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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته ،،،

بدايــة أشــكرلكم تلبيتكــم الدعــوة لحضــور االجتمــاع الســنوي لشــركتكم ويشــرفني واألخــوة أعضــاء مجلــس 
ــة  ــنة المالي ــاري للس ــر العق ــة للتطوي ــاكن الدولي ــركة المس ــنوي لش ــر الس ــم التقري ــن أيديك ــع بي اإلدارة أن نض

ــة المجمعــة. ــات المالي ــى البيان ــة إل ــي 31 ديســمبر 2017 باإلضاف ــة ف المنتهي

لقــد أثبتــت التطــورات اإلقتصاديــة فــي عــام 2017 مــا كان متوقعــا مــن وجــود تقلبــات وصعوبــات تواجــه 
اإلســتثمار العقــاري فــي الســوق المحليــة ودول المنطقــة المتواجــد بهــا اســتثمارات الشــركة مــن ركــود وانخفــاض 

فــي األســعار وتأثرهــا باألوضــاع الجيوسياســية.

وإننــا علــى ثقــة بــأن نتائــج أعمــال الشــركة لهــذا العــام 2017 لــن تكــون إالّ مرحلــة انتقاليــة نتيجــة التغيرات 
الكبيــرة التــي تمــت خــالل العــام ، متمنيــن مــن هلل أن يوفقنــا الجتيــاز هــذه المرحلــة لتحقيــق النتائــج المرجــوة فــي 
الســنوات القادمــة ، علمــا بــأن نتيجــة لتأثــر عمليــات الشــركة مــن خســائر التغيــر فــي القيمــة العادلــة لعقــارات 
اســتثمارية بقيمــة ) 964,768 ( دينــار كويتــي خــالل العــام 2017 مقارنــة بالعــام 2016 والتــي بلغــت فيــه 
خســائر التغيــر فــي القيمــة العادلــة لعقــارات اســتثمارية بقيمــة ) 1,515,212 ( دينــار كويتــي ، فــي ظــل تراجــع 

أداء النشــاط العقــاري بصــورة كبيــرة خــالل العــام 2017.

ــة  ــى النتائــج المالي ــاع إســتراتيجية التحفــظ وقيــاس المخاطــر إنعكســت عل ــذ وإتب وقــد كان واضحــا أن تنفي
ــة  ــات الســابقة حيــث بلغــت خســارة الشــركة ) 733,665 د.ك. ( عــن الســنة المالي الســنوية فــي ظــل التداعي
ــة بصافــي خســارة )  ــي ( مقارن ــس كويت ــغ ) 7.46 فل ــي 31 ديســمبر 2017 وبخســارة للســهم تبل ــة ف المنتهي

ــي ( . ــس كويت ــغ ) 11.99 فل ــارة للســهم تبل ــام 2016 وبخس 1,938,838 د.ك.( عــن الع

وستســتمر إدارة شــركة المســاكن الدوليــة للتطويــر العقــاري فــي تطويــر المشــاريع العقاريــة ذات الجــدوى 
لتعــود بالفائــدة علــى مســاهميها .

وختامــا .. يســرني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى الســادة المســاهمين الكــرام علــى الثقــة التــي أولوهــا إلــى 
مجلــس اإلدارة ومايوفرونــه مــن دعــم مســتمر ، وبدورنــا نجــدد العهــد لهــم جميعــا علــى مواصلــة الجهــد لتحقيــق 

أهــداف الشــركة الطموحــة وأفضــل النتائــج للســنوات القادمــة .

عادل عبدالعزيز المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة



7



8

 
 

    
 31 2017 

 
 

 

 -  (

   

31 2017  . 
 

 : 31  2017  )291,522(  

 
 

 2017 2016 

   

-   0 2,341,079 

-  0 (205,932) 

-  (964 ,768 ) (1,515,212) 

-  486 ,360 335,960 

-  120,000 0 

- 0 0 

-  0  0 

-  65 ,865 82,473 

-   1,021 239 

 (291,522) 1,244,539 
 

   :   31 2017 442,143 

  :  
 

 2017 2016 

   

-   0 2,547,011 

-   157, 872 215,198 

-   2,605 692 

-  0 0 

-   2, 931 2,694 

-  9 ,884 9 ,884 

-  268,851 407,898 

-   0 0 

-   0 0 

-   0 0 

-   0 0 

 442 ,143 3,183,377 

 

 تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017



9

 
 

    
 31 2017 

 
 

 

 -  (

   

31 2017  . 
 

 : 31  2017  )291,522(  

 
 

 2017 2016 

   

-   0 2,341,079 

-  0 (205,932) 

-  (964 ,768 ) (1,515,212) 

-  486 ,360 335,960 

-  120,000 0 

- 0 0 

-  0  0 

-  65 ,865 82,473 

-   1,021 239 

 (291,522) 1,244,539 
 

   :   31 2017 442,143 

  :  
 

 2017 2016 

   

-   0 2,547,011 

-   157, 872 215,198 

-   2,605 692 

-  0 0 

-   2, 931 2,694 

-  9 ,884 9 ,884 

-  268,851 407,898 

-   0 0 

-   0 0 

-   0 0 

-   0 0 

 442 ,143 3,183,377 

 

 
 
 

- 2 - 
 

 31عن السنة المالية المنتهيةة فةي ديناراً كويتياً  (733,665) ادرهق و خسارةصافي حققت الشركة  :    ثالثا
 . 2017ديسمبر 

 

 . تقريبافلس كويتي(  7.46) 2017ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في السهم  ةخسار:    بلغت   رابعا
 

لمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بتاريخ إنعقاد ا علىتوزيع أرباح عدم ويقترح مجلس اإلدارة   : خامسا
 . 31/12/2017الجمعية العمومية عن السنة المنتهية في 

داء عبر تععي  األنشةة األوجميع العاملين في الشركة على اإلرتقاء ب لقد حرص مجلس اإلدارة : دساسا
 والخةط االستراتيجيات وضع تمحيث  ،التشغيلية وتحقيق أفض  أداء وذلك عبر تنعيذ إستراتيجية الشركة 

جديدة  في أسواق والدخول العقاري السكني المحلي السوق في الشركة يادةر والهادفة لتحقيق القادمة للسنوات
، تتناسب مع متةلبات المرحلة ل الجديدة ، مما استدعى إدارة الشركة إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة للمرحلة

 درجات أقصى لتحقيق وذلك التحعظ  على مبدأ أساسي بشك  وترتكز ةالعرص العقاري تقوم على اقتناصو
 اإليرادات. تنويع مصادر على والمحافظة النمو الممكنة

 

 . اإلستثمارية األراضي تةوير سياسة باتباع وستستمر :   قامت الشركة ابعسا
 

ع القائمة وسياسةة اإلسةتمرار كما أوصى مجلس إدارة الشركة باالستمرار في المساهمة في المشاري   :   ثامنا
سةواء داخةة  الكويةت أو خارجهةا لتحقيةةق أفضة  النتةائي للمسةةاهمين   فةي إسةتغالل العةةرص العقاريةة

 والشركة .
 

، وسةةوي يسةةعى مجلةةس  بشةةك  يحقةةق اموحةةات المسةةاهمين 2018نتةةائي عةةام وكلنةةا أمةة  أو تكةةوو 
 ئد أفض  للمساهمين .نشااها لتحقيق عوا اإلدارة إلى تةوير عم  الشركة وزيادة حجم

ات الشةركالعقار بةين إو خةتنا ومنهجنا للسنوات القادمة هو المحافظة على سمعتنا الحسنة في مجال 
 . ، وإستثمار أفض  العرص الزميلة

 

وفي الختام نتقدم بجزي  الشكر والتقدير وخةال  االمتنةاو إلةى حضةرة صةاحب السةمو المعةد  أميةر 
وسمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة علةى دعمهةم الةدائم لالقتصةاد الكةويتي البالد وسمو ولي عهده األمين 

 لعمالئنا على ثقةتهم بنةا وللعةاملين بالشةركة علةى إخالصةهم فةي العمة و للمساهمين الكرام ، كما نسج  التقدير
 . لتحقيق المزيد من النجاح

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،
 

 رئيس مجلس اإلدارة         
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MASAKEN RESIDENTIAL TOWER
AL MAHBOULA

HUMAN EYE PERSPECTIVE

نبذة عن الشركة

منــذ أن تأسســت شــركة المســاكن الدوليــة للتطويــر العقــاري عــام 1998 ، كشــركة كويتيــة مســاهمة 
عامــة، تقــوم بإســتثمار الفــرص المتاحــة فــي أنشــطة الشــركة التــي تتمثــل بشــراء العقــارات واألراضــي 
لتطويرهــا والقيــام بالبيــع أو التأجيــر، ومــن خــالل وضــع األهــداف الحيويــة للشــركة تمكنــت مــن إكمــال 
مشــوارها رغــم التغييــرات الجذريــة فــي األســواق العقاريــة بالمنطقــة ، ومــن أهــم مشــاريع شــركة المســاكن 

الدوليــة والتطويــر العقــاري .
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MASAKEN RESIDENTIAL TOWER
AL MAHBOULA

HUMAN EYE PERSPECTIVE

مشروع برج المهبولة

يتميز مشروع برج المساكن الجديد الذى يحتل موقع 1 
جغرافيا متميزا على الواجهة البحرية والشريط الساحلي في 
منطقة المهبولة بإطاللته الفريدة على الخليج العربي باإلضافة 
مدينة  إلى  بسهولة  الوصول  يتيح  الذى  المميز  موقعه  إلى 

الكويت شماال ومدينة األحمدى جنوبا.
الفكرة  وتطوير  التصميم  أعمال  مباشرة  في  البدء  تم 
جميع  من  اإلنتهاء  وتم   ، م   2017 أغسطس  في  المعمارية 
المكاتب  أحد  مع  التفاوض  وجاري   ، الحكومية  الموافقات 
اإلستشارية الهندسية الكبيرة للتعاقد معه على أعمال اإلشراف 
على  المشروع  تنفيذ  مناقصة  لطرح  تكليفه  مع  البناء  على 

. األعمال  هذه  لتنفيذ  المؤهلين  المقاولين 
يعتبر مشروع برج المساكن من المشاريع الجديدة ذات 
الطابع المميز التى تأتي في إطار إستراتيجية تنويع اإلستثمارات 
الدولية  المساكن  لشركة  التشغيلية  اإليرادات  على  والتركيز 
العقارات  على  المتوقع  للطلب  تلبية  وذلك  العقاري  للتطوير 
السكنية عالية الجودة باإلضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة في 

السوق والقدرة علىتحقيق أفضل العوائد القيمة لمساهمينا.
لقد راعت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري أذواق 
البرج  تصميم  تم  بحيث  التصميم  أعمال  أثناء  المستأجرين 
متعددة  بناء مواقف سيارات  إلى  باإلضافة  )18( طابق  من 
بحيث  الطوابق  تقسيم  وتم  للمستأجرين  خدمة  وذلك  األدوار 
تشتمل على شقق من غرفة واحدة وشقق من غرفتين وشقق 
من ثالث غرف وتكون جميع إطالالتها على البحر مع مراعاة 

الخصوصية التامة للسكان .
كما يشمل المبنى أيضا على عدد من المحالت التجارية 
والتى سيتم بناؤها على الشارع الرئيسي ومطلة على الواجهه 

البحرية وذلك للراغبين في اإلستثمار التجاري .
المرافق  من  واسعة  مجموعة  لسكانه  المشروع  سيوفر 
نادي صحي   - رياضة  - صالة  - حديقة  )حمام سباحة  مثل 
معيشيه  تجربة  وهي  لألطفال(  مخصصة  لعب  مساحات   -

. لقاطنيها  متميزة 
إن إطالق الشركة لهذا المشروع يأتي في إطار التوجه 
النوعية من  الطلب على هذه  لطرح مشاريع مميزه في ظل 
التشغيل  أعمال  في  البدء  يتم  أن  المتوقع  ومن   ، المساكن 

. م   2020 عام  في  والتأجير 
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ثانيا : مشروعي لندن :-

لمــا كانــت أهــداف الشــركة إلــى تنويــع إســتثماراتها جغرافيــا ، فقــد قامــت الشــركة بإمتــالك عقاريــن 
فــي قلــب العاصمــة البريطانيــة )لنــدن( فــي كل مــن :

)1( بناية كينرتون :

لقــد تــم اإلنتهــاء مــن عمــل المخططــات وإصدار وإعتمــاد التراخيــص إلعادة تطويــر البناية وإســتغاللها 
اإلســتغالل األمثــل خــالل العــام المقبل .

)2( ريجنت جيت :

ــت  ــة ريجن ــة بمنطق ــات تشــطيب عالي ــاحات وبمواصف ــة المس ــارة عــن عشــر شــقق متنوع ــي عب وه
جيــت حيــث الموقــع الجغرافــي المميــز ، وقــد تــم إســتالمها وتأجيــر جميــع الشــقق والحصــول علــى العائــد 

المناســب الــذي يقــوي مــن متانــة الوضــع المالــي والتدفقــات النقديــة للشــركة .
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ثالثا : مشروع شاليهات الخيران :-

يتكــون مشــروع شــاليهات الخيــران مــن عــدد )7( شــاليه ذات الطابــع المميــز باإلضافــة للمرافــق 
والخدمــات التابعــة لهــا ، وقامــت الشــركة بتأجيرهــا بالكامــل والحصــول علــى العوائــد المجزيــة .

