتعددة 
االستشارية والصيانة واألمن والتنظيف باإلضافة الى خدمات أخرى.  

)UIPM(  الشركة المتحدة إلدارة المشاريع

والمعروفة   )UIPM( المشاريع  إلدارة  الدولية  المتحدة  الشركة 
سابقا بالشركة الكويتية المتحدة إلدارة المشاريع  )KUCM(، هي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة العقارات المتحدة. تم تأسيس 
في  عاما   30 تفوق  بالخبرة  تتمتع  حيث   1988 عــام  في  الشركة 
باإلدارة  قامت  أنها  كما  ومراحلها  أنواعها  بمختلف  المشاريع  إدارة 
واإلشراف على مجموعة واسعة من المشاريع الضخمة والمرموقة 

في مختلف القطاعات.
دولة  خــارج  لتمتد  نشاطاتها  نطاق  لتوسيع  الشركة  سعت  وقــد 
الكويت إلى دول شمال أفريقيا من خالل إنشاء فرع في جمهورية 
المتحدة  المصرية  الشركة  اسم  تحت   2010 عام  العربية في  مصر 
إدارة مشروع أسوار  حاليا  تتولى  والتي   )EUPM( المشاريع   إلدارة 
رزيدنسز ومشروع أفارس بمدينة القاهرة الجديدة. وفي عام 2016 
 UPM –( تم إنشاء فرع للشركة في المملكة المغربية تحت اسم ،

Morocco( والذي يدير حاليا مشروع أسوفيد بمدينة مراكش.

في عام 2018، مازالت الشركة في إدارة مشاريعها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. 

تأسست في عام 2007 وتعد أول شركة في الكويت تقدم خدمات متكاملة إلدارة الممتلكات والمرافق وتواصل 
تطبيق االبتكار والتكنولوجيا والمعايير التشغيلية المتميزة بدئًا من مراحل التصميم الى جميع مراحل التشغيل وغيرها 
من الخدمات األخرى للمباني والمرافق الحكومية والمجمعات التجارية والسكنية والمباني المتعددة األغراض ومرافق 
القطاع النفطي. وأيضا الخدمات االستشارية والصيانة واألمن والتنظيف باإلضافة الى خدمات أخرى.  وتشمل محفظة 
األوسط  الشرق  في  دول  عدة  في  االستخدام  متعددة  والسكنية  التجارية  العقارات  إدارة  خدمات  تقديم  الشركة 
وشمال افريقيا منها دولة الكويت ودولة األمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة األردنية 

الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية.

تأسيسها  على  سنوات  عشر  مــرور  على   UFM المرافق  إلدارة  المتحدة  الشركة  احتفالية  مع  اإلنجاز  هذا  ويتزامن 
واستحواذها على نسبة كبيرة من العقود في الكويت مما انعكس ايجابًا على ايرادات الشركة بشكل ملحوظ. وقد 
أبرمت الشركة في عام 2018 عدة عقود مع شركات وهيئات بالقطاعين الخاص والحكومي في الكويت ومنها مبنى 

بنك الكويت المركزي الجديد ومباني وفروع شركة فيفا لالتصاالت وشركة شلمبرجير النفطية.



تابعة الشركات ال

 )UBC( شركة المباني المتحدة

شركة المباني المتحدة ش. م. ك. م. هي شركة رائدة في مجال 
مصنفة  شركة  وهي  الكويت.  في  والمقاوالت  والبناء  التشييد 
حافل  1984 ولديها سجل  "أولى" منذ عام  كشركة مقاوالت فئة 
بلغت قيمة مشاريع  الكويت.  المتميزة في  المشاريع  بالعديد من 
شركة المباني المتحدة المنفذة والجاري تنفيذها نحو 240 مليون 

دينار كويتي تقريبا.

زيادة  خالل  من  ألعمالها  توسعا  الشركة  2017، شهدت  عام  في 
عقود المقاوالت، وكذلك اإلستحواذ على نسبة 40 % من "شركة 
إنشاء القابضة" المتخصصة في صناعة وتوريد مواد البناء واإلنشاء 

لخدمة تلك التوسعات.

كما أبرمت شركة المباني المتحدة في العديد من العقود لمشاريع 
القطاعين الحكومي والخاص وهم وزارة الصحة، وزارة العدل، 
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كما أبرمت شركة المباني المتحدة في العديد من العقود لمشاريع القطاعين الحكومي والخاص وهم وزارة الصحة، 
العالمية،  إبيسكو  السكنية، شركة  للرعاية  العامة  المؤسسة  الكويت،  جامعة  العامة،  األشغال  وزارة  العدل،  وزارة 

شركة مينا هومز العقارية، والشيخ سالم حمود السالم الصباح. 

ومن أبرز العقود هم مركز الفحيحيل الصحي، مبنى مركز الشيخة سلوى الصباح للخاليا الجذعية والحبل السري، مبنى 
".، مبنى   BOT  " الـ  العامة وجهاز  للمنفعة  الملكية  لنزع  العامة  للخبراء، اإلدارة  العامة  العامة، مبنى اإلدارة  النيابة 
السالم  صباح  مدينة  في   )3( المركزية  الخدمات  محطة  الخالدية،   – الجامعي  الحرم  األدوار  متعدد  سيارات  مواقف 

 . )C( الجامعية بمنطقة الشدادية، مباني الخدمات العامة في مدينة صباح األحمد الضاحية

وفي عام 2018، تم توقيع عقد ضاحية غرب عبد الله المبارك بقيمة 33 مليون دينار كويتي، ومصنع إعادة تدوير 
اإلطارات بالسالمي،  كذلك مشاريع التطوير في ضاحية حصة المبارك وهم أبراج حصة،  برج جراند سي وبرج جراند بارك، 
وتنفيذ مشروع بقيمة 75 مليون دينار كويتي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلنشاء وإنجاز وصيانة عدد 40 

عمارة من السكن العامودي وأعمال الخدمات الخاصة بها بالضاحية االستثمارية بمدينة صباح األحمد السكنية.

كما إستحدثت الشركة أيضًا إدارة خاصة للعمليات اللوجستية بهدف تطوير خطط وأنشطة الشركة في تنفيذ مشاريعها 
15مليون دينار كويتي  2,5 مليون دينار كويتي إلى  اإلنشائية بفاعلية وكفاءة. وتمت زيادة رأس المال الُمصدر من 
ورأس المال المدفوع إلى 10 مليون دينار كويتي وذلك تنفيذًا لمتطلبات الجهاز المركزي للمناقصات العامة ودعمًا 

ماليًا للشركة حتى تتمكن من الدخول في مناقصات بحجم أكبر من المشاريع الحالية.





موجز عن
أداء الشركة
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الكويت       األردن       مصر        عمان         أخرى 
 

الموجودات وفقًا لالنتشار الجغرافي - 616.8 مليون د.ك

13%
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%
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%

27%

االيرادات وفقًا لالنتشار الجغرافي - 103.5 مليون د.ك

75
%

17
%

2%

5%

1%

موعد استحقاق صافي الدين - 300.6 مليون د.ك

24% 49
%

27
%

أكثر من 3 سنوات أقل من سنة         من 1 - 3 سنوات         

الربح التشغيلي وفقًا لالنتشار الجغرافي - 8.9 مليون د.ك

-1
8%

-3%

9%

7%

63
%

إنتشار الشركة الجغرافي 

الكويت       األردن       مصر        عمان         أخرى 
 

الكويت       األردن       مصر        عمان         أخرى 
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 اإليرادات
2014 2014

2014

2014
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2016

2016

2016
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2018
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2017

2017

2017
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17

185

198

87
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179
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  إجمالي الموجودات
مليون د.كمليون د.ك

مليون د.ك

فلس

مليون د.ك
  ربح التشغيل

القيمة الدفترية للسهم

  حقوق الملكية

أهم المؤشرات المالية

194

180





البيانات المالية
المجمعة



التاريخ:  29 ابريل 2019
السادة / المساهمين المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعهد بسالمة التقارير المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018

باإلشارة الى الموضوع أعاله، والتزامًا بسياسة وإجراءات شركة العقارات المتحدة 
ش.م.ك. )عامة( " الشركة " لتأكيد سالمة بياناتها المالية كأحد المؤشرات الهامة على 

نزاهة ومصداقية وشفافية الشركة في عرض مركزها المالي وذلك بهدف زيادة ثقة 
المستثمرين وممارسة المساهمين لحقوقهم. وتطبيقًا ألحكام المادة 5-3 من الفصل 
الخامس من كتاب حوكمة الشركات من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال؛

نقر، نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وطبقًا لما نما الى علمنا ومتابعتنا الدورية لنتائج 
البيانات المالية المرحلية، أن التقارير المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2018 تم عرضها بصورة سليمة وعادلة حيث إستعرضت كافة الجوانب المالية 
للشركة وما تضمنها من بيانات ونتائج ذات صلة بأنشطة الشركة، كما أنه تم إعدادها 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

طارق محمد عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.29إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
8

بیان الدخل المجمع 
2018دیسمبر 31لسنة المنتھیة في ل

20182017
دینار كویتيدینار كویتياتإیضـاح

اإلیرادات
21,200,58421,608,612مجمل إیرادات التأجیر

17,855,64716,484,841إیرادات فنادق
54,739,26846,038,026إیرادات مقاوالت وخدمات

-5,554,332بیع عقارات محتفظ بھا للمتاجرة  
4,126,8782,928,111إیرادات تشغیل أخرى

──────────────────
103,476,70987,059,590

──────────────────
تكلفة اإلیرادات

(4,298,664)(6,083,836)تكالیف تشغیل عقارات
(1,987,998)(2,046,649)مصروفات تأجیر لعقارات مستأجرة

(11,385,389)(11,881,194)تكالیف فنادق
(3,995,113)(3,479,217)10استھالك موجودات فنادق
(44,362,815)(51,845,059)تكالیف مقاوالت وخدمات

-(5,788,482)6لغرض المتاجرة مباعةبھاتكلفة عقارات محتفظ
──────────────────

(81,124,437)(66,029,979)
──────────────────

22,352,27221,029,611مجمل الربح

1810,20510,164إیرادات استثمار
(7,341,661)(7,734,773)19مصروفات عمومیة وإداریة

(413,771)(864,402)10ومعداتممتلكاتاستھالك 
-(103,547)إطفاء موجودات غیر ملموسة 

(98,916)1,322,840ربح (خسارة) من بیع عقارات استثماریة
9,046,491(3,285,384)9(خسارة) ربح تقییم عقارات استثماریة

(264,000)(264,000)أجرةمخصص صیانة عقارات مست
(1,135,924)(936,425)مخصص دعوة قضائیة

162,542(1,504,915)5خالل السنةالمخصص رد)تحمیل (صافي
──────────────────

8,991,87120,994,536ربح التشغیل 

8167,72398,801شركة تابعة شركة زمیلة وربح بیع استثمار في 
17,2292,444ومعدات ممتلكاتع ربح بی

339,510289,715إیرادات فوائد
542,089838,843إیرادات أخرى 

(14,686,040)(16,919,628)تكالیف تمویل
(4,342,545)(1,630,074)8حصة في نتائج شركات زمیلة 

(92,623)12,494تحویل عمالت أجنبیة(خسارة)ربح
──────────────────

3,103,131(8,478,786)الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (الخسارة) 
(1,582,055)(392,462)20ضرائبمصروفات 

(42,000)(42,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
──────────────────

1,479,076(8,913,248)ربح السنة (خسارة) 
══════════════════

بـ:الخاص 
2,217,810(8,994,266)مساھمي الشركة األم

(738,734)81,018الحصص غیر المسیطرة 
──────────────────

(8,913,248)1,479,076
══════════════════

الخاصة بمساھمي الشركة األماألساسیة والمخففةالسھمربحیة(خسارة)
فلس2.1فلس)8.37(21السھم األساسیة ربحیة(خسارة) 

فلس2.1فلس)8.37(21ربحیة السھم المخففة (خسارة) 
══════════════════



شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.29إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
9

بیان الدخل الشامل المجمع 
2018دیسمبر 31لسنة المنتھیة في ل

20182017
دینار كویتيدینار كویتي

1,479,076(8,913,248)السنة(خسارة) ربح
──────────────────

شاملة أخرى:إیرادات (خسائر)
:في فترات الحقةإعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المجمعبنود یتم أو قد یتم 

22,620-مالیة متاحة للبیعالستثماراتصافي التغیر في القیمة العادلة 
(3,554,801)(4,564,718)أجنبیةفروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات 

18,518-من بیع استثمارات متاحة للبیع محول الى بیان الدخل المجمعةمحققأرباح 
──────────────────

الشاملة األخرى التي یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المجمع صافي الخسائر
(3,513,663)(4,564,718)في فترات الحقة

──────────────────

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المجمع في فترات الحقة:
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من خ�الل اإلی�رادات 

-(3,395)الشاملة األخرى
-58,163,680)10ربح إعادة تقییم ممتلكات ومعدات (إیضاح 

-(13,062,383))20ضریبة مؤجلة على ربح إعادة تقییم ممتلكات ومعدات (إیضاح 
──────────────────

التي ل� یتم إعادة تصنیفھا إلى بی�ان ال�دخل المجم�ع ف�ي األخرىصافي اإلیرادات الشاملة
-45,097,902فترات الحقة

──────────────────
(3,513,663)40,533,184الشاملة األخرىیرادات (الخسائر)اإل

──────────────────
(2,034,587)31,619,936الشاملة للسنةاإلیرادات (الخسائر)إجمالي 

══════════════════
بـ :ةالخاص

(347,815)26,834,966مساھمي الشركة األم 
(1,686,772)4,784,970الحصص غیر المسیطرة

──────────────────
31,619,936(2,034,587)
══════════════════



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلی
1

إلى 
29

تشك
ل جزًء
ا

ت المالیة المجمعة.
من ھذه البیانا

10

ت في حقوق 
بیان التغیرا

الملكیة 
المجمع 

ل
لسنة المنتھیة في 

31
دیسمبر 

2018

صة بمساھمي الشركة األم
حقوق الملكیة الخا

س
رأ

المال

عالوة
صدار

إ
أسھم

احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي 
اختیا

ري
أسھم

الخزینة

احتیاطي 
أسھم 

الخزینة
احتیاطي 

آخر
احتیاطي 

إعادة تقییم

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة 

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة

أرباح 
مرحلة 

اإلجمالي 
الفرعي

ص 
ص

الح
غیر 

المسیطرة 
مجموع 

حقوق الملكیة 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دین
ار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

كما في 
1

ینایر 
2018

118,797,442
15,550,698

20,511,526
2,582,767

(14,478,743)
491,325

152,073
-

79,553
(14,445,961)

57,485,872
186,726,552

44,408,430
231,134,982

أثر تطبیق المعیار 
9الدولي للتقاریر المالیة 

في 
1

ینایر 
2018

ضاح 
(إی

23
(

-
-

 -
-

-
 -

-
-

(1,175,855)
-

(1,993,925)
(3,169,780)

-
(3,169,780)
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▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

كما في 
1

ینایر 
2018

(معاد 
إدراجھ

(
118,797,442

15,550,698
20,511,526

2,582,767
(14,478,743)

491,325
152,073

-
(1,096,302)

(14,445,961)
55,491,947

183,556,772
44,408,430

227,965,202
(خسارة)

ربح
السنة

-
-

 -
-

-
 -

-
-

-
-

(8,994,266)
(8,994,266)

81,018
(8,913,248)

ت (
إیرادا

خسائر
(

شاملة 
أخرى للسنة 

-
-

 -
-

-
 -

-
37,796,520

(3,395)
(1,963,893)

-
35,829,232

4,703,952
40,533,184

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

ت 
إجمالي اإلیرادا

(الخسائر) 
الشاملة 

للسنة 
-

-
 -

-
-

 -
-

37,796,520
(3,395)

(1,963,893)
(8,994,266)

26,834,966
4,784,970

31,619,936
ص غیر 

ص
حیازة ح

مسیطرة مع فقد 
ضاح 

السیطرة (إی
8(

-
-

 -
-

-
 -

(16,509,320)
-

-
-

-
(16,509,320)

(26,192,907)
(42,702,227)

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

في 
31

دیسمبر 
2018

118,797,442
15,550,698

20,511,526
2,582,767

(14,478,743)
491,325

(16,357,247)
37,796,520

(1,099,697)
(16,409,854)

46,497,681
193,882,418

23,000,493
216,882,911

════════
════════

════════
════════

════════
════════

════════
════════

════════
════════

════════
════════

════════
════════



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلی
1

إلى 
29

تشك
ل جزًء
ا

ت المالیة المجمعة.
من ھذه البیانا

11

ت في حقوق الملكیة المجمع 
بیان التغیرا

(تتمة)
ل

لسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر 
2018

صة بمساھمي الشركة األم
حقوق الملكیة الخا

س
رأ

المال

عالوة
صدار

إ
أسھم

احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي 
اختیاري

أسھم
الخزینة

احتیاطي 
أسھم 

الخزینة
احتیاطي 

آخر

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة 

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة

أرباح 
مرحلة 

اإل
جمالي 

الفرعي

ص 
ص

الح
غیر 

المسیطرة 

مجموع 
حقوق 
الملكیة 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 

كما في 
1

ینایر
2017

118,797,442
15,550,698

20,253,562
2,582,767

(14,478,743)
491,325

152,073
38,415

(11,839,198)
60,897,549

192,445,890
46,095,202

238,541,092

ربح
(خسارة)

السنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2,217,810
2,217,810

(738,734)
1,479,076

ت (خسائر) شاملة أخرى 
إیرادا

للسنة 
-

-
-

-
-

-
-

41,138
(2,606,763)

-
(2,565,625)

(948,038)
(3,513,663)

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
ت 

إجمالي اإلیرادا
(الخسائر) 

الشاملة للسنة 
-

-
-

-
-

-
-

41,138
(2,606,763)

2,217,810
(347,815)

(1,686,772)
(2,034,587)

ت أرباح مدفوعة 
توزیعا

ضاح 
(إی

22
 (

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(5,371,523)

(5,371,523)
-

(5,371,523)
المحول إلى االحتیاطي اإلجباري

-
-

257,964
-

-
-

-
-

-
(257,964)

-
-

-
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

في 
31

دیسمبر 
2017

118,797,442
15,550,698

20,511,526
2,582,767

(14,478,743)
491,325

152,073
79,553

(14,445,961)
57,485,872

186,726,552
44,408,430

231,134,982
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
  

من ھذه البیانات المالیة المجمعة.اتشكل جزًء29إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
12

ت النقدیة المجمع بیان التدفقا
2018دیسمبر 31لسنة المنتھیة في ل

20182017
دینار كویتي دینار كویتي إیضاحات

أنشطة العملیات 
1,479,076(8,913,248)ربح السنة (خسارة) 

تعدیالت لـ:
104,343,6194,408,884استھالك 

-103,547إطفاء 
(9,046,491)93,285,384قارات استثماریةخسارة (ربح) تقییم ع

-234,150خسارة بیع عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
(2,444)(17,229)ومعداتممتلكاتربح بیع 

98,916(1,322,840)بیع عقارات استثماریةخسارة(ربح)
(98,801)(167,723)شركة تابعةشركة زمیلة وربح بیع استثمار في 

18,518-18بیع استثمارات متاحة للبیعخسارة 
264,000264,000مخصص صیانة عقارات مستأجرة

(28,682)(22,125)18ایرادات توزیعات ارباح 
936,4251,135,924مخصص دعوة قضائیة

(162,542)51,504,915مخصص محمل (مردود) خالل السنةصافي
(289,715)(339,510)إیرادات فوائد 
16,919,62814,686,040تكالیف تمویل 

81,630,0744,342,545حصة في نتائج شركات زمیلة 
92,623(12,494)تحویل عمالت اجنبیة ) خسارةربح(

706,294413,239مكافأة نھایة الخدمة المحملة للسنة 
──────────────
19,132,86717,311,090

لتغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:ا
وموجودات أخرى  ً (24,203,355)(5,410,378)مدینون ومدفوعات مقدما

(2,124,732)1,573,622عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
2,226,5547,423,950وأرصدة دائنة أخرىدائنون ومصروفات مستحقة 

(174,750)(255,551)مكافأة نھایة خدمة مدفوعة
──────────────

(1,767,797)17,267,114أنشطة العملیات(المستخدم في) صافي النقد الناتج من 
──────────────

أنشطة االستثمار
(1,129,754)-استثمارات متاحة للبیع إلى إضافات

(5,371,856)(5,759,525)8زمیلة اتمساھمة رأسمالیة في استثمار في شركإضافات و
(68,679)(194,577)9إضافات إلى أراضي لغرض التطویر

(2,138,286)(582,907)9إضافات إلى عقارات مطورة
(172,354)(206,112)9مدفوعات لعقارات قید اإلنشاء

(2,442,711)(3,450,992)10ومعداتممتلكاتشراء 
-(553,373)إضافات إلى موجودات غیر ملموسة
-(1,784,672)إضافات إلى قرض إلى شركة زمیلة

-(8,572,100)8حیازة حصة ملكیة إضافیة في شركة تابعة
769,2904,904متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات

15,839,3221,382,823بیع عقارات استثماریة متحصالت من
546,185-تابعة متحصالت من بیع استثمار في شركة

1,378,133-استثمارات متاحة للبیعمتحصالت من بیع
15,887289,715إیرادات فوائد مستلمة

819,946-8من شركة زمیلة أرباح مستلمة توزیعات 
22,12528,682توزیعات ارباح مستلمة 

──────────────
(6,873,252)(4,457,634)طة االستثمارصافي النقد المستخدم في أنش

──────────────
أنشطة التمویل 

55,881,32468,257,757متحصالت من قروض وسلف تحمل فائدة
(40,037,379)(46,886,671)سداد قروض وسلف تحمل فائدة

-1360,000,000متحصالت من إصدار سندات
-(60,000,000)13سداد سندات

(5,371,523)-22توزیعات أرباح مدفوعة
(18,012,720)(16,919,628)تكالیف تمویل مدفوعة

──────────────
4,836,135(7,924,975)الناتج من أنشطة التمویل(المستخدم في) صافي النقد 

──────────────
(3,804,914)4,884,505دل  في النقد والنقد المعا(النقص) الزیادة صافي 

1,451,042(927,316)تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة
3,742,5776,096,449النقد والنقد المعادل في بدایة السنة

──────────────
47,699,7663,742,577النقد والنقد المعادل في نھایة السنة

══════════════



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 

13

معلومات حول الشركة-1

تأسست في دولة الكویت بموجب مرسوم عامةھي شركة مساھمة)"الشركة األم"(ع.ش.م.ك.إن شركة العقارات المتحدة 
المسجل ھو األم وھي شركة مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة. إن عنوان مكتب الشركة 1973أمیري صادر عام 

دولة الكویت. 13023الصفاة، 2232صندوق برید 

شركة األم ھي شركة تابعة لشركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم الكبرى") وھي شركة مدرجة إن ال
.بورصة الكویتفي 

مـن قبـل مجلس إدارة 2018دیسمبر 31تم التصریح بإصدار البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
یخضع إصدار ھذه البیانات لموافقة الجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي الشركة و.2019مارس 28الشركة األم بتاریخ 

لجمعیة العمومیة للمساھمین تعدیل البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا.یحق لاألم. 

للنظام األساسي.  ً ھي: األم إن األغراض التي أسست من أجلھا الشركة یتم تنفیذ أنشطة الشركة األم وفقا

داخل دولة الكویت وخارجھا، وكذلك إدارة األمراضي وتطویرھا لحساب الشركةالعقارات واألوبیع وشراء تملك.1
أمالك الغیر، وكل ذلك بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من االتجار في قسائم 

ذي نصت علیھ ھذه القوانین. النحو الالسكن الخاص على 
في الكویت وفي الخارج. األم سھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة وبیع وشراء أتملك.2
إعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من .3

یزاول تقدیم ھذه الخدمة. 
وللغیر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األم رات المملوكة للشركة القیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقا.4

األعمال المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمال تكییف الھواء وكل ما یتعلق بأعمال الصیانة بما یكفل 
المحافظة على المباني وسالمتھا. 

النوادي الصحیة والموتیالت وبیوت الضیافة واالستراحات وواستئجار الفنادقتملك وإدارة وتشغیل واستثمار وإیجار .5
والمنتزھات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتریات والمجمعات السكنیة والمرافق والمنتجعات السیاحیة 
والصحیة والمشروعات الترویجیة والریاضیة والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستویات شامال جمیع 

ة والمساعدة والمرافق الملحقة بھا وغیرھا من الخدمات الالزمة لھا داخل الكویت وخارجھا. الخدمات االصلی
العقاریة.األمتنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة.6
إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب االنظمة المعمول بھا في الوزارة. .7
تملك االسواق التجاریة والمجمعات السكنیة. .8
عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة تدار من قبل شركات األم غالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة است.9

وجھات متخصصة داخل وخارج الكویت. 
إنشاء وإدارة أو مشاركة الغیر في الصنادیق العقاریة سواء بالكویت أو خارج الكویت. .10
والصناعیة بنظام "البناء والتشغیل اطق والمشاریع السكنیة والتجاریةساسیة للمنالبنى األالمساھمة المباشرة لوضع .11

).BOT) وإدارة المرافق العقاریة بنظام (BOTوالتحویل" (

.لصالح أطراف أخرىي الخارج بصفة أصلیة أو بالوكالةویكون للشركة األم مباشرة تلك االعمال في دولة الكویت وف

السیاسات المحاسبیة الھامة-2

أساس اإلعداد2.1
العقارات االستثماریة والموجودات التكلفة التاریخیة باستثناءعلى أساس مبدأللمجموعةتم إعداد البیانات المالیة المجمعة

المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى واألرض ملك حر والمباني المصنفة ضمن فئة 
للقیمة العادلةالتيممتلكات ومعدات ً . تم قیاسھا وفقا

العملة الرئیسیة وعملة العرض للشركة األم.یمثلتم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي، الذي 

بیان االلتزام2.2
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تم إعداد البیانات المالیة المجمعة ً .اسبة الدولیةالصادرة عن مجلس معاییر المحوفقا



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 

14

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.3
باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة المطبقةإن السیاسات المحاسبیة 

: اإلیرادات الناتجة من عقود مع العمالء والتغیرات واالختیاریة 15اریر المالیة : األدوات المالیة، والمعیار الدولي للتق9
في السیاسة المحاسبیة للممتلكات والمعدات. 