رابعا : مشروع عمارة الفنطاس :-

مــن ضمــن إســتثمارات الشــركة مشــروع 
عمــارة الفنطــاس الــذي يقــع فــي قلــب منطقــة 
ــع  ــر مرب ــى مســاحة 1,031 مت الفنطــاس عل
شــقة   )42( علــى  المشــروع  ويحتــوي 
باإلضافــة لســرداب علــى كامــل المســاحة 
ــر  ــم التأجي ــد ت ــاري ، وق ــل تج األرض ومح
ــل . ــد األفض ــق العائ ــل وتحقي ــة بالكام البناي
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تقرير
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 2 

 
 املقدمة:

 نظام وجودبأن  منه وإيمانا   بذلك املُتعلقة واملمارسات الجوهري  ودورها الحوكمة بقواعد اإللتزام على الشركة إدارة مجلسيحرص 
 أداء متابعة لالخ من املصالح أصحاب وكافة واملستثمرين املساهمين ثقة يعزز  حيث األهمية، بالغ أمر للشركة وفعال مالئم حوكمة
 املال، أسواق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة بقواعد الخاصة والنظم وائحالل وإتباع التقارير وحزمة اإلدارة ملجلس التابعة اللجان

 ووزارة املال أسواق هيئةعن  يصُدر ما كل سيما ال الصلة، ذات والنظم القوانين بكافة إلتزامها من التأكد على دوما   شركةال وتحرص
 تحديث على الشركة تحرص كما تعليمات،الو  القوانين نم والتنظيمية الرقابية الجهات من وغيرها الكويت بورصة وكذلك التجارة
 .واملساهمين الشركة مصالح يحقق والذي السوق  ومطالب والتنظيمية التشريعية التطورات مع يتماش ى بما الداخلية واللوائح النظم

إليجابي والبناء مع كافة موظفي مبدأ الشفافية والنزاهة من خالل التواصل ا بتعزيز  امت شركة املساكن الدولية،ق 2117ســنة  اللخــ
كما  ،ل إطار الحوكمة ضمن ثقافة الشركةوإدارات الشركة من أجل الوصول إلى أعلى درجات الوعي واإلدراك ملتطلبات الحوكمة وجع

وتأكيد الوعي الصادرة عنها ملجلس اإلدارة الدورالفعال في تطبيقات إطار عمل الحوكمة من خالل متابعة كافة اإلدارات والقرارات كان 
وكذلك اإلفصاح طبقا  لتعليمات  كافة التعديالت الواردة على تعليمات هيئة أسواق املاللكافة أطراف الشركة لهذا اإلطار ومنها  الكامل
 إيمانا  من مجلس اإلدارة بضرورة التواصل مع اصحاب املصالح ملا لها من أثر ايجابي على الشركة.  ،الهيئة

للجنة الترشيحات واملكافات دور فعال كما كان  ا عن طريق مؤشرات األداء طبقا  إلطار الحوكمة،و أعضائــه اإلدارةس مجلــأداء تقييم  تم
 لتقديم أفضل البرامج التدريبية لهم.في تنمية مهارات أعضاء مجلس اإلدارة 

 فإن لذا الشركة، أعمال لتنفيذ ساسيةز األ الركائ دأح يعد شركة املساكن الدولية داخل األخالقية والقيم املنهي لسلوكن تعزيز ثقافة اإ
 ملين، أو العاالتنفيذية اإلدارة أو اإلدارة، مجلس أعضاء لشركة سواءبا لعاملينق من التزام كافة االتحق بضرورة اهتمام تولي الشركة

 باإلضافة األخالقميثاق العمل و تباع أطبيق و خالل توالرقابية من  ةالقانوني للشركة واملتطلبات الداخلية واللوائح بالسياسات بالشركة،
 أنشطة متابعة علي وتشجيعهم املصالح أصحاب بحقوق  واإلعتراف الحماية يكفل امليثاق بهذا واإللتزام املصالح، تعارض من الحد آليات إلى

 .املختلفة الشركة
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 تقرير لجنة التدقيق – للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

 

 

 مقدمة 

 سالالمة وززاهالةترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان تقوم بضمان  ةلجن التدقيق هي ةلجن
 التقارير المالية للشركة فضالً عن التأكد من كفاية وفعالية أزظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.

:السادة من  لف لجنة التدقيقأتت  

 رئيس لجنة التدقيق                     حسام سالم أبو لغد /سيدال .1
 عضو لجنة التدقيق           غصون غسان الخالد/  المهندسة .2
  عضو لجنة التدقيق               عبد العزيز الحميضي /السيد .3

 

 اجتماعات اللجنة  وانجازاتها :

 ملت أهم ازجازات اللجنة على األمور التالية : تشاوقد  ،اجتماعات 9بعقد عدد  2017خالل عام  قامت اللجنة

 
وضالالا و اإلدارة مالالا المالالدقق الخالالارجي قبالالل رفالالا الحسالالابات السالالنوية لمجلالالس مناقشالالة البيازالالات الماليالالة -

 التوصيات.
 مناقشة وترشيح مكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بتقييم زظم الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية. -
 .خطة عمل التدقيق الداخليمناقشة  -
 اجتماعات دورية ما مدير ادارة التدقيق الداخلي لمناقشة تقارير ادارة التدقيق. -

 

 

 رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة 

تعتقد اللجنة بالأن الشالركة تتالوافر لالديها بيقالة رقابيالة كافيالة ،  2017من خالل قيام اللجنة بأداء عملها خالل عام 
وفعالة ، حيث لالم يسالتدل خالالل العالام علالى أيالة فجالوات جوهريالة ، كمالا لالم يسالتدل علالى أك اخفاقالات تال كر فالي 

 زظم الرقابة الداخلية. تطبيقات
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 ينالمستقل الحسابات يتقرير مراقب
 
 

 المحترمينالمساهمين السادة 
 ( ش.م.ك. )عامة - شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

 دولـة الكويـت
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 الرأي
المجموعرة(  وشرركاتها التابعرة ) ("األم "الشركة)ش.م.ك. )عامة(  -لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 

والردخل األربرا  أو الخسرائر   المجمعرة لرربرا  أو الخسرائر   والبيانرات2017ديسرمبر  31والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 
المنتهيررة فرري الررك الترراريا  واحيضرراحات حررول البيانررات الماليررة  الماليررة والترردفقات النقديررة للسررنة  الشررامل اآلخررر  التغيرررات فرري حقرروق الملكيررة

 المجمعة  بما في الك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

 31المالية المجمعة المرفقة تظهر بصرورة عادلرة  مرن جميرع النرواحي الماديرة  المركرز المرالي المجمرع للمجموعرة كمرا فري  برأينا  إن البيانات
 المنتهية في الك التاريا وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. المالية   وادائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة2017ديسمبر 

  
 الرأيأساس ابداء 

حسرابات لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق  إن مسؤوليتنا وفقرا لتلرك المعرايير قرد ترم شررحها ضرمن بنرد مسرؤوليات مراقبري ال
ين المهنيرين حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنرا. كمرا أننرا مسرتقلون عرن المجموعرة وفقرا لمتطلبرات ميقراق األخر ق للمحاسرب
عرة فري دولرة الصادر عن المجلس الدولي لمعايير أخ قية المحاسبين  باحضافة الى المتطلبات األخ قية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجم

أدلة التردقيق التري حصرلنا عليهرا  الكويت  كما قمنا بااللتزام بمسؤولياتنا األخ قية األخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميقاق. إننا نعتقد بأن
 كافية وم ئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.

 
 أمور التدقيق الهامة

سنة الحاليرة. إن أمور التدقيق الهامة  حسب تقديراتنا المهنية  هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة لل
ور ضمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل  وفي التوصرل إلرى رأينرا المهنري حولهرا  وإننرا ال نبردي ولقد تم استعراض تلك األم

 رأيا منفص  حول تلك األمور. لقد قمنا بعرض أمور التدقيق الهامة التالية:
 

 تقييم العقارات االستقمارية
تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي موجودات المجموعة. إن تحديد القيمرة العادلرة لتلرك دينار كويتي  17,498,684إن العقارات االستقمارية بمبلغ 

أمرور العقارات يتطلب مجهود ااتي يعتمد إعتمادا كبيراً على تقديرات وإفتراضات. وفقا لرالك  إن تقيريم العقرارات االسرتقمارية ترم اعتبرار  مرن 
ل مقيمين معتمدين لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستقمارية. إن تلك التقييمات تعتمرد التدقيق الهامة. تقوم المجموعة بعمل تقييم سنوي من خ 

 السرروق ومخرراطرافتراضررات  احشررغال  ومعرفررة ومعرردالت أسررعار الخصررم إيرررادات التررأجير  علررى بعررض االفتراضررات األساسررية مقررل تقرردير
  مبيعرات السروق المقرارنباسرتخدام طريقرة  قرام المقيمرون االسرتقمارية  للعقراراتالقيمة العادلرة  التاريخية. لغرض تقدير والمعام ت المطورين

االستقمارية. لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم التي تمت من قبل المقيمين المعتمردين وتقيريم  طبيعة واستخدام العقارات تقنيات تقييم أخااً باالعتبار
 (.7ة المجمعة  كما هو مبين في إيضا  رقم )طريقة العرض واحفصا  عنها في البيانات المالي

 
  

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
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 معلومات أخرى
ق بتردقيقنا أن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى المرتبطة بها  كما أننا ال نعبر عن أية تأكيردات حولهرا. فيمرا يتعلر

المعلومرات األخررى  وللقيرام برالك  فإننرا نأخرا فري االعتبرار فيمرا إاا كانرت المعلومرات للبيانات المالية المجمعة  فإن مسرؤوليتنا هري قرراءة تلرك 
أو المعلومرات التري حصرلنا عليهرا مرن خر ل التردقيق  أو بطريقرة أخررى إاا مرا  المجمعرة األخرى غير متناسقة بشكل مادي مع البيانات الماليرة

لنا ان هنالك أخطاء مادية فري تلرك المعلومرات األخررى  فإننرا مطرالبون بإظهرار الرك كانت تتضمن أخطاء مادية. هاا وإاا ما تبين من خ ل عم
 ضمن تقريرنا.

  
 المجمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

دوليرة للتقرارير الماليرة  وعرن نظرام إن احدارة هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعرايير ال
االحتيرال  الرقابة الداخلي الاي ترا  مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة  بحيث ال تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عرن

 أو الخطأ.
 

مسرؤولة عرن تقيريم قردرة المجموعرة علرى تحقيرق االسرتمرارية واالفصرا  عنرد  األم وحعداد تلك البيانات الماليرة المجمعرة  تكرون إدارة الشرركة
أو إيقرا   المجموعرةالحاجة عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي  مرا لرم يكرن بنيرة احدارة تصرفية 

 أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق الك.
 

 مسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.إن ال
 

 مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
تيرال أو إن هدفنا هو الحصول على تأكيدات معقولة برأن البيانرات الماليرة المجمعرة ككرل  خاليرة مرن أخطراء ماديرة  سرواء كانرت ناتجرة عرن االح

دقيق الخطأ  وإصدار تقرير التدقيق الاي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى  ولكنها ال تضمن برأن مهمرة التر
دائما بكش  األخطاء المادية في حالة وجودها. إن األخطاء وسرواء كانرت منفرردة أو  تقومالمنفاة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق  سو  

متخراة مجتمعة والتي يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن تؤقر على القرارات االقتصادية للمستخدم وال
 بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.

 
 وكجزء من مهام التردقيق وفرق المعرايير الدوليرة للتردقيق  نقروم بممارسرة التقرديرات المهنيرة واالحتفراظ بمسرتوى مرن الشرك المهنري طيلرة أعمرال

 التدقيق  كما أننا نقوم بالتالي:
  الخطرأ  وتصرميم وتنفيرا إجرراءات تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعرة  سرواء كانرت ناتجرة عرن االحتيرال أو

ر التدقيق الم ئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر  والحصول على أدلة التردقيق الكافيرة والم ئمرة لتروفر لنرا أساسرا حبرداء رأينرا. إن مخراط
حتيال قد يشمل تواطرؤ  أو عدم اكتشا  األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ  حيث أن اال

 تزوير  أو حاوفات مقصودة  أو عرض خاطئ أو تجاوز حجراءات الرقابة الداخلية.
  استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها ع قة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق الم ئمة حسب الظرو   ولكرن لريس لغررض

 .للشركة األمالداخلية ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة 
  إدارة تقيرريم م ئمررة السياسررات المحاسرربية المتبعررة ومعقوليررة التقررديرات المحاسرربية المطبقررة واحيضرراحات المتعلقررة بهررا والمعرردة مررن قبررل

 .المجموعة
 التي حصرلنا عليهرا  سرو   االستنتاج حول م ءمة استخدام احدارة لرسس المحاسبية في تحقيق مبدأ االستمرارية  وبناء على أدلة التدقيق

نقرر فيما إاا كان هناك عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظرو  قد تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على تحقيق 
ات االستمرارية  وإاا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري  فرإن علينرا أن نلفرت االنتبرا  ضرمن تقريرر مراقبري الحسرابات إلرى احيضراح
تعتمد المتعلقة بها ضمن البيانات المالية المجمعة  أو في حالة ما إاا كانت تلك احيضاحات غير م ئمة  لتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا سو  

دم على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريا تقرير التدقيق  ومع الك  فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظرو  مستقبلية قد تؤدي إلى ع
 على تحقيق االستمرارية.األم قدرة الشركة 

 ت تقييم احطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظريم والفحروى  بمرا فري الرك احيضراحات  وفيمرا إاا كانرت تلرك البيانرا
 المالية المجمعة تعكس المعام ت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

 أو أنشطة األعمال من خ ل المجموعة بغرض إبرداء الررأي  ةالحصول على دليل تدقيق كافي وم ئم فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشرك
حول البيانات المالية المجمعة. أننا مسؤولون عرن التوجيره  احشررا  واألداء علرى تردقيق حسرابات المجموعرة. كمرا أننرا مسرؤولون بشركل 

 منفرد فيما يتعلق برأينا حول التدقيق.
 

ور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التردقيق الهامرة بمرا فري الرك إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أم
 أية أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أقناء عملية التدقيق.