اإلیرادات من عقود مع العمالء-15تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
18عقود اإلنشاء، معیار المحاسبة الدولي 11محل معیار المحاسبة الدولي15یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة، وینطبق المعیار على كافة اإلیرادات الناتجة من عقود مع العمالء، ما لم تخضع ھذه 
العقود العقود إلى معاییر أخرى. یقدم المعیار الجدید نموذًجا مكونًا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة من

، یتم االعتراف باإلیرادات مقابل المبلغ الذي یعكس المقابل الذي 15مع العمالء. وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تتوقع المجموعة أحقیتھا في الحصول علیھ مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل. 

بار كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل یتطلب المعیار من المجموعة ممارسة أحكام أخذا في االعت
خطوة من نموذج العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیضا طریقة المحاسبة عن التكالیف المتزایدة مقابل الحصول على 

عقد والتكالیف المباشرة المتعلقة بإتمام العقد.

بواسطة طریقة األثر المتراكم (دون أي مبررات عملیة) 15یة لقد قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المال
). وبالتالي، لم تتم إعادة 2018ینایر 1بھدف التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي بتاریخ 

ومعیار 18الدولي أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة–2017إدراج المعلومات المعروضة لسنة 
والتفسیرات ذات الصلة.11المحاسبة الدولي 

ولم یؤد إلى أي 2.5إن تطبیق ھذا المعیار سوف یؤدي فقط إلى التغیر في السیاسات المحاسبیة المبین في االیضاح رقم 
تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

األدوات المالیة9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة
في تاریخ التطبیق 2014األدوات المالیة الصادر في یولیو -9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من  تغییرا جوھریا عن معیار المحاسبة 9. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1المبدئي اعتباراً
دوات المالیة: االعتراف والقیاس. یقدم المعیار الجدید تغییرات جوھریة في المحاسبة عن الموجودات األ39الدولي 

المالیة وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالیة. 

ار. طبقا لما ھو مسموح في األحكام االنتقالیة للمعی2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة للسنة المالیة 
ولیست 9ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة للسنة المالیة 

. تم تسجیل الفروق في القیمة الدفتریة 2018دیسمبر 31قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتھیة في 
ضمن األرباح المرحلة والحصص غیر 9یار الدولي للتقاریر المالیة للموجودات المالیة والناتجة عن تطبیق المع

.23وتم اإلفصاح عنھا ضمن اإلیضاح 2018ینایر 1المسیطرة واالحتیاطیات كما في 

فیما یلي ملخص التغییرات األساسیة للسیاسات المحاسبیة للمجموعة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
9 :

یف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تصن
ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة: الموجودات المالیة المقاسة 9یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ح أو الخسائر. بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وبالقیمة العادلة من خالل األربا
یتطلب المعیار الجدید تقییم كافة الموجودات المالیة باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات بناءا على الجمع بین نموذج 

9الموجودات وسمات التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات. استبعد المعیار الدولي للتقاریر المالیة إلدارةاألعمال المستخدم 
لمعیار المحاسبة الدولي فئات التصنی ً كمحتفظ بھا حتى االستحقاق، أو قروض ومدینین، او متاحة للبیع 39ف السابقة وفقا

بحیث تحل محلھا الفئات االتیة: 
أدوات الدین المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، •
أدوات الدین المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.•
حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة ادراج األرباح او أدوات •

الخسائر إلى بیان الدخل عند االستبعاد؛ و
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر •
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(تتمة)رات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحاتالتغی2.3

األدوات المالیة (تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
باالستمرار في تصنیف األدوات المؤھلة -على نحو غیر قابل لإللغاء- كما یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة للشركات 

العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل للتصنیف بالتكلفة المطفأة او بالقیمة 
األرباح او الخسائر إذا كان ھذا التصنیف سوف یؤدي إلى استبعاد او تخفیض فروق القیاس او االعتراف. ویمكن 

درجة بالقیمة العادلة من تصنیف أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة على نحو غیر قابل لإللغاء كم
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیف األرباح او الخسائر الحقا إلى بیان الدخل المجمع. 

باستثناء 39إلى حد كبیر، سوف تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة كما ھي وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 
ر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المنشأة بشأن المطلوبات المصنفة كمدرجة التعامل مع األرباح أو الخسائ

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تُعرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیفھا 
ح أو الخسائر.الحقا إلى بیان الدخل المجمع ما لم یظھر أي فرق في المحاسبة عن األربا

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تتمثل األداة الرئیسیة فیھا في 9وفقا ، ال یتم أبداً
من ذلك، یتم تقییم األداة المالیة المختلطة ككل لغرض التصنیف.  األصل المالي الوارد ضمن نطاق المعیار. بدالً

. 23في االیضاح رقم 9طبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تم عرض تأثیر ت

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
إلى تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض 9لقد أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بطریقة خسائر 39ضمن معیار المحاسبة الدولي قیمة الموجودات المالیة عن طریق استبدال طریقة الخسائر المتكبدة
لخسائر االئتمان 9االئتمان المتوقعة المستقبلیة.  یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً من المجموعة تسجیل مخصصا

لخسائر. المتوقعة لكافة موجودات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة المدرجة من خالل األرباح أو ا

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدیة التي 
تتوقع المجموعة استالمھا. ثم یتم خصم العجز بنسبة تقریبیة إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل. 

. كما تم 2.5ة المتعلقة بانخفاض قیمة الموجودات المالیة في االیضاح رقم تم عرض السیاسات المحاسبیة للمجموع
. 23في االیضاح رقم 2018ینایر 1كما في 9عرض التأثیر الكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

محاسبة التحوط
على األنواع الثالثة آللیات 9مالیة حافظت متطلبات محاسبة التحوط العامة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر ال

. ومع ذلك، ھناك قدر أكبر من المرونة ارتبط بأنواع 39محاسبة التحوط الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
المعامالت المؤھلة لمحاسبة التغطیة وخصوصا فیما یتعلق بتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة كأدوات تحوط وأنواع 

ود غیر المالیة المؤھلة لمحاسبة التحوط. إضافة إلى ذلك، أدخلت التغییرات على اختبار الفعالیة وتم بنود المخاطر للبن
استبدالھ بمبدأ "العالقة االقتصادیة". ولم یعد مطلوبا إجراء تقییم فعالیة التحوط بأثر رجعي.  

لتحوط. لیس لدى المجموعة أي عالقات تحوط وبالتالي ال یوجد أي تأثیر على محاسبة ا

تطبیق التغیرات االختیاریة في السیاسة المحاسبیة للممتلكات والمعدات 
قامت المجموعة بتقییم سیاستھا المحاسبیة للممتلكات والمعدات فیما یتعلق بقیاس األرض ملك حر والمباني بعد االعتراف 

بقیاس األرض ملك حر والمباني باستخدام نمو ً ذج التكلفة الذي بموجبھ، بعد االعتراف المبدئي. قامت المجموعة مسبقا
االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.  المبدئي، تم إدراج الموجودات ذات الصلة بالتكلفة ناقصاً

، اختارت المجموعة تغییر طریقة المحاسبة عن األرض ملك حر والمباني باستخدام نموذج إعادة 2018دیسمبر 31في 
لما یس ً : ممتلكات ومنشآت ومعدات. وقامت المجموعة بتطبیق التغیرات 16مح بھ معیار المحاسبة الدولي التقییم وفقا

ألنھا ترى أن نموذج إعادة التقییم یبین القیمة العادلة لتلك الموجودات وأن مثل تلك التغیرات تقدم  المحاسبیة نظراً
ت المجموعة بتطبیق نموذج إعادة التقییم بأثر معلومات أكثر دقة وذات صلة حول حقوق الملكیة لدى المجموعة. قام

أي  رجعي. بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس األرض ملك حر والمباني بالقیمة العادلة في تاریخ إعادة التقییم ناقصاً
.  10استھالك متراكم وأي خسائر انخفاض قیمة متراكمة الحقة. للحصول على التفاصیل، راجع اإلیضاح 
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معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4

فیما یلي المعاییر والتفسیرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 
تخطط المجموعة لتطبیق ھذه المعاییر، متى أمكن ذلك، عندما تصبح ساریة المفعول. 

عقود التأجیر 16لدولي للتقاریر المالیة المعیار ا
2016ً" في ینایر عقود التأجیر"16أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ویسري فعلیا

لجنة ، وتفسیر عقود التأجیر17، ویحل محل معیار المحاسبة الدولي 2019ینایر 1للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
، وتفسیر لجنة التفسیرات تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر-4تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن - 27، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة الحوافز- عقود التأجیر التشغیلي - 15الدائمة 
مبادئ اإلعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن 16د المعیار الدولي للتقاریر المالیة . یحدشكل قانوني لعقد التأجیر

عقود التأجیر ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود 
لمعیار المحاسبة الدولي  ً .17التأجیر التمویلي طبقا

عقود التأجیر لموجودات "منخفضة القیمة" (مثل أجھزة الحواسب -لمستأجرین من االعتراف یتضمن المعیار إعفاءین ل
شھر أو أقل). وفي تاریخ بدایة عقد التأجیر، یقوم 12الشخصیة) وعقود التأجیر قصیرة األجل (أي العقود التي تمتد لفترة 
جیر) وأصل یمثل الحق في استخدام األصل األساسي المستأجر بتسجیل التزام لمدفوعات عقد التأجیر (أي التزام عقد التأ

خالل مدة عقد التأجیر (أي األصل المرتبط بحق االستخدام). ینبغي على المستأجرین القیام بشكل منفصل بتسجیل 
مصروف التمویل على التزام عقد التأجیر ومصروف االستھالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. 

(مثل: التغیر في مدة االیجار، أو كما یجب على المستأجرین أی إعادة قیاس التزام التأجیر عند وقوع أحداث معینة  ً ضا
التغیر في مدفوعات التأجیر المستقبلیة الناتج من التغیر في المؤشر أو النسبة المستخدمة لتحدید تلك المدفوعات). وبشكل 

م التأجیر كتعدیل على االصل المرتبط بحق االستخدام. عام، یقوم المستأجر بتسجیل القیمة الناتجة من إعادة قیاس التزا

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

كما یمیز بین نوعین من عقود التأجیر: عقود التأجیر التشغیلي 17التصنیف الموضح في معیار المحاسبة الدولي 
والتمویلي. 

من المستأجرین المحاسبة عن أغلب عقود التأجیر في نطاق المعیار بطریقة 16یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لمعیار المحاسبة الدولي مماثلة للمحاسبة عن عقود التأج ً وفقا ً "عقود 17یر التمویلي التي یتم المحاسبة عنھا حالیا

التأجیر". حیث یقوم المستأجرون بتسجیل األصل "المرتبط بحق االستخدام" وااللتزام المالي المقابل في الموازنة. وسیتم 
لمطفأة. تستمر محاسبة المؤجلین كما ھي إلى حد إطفاء األصل على مدار مدة اإلیجار وقیاس االلتزام المالي بالتكلفة ا

على البیانات 16إن المجموعة بصدد تقییم تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة . 17كبیر وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
المالیة المجمعة للمجموعة.

ض المزید من اإلفصاحات بما یتجاوز من المستأجرین والمؤجرین عر16كما یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. 17متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

16االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي. وبموجب ھذه 16تخطط المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ات المقارنة. وسوف تختار المجموعة تطبیق المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقاًالطریقة، لن یعاد إدراج المعلوم
. وبالتالي، 4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17كعقود تأجیر ینطبق علیھا معیار المحاسبة الدولي 

ً كعقود تشتمل على تأجیر ینطبق علیھ معیار المحاسبة لن تطبق المجموعة المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقا
.4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17الدولي 

ستختار المجموعة االستفادة من اإلعفاءات التي یقدمھا المعیار على عقود التأجیر التي تنتھي بموجبھا مدة التأجیر خالل 
كما في تاریخ التطبی12 ق المبدئي، وعقود التأجیر المتعلقة بأصل منخفض القیمة. لدى المجموعة عقود تأجیر شھراً

لبعض المساحات والمعدات المكتبیة والتي تعتبر منخفضة القیمة.

على البیانات المالیة المجمعة لدى المجموعة. 16إن المجموعة بصدد تقییم تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
حیث أن المجموعة تعمل كمؤجر في أغلبیة ترتیبات التأجیر.ولیس م ن المتوقع أن یكون التأثیر المحتمل جوھریاً



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 

17

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-2

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)2.4

عقود التأجیر (تتمة)16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والتعویضات السالبة 9للتقاریر المالیة تعدیالت على المعیار الدولي : مزایا السداد مقدماً

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 9طبقا ً ، یمكن قیاس أداة الدین وفقا
المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ الشاملة األخرى، شریطة أن تتمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة في "مدفوعات ألصل 

مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط") واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك باالعترافالقائم" ("معیار 
مدفوعات باالعترافأن األصل المالي یفي بمعیار 9التصنیف. وتوضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المبلغ والفائدة بغض النظر عن الحالة أو الظروف التي قد تتسبب في اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن قیام أصل 
الطرف المتعاقد بسداد أو استالم تعویض معقول نظیر اإلنھاء المبكر للعقد. 

مبكر. إن ھذه التعدیالت مع السماح بالتطبیق ال2019ینایر 1یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 
لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

: بیع أو مشاركة الموجودات بین 28ومعیار المحاسبة الدولي 10تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مستثمر وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر

في التعامل مع فقد 28ومعیار المحاسبة الدولي 10معیار الدولي للتقاریر المالیة تتناول التعدیالت التعارض بین ال
السیطرة على شركة تابعة عند بیعھا أو مشاركتھا مع شركة زمیلة أو شركة محاصة. توضح التعدیالت أنھ یتم التحقق 

كما ھو محدد في المعیار الدولي -الكامل للربح أو الخسارة الناتجة من بیع أو مشاركة الموجودات التي تشكل أعماالً
فیما بین مستثمر وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر. على الرغم من ذلك، في حالة أي ربح أو -3للتقاریر المالیة 

خسارة ناتجة من بیع أو مشاركة الموجودات والتي ال تشكل أعماالً، فیتم تحققھا فقط في حدود حصص المستثمرین في 
میلة أو شركة المحاصة. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ السریان لھذه التعدیالت بصورة الشركة الز

غیر محددة ولكن في حالة قیام المنشأة بالتطبیق المبكر للتعدیالت یجب علیھا التطبیق بأثر مستقبلي. ستقوم المجموعة 
بتطبیق ھذه التعدیالت عند سریانھا.

: الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة  28ار المحاسبة الدولي تعدیالت على معی
على حصص الملكیة طویلة األجل في شركة 9توضح التعدیالت أن المنشأة تقوم بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من صافي االستثمار في زمیلة أو شركة محاصة ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ولكن تشكل في جوھر ھا جزءاً
شركة زمیلة أو شركة محاصة (حصص ملكیة طویلة األجل). إن ھذا اإلیضاح یتصل بالمجموعة حیث ینطوي على أن 

ینطبق على ھذه الحصص طویلة األجل. 9نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أن المنشأة ال تأخذ في اعتبارھا أي خسائر 9ي تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة كما أوضحت التعدیالت أیضا ف
للشركة الزمیلة أو شركة المحاصة أو أي خسائر لالنخفاض في قیمة صافي االستثمار والمسجلة كتعدیالت على صافي 

االستثمارات في 28اسبة الدولي االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة والناتجة من تطبیق معیار المح
شركات زمیلة وشركات محاصة. 

مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019ینایر 1یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة 2.5

أساس التجمیع
(الشركات المستثمر فیھا والتي یتم السیطرة وشركاتھا التابعة ةللمجموعتتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة 

تنشأ السیطرة عندما تتعرض المجموعة بما في ذلك الشركات ذات األغراض الخاصة. علیھا من قبل الشركة األم) 
لى التأثیر لمخاطر أو یكون لھا حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا القدرة ع

على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبصورة محددة، تسیطر المجموعة على الشركة 
المستثمر فیھا فقط عندما یكون لدى المجموعة:

سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات ال•
لصلة الخاصة بالشركة المستثمر فیھا)ا

تعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھاال•
القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عائداتھا•
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بشكل عام، یوجد افتراض بأن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي الى ممارسة السیطرة. ولدعم ھذا االفتراض، 
عندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في و

صلة عند تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك:اعتبارھا كافة المعلومات والظروف ذات ال

حاملي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھاالترتیب التعاقدي القائم مع •
الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرىالحقوق•
التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملةحقوق•

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

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

من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة البیانات المالیة المجمعة
التابعة.

یتم إجراء تعدیالت یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة في نفس فترة التقاریر المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، 
استبعاد عند التجمیعویتملضمان التوافق بین السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

فیما بین أعضاء المجموعة بما في ذلك االرباح والخسائر غیر المحققة وتوزیعات األرصدة والمعامالت واألرباحكافة 
االرباح بالكامل.

تمثل الحصص غیر المسیطرة حقوق الملكیة في الشركات التابعة التي ال تتعلق بصورة مباشرة او غیر مباشرة بمساھمي 
صص غیر المسیطرة بصورة مستقلة في بیانات الشركة االم. وتعرض حقوق الملكیة وصافي االیرادات الخاصة بالح

المركز المالي والدخل الشامل والتغیر في حقوق الملكیة المجمعة.  

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

ات ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد الموجود
بیان الدخل أي ربح أو خسارة ناتجة في باالعترافوالحصص غیر المسیطرة والبنود األخرى لحقوق الملكیة بینما یتم 

أي استثمار محتفظ بھا وفقًا للقیمة العادلة. باالعتراف. یتم المجمع
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فیما یلي الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة: 

اسم الشركة
حصة الملكیة

دیسمبر 31كما في 
بلد

الرئیسیةاألنشطةالتأسیس
20182017

محتفظ بھا مباشرةً
تطویر العقاراتتالكوی%98%98ش.م.ك. (مقفلة) –شركة المباني المتحدة  

تطویر العقاراتالكویت%92.17%92.17الصالحیة-محاصة-سوق المتحدة بالصالحیة
تطویر العقاراتالكویت%99%99شركة تملیك العقاریة المتحدة ذ.م.م. 

إدارة المرافقالكویت%96%96إلدارة المشاریع ذ.م.م. المتحدة الدولیة الشركة 
إدارة المرافقالكویت%96.8%96.8دارة المرافق ش.م.ك. (مقفلة) الشركة المتحدة إل

تطویر العقاراتالكویت%63.5%63.5الشركة المتحدة لتطویر المرافق ش.م.ك. (مقفلة) 
تطویر العقاراتمصر%100%100شركة مساھمة مصریة–شركة المباني المتحدة  مصر 

شركة استثمارمصر%100%100م.م. مار العقاري ش.ثالشركة المتحدة لالست
تطویر العقاراتاألردن%100%100األردن ش.م.خ. –شركة العقارات المتحدة 

تطویر العقاراتاألردن%100%100شركة أریج المتحدة لإلسكان ذ.م.م. 
تطویر العقاراتسوریا%70%70شركة العقارات المتحدة ذ.م.م.

تطویر العقاراتسوریا%95%95ذ.م.م.الشركة المتحدة لالستثمار
تطویر العقاراتلبنان%99.9%99.9الشركة اللبنانیة للعقارات المتحدة ش.م.ل. (قابضة)

تطویر العقاراتعمان%100%100شركة الریف العقاریة ش.م.ع. (مقفلة)
اتتطویر العقارالكویت%81.07%81.07شركة الضیافة القابضة ش.م.ك. (مقفلة)

تطویر العقاراتالكویت%63%63شركة یونیفیرسال المتحدة لالستشارات العقاریة ذ.م.م.

%100%100شركة جرینتش كوي المحدودة
المملكة 
تطویر العقاراتالمتحدة

محتفظ بھا من خالل شركة العقارات المتحدة لالستثمار ش.م.م.
التطویر السیاحيمصر%100%100حي ش.م.م. (مقفلة)مار السیاثشركة رتاج المتحدة لالست

تطویر العقاراتمصر%91.49%91.49)25(إیضاح ش.م.م. –لالستثمار العقاريشركة منازل المتحدة 
تطویر العقاراتمصر%100%100ش.م.م. –شركة أسوار المتحدة العقاریة 

.ك. (مقفلة) محتفظ بھا من خالل شركة الضیافة القابضة ش.م
تطویر العقاراتلبنان%100%100ش.م.ل. (شركة قابضة) –لبنان –شركة الضیافة 

تطویر العقاراتمصر %85.9%85.9)2(شركة الخلیج مصر للفنادق والسیاحة ش.م.م. 
إدارة الفنادقلبنان%75%75)1(شركة بحمدون للعقارات المحدودة ش.م.ل. 

تطویر العقاراتلبنان%55%55)1(ش.م.ل –ابضة شركة الروشة الق
الشركة اللبنانیة المتحدة العقاریة ش.م.ل. (مملوكة من خالل 

تطویر العقاراتلبنان%100%100القابضة ش.م.ل.) ةروشال

.األردن ش.م.خ–شركة العقارات المتحدة محتفظ بھا من خالل 
تطویر العقاراتاألردن%60%60)8(إیضاح اصةشركة مول العبدلي المساھمة الخ

الشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.ممحتفظ بھا من خالل 
إدارة المرافقعمان%100%100الشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.م

نظیفخدمات فنیة وتاالمارات %100%100یو اف ام للتنظیف والخدمات الفنیة ش.ذ.م.م.شركة 

االمارات%100%100یو اف ام لخدمات إدارة المنشآت ش.ذ.م.م.شركة 
خدمات وإدارة 

منشآت
خدمات مبانياالمارات%100%100إ ب إم لصیانة المباني ش.ذ.م.م.

شركة بحمدون للعقارات المحدودة في %25شركة الروشة القابضة ش.م.ل. وفي %45تحتفظ الشركة االم بنسبة )1(
م.ل. من خالل الشركة اللبنانیة المتحدة العقاریة ش.م.ل. (قابضة).ش.

شركة الخلیج مصر للفنادق والسیاحة ش.م.م.في %14.1تحتفظ الشركة األم مباشرة بحصة ملكیة بنسبة )2(
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ھرةدمج األعمال والش
لمجموع المقابل المحول، ویقاس بالقیمة  ً یتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طریقة الحیازة. تقاس تكلفة الحیازة وفقا

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

اإلداریة.المصروفات العمومیة والموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكالیف الحیازة المتكبدة في 

التصنیف وید تحدالعندما تقوم المجموعة بحیازة أعمال، تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض 
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ الحیازة. یتضمن ھذا الفصل  ً المناسب وفقا

لشركة المشتراة. الرئیسیة من قبل اد وبین المشتقات المتضمنة في العق

في الشركة المشتراة دمج األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس حصة ملكیة المشتربتم االعترافإذا  ي المحتفظ بھا سابقاً
بیان الدخل المجمع. وتسجل اي ارباح أو خسائر ناتجة في تاریخ الحیازة العادلة فيبالقیمة 

یتم تسجیل أي مقابل محتمل محول من قبل المشتري بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء. ال یتم إعادة قیاس المقابل المحتمل 
كیة وتتم المحاسبة عن التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل المصنف كحقوق مل

األدوات المالیة، ویتم قیاسھ بالقیمة العادلة مع 9أو التزام ویمثل أداة مالیة ویقع في نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل ً . ویتم قیاس المقابل 9المجمع طبقا

للقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي 9المحتمل اآلخر الذي ال یندرج ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً وفقا
مع إدراج التغیرات في القیمة ضمن بیان الدخل المجمع.

بالتكلفة التي تمثل زیادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غیر المسیطرة وأیة یتم قیاس الشھرة مبدئیاً
حصة سابقة محتفظ بھا عن صافي الموجودات المحددة التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة. إذا كان إجمالي المقابل 

عید المجموعة تقییم مدى صحة قیامھا بتحدید كافة المحول أقل من القیمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حیازتھا، ت
الموجودات التي تم حیازتھا وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ التي سیتم 

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

أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. لغرض اختبار انخفاض االعترافبعد  المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
یازة، على كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاریخ الح

النقد التي من المتوقع أن تستفید من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األخرى 
للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

دة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ویتم استبعاد جزء من العملیات بداخل الوح
للعملیات عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملیات. یتم المدرجة بالدفاتربالعملیات المستبعدة في القیمة 

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

األدوات المالیة 
األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لشركة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى. 

تاریخ االعتراف 
یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیا في تاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في 

م التعاقدیة لألداة. ویتضمن ذلك المتاجرة بالطریقة المعتادة: مشتریات او مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب االحكا
تسلیم الموجودات في اإلطار الزمني السائد في السوق. 