 
قرة باالسرتق لية  وتزويردهم بكافرة ارتباطاتنرا واألمرور كما قمنا بتزويد المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنرا بمتطلبرات أخ قيرة المهنرة المتعل
 األخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استق ليتنا  أو حيقما وجدت  والحماية منها.
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تدقيق ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن الحوكمة  تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية الكبرى في 
التردقيق الحالية وتم اعتبارها بالك  من أمور التدقيق الهامة  ولقد قمنا باحفصا  عن تلرك األمرور ضرمن تقريرر  للسنةالبيانات المالية المجمعة 

 ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من احفصا  عن أمر معين  أو في حاالت نادرة جدا  قررنا عدم احفصا  عنها ضمن تقريرنرا
 تجنبا لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة احفصا  عنها والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

 
 ت األخرىالتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعا

فيما يتعلرق بالبيانرات الماليرة  شركة األمتمسك حسابات منتظمة  وأن البيانات المالية المجمعة مع تقرير مجلس احدارة لل شركة األمالبرأينا أن 
ألداء مهام التدقيق   . وأننا قد حصلنا على المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية الشركة األمالمجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر 

وعقرد  والتعردي ت ال حقرة عليهمرا والئحتره التنفيايرة 2016لسرنة  1أن البيانات المالية المجمعة تتضمن مرا نرص عليرة قرانون الشرركات رقرم 
لرم تقرع خر ل وأن الجرد أجري وفقا لرصرول المرعيرة   وفري حردود المعلومرات التري تروافرت لردينا   شركة األمالتأسيس والنظام األساسي لل
والتعردي ت ال حقرة والئحتره التنفيايرة  2016لسرنة  1مخالفرات ألحكرام قرانون الشرركات رقرم  2017 ديسرمبر 31السنة المالية المنتهيرة فري 

 أو نتائج أعمالها.مجموعة على وجه يؤقر ماديا في المركز المالي لل أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األمعليهما 
 
 

 
 
 
 

 ناي  مساعد البزيع  أحمد الرشيدمحمد 
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   217مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 

 الدار الدولية
 العالمية DFKعضو في 

 RSM البزيع وشركاهم 
 

 
 دولة الكويت

 2018 مارس 26
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 التابعة شركاتهاو (عامة) ش.م.ك. - المساكن الدولية للتطوير العقاريشركة 
 بيان المركز المالي المجمع

 2017ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 2016  2017  يضا إ 

      الموجودات
 711,771  216,981   نقد في الصندوق ولدى البنوك
 420,522  335,675  3 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 209,055  124,489  4 اات صلة مستحق من أطرا 
 11,173,458  3,418,594  5 عقارات بغرض المتاجرة

 983,952  921,225  6 موجودات مالية متاحة للبيع
 11,310,000  17,498,684  7 عقارات استقمارية 

 8,983  5,893   ممتلكات ومعدات
 24,817,741  22,521,541   مجموع الموجودات      

      
      المطلوبات وحقوق الملكية

      المطلوبات :
 2,160,070  1,223,795  8 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 5,507,217  5,926,930  9 اتدائنو مرابح
 4,252,254  4,170,027  10 إلتزام مقابل إيجار تمويلي

 1,886,120  857,734  4 مستحق إلى أطرا  اات صلة
 73,184  45,884   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 13,878,845  12,224,370   مجموع المطلوبات      
      
      

      حقوق الملكية :
 10,000,000  10,000,000  11 رأس المال

 954,090  954,090  12 إحتياطي إجباري
 950,536  950,536  13 إحتياطي إختياري

 (94,687)  (94,687)  14 أسهم خزانة
 71,610  71,610   إحتياطي أسهم خزانة

 291,285  228,558   التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
 (916,072)  (617,401)   إحتياطي ترجمة عم ت أجنبية

 (462,170)  (1,195,835)   خسائر متراكمة
 10,794,592  10,296,871   مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

 144,304  300   الحصص غير المسيطرة
 10,938,896  10,297,171   مجموع حقوق الملكية      
 24,817,741  22,521,541   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية      

 
 

  المجمعة.تشكل جزءا من البيانات المالية  (27( إلى )1حيضاحات المرفقة من )إن ا
 
 
 
 
 

 المخيزيم عبد العزيز عادل
 رئيس مجلس احدارة 

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 التابعة شركاتهاو (عامة) ش.م.ك. - المساكن الدولية للتطوير العقاريشركة 
 المجمع أو الخسائر ربا األبيان 
 2017ديسمبر  31المنتهية في المالية للسنة 

 بالدينار الكويتي()جميع المبالغ 
 

 2016  2017  يضا إ 
 2,341,079   -   بيع عقارات بغرض المتاجرةإيرادات 

486,360    صافي إيرادات إيجارات    335,960  
    486,360    2,677,039  

 (2,547,011)  -   تكالي  بيع عقارات بغرض المتاجرة
486,360    مجمل الربح      130,028  
      

 (1,515,212)  (844,768)  15 خسائر عقارات استقماريةصافي 
 (227,776)  (170,687)  16 مصروفات عمومية وإدارية

 (692)  (2,605)   مصروفات تسويقية
 (1,613,652)  (531,700)   خسارة العمليات
 82,473   65,865   17 استقماراتصافي أربا  

 (407,898)  (268,851)   مصاري  تمويلية
 239   1,021    إيرادات أخرى

 (1,938,838)  (733,665)   صافي خسارة السنة 
      

      المتعلقة بـ :
 (1,938,838)  (733,665)   مساهمي الشركة األم
 (1,938,838)  (733,665)   صافي خسارة السنة

 (11.99)  (7.46)        18 خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم )فلس(
 
 

  المجمعة.( تشكل جزءا من البيانات المالية 27( إلى )1إن احيضاحات المرفقة من )
  

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 التابعة شركاتهاو (عامةش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 المجمع اآلخر الدخل الشاملأو الخسائر و ربا األبيان 
 2017ديسمبر  31في  المنتهية المالية للسنة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

 2016  2017  إيضا  
(733,665)   صافي خسارة السنة   (1,938,838) 

      
      الخسارة الشاملة األخرى:

      :األربا  أو الخسائر بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى
 (53,813)  (62,727)  6 التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع

 (831,136)  298,671    فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية
 (884,949)  235,944   للسنة (الخسارة الشاملة األخرىالدخل الشامل اآلخر )

 (2,823,787)  (497,721)   مجموع الخسارة الشاملة للسنة
      

      المتعلقة بـ :
 (2,823,787)  (497,721)   مساهمي الشركة األم

 (2,823,787)  (497,721)   مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 
 

  المجمعة.( تشكل جزءا من البيانات المالية 27( إلى )1إن احيضاحات المرفقة من )

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 التابعة شركاتهاو (عامة) ش.م.ك. - المساكن الدولية للتطوير العقاريشركة 
 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2017ديسمبر  31في المنتهية المالية للسنة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
2016  2017    

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :     
 صافي خسارة السنة    (733,665)  (1,938,838)

 تسويات :     
2,694   2,931  إسته ك     

(82,473)  (65,865)  صافي أربا  استقمارات   
-  (120,000)  استقماري بيع عقار ربح    

1,515,212   964,768  التغير في القيمة العادلة لعقارات استقمارية   
407,898   268,851  مصاري  تمويلية   

7,339   1,945  مخصص مكأفأة نهاية الخدمة    
5,252  (9,518)  إحتياطي ترجمة عم ت اجنبية    

(82,916)   309,447    
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     
(63,192)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى   96,962   

5,455,426   32,792  مستحق من أطرا  اات صلة   
2,394,456  (73,715)  عقارات بغرض المتاجرة    

(113,621)  دائنون وأرصدة دائنة أخرى   3,792   
 مستحق إلى أطرا  اات صلة   (44,305)  565,666

8,155,819   324,973  النقد الناتج من العمليات     
 المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة    (26,870)  (50,575)

8,105,244   298,103  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية     
      

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :     
(78,362)  المدفوع لعقارات استقمارية   (102,189)  

 المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات    (184)  (4,392)
78,203   45,890  إيرادات توزيعات مستلمة   
 صافي النقد المستخدم في االنشطة االستقمارية       (56,483)  (4,551)

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :     
 رأس المال  عن تخفيضالمدفوع    (199,995)  (5,454,927)

(23,477)  توزيعات نقدية مدفوعة   (2,634)  
 مرابحاتصافي الحركة على دائنو    7,218   (1,058,560)

 تمويليصافي الحركة على التزام مقابل إيجار    (82,227)  (782,163)
 مصاري  تمويلية مدفوعة   (268,851)  (396,666)

 (27)إيضا   أقر إنهاء وحل شركة تابعة   (189,051)  -
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية      (735,540)  (7,715,793)

 في الصندوق ولدى البنوكالزيادة في النقد  )النقص( صافي   (493,920)  384,900
 نقد خاص بالشركة التابعة المستبعدة   (870)  -

 النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة   711,771   326,871
 النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة    216,981   711,771

 
 

  المجمعة.( تشكل جزءا من البيانات المالية 27( إلى )1إن احيضاحات المرفقة من )

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2017

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

9 

 
 النشاطوالتأسيس   - 1

مسجلة في دولة الكويت. تم تأسيس  (عامة)هي شركة مساهمة كويتية  (لشركة األما)إن شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
وتعدي ته ال حقة وآخرها ما تم التأشيرعليه بالسجل  2006أكتوبر  7والمؤرخ في  1/ جلد  7137الشركة بموجب عقد تأسيس رقم 

 . 2016أغسطس  23بتاريا  44733التجاري تحت رقم 
 

 .2008أكتوبر  14الكويت بتاريا  بورصةإن الشركة األم مدرجة في 
 

 يلي:ما كهي  من أجلها األم الشركة تأسستالتي  الرئيسية األغراض إن
وكرل   تملك وبيع وشراء العقارات واالراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكالك إدارة أمر ك الغيرر -

قسائم السكن الخاص على النحو الاي جار في تالك بما ال يخال  األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اح
 .نصت عليه ها  القوانين

 .تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج -
ا  إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم ه -

 .الخدمة
 .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها -
القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكرة للشرركة وللغيرر بمرا فري الرك أعمرال الصريانة وتنفيرا األعمرال المدنيرة  -

 .الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وس متهاوالميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكيي  
المروتي ت وبيروت الضريافة واالسرتراحات والمنتزهرات والحرردائق وإدارة وتشرغيل واسرتقمار وإيجرار واسرتئجار الفنرادق والنرروادي  -

والرياضررية  المنتجعررات السررياحية والصررحية والمشررروعات الترويحيررةوتريررات والمجمعررات السرركنية يفاوالمعررارض والمطرراعم والك
والمح ت والك على مختل  الدرجات والمستويات شام  جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بهرا وغيرهرا مرن 

 .الخدمات ال زمة لها
 .تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية والك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة -
 .قارية والك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارةإقامة المزادات الع -
 .تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها -
 .ات وجهات متخصصةل شركاستغ ل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استقمارها في محافظ مالية تدار من قب -
مشراريع السركنية والتجاريرة والصرناعية بنظرام "البنراء والتشرغيل والتحويرل" المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق وال -

(BOT)  وإدارة المرافق العقارية بنظامBOT. 
 

 .تمارس الشركة األم أغراضها طبقاً ألحكام الشريعة األس مية
 

 .2006ديسمبر  23في  44733إن الشركة األم مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 
 

 – 13101الصـفا    – 24079رقـم  ص.بإن عنوان الشركة األم المسجل: شرق  شارع أحمد الجـابر  مركز رائد الدور األول 
 دولة الكويت.

 
وهي خاضعة   2018 مارس 26تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريا 

للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم. إن الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم لديها ص حية تعديل 
  تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 2

 الدولية تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
  يلي:وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما 

 
 :سس احعدادأ   -أ  

 مبدأ أساس على إعدادها ويتمالاي يمقل العملة الرئيسية للشركة األم   الكويتي بالدينار المجمعة المالية البيانات عرض يتم
 االستقمارية والتي تدرج بقيمتها العادلة. والعقارات للبيع المتاحة الموجودات الماليةعدا  فيما التاريخية التكلفة

 
إن القيمة العادلة هي المبلغ المستلم  .والخدماتتستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السلع 

 عن بيع األصل أو المدفوع لسداد احلتزام في معاملة عادية بين أطرا  السوق كما في تاريا القياس.
 
 والتقديرات اآلراء بعض إجراء احدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن
 المحاسبية فتراضاتواح والتقديرات اآلراء عن احفصا  تم للمجموعة. لقد المحاسبية السياسات تطبيق عملية في فتراضاتواح

 .(ت – 2رقم )إيضا   في الهامة
 

 جارية التأثيروالمعايير والتفسيرات الصادرة 
 التغيرات باستقناء السابقة السنة في المطبقة لتلك مماقلةالمحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة  السياسات إن

المتعلقة المجموعة  2017 يناير 1 في المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير المالية كمـا بعض تطبيق عن الناتجة
 وبيانها كالتالي: 

  



45

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2017  وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

10 

 

 االفصاحاتمبادرة  –( 7تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
  تتطلب من المنشأة 2017يناير  1إن التعدي ت على هاا المعيار والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

بتقديم إفصاحات تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل  بما في الك التغيرات 
 نقدية.النقدية والغير 

 

 :2016 – 2014التحسينات الدورية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 احفصا  عن الحصص في المنشآت األخرى –( 12تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
مالية للحصص في الشركات  ( أن المنشأة ال تحتاج إلى تزويد ملخص معلومات12يبين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

التابعة  الشركات الزميلة أو شركات المحاصة والمصنفة )أو متضمنة في مجموعة مستبعدة والمصنفة( بغرض البيع. إن 
( عن الحصص. 12التعدي ت توضح أن الك هو االمتياز الوحيد من متطلبات احفصا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ويجب تطبيقها بأقر رجعي. 2017يناير  1ية المفعول من إن التعدي ت سار
 

 لم يكن لتطبيق تلك التعدي ت / التحسينات تأقير مادي على البيانات المالية المجمعة.
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير
من قبل بعد إن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية  ولم يتم تطبيقها 

 المجموعة:
 

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
هاا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم   ويحل 2018يناير  1يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

( يحدد الكيفية التي يجب على المنشأة أن 9األدوات المالية: التحقق والقياس. إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - 39
المالية ومتطلبات تصن  وتقيس أدواتها المالية وأن تتضمن نمواج الخسارة المتوقع الجديد ححتساب انخفاض قيمة الموجودات 

نمواج محاسبة التغطية الجديد  كما يوضح المبادئ في التحقق وإلغاء االعترا  لردوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 
 (.39رقم )

 

القيمة ( أن يتم الحقا قياس كافة الموجودات المالية المقبتة بالتكلفة المطفأة أو 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
العادلة )من خ ل األربا  أو الخسائر أو من خ ل الدخل الشامل اآلخر( بناء على تصنيفها باالعتماد على نمواج األعمال التي 

 تنتمي إليها وصفات تدفقاتها النقدية التعاقدية.
 

لحاالت التي يتم فيها أخا خيار القيمة يتعلق با 9بالنسبة للمطلوبات المالية  فإن أهم أقر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ت العادلة: مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل األربا  أو الخسائر المتعلقة بالتغيرا

لخسائر(  إال إاا أدى في مخاطر احئتمان لتلك المطلوبات يتم إدراجه في الدخل الشامل اآلخر )عوضا من خ ل األربا  او ا
 الك إلى عدم تطابق محاسبي.

 
نمواج "خسارة احئتمان المتوقعة" بناء  9فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ينتظر بان يكون هناك دليل على مفهوم مبدأ الخسائر المتوقعة عند بدء العقد: إن االعترا  بخسارة االئتمان يجب أن ال 
 موضوعي على انخفاض القيمة.

 

تعدي ت جوهرية تسمح للبيانات المالية بعكس صورة  9بالنسبة لمحاسبة التحوط  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 أفضل عن کيفية تنفيا أنشطة إدارة المخاطر عند تحوط المخاطر المالية وغير المالية.