القیاس المبدئي لألدوات المالیة 
دیة ونموذج األعمال المستخدم في إدارة المبدئي على شروطھا التعاقاالعترافیعتمد تصنیف األدوات المالیة عند 

لقیمتھا العادلة باستثناء في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة  ً وفقا ً األدوات. وتقاس األدوات المالیة مبدئیا
األرصدة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم إضافة أو اقتطاع تكالیف المعاملة من ھذا المبلغ. یتم قیاس 

التجاریة المدینة وفقا لسعر المعاملة. 
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(تتمة)األدوات المالیة 
فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة 

الیة بناءا على نموذج االعمال المختص إلدارة ، تقوم المجموعة بتصنیف كافة موجوداتھا الم2018ینایر 1اعتبارا من 
الموجودات والشروط التعاقدیة لألصل ویتم قیاسھ وفقا للفئات االتیة: 

التكلفة المطفأة، •
القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى •
القیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر •

نیف موجوداتھا المالیة ضمن القروض والمدینین والموجودات المالیة المتاحة ، قامت المجموعة بتص2018ینایر 1قبل 
للبیع. كما تضمنت المطلوبات المالیة للمجموعة قروض تحمل فائدة والدائنین التجاریین واالرصدة الدائنة األخرى. 

مة العادلة من خالل األرباح او الخسائر یتم قیاس المطلوبات المالیة بخالف االلتزامات والضمانات بالتكلفة المطفأة او بالقی
عندما یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة، واألدوات المشتقة عند تطبیق تصنیف القیمة العادلة. 

) الموجودات المالیة 1
تحدد المجموعة تصنیف الموجودات المالیة بناءا على نموذج االعمال الذي تستخدمھ إلدارة الموجودات المالیة وسمات 

لتدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. ا

تقییم نموذج االعمال 
نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیة إدارتھا لمجموعات الموجودات المالیة لتحقیق المجموعة تحدد 

تدفقات النقدیة التعاقدیة من ویقصد بذلك ما إذا كان ھدف المجموعة یقتصر على تحصیل الاألغراض من األعمال. 
. وإذا لم ینطبق أي من الموجودات أو تحصیل كال من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات

بیع" الغرضین (مثل الموجودات المالیة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة) یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج عملیة "ال
ویتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، على مستوى اعلى 

من المحافظ االجمالیة، ویستند إلى عوامل ملحوظة مثل: 

مال ورفع التقاریر إلى موظفي كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األع•
اإلدارة العلیا للمنشأة.

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة •
تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كیفیة مكافأة مدیري األعمال (على سبیل المثال أن تستند المكافأة إلى القیمة •
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا). 

إن معدل التكرار وقیمة وتوقیت المبیعات المتوقع یعد أیضا من العوامل المھمة في تقییم المجموعة. •

یو األسوأ" أو یستند تقییم نموذج األعمال إلى السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السینار
"سیناریو حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد االعتراف المبدئي بطریقة تختلف عن 
التوقعات األصلیة للمجموعة، لن تغیر المجموعة من تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج 

ند تقییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخراً. األعمال، ولكنھا ستدرج ھذه المعلومات ع

اختبار مدفوعات أصل المبلغ -تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط
والفائدة فقط

لنقدیة التعاقدیة او تحصیل التدفقات عندما یتم تخصیص نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات ا
النقدیة التعاقدیة ومن البیع، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل مدفوعات ألصل 

مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط"). باالعترافالمبلغ والفائدة فحسب ("اختبار 

المبلغ" بالقیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد یتغیر على مدى ألغراض ھذا االختبار، یُعرف "أصل
عمر األصل المالي (على سبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). 

اة القیمة الزمنیة لألموال إن العناصر األكثر أھمیة للفائدة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجیة في مراع
ومخاطر االئتمان. والختبار االعتراف بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، تقوم المجموعة بتطبیق أحكام، وتراعي 

معدل الفائدة عن ھذا األصل.باالعترافالعوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بھا األصل المالي وفترة 
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) الموجودات المالیة (تتمة)1
اختبار مدفوعات أصل المبلغ -تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

والفائدة فقط (تتمة)
بالتعرض ألكثر من الحد األدني من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح 

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أساسي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات أصل 
لي بالقیمة العادلة من خالل المبلغ والربح عن المبلغ القائم فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، ینبغي أن یتم قیاس األصل الما

األرباح أو الخسائر.
الموجودات.تلكتقوم المجموعة بإعادة التصنیف فقط في حالة وقوع أي تغییرات في نموذج األعمال المستخدم إلدارة 

ل ھذه أن تكون مثومن المتوقعالتصنیف اعتبارا من بدایة فترة البیانات المالیة التالیة لحدوث التغییر. وتتم إعادة
التغییرات غیر متكررة بدرجة كبیرة ولم تحدث خالل السنة.

تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي إلى الفئات التالیة:

أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة•
أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى •
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر•

أدوات الدین المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
یتم قیاس األصل المالي الذي یتمثل في أداة دین وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ للشروط التالیة وعدم تصنیفھ 

ألرباح أو الخسائر: كمدرج بالقیمة العادلة من خالل ا
أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ -

و
أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ -

لقائم.والفائدة فقط على أصل المبلغ ا

زمیلة كأدوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأة.إلى شركةیتم تصنیف األرصدة لدى البنوك والمدینین والقرض 

وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طریقة العائد الفعلي بعد تعدیلھ لكي  یتم قیاس أدوات الدین المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقاً
العادلة وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. وتسجل إیرادات األرباح وأرباح یعكس عملیات التغطیة الفعلیة للقیمة 

وخسائر تحویل العمالت األجنبیة، وانخفاض القیمة في بیان الدخل المجمع. كما تسجل أي أرباح أو خسائر من االستبعاد 
في بیان الدخل المجمع. 

اإلیرادات الشاملة األخرى أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات المجموعة عند االعتراف المبدئي، قد تختار 

حقوق ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار 
وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على األدوات المالیة: العرض32المحاسبة الدولي 

أساس كل أداة على حدة. 

یتم الحقا قیاس االستثمارات في أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وفقا للقیمة العادلة. 
ة بما في ذلك بند أسعار تحویل العمالت األجنبیة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى، وتسجل التغیرات في القیمة العادل

وتعرض ضمن التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة كجزء من حقوق الملكیة. كما یتم تحویل األرباح والخسائر المدرجة 
یتم تسجیلھا في بیان الدخل المجمع. یتم سابقا في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد، وال

تسجیل توزیعات األرباح في بیان الدخل المجمع عندما یثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن تستفید المجموعة من 
مثل ھذه المتحصالت كأن یتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة یتم تسجیل األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة 

األخرى. وال تخضع أدوات حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لتقییم انخفاض القیمة.



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 

23

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-2

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5

) الموجودات المالیة (تتمة)1
یمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر الموجودات المالیة المدرجة بالق

التي ال تستوفي خصائص األدواتتتضمن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ل التدفقات النقدیة المتعلقة بھا معاییر اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة والتي ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعما

منیستھدف إما تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع معاً.كالً

حددت المجموعة تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیة كما یلي:

أ. قرض إلى شركة زمیلة وطرف ذي عالقة 
ثابتة او یمكن تحدیده وھو غیر مسعر في سوق إن القرض إلى شركة زمیلة یمثل أصل مالي   غیر مشتق ذي مدفوعات 

نشط. بعد القیاس المبدئي، یتم الحقا قیاس القرض إلى شركة زمیلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة 
ھ أو ویخضع النخفاض القیمة. ویتم تسجیل األرباح أو الخسائر   في بیان الدخل المجمع عند استبعاد األصل أو تعدیل

انخفاض قیمتھ. 

ب. مدینون ومبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة  
تدرج األرصدة المدینة والمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا خسائر االئتمان المتوقعة، 

وتقاس بالتكلفة المطفأة. 

ج. ارصدة لدى البنوك ونقد وودائع 
والنقد والودائع في بیان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع تتكون االصدة لدى البنوك

قصیرة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل. ویتم ادراجھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

نقد المعادل من النقد في البنك وفي الصندوق والودائع قصیرة ألغراض بیان التدفقات النقدیة المجمع، یتكون النقد وال
االجل بالصافي بعد الحساب المكشوف لدى البنك.  

دـ. موجودات متداولة أخرى 
إن وجد. –تدرج الموجودات المتداولة األخرى بتكلفتھا ناقصا انخفاض القیمة 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –ھـ. موجودات مالیة متاحة للبیع 
إن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة مصنفة كمتاحة للبیع أو غیر مصنفة كقروض 
ومدینین أو محتفظ بھا للمتاجرة. بعد القیاس المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة مع إدراج 

قة في اإلیرادات الشاملة األخرى وذلك حتى یتم استبعاد االستثمار. وفي ھذا الوقت، تدرج األرباح والخسائر غیر المحق
األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى في بیان الدخل المجمع، أو تحدد بصفتھا 

في اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن موجودات مالیة انخفضت قیمتھا وعندئذ تدرج الخسائر المتراكمة المسجلة سابق اً
بیان الدخل المجمع. تدرج الموجودات المالیة المتاحة للبیع التي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بصورة موثوق منھا بالتكلفة 

خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. یتم رفع التقاریر عن الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالی ة المتاحة ناقصاً
للبیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلیة. 

إعادة تصنیف الموجودات المالیة 
المبدئي إال في الظروف االستثنائیة التي تقوم فیھا لالعترافال تقوم المجموعة بإعادة تصنیف موجوداتھا المالیة الحقا 

مال. المجموعة بشراء أو بیع أو إنھاء أحد خطوط األع

إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة 
یتم استبعاد األصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مماثلة او ما ینطبق علیھ ذلك) 

عندما:
ینتھي الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛•
ة من األصل أو تلتزم بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدی•

دون تأخیر مادي إلى طرف آخر بموجب ترتیبات القبض والدفع، وإما أن (أ) تقوم المجموعة بتحویل كافة المخاطر 
صل ولكنھا والمزایا الھامة لألصل أو (ب) لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لأل

فقدت السیطرة على األصل. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5
) الموجودات المالیة (تتمة)1

إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة (تتمة)
ول في ترتیبات القبض والدفع، فإنھا تقوم بتقییم عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة أو الدخ

ما إذا مازالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة للملكیة، والى أي مدى ذلك. وإذا لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة 
ر مخاطر ومزایا األصل ولم تفقد السیطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجیل األصل المحول بمقدار استمرا

بتسجیل االلتزام ذات الصلة. ویتم قیاس األصل  َ المجموعة في السیطرة في األصل. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضا
المحول وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.

حول بالقیمة الدفتریة األصلیة لذلك األصل أو الحد یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل الم
األقصى للمقابل المستلم الذي قد ینبغي على المجموعة سداده أیھما أقل.

) المطلوبات المالیة 2
یتم تصنیف الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او 

روض وسلف او دائنین او مشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في معاملة تغطیة فعالة... كلما كان ذلك مناسبا. الخسائر، او ق

تسجل كافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، بالصافي بعد التكالیف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض 
والسلف والدائنین. 

مجموعة الدائنین التجاریین واالرصدة الدائنة األخرى والقروض التي تحمل فائدة واألدوات تتضمن المطلوبات المالیة لل
المالیة المشتقة. 

حددت المجموعة تصنیف وقیاس مطلوباتھا المالیة كما یلي: 

أ) المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات المالیة المحتفظ بھا ألغراض تتضمن المطلوبات المالیة ال

المبدئي كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.االعترافالمتاجرة والمطلوبات المالیة المصنفة عند 

دھا لغرض إعادة الشراء في المستقبل القریب. تصنف المطلوبات المالیة كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، إذا تم تكب
تتضمن ھذه الفئة مشتقات األدوات المالیة التي تبرمھا المجموعة والتي ال یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة في عالقات تغطیة 

لما یحدده المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً كمحتفظ بھا للمت9وفقا اجرة إال إذا . تصنف المشتقات المستقلة المتضمنة أیضاً
تم تصنیفھا كأدوات تغطیة فعالة. 

یتم تسجیل األرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة في بیان األرباح أو الخسائر. 

تصنف المطلوبات المالیة كـمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاریخ االعتراف المبدئي 
.  لم تقم المجموعة بتصنیف أي التزام مالي كمدرج 9لك فقط عند استیفاء متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة وذ

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

ب) قروض تحمل فائدة 
بالتكلفة المطفأة باست خدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس القروض التي تحمل فائدة الحقاً

تدرج األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء طریقة معدل 
الفائدة الفعلي. 

ا ال یتجزأ تحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحیازة واألتعاب أو التكالیف التي تمثل جزًء
من طریقة معدل الفائدة الفعلي. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن تكالیف التمویل في بیان الدخل المجمع. 

تدرج األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كمطلوبات متداولة. وتسجل الفوائد كمصروف عند استحقاقھا في بیان الدخل 
كمصروفات مستحقة تحت بند "دائنین تجاریین وارصدة دائنة أخرى". المجمع مع إدراج المبالغ غیر المدفوعة 

ج) دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى 
یتم قید المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمھا سواء صدرت بھا فواتیر من قبل المورد 

أو لم تصدر.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة 
یتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیة استحقاقھ. 
عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو بتعدیل شروط االلتزام المالي 

جدید، واعتراف بالتزاماألصلي ل كإلغاء لالعتراف بااللتزامالتبدیل أو التعدیالحالي بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا 
ویدرج الفرق في القیمة الدفتریة ذات الصلة في بیان الدخل المجمع.
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) مقاصة األدوات المالیة 3

صة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان تتم المقا
ھناك حق قانوني ملزم حالیًا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نیة السداد على أساس الصافي لتحقیق الموجودات وتسویة 

المطلوبات في آن واحد. 

المالیة وغیر المالیة انخفاض قیمة الموجودات 
)2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من الموجودات المالیة (

تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع أدوات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من 
ین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب عقد خالل األرباح أو الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق ب

وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. ویتم خصم العجز بمعدل تقریبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي 
االئتمانیة التي لألصل. سوف تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمان المحتفظ بھ أو التحسینات 

ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة. تعتبر جزءاً

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

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

خسائر یتضمن خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض المبدئي، ینبغي احتساب مخصص 
النظر عن توقیت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).

تحدید خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدینة واألرصدة لدى البنوك)أ
االئتمان المتوقعة فیما یتعلق باألرصدة المدینة. وبالتالي، ال تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مبسطة في احتساب خسائر

من ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى  تتعقب المجموعة التغییرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدًال
فوفة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاریخ كل تقریر مالي. وقامت المجموعة باحتساب مص

مخصصات استنادا إلى خبرة المجموعة التاریخیة بخسائر االئتمان وقامت بتعدیلھا لكي تعكس العوامل المستقبلیة 
المرتبطة بالمقترضین والبیئة االقتصادیة للمجموعة.

ع ذلك، قد یوماً. وم90تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة 
تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة 
إلى عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل 

المالي عندما ال یوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.المجموعة. ویتم شطب األصل

ال تقوم المجموعة بتحدید خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك حیث یتم اعتبار ھذه األرصدة منخفضة المخاطر 
وال تتوقع المجموعة تكبد أي خسائر ائتمان من ھذه األدوات. 

ئتمان المتوقعة للقرض إلى شركة زمیلة تحدید خسائر اال)ب
المجموعة التبسیط التشغیلي لمخاطر االئتمان المنخفضة في تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان لقرضھا اختارت

إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  شھرة.  12إلى شركة زمیلة مع تسجیل مخصص استناداً

شركة زمیلة في كل تاریخ بیانات إلىى قابلیة تطبیق مخاطر االئتمان المنخفضة على القرض تقوم المجموعة بتقییم مد
، فإن ائتمان منخفضة القیمة في تاریخ البیانات المالیة المجمعةیتضمن مخاطرالقرض أو لم یعد وإذا لم یكن مالیة مجمعة 

مثل ھذه الحاالت، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت بتسجیل خسائر االئتمان المتوقعة. وفيلن یتبع قیام المجموعةذلك 
ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي والتي تتطلب االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على 

مدار عمر األداة.   

المستحقة من أطراف ذات عالقةللمبالغتحدید خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة ج) 
لتحدید خسائر االئتمان المتوقعة على 9قامت المجموعة بتطبیق الطریقة العامة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للطریقة العامة، یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على ثالث مراحل.  ً المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. وفقا
ض الزدیاد جوھري منذ االعتراف المبدئي، فیتم احتساب مخصص لخسائر بالنسبة لمخاطر االئتمان التي لم تتعر

المرحلة - شھر12شھر التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل 12االئتمان الناتجة من احداث التعثر المحتملة خالل مدة 
دئي، فیتم احتساب ). بالنسبة للمخاطر التي تعرضت لالزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المب1

مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار المتبقیة للتعرض دون النظر توقیت إلى التعثر (خسائر االئتمان 
). باإلضافة إلى ذلك، تقیس المجموعة مخصصات الخسائر بقیمة تعادل 2المرحلة-المتوقعة على مدى عمر األداة 

التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة استنادا إلى الدلیل الموضوع لالنخفاض في القیمة خسائر االئتمان على مدى عمر األداة 
ان الطرف المقابل الذي یكون لدیھ طاقة ).3(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المصنفة في المرحلة 

عتبار تعرضھ لمخاطر االئتمان منخفض. كبیرة الستیفاء التزامات التدفقات النقدیة التعاقدیة في المستقبل القریب یتم ا
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5
انخفاض قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة 
)2018ینایر 1الموجودات المالیة (السیاسة المطبقة اعتبارا من 

(تتمة)المستحقة من أطراف ذات عالقةللمبالغالمتعلقة تحدید خسائر االئتمان المتوقعةج) 
. تحدید مرحلة خسائر االئتمان المتوقعة1

ازدیاد ملحوظ في المخاطر االئتمانیة منذ ، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك المجمعةفي تاریخ البیانات المالیة
ر التي تحدث على العمر الباقي المتوقع اعتبارا من تاریخ االعتراف المبدئي من خالل إجراء مقارنة بین مخاطر التعث

البیانات المالیة ومخاطر التعثر في تاریخ االعتراف المبدئي لألداة المالیة. تستعین المجموعة بمزیج من المعاییر 
ذات عالقة إلى النوعیة والكمیة لتحدید االزدیاد الجوھري في مخاطر االئتمان. یتم تحویل المبالغ المستحقة من أطراف 

بمجرد تحدید وجود ازدیاد جوھري في مخاطر االئتمان. 2المرحلة 

، تقوم المجموعة أیضا بتقییم ما إذا كانت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة قد المجمعةفي تاریخ البیانات المالیة
ف ذات عالقة باعتبارھا تعرضت انخفضت قیمتھا االئتمانیة. تتعامل المجموعة مع المبالغ المستحقة من أطرا

لالنخفاض في القیمة االئتمانیة في حالة وقوع حدث واحد أو أكثر یكون لھ تأثیر جوھري على التدفقات النقدیة 
المستقبلیة المتوقعة لھذه األدوات. یتم تصنیف جمیع المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة منخفضة القیمة االئتمانیة 

راض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. ویتضمن الدلیل على انخفاض قیمة االئتمان البیانات ألغ3ضمن المرحلة 
الملحوظة بشأن ما یلي:

الصعوبات المالیة الجوھریة للطرف المقابل،•
مخالفة الشروط التعاقدیة، •
لألسباب االقتصا• دیة او التعاقدیة منح المقترض امتیاز لم یكن في حسبان المجموعة في األحوال العادیة، نظراً

المتعلقة بالصعوبات المالیة التي یواجھھا الطرف المقابل،

في تاریخ البیانات المالیة المجمعة، في حالة عدم ازدیاد مخاطر االئتمان على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
یتم تصنیف ھذه المخاطر ضمن بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي أو تعرضھا لالنخفاض في القیمة االئتمانیة،

.1المرحلة 

. قیاس خسائر االئتمان المتوقعة والمعلومات المستقبلیة2
خسارة االئتمان المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقیمة الحالیة لكافة أوجھ العجز 

لمستحقة من أطراف ذات عالقة. یمثل العجز النقدي الفرق بین النقدي مخصومة بمعدل الربح الفعلي المتعلق بالمبالغ ا
التدفقات النقدیة المستحقة إلى المجموعة والتدفقات النقدیة التي من المتوقع استالمھا. بالنسبة للمبالغ المستحقة من 

ون مادیا حیث أطراف ذات عالقة المستلمة عند الطلب، ال تراعي المجموعة تأثیر خصم أوجھ العجز النقدي الذي یك
من المتوقع تسویة ھذه األرصدة في فترة زمنیة قصیرة. تشمل العناصر الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة 
احتماالت التعثر والخسائر الناتجة من التعثر والمخاطر في حالة التعثر. إن تحدید ھذه العناصر یتطلب من اإلدارة اتخاذ 

أحكام جوھریة.
في اعتبارھا المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة المتوقع أن تؤثر على المخاطر االئتمانیة وخسائر االئتمان تأخذ المجموعة 

المتوقعة لغرض إدراج التعدیالت المستقبلیة في خسارة االئتمان المتوقعة المحددة. ویعكس ذلك بصورة أساسیة التوقعات 
. تقوم اإلدارة بمراجعة وتقییم ھذه التقدیرات على أساس منتظم.المعقولة والمؤیدة لظروف االقتصاد الكلي في المستقبل

)2018ینایر 1الموجودات المالیة (السیاسة المطبقة قبل 
یتم بتاریخ كل تقریر مالي إجراء تقییم لتحدید فیما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن أصل مالي معین قد تنخفض 

ة موجودات مالیة فقط إذا ما توفر دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة قیمتھ. تنخفض قیمة أصل مالي أو مجموع
(أو االعترافلوقوع حدث واحد أو أكثر بعد  ("حدث خسارة" متكبدة) ومن الممكن أن یكون لحدث  المبدئي لألصل 

ة الموجودات المالیة التي أحداث) الخسارة تأثیر محتمل على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموع
یمكن قیاسھا بصورة موثوق منھا. 

قد تتضمن أدلة االنخفاض في القیمة مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة 
االضطرابات أو عجز أو إھمال أو عدم التزام بمدفوعات الفائدة أو المبلغ األصلي أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو 

المالیة األخرى وعندما تشیر بیانات المراقبة إلى انخفاض ملحوظ في التدفقات النقدیة المستقبلیة مثل التغیرات في 
الظروف االقتصادیة التي ترتبط بحدوث حاالت التعثر. إذا ما توفر ھذا الدلیل یتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة في بیان 

في القیمة كما یلي: الدخل المجمع. یتحدد االنخفاض

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن انخفاض القیمة یمثل الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة.•
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن انخفاض القیمة یستند إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة •

فائدة الفعلیة األصلي.باستخدام معدل ال
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة •

المستقبلیة المخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-2

یة الھامة (تتمة)ملخص السیاسات المحاسب2.5
انخفاض قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة 

) (تتمة)2018ینایر 1الموجودات المالیة (السیاسة المطبقة قبل 
إضافة إلى ذلك، یتم تكوین مخصص لتغطیة االنخفاض في القیمة لبعض مجموعات الموجودات عند حدوث انخفاض 

لیة المقدرة. یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقب

إن خسائر انخفاض القیمة من االستثمارات في أسھم المصنفة كمتاحة للبیع ال یتم ردھا من خالل بیان الدخل المجمع، 
في اإلیرادات الشاملة األخرى. بالنسبة ألدوات الدین  ویتم إدراج الزیادات في قیمتھا العادلة بعد انخفاض القیمة مباشرةً

في حالة زیادة القیمة العادلة ألداة الدین في سنة الحقة وكان من الممكن ربط ھذه الزیادة بصورة المصنفة كمتاحة للبیع،
موضوعیة بحدث وقع بعد تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة في بیان الدخل المجمع، یتم رد خسارة االنخفاض في 

القیمة من خالل بیان الدخل المجمع. 

الموجودات غیر المالیة
جعة القیمة الدفتریة لموجودات المجموعة غیر المالیة، باستثناء العقارات االستثماریة والمخزون في تاریخ كل یتم مرا

تقریر مالي الختبار ما إذا كان ھناك مؤشر على االنخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ 
ودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة أو غیر المتاحة الممكن استرداده لألصل. بالنسبة للشھرة والموج

بعد لالستخدام، یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده كل سنة في الوقت نفسھ. 

التكالیف حتى إتمام  ً إن المبلغ الممكن استرداده ألصل أو وحدة إنتاج النقد ھو القیمة من االستخدام والقیمة العادلة ناقصا
لبیع أیھما أكبر. عند تقییم القیمة من االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة باستخدام ا

معدل خصم قبل الضرائب ویعكس ھذا المعدل التقییمات الحالیة السائدة في السوق للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر 
نخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات إلى أصغر مجموعة موجودات تؤدي المرتبطة بأصل ما. لغرض اختبار اال

إلى إنتاج التدفقات النقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبیر عن تلك التدفقات النقدیة الناتجة من 
الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى ("وحدة إنتاج النقد"). 

بار انخفاض القیمة، فإن الشھرة التي تم اقتناؤھا في دمج األعمال من تاریخ االقتناء یتم توزیعھا على كل ألغراض اخت
وحدة من وحدات إنتاج النقد بالمجموعة أو مجموعات وحدات إنتاج النقد المتوقع أن تستفید من نماذج الدمج بصرف 

لك الوحدات أو مجموعات الوحدات.النظر عن تخصیص الموجودات والمطلوبات األخرى للمجموعة لت

إن كل وحدة أو مجموعة وحدات تتوزع علیھا الشھرة: 
تمثل المستوى األدنى ضمن المجموعة الذي تتم مراقبة الشھرة من خاللھ ألغراض اإلدارة الداخلیة؛ و•
للمعیار الدولي• ً : 8للتقاریر المالیة ال تزید عن شریحة تستند إلى صیغة تقریر المجموعة التي یتم تحدیدھا وفقا

قطاعات التشغیل.

ال یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر االنخفاض في 
القیمة المسجلة في الفترات السابقة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید أي مؤشر على انخفاض الخسارة أو عدم وجودھا. 