 

 .39ا  وإلغاء احعترا  بالمخصصات كما هو دون تغيير عن معيار المحاسبة الدولي رقم يتم احعتر
 

( في البيانات المالية المجمعة للمجموعة عندما يصبح إلزاميا 9تتوقع احدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
على  9وم حالياً بتقييم األقر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ولن يقوم بإعادة إدراج معلومات المقارنة. إن احدارة تق

ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للمجموعة والك استنادا إلى تحليل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
ع المجموعة أن يكون هناك أي تأقير على أساس الحقائق والظرو  القائمة في الك التاريا. وبشكل عام  ال تتوق 2017

جوهري على بيان المركز المالي المجمع وحقوق الملكية  باستقناء تأقير تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ( والمتعلق باحنخفاض في القيمة.9)
 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية فيما يتعلق باحنخفاض  تتوقع احدارة تطبيق النمواج المبسط ل عترا  
المدرجة بالتكلفة المطفأة. على الرغم من أن احدارة تقوم حاليا بتقييم مدى هاا التأقير  فإنها تتوقع أن تطبيق نمواج الخسائر 

ائر ائتمان. غير أنه ليس من ( سيؤدي إلى احعترا  المبكر بخس9االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 العملي تقديم تقدير معقول لهاا األقر إلى أن يتم االنتهاء من المراجعة التفصيلية لهاا األقر.

 

 االيرادات الناتجة من العقود مع العم ء –( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  والاي يحدد إطار شامل لكيفية وتوقيت وأحقية 2018يناير  1 يسري هاا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

 االعترا  باحيرادات. سو  يحل هاا المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه:
 ( 18معيار المحاسبة الدولي رقم )– احيرادات. 
 ( 11معيار المحاسبة الدولي رقم )– عقود األنشاء. 
  برامج والء العم ء. –( 13تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )تفسير لجنة 
 ( 15تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )– .إتفاقيات بناء العقارات 
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 النشاطوالتأسيس   - 1

مسجلة في دولة الكويت. تم تأسيس  (عامة)هي شركة مساهمة كويتية  (لشركة األما)إن شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
وتعدي ته ال حقة وآخرها ما تم التأشيرعليه بالسجل  2006أكتوبر  7والمؤرخ في  1/ جلد  7137الشركة بموجب عقد تأسيس رقم 

 . 2016أغسطس  23بتاريا  44733التجاري تحت رقم 
 

 .2008أكتوبر  14الكويت بتاريا  بورصةإن الشركة األم مدرجة في 
 

 يلي:ما كهي  من أجلها األم الشركة تأسستالتي  الرئيسية األغراض إن
وكرل   تملك وبيع وشراء العقارات واالراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكالك إدارة أمر ك الغيرر -

قسائم السكن الخاص على النحو الاي جار في تالك بما ال يخال  األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اح
 .نصت عليه ها  القوانين

 .تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج -
ا  إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم ه -

 .الخدمة
 .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها -
القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكرة للشرركة وللغيرر بمرا فري الرك أعمرال الصريانة وتنفيرا األعمرال المدنيرة  -

 .الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وس متهاوالميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكيي  
المروتي ت وبيروت الضريافة واالسرتراحات والمنتزهرات والحرردائق وإدارة وتشرغيل واسرتقمار وإيجرار واسرتئجار الفنرادق والنرروادي  -

والرياضررية  المنتجعررات السررياحية والصررحية والمشررروعات الترويحيررةوتريررات والمجمعررات السرركنية يفاوالمعررارض والمطرراعم والك
والمح ت والك على مختل  الدرجات والمستويات شام  جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بهرا وغيرهرا مرن 

 .الخدمات ال زمة لها
 .تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية والك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة -
 .قارية والك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارةإقامة المزادات الع -
 .تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها -
 .ات وجهات متخصصةل شركاستغ ل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استقمارها في محافظ مالية تدار من قب -
مشراريع السركنية والتجاريرة والصرناعية بنظرام "البنراء والتشرغيل والتحويرل" المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق وال -

(BOT)  وإدارة المرافق العقارية بنظامBOT. 
 

 .تمارس الشركة األم أغراضها طبقاً ألحكام الشريعة األس مية
 

 .2006ديسمبر  23في  44733إن الشركة األم مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 
 

 – 13101الصـفا    – 24079رقـم  ص.بإن عنوان الشركة األم المسجل: شرق  شارع أحمد الجـابر  مركز رائد الدور األول 
 دولة الكويت.

 
وهي خاضعة   2018 مارس 26تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريا 

للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم. إن الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم لديها ص حية تعديل 
  تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 2

 الدولية تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
  يلي:وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما 

 
 :سس احعدادأ   -أ  

 مبدأ أساس على إعدادها ويتمالاي يمقل العملة الرئيسية للشركة األم   الكويتي بالدينار المجمعة المالية البيانات عرض يتم
 االستقمارية والتي تدرج بقيمتها العادلة. والعقارات للبيع المتاحة الموجودات الماليةعدا  فيما التاريخية التكلفة

 
إن القيمة العادلة هي المبلغ المستلم  .والخدماتتستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السلع 

 عن بيع األصل أو المدفوع لسداد احلتزام في معاملة عادية بين أطرا  السوق كما في تاريا القياس.
 
 والتقديرات اآلراء بعض إجراء احدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن
 المحاسبية فتراضاتواح والتقديرات اآلراء عن احفصا  تم للمجموعة. لقد المحاسبية السياسات تطبيق عملية في فتراضاتواح

 .(ت – 2رقم )إيضا   في الهامة
 

 جارية التأثيروالمعايير والتفسيرات الصادرة 
 التغيرات باستقناء السابقة السنة في المطبقة لتلك مماقلةالمحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة  السياسات إن

المتعلقة المجموعة  2017 يناير 1 في المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير المالية كمـا بعض تطبيق عن الناتجة
 وبيانها كالتالي: 
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 االفصاحاتمبادرة  –( 7تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
  تتطلب من المنشأة 2017يناير  1إن التعدي ت على هاا المعيار والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

بتقديم إفصاحات تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل  بما في الك التغيرات 
 نقدية.النقدية والغير 

 

 :2016 – 2014التحسينات الدورية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 احفصا  عن الحصص في المنشآت األخرى –( 12تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
مالية للحصص في الشركات  ( أن المنشأة ال تحتاج إلى تزويد ملخص معلومات12يبين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

التابعة  الشركات الزميلة أو شركات المحاصة والمصنفة )أو متضمنة في مجموعة مستبعدة والمصنفة( بغرض البيع. إن 
( عن الحصص. 12التعدي ت توضح أن الك هو االمتياز الوحيد من متطلبات احفصا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ويجب تطبيقها بأقر رجعي. 2017يناير  1ية المفعول من إن التعدي ت سار
 

 لم يكن لتطبيق تلك التعدي ت / التحسينات تأقير مادي على البيانات المالية المجمعة.
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير
من قبل بعد إن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية  ولم يتم تطبيقها 

 المجموعة:
 

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
هاا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم   ويحل 2018يناير  1يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

( يحدد الكيفية التي يجب على المنشأة أن 9األدوات المالية: التحقق والقياس. إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - 39
المالية ومتطلبات تصن  وتقيس أدواتها المالية وأن تتضمن نمواج الخسارة المتوقع الجديد ححتساب انخفاض قيمة الموجودات 

نمواج محاسبة التغطية الجديد  كما يوضح المبادئ في التحقق وإلغاء االعترا  لردوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 
 (.39رقم )

 

القيمة ( أن يتم الحقا قياس كافة الموجودات المالية المقبتة بالتكلفة المطفأة أو 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
العادلة )من خ ل األربا  أو الخسائر أو من خ ل الدخل الشامل اآلخر( بناء على تصنيفها باالعتماد على نمواج األعمال التي 

 تنتمي إليها وصفات تدفقاتها النقدية التعاقدية.
 

لحاالت التي يتم فيها أخا خيار القيمة يتعلق با 9بالنسبة للمطلوبات المالية  فإن أهم أقر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ت العادلة: مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خ ل األربا  أو الخسائر المتعلقة بالتغيرا

لخسائر(  إال إاا أدى في مخاطر احئتمان لتلك المطلوبات يتم إدراجه في الدخل الشامل اآلخر )عوضا من خ ل األربا  او ا
 الك إلى عدم تطابق محاسبي.

 
نمواج "خسارة احئتمان المتوقعة" بناء  9فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ينتظر بان يكون هناك دليل على مفهوم مبدأ الخسائر المتوقعة عند بدء العقد: إن االعترا  بخسارة االئتمان يجب أن ال 
 موضوعي على انخفاض القيمة.

 

تعدي ت جوهرية تسمح للبيانات المالية بعكس صورة  9بالنسبة لمحاسبة التحوط  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 أفضل عن کيفية تنفيا أنشطة إدارة المخاطر عند تحوط المخاطر المالية وغير المالية.

 

 .39ا  وإلغاء احعترا  بالمخصصات كما هو دون تغيير عن معيار المحاسبة الدولي رقم يتم احعتر
 

( في البيانات المالية المجمعة للمجموعة عندما يصبح إلزاميا 9تتوقع احدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
على  9وم حالياً بتقييم األقر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ولن يقوم بإعادة إدراج معلومات المقارنة. إن احدارة تق

ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للمجموعة والك استنادا إلى تحليل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
ع المجموعة أن يكون هناك أي تأقير على أساس الحقائق والظرو  القائمة في الك التاريا. وبشكل عام  ال تتوق 2017

جوهري على بيان المركز المالي المجمع وحقوق الملكية  باستقناء تأقير تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ( والمتعلق باحنخفاض في القيمة.9)
 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية فيما يتعلق باحنخفاض  تتوقع احدارة تطبيق النمواج المبسط ل عترا  
المدرجة بالتكلفة المطفأة. على الرغم من أن احدارة تقوم حاليا بتقييم مدى هاا التأقير  فإنها تتوقع أن تطبيق نمواج الخسائر 

ائر ائتمان. غير أنه ليس من ( سيؤدي إلى احعترا  المبكر بخس9االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 العملي تقديم تقدير معقول لهاا األقر إلى أن يتم االنتهاء من المراجعة التفصيلية لهاا األقر.

 

 االيرادات الناتجة من العقود مع العم ء –( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  والاي يحدد إطار شامل لكيفية وتوقيت وأحقية 2018يناير  1 يسري هاا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

 االعترا  باحيرادات. سو  يحل هاا المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه:
 ( 18معيار المحاسبة الدولي رقم )– احيرادات. 
 ( 11معيار المحاسبة الدولي رقم )– عقود األنشاء. 
  برامج والء العم ء. –( 13تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )تفسير لجنة 
 ( 15تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )– .إتفاقيات بناء العقارات 

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 ( 18تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )– .الموجودات المحولة من العم ء 
  إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معام ت مقايضة. –( 31رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير 

 
)مع مبدأ أساسي يستند إلى نمواج من خمس خطوات(   ينطبق هاا المعيار على جميع احيرادات الناتجة من العقود مع العم ء

اس األربا  والخسائر الناتجة من إال إاا كانت العقود في نطاق المعايير األخرى. كما توفر متطلباتها نمواجا ل عترا  وقي
استبعاد بعض الموجودات غير المالية  بما في الك الممتلكات والعقارات والمعدات والموجودات غير الملموسة. إن المعيار 
سيحدد مجموعة شاملة من متطلبات احفصا  المتعلقة بالطبيعة  المدى والتوقيت وكالك أي عدم تأكد لإليرادات والتدفقات 

 دية المتعلقة بها مع العم ء.النق
 

((  ال تتوقع احدارة أن تطبيق ل - 2بناء على المعالجة المحاسبية الحالية لمصادر احيرادات الرئيسية للمجموعة  )إيضا  )
بعيدا عن سو  ينتج عنه تأقير مادي على المركز المالي للمجموعة أو أداءها المالي   15المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 

 .تقديم إفصاحات أكقر شموال حول معام ت احيرادات للمجموعة
 

( على البيانات المالية المجمعة 15ومع الك  التزال احدارة بصدد تقييم األقر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 من المراجعة التفصيلية لهاا األقر.للمجموعة  غير أنه ليس من العملي تقديم تقدير معقول  إلى أن يتم االنتهاء 

 
 التأجير –( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

  وسو  يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2019يناير  1يسري هاا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
للتأجير للمؤجرين ويتطلب هاا المعيار من المستأجرين التأجير. إن المعيار الجديد ال يغير بشكل جوهري المحاسبة  - 17

 17إقبات معظم احيجارات في بيان المركز المالي بطريقة مشابهة لإليجار التمويلي الوارد في المعيار المحاسبة الدولي رقم 
ا بدء عقد احيجار  مع استقناءات محدودة على األصول اات القيمة المنخفضة واحيجارات على المدى القصير. كما في تاري

سيعتر  المستأجر على إلتزام بسداد دفعات احيجار وأصل يمقل الحق في استخدام األصل نفسه خ ل فترة احيجار. يسمح 
( في نفس التاريا. يجب على 15بالتطبيق المبكر شريطة تطبيق معيار احيرادات الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

باستخدام اما طريقة األقر الرجعي الكامل أو طريقة األقر الرجعي  16ق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المستأجر تطبي
 المعدل.

 
 تحويل العقار االستقماري –( 40تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

تى يجب على المنشأة تحويل العقار  بما   وتوضح م2018يناير  1تسري التعدي ت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
في الك عقارات قيد االنشاء أو التطوير إلى أو من العقار االستقماري. تبين التعدي ت ان حدوث تغيير في االستخدام عندما 

ارة في يقابل او يتوق  عن مقابلة تعري  العقار االستقماري مع وجود أدلة على تغيير االستخدام. مجرد تغيير في نية احد
 استخدام العقار ال تقدم دليل على تغيير في االستخدام.

 
 إن تلك التعدي ت والمعايير ال يتوقع أن يكون لها تأقير مادي على البيانات المالية المجمعة.

 
 

 :التجميع أسس  -ب 
 :()المشار اليها بالمجموعة التالية التابعة لشركاتلواألم  لشركةل المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن

 نسبة الملكية )%(  األنشطة    
 2016  2017  الرئيسية  بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

شركة مساكن الخيران للتجارة العامة والمقاوالت 
 ا.م.م.  -

 
 الكويتدولة 

تجارة عامة  
 ومقاوالت
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 99  99  عقارات  دولة الكويت  ا.م.م. )أ( -شركة المساكن جلوبال 
 99  99  عقارات  دولة الكويت  ا.م.م. -شركة هاوسنج مانجمنت العقارية 

 
 .المالك المستفيد من هاا األمرهي % المتبقية مملوكة من طر  او صلة. إن الشركة األم 1نسبة األسهم  ( أ)

 
 : كون الشركة األمعندما تإن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطرعليها الشركة األم. وتوجد السيطرة 

 اات سلطة على الشركة المستقمر فيها. -
 عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستقمر فيها. فيأو لديها حقوق   قابلة للتعرض للخسارة -
 لديها القدرة على إستخدام سلطتها في التأقير على عوائد الشركة المستقمر فيها. -

 
مدى سيطرتها على الشركة المستقمر فيها إاا أشارت الحقائق والظرو  بأنه هناك تغييرات على بإعادة تقييم األم  تقوم الشركة

 .واحد أو أكقر من عناصر السيطرة الق قة المبينة أع  
 

نه يكون لديها السلطة على الشركة إف  لنسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة المستقمر فيها المجموعةعند تملك 
عطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة اات الصلة للشركة المستقمر فيها عندما تكون حقوق التصويت لها كافية حالمستقمر 

جميع الحقائق والظرو  اات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في  األم تأخا الشركة .فيها من جانبها
 الك:بما في   الشركة المستقمر فيها حعطاء السلطة عليها

 
 نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.المجموعة حقوق تصويت  -
 وأصحاب األصوات األخرى أو األطرا  األخرى.  األم حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة -
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
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على توجيه األنشطة اات الصلة عند إتخاا  األم أية حـقائق وظرو  إضافية تشير إلـى مدى القدرة المالية للشركة -
 بما في الك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين.  القرارات
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  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

11 

 ( 18تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )– .الموجودات المحولة من العم ء 
  إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معام ت مقايضة. –( 31رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير 

 
)مع مبدأ أساسي يستند إلى نمواج من خمس خطوات(   ينطبق هاا المعيار على جميع احيرادات الناتجة من العقود مع العم ء

اس األربا  والخسائر الناتجة من إال إاا كانت العقود في نطاق المعايير األخرى. كما توفر متطلباتها نمواجا ل عترا  وقي
استبعاد بعض الموجودات غير المالية  بما في الك الممتلكات والعقارات والمعدات والموجودات غير الملموسة. إن المعيار 
سيحدد مجموعة شاملة من متطلبات احفصا  المتعلقة بالطبيعة  المدى والتوقيت وكالك أي عدم تأكد لإليرادات والتدفقات 

 دية المتعلقة بها مع العم ء.النق
 

((  ال تتوقع احدارة أن تطبيق ل - 2بناء على المعالجة المحاسبية الحالية لمصادر احيرادات الرئيسية للمجموعة  )إيضا  )
بعيدا عن سو  ينتج عنه تأقير مادي على المركز المالي للمجموعة أو أداءها المالي   15المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 

 .تقديم إفصاحات أكقر شموال حول معام ت احيرادات للمجموعة
 

( على البيانات المالية المجمعة 15ومع الك  التزال احدارة بصدد تقييم األقر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 من المراجعة التفصيلية لهاا األقر.للمجموعة  غير أنه ليس من العملي تقديم تقدير معقول  إلى أن يتم االنتهاء 

 
 التأجير –( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

  وسو  يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2019يناير  1يسري هاا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
للتأجير للمؤجرين ويتطلب هاا المعيار من المستأجرين التأجير. إن المعيار الجديد ال يغير بشكل جوهري المحاسبة  - 17

 17إقبات معظم احيجارات في بيان المركز المالي بطريقة مشابهة لإليجار التمويلي الوارد في المعيار المحاسبة الدولي رقم 
ا بدء عقد احيجار  مع استقناءات محدودة على األصول اات القيمة المنخفضة واحيجارات على المدى القصير. كما في تاري

سيعتر  المستأجر على إلتزام بسداد دفعات احيجار وأصل يمقل الحق في استخدام األصل نفسه خ ل فترة احيجار. يسمح 
( في نفس التاريا. يجب على 15بالتطبيق المبكر شريطة تطبيق معيار احيرادات الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

باستخدام اما طريقة األقر الرجعي الكامل أو طريقة األقر الرجعي  16ق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المستأجر تطبي
 المعدل.

 
 تحويل العقار االستقماري –( 40تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

تى يجب على المنشأة تحويل العقار  بما   وتوضح م2018يناير  1تسري التعدي ت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
في الك عقارات قيد االنشاء أو التطوير إلى أو من العقار االستقماري. تبين التعدي ت ان حدوث تغيير في االستخدام عندما 

ارة في يقابل او يتوق  عن مقابلة تعري  العقار االستقماري مع وجود أدلة على تغيير االستخدام. مجرد تغيير في نية احد
 استخدام العقار ال تقدم دليل على تغيير في االستخدام.

 
 إن تلك التعدي ت والمعايير ال يتوقع أن يكون لها تأقير مادي على البيانات المالية المجمعة.

 
 

 :التجميع أسس  -ب 
 :()المشار اليها بالمجموعة التالية التابعة لشركاتلواألم  لشركةل المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن

 نسبة الملكية )%(  األنشطة    
 2016  2017  الرئيسية  بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

شركة مساكن الخيران للتجارة العامة والمقاوالت 
 ا.م.م.  -

 
 الكويتدولة 

تجارة عامة  
 ومقاوالت
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 99  99  عقارات  دولة الكويت  ا.م.م. )أ( -شركة المساكن جلوبال 
 99  99  عقارات  دولة الكويت  ا.م.م. -شركة هاوسنج مانجمنت العقارية 

 
 .المالك المستفيد من هاا األمرهي % المتبقية مملوكة من طر  او صلة. إن الشركة األم 1نسبة األسهم  ( أ)

 
 : كون الشركة األمعندما تإن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطرعليها الشركة األم. وتوجد السيطرة 

 اات سلطة على الشركة المستقمر فيها. -
 عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستقمر فيها. فيأو لديها حقوق   قابلة للتعرض للخسارة -
 لديها القدرة على إستخدام سلطتها في التأقير على عوائد الشركة المستقمر فيها. -

 
مدى سيطرتها على الشركة المستقمر فيها إاا أشارت الحقائق والظرو  بأنه هناك تغييرات على بإعادة تقييم األم  تقوم الشركة

 .واحد أو أكقر من عناصر السيطرة الق قة المبينة أع  
 

نه يكون لديها السلطة على الشركة إف  لنسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة المستقمر فيها المجموعةعند تملك 
عطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة اات الصلة للشركة المستقمر فيها عندما تكون حقوق التصويت لها كافية حالمستقمر 

جميع الحقائق والظرو  اات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في  األم تأخا الشركة .فيها من جانبها
 الك:بما في   الشركة المستقمر فيها حعطاء السلطة عليها

 
 نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.المجموعة حقوق تصويت  -
 وأصحاب األصوات األخرى أو األطرا  األخرى.  األم حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة -
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
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  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

13 

 
 السيطرة زوال تاريا وحتى الفعلية السيطرة بدء تاريا من التابعة للشركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن
تحديدا  يتم ادراج احيرادات والمصاري  للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خ ل السنة ضمن بيان األربا    .الفعلية

أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريا حصول الشركة االم على السيطرة وحتى تاريا زوال سيطرة الشركة األم 
 األربا  فيها بما الشركات بالكامل  بين المتبادلة والمعام ت األرصدة إستبعاد جميع يتم التجميع  على الشركة التابعة. عند

 للمعام ت موحدة محاسبية سياسات بإستخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة غير واألربا  والخسائر المتبادلة
 .متشابهة ظرو  في تتم التي األخرى ولرحداث المتماقلة

 
 .المجموعة ملكية حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسيطرة غير الحصص إظهار يتم

األربا  أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى إن 
 نتج عن الك قيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
ية. يتم تعديل يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملك

المبالغ الدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات 
التابعة. إن أية فروقات بين الرصيد المعدل للحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم احعترا  

 ة الخاصة بم ك الشركة األم. يإاا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة  فإنها تقوم باآلتي:بها مباشرة في حقوق المـلكي
 

 .إستبعاد الموجودات )بما في الك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة 
 .إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
 حقوق الملكية. إستبعاد فروق تحويل العم ت األجنبية المتراكمة المسجلة في 
 .إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم 
 .إدراج القيمة العادلة ألي استقمار محتفظ به 
 .إدراج أي فائض أو عجز في األربا  أو الخسائر 
   إعادة تصني  حصة الشرركة األم مرن البنرود المسرجلة سرابقا فري الردخل الشرامل اآلخرر إلرى األربرا  أو الخسرائر أواألربرا

 طبقا لما يلزم لها  البنود.المرحلة 
 

  : األدوات المالية   - ج
تقوم المجموعة بتصني  أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 عندما تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 
 

 ربا تفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألكمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون احيتم تصني  األدوات المالية 
والخسائر التي تتعلق باألداة المالية المصنفة كمطلوبات تدرج كمصرو  أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي ها  األدوات 

ية. يتم إظهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للمجموعة المالية المصنفة كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملك
حق قانوني ملزم لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في 

 .آن واحد
 

   المدينين   في الصندوق ولدى البنوك نقدالمركز المالي المجمع  بيان تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في
إلتزام مقابل إيجار و  الدائنين  مرابحات  دائنو  متاحة للبيعالمالية الموجودات   ال إلى أطرا  اات صلة/ من مستحق ال

 . تمويلي
 
 الموجودات المالية  

 
 :المدينون

  أو خدمات منجزة ضمن النشاط احعتياديعقارات بيع تاجير وحدات  يمقل المدينون المبالغ المستحقة من العم ء عن 
ويتم احعترا  مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا 

دليل  يتم إحتساب مخصص احنخفاض في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون هناك .مخصص احنخفاض في القيمة
موضوعي على أن المجموعة غير قادرة على تحصيل ديونها خ ل المدة األصلية للمدينين. تكمن الصعوبات المالية 

تعرض المدين لإلف س أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام في السداد أو عدم السداد   إحتمالالجوهرية للمدينين في 
ينين التجاريين قد إنخفضت قيمتها بصفة دائمة. إن قيمة المخصص هي الفرق بين وتدل تلك المؤشرات على أن أرصدة المد

القيمة الدفترية لرصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. 
أو  ربا حعترا  بمبلغ الخسارة في بيان األيتم تخفيض القيمة الدفترية لرصل من خ ل إستخدام حساب مخصص  ويتم ا

الخسائر المجمع. في حال عدم تحصيل أرصدة المدينين التجاريين  يتم شطب ها  األرصدة مقابل حساب المخصص 
 أوالخسائر المجمع.   ربا المتعلق بالمدينين التجاريين  إن السداد ال حق للمبلغ السابق شطبه يدرج من خ ل بيان األ

 
 :االستقمارات المالية

 
 التحقق المبدئي والقياس

 للبيع. إن وجودات مالية متاحةكم 39تقوم المجموعة بتصني  استقماراتها المالية التي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .التحقق المبدئي لها عند ويحدد من قبل احدارة من شراء ها  االستقمارات الغرض على تعتمد التصنيفات ها 
 

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

 

 المجموعة بشراء فيه التزمت الاي التاريا وهو – المتاجرة تاريا ها  الموجودات المالية في وبيـع قيد عمليات شراء يتم
 المالية الموجودات لجميع العمليات تكالي  إليها مضافا العادلة بالقيمة قيد الموجودات المالية مبدئيا الموجودات. يتم بيع أو
 أو الخسائر. ربا األ خ ل من العادلة بالقيمة تدرج ال التي

 

 القياس ال حق
 المسرعرة للموجودات الماليةالعادلة  القيم العادلة. إن بالقيمة للبيع إدراج الموجودات المالية المتاحة يتم  التحقق المبدئي بعد
 )أو نشرط سوق في تمارس نشاطها ال العادلة للموجودات المالية التي القيمة إحتساب يتم شراء. أمر آخر أسعار على مبنية

 عمليرات إسرتخدام التقيريم أسس التقييم. تتضمن أسس إستخدام طريق المدرجة( من قبل المجموعة عن غير المالية األوراق
 وإسرتخدام المخصرومة  النقديرة للتدفقات تحليل واالعتماد على  مشابهة أخرى مالية ألدوات والرجوع حديقة  بحتة تجارية
 المصدر المحددة. ظرو  تعكس التي الخيارات تسعير نمااج

 

المحققرة الناتجرة عرن التغيرررات فري القيمرة العادلرة للموجررودات الماليرة المتاحرة للبيرع فرري يرتم إدراج األربرا  والخسرائر غيررر 
التغيرات التراكمية فـي القيمة العادلرة ضرمن الردخل الشرامل اآلخرر  فيمرا عردا فرروق تحويرل العملرة األجنبيرة ألدوات الردين 

لفرروق فري بيران األربرا  أو الخسرائر المجمرع  مرع المالية والمصنفة كموجرودات ماليرة متاحرة للبيرع  حيرث يرتم إدراج تلرك ا
 إدراج التغيرات األخرى في قيمتها العادلة في التغيرات التراكمية فـي القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 

احنخفاض يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر   في حالة عدم توافر طريقة موقوق بها لقياس الموجودات المالية المتاحة للبيع
 إن وجدت.  في القيمة

 

 سربق والتري العادلرة القيمرة في سابقة تغييرات أية تحويل يتم فإنه  للبيع أصل مالي متا  قيمة إنخفاض أو إستبعاد حالة في
 أو الخسائر المجمع. ربا األ بيان إلى الدخل الشامل اآلخر في تسجيلها

 

 إلغاء االعترا 
  هاتين الحالتين: ىالمالي )كليا أو جزئيا( في أحديتم إلغاء احعترا  باالصل 

  أو  عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إست م التدفقات النقدية من هاا األصل المالي . أ
 والك في الحاالت التالية:  عندما تحول المجموعة حقها في إست م التدفقات النقدية من األصل المالي . ب

 من قبل المجموعة. األصل الماليد الخاصة بملكية إاا تم تحويل جميع المخاطر والعوائ .1
ولكن تم تحويل السيطرة على األصل.   عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد لرصل المالي أو االحتفاظ بها .2

 فيجب عليها إدراج األصل المالي بحدود نسبة مشاركتها فيه.  عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة
 

 احنخفاض في القيمة
فرري نهايررة كررل فترررة ماليررة  تقرروم المجموعررة بتقيرريم مررا إاا كرران هنرراك دليررل موضرروعي علررى وجررود إنخفرراض فرري قيمررة أحررد 
الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. في حالة األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع  فإن 

لرصررل المررالي بحيررث يصرربح اقررل مررن تكلفررة األصررل المررالي يؤخررا فرري  أي إنخفرراض جرروهري أو مطررول فرري القيمررة العادلررة
احعتبار عنرد تحديرد مرا إاا كران هنراك إنخفراض فري القيمرة. يرتم تقيريم االنخفراض الجروهري مقابرل التكلفرة األصرلية لرصرل 

لفرة األصرلية. فري حالرة المالي  ويتم تحديد االنخفاض المطول على أساس الفترة التي إنخفضت فيهرا القيمرة العادلرة عرن التك
الفررق برين  –وجود أي دليل على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع فإن إجمالي الخسارة التراكمية 

تكلفة احقتناء والقيمة العادلرة الحاليرـة مخصروما منهرا أي خسرائر إنخفراض فري القيمرة لهرا  الموجرودات الماليرة والتري سربق 
تحول من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األربا  أو الخسائر المجمرع.  –ي بيان األربا  أو الخسائر المجمع احعترا  بها ف

إن خسائر احنخفاض في القيمة المعتر  بها فري بيران األربرا  أو الخسرائر المجمرع ألدوات الملكيرة والمصرنفة كموجرودات 
 .أو الخسائر المجمع مالية متاحة للبيع ال يتم عكسها من خ ل بيان األربا 

 
 المطلوبات المالية 

 

  :الدائنون
يتمقل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمقل بند الدائنين التجاريين احلتزام لسداد قيمة بضائع أو 
خدمات تم شراؤها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة 

الفائدة الفعلي. يتم تصني  الدائنون كمطلوبات متداولة إاا كان السداد يستحق خ ل سنة أو أقل )أو  بإستخدام طريقة معدل
 ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(  وبخ   الك  يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. 