تم رد خسارة االنخفاض في القیمة في حالة حدوث تغیر في التقدیرات المستخدمة في تحدید المبلغ الممكن استرداده. یتم ی
رد خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز معھ صافي القیمة الدفتریة لألصل، بعد االستھالك 

خسائر االنخفاض في القیمة. باالعترافتحدیدھا ما لم یتم واإلطفاء، القیمة الدفتریة التي كان من الممكن 
یتم إدراج خسارة االنخفاض في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة إنتاج النقد لھذا األصل المبلغ المقدر 

النخفاض في القیمة الممكن استرداده. تدرج خسائر االنخفاض في القیمة ضمن بیان الدخل المجمع. یتم توزیع خسائر ا
لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة شھرة موزعة على الوحدات ثم لتخفیض القیمة  المسجلة فیما یتعلق بوحدات إنتاج النقد أوالً

الدفتریة للموجودات األخرى التي تنتمي للوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس نسبي. 

القیمة العادلة 
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة لیة مثل تقوم المجموعة بقیاس األدوات الما

بالقیمة العادلة في تاریخ كل واألرض ملك حر والمبانيوالموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریةاألخرى
تقاریر مالیة. 
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(تتمة)القیمة العادلة 
تعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بین أطراف في 

م في إحدى السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزا
الحاالت التالیة:

البیع أو النقل في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو•
البیع أو النقل في غیر السوق الرئیسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.•

. األكثر مالءمةیجب أن یكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق 

مة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا عند یتم قیاس القی
تسعیر األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون لتحقیق مصالحھم االقتصادیة المثلى.

ن في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل یراعي قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة قدرة المشاركی
استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ، أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل 

بأعلى وأفضل مستوى لھ.

عادلة، مع تحقیق أقصى تستخدم المجموعة أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة ال
استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر الملحوظة. تم إدراج تحلیل للقیم العادلة لألدوات 

.27و10و9اإلیضاحات المالیة والموجودات غیر المالیة وتفاصیل إضافیة حول كیفیة قیاسھا في 

لتي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا ضمن الجدول الھرمي للقیمة یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات ا
العادلة كما ھو موضح كما یلي استنادًا إلى أدنى مستویات المدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

أسعار السوق المعلنة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة –1المستوى 
أسالیب التقییم التي یكون فیھا أدنى مستویات المدخالت ذي التأثیر الجوھري لقیاس القیمة العادلة ملحوظا –2مستوى ال

بشكل مباشر أو غیر مباشر
أسالیب التقییم التي ال یكون فیھا أدنى مستویات المدخالت ذي التأثیر الجوھري لقیاس القیمة العادلة –3المستوى 
ملحوًظا.

ة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة المجمعة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما اذا كانت بالنسب
إلى أقل مستوى من  التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استناداً

نھایة كل فترة تقاریر مالیة.المدخالت ذي التأثیر الجوھري على قیاس القیمة العادلة ككل) في 
تحدد ادارة المجموعة سیاسات وإجراءات القیاس المتكرر للقیمة العادلة مثل العقارات االستثماریة والموجودات المالیة 
غیر المسعرة المتاحة للبیع؛ وكذلك للقیاس غیر المتكرر مثل الموجودات المحتفظ بھا للتوزیع في العملیات غیر 

المستمرة.  

والممتلكات والمعدات لدى المجموعة المدرجة وم مقیمون خارجیون باالشتراك في عملیة تقییم العقارات االستثماریة یق
لنموذج التقییم.  ً وتتخذ االدارة قرار إشراك المقیمین الخارجیین على اساس سنوي. وتتضمن معاییر االختیار وفقا

المعاییر المھنیة. وتتخذ االدارة باالعترافة واالستقاللیة ومدى المتطلبات القانونیة والمعرفة بالسوق وحسن السمع
قرارھا بعد مناقشات مع المقیمین الخارجیین للمجموعة لتحدید مدخالت وتقنیات التقییم المستخدمة في كل حالة. 

ة لكل أصل والتزام مقابل كما تقوم االدارة بالتعاون مع المقیمین الخارجیین للمجموعة بمقارنة التغیرات في القیمة العادل
المصادر الخارجیة ذات الصلة لتحدید ما إذا كان التغیر في القیمة العادلة في مستوى معقول. 

یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المسعرة في سوق نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. تستخدم أسعار الشراء 
ت. تستند القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة أو صنادیق االستثمار أو للموجودات وأسعار البیع للمطلوبا

أدوات االستثمار المماثلة إلى صافي قیمة الموجودات األخیر الذي تم اإلعالن عنھ.

مماثل أو التدفقات بالنسبة لألدوات المالیة غیر المسعرة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة الستثمار 
النقدیة المخصومة أو نماذج التقییم المالئمة األخرى أو أسعار الوسطاء.

بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي یتعذر تحدید تقدیر معقول لقیمتھا العادلة، یتم إدراج االستثمار بالتكلفة.
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(تتمة)القیمة العادلة 
تقوم االدارة في تاریخ كل تقریر مالي بتحلیل التحركات في قیم الموجودات والمطلوبات التي تتطلب السیاسات المحاسبیة 

تي تم تطبیقھا في للمجموعة اعادة قیاسھا او اعادة تقییمھا. ولغرض ھذا التحلیل، تتحقق االدارة من اھم المدخالت ال
أحدث عملیة تقییم من خالل الموافقة على المعلومات المستخدمة في احتساب تقییم العقود وغیرھا من المستندات ذات 

الصلة. 

لغرض إفصاحات القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات للموجودات والمطلوبات استنادًا إلى طبیعة وسمات 
ومستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.ومخاطر األصل أو االلتزام

عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
من االحتفاظ بھا للتأجیر أو الرتفاع  تمثل العقارات التي تم حیازتھا أو إنشائھا بغرض بیعھا في سیاق األعمال العادي بدًال

ة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. قیمتھا الرأسمالیة عقارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس بالتكلف

وحقوق االستئجار لألراضي، والمبلغ المدفوع للمقاولین لقاء اإلنشاء، وتكالیف ملكیة الحرة تتضمن التكلفة حقوق ال
یة االقتراض وتكالیف التصمیم والتخطیط وتكالیف إعداد الموقع واألتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وضرائب نقل ملك

غیر المباشرة لإلنشاء والتكالیف األخرى ذات الصلة.العقارات والمصروفات

یتمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا في سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادي استنادًا إلى أسعار السوق في تاریخ 
لیف اإلتمام والتكلفة المقدرة للبیع. یتم التقاریر المالیة مخصومة للقیمة الزمنیة لألموال إذا كانت جوھریة ناقًصا تكا

تحمیل صافي العموالت غیر القابلة الستردادھا والمدفوعة إلى وكالء المبیعات أو التسویق عند بیع الوحدات العقاریة 
كمصروفات عند سدادھا.

بالرجوع إلى التكلفة المحددة یتم تحدید تكلفة العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة والمسجلة في بیان الدخل المجمع عند البیع 
المتكبدة عن العقار المباع وتوزیع أي تكالیف غیر محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقار المباع. یتم تحمیل شطب 

العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة على مصروفات التشغیل األخرى.

استثمار في شركات زمیلة 
ملموساً. والتأثیر الملموس ھو القدرة على المشاركة في الشركة الزمیلة ھي المنشأة التي تمارس ع لیھا المجموعة تأثیراً

قرارات السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكن دون التمتع بسیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك 
السیاسات.

باستخدام طریقة -موعة بتأثیر ملموس علیھا التي تتمتع المج–یتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتھا الزمیلة 
لطریقة حقوق الملكیة، یسجل االستثمار في الشركة الزمیلة مبدئیًا بالتكلفة.  حقوق الملكیة. وفقاً

لالستثمار لكي یتم إدراج التغیرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة المدرجة بالدفاتریتم تعدیل القیمة 
لالستثمار وال یتم المدرجة بالدفاتریخ الحیازة. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الزمیلة منذ تار

إطفاؤھا أو اختبارھا بصورة فردیة لغرض تحدید االنخفاض في القیمة. 

إدراجھ یعكس بیان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عملیات تشغیل الشركة الزمیلة. عند حدوث تغییر یتم
مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقید المجموعة حصتھا في أي تغیرات ویتم اإلفصاح عن ھذه الحصة ضمن 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع متى كان ذلك مناسباً. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من 

بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزمیلة. المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة

یدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزمیلة في مقدمة بیان الدخل المجمع خارج ربح التشغیل 
وھو یمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة.

عند الضرورة، عن المجموعة والتي تبلغ ثالثة أشھر.تقاریر مالیة مختلفةفترة لالمالیة للشركة الزمیلة یتم إعداد البیانات
یتم إجراء تعدیالت لكي تصبح السیاسات المحاسبیة متسقة مع تلك التي تستخدمھا المجموعة. 
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة 
بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري تسجیل أیة خسارة انخفاض في القیمة 
إضافیة بشأن استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة. تجري المجموعة تقدیًرا في تاریخ كل تقاریر مالیة لغرض تحدید 

إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة. فإذا ما حدث ذلك تحتسب فیما
ویتم تسجیل المدرجة بالدفاترالمجموعة مبلغ انخفاض القیمة بالفرق بین المبلغ الممكن استرداده للشركة الزمیلة وقیمتھا 

زمیلة" في بیان الدخل المجمع.الخسارة "كخسارة انخفاض في قیمة استثمار في شركة 

لقیمتھ العادلة. تدرج  ً عند فقد التأثیر الملموس على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وتسجیل أي استثمار متبقي وفقا
للشركة الزمیلة عند فقد التأثیر الملموس والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي المدرجة بالدفاترأي فروق بین القیمة 

لمتحصالت من البیع في بیان الدخل المجمع.وا

عقارات استثماریة
تمثل العقارات االستثماریة تلك العقارات المكتملة أو العقارات قید اإلنشاء أو أعمال إعادة التطویر المنجزة لغرض كسب 

بھا بموجب عقد تأجیر إیرادات إیجارات أو لزیادة قیمة رأس المال أو للغرضین معاً. یتم تصنیف العقارات المحتفظ 
كعقارات استثماریة عند استیفاء تعریف العقار االستثماري.

بالتكلفة بما في ذلك تكالیف المعاملة. تتضمن تكالیف المعاملة ضرائب نقل الملكیة  ً یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئیا
صبح العقار على الحالة الالزمة للتشغیل. تتضمن واألتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وعموالت التأجیر المبدئیة لكي ی

تكلفة استبدال جزء من العقارات االستثماریة القائمة في الوقت الذي تم فیھ تكبد التكلفة إذا المدرجة بالدفاترالقیمة  ً أیضا
. االعترافتم الوفاء بمعاییر 

العادلة التي یتم تحدیدھا استنادًا إلى تقییم یتم إجراؤه من المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمةلالعترافالحقًا 
قبل مقیمین مستقلین معتمدین بصورة دوریة باستخدام أسالیب تقییم متفقة مع طبیعة واستخدام العقارات االستثماریة. 

ة التي تنتج ھذه األرباح تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیرات في القیم العادلة ضمن بیان الدخل المجمع في السن
أو الخسائر فیھا. وألغراض ھذه البیانات المالیة المجمعة، تخضع القیمة العادلة التي یتم تقییمھا إلى ما یلي:

ألي إیرادات مستحقة ناتجة من توزیع الدفعات التحفیزیة لعقود المدرجة بالدفاترتخفیض القیمة العادلة بمقدار القیمة -
األدنى من مدفوعات التأجیرالتأجیر و/أو الحد

ألي التزام إلى المستأجر أو المالك المتضمن في بیان المركز المدرجة بالدفاترزیادة القیمة العادلة بمقدار القیمة -
المالي المجمع كالتزام عقود تأجیر تمویلي.

ار االستثماري بصفة دائمة من لعقارات االستثماریة عندما یتم بیعھا أو عندما یتم سحب العقالغاء االعتراف بایتم 
االستخدام وال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة من سحب العقارات 

االستثماریة أو بیعھا في بیان الدخل المجمع في السنة التي یتم فیھا السحب أو البیع. 

البیع والقیمةالعقارات االستثماریة بالفرق ما بین صافي متحصالت یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة من بیع 
لألصل في البیانات المالیة المجمعة السابقة للفترة الكاملة.المدرجة بالدفاتر

ال یتم إجراء التحویل إلى عقار استثماري إال عندما یطرأ تغییر في طریقة استخدام العقار، مثبتًا بإنھاء إشغال المالك 
أو بدء عقد تأجیر تشغیلي. تتم التحویالت من العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام للعقار

مثبتًا بدایة إشغال المالك للعقار أو بدایة التطویر بغرض البیع.
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ومعدات اتممتلك
االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة، إن وجد، باستثناء األرض  یتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً
االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتعرف بھا  ملك حر والمباني التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ناقصاً

ال یتم استھالك األرض ملك حر. بعد تاریخ إعادة التقییم.

تشتمل التكلفة المبدئیة للممتلكات والمعدات على التكلفة وأي تكالیف مباشرة تتطلبھا عملیة تجھیز أحد بنود الممتلكات 
للتشغیل في موقعھ. یتم عادة إدراج المصروفات المتكبدة بعد تشغیل  والمعدات إلى الحالة التي یصبح بھا جاھزاً

والمعدات، مثل اإلصالح والصیانة والتكالیف غیر المباشرة، في بیان الدخل المجمع في الفترة التي یتم خاللھا الممتلكات
تكبد ھذه التكالیف. في الحاالت التي یظھر فیھا بوضوح أن المصروفات قد أدت إلى زیادة في المنافع االقتصادیة 

ود الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معیار األداء المحدد المستقبلیة المتوقع الحصول علیھا من استخدام إحدى بن
أساساً، فإنھ یتم رسملة ھذه المصروفات كتكلفة إضافیة على الممتلكات والمعدات.

فیما یتعلق باألرض ملك حر والمباني، یتم إجراء تقییمات بشكل سنوي لضمان عدم اختالف القیمة الدفتریة لألصل 
دي عن قیمتھ العادلة. المعاد تقییمھ بشكل ما

باستثناء إلى الحد الذي تعكس معھ یتم تسجیل أي تغییرات من إعادة التقییم في فائض إعادة التقییم ضمن حقوق الملكیة، 
. وفي ھذه الحالة، تدرج الدخل المجمعالنقص الناتج عن إعادة التقییم لنفس األصل والمدرج سابقًا في بیان التغییرات ھذه 

باستثناء في حالة العجز الذي الدخل المجمعویدرج العجز الناتج من إعادة التقییم في بیان الدخل المجمع.بیان الزیادة في
إعادة تقییم األصل.فائضیتم مقاصتھ مع أي فائض حالي لنفس األصل والمدرج في 

رق بین االستھالك على أساس إعادة تقییم األصل إلى األرباح المرحلة بخصوص الفافائضیتم إجراء تحویل سنوي من 
باإلضافة إلى القیمة المدرجة بالدفاتر المعاد تقییمھا للموجودات واالستھالك على أساس التكلفة األصلیة للموجودات.

لألرض ملك ذلك، فإنھ یتم استبعاد االستھالك المتراكم كما في تاریخ إعادة التقییم مقابل إجمالي القیمة المدرجة بالدفاتر 
عند البیع، یتم تحویل أي احتیاطي إلعادة إعادة إدراج صافي المبلغ وفقًا للقیمة المعاد تقییمھا لألصل.مباني ویتمحر وال

التقییم متعلق باألصل المحدد المباع إلى األرباح المرحلة.

كما قیمتھا التخریدیةإلىیحتسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات األخرى
یلي:

سنة50–20مباني
سنوات5-3معداتوأدوات 

سنوات5-3أجھزة وبرامج كمبیوتر 
سنوات5-3أثاث وتجھیزات

سنوات5-4سیارات

غیرات والمعدات لغرض تحدید انخفاض القیمة في حالة وجود أحداث أو تممتلكاتللالمدرجة بالدفاتریتم مراجعة القیمة 
وجود مثل ألي من الموجودات قد تكون غیر قابلة لالسترداد. وفي حالةالمدرجة بالدفاترفي الظروف تشیر إلى أن القیمة 

المبلغ المقدر والممكن استرداده، فإنھ یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا نبالدفاتر عالمدرجة زیادة القیمة وھذا المؤشر
التكالیف حتى البیع أو قیمتھا أثناء االستخدام، أیھما أعلى، والتي تمثالممكن استردادھا ً .ل القیمة العادلة ناقصا

إن بند الممتلكات والمعدات یتم عدم االعتراف بھ عند البیع أو عند عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو 
حتسبة بالفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة بیعھ. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم االعتراف باألصل (الم

المدرجة بالدفاتر لألصل) في بیان الدخل المجمع عند عدم االعتراف باألصل. یتم مراجعة القیمة المتبقیة لألصل واألعمار 
عندما یكون ذلك مالئماً.-اإلنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا في المستقبل

افأة نھایة الخدمةمك
لمكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا.  ً یتم احتساب مخصص للمبالغ المستحقة إلى الموظفین طبقاًتحتسب المجموعة مخصصا

لقانون العمـل الكویتي وعقود الموظفین والقوانین المعمول بھا في البلدان التي تعمل فیھا الشركات التابعة. إن التكالیف 
إن ھذه االلتزامات غیر الممـولة تمثل كافآت یتم تسجیلھا كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة.المتوقعة لھذه الم

المبلغ المستحق لكل موظف، فیما لو تم إنھـاء خدماتھ بشكل جبري في تاریخ التقاریر المالیة.

إلى ذلك، و ًبالنسبة للموظفین الكویتیین تقوم الشركة األم إضافةً ھمات إلى الھیئة العامة للتأمینات بتقدیم مساأیضا
عند اتاالجتماعیة كنسبة من مرتبات الموظفین، إن التزامات الشركة األم محددة بھذه المساھمات والتي تحمل كمصروف

استحقاقھا.
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أسھم الخزینة
من قبل المجموعة دون أن یتم الخاصة الخزینة من أسھم الشركة األم تتكون أسھم المصدرة والتي تم إعادة شراؤھا الحقاً

لطریقة التكلفة یتم تحمیل بعدإعادة إصدارھا أو إلغائھا  . ویتم المحاسبة عن أسھم الخزینة باستخدام طریقة التكلفة. طبقاً
ا على حساب مقابل ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار أسھم الخزینة، یتم تكلفة األسھم المعاد شراؤھلالمرجحمتوسطال

، كما یتم تحمیل أیة )"احتیاطي أسھم الخزینة"(إدراج األرباح في حساب منفصل غیر قابل للتوزیع ضمن حقوق الملكیة 
خسائر فتحمل على حساب أما الزیادة في الفي ذلك الحساب. خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصید الدائن 

ثم االحتیاطي االختیاري واالحتیاطي اإلمرحلةالاألرباح  بیع أسھم یتم استخدام األرباح المحققة الحقًا من. جباريأوالً
في مقاصة أیة خسائر مسجلة سابقًا الخزینة  ثم األرباح أوًال وحساب احتیاطي أسھم مرحلةالفي حساب االحتیاطیات أوالً

ویخفضزید عدد أسھم الخزینة أسھم منحة ی، كما أن إصداروزیع أرباح نقدیة على ھذه األسھمیتم تالخزینة. ال  نسبیاً
الخزینة. ؤثر على إجمالي تكلفة أسھم یمتوسط التكلفة للسھم الواحد دون أن 

احتیاطي آخر
السیطرة.بعة، دون فقدكیة في الشركات التایستخدم االحتیاطي اآلخر لتسجیل تأثیر التغیرات في حصص المل

االعتراف باإلیرادات
تقدم المجموعة بصورة رئیسیة الخدمات االتیة: 

خدمات تأجیر
تحقق المجموعة إیرادات التأجیر من العقارات المؤجرة إلى عمالئھا ضمن عقد التأجیر التشغیلي. تستثني إیرادات التأجیر 

إلى فترة عقد التأجیر، باستخدامإیرادات التأجیر المحتملة ویتم تسجیلھا على مدا طریقة المدخالت لقیاس ر الوقت استناداً
التقدم في أداء الخدمة.

یتم تسجیل التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض حول عقد التأجیر التشغیلي وترتیبھ كمصروفات على مدار فترة 
عقد التأجیر على نفس األساس كإیرادات تأجیر. 

الفنادق خدمات
تحقق المجموعة إیرادات الفنادق من الفنادق المملوكة لھا. وتشمل تلك اإلیرادات إیرادات من إشغال الغرف ومبیعات 

، قامت المجموعة بتسجیل اإلیرادات عندما تم إشغال الغرف وبیع المأكوالت 2018ینایر 1المأكوالت والمشروبات.  قبل 
والمشروبات. 

انتھت المجموعة إلى ان یستمر االعتراف باإلیرادات الناتجة من ھذه العملیات عندما یتم أداء تلك ، 2018ینایر 1بعد 
االلتزامات.  

خدمات مقاوالت
الطرف عقاراتالتي تقوم بھا في العقاراتر وتطویاإلنشاءاتعملیات المقاوالت والخدمات من تحقق المجموعة إیرادات

افق مثل خدمات الصیانة والنظافة واآلمن التي تعتبر معتادة أو متكررة بطبیعتھا.اآلخر وخدمات إدارة مختلف المر

وتطویر العقارات اإلنشاءاتعملیات )1
بالرجوع إلى العقاراتوتطویر اإلنشاءات، تم االعتراف بإیرادات المجموعة المرتبطة بعملیات 2018ینایر 1قبل 

.  اإلنشاءات: عقود 11عیار المحاسبة الدولي طریقة نسبة االتمام لنشاط المقاوالت وفقا لم

، انتھت المجموعة إلى ان یستمر االعتراف باإلیرادات الناتجة من ھذه العملیات على مدار الوقت 2018ینایر 1بعد 
طریقة المدخالت لقیاس التقدم في أداء الخدمة.باستخدام

عملیات إدارة المرافق )2
المجموعة المرتبطة بعملیات إدارة التسھیالت بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو إیراداتاالعتراف ب، تم2018ینایر 1قبل 

مقابل الخدمات التي تقرر الحصول علیھا. المستحق 

، انتھت المجموعة إلى أنھ تم االعتراف باإلیرادات الناتجة من ھذه العملیات على مدار الوقت باستخدام2018ینایر 1بعد 
الت لقیاس التقدم في أداء الخدمة.طریقة المدخ
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(تتمة)االعتراف باإلیرادات
بیع العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة 

ة عندما یحصل العمیل (المشتري) على یتم االعتراف باإلیرادات الناتجة من بیع العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجر
ریة من ذلك األصل السیطرة على األصل، أي االلتزام بتوجیھ استخدام األصل والحصول على كافة الفوائد المتبقیة الجوھ

ویكون ذلك عادة بالتبادل غیر المشروط للعقود. بالنسبة لعملیات التبادل المشروطة، یتم االعتراف باألصل فقط عندما یتم 
استیفاء كافة الشروط الجوھریة ویتم التحدید بأن یتم تحویل السیطرة على األصل إلى العمیل. 

إیرادات الفوائد
لفوائد عند استحقاقھا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة الذي یمثل معدل خصم المستلمات إیرادات ابیتم االعتراف

النقدیة المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالیة إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة.

إیرادات توزیعات األرباح
حق في استالم الدفعات.توزیعات األرباح عندما یثبت الیتم االعتراف بإیرادات

. 2.6تم عرض تفاصیل األحكام المحاسبیة الجوھریة المتعلقة باإلیرادات من عقود مع العمالء في االیضاح 

أرصدة العقد 
موجودات العقد 

یمثل أصل العقد الحق في المقابل لقاء نقل البضائع والخدمات إلى العمیل. في حالة قیام المجموعة باألداء من خالل 
تحویل الخدمات إلى العمیل قبل قیام العمیل بسداد المقابل أو قبل استحقاق الدفع، یتم االعتراف بموجودات العقد لقاء 

إلى الشروط المتعاقد علیھا.  المقابل المحقق المشروط استناداً

مطلوبات العقد 
قوم المجموعة باستالم مقابل لھا من العمیل. یثمل التزام العقد االلتزام بتحویل البضائع أو الخدمات إلى العمیل التي ت

عندما یقوم العمیل بسداد مقابل قبل قیام المجموعة بتحویل الخدمات إلى العمیل، یتم االعتراف بالتزام العقد عندما یتم 
السداد. یتم االعتراف بمطلوبات العقد كإیرادات عندما تقوم المجموعة بأداء التزاماتھا بموجب العقد. 

صاتالمخص
یقید المخصص عندما یكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتیجة لحدث سابق ویكون من المرجح أن 

للموارد التي  صادراً منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثوق لمبلغ تتضمنیتطلب ذلك تدفقاً
كل تقاریر مالیة وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي. وعندما یكون تأثیر االلتزام. ویتم مراجعة المخصصات في تاریخ 

لتسویة االلتزام. تكبدھا المبلغ المقید كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصروفات المتوقعیكون ، االقیمة الزمنیة للنقد جوھریً
لعقد تأمین، المخصص بالكامل، على استرداد جزء من المخصص أو استردادعندما تتوقع المجموعة  ً سبیل المثال وفقا

یتم عرض المصروفات المتعلقة بأي بالفعل.امؤكدً یكون ھذا االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما یتحقق االسترداد
.استردادأي مخصصات في بیان الدخل المجمع بالصافي بعد 

تكالیف االقتراض
بحیازة  اء أو إنتاج أصل یحتاج تجھیزه إلى فترة زمنیة طویلة لكي یصبح إنشوأإن تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرةً

لالستعمال المعد لھ أو البیع یتم رسملتھا كجزء من تكلفة  تكالیف االقتراض األخرى كافة . یتم احتساب األصلجاھزاً
فیما ماتتكبدھا منشأةكمصروفات في الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي

یتعلق باقتراض األموال.

ةمحتملالالمطلوبات 
تدفق الموارد بل یتم اإلفصاح عنھا ما لم یكن احتمال ةالمجمعالبیانات المالیةضمن ةمحتملالال یتم إدراج المطلوبات 

مستبعداً. إلى خارج الشركة اقتصادیة المتضمنة لمنافع 

ضمن البیانات المالیة المجمعة بل یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون تحقیق منافع اقتصادیة ةمحتمللاال یتم إدراج الموجودات 
مرجحاً. 
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الضرائب  
حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

لقرار مجلس إدارة %1یت للتقدم العلمي بنسبة تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكو ً لطریقة االحتساب المعدلة وفقا وفقاً
مؤسسة الكویت للتقدم العلمي الذي ینص على أن اإلیرادات من الشركات الزمیلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

حصة. یجب اقتطاعھا من ربح السنة عند تحدید الجباريوالمحول إلى االحتیاطي اإل

ضریبة دعم العمالة الوطنیة
للقانون رقم  ً لسنة 24المالیة رقم وزارةوقرار 2000لسنة 19تحتسب الشركة األم ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقا

للقانون، تم اقتطاع اإلیرادات من الشركات الزمیلة والتابعة %2.5بواقع 2006 ً من ربح السنة الخاضع للضریبة.  وفقا
من الشركات المدرجة التي تخضع لضریبة دعم العمالة الوطنیة من ربح السنة. النقدیةات األرباحوتوزیع

الزكاة 
لقرار وزارة المالیة رقم %1یتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  ً .2007لسنة58من ربح الشركة األم وفقا

ضریبة على الشركات التابعة الخارجیة
للقوانین واألنظمة والتعلیمات یتم احتساب ضریبة الشركات  ً التابعة الخارجیة على أساس معدالت الضرائب المطبقة ووفقا

الساریة في البلدان التي تعمل فیھا ھذه الشركات التابعة. تدرج ضریبة الدخل على الربح الخاضع للضریبة (الضریبة 
لمالیة المعمول بھا في البلدان المعنیة التي تعمل فیھا في الفترة التي تتحقق فیھا األرباح وفقا للوائح ااتالحالیة) كمصروف

المجموعة.

یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة للموجودات 
ألغراض التقاریر المالیة في تاریخ التقاریر المالیة.المدرجة بالدفاتروالمطلوبات وقیمتھا 

الضریبیة المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل اإلعفاءات والخسائر الضریبیة غیر ج موجوداتتدر
المستخدمة، إلى حد احتمالیة توفر األرباح الخاضعة للضریبة لیتم االستفادة من الفروق المؤقتة القابلة للخصم وترحیل 

باستثناء أن تنشأ موجودات ضریبة الدخل المتعلقة بالفروق المؤقتة القابلة اإلعفاءات والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة 
عالوة على أنھا ال تؤثر في وقت المعاملةالمبدئي ألصل أو التزام في معاملة ال تمثل دمجا لألعمالاالعترافللخصم عن 

على األرباح المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضرائب.

لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل تقاریر مالیة ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي ال المدرجة بالدفاترقیمة یتم مراجعة ال
باستخدام كل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة.الكافيیعد عنده من الممكن أن یسمح الربح الخاضع للضریبة

في تاریخ كل تقاریر مالیة وتتحقق إلى الحد الذي یصبح عنده یتم إعادة تقییم موجودات الضریبة المؤجلة غیر المحققة 
ضریبة المؤجلة.الالخاضع للضریبة باسترداد موجودات المستقبلي من المحتمل أن یسمح الربح 

ضریبة الحالیة الیتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة عندما یوجد حق قانوني ملزم بتسویة موجودات 
ضرائب المؤجلة بالمنشأة نفسھا الخاضعة للضریبة ونفس الھیئة الریبة الدخل الحالیة وعندما تتعلق مقابل مطلوبات ض

الضریبیة.

للمعدالت الضریبة والتشریعات المعمول بھا في تاریخ التقاریر  ً یتم قیاس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقا
المالیة.

معلومات القطاعات
تكالیف. تستخدم تكبد إیرادات أو اكتسابمن المجموعة یضطلع بأنشطة األعمال التي ینتج عنھاإن القطاع ھو جزء ممیز

رفع التقاریر مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى یتوافق وتقییم األداء والمواردإدارة المجموعة قطاعات التشغیل لتوزیع 
ذات السمات االقتصادیة المماثلة والمنتجات والخدمات وفئة رئیس صانعي القرارات التشغیلیة. یتم تجمیع قطاعات التشغیل 

. قابلة لرفع التقاریر عنھاالعمالء المتشابھة ویرفع عنھا التقاریر كقطاعات 
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العمالت األجنبیة
لمجموعة في االعملة الرئیسیة للشركة األم. تحدد كل شركة ولمجمعة بالدینار الكویتي وھیتم عرض البیانات المالیة ا

العملة الرئیسیة. یجري قید تلك باستخدام شركةعملتھا الرئیسیة ویتم قیاس البنود المتضمنة في البیانات المالیة لكل 
ألسعا بالعملة الرئیسیة وفقاً ً ر الصرف السائدة بتاریخ المعاملة، كما تحول الموجودات المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیا

ألسعار الصرف السائدة بتاریخ  والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى الدینار الكویتي في تاریخ التقاریر المالیة وفقاً
في بیان الدخل المجمع.الناتجةالتقاریر المالیة. وتدرج كافة األرباح أو الخسائر

ألسعار یل یتم تحو الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والمدرجة بالقیمة العادلة إلى الدینار الكویتي وفقاً
. وفي حالة الموجودات غیر النقدیة التي یتحقق التغیر في قیمتھا العادلة تحدید القیمة العادلةالصرف السائدة في تاریخ 

، اإلیرادات الشاملة األخرى، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في رىاإلیرادات الشاملة األخمباشرة في 
في الفروقوبالنسبة للموجودات غیر النقدیة التي یتم إدراج التغیر في قیمتھا العادلة في بیان الدخل المجمع، یتم تسجیل

بیان الدخل المجمع.

وفقاًإلى الدینار الكویتي لنقدیة وغیر النقدیة للشركات األجنبیة والمطلوبات ا(وتتضمن الشھرة)یتم تحویل الموجودات
لفترة لتلك الشركات بمتوسط أسعار الصرف التشغیلألسعار الصرف السائدة بتاریخ التقاریر المالیة. یتم تحویل نتائج 

ات الشاملة األخرىاإلیراد، ویتم إدراج الفروق الناتجة عن التحویل في بند منفصل ضمن عملیات الشركة األجنبیة
أجنبیة، یتم تسجیل بند اإلیرادات شركةعند بیع األجنبیة.الشركةجنبیة) حتى تاریخ بیع األعمالت ال(احتیاطي تحویل 

في بیان الدخل المجمع.المحددةاألجنبیةالشركةالشاملة األخرى المتعلق بتلك 

عقود التأجیر
یشتمل على عقد تأجیر یعتمد على جوھر الترتیب ویتطلب تقییًما لما إذا كان في أو ما یتمثلإن تحدید ما إذا كان ترتیب 

الوفاء بالترتیب یعتمد على استخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ینقل الترتیب الحق في استخدام ذلك 
األصل.

المجموعة كمؤجر
ملكیة األصل یتم تصنیفھا كعقود تأجیر للمزایا الھامةوامخاطر البكافة بموجبھاتحتفظ المجموعةالتيإن عقود التأجیر 

المدرجة بالدفاترتشغیلي. یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض على عقد التأجیر التشغیلي إلى القیمة 
للموجودات المؤجرة ویتم تسجیلھا على مدى فترة التأجیر على نفس أساس إیرادات التأجیر.

موعة كمستأجرالمج
. یتم الھامة لملكیة األصلمزایا المخاطر والكعقود تأجیر تشغیلي عند احتفاظ المجموعة بكافة التأجیریتم تصنیف عقود 

تسجیل مدفوعات عقود التأجیر التشغیلي كمصروفات في بیان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
.ما تنشأعنداتیتم تسجیلھا كمصروفحیثر المحتملة، التأجیمدفوعات، باستثناء التأجیر

المحاسبة عنھ كعقار استثماري عندما ویمكن تصنیف العقار المحتفظ بھ من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر التشغیلي 
التكلفة المبدئیة اإلدارة. یتم تحدید نیةواستنادا إلىیفي العقار بتعریف العقار االستثماري ویتم تقییم كل عقار على حدة 

للعقار المحتفظ بھ من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر والمصنف كعقار استثماري بالقیمة العادلة للعقار أو القیمة 
التأجیر أیھما أقل ویتم تسجیل مبلغ معادل كمطلوبات.لمدفوعاتالحالیة للحد األدنى 

لھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة ا2.6

إن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ 
.  التقاریر المالیةة في تاریخ محتملالمدرجة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات ال

لألصل المدرجة بالدفاترضات والتقدیرات یمكن أن ینتج عنھ تعدیل مادي على القیمة ومع ذلك فإن عدم التأكد من االفترا
. یةالمستقبلالفتراتأو االلتزام المتأثر في
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األحكام 
حاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالیة بصرف النظر عن تلك التي تتضمن عند تطبیق السیاسات الم
على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة المجمعة:التأثیر األكثر جوھریةتقدیرات أخرى والتي لھا 

إیرادات من عقود مع العمالء 
جوھریة في تحدید قیمة وتوقیت اإلیرادات الناتجة من عقود مع قامت اإلدارة بتطبیق األحكام التالیة التي تؤثر بصورة

العمالء: 

أ. تحدید التزامات األداء في عقد مجمع 
إلى عمالءھا كجزء من الترتیب الفردي ومن المحتمل أن تتضمن ھذه المقاوالت والفنادقتقدم المجموعة خدمات 

ام متفق علیھا مسبقا للعمیل. حددت المجموعة أن كل التزام من الترتیبات مختلف التزامات األداء التي تمثل تنفیذ مھ
التزامات األداء یمكن أن یمثل التزام منفصل لھذه الخدمات یمكن تحدیده بصورة مستقلة عن االلتزامات األخرى المدرجة 

في العقد ویمكن للعمیل أن یستفید من كل خدمة على حدة. 

ن التعھدات بتقدیم تلك الخدمات تعتبر منفصلة في نطاق كل عقد، ویتم تحدید إضافة إلى ذلك، حددت المجموعة أیضا أ
سعر المعاملة بصورة مستقلة بناءا على كل التزام على حدة، وتعتمد تلك الخدمات على بعضھا البعض إلى حد كبیر، أو 

تكون مستقلة إلى حد كبیر. 

نادا الى أسعار البیع الفردیة. وفي حالة عدم إمكانیة مالحظة ھذه یتم تحدید أسعار المعامالت لكل التزام أداء على حدة است
األسعار بصورة مباشرة، تقوم المجموعة بتقدیر سعر المعاملة لكل التزام أداء استنادا الى التكلفة المتوقعة زائدا الھامش. 

ب. تحدید سعر المعاملة 
موعة احقیتھا في الحصول علیھ مقابل تقدیم الخدمات التي تعھدت یمثل سعر المعاملة مبلغ المقابل الملزم والذي تتوقع المج

المجموعة بتقدیمھا الى العمیل. تحدد المجموعة سعر المعاملة أخذا في االعتبار شروط العقد وممارسات األعمال المعتادة

ج. تحدید توقیت أداء الخدمات 
) إیرادات فنادق1

من إشغال الغرف ومبیعات المأكوالت والمشروبات المقدمة إلى عمالءھا یتم انتھت المجموعة إلى أن اإلیرادات الناتجة
تسجیلھا على مدار الوقت عندما یتم الوفاء بھذه االلتزامات عند تقدیم   تلك الخدمات أو المبیعات. یحق للمجموعة عرض 

استخدام الخدمات أو المبیعات حق السداد مقابل الخدمة أو البیع. عالوة على ذلك، یحصل العمیل على التزام بتوجیھ
والحصول على كافة المزایا الجوھریة المتبقیة منھا. 

تطویر والعقاراتاالنشاءاتعملیات )2
المقدمة إلى المقاوالت فیما یتعلق بخدمة اإلنشاءات وتطویر العقاراتانتھت المجموعة إلى أن اإلیرادات الناتجة من 

ت، حیث یقوم العمالء باستالم الخدمات واالستفادة من المزایا المقدمة من المجموعة مدار الوقعلىعمالءھا یتم تسجیلھا 
بشكل متزامن. وحقیقة أن أي منشأة أخرى لن تحتاج الى تقدیم ھذه الخدمات التي قدمتھا المجموعة حتى تاریخھ یوضح 

متزامن. ویحق للمجموعة لك بشكلوذأن العمیل یتلقى الخدمات ویستفید من المزایا التي تقدمھا المجموعة كما ھي 
الحصول على المدفوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة حتى تاریخھ بموجب االتفاقات التعاقدیة مع العمیل، حیث یحق 
للمجموعة الحصول على مبلغ یمثل على اقل تقدیر تعویض للمجموعة عن الخدمات التي تم إنجازھا حتى تاریخھ في 

تم إیجادعالوة على ذلك، ألسباب بخالف اخفاق المجموعة في تقدیم الخدمات التي تعھدت بھا. حالة إنھاء العمیل للعقد
بشروط بعض الموجودات من خالل أداء المجموعة اللتزامات المقاوالت. ولكن ھذه الموجودات یتم التحدید بأنھا مقیدة 

خالل عملیة إیجاد أو تعزیز الموجودات ذات الستخدام تلك الموجودات لغرض آخر من قبل العمیل من التوجیھ الفعلي 
الصلة. 

قررت المجموعة أن تقوم بتطبیق طریقة المدخالت لقیاس التقدم في أداء تلك الخدمات نظرا للعالقة المباشرة بین جھود 
مات المجموعة وتقدیم الخدمات الى العمیل. فیما یتعلق بخدمات الشحن والمناولة وخدمات المشروعات، باستثناء خد

الوساطة، تقوم المجموعة بتسجیل اإلیرادات من ھذه الخدمات على أساس التكلفة المتكبدة بالتناسب مع اجمالي التكالیف 
المقدرة التكالیف من إجماليالمتوقعة إلنجاز التزامات األداء. قامت المجموعة بتقدیر نسبة التكالیف المتكبدة كجزء 

العقد بالكامل. والمحاسبة عن ھامش فترةتاریخھ یتم االعتراف بھا حتى لتيلتحدید اإلیرادات الكل عقد بالنسبة
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(تتمة)األحكام 
المرافق عملیات إدارة)3

فیما یتعلق بخدمات إدارة المرافق المقدمة إلى عمالئھا على من العقودت انتھت المجموعة إلى أنھ یتم االعتراف باإلیرادا
إن المجموعة لدیھا الحق المزایا المقدمة من المجموعة بشكل متزامن.واستھالكباستالم العمیلیقوم مدار الوقت حیث

اتفاقیة عقد مبرمة مع لكلوفقاًحیث یكون من حق المجموعة اآلنالذي تم استكمالھ حتى مقابل األداءالمدفوعاتفي 
في حالة قیام العمیل اآلنمقابل األداء الذي تم اتمامھ حتىالعمیل الحصول على المبلغ الذي یعوض المجموعة على األقل 

إلى إیجادالمجموعة یؤدي أداءذلك، العجز المجموعة عن األداء كما تعھدت. إضافة إلى خالفألیة أسباببفسخ العقد 
. بدیل للمنشأةتخدام أصل ذات اس

تلك الخدمات على أساس القیاسات المباشرة لقیمة الخدمات لقیاس انجازقررت المجموعة استخدام طریقة المخرجات 
لذلك حتى اآلني یتم تقدیمھا إلى العمیل الت ً لدى العقد.بالنسبة والتناسب مع الخدمات المتبقیة التي تم التعھد بھا وفقا

أداء المجموعة الذي تم إنجازه للعمیل حتى مباشرة قیمةالحصول على مقابل من العمیل بمبلغ یقابل المجموعة الحق في 
مقابلھا مبلغ ثابت یشملبنفس نموذج االستھالك على مدار الوقت   والتي تم أدائھااآلن. وفیما یتعلق بعقود الخدمات التي 

جھودھا رادات على أساس القسط الثابت حیث   تبذل المجموعةباإلیالمجموعة باالعترافالعقد، تقوم مدار مدةعلى 
على مدار فترة األداء. أما بالنسبة لعقود الخدمة التي لھا مقابل یعتمد على قیاس الخدمة التي تم أداؤھا مثل عدد الساعات، 

تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات على أساس األداء الذي تم استكمالھ حتى اآلن. 

تبارات الملتزم الرئیسي والوكیلد. اع
خالل تقدیم خدمات المقاوالت الى عمیلھا، یشارك مع المجموعة أطراف أخرى في تقدیم بعض الخدمات. وقد قررت 
المجموعة أنھا الملتزم الرئیسي في ھذه الترتیبات حیث تحتفظ المجموعة بالحق في تقدیم الخدمة من خالل طرف آخر، 

والمجموعة مسئولةرة على توجیھ ھذا الطرف لتقدیم الخدمة الى العمیل نیابة عن المجموعة ما یتیح للمجموعة القد
بصورة رئیسیة عن الوفاء بكل التزام الى العمیل. 

ھـ. مكون التمویل الجوھري في العقد 
المجموعة الى العمیل ال تتوقع المجموعة أن یكون لدیھا أي عقود تكون فیھا الفترة بین تقدیم الخدمات التي تعھدت بھا 

وقیام العمیل بدفع المقابل أكثر من سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل أي من أسعار المعامالت مقابل 
القیمة الزمنیة لألموال.  

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من –تصنیف الموجودات المالیة 
مالیة استنادا إلى تقییم نموذج األعمال الذي یتم ضمنھ االحتفاظ بالموجودات وتقییم تحدد المجموعة تصنیف الموجودات ال

ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –تصنیف الموجودات المالیة 
دارة اتخاذ قرار بشأن اقتناء استثمار معین سواء كان یجب تصنیفھ كموجودات مالیة متاحة للبیع أو یتعین على اإل

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
ة اإلدارة إن تصنیف الموجودات المالیة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یعتمد على كیفیة مراقب

ألداء ھذه الموجودات المالیة. عندما تكون القیم العادلة لتلك الموجودات المالیة متاحة وموثوقة ویتم إدراج التغیرات في 
فإن ھذه االستثمارات تصنف بالقیمة العادلة من خالل المجمع في حسابات اإلدارة،القیمة العادلة كجزء من بیان الدخل

ف كافة االستثمارات األخرى كموجودات مالیة متاحة للبیع.األرباح أو الخسائر. تصن

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع
تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات في أسھم كاستثمارات انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك انخفاض كبیر أو متواصل في 

ا یقل عن تكلفتھا أو عندما یكون ھناك دلیل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القیمة. إن عملیة تحدید القیمة العادلة بم
االنخفاض "الكبیر" أو "المتواصل" تتطلب أحكاما جوھریة. إضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقییم العوامل األخرى بما 

فقات النقدیة المستقبلیة وعوامل الخصم بالنسبة لألسھم غیر فیھا التقلبات العادیة في أسعار األسھم لألسھم المسعرة والتد
المسعرة.
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(تتمة)األحكام 
تصنیف العقارات

محتفظ بھا للمتاجرة:تحدد المجموعة تصنیف العقارات كعقارات استثماریة أو كعقارات
بصورة أساسیة أو تستخدم لعملیاتھا، أو المجموعةوالمباني التي ال تشغلھا ضمن العقارات االستثماریة األرضتت•

للبیع في سیاق األعمال الطبیعي، ولكن محتفظ بھا بصورة أساسیة لتحقیق إیرادات تأجیر أو ارتفاع قیمتھا الرأسمالیة.
المحتفظ بھ للبیع في سیاق األعمال الطبیعي. بھا للمتاجرة العقار المحتفظ تضمن العقاراتت•

المجموعة كمؤجر –تأجیر تشغیلي عقودالتزامات
شروط وبنود تقییم دخلت المجموعة في عقود تأجیر عقارات تجاریة على محفظتھا العقاریة االستثماریة. بناء على 

ھذه العقارات ومن ثم تقوم ملكیة تحتفظ بجمیع المخاطر والمزایا الجوھریة لالترتیبات، قامت المجموعة باتخاذ قرار بأنھا 
ھامة.وھو ھذه العقود كعقود تأجیر تشغیلي، بالمحاسبة عن ما یتطلب أحكاماً

التقدیرات واالفتراضات 
لتأكد من التقدیرات فیما یلي االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم ا

المدرجة بالدفاترؤدي إلى تعدیل مادي على القیم تةجوھریتنطوي على مخاطروالتي لھا التقاریر المالیةبتاریخ 
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة:

للعقارات المحتفظ بھا للمتاجرةتقییم صافي القیمة الممكن تحقیقھا 
قل. یتم تقییم صافي القیمة الممكن في القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أبالتكلفة أو صافظ بھا للمتاجرةالعقارات المحتتدرج 

ضوء المعامالت في تحقیقھا بالرجوع إلى ظروف السوق واألسعار الفعلیة في تاریخ التقاریر المالیة وتحددھا المجموعة 
الحدیثة بالسوق. 

لك حر والمبانيواألرض متقییم العقارات االستثماریة
من قبل مقیمي عقارات مستقلین. تم استخدام واألرض ملك حر والمبانيتم تقییم القیمة العادلة للعقارات االستثماریة

وھما –واألرض ملك حر والمبانيطریقتین رئیسیتین في تحدید القیمة العادلة لحصص الملكیة في العقارات االستثماریة
ة المخصومة و (ب) طریقة القیمة السوقیة للعقار كما یلي: (أ) تحلیل التدفقات النقدی

إلى سلسلة من التدفقات النقدیة الحرة المتوقعة والمؤیدة بأحكام أي عقود تأجیر قائمة تستند التدفقات النقدیة المخصومة)أ(
مخصومة بمعدل یعكس مخاطر األصل. ھي وعقود أخرى و

الفعلیة التي الصفقاته من قبل مقیم عقارات مستقل باستخدام قیم ؤجرااقییم تم إلى تتستند طریقة القیمة السوقیة للعقار)ب(
من قبل أطراف أخرى لعقارات ، وعلى أساس معرفة وخبرة مقیم مماثلة لھا بالنسبة للموقع والحالةتم إجراؤھا مؤخراً

العقارات.

ریة. كان ھناك انخفاض ملحوظ في حجم المعامالت في التجاالعقاریة ینعكس التقلب في النظام المالي العالمي على األسواق 
31حول القیمة السوقیة كما في مإلى تقدیراتھوحتى یتوصل خبراء التقییم . وبالتالي، 2012، وبصورة أقل في 2011

، ولم یعتمدوا فقط على وتقدیراتھم المھنیةمعرفتھم في السوق المقیمون، استخدم2017دیسمبر 31و2018دیسمبر 
ة السوقیة للعقارات . في ھذه الحالة، كان ھنالك درجة أكبر من عدم التأكد من تقدیرات القیمللمعامالتقارنات التاریخیةالم

ط بدرجة أكبر.لسوق نشاالستثماریة مما ھي 

عقاري المستقلین تم تقییم العقار االستثماري قید اإلنشاء أیًضا وفقًا للقیمة العادلة كما ھي محددة من قبل خبراء التقییم ال
باستثناء في حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه القیم بصورة موثوق فیھا. تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة قید 

اإلنشاء إما باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة أو طریقة القیمة المتبقیة.

واألرض ملك قبل المقیمین في تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماریةإن األسالیب واالفتراضات الھامة المستخدمة من 
.10و9اإلیضاحین مبینة في حر والمباني
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-2

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة2.6

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات 
خدمة في تقییم العقارات االستثماریةاألسالیب المست

تشتمل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة على التوقع بسلسلة من التدفقات النقدیة الدوریة إما فیما یتعلق بعقار عامل أو 
مة عقار للتطویر. بالنسبة لھذه التدفقات النقدیة المتوقعة، تم تطبیق معدل خصم مالئم مستقى من السوق، لوضع مؤشر للقی

الحالیة لتدفقات اإلیرادات المتعلقة بالعقار. تُقدر التدفقات النقدیة الدوریة المحسوبة عادة بإجمالي إیرادات التأجیر ناقصاً
مصروفات / مدفوعات التشغیل. ویتم خصم سلسلة من إیرادات التشغیل الدوریة  الشغور وخسائر التحصیل وناقصاً

لعكس/اإلنھاء/البیع (التي تستخدم طریقة التقییم التقلیدیة) المتوقع عند نھایة فترة بالصافي، باإلضافة إلى تقدیر قیمة ا
إلى القیمة الحالیة. إن إجمالي صافي القیم الحالیة یساوي القیمة العادلة للعقار. التوقع، وصوًال

العادلة في طریقة تجمع ما بین تتمثل طریقة القیم المتبقیة (أو طریقة التطویر االفتراضي) المستخدمة في تقدیر القیمة 
طریقة الرسملة (اإلیرادات) وطریقة التكلفة (التجمیع). یتم تعریف طریقة القیم المتبقیة على أنھا: "طریقة تحدید قیمة 
العقار الذي من المحتمل أن یخضع للتطویر أو إعادة التطویر أو التجدید. ویتم خصم إجمالي تكلفة العمل المقدر بما في ذلك 

رسوم والمصروفات األخرى ذات الصلة زائدًا مخصص الفائدة ومخاطر وأرباح القائم بأعمال التطویر من إجمالي قیمة ال
المشروع المكتمل. یتم بعد ذلك تعدیل المبلغ الناتج رجوعًا إلى تاریخ التقییم للوصول إلى القیمة المتبقیة". 