 

 المرابحات:
المؤجل لبنود تم شراؤها وفقا التفاقيات عقود المرابحات. يدرج تتمقل المرابحات في المبلغ المستحق على أساس الدفع 

رصيد المرابحات باجمالي المبلغ الدائن  بعد خصم تكالي  التمويل المتعلقة بالفترات المستقبلية. يتم إطفاء تكالي  التمويل 
 المستقبلية عند استحقاها على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

 :إلتزام مقابل إيجار تمويلي
يتم احعترا  بها كموجودات خاصة بالمجموعة والك بالقيمة العادلة  إيجار تمويلي عقدإن الموجودات المحتفظ بها تحت 

في تاريا بدء عقد احيجار  أو بمقدار القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد احيجار  أيهما أقل. إن احلتزامات المرتبطة 
إيجار تمويلي. يتم توزيع دفعات احيجار  عقد مقابل اتن المركز المالي المجمع كإلتزامقد لصالح المؤجر تظهر في بيابالع

بين األعباء التمويلية وتخفيض احلتزام الناشئ عن عقد احيجار بحيث يكون هناك سعر فائدة قابت على الرصيد المتبقي من 
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 السيطرة زوال تاريا وحتى الفعلية السيطرة بدء تاريا من التابعة للشركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن
تحديدا  يتم ادراج احيرادات والمصاري  للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خ ل السنة ضمن بيان األربا    .الفعلية

أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريا حصول الشركة االم على السيطرة وحتى تاريا زوال سيطرة الشركة األم 
 األربا  فيها بما الشركات بالكامل  بين المتبادلة والمعام ت األرصدة إستبعاد جميع يتم التجميع  على الشركة التابعة. عند

 للمعام ت موحدة محاسبية سياسات بإستخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة غير واألربا  والخسائر المتبادلة
 .متشابهة ظرو  في تتم التي األخرى ولرحداث المتماقلة

 
 .المجموعة ملكية حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسيطرة غير الحصص إظهار يتم

األربا  أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى إن 
 نتج عن الك قيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
ية. يتم تعديل يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملك

المبالغ الدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات 
التابعة. إن أية فروقات بين الرصيد المعدل للحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم احعترا  

 ة الخاصة بم ك الشركة األم. يإاا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة  فإنها تقوم باآلتي:بها مباشرة في حقوق المـلكي
 

 .إستبعاد الموجودات )بما في الك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة 
 .إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
 حقوق الملكية. إستبعاد فروق تحويل العم ت األجنبية المتراكمة المسجلة في 
 .إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم 
 .إدراج القيمة العادلة ألي استقمار محتفظ به 
 .إدراج أي فائض أو عجز في األربا  أو الخسائر 
   إعادة تصني  حصة الشرركة األم مرن البنرود المسرجلة سرابقا فري الردخل الشرامل اآلخرر إلرى األربرا  أو الخسرائر أواألربرا

 طبقا لما يلزم لها  البنود.المرحلة 
 

  : األدوات المالية   - ج
تقوم المجموعة بتصني  أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 عندما تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 
 

 ربا تفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألكمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون احيتم تصني  األدوات المالية 
والخسائر التي تتعلق باألداة المالية المصنفة كمطلوبات تدرج كمصرو  أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي ها  األدوات 

ية. يتم إظهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للمجموعة المالية المصنفة كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملك
حق قانوني ملزم لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في 

 .آن واحد
 

   المدينين   في الصندوق ولدى البنوك نقدالمركز المالي المجمع  بيان تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في
إلتزام مقابل إيجار و  الدائنين  مرابحات  دائنو  متاحة للبيعالمالية الموجودات   ال إلى أطرا  اات صلة/ من مستحق ال

 . تمويلي
 
 الموجودات المالية  

 
 :المدينون

  أو خدمات منجزة ضمن النشاط احعتياديعقارات بيع تاجير وحدات  يمقل المدينون المبالغ المستحقة من العم ء عن 
ويتم احعترا  مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا 

دليل  يتم إحتساب مخصص احنخفاض في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون هناك .مخصص احنخفاض في القيمة
موضوعي على أن المجموعة غير قادرة على تحصيل ديونها خ ل المدة األصلية للمدينين. تكمن الصعوبات المالية 

تعرض المدين لإلف س أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام في السداد أو عدم السداد   إحتمالالجوهرية للمدينين في 
ينين التجاريين قد إنخفضت قيمتها بصفة دائمة. إن قيمة المخصص هي الفرق بين وتدل تلك المؤشرات على أن أرصدة المد

القيمة الدفترية لرصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. 
أو  ربا حعترا  بمبلغ الخسارة في بيان األيتم تخفيض القيمة الدفترية لرصل من خ ل إستخدام حساب مخصص  ويتم ا

الخسائر المجمع. في حال عدم تحصيل أرصدة المدينين التجاريين  يتم شطب ها  األرصدة مقابل حساب المخصص 
 أوالخسائر المجمع.   ربا المتعلق بالمدينين التجاريين  إن السداد ال حق للمبلغ السابق شطبه يدرج من خ ل بيان األ

 
 :االستقمارات المالية

 
 التحقق المبدئي والقياس

 للبيع. إن وجودات مالية متاحةكم 39تقوم المجموعة بتصني  استقماراتها المالية التي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .التحقق المبدئي لها عند ويحدد من قبل احدارة من شراء ها  االستقمارات الغرض على تعتمد التصنيفات ها 
 

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

 

 المجموعة بشراء فيه التزمت الاي التاريا وهو – المتاجرة تاريا ها  الموجودات المالية في وبيـع قيد عمليات شراء يتم
 المالية الموجودات لجميع العمليات تكالي  إليها مضافا العادلة بالقيمة قيد الموجودات المالية مبدئيا الموجودات. يتم بيع أو
 أو الخسائر. ربا األ خ ل من العادلة بالقيمة تدرج ال التي

 

 القياس ال حق
 المسرعرة للموجودات الماليةالعادلة  القيم العادلة. إن بالقيمة للبيع إدراج الموجودات المالية المتاحة يتم  التحقق المبدئي بعد
 )أو نشرط سوق في تمارس نشاطها ال العادلة للموجودات المالية التي القيمة إحتساب يتم شراء. أمر آخر أسعار على مبنية

 عمليرات إسرتخدام التقيريم أسس التقييم. تتضمن أسس إستخدام طريق المدرجة( من قبل المجموعة عن غير المالية األوراق
 وإسرتخدام المخصرومة  النقديرة للتدفقات تحليل واالعتماد على  مشابهة أخرى مالية ألدوات والرجوع حديقة  بحتة تجارية
 المصدر المحددة. ظرو  تعكس التي الخيارات تسعير نمااج

 

المحققرة الناتجرة عرن التغيرررات فري القيمرة العادلرة للموجررودات الماليرة المتاحرة للبيرع فرري يرتم إدراج األربرا  والخسرائر غيررر 
التغيرات التراكمية فـي القيمة العادلرة ضرمن الردخل الشرامل اآلخرر  فيمرا عردا فرروق تحويرل العملرة األجنبيرة ألدوات الردين 

لفرروق فري بيران األربرا  أو الخسرائر المجمرع  مرع المالية والمصنفة كموجرودات ماليرة متاحرة للبيرع  حيرث يرتم إدراج تلرك ا
 إدراج التغيرات األخرى في قيمتها العادلة في التغيرات التراكمية فـي القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 

احنخفاض يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر   في حالة عدم توافر طريقة موقوق بها لقياس الموجودات المالية المتاحة للبيع
 إن وجدت.  في القيمة

 

 سربق والتري العادلرة القيمرة في سابقة تغييرات أية تحويل يتم فإنه  للبيع أصل مالي متا  قيمة إنخفاض أو إستبعاد حالة في
 أو الخسائر المجمع. ربا األ بيان إلى الدخل الشامل اآلخر في تسجيلها

 

 إلغاء االعترا 
  هاتين الحالتين: ىالمالي )كليا أو جزئيا( في أحديتم إلغاء احعترا  باالصل 

  أو  عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إست م التدفقات النقدية من هاا األصل المالي . أ
 والك في الحاالت التالية:  عندما تحول المجموعة حقها في إست م التدفقات النقدية من األصل المالي . ب

 من قبل المجموعة. األصل الماليد الخاصة بملكية إاا تم تحويل جميع المخاطر والعوائ .1
ولكن تم تحويل السيطرة على األصل.   عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد لرصل المالي أو االحتفاظ بها .2

 فيجب عليها إدراج األصل المالي بحدود نسبة مشاركتها فيه.  عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة
 

 احنخفاض في القيمة
فرري نهايررة كررل فترررة ماليررة  تقرروم المجموعررة بتقيرريم مررا إاا كرران هنرراك دليررل موضرروعي علررى وجررود إنخفرراض فرري قيمررة أحررد 
الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. في حالة األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع  فإن 

لرصررل المررالي بحيررث يصرربح اقررل مررن تكلفررة األصررل المررالي يؤخررا فرري  أي إنخفرراض جرروهري أو مطررول فرري القيمررة العادلررة
احعتبار عنرد تحديرد مرا إاا كران هنراك إنخفراض فري القيمرة. يرتم تقيريم االنخفراض الجروهري مقابرل التكلفرة األصرلية لرصرل 

لفرة األصرلية. فري حالرة المالي  ويتم تحديد االنخفاض المطول على أساس الفترة التي إنخفضت فيهرا القيمرة العادلرة عرن التك
الفررق برين  –وجود أي دليل على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع فإن إجمالي الخسارة التراكمية 

تكلفة احقتناء والقيمة العادلرة الحاليرـة مخصروما منهرا أي خسرائر إنخفراض فري القيمرة لهرا  الموجرودات الماليرة والتري سربق 
تحول من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األربا  أو الخسائر المجمرع.  –ي بيان األربا  أو الخسائر المجمع احعترا  بها ف

إن خسائر احنخفاض في القيمة المعتر  بها فري بيران األربرا  أو الخسرائر المجمرع ألدوات الملكيرة والمصرنفة كموجرودات 
 .أو الخسائر المجمع مالية متاحة للبيع ال يتم عكسها من خ ل بيان األربا 

 
 المطلوبات المالية 

 

  :الدائنون
يتمقل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمقل بند الدائنين التجاريين احلتزام لسداد قيمة بضائع أو 
خدمات تم شراؤها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة 

الفائدة الفعلي. يتم تصني  الدائنون كمطلوبات متداولة إاا كان السداد يستحق خ ل سنة أو أقل )أو  بإستخدام طريقة معدل
 ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(  وبخ   الك  يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. 

 

 المرابحات:
المؤجل لبنود تم شراؤها وفقا التفاقيات عقود المرابحات. يدرج تتمقل المرابحات في المبلغ المستحق على أساس الدفع 

رصيد المرابحات باجمالي المبلغ الدائن  بعد خصم تكالي  التمويل المتعلقة بالفترات المستقبلية. يتم إطفاء تكالي  التمويل 
 المستقبلية عند استحقاها على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

 :إلتزام مقابل إيجار تمويلي
يتم احعترا  بها كموجودات خاصة بالمجموعة والك بالقيمة العادلة  إيجار تمويلي عقدإن الموجودات المحتفظ بها تحت 

في تاريا بدء عقد احيجار  أو بمقدار القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد احيجار  أيهما أقل. إن احلتزامات المرتبطة 
إيجار تمويلي. يتم توزيع دفعات احيجار  عقد مقابل اتن المركز المالي المجمع كإلتزامقد لصالح المؤجر تظهر في بيابالع

بين األعباء التمويلية وتخفيض احلتزام الناشئ عن عقد احيجار بحيث يكون هناك سعر فائدة قابت على الرصيد المتبقي من 
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بيان األربا  أو الخسائر المجمع إال إاا كانت مرتبطة مباشرة بموجودات مؤهلة  احلتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن
 .وفي ها  الحالة يتم رسملتها طبقا للسياسة العامة التي تتبعها المجموعة لتكالي  احقتراض للرسملة 
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  : المتاجرة محتفظ بها لغرضعقارات   -  د
من خ ل النشاط االعتيادي وليس لغرض تأجيرها أو  البيعيتم تصني  العقارات التي تم إقتناؤها أو تطويرها لغرض 

 ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل.  المتاجرة محتفظ بها لغرضرتفاع قيمتها كعقارات إ
   

  قتراضتكالي  اح  المبالغ المدفوعة لمقاولي البناء  حقوق األراضي المستأجرة  الحرتتضمن التكلفة حقوق أراضي الملك 
  ضرائب تحويل الملكية  اب المهنية والخدمات القانونيةتعتكالي  األ  تكالي  إعداد الموقع  تكالي  التخطيط والتصميم

 .تكالي  البناء غير المباشرة والتكالي  األخرى اات الصلة
 

القيمة البيعية الممكن تحقيقها سعر البيع المقدر من خ ل النشاط االعتيادي بناء على األسعار السوقية كما في تمقل صافي 
مخصوما منها تكالي  االنجاز والمصاري    تاريا البيانات المالية والمخصومة بتأقير الفترات الزمنية في حال كانت مادية

المدفوعة لوك ء التسويق والمبيعات عند بيع الوحدات العقارية كمصاري  عند يتم قيد العموالت غير المستردة و .البيعية
 .دفعها

 
والتي  أو الخسائر ربا المتاجرة التي يتم إدراجها في بيان األمحتفظ بها لغرض يتم تحديد تكلفة العقارات   عند احستبعاد

تشمل التكالي  المباشرة المتكبدة على العقار المباع ونسبة من التكالي  غير المباشرة المتكبدة إستنادا إلى الحجم النسبي 
يتم إدراج الك التخفيض ضمن التكالي  التشغيلية   المتاجرةمحتفظ بها لغرض لالك العقار. عند تخفيض قيمة العقارات 

 .األخرى
 

   :االستقمارية العقارات   - هـ
إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض إكتساب  لقائمة والعقارات قيد احنشاء أوتتضمن العقارات االستقمارية العقارات ا

احيجارات أو إرتفاع القيمة السوقية أو ك هما. تدرج العقارات االستقمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء 
الحقا للتسجيل المبدئي  يتم إدراج العقارات االستقمارية بالقيمة العادلة في تاريا نهاية  .المرتبطة بهاوتكـالي  العمليات 

 ربا أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستقمارية في بيان األ ربا . يتم تسجيل األالفترة المالية
 .بها التغيرأو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث 

 
يتم رسملة المصاري  ال حقة إلى القيمة الدفترية لرصل فقط عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية 

يتم تسجيل جميع تكالي  احص حات  الناتجة من المصاري  إلى المجموعة. وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موقوقة.
عند استبدال جزء من العقار االستقماري  يتم إلغاء إعترا  القيمة الدفترية  عند تكبدها.والصيانة األخرى كمصاري  

 للجزء المستبدل.
 