تقییم االستثمارات في أسھم غیر مسعرة 
إلى عامل مما یلي:یستند تقیی م االستثمارات في أسھم غیر مسعرة عادةً

معامالت حدیثة في السوق بشروط تجاریة بحتة.•
القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبیر.•
التدفقات النقدیة المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالیة المطبقة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.•
م أخرى.نماذج تقیی•

إن تحدید التدفقات النقدیة وعوامل الخصم لالستثمارات في أسھم غیر مسعرة یتطلب تقدیرا ھاما. ویوجد عدد من 
االستثمارات حیث ال یمكن تحدید ھذه التقدیرات بصورة موثوق منھا. ونتیجة لذلك، فإن ھذه االستثمارات تدرج بالتكلفة 

انخفاض القیمة.  ً ناقصا



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 

40

عة جوھریة مملوكة جزئیًاشركات تاب-3

الشركةھي شركة الضیافة القابضة ش.م.ك. (مقفلة) ("الضیافة")إلى أن 2018دیسمبر 31في توصلت المجموعة 
شركة الضیافةبالتابعة الوحیدة التي لدیھا حصص غیر مسیطرة جوھریة للمجموعة. فیما یلي المعلومات المالیة المتعلقة 

:ات المجموعةقبل االستبعاد من بین شرك

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

ملخص بیان الدخل 
13,665,31611,680,894اإلیرادات 

────────────────────
(1,498,971)(62,747)خسارة السنة

════════════════════
60,497371,770الربح (الخسارة) الخاص بالحصص غیر المسیطرة 

════════════════════

ملخص بیان المركز المالي 
107,478,677109,735,197إجمالي الموجودات 
(47,417,195)(47,846,697)إجمالي المطلوبات 

────────────────────
59,631,98062,318,002إجمالي حقوق الملكیة 

════════════════════

19,239,85714,887,698غیر المسیطرة األرصدة المتراكمة للحصص
═══════════════════

ملخص معلومات التدفقات النقدیة
11,620,0997,045,386تشغیل  
(377,282)(351,924)استثمار

(6,914,158)(11,285,462)تمویل
────────────────────

(246,054)(17,287)صافي النقص في النقد والنقد المعادل
════════════════════

والودائع قصیرة األجلواألرصدة لدى البنوك النقد -4
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

17,557,2057,138,368نقد لدى البنوك وفي الصندوق
1,879,5099,389,496ودائع قصیرة األجل

──────────────────
19,436,71416,527,864ى البنوك والودائع قصیرة األجلالنقد واالرصدة لد

(12,785,287)(11,736,948))12ناقصاً: حساب مكشوف لدى البنك (إیضاح 
──────────────────

7,699,7663,742,577النقد والنقد المعادل ألغراض بیان التدفقات النقدیة المجمع
════════════

ائع قصیرة األجل لفترات متباینة تتراوح بین یوم واحد وثالثة أشھر، وتكتسب فائدة بالمعدالت ذات الصلة الودإیداعیتم 
للودائع قصیرة األجل.

دینار كویتي) لدى أطراف 4,184,972: 2017دینار كویتي (8,664,419تم إیداع نقد وودائع قصیرة األجل بمبلغ 
).24ذات عالقة (إیضاح 
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وموجودات أخرى     مدینون ومد-5 ً فوعات مقدما
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

مدینون
43,706,84940,078,555إیرادات تأجیر وفنادق مستحقة

371,5511,292,026)24مستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
ً 4,554,09213,670,169مدفوعات مقدما
1,031,245570,161مدینون آخرون

5,377,0884,310,131
──────────────────

55,040,82559,921,042مخصص االنخفاض في القیمة
(2,135,313)-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(5,275,992)-
──────────────────

49,764,83357,785,729
══════════════════

كما یلي: كانتفي مخصص االنخفاض في قیمة المدینین إن الحركة

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

2,135,3132,297,855ینایر1في كما 
ینایر (إیضاح 1تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة في 

23(1,635,764-
──────────────────

3,771,0772,297,855ینایر (معاد إدراجھ)1كما في 
-1,504,915خسائر االئتمان المتوقعة للسنة

83,458-المحمل خالل السنة
(246,000)-عكس المخصصات خالل السنة

──────────────────
5,275,9922,135,313دیسمبر 31كما في 

══════════════════

ت محتفظ بھا للمتاجرةعقارا-6
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

58,639,72054,114,363ینایر1كما في
3,980,7105,451,412خالل السنةاتاإلضاف

-(5,788,482)االستبعادات
(926,055)970,950فرق تحویل عمالت أجنبیة

──────────────────
57,802,89858,639,720یسمبرد31كما في 

══════════════════

للعقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة (قید اإلنشاء) المدرجة بالدفاترتكالیف التمویل المرسملة المدرجة في القیمة تبلغ
یف االقتراض أن المعدل المستخدم لتحدید مقدار تكالدینار كویتي).3,326,680: 2017دینار كویتي (2,696,651

خالل السنة الحالیة، لم یتم رسملة تكالیف التمویل إلى العقارات ).%5.86: 2017(%5.86المؤھلة للرسملة كان 
: ال شيء)2017المحتفظ بھا للمتاجرة (
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متاحة للبیعوموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى-7
2018
ویتيدینار ك

2017
دینار كویتي

140,070477,678أسھم مسعرة
4,209,0725,300,348أسھم غیر مسعرة 

8,674,550-أوراق دین مالیة غیر مسعرة
──────────────────

4,349,14214,452,576
══════════════════

مصنفة كما یلي:
-4,349,142جة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى موجودات مالیة مدر

══════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع 
1,214,828-مدرجة بالقیمة العادلة -
االنخفاض في القیمة- ً 13,237,748-مدرجة بالتكلفة ناقصا

──────────────────
-14,452,576

══════════════════

دینار كویتي) 13,020,104: 2017دینار كویتي (2,379,285غالمدرجة بالدفاتر بمبلتمثل االستثمارات بإجمالي قیمة 
دینار1,664,032بمبلغ قیمة دفتریةتدار االستثمارات بإجمالي و)24استثمارات لدى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

). 24من قبل طرف ذي عالقة (إیضاح دینار كویتي) 1,495,445: 2017كویتي (

استثمار في شركات زمیلة        -8

اسم الشركة
بلد

المدرجة بالدفاترالقیمة الملكیةحصةالتأسیس
2018201720182017

دینار كویتيدینار كویتي

1,552,0231,547,568%29.97%29.97الكویتالكویتیة ش.م.ك.   (أ)شركة الفنادق 
اتش الدولیة إس شركة دار إس 

253,665639,461%22.50%29.03البحرینلالستشارات الھندسیة ذ.م.م.
36,396,145-%40.00-األردن(ب)شركة العبدلي بولیفارد  ش.م.خ.

9,1338,700%50.00%50.00األردنم.خ.العقاریة ش.الثانیةشركة 

شركة الفجیرة العقاریة المحدودة 
اإلمارات العربیة 

6,266,2947,813,783%50.00%50.00المتحدة
شركة أبراج المتحدة القابضة ش.م.ك. 

26,198,36024,840,729%39.165%40.06الكویت(ج)(مقفلة)
شركة إیكاروس المتحدة للخدمات 

708,151307,194%20.00%20.00الكویتبحریة ش.م.ك (مقفلة)ال
154,658-%49.00%49.00ھولنداشركة اسوفید بي في 

5,885,9855,812,037%40.00%40.00الكویتشركة إنشاء القابضة ش.م.ك (قابضة) 
شركة مینا ھومز العقاریة ش.م.ك 

9,571,715440,412%33.33%33.33الكویت(مقفلة) (د)
────────────────
50,445,32677,960,687
════════════════

:2017دینار كویتي (2,056,304في سوق الكویت لألوراق المالیة بقیمة سوقیة بمبلغ الشركة الزمیلةإن )أ(
ینار كویتي).د3,872,311
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة-8

العبدلي لالستثمار والتطویر بإبرام اتفاقیة شراء أسھم ("االتفاقیة") مع شركةقامت المجموعة في خالل السنة )ب(
في الشركة الزمیلة شركة العبدلي بولیفارد ش.م.خ. واقتناء حصة %40مقابل بیع حصة ملكیتھا بنسبة ش.م.خ.

دینار كویتي. 8,572,100بمبلغ بمقابل نقدي إضافي في شركة مول العبدلي%40ملكیة بنسبة 

دینار كویتي ونتج عن ذلك خسارة 33,859,795بمبلغ العبدلي بولیفارد ش.م.خ.تم تحدید قیمة االستثمار في شركة 
دینار كویتي تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة والقیمة العادلة لحصة 270,332بمبلغ 

، قامت العبدلي بولیفارد ش.م.خ.ي الشركة الزمیلة في تاریخ البیع. عند بیع االستثمار في شركة ملكیة المجموعة ف
دینار كویتي من االحتیاطي 438,055بمبلغ صلةالمجموعة بإعادة تصنیف األرباح من تحویل عمالت أجنبیة ذات 

االستثمار في الشركة الزمیلة بمبلغ ، وبالتالي قامت المجموعة بإدراج صافي ربح من بیعإلى بیان الدخل المجمع
دینار كویتي.167,723

في %40عالوة على ذلك، ونتیجة للمعاملة المذكورة أعاله، قامت المجموعة بحیازة حصة ملكیة إضافیة بنسبة 
شركة مول العبدليفي %40.  وقامت المجموعة عند حیازة حصة الملكیة اإلضافیة بنسبة شركة مول العبدلي

دینار كویتي ضمن االحتیاطیات األخرى یمثل المقابل الزائد عن الحصص غیر 16,509,320مبلغ بإدراج
العبدلي بولیفارد ش.م.خ.المسیطرة في شركة 

في الشركة الزمیلة شركة أبراج المتحدة %0.90بشراء حصة ملكیة إضافیة بنسبة السنةقامت المجموعة خالل )ج(
دینار كویتي من طرف ذي عالقة. 240,830بل بمبلغ القابضة ش.م.ك. (مقفلة) لقاء مقا

بزیادة رأسمالھا من السنةقامت شركة مینا ھومز العقاریة ش.م.ك (مقفلة) ("مینا ھومز")، وھي شركة زمیلة، خالل )د(
خالل تحویل القرض الخاص بالمساھمین. وبالتالي، قامت المجموعة بإعادة تصنیف قرضھا إلى مینا ھومز 

كـ " مدینین والمصنف مسبق ً وموجودات أخرى"ا بمبلغ إلى استثمار في شركات زمیلةومدفوعات مقدماً
. دینار كویتي5,067,122وساھمت برأس مال إضافي بمبلغ دینار كویتي3,951,114

لالستثمار في شركات زمیلة خالل السنة ھي كما یلي:المدرجة بالدفاترإن الحركة في القیمة 

2018
يدینار كویت

2017
دینار كویتي

77,960,68778,780,297في بدایة السنة
ینایر 1من قبل شركة زمیلة في 9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

-(358,161))23(إیضاح 
────────────────────

77,602,52678,780,297ینایر (معاد إدراجھ)1كما في 
5,759,5255,371,856خالل السنة ات رأسمالیةومساھمإضافات

-3,951,114االستبعادات خالل السنة
-(34,130,128)المحول من استثمار في الشركات التابعة

440,412-حصة في النتائج
(4,342,545)(1,630,074)تحویل عمالت أجنبیةفروق

(1,469,387)(1,107,637)نةخالل الستوزیعات ارباح مستلمة
-(819,946)

────────────────────دیسمبر31في 
50,445,32677,960,687
════════════════════

16,898,333اسوفید بي في، یبلغ القرض الذي یحمل فائدة المقدم من قبل المجموعة لشركة 2018دیسمبر 31كما في 
. 2036ینایر 1) ویتم استحقاقھ في 24دینار كویتي (إیضاح 



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المالیة المجمعة 
ت حول البیانا

ضاحا
إی

كما في 
31

دیسمبر 
2018

44

8-
استثمارات في شركات زمیلة (تتمة)    

ترى المجموعة أن 
ش.م.خ.

شركة العبدلي بولیفارد 
و

شركة 
ش.م.ك. (مقفلة)

ضة 
أبراج المتحدة القاب

وشركة
ش.م.ك (مقفلة)

مینا ھومز العقاریة 
ت جوھریة للمجموعة

تعتبر شركا
و

ضح الجدول 
یو

التالي ملخ
ص 

ت
المعلوما

ت الزمیلة:
المالیة الستثمار المجموعة في الشركا

العبدلي بولیفارد
أبراج المتحدة

مینا ھومز
أخرى

2018
2017

2018
2017

2018
2017

2018
2017

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

ص بیان 
ملخ

المركز المالي
ت غیر متداولة

موجودا
-

152,498,794
129,411,504

114,482,723
87,666,389

86,462,859
92,054,027

102,867,902
ت متداولة

موجودا
-

2,421,432
2,962,490

2,911,795
49,352,182

34,665,688
19,874,375

10,442,133
ت غیر متداولة

مطلوبا
-

(44,860,621)
(66,474,261)

(49,773,731)
(53,962,902)

(107,953,630)
(59,410,849)

(59,074,156)
ت متداولة

مطلوبا
-

(19,069,243)
(501,929)

(4,194,481)
(54,340,366)

(11,853,681)
(12,745,174)

(13,689,483)
─

─
──

──
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
──

──
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
──

──
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
──

──
─

─
─

─
─

─
─

─
حقوق الملكیة

-
90,990,362

65,397,804
63,426,306

28,715,303
1,321,236

39,772,379
40,546,396

═
═

══
══

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═
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══

═
═
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═
═

═
═

═
═

صة ملكیة المجموعة
ح

-
40%

40.06%
39.165%

33.33%
33.33%

صافي الموجودات 
صة المجموعة في 

ح
-

36,396,145
26,198,360

24,840,729
9,571,715

440,412
14,675,251

16,283,401
═

═
══

══
═

═
═
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═
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═

═
═

═
═

═
═

═
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═

═
═

═
═

═
═

═

ص بیان الدخل
ملخ

ت
االیرادا

3,866,874
5,324,391

6,797,627
6,212,866

10,962
337,818

53,413,666
47,778,006

═
═
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══

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═
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═
═

═
═

═
═
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═
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═
═

═
═

═
═

═
═

═
═
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═
═

═
═

═
═

═
═

(خسارة) ربح السنة
(3,442,900)

(7,613,468)
1,969,099

1,136,337
1,921,032

466,838
(3,751,384)

(4,833,054)
═

═
══

══
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
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═

═
═

═
═

═
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═
═

═
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═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
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═

═
═

═
═

═
═

═
صة المجموعة في (خسارة) ربح السنة

ح
(1,377,160)

(3,045,387)
788,821

445,043
640,280

155,597
(1,682,015)

(1,897,798)
═

═
══

══
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
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═

═
═
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وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 
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عقارات استثماریة          -9
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

74,721,80774,816,622لغرض التطویر (أ)أرض
11,444,21111,199,212عقارات استثماریة قید اإلنشاء (ب)

192,456,352208,611,771عقارات مطورة (ج)
────────────────
278,622,370294,627,605
══════════════

دیسمبر 31راء تقییم األراضي لغرض التطویر والعقارات االستثماریة قید اإلنشاء والعقارات المطورة كما في تم إج
من قبل مقیمین مستقلین لدیھم مؤھالت وخبرة مھنیة في موقع وفئة العقار االستثماري الذي یتم تقییمھ. تم استخدام 2018

وقیة للعقار للعقارات المطورة حیث تم اعتبارھا مالئمة وفقا لما یتناسب طریقة التدفقات النقدیة المخصومة أو القیمة الس
مع طبیعة واستخدام العقار. تم تحدید القیمة العادلة لألراضي لغرض التطویر والعقار االستثماري قید اإلنشاء باستخدام 

.أو طریقة استبدال تكلفة االستھالكطریقة القیمة السوقیة

لغرض التطویر أرضأ)
إن الحركة في األراضي لغرض التطویر خالل السنة كانت كما یلي :

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

74,816,62269,963,716ینایر1كما في 
194,57768,679إضافات

-(718,900)استبعادات
170,9925,324,051ربح التقییم

(539,824)258,516تحویل عمالت أجنبیةفروقات
────────────────

74,721,80774,816,622دیسمبر 31كما في 
══════════════════

: 2017(دینار كویتي15,721,738في شرم الشیخ، مصر بمبلغ قطعة أرض لغرض التطویراألرضتشمل 
یتم السماح بتسجیل الشركة لنلخلیج مصر) وولم یتم تسجیلھا بعد باسم الشركة التابعة (ا)دینار كویتي15,425,561

التابعة حتى استكمال مشروع اإلنشاء في ھذه األرض. 

عقارات استثماریة قید اإلنشاء     ب)
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

11,199,21211,115,669ینایر1في كما 
206,112172,354إنفاق رأسمالي

(63,601)25,017أجنبیةفروق تحویل عمالت
(25,210)13,870التقییمربح (خسارة) 

──────────────────
11,444,21111,199,212دیسمبر 31كما في 

══════════════════



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 
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عقارات استثماریة (تتمة)          -9

عقارات مطورة           ج)
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
أراضي ومباني مطورة:

98,765,426112,138,887أراضي ومباني مطورة 
93,690,92696,472,884مباني مقامة على أراضي مستأجرة من الحكومة

──────────────────
192,456,352208,611,771
══════════════════

. سنة50وأقل من سنةحكومة الكویت ومن الغیر بین تتراوح فترات االستئجار لألراضي المستأجرة من 

إن الحركة خالل السنة كانت كما یلي:
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

208,611,771205,870,778ینایر1كما في 
582,9072,138,286إضافات
(1,481,739)(13,797,582)عقارات استثماریةاستبعاد 

3,747,650(3,470,246)ربح التقییم(خسارة) 
(1,663,204)529,502تحویل عمالت أجنبیةفروق

────────────────
192,456,352208,611,771دیسمبر 31كما في 

════════════════

الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة
لقیاس القیمة العادلة استنادًا إلى المدخالت ألسلوب 3ن المستوى تم تصنیف قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضم

:3التقییم المستخدم. یبین الجدو التالي مطابقة األرصدة االفتتاحیة باألرصدة الختامیة لقیاس القیمة العادلة ضمن المستوى 

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

294,627,605286,950,163الرصید االفتتاحي
983,5962,379,319إضافات وإنفاق راس مالي

(1,481,739)(14,516,482)االستبعادات والتحویالت
9,046,491(3,285,384)(خسارة) ربح التقییم

(2,266,629)813,035تحویل عمالت أجنبیةفروق 
────────────────

278,622,370294,627,605الرصید الختامي
════════════════



وشركاتھا التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2018دیسمبر 31كما في 
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عقارات استثماریة (تتمة)          -9

(تتمة)عقارات مطورةج)
(تتمة)الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة

فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتقییم العقارات االستثماریة بنفس السمات:
20182017

%%

9.509.50المبدئي متوسط صافي العائد 
10.7510.75متوسط العائد المتوقع  
3.503.25متوسط معدل التضخم 

10.0010.00معدل الشغور طویل األجل 
3.253.00معدل النمو طویل األجل في معدالت اإلیجارات الفعلیة 

تحلیل الحساسیة
ت األكثر أھمیة بالنسبة لتقییم العقارات االستثماریة.یبین الجدول التالي حساسیة التقییم للتغیرات في االفتراضا

التأثیر على القیمة العادلة

20182017الحساسیةالمدخالت الجوھریة غیر الملحوظة
دینار كویتيدینار كویتي

%1 -/+متوسط صافي العائد المبدئي
1,630,210

(1,594,472)
1,828,330

(1,802,430)

%1 -/+وسط العائد المتوقع  مت
3,104,556

(2,908,473)
3,355,830

(2,960,784)

متوسط معدل التضخم 
+/- 25

نقطة أساسیة
1,648,376

(1,237,340)
1,720,448

(1,280,446)

%1 -/+معدل الشغور طویل األجل
1,832,539

(1,789,285)
1,897,338

(1,826,520)

%1 -/+طویل األجل في اإلیجارات الفعلیة معدل النمو
1,734,659

(1,935,729)
1,822,730

(1,984,700)



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المالیة المجمعة 
ت حول البیانا

ضاحا
إی

كما في 
31

دیسمبر 
2018

48

10
-

ممتلكات ومعدات 

ضي ملك حر 
أرا

مباني 
ت ومعدات 

أدوا
أجھزة 

كمبیوتر وبرامج
ث وتركیبات 

أثا
سیارات 

أعمال قید التنفیذ
المجموع 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

التكلفة: 
كما في 

1
ینایر 

2018
10,146,556

78,511,971
10,925,463

3,134,465
7,474,424

962,875
2,059,148

113,214,902
ت 

ضافا
اإل

-
209,987

1,450,011
254,558

462,873
438,646

634,917
3,450,992

تعدیل إعادة التقییم
45,939,496

12,224,184
-

-
-

-
-

58,163,680
ت

المستبعدا
(751,815)

-
-

(270)
(4,655)

(55,611)
-

(812,351)
ت أجنبیة

تعدیل تحویل عمال
118,053

796,578
120,126

28,726
72,131

5,452
25,912

1,166,978
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
كما في 

31
دیسمبر 

2018
55,452,290

91,742,720
12,495,600

3,417,479
8,004,773

1,351,362
2,719,977

175,184,201
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
االستھالك: 

كما في 
1

ینایر 
2018

-
(17,063,689)

(6,479,672)
(3,010,961)

(6,178,521)
(377,609)

-
(33,110,452)

المحمل للسنة 
-

(1,927,073)
(848,504)

(236,618)
(1,137,803)

(193,621)
-

(4,343,619)
ال

ت
مستبعدا

-
-

-
270

4,410
55,610

-
60,290

ت أجنبیة
تعدیل تحویل عمال

-
(151,987)

(70,317)
(26,153)

(65,384)
(2,039)

-
(315,880)

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

كما في 
31

دیسمبر 
2018

-
(19,142,749)

(7,398,493)
(3,273,462)

(7,377,298)
(517,659)

-
(37,709,661)

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

صافي القیمة 
المدرجة بالدفاتر

:
كما 

في 
31

دیسمبر 
2018

55,452,290
72,599,971

5,097,107
144,017

627,475
833,703

2,719,977
137,474,540

═════════
═════════

═════════
═════════

═════════
═════════

═════════
═════════



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المالیة المجمعة 
ت حول البیانا

ضاحا
إی

كما في 
31

دیسمبر 
2018

49

10
-

ممتلكات ومعدات (تتمة) 

ضي
أرا

ملك حر 
مباني 

أدوات 
ت 

ومعدا
أج

ھزة 
وبرامج كمبیوتر 

أثاث 
وتركیبات 

سیارات 
أعمال 

قید التنفیذ
المجموع 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

دینار كویتي 
دینار كویتي 

التكلفة: 
كما في 

1
ینایر 

2017
10,432,767

80,597,743
10,303,793

3,065,394
6,647,328

847,526
2,074,303

113,968,854
ت 

ضافا
اإل

-
122,150

1,002,618
69,071

1,047,706
168,409

32,757
2,442,711

ت
المستبعدا

-
-

-
-

(20,996)
(28,573)

-
(49,569)

ت أجنبیة
تعدیل تحویل عمال

(286,211)
(2,207,922)

(380,948)
-

(199,614)
(24,487)

(47,912)
(3,147,094)

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

كما في 
31

دیسمبر 
2017

10,146,556
78,511,971

10,925,463
3,134,465

7,474,424
962,875

2,059,148
113,214,902

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

االستھالك: 
كما في 

1
ینایر 

2017
-

(15,501,102)
(5,726,821)

(2,897,798)
(5,169,987)

(384,600)
-

(29,680,308)
المحمل للسنة 

-
(2,042,819)

(1,019,952)
(113,163)

(1,200,718)
(32,232)

-
(4,408,884)

ت
المستبعدا

-
-

-
-

18,536
28,573

-
47,109

ت أجنبیة
تعدیل تحویل عمال

-
480,232

267,101
-

173,648
10,650

-
931,631

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

كما في 
31

دیسمبر 
2017

-
(17,063,689)

(6,479,672)
(3,010,961)

(6,178,521)
(377,609)

-
(33,110,452)

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

─────────
─────────

صافي القیمة 
المدرجة بالدفاتر

:
كما في 

31
دیسمبر 

2017
10,146,556

61,448,282
4,445,791

123,504
1,295,903

585,266
2,059,148

80,104,450
═════════

═════════
═════════

═════════
═════════

═════════
═════════

═════════

ف االستھالك بمبلغ 
صرو

تم توزیع م
3,479,217

دینار كویتي (
2017

 :
3,995,113

دینار 
ت. 

كویتي) إلى تكلفة اإلیرادا

تم 
تحدید القیمة

ض ملك حر 
العادلة لألر

والمباني باستخدام
طریقة المقارنة بالسوق. تم إجراء ھذه

ت 
ت ذا

ت للعقارا
ت أسعار المعامال

ت من قبل مقیم مستقل وتستند إلى قواعد بیانا
التقییما

الطبیعة والموقع والحالة 
المتماثلة. إ

ت المالیة المجمعة، تم إدراج الربح من إعا
ن وحدة المقارنة المطبقة من قبل المجموعة تمثل السعر لكل متر مربع. كما في تاریخ البیانا

ض 
دة تقییم األر

ملك حر والمباني بمبلغ 
58,163,680

صلة الناتجة من ربح إعادة التقییم بمبلغ 
ت ال

ب المؤجلة ذا
ضرائ

دینار كویتي وتعدیل ال
13,062,383

ت الشاملة األخرى. 
ضمن اإلیرادا

دینار كویتي 

كما في 
31

دیسمبر 
2018

ض ملك حر والمباني (لكل متر مربع) المستخدم من قبل المقیم 
، یبلغ نطاق متوسط سعر السوق لألر

1,020
ت)

ضا
ت (االنخفا

دینار كویتي.  إن الزیادا
الجوھریة 

في
السعر المقدر

لكل متر 
مربع كل

على 
حده ت

ؤدي
س 

ض) في القیمة العادلة على أسا
إلى ارتفاع (انخفا

خطي. 
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دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى-11
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

ً 915,708833,338إیجار مستلم مقدما
42,326,79836,385,320دائنون

5,574,6935,633,130تأمینات مستردة 
1,365,691782,016)24ق إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح مستح

19,057,99818,257,129دائنون آخرون
──────────────────

69,240,88861,890,933
══════════════════

قروض وسلف تحمل فائدة         -12
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

228,873,752219,879,099قروض
11,736,94812,785,287حسابات مكشوفة لدى البنوك

──────────────────
240,610,700232,664,386
══════════════════

یوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغیر المتداول من التزامات القروض على المجموعة: 
الجزء 

المتداول
الجزء غیر 

المتداول
لمجموع ا

2018
المجموع 

2017
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

11,736,94812,785,287-11,736,948)4حسابات مكشوفة لدى البنوك (إیضاح 
110,236,76360,669,816-110,236,763قروض قصیرة األجل 
23,706,27094,930,719118,636,989159,209,283قروض محددة األجل 

────────────────────────────────────
145,679,98194,930,719240,610,700232,664,386
════════════════════════════════════

تراوح یتم الحصول على القروض محددة األجل لفترات تتراوح بین سنة واحدة وعشر سنوات، وتحمل معدالت فائدة ت
).%19.52إلى %4: 2017(%19.07إلى %4من 

121,973,711، حصلت المجموعة على قروض قصیرة األجل وحسابات مكشوفة بمبلغ 2018دیسمبر 31كما في 
دینار كویتي) یتم تجدیدھا على أساس سنوي. 73,455,103: 2017دیسمبر 31كویتي (دینار

دینار كویتي) إلى 10,504,203: 2017دینار كویتي (46,435,422بقیمة تستحق القروض والسلف التي تحمل فائدة 
).24أطراف ذات صلة (إیضاح 

یوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغیر المتداول (تم تحلیلھ حسب العملة) من التزامات القروض على المجموعة: 

الجزء 
الجزء غیر المتداولالمتداول

المجموع 
2018

المجموع
2017

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,805,41334,787,30639,592,71943,420,893دوالر أمریكي 
1,590,8582,523,8784,114,7365,679,707لایر عماني 

162,313---جنیھ استرلیني
1,876,5093,715,331-1,876,509جنیھ مصري
137,407,20157,619,535195,026,736179,686,142دینار كویتي 

────────────────────────────────────
145,679,98194,930,719240,610,700232,664,386
════════════════════════════════════

تم دینار كویتي) 65,330,928: 2017دینار كویتي (56,295,985تتضمن القروض التي تحمل فائدة قروض بمبلغ 
من قبل شركات تابعة في المجموعة. الحصول علیھا واالستفادة منھا 
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سندات            -13
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
، أصدرت الشركة األم سندات غیر مضمونة بمبلغ 2013یونیو 24في 

دینار كویتي یتضمن سندات في مجموعتین 60,000,000أساسي بقیمة 
كما یلي:

تحمل فائدة بمعدل ثابت بنسبة 2018یونیو 24سندات مستحقة في •
تستحق السداد بصورة ربع سنویة ضمن المتأخرات.5.75% سنویاً

36,450,000-یتم سداد ھذه السندات في تاریخ االستحقاق.
ائدة بمعدل متغیر بنسبة تحمل ف2018یونیو 24سندات مستحقة في •

فوق معدل خصم بنك الكویت المركزي تستحق السداد 3.25%
یتم سداد ھذه السندات في تاریخ بصورة ربع سنویة ضمن المتأخرات.

23,550,000-االستحقاق.
، أصدرت الشركة األم سندات غیر مكفولة بضمان 2018أبریل 19في 

من سندات في شكل دینار كویتي تتض60,000,000بمبلغ أصلي 
مجموعتین كما یلي: 

وتحمل فائدة بمعدل ثابت بنسبة 2023أبریل 19تستحق السداد في •
تستحق السداد بصورة ربع سنویة ضمن المتأخرات5.75% -32,150,000سنویاً

وتحمل فائدة بمعدل متغیر بنسبة 2023أبریل 19تستحق السداد في •
ن قبل بنك الكویت المركزي فوق معدل الخصم المعلن م2.50%

-27,850,000وتستحق السداد بصورة ربع سنویة ضمن المتأخرات
────────────────
60,000,00060,000,000
════════════════

رأس المال وعالوة إصدار األسھم         -14

1,187,974,420ر والمدفوع بالكامل من ، یتكون رأسمال الشركة األم المصرح بھ والمصد2018دیسمبر31كما في 
بالكامل. 100سھم قیمة كل سھم 1,187,974,420: 2017فلس (100سھم قیمة كل سھم  فلس) مدفوعة نقداً

إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة للتوزیع.

احتیاطي إجباري -15

لقانون الشركات والتعدیالت الالحقة لھ وعقد التأسیس والنظام ً ، فإنھ ، والتعدیالت الالحقة لھمااألساسي للشركة األموفقا
من ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة االحتیاطي %10یجب تحویل ما ال یقل نسبتھ عن 

اإلجباري. یجوز أن تقرر الجمعیة العمومیة السنویة للشركة األم وقف تلك التحویالت عندما یتجاوز ھذا االحتیاطي نسبة
ال یجوز استخدام ھذا االحتیاطي إال لمقاصة الخسائر أو لدفع توزیعات أرباح بنسبة تصل من رأس المال المصدر.50%

من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا األرباح بتأمین ھذا الحد بسب غیاب احتیاطیات قابلة %5الى 
حتیاطي یجب أن یعاد تحویلھا عندما تكون األرباح في السنوات القادمة للتوزیع. إن أي مبالغ یتم اقتطاعھا من ھذا اال

دیسمبر 31لم یتم إجراء ھذا االقتطاع في من راس المال المصدر.%50كافیة، ما لم یتجاوز ھذا االحتیاطي نسبة 
للخسائر التي تكبدتھا الشركة األم. 20148 نظراً

احتیاطي اختیاري -16

لمتطلبات ال ً من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل %10نظام األساسي للشركة األم، یجب تحویل نسبة وفقا
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتیاطي االختیاري. وتم إیقاف ھذا التحویل السنوي بقرار من الضرائب

اإلدارة. الجمعیة العمومیة للمساھمین بناء على توصیة من مجلس 
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أسھم الخزینة-17
20182017

113,669,873113,669,873عدد أسھم الخزینة
%9.568%9.568نسبتھا إلى األسھم المصدرة 

6,820,1929,093,590القیمة السوقیة بالدینار الكویتي
14,478,74314,478,743التكلفة بالدینار الكویتي 

رحلة وعالوة اصدار االسھم بما یعادل تكلفة أسھم الخزینة غیر متاحة للتوزیع خالل الفترة إن االحتیاطیات واالرباح الم
التي تحتفظ فیھا المجموعة بھذه األسھم.

إیرادات استثمار     -18
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

22,12528,682إیرادات توزیعات أرباح
(18,518)-ح للبیعبیع استثمار متاخسارة 

-(11,920)خسائر استثمار أخرى
──────────────────

10,20510,164
══════════════════

مصروفات عمومیة وإداریة     -19

تتضمن المصروفات العمومیة واإلداریة التكالیف التالیة المتعلقة بالموظفین: 
2018

تيدینار كوی
2017

دینار كویتي

3,589,7914,192,267أجور ورواتب
770,204949,274مزایا ما بعد نھایة الخدمة 

──────────────────
4,359,9955,141,541

══════════════════

9,752,620: 2017تي (دینار كوی13,457,963االجور والرواتب ومكافأة نھایة الخدمة للموظفین بمبلغ تحمیلتم 
دینار كویتي) على تكلفة االیرادات. 

ضرائب -20
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

9,797-حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
267,084-ضریبة دعم العمالة الوطنیة

42,952-الزكاة

ةضرائب على الشركات التابعة األجنبی
123,133289,271الضریبة الحالیة

269,329972,951الضریبة المؤجلة
────────────────────

392,4621,582,055
════════════════════

: 2017(%22.5إلى %10التابعة األجنبیة التي تخضع للضریبة یتراوح من الشركاتإن معدل الضریبة المطبق على 
). لغرض تحدید النتائج الخاضعة للضریبة للسنة، تم تعدیل الربح المحاسبي للشركات التابعة األجنبیة %22.5إلى 10%

لألغراض الضریبیة. تتضمن التعدیالت لألغراض الضریبیة بنود تتعلق بكل من اإلیرادات المتعلقة باإلیرادات 
مارسات المطبقة للمناطق التي تقع فیھا الشركات التابعة والمصروفات. تستند التعدیالت الحالیة للقوانین واللوائح والم

األجنبیة.
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(تتمة)ضرائب -20

الضریبة المؤجلة بما یلي:مطلوباتتتعلق
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

(11,584,234)(11,705,103)اعادة تقییم عقارات استثماریة وفقا للقیمة العادلة
-(13,062,383)وفقا للقیمة العادلةومعداتممتلكاتاعادة تقییم 

(5,156,498)(5,329,604)تتعلق بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة–ضریبة مؤجلة 
────────────────────

(16,740,732)(30,097,090)مطلوبات الضریبة المؤجلة
════════════════

ت الضریبة المؤجلة:مطابقة مطلوباتفصیل فیما یلي 
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

(15,657,341)(16,740,732)ینایر1كما في 
(972,951)(269,329)مصروفات السنة

للقیمة العادلة  ً تعدیل الضریبة المؤجلة من إعادة تقییم ممتلكات ومعدات وفقا
إلى اإلیرادات الشاملة األخرى -(13,062,383)مأخوذاً

(110,440)(24,646)فروقات تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────

(16,740,732)(30,097,090)دیسمبر31كما في 
══════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة(خسارة) -21

نة الخاص بمساھمي الشركة األم على ربح الس(خسارة) ربحیة السھم األساسیة عن طریق قسمة (خسارة) یتم احتساب 
أسھم الخزینة. ً المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة، ناقصا

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم على (خسارة) ربحیة السھم المخففة من خالل قسمة (خسارة) یتم احتساب 
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة  زائداً

عن تحویل كافة خیارات شراء األسھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات شراء أسھم للموظفین قائمة تم إصدارھا 
الربحیة.(الخسارة) بموجب برنامج خیار شراء أسھم للموظفین، والتي لھا تأثیر مخفف على

السھم األساسیة(خسارة)ربحیة
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
الربحیة:

2,217,810(8,994,266)ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم(خسارة) 
══════════════════

أسھمأسھم
القائمة:عدد األسھم 

1,187,974,4201,187,974,420المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة
(113,669,873)(113,669,873)ناقًصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة 

──────────────────
1,074,304,5471,074,304,547المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لربحیة السھم األساسیة

══════════════════
فلس2.1فلس) 8.37(مساھمي الشركة األمالسھم األساسیة الخاصة ب(خسارة) ربحیة

══════════════════
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(تتمة)ربحیة السھم األساسیة والمخففة(خسارة) -21

ربحیة السھم المخففة
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
الربحیة:

2,217,810(8,994,266)ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم(خسارة) 
══════════════════

أسھمأسھم
القائمة:عدد األسھم 

1,074,304,5471,074,304,547المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لربحیة السھم األساسیة
12,00012,000تأثیر خیارات األسھم

──────────────────
1,074,316,5471,074,316,547ھم المخففةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لربحیة الس

══════════════════

فلس2.1فلس) 8.37(ربحیة السھم المخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم(خسارة) 
══════════════════

توزیعات أرباح -22

لتوزیعھا توزیعات أرباح نقدیة أیة2019س مار28مجلس إدارة الشركة األم خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ لم یقترح
. یخضع االقتراح لموافقة الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین.على المساھمین

البیانات المالیة المجمعة المدققة 2018أبریل 16المنعقدة بتاریخ اعتمدت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین 
عدم توزیع أي أرباح الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمینكما اعتمدت.2017دیسمبر 31للمجموعة للسنة المنتھیة في 

.)دینار كویتي5,371,523بمبلغ %5توزیعات أرباح نقدیة بنسبة : 2016دیسمبر 31(أو أسھم منحة 

9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة -23

9مالیة االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر ال
ینایر 1اعتبارا من 9تم تطبیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ھو مبین أدناه:كما 2018

عن للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والناتجةالدفتریة أعید إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم )أ
. وبالتالي، ال 2018ینایر 1ضمن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وبذلك ھي لیست قابلة للمقارنة 9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
. 9ار الدولي للتقاریر المالیة طبقا للمعی2018بالمعلومات المعروضة لسنة 

تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي.)ب

األعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.نموذجتحدید •
لمالیة كمقاسة وفقا للقیمة العادلة من خالل التصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات ا•

األرباح أو الخسائر.
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیمة العادلة من •

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.
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ة)(تتم9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة -23

(تتمة)9االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
9تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وفئات التصنیف 39ة والقیمة الدفتریة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي یوضح الجدول التالي مطابقة فئات التصنیف األصلی
.2018ینایر 1للموجودات والمطلوبات المالیة لدى المجموعة كما في 9الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
طبقا لمعیار 

39المحاسبة الدولي 

التصنیف الجدید 
طبقا للمعیار 

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

القیمة األصلیة 
الدفتریة طبقا 

لمعیار المحاسبة 
39الدولي 

تعدیالت االنتقال 
لتطبیق المعیار

القیمة الجدیدة 
الدفتریة طبقا 

للمعیار الدولي 
9للتقاریر المالیة 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

أرصدة لدى البنوك وودائع 
جلقصیرة األ

التكلفة المطفأةقروض ومدینون
16,527,864       -16,527,864

56,149,965(1,635,764)57,785,729التكلفة المطفأةقروض ومدینونمدینون 

موجودات مالیة متاحة للبیع 
أسھم–

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

أدوات حقوق ملكیة 
مدرجة بالقیمة 

الل العادلة من خ
اإلیرادات الشاملة 

4,602,171(1,175,855)5,778,026األخرى

موجودات مالیة متاحة للبیع 
أوراق دین مالیة–

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

التكلفة المطفأة
8,674,550(8,674,550)       -

8,674,5508,674,550-       التكلفة المطفأة-       قرض إلى شركة زمیلة
─────────────────────
88,766,169(2,811,619)85,954,550

═════════════════════

إن التعدیالت األخرى على المعامالت تتضمن حصة في خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلف المدرجة 
یتي.  دینار كو358,161كاستثمار في شركات زمیلة بمبلغ 

:2018ینایر 1فیما یلي أثر ھذا التغییر في السیاسة المحاسبیة كما في 

أرباح مرحلة
دینار كویتي 

التغیرات المتراكمة 
في القیمة العادلة

دینار كویتي 

57,485,87279,553) 2017دیسمبر 31(39الرصید الختامي طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 
التصنیف وإعادة القیاس:األثر على إعادة 

بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القیمة ً (1,175,855)-تعدیل القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم المدرجة سابقا
-(1,635,764)خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین

-(358,161)حصة في خسائر االئتمان المتوقعة من استثمار في شركات زمیلة
──────────────
(1,993,925)(1,175,855)
──────────────

في تاریخ التطبیق المبدئي9الرصید االفتتاحي طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(1,096,302)201855,491,947ینایر 1في 

══════════════

لى أي تغییرات في تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة. إ9لم یؤد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة -24

تمثل ھذه المعامالت تلك التي تتم مع األطراف ذات عالقة، أي الشركة األم الكبرى والمساھمون الرئیسیون والشركات 
التي یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للمجموعة والشركات 

ملموساً.  یتم الموافقة على سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. إن مشتركة أو تأثیراً
یلي:المعامالت واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة ھي كما 

الشركة 
األم الكبرى
دینار كویتي

شركات 
زمیلة

ار كویتيدین

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
دینار كویتي

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

بیان المركز المالي المجمع 
8,664,4198,664,4194,184,972--)4النقد والودائع قصیرة األجل (إیضاح 

وموجودات  مدینون ومدفوعات مقدماً
4,367,4204,554,09213,670,169-186,672)5أخرى (إیضاح 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى (إیضاح 

7(--2,379,2852,379,285-
13,020,104----)7استثمارات متاحة للبیع (إیضاح 
-16,898,333-16,898,333-)8قرض إلى شركة زمیلة (إیضاح 

دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة 
10,350436,968918,3731,365,691782,016) 11دائنة أخرى (إیضاح 

46,435,42246,435,42210,504,203--)12قروض وسلف تحمل فائدة (إیضاح 

بیان الدخل المجمع 
109,767109,76796,170--شغیل عقاراتتكالیف ت

171,52884,282255,810353,497-عمومیة وإداریةمصروفات
1,081,3331,081,3331,260,337--تكالیف تمویل 
2,4002,400-2,400-إیرادات تأجیر

(5,023)----إیرادات توزیعات أرباح
165,052150,855-165,052-إیرادات فوائد 

1,201,770340,912-1,201,770-إیرادات تشغیل أخرى 
1,170,2141,161,422-1,170,214-إیرادات مقاوالت وخدمات 

1,495,445: 2017دینار كویتي (1,664,032بمبلغ المدرجة بالدفاترات قیمة تدار بعض االستثمارات المتاحة للبیع ذ
). 7من قبل طرف ذي عالقة (إیضاح دینار كویتي)

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

714,744682,997رواتب ومزایا قصیرة األجل للموظفین
96,23579,749خدمة للموظفینمكافأة نھایة ال

────────────────
810,979762,746

════════════════
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مطلوبات محتملة والتزامات -25

مطلوبات محتملة

، كان على المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بكفاالت بنكیة وكفاالت وأمور أخرى ضمن 2018دیسمبر 31في •
ال ودینار كویتي) 13,512,926: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (14,935,789مال بمبلغ النشاط العادي لألع

یتوقع أن ینشأ عنھا أي مطلوبات مادیة.

بإبرام اتفاقیة مع عائلة األغا (" المشتري") تنص على بیع بعض األسھم في 2014أبریل 16قامت المجموعة في •
یتم سداد أي مقابل من لم (" منازل"). ولكن مار العقاریة (ش.م.م.) المتحدة لالستثشركة تابعة وھي شركة منازل 

قبل المشتري بموجب ھذه االتفاقیة. وبالتالي لم تلتزم المجموعة بتلك االتفاقیة.

الحقا، تم رفع عدة دعاوى قضائیة ضد المجموعة والمساھمین اآلخرین لدى منازل فیما یتعلق بتلك المنازعة للمطالبة 
أسھم شركة منازل. وخالل السنوات السابقة، كانت األحكام الصادرة عن محاكم أول درجة لصالح بحقوقھم في

المجموعة والمساھمین اآلخرین لمنازل. ولكن خالل السنة السابقة والفترة الحالیة، تم إلغاء األحكام الصادرة عن محاكم 
في شركة منازل.%71.3أول درجة من قبل محكمة التمییز بشأن حصة ملكیة المجموعة بنسبة

ولكن وفقا للمستشار القانوني لدى المجموعة، فإن الحكم بالبطالن ومدى صحة ونفاذ عقود البیع الصادر عن محكمة 
التمییز یتعارض مع األحكام السابقة الصادرة عن محكمة االستئناف نفسھا في قضایا مماثلة. عالوة على ذلك، قد یتم 

ي یشمل األحكام النھائیة حیث أن المجموعة ترى وجود أدلة كافیة على تزییف الوثائق التي تم إعادة النظر في الحكم الذ
تقدیمھا من جانب الطرف المقابل، وبالتالي یرى المستشار القانوني أنھ سوف یتم الحكم ببطالن األحكام الصادرة عن 

محكمة التمییز.

تتعلق بالخسارة دینار كویتي1,982,349مؤقتة بمبلغ خسارةبتسجیل ، قامت اإلدارة الوارد أعالهوعلى الرغم من 
دینار كویتي). 1,135,924: 2017دیسمبر 31(2018دیسمبر 31المحتملة لحصة الملكیة في شركة منازل كما في 

.یري المستشار القانوني للمجموعة أن ھذا األمر لن یكون لھ أي تأثیر عكسي جوھري على البیانات المالیة المجمعة

فضال عن ذلك، ووفقا للمستشار القانوني للمجموعة، بالرغم من خسارة جزء جوھري من حصة الملكیة في شركة منازل، 
تستمر سیطرة المجموعة على شركة منازل حیث لم یتم بعد نقلھا الى المشتري. 

: ال شيء) 2017بر دیسم31(2018دیسمبر 31لدى المجموعة بعض الموجودات تم استھالكھا بالكامل كما في •
) النشاء بعض العقارات ("عقارات"). تم بناءا ھذه العقارات على قطع (BOTما یمثل مشروعات بنظام البوت 

سنوات إضافیة. بناءا على 10سنة وتم مد فترة االیجار الى 25ارض مستأجرة من وزارة المالیة لمدة مبدئیة 
زارة المالیة بمد فترات االیجار وقامت برفع دعوى قضائیة ضد انتھاء مدة االیجار القابلة للتجدید، لم تقم و

المجموعة الخالء العقارات ودفع ایجار إضافي. قامت المجموعة برفع دعاوى قضائیة مضادة على وزارة المالیة 
ة لتجدید فترة االیجار. طبقا للمستشار القانوني، یحق للمجموعة تجدید فترة االیجار بناءا على الشروط االصلی

للعقود المبرمة مع وزارة المالیة. مازالت المجموعة تتولى إدارة عملیات العقارات نظرا الستمرار نظر القضایا 
امام محكمة التمییز. أوضح المستشار القانوني احقیة المجموعة في الحصول على االیردات الناتجة من العقارات 

اءا علیھ، تم تسجیل اإلیرادات من العقارات وتكالیف التشغیل حتى یصدر الحكم النھائي ویتم تفعیل نقل الملكیة. وبن
: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (3,036,488المتعلقة بھا من قبل المجموعة في بیان الدخل المجمع بمبلغ 

دینار كویتي) على 1,507,509: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (1,954,502دینار كویتي) و4,110,584
التوالي. 

زامات رأسمالیةالت
أبرمت المجموعة عقود إنشاءات مع أطراف أخرى وبالتالي التزمت بنفقات رأسمالیة مستقبلیة فیما یتعلق بعقار 

دینار كویتي) وفیما یتعلق 3,754,344: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (2,817,203استثماري قید اإلنشاء بمبلغ 
دینار كویتي).8,194,767: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (2,993,112بعقار محتفظ بھ لغرض المتاجرة بمبلغ 
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(تتمة)مطلوبات محتملة والتزامات-25

المجموعة كمؤجر –تأجیر تشغیلي عقود التزامات 
دخلت المجموعة في عقود تأجیر تجاري لبعض العقارات االستثماریة في السیاق العادي لألعمال. فیما یلي الحد األدنى 

دیسمبر: 31ن دفعات التأجیر المدینة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما في م

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

21,342,92023,094,122خالل سنة واحدة 
37,786,51743,579,594بعد سنة واحدة وبما ال یتجاوز ثالث سنوات 

──────────────
59,129,43766,673,716

══════════════

المجموعة كمستأجر  –التزامات عقود تأجیر تشغیلي 
دخلت المجموعة في عقود تأجیر تجاري لبعض العقارات االستثماریة في السیاق العادي لألعمال. فیما یلي الحد األدنى 

دیسمبر: 31ر القابلة لإللغاء كما في من دفعات التأجیر الدائنة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غی

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

1,994,0151,987,998خالل سنة واحدة 
1,287,6992,622,771بعد سنة واحدة وبما ال یتجاوز ثالث سنوات 

──────────────
3,281,7144,610,769

══════════════

لومات القطاعات  مع-26

تراقب االدارة نتائج تشغیل القطاعات لدیھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزیع الموارد وتقییم األداء. 
إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة كما ھو موضح في الجدول أدناه. یتم تقییم أداء القطاع استناداً

المتعلقة بشكل مباشر بھذا القطاع.تاإلیرادات والمصروفاتتضمن نتائج القطاع 

لدى المجموعة قطاعات التشغیل اآلتیة التي یتم اعداد التقاریر بشأنھا:
عملیات التأجیر: تتضمن تأجیر العقارات.•
أنشطة عملیات الفنادق: خدمات الضیافة المقدمة من قبل فندق مارینا وفندق فیرمونت وفندق بحمدون وفندق صاللة.•
ات: شراء وبیع العقارات.تجارة العقار•
المقاوالت والخدمات: تتضمن ادارة العقارات للغیر.•
تطویر عقارات: تتضمن ما یتعلق بتطویر العقارات. •



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المالیة المجمعة 
ت حول البیانا

ضاحا
إی

كما في 
31

دیسمبر 
2018

59

26
-

معلومات القطاعات (تتمة) 

ت التشغیل لدى المجموعة:
ت واألرباح المتعلقة بقطاعا

ت حول اإلیرادا
ض الجدول التالي معلوما

یعر

31
دیسمبر 

2018
ت 

عملیا
التأجیر

ت 
عملیا

الفنادق
تجارة 

العقارات
ت وخدمات

مقاوال
تطویر 

ت  
عقارا

المجموع
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي

ت
ت القطاعا

إیرادا
25,327,462

17,855,647
5,554,332

54,739,268
-

103,476,709
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─
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─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

ت
نتائج القطاعا

(9,454,034)
570,758

(227,858)
2,271,973

(713,408)
(7,552,569)

ت غیر موزعة
صروفا

م
(1,360,679)

─
─

─
─

─
─

─
خسارة

السنة
(8,913,248)

═
═

══
══

═

ت القطاع
موجودا

194,040,082
138,266,853

57,802,898
48,554,555

95,737,731
534,402,119

ت غیر موزعة 
موجودا

82,429,470
─

─
─

─
─

─
─

إجمالي الموجودات 
616,831,589
═

═
══

══
═

ت القطاع
مطلوبا

188,429,452
28,207,320

6,343,839
37,007,269

20,082,807
280,070,687

ت غیر
مطلوبا

موزعة
119,877,991
─

─
─

─
─

─
─

ت
إجمالي المطلوبا

399,948,678
═

═
══

══
═

معلومات القطاع األخرى:
(خسارة) 