يتم إلغاء احعترا  بالعقارات االستقمارية عند إستبعادها أو سحبها نهائيا من احستخدام وال يوجد أية منافع إقتصادية 
أو الخسائر الناتجة عـن إستبعاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستقماري  ربا ويتم إحتساب األ .مستقبلية متوقعة من احستبعاد

 المجمع.أو الخسائر  ربا في بيان األ
 

أو بداية تأجير    يتم التحويل إلى العقار االستقماري فقط عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له
ويتم التحويل من عقار استقماري فقط عند حدوث تغير في احستخدام يدل  .أو إتمام البناء أو التطوير  تشغيليا لطر  آخر

 .أو بداية تطوير  بغرض بيعه  عليه بداية شغل المالك له
 

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الك العقار طبقا للسياسة   في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستقماري
 .وتغيير االستخدامالمحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريا تحول 

 

    :ممتلكات ومعدات   -  و
 موقع إلى الموجودات تلك بإيصال مرتبطة تكالي  مباشرة الشراء وأي سعر ممتلكات والمعداتلل المبدئية التكلفة تتضمن
 احص حات مقل  ممتلكات والمعداتتشغيل ال بعـد المتكبدة المصاريـ  إدراج عادة يتم .للتشغيل جاهزة وجعلها التشغيل
 التي الحاالت في .فيها المصاري  ها  تكبد يتم التي الفترة في أو الخسائر المجمع ربا األ بيان في والفحص والصيانة
 استخدام من عليها الحصول المتوقع المستقبلية قتصاديةاح المنافع في زيادة إلى أدت قد المصاري  أن بوضو  فيها يظهر
 إضافية كتكلفة المصاريـ  هـا  رسملة يتم فإنه أساساً  المحدد األداء معيار من أعلى حد الممتلكات والمعدات إلى إحدى
  الممتلكات والمعدات. على

 
 

بالتكلفة ناقصا االسته ك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. عند بيـع أو إنهاء خدمة تظهر الممتلكات والمعدات 
الموجودات  يتم استبعاد تكلفتها واسته كها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادها في بيان 

للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير يتم مراجعة القيمة الدفترية   األربا  أو الخسائر المجمع.
في حالة وجود مقل ها  المؤشرات وعندما  األحداث أو تغيرات الظرو  إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة ل سترداد.

ا القابلة ل سترداد والتي تمقل تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة ل سترداد المقدرة  يتم تخفيض الموجودات إلى قيمته
 القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة  أيهما أعلى.

 

المقدرة المـمتلكات والمعدات و لبنود المتوقعة احنتـاجية األعمار مدى على القابت القسط بطريقة احسته ك إحتساب يتم
 سنوات.بخمس 

 

 المنافع مع نمط تتفقان سته كاح وفترة طريقة أن من للتأكد دوريا سته كاح وطريقة احنتاجي العمر مراجعة يتم
 .الممتلكات والمعدات بنود من المتوقعة قتصاديةاح
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ستعمال جود منفعة إقتصادية متوقعة من احعترا  ببنود الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عند إنتفاء واح يتم إلغاء
 المستمر لتلك الموجودات. 

 
   : انخفاض قيمة الموجودات  -  ز

تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إاا كان هناك دليل على إنخفاض في   في نهاية الفترة المالية
قيمة تلك الموجودات.  إاا كان يوجد دليـل على احنخفاض  يتم تقدير القيمة القابلة ل سترداد للموجودات ححتساب خسائر 

تقدير القيمة القابلة ل سترداد ألصل منفرد  يجب على المجموعة  احنخفاض في القيمة  )إن وجدت(. إاا لم يكن من الممكن
 تقدير القيمة القابلة ل سترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

 

إن القيمة القابلة ل سترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة  أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة 
دمة لرصل من خ ل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المستخ

 المناسب. يجب أن يعكس سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
 

حدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لرصل  فإنه يجب تخفيض إاا كانت القيمة القابلة ل سترداد المقدرة لرصل )أو و
القيمة الدفترية لرصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة ل سترداد. يجب احعترا  بخسارة احنخفاض في القيمة 

تقييمها وفي ها  الحالة يجب معالجة  أو الخسائر المجمع  إال إاا كانت القيمة الدفترية لرصل معاد ربا مباشرة في بيان األ
 خسارة إنخفاض قيمة األصل كإنخفاض إعادة تقييم.

 

عند عكس خسارة احنخفاض في القيمة الحقا  تزداد القيمة الدفترية لرصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية 
عكس خسارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الاي كان المعدلة القابلة ل سترداد. يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بسبب 

سيحدد لو أنه لم يتم احعترا  بأية خسارة من إنخفاض قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( خ ل السنوات السابقة. يجب 
يمة الدفترية أو الخسائر المجمع إال إاا كانت الق ربا احعترا  بعكس خسارة احنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األ

 لرصل معاد تقييمها وفي ها  الحالة يجب معالجة عكس خسائر احنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
 

    :الخدمة نهاية مكافأة مخصص  -   
 إن .الموظفين األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة إحتساب مخصص يتم
 يقارب والاي نهاية الفترة المالية  في خدماته إنهاء تم لو فيما موظ   لكـل المستحق المبلغ يمقل الممول غير احلتزام هاا

 احلتزام النهائي. لهاا الحالية القيمة
 

 :المال رأس  -ط  
إن التكالي  احضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق  .ملكية كحقوق العادية األسهم تصن 

 الملكية مخصومة من المبالغ المحصلة.
 

 : أسهم الخزانة   -ي 
تتمقل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها قم إعادة شراؤها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم إعادة 

أو إلغائها بعد. وتتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بإستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة  يتم إدراج متوسط إصـدارها 
تكلفة األسهم المعاد شراؤها كحساب معاكس ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار ها  األسهم يتم إدراج األربا  في 

ين" احتياطي أسهم الخزانة"  ويتم تحميل أي خسائر محققة على حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المساهم
الحساب نفسه في حدود الرصيد الدائن لالك الحساب  ويتم تحميل الخسائر احضافية على األربا  المرحلة قم االحتياطيات 

 .قم ع وة احصدار على التوالي
 

لخسائر المسجلة سابقا في ع وة احصدار قم االحتياطيات قم تستخدم األربا  المحققة الحقا عن بيع أسهم الخزانة لمقابلة ا
األربا  المرحلة قم احتياطي أسهم الخزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الخزانة. إن إصدار أسهم 

ى إجمالي تكلفة أسهم المنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن يؤقر عل
 .الخزانة

 
عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكية رأس مال الشركة األم )أسهم الخزانة(  يتم خصم المبلغ المدفوع 
متضمنا التكالي  احضافية المتعلقة مباشرة بأسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم إلى أن يتم إلغاء 

إعادة إصدارها. في حال إعادة إصدار األسهم الحقا  يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكالي  األسهم أو 
 احضافية المباشرة للعملية في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم.

 

 : توزيعات األربا  للمساهمين  -ك  
النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك تقوم المجموعة باحعترا  بتوزيعات األربا  النقدية وغير 

التوزيعات نهائيا  وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا حرادة المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة 
 ات بحقوق الملكية.عليها من قبل الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم  حيث يتم احعترا  بقيمة تلك التوزيع

 

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة 
مباشرة ضمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية  فإن الفرق بين القيمة الدفترية لالك االلتزام والقيمة 

 الدفترية للموجودات الموزعة يتم إدراجها في بيان األربا  أو الخسائر المجمع.
 

يتم احفصا  عن توزيعات األربا  التي تم إقرارها بعد تاريا البيانات المالية المجمعة كأحداث الحقة لتاريا بيان المركز 
 المالي المجمع.
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  : المتاجرة محتفظ بها لغرضعقارات   -  د
من خ ل النشاط االعتيادي وليس لغرض تأجيرها أو  البيعيتم تصني  العقارات التي تم إقتناؤها أو تطويرها لغرض 

 ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل.  المتاجرة محتفظ بها لغرضرتفاع قيمتها كعقارات إ
   

  قتراضتكالي  اح  المبالغ المدفوعة لمقاولي البناء  حقوق األراضي المستأجرة  الحرتتضمن التكلفة حقوق أراضي الملك 
  ضرائب تحويل الملكية  اب المهنية والخدمات القانونيةتعتكالي  األ  تكالي  إعداد الموقع  تكالي  التخطيط والتصميم

 .تكالي  البناء غير المباشرة والتكالي  األخرى اات الصلة
 

القيمة البيعية الممكن تحقيقها سعر البيع المقدر من خ ل النشاط االعتيادي بناء على األسعار السوقية كما في تمقل صافي 
مخصوما منها تكالي  االنجاز والمصاري    تاريا البيانات المالية والمخصومة بتأقير الفترات الزمنية في حال كانت مادية

المدفوعة لوك ء التسويق والمبيعات عند بيع الوحدات العقارية كمصاري  عند يتم قيد العموالت غير المستردة و .البيعية
 .دفعها

 
والتي  أو الخسائر ربا المتاجرة التي يتم إدراجها في بيان األمحتفظ بها لغرض يتم تحديد تكلفة العقارات   عند احستبعاد

تشمل التكالي  المباشرة المتكبدة على العقار المباع ونسبة من التكالي  غير المباشرة المتكبدة إستنادا إلى الحجم النسبي 
يتم إدراج الك التخفيض ضمن التكالي  التشغيلية   المتاجرةمحتفظ بها لغرض لالك العقار. عند تخفيض قيمة العقارات 

 .األخرى
 

   :االستقمارية العقارات   - هـ
إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض إكتساب  لقائمة والعقارات قيد احنشاء أوتتضمن العقارات االستقمارية العقارات ا

احيجارات أو إرتفاع القيمة السوقية أو ك هما. تدرج العقارات االستقمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء 
الحقا للتسجيل المبدئي  يتم إدراج العقارات االستقمارية بالقيمة العادلة في تاريا نهاية  .المرتبطة بهاوتكـالي  العمليات 

 ربا أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستقمارية في بيان األ ربا . يتم تسجيل األالفترة المالية
 .بها التغيرأو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث 

 
يتم رسملة المصاري  ال حقة إلى القيمة الدفترية لرصل فقط عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية 

يتم تسجيل جميع تكالي  احص حات  الناتجة من المصاري  إلى المجموعة. وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موقوقة.
عند استبدال جزء من العقار االستقماري  يتم إلغاء إعترا  القيمة الدفترية  عند تكبدها.والصيانة األخرى كمصاري  

 للجزء المستبدل.
 

يتم إلغاء احعترا  بالعقارات االستقمارية عند إستبعادها أو سحبها نهائيا من احستخدام وال يوجد أية منافع إقتصادية 
أو الخسائر الناتجة عـن إستبعاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستقماري  ربا ويتم إحتساب األ .مستقبلية متوقعة من احستبعاد

 المجمع.أو الخسائر  ربا في بيان األ
 

أو بداية تأجير    يتم التحويل إلى العقار االستقماري فقط عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له
ويتم التحويل من عقار استقماري فقط عند حدوث تغير في احستخدام يدل  .أو إتمام البناء أو التطوير  تشغيليا لطر  آخر

 .أو بداية تطوير  بغرض بيعه  عليه بداية شغل المالك له
 

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الك العقار طبقا للسياسة   في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستقماري
 .وتغيير االستخدامالمحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريا تحول 

 

    :ممتلكات ومعدات   -  و
 موقع إلى الموجودات تلك بإيصال مرتبطة تكالي  مباشرة الشراء وأي سعر ممتلكات والمعداتلل المبدئية التكلفة تتضمن
 احص حات مقل  ممتلكات والمعداتتشغيل ال بعـد المتكبدة المصاريـ  إدراج عادة يتم .للتشغيل جاهزة وجعلها التشغيل
 التي الحاالت في .فيها المصاري  ها  تكبد يتم التي الفترة في أو الخسائر المجمع ربا األ بيان في والفحص والصيانة
 استخدام من عليها الحصول المتوقع المستقبلية قتصاديةاح المنافع في زيادة إلى أدت قد المصاري  أن بوضو  فيها يظهر
 إضافية كتكلفة المصاريـ  هـا  رسملة يتم فإنه أساساً  المحدد األداء معيار من أعلى حد الممتلكات والمعدات إلى إحدى
  الممتلكات والمعدات. على

 
 

بالتكلفة ناقصا االسته ك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. عند بيـع أو إنهاء خدمة تظهر الممتلكات والمعدات 
الموجودات  يتم استبعاد تكلفتها واسته كها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادها في بيان 

للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير يتم مراجعة القيمة الدفترية   األربا  أو الخسائر المجمع.
في حالة وجود مقل ها  المؤشرات وعندما  األحداث أو تغيرات الظرو  إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة ل سترداد.

ا القابلة ل سترداد والتي تمقل تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة ل سترداد المقدرة  يتم تخفيض الموجودات إلى قيمته
 القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة  أيهما أعلى.