ت استثماریة
ربح تقییم عقارا

(3,455,201)
-

-
-

169,817
(3,285,384)

ت زمیلة
صة في نتائج شركا

ح
(1,560,761)

(48,484)
-

209,038
(229,867)

(1,630,074)
ت زمیلة

استثمار في شركا
42,744,520

1,552,023
-

5,885,985
262,798

50,445,326



ش.م.ك.
شركة العقارات المتحدة 

ع. 
وشركاتھا التابعة

ت المالیة المجمعة 
ت حول البیانا

ضاحا
إی

كما في 
31

دیسمبر 
2018

60

26
-

معلومات 
القطاعات (

تتمة)

31
دیسمبر 

2017
ت 

عملیا
التأجیر

ت 
عملیا

الفنادق
تجارة 

العقارات
ت وخدمات

مقاوال
تطویر 

ت  
عقارا

المج
موع

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

ت
ت القطاعا

إیرادا
24,536,723

16,484,841
-

46,038,026
-

87,059,590
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

ت
نتائج القطاعا

(1,068,477)
(774,423)

3,635
344,047

4,298,471
2,803,253

ت غیر موزعة
صروفا

م
(1,324,177)

─
─

─
─

─
─

─
ربح السنة

1,479,076
═

═
═

═
═

═
═

ت القطاع
موجودا

306,169,273
84,859,599

66,201,767
34,960,297

75,761,427
567,952,363

ت غیر موزعة 
موجودا

34,478,670
─

─
─

─
─

─
─

ت 
إجمالي الموجودا

602,431,033
═

═
═

═
═

═
═

ت القطاع
مطلوبا

60,356,998
16,160,309

14,676,426
14,354,879

33,481,464
139,030,076

ت غیر موزعة
مطلوبا

232,265,975
─

─
─

─
─

─
─

ت
إجمالي المطلوبا

371,296,051
═

═
═

═
═

═
═

31
دیسمبر 

2017
ت القطاع األخرى:

معلوما
ت استثماریة

ربح تقییم عقارا
3,747,649

-
-

-
5,298,842

9,046,491
ت زمیلة

صة في نتائج شركا
ح

(4,536,018)
296,345

-
538,202

(641,074)
(4,342,545)

ت زمیلة
استثمار في شركا

69,952,921
1,547,568

-
5,812,037

648,161
77,960,687
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إی
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31

دیسمبر 
2018

61

26
-

معلومات 
القطاعات (

تتمة)

تحلیل معلومات اإلیرادات 
ت المجموعة: 

ض الجدول التالي تحلیل إیرادا
یعر

ت 
عملیا

التأجیر
ت 

عملیا
الفنادق

تجارة 
العقارات

ت وخدمات
مقاوال

تطویر 
ت  

عقارا
المجموع

دینار كویتي
دینار كویتي

دین
ار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
31

دیسمبر 
2018

ت
ف باإلیرادا

ت االعترا
توقی

ت المقدمة في نقطة زمنیة معینة
الخدما

4,126,878
17,855,647

5,554,332
-

-
27,536,857

ت
ت المقدمة على مدار الوق

الخدما
21,200,584

-
-

54,739,268
-

75,939,852
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

اجمالي االیرادات من عقود مع العمالء
25,327,462

17,855,647
5,554,332

54,739,268
-

103,476,709
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═

ت 
عملیا

التأجیر
ت 

عملیا
الفنادق

تجارة 
العقارات

ت وخدمات
مقاوال

تطویر 
ت  

عقارا
المجموع

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

دینار كویتي
دینار كویتي

31
دیسمبر 

2017
ت

ف باإلیرادا
ت االعترا

توقی
ت المقدمة في نقطة زمنیة معینة

الخدما
2,928,111

16,484,841
-

-
-

19,412,952
ت

ت المقدمة على مدار الوق
الخدما

21,608,612
-

-
46,038,026

-
67,646,638

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

ت من عقود مع العمالء
اجمالي االیرادا

24,536,723
16,484,841

-
46,038,026

-
87,059,590

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═
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تتمة)القطاعات (معلومات -26

تحلیل معلومات اإلیرادات (تتمة)
األسواق الجغرافیة

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

77,907,07168,722,420الكویت 
17,239,28511,561,709مصر 
1,057,66286,343لبنان 
15,570-رات العربیة المتحدة اإلما

4,999,1444,634,899عمان 
2,235,1191,800,315االردن

176,329-المغرب
38,42862,005اوروبا

────────────────────
103,476,70987,059,590
════════════════════

شركات التابعة. تستند معلومات اإلیرادات أعاله إلى موقع ال

معلومات جغرافیة أخرى 
إلى قطاعاتھا الجغرافیة  یعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بالموجودات غیر المتداولة لدى المجموعة استناداً

موجودات غیر متداولة 
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

107,786,655118,938,775الكویت 
158,605,040100,849,971مصر 
6,373,1026,454,493لبنان 

14,766,03716,964,871اإلمارات العربیة المتحدة 
3,257,8343,241,192سوریا
69,664,53269,780,484عمان 

342,85164,539البحرین
109,376,111141,071,914األردن 

16,898,3329,031,202المغرب 
1,026,6501,350,279اوروبا

1,730,0001,730,000المملكة العربیة السعودیة
────────────────────
489,827,144469,477,720
════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة-27

ملة منظمة بین یتم تعریف القیمة العادلة على أنھا السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معا
لمبدأ االستمراریة  ً المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. إن تعریف القیمة العادلة ھو افتراض أن المجموعة تعمل وفقا

لشروط مجحفة.  دون وجود أي نیة أو حاجة إلى التصفیة أو تخفیض نطاق أعمالھا بصورة جوھریة أو إتمام معاملة وفقاً

ن الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.تتكون األدوات المالیة م

فیما یلي المنھجیات واالفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة:

تتحدد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في السوق أو أسعار الشراء 
شراء للمراكز المدینة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لتكالیف المعاملة.للمتداولین (سعر ال

تتضمن ھذه األسالیب بالنسبة لألدوات المالیة غیر المتداولة في أسواق نشطة، تتحدد القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم.
ع إلى القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مماثلة إلى حد استخدام معامالت حدیثة في السوق بشروط تجاریة بحتة أو الرجو

كبیر، أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

تعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لتسویة التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في 
.السوق في تاریخ القیاس
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-27

تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي للقیمة العادلة:
تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا حسب أسلوب التقییم: 

ات ومطلوبات مماثلة.: أسعار (غیر معدلة) في السوق النشط لموجود1المستوى 
: أسالیب أخرى تكون جمیع مدخالتـھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العـادلة المسجلة ملحوظة إما بصورة 2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
البیانات : األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت ذات تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى 3المستوى 

المعروضة في السوق.

یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى بالجدول الھرمي لقیاس القیمة 
العادلة:  

اإلجمالي 3المستوى 1المستوى 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2018

ن خالل اإلیرادات الشاملة موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة م
): 7األخرى (إیضاح 

140,070-140,070أسھم مسعرة
4,209,0724,209,072-أسھم غیر مسعرة

───────────────────────────
140,0704,209,0724,349,142

═══════════════════════════

اإلجمالي 3المستوى 1المستوى 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2017

):7(إیضاح موجودات مالیة متاحة للبیع
477,678-477,678أسھم مسعرة

737,150737,150-أسھم غیر مسعرة
───────────────────────────

477,678737,1501,214,828
═══════════════════════════

لتأثیر على بیان المركز المالي المجمع أو بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع غیر جوھري إذا طرأ تغیر في سیكون ا
.%5متغیرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة غیر المسعرة بنسبة 

3موج�ودات المالی�ة المقاس�ة بالقیم�ة العادل�ة ض�من المس�توى یعر� الجدول التالي مطابقة الر�ید االفتتاحي والخت�امي لل
من الجدول الھرمي للقیمة العادلة: 

دیسمبر 31
2018

دینار كویتي

دیسمبر 31
2017

دینار كویتي

737,1502,136,779ینایر 1كما في 
-4,563,198)23(إیضاح إعادة التصنیف على 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
-(1,175,855))23(إیضاح القیاسعلى إعادة 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

──────────────
4,124,4932,136,779

(372,461)(3,395)إعادة القیاس المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 
(1,027,168)87,974أخرى زائدا المشتریات (المبیعات) والتحویل

──────────────
4,209,072737,150دیسمبر 31كما في 

══════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-27

القیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر:

ة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى موجودات مالیة مدرجة بالقیم
یتم تحدید قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى باستخدام 

طریقة صافي آلیات تقییم ال تستند الى األسعار او المعدالت المعلنة بالسوق. یتم تقییم األسھم غیر المسعرة على أساس
القیمة المدرجة بالدفاتر باالستعانة بأحدث بیانات مالیة متاحة للشركات المستثمر فیھا.

إدارة المخاطر-28

في أنشطة المجموعة لكن ھذه المخاطر تُدار عن طریق عملیة التحدید والقیاس والمراقبة  رئیسیاً تمثل المخاطر جزءاً
ً ابط األخرى. إن ھذه الطریقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار المخاطر والضولحدودالمستمرة وفقا

تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة لدى المجموعة من القروض التي تحمل فائدة والدائنین المجموعة في تحقیق األرباح. 
لى تمویل لعملیات المجموعة.  واألرصدة الدائنة األخرى. إن الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو الحصول ع

تتكون الموجودات المالیة لدى المجموعة من المدینین واألرصدة المدینة األخرى والمستحق إلى أطراف ذات عالقة 
بموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  ً والنقد والودائع قصیرة األجل. تحتفظ المجموعة أیضا

لى شركة زمیلة. الشاملة األخرى وقرض إ

فیما یلي المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المجموعة ضمن سیاق مزاولة أعمالھا وأنشطة عملیاتھا والوسائل والھیاكل 
وتحقیق أفضل قیمة للمساھمین. استراتیجیةالتنظیمیة التي تطبقھا إلدارة ھذه المخاطر بطریقة 

ھیكل إدارة المخاطر
م ھو المسئول الرئیسي عن المنھج العام إلدارة المخاطر والموافقة على استراتیجیات ومبادئ إن مجلس إدارة الشركة األ

إدارة المخاطر.

التركزات الشدیدة للمخاطر
تنشأ التركزات عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة، أو 

اقتصادیة متماثلة مما قد یجعل قدرة ھؤالء األطراف على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بشكل عندما یكون لھم سمات 
مماثل نتیجة التغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو غیرھا. تشیر التركزات إلى الحساسیة النسبیة ألداء 

منطقة جغرافیة معینة.المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاتھ أو على

لتجنب التركزات الشدیدة للمخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة توجیھات محددة للتركیز على الحدود 
الموضوعة لكل من الدولة والطرف المقابل واالحتفاظ بمحفظة متنوعة. یتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان 

المحددة على ھذا األساس. 

طر االئتمانمخا28.1
خسارة مالیة  إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزامھ مسبباً
للطرف اآلخر. تدیر المجموعة مخاطر االئتمان عن طریق وضع حدود لألطراف المقابلة من األفراد كما تراقب 

دارة االئتمانیة لألطراف المقابلة بصورة مستمرة بحیث یصبح تعرض المجموعة مخاطر االئتمان وتقوم بتقییم الج
المجموعة لمخاطر الدیون المعدومة غیر جوھري.

تتعامل المجموعة مع األطراف األخرى المعروفین وذوي الجدارة االئتمانیة فقط. كما یتم مراقبة أرصدة المدینین بصورة 
لدولة التي تنتمي إلیھا وحدة أنشطة العملیات ذات الصلة، ال تقدم المجموعة مستمرة. بالنسبة للمعامالت التي ال تتم في ا
شروط ائتمانیة دون موافقة إدارة المجموعة.

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة والتي تتكون من األرصدة لدى البنوك 
مان التي تتعرض لھا المجموعة تنتج عن عجز الطرف المقابل وبحیث ال والودائع قصیرة األجل، فإن مخاطر االئت

لألرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل واألرصدة المدینة.المدرجة بالدفاتریتجاوز الحد األقصى للمخاطر القیمة 
لمخاطر االئتمان على قرضھا إلى شركة زمیلة.  ً لتي تقوم بھا المجموعة، نتیجة طبیعة األعمال اتتعرض المجموعة أیضا

ال تحتفظ المجموعة بحیازة الضمانات. 
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(تتمة)إدارة المخاطر-28

(تتمة)مخاطر االئتمان28.1

مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان28.1.1

.ر االئتمانقبل تخفیف مخاطیوضح الجدول التالي مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالیة

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

19,436,71416,527,864أرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل 
48,733,58857,215,568(باستثناء المدفوعات مقدماً)وموجودات أخرىمدینون

-16,898,333قرض إلى شركة زمیلة
8,674,550-استثمار متاح للبیع

────────────────────
85,068,63582,417,982
════════════════════

دینار 16,898,333، یبلغ الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للطرف المقابل الفردي 2018دیسمبر 31كما في 
دینار كویتي).6,220,588: 2017كویتي (

للمجموعة على القطاعات الجغرافیة التالیة:لمذكورة أعالهایتم توزیع الموجودات المالیة

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

المناطق الجغرافیة
73,461,80668,207,830الكویت
4,641,4096,218,361األردن
4,391,5715,451,065مصر
47,020315,576لبنان
2,329,7211,731,498عمان

172,916104,810اوروبا
21,78969,321االمارات العربیة المتحدة 

86,718-سوریا 
2,403232,803البحرین
────────────────────المغرب

85,068,63582,417,982
════════════════════

ال یوجد تركز لمخاطر االئتمان فیما العقارات واإلنشاءات.رة بقطاعاتیرتبط تعرض المجموعة للمخاطر بصورة كبی
یتعلق بمدیني العقارات حیث إن المجموعة لدیھا عدد كبیر من المستأجرین. 

األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل
ھي بنوك إن التعرض لمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك ال یعتبر جوھریاً، حیث إن األطراف المقابلة

ومؤسسات مالیة ذات سمعة جیدة ومالءة ائتمانیة مرتفعة. 

المدینون
تقوم المجموعة بوضع سیاسات وإجراءات للحد ال تتعامل المجموعة إال مع األطراف المعروفة وذوي المالءة االئتمانیة. 

مخاطر االئتمان لدیھا فیما وتسعى المجموعة للحد منمن قیمة التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة ألي طرف مقابل.
یتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانیة للعمالء األفراد ومراقبة أرصدة المدینین القائمة.
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(تتمة)إدارة المخاطر-28

(تتمة)مخاطر االئتمان28.1

(تتمة)مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان28.1.1
المدینون (تتمة)

، یتم إجراء تحلیل انخفاض القیمة في تاریخ كل بیانات مالیة مجمعة باستخدام مصفوفة التجارییندینینبالنسبة للم
مخصصات لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. وتستند معدالت المخصصات إلى عدد أیام التأخر في السداد وقطاعات 

یرھا). یعكس االحتساب المعلومات المؤیدة العمالء ذات أنماط الخسائر المماثلة (أي نوع المنتجات والعمالء وغ
والمعقولة المتاحة في تاریخ البیانات المالیة المجمعة حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات بالظروف 

في حالة أال تخضع األرصدة المتأخرة ألكثر من سنة التجارییناالقتصادیة المستقبلیة. بصورة عامة، یتم شطب المدینین
حدة إلجراء إنفاذ القانون. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ البیانات المالیة المجمعة یعادل القیمة وا

. لیس لدى المجموعة أیة سیاسة للحصول على ضمانات مقابل التجاریینالدفتریة لكل رصید من أرصدة المدینین
المدینین.

مخاطر السیولة28.2
ھذه للحد منھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. إن مخاطر السیولة 

المخاطر، وضعت اإلدارة ترتیبات لتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار ومراقبة 
. على أساس دوريالسیولة 

إلى التزامات السداد التعاقدیة غیر یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الم طلوبات المالیة على المجموعة استناداً
المخصومة. تعكس قائمة سیولة المطلوبات المالیة التدفقات النقدیة المتوقعة التي تتضمن دفعات الفائدة المستقبلیة على 

مدى عمر ھذه المطلوبات المالیة.  

خالل سنة واحدة

2018دیسمبر 31
خالل
شھر 

خالل
أشھر3

12إلى 3
شھًرا

اإلجمالي 
المجموعسنوات5إلى 1الفرعي

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

دائنون ومصروفات مستحقة 
69,240,888-439,15211,004,14157,797,59569,240,888وأرصدة دائنة أخرى

1,012,8656,272,121150,391,007157,675,993128,260,406285,936,399روض وسلف تحمل فوائدق
281,698563,3962,535,2813,380,37571,831,31375,211,688سندات

────────────────────────────────────────────────────────────
1,733,71517,839,658210,723,883230,297,256200,091,719430,388,975إجمالي المطلوبات 

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

خالل سنة واحدة

2017دیسمبر 31
خالل
شھر 

خالل
أشھر3

12إلى 3
شھًرا

اإلجمالي 
المجموعسنوات5إلى 1الفرعي

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيیتيدینار كودینار كویتي

دائنون ومصروفات مستحقة 
61,890,933-1,626,0653,252,13057,012,73861,890,933وأرصدة دائنة أخرى

2,315,9904,631,979125,438,130132,386,099212,642,816345,028,915قروض وسلف تحمل فوائد
61,754,438-292,406584,81360,877,21961,754,438تسندا

────────────────────────────────────────────────────────────
4,234,4618,468,922243,328,087256,031,470212,642,816468,674,286إجمالي المطلوبات 

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

دینار 121,973,711إن القروض والسلف التي تحمل فائدة تتضمن مبلغ لقروض قصیرة االجل وحساب مكشوف بقیمة 
دینار كویتي). یستحق ھذا الرصید السداد خالل سنة واحدة من تاریخ التقاریر المالیة، 89,472,361: 2017كویتي (

. عند االستحقاقوقابل للتجدید
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إدارة المخاطر (تتمة)-28

مخاطر السوق28.3
إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة الموجودات نتیجة للتغیرات في متغیرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 
صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم سواء نتجت ھذه التغیرات عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو الجھة 

لھ أو عوامل تؤثر على جمیع االستثمارات المتداولة في السوق.المصدرة

على فئات متعددة للموجودات وتنویع  تدار مخاطر السوق على أساس توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقاً
قدیر الموجودات بالنسبة للتوزیع الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقییم المستمر لظروف السوق واتجاھاتھ وت

اإلدارة للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.

مخاطر أسعار الفائدة28.3.1
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتماالت أن تؤثر التغیرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلیة أو قیمة األدوات 

لیة بالشركة األم. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة المالیة. تدار مخاطر أسعار الفائدة من قبل إدارة الشئون الما
على موجوداتھا ومطلوباتھا ذات الفائدة (الودائع البنكیة والقروض والسلف والسندات) نتیجة لعدم توافق تحدید أسعار 

من الدیون ذات الفائدة على الموجودات والمطلوبات. تھدف سیاسة المجموعة إلى إدارة تكلفة الفائدة باستخدام مجموعة 
المعدالت الثابتة والمتغیرة. كما تسعى سیاسة المجموعة إلى االحتفاظ بجزء كبیر من قروضھا بمعدالت فائدة متغیرة. 

إن حساسیة بیان الدخل المجمع ھي تأثیر التغیرات المقدرة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة قبل مكافأة أعضاء 
إلى الموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل المتغیر المحتفظ بھا في مجلس اإلدارة والضرائب استن دیسمبر 31اداً

. ال یوجد أي تأثیر على حقوق الملكیة.2017دیسمبر 31و2018

یوضح الجدول التالي حساسیة بیان الدخل المجمع للتغیرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بكافة 
یرات األخرى ثابتة. المتغ

نقطة أساسیة50زیادة 
التأثیر على األرباح قبل مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة والضرائب
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

(217,104)(197,964)دوالر أمریكي
(1,016,181)(975,134)دینار كویتي 

(812)-جنیھ استرلیني
(28,399)(20,574)لایر عماني

(18,577)(9,383)جنیھ مصري

إن تأثیر النقص في النقاط األساسیة على النتائج سیكون مماثال لتأثیر زیادة النقاط األساسیة.

مخاطر أسعار األسھم28.3.2
لمخاطر من خالل تنویع تنتج مخاطر أسعار األسھم من التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم. تدیر المجموعة ا

االستثمارات بالنسبة للقطاعات الجغرافیة وتركز أنشطة قطاعات األعمال. إن معظم االستثمارات المسعرة التي تملكھا 
المجموعة مدرجة في أسواق إقلیمیة لألوراق المالیة. 

ألدوات حقوق الملكیة المحتفظ بھا فیما یلي التأثیر على اإلیرادات الشاملة األخرى نتیجة التغیر في القیمة العادلة 
في مؤشرات السوق %5بسبب الزیادة بنسبة 2017دیسمبر 31و2018دیسمبر 31كموجودات مالیة متاحة للبیع في 

التالیة، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األخرى ثابتة:
التأثیر على حقوق الملكیة 

20182017مؤشرات السوق
تيدینار كویدینار كویتي

2,54420,657الكویت
4,4593,227أخرى

إن التأثیر على األرباح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والضرائب یمثل النقص في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
األسھم للبیع التي انخفضت قیمتھا والتي سوف یتم تسجیلھا في بیان الدخل المجمع. إن الحساسیة للحركات في أسعار

ستكون على أساس مماثل لتأثیر الزیادة في أسعار األسھم.
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إدارة المخاطر (تتمة)-28
مخاطر السوق (تتمة)28.3

مخاطر العمالت األجنبیة28.3.3
إن مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تتكبد المجموعة 

لعمالت األجنبیة على المعامالت بعملة أخرى بخالف الدینار الكویتي. تتأكد المجموعة من المحافظة على مخاطر ا
صافي التعرض للمخاطر عند مستوى مقبول عن طریق التعامل بالعمالت التي ال تتعرض لتقلبات كبیرة أمام الدینار 

الكویتي.
، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األخرى ثابتة:%1الت بنسبة یوضح الجدول التالي الحساسیة للتغیر في أسعار العم

%1الزیادة بنسبة 
التأثیر على األرباح قبل مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة والضرائب
20182017

دینار كویتيدینار كویتي

36,87373,028الدوالر األمریكي
83,98647,322الجنیھ المصري

3,257-الیورو
4,0331,203الجنیھ االسترلیني
9,3759,603الدینار البحریني
10,84811,323الدرھم اإلماراتي

61,644103,285الریال العماني
867-السورياللیره

6,6948,455الدینار األردني

لنقاط األساسیة.سیكون مماثال لتأثیر الزیادة في ا%1إن تأثیر النقص في سعر العملة بنسبة 

إدارة رأس المال -29

إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجیدة لدعم األعمال 
التي تقوم بھا وتحقیق أعلى قیمة للمساھم وااللتزام بالشروط الكمیة للقروض.   

راء تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. للمحافظة تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإج
على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل مدفوعات توزیعات األرباح إلى المساھمین أو رد رأس المال 

كفولة بضمان (إیضاح خالل السنة الحالیة، عند إصدار بعض السندات غیر المإلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة.
باستخدام معدل تراقب المجموعة رأس المال. أو اإلجراءاتفي األھداف أو السیاساتبعض التغییراتإجراء تم)،13
لشروط الدین للقروض وھو صافي الدین مقسوماالق صافي : 2017دیسمبر 31(حقوق الملكیةإجماليعلى اًراض، وفقاً

ًالدین مقسوم الخاصة بمساھمي الشركة األم). وبالتالي، قامت المجموعة بإعادة إدراج معدل على حقوق الملكیةا
للتغیرات التي تم إجراؤھا على شروط الدین. ً اإلقراض المقارن وفقا

مع تعھدات الدین لقروض %150إن سیاسة المجموعة ھي المحافظة على نسبة معدل االقتراض أقل من  . وتماشیاً
النقد والودائع قصیرة األجل ضمن المجموعة، تُدرج المجمو ً عة القروض والسُلف والسندات التي تحمل فائدة ناقصا

صافي الدین. 
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
240,610,700232,664,386قروض وسلف تحمل فوائد

60,000,00060,000,000سندات 
(16,527,864)(19,436,714)لودائع قصیرة األجل ناقصاً: النقد واألرصدة لدى البنوك وا

────────────────────
281,173,986276,136,522صافي الدین

────────────────────
216,882,911231,134,982إجمالي حقوق الملكیة 

────────────────────
%119.47%129.64معدل االقراض

════════════════════





سيتـم تزويـد المساهميـن الذين يحضرون الجمعية العمومية للشركة 
بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات المالية للموافقة عليها. بإمكان 
المساهمين طلب تزويدهـم بنسخـة مطبوعــة مـن البيانـــات الماليـــة 
بالبريـــد المسلــم باليــد، وذلــك قبـل سبعــة أيام مـن تاريــخ اجتماع 

الجمعية العمومية المعلن عنه.

ولهـــذا الغــرض، يــرجــى االتصـــــال بــإدارة المبيعات و التسويق في 
الهاتف رقم  3500 2294 965+  المتحدة على  العقارات  شركة 

لترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين طلب إرسال نسخة من البيانـات الماليــة إليهم 
بالبريد اإللكتروني قبل سبعة أيـام من تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية 
المعلن عنه. ولهذا الغرض، يرجى مراسلتنا على عنوان البريد االلكتروني 

التالي: info@urc.com.kw لترتيب ذلك.

المالية فـي  البيانات  الحصول على نسخة من  بإمكان المساهمين 
صيغة ملف PDF قبل سبعة أيام من التاريخ المعلن عنه الجتماع 
الجمعية العمومية، وذلك من موقع الشركة على شبكة اإلنترنت 

www.urc.com.kw

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام 2018:



P.O. Box 2232, Safat 13023, Kuwait
Tel: +965 22953500

Fax: +965 2244 1003

www.urc.com.kw
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