 

المقدرة المـمتلكات والمعدات و لبنود المتوقعة احنتـاجية األعمار مدى على القابت القسط بطريقة احسته ك إحتساب يتم
 سنوات.بخمس 

 

 المنافع مع نمط تتفقان سته كاح وفترة طريقة أن من للتأكد دوريا سته كاح وطريقة احنتاجي العمر مراجعة يتم
 .الممتلكات والمعدات بنود من المتوقعة قتصاديةاح
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ستعمال جود منفعة إقتصادية متوقعة من احعترا  ببنود الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عند إنتفاء واح يتم إلغاء
 المستمر لتلك الموجودات. 

 
   : انخفاض قيمة الموجودات  -  ز

تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إاا كان هناك دليل على إنخفاض في   في نهاية الفترة المالية
قيمة تلك الموجودات.  إاا كان يوجد دليـل على احنخفاض  يتم تقدير القيمة القابلة ل سترداد للموجودات ححتساب خسائر 

تقدير القيمة القابلة ل سترداد ألصل منفرد  يجب على المجموعة  احنخفاض في القيمة  )إن وجدت(. إاا لم يكن من الممكن
 تقدير القيمة القابلة ل سترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

 

إن القيمة القابلة ل سترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة  أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة 
دمة لرصل من خ ل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المستخ

 المناسب. يجب أن يعكس سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
 

حدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لرصل  فإنه يجب تخفيض إاا كانت القيمة القابلة ل سترداد المقدرة لرصل )أو و
القيمة الدفترية لرصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة ل سترداد. يجب احعترا  بخسارة احنخفاض في القيمة 

تقييمها وفي ها  الحالة يجب معالجة  أو الخسائر المجمع  إال إاا كانت القيمة الدفترية لرصل معاد ربا مباشرة في بيان األ
 خسارة إنخفاض قيمة األصل كإنخفاض إعادة تقييم.

 

عند عكس خسارة احنخفاض في القيمة الحقا  تزداد القيمة الدفترية لرصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية 
عكس خسارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الاي كان المعدلة القابلة ل سترداد. يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بسبب 

سيحدد لو أنه لم يتم احعترا  بأية خسارة من إنخفاض قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( خ ل السنوات السابقة. يجب 
يمة الدفترية أو الخسائر المجمع إال إاا كانت الق ربا احعترا  بعكس خسارة احنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األ

 لرصل معاد تقييمها وفي ها  الحالة يجب معالجة عكس خسائر احنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
 

    :الخدمة نهاية مكافأة مخصص  -   
 إن .الموظفين األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة إحتساب مخصص يتم
 يقارب والاي نهاية الفترة المالية  في خدماته إنهاء تم لو فيما موظ   لكـل المستحق المبلغ يمقل الممول غير احلتزام هاا

 احلتزام النهائي. لهاا الحالية القيمة
 

 :المال رأس  -ط  
إن التكالي  احضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق  .ملكية كحقوق العادية األسهم تصن 

 الملكية مخصومة من المبالغ المحصلة.
 

 : أسهم الخزانة   -ي 
تتمقل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها قم إعادة شراؤها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم إعادة 
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 الدفترية للموجودات الموزعة يتم إدراجها في بيان األربا  أو الخسائر المجمع.
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 :  تحقق احيراد  -ل  
العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة عن بيع بضائع أو تقديم خدمات ضمن النشاط احعتيادي يتضمن احيراد القيمة 

للمجموعة. يتم إظهار احيرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات  والخصومات والتنزي ت وكالك بعد إستبعاد المبيعات 
 .المتبادلة بين شركات المجموعة

 
عندما يكون من الممكن قياسها بصورة موقوق بها  وأنه من المرجح أن المنافع تقوم المجموعة بالتحقق من احيرادات 

المستقبلية احقتصادية سو  تتدفق للمجموعة  وأن بعض الخصائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات المجموعة كما هو 
ت المرتبطة بعملية البيع. تستند ماكور أدنا . إن مبالغ احيرادات ال تعتبر موقوق بها إلى أن يتم حل جميع احلتزاما

المجموعة في التقديرات على النتائج التاريخية  بعد األخا بعين احعتبار نوعية العم ء ونوعية العمليات ومتطلبات كل عقد 
 على حد .

 
 بيع عقارات تحت التطوير

ويمكن تقدير العائد المتوقع له  "عقود احنشاءات" – 11عندمــا يكون التعاقد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
بشكل موقوق. تقوم المجموعة باحعترا  باحيراد بناء على المراحل المنجزة من العقد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ."عقود احنشاءات" –( 11)
 

ة باحيراد عند اكتمال "احيرادات"  تعتر  المجموع –( 18عندما يكون التعاقد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
  .االنجاز  والك عندما يتم نقل المخاطر والعوائد الرئيسية وملكية العقار من المجموعة في آن واحد

 
إاا تم نقل المخاطر والعوائد الرئيسية والملكية أقناء االنجاز )قبل اكتمال البناء(  تعتر  المجموعة باحيرادات إستناداً إلى 

 طريقة نسب االنجاز.
 

إاا كان هناك تخو  من المجموعة حول المنافع احقتصادية المستقبلية للمشروع  تقوم المجموعة باحعترا  باحيراد على 
  .أساس طريقة األقساط

 
 إيراد بيع عقارات

  :يتم احعترا  بإيرادات بيع العقارات على أساس مبدأ احستحقاق الكامل  والك عندما تتوفر جميع الشروط التالية
 ند اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود.ع -
 عندما يكون إستقمار المشترى )قيمة البيع( كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما في تاريا البيانات المالية المجمعة. -
 أال تنخفض مرتبة الامم المدينة للمجموعة عن البيع مستقب . -
المعتادة وملكية العقار إلى المشترى من خ ل عملية بيع وليس  أن تكون المجموعة قد قامت بنقل المخاطر والعوائد -

 للمجموعة أي مشاركة جوهرية مستمرة في العقار أو تملكه.
إاا كانت األعمال ال زمة حكمال العقار يمكن قياسها وقيدها على أساس االستحقاق بصورة سهلة  أو إاا كانت تلك  -

احجمالية للعقد. إاا ما تم استيفاء جـميع الشـروط الماكورة أع   فيما عدا الشرط األعمال غير جوهرية بالنسبة للقيمة 
 األخير  تكون نسبة االنجاز هي الطريقة المتبعة لإلعترا  باحيراد.

 

 إيراد من بيع الشقق والفي ت
احستقصائية الداخلية عن  يتم احعترا  بإيرادات بيع الشقق والفي ت إستناداً إلى نسبة االنجاز على أساس الدراسات

 :األعمال المنجزة  وكالك عندما تتوافر جميع الشروط التالية
 عندما يكون استقمار المشتري )قيمة البيع( كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما في تاريا البيانات المالية المجمعة. -
ألعمال الهندسية وأعمال التصميم وبداية أعمال التنفيا أن يكون البناء قد تعدى المرحلة األولية  أي أنه قد إكتملت ا -

 وتجهيز الموقع وبناء األساسات.
جدية وإلتزام المشتري وعدم قدرته على إسترداد المبالغ المدفوعة إال في حالة عدم تسلمه الوحدة. تعتقد احدارة أن  -

  بـاب مستبعداً.إحتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزامتها التعاقدية لها  األس
 إن يكون من الممكن تقدير إجمالي عائدات البيع والتكالي  بشكل معقول. -
 

 توزيعات األربا 
 .يتم تحقق إيرادات توزيعات األربا  عندما يقبت حق المجموعة في إست م تلك الدفعات

 
 احيجارات

 يتم تحقق إيرادات احيجارات  عند اكتسابها  على أساس نسبي زمني.
 

 أربا  بيع االستقمارات
تقاس أربا  بيع االستقمارات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية ل ستقمار في تاريا البيع  ويتم إدراجها في 

 .تاريا البيع
 

 احيرادات األخرى
 يتم تحقق احيرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.
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 :قتراضتكالي  اح  -م  
إن تكالي  احقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالي  االقتراض  

يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى  البيع وهي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طوي  لتصبح جاهزة لإلستخدام أو 
. إن إيرادات االستقمارات المحصلة من االستقمار المؤقت لقروض محددة بيعأو ال تصبح جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام

يتم إدراج كافة تكالي   لإلسترداد.والمستقمرة خ ل فترة عدم إستغ لها للصر  يتم خصمها من تكالي  التمويل القابلة 
ها. إن تكالي  االقتراض تشمل الفوائد احقتراض األخرى في بيان األربا  أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها في

 .فيما يتعلق بإقتراض األموال المجموعةوالتكالي  األخرى التي تم تكبدها من 
 

 :عقود احيجار  -  ن
تصن  عقود احيجار على أنها عقود إيجار تشغيلية إاا إحتفظ المؤجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة 

 .تمويليةجميع عقود احيجار األخرى كعقود إيجار تصن  بالملكية. 
 

إن تحديد ما إاا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هاا الترتيب  ويتطلب 
يمنح الحق تقييم ما إاا كان تنفيا هاا الترتيب يعتمد على إستخدام أصل معين أو موجودات محددة  أو أن الترتيب ينقل أو 

 في إستخدام األصل.
 

  :()المجموعة كمؤجر عقد احيجار التشغيلي
يتم احعترا  بإيرادات احيجارات من عقد احيجار التشغيلي على أساس القسط القابت على مدى مدة عقد احيجار. إن 

غيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية التكالي  المباشرة األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد احيجار التش
 .احيجارلرصل المؤجر ويتم احعترا  بها على أساس القسط القابت على مدى فترة عقد 

 

   :()المجموعة كمستأجر عقد احيجار التمويلي
بالقيمة العادلة إن الموجودات المحتفظ بها تحت عقد إيجار تمويلي يتم احعترا  بها كموجودات خاصة بالمجموعة والك 

في تاريا بدء عقد احيجار  أو بمقدار القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد احيجار  أيهما أقل. إن احلتزامات المرتبطة 
 المجمع كإلتزامات مقابل عقد إيجار تمويلي.  لمؤجر تظهر في بيان المركز الماليبالعقد لصالح ا

 
اء التمويلية وتخفيض احلتزام الناشئ عن عقد احيجار بحيث يكون هناك سعر فائدة قابت يتم توزيع دفعات احيجار بين األعب

أو الخسائر المجمع إال إاا كانت مرتبطة  ربا على الرصيد المتبقي من احلتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن بيان األ
للسياسة العامة التي تتبعها المجموعة لتكالي  مباشرة بموجودات مؤهلة للرسملــة  وفي ها  الحالة يتم رسملتها طبقا 

  .احقتراض
 

    :المخصصات  - س
يتم احعترا  بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة إلتزام قانوني حالي أو محتمل  نتيجة لحدث سابق يكون من 

إمكانية إجراء تقدير موقـوق لمبلغ المرجح معه أن يتطلب الك تدفقا صادرا للموارد احقتصادية لتسوية احلتزام  مع 
احلتزام.  ويتم مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها حظهار أفضل تقدير حالي. وعندما يكون تأقير القيمة 
. الزمنية للنقود ماديا  فيجب أن يكون المبلغ المعتر  به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاري  المتوقعة لتسوية احلتزام

 ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
 

 :حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - ع            
% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة 1يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد 
لتابعة والزميلة والمحول إلى االحتياطي االجباري وأي خسائر حصة الشركة األم من أربا  الشركات المساهمة الكويتية ا

ديسمبر لعدم وجود ربح يخضع  31متراكمة. لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المنتهية في 
 الحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه. 

 
 :ضريبة دعم العمالة الوطنية  -              

% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة 2.5يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد إستبعاد حصة 

بعة المدرجة في بورصة الكويت وكالك حصتها في ضريبة دعم الشركة األم في أربا  الشركات الزميلة والشركات التا
العمالة الوطنية المدفوعة من الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األربا  النقدية المستلمة من 

 2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم  2000لسنة  19الشركات المدرجة في بورصة الكويت   والك طبقا للقانون رقم 
لعدم  2017ديسمبر  31لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية للسنة المالية المنتهية في  والقواعد التنفياية المنفاة له.

 وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على أساسه.
 

 :حصة الزكاة  - ص            
خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  % من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل1يتم احتساب الزكاة بواقع 

وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة في أربا  الشركات 
  المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة وكالك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األربا

لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46النقدية المستلمة من الشركات المساهمة الكويتية  والك طبقا للقانون رقم 
لعدم وجود ربح  2017ديسمبر  31لم يتم احتساب زكاة للسنة المالية المنتهية في  والقواعد التنفياية المنفاة له. 2007

 مالي تحتسب الزكاة على أساسه.
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 :قتراضتكالي  اح  -م  
إن تكالي  احقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالي  االقتراض  

يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى  البيع وهي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طوي  لتصبح جاهزة لإلستخدام أو 
. إن إيرادات االستقمارات المحصلة من االستقمار المؤقت لقروض محددة بيعأو ال تصبح جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام

يتم إدراج كافة تكالي   لإلسترداد.والمستقمرة خ ل فترة عدم إستغ لها للصر  يتم خصمها من تكالي  التمويل القابلة 
ها. إن تكالي  االقتراض تشمل الفوائد احقتراض األخرى في بيان األربا  أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها في

 .فيما يتعلق بإقتراض األموال المجموعةوالتكالي  األخرى التي تم تكبدها من 
 

 :عقود احيجار  -  ن
تصن  عقود احيجار على أنها عقود إيجار تشغيلية إاا إحتفظ المؤجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة 

 .تمويليةجميع عقود احيجار األخرى كعقود إيجار تصن  بالملكية. 
 

إن تحديد ما إاا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هاا الترتيب  ويتطلب 
يمنح الحق تقييم ما إاا كان تنفيا هاا الترتيب يعتمد على إستخدام أصل معين أو موجودات محددة  أو أن الترتيب ينقل أو 

 في إستخدام األصل.
 

  :()المجموعة كمؤجر عقد احيجار التشغيلي
يتم احعترا  بإيرادات احيجارات من عقد احيجار التشغيلي على أساس القسط القابت على مدى مدة عقد احيجار. إن 

غيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية التكالي  المباشرة األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد احيجار التش
 .احيجارلرصل المؤجر ويتم احعترا  بها على أساس القسط القابت على مدى فترة عقد 

 

   :()المجموعة كمستأجر عقد احيجار التمويلي
بالقيمة العادلة إن الموجودات المحتفظ بها تحت عقد إيجار تمويلي يتم احعترا  بها كموجودات خاصة بالمجموعة والك 

في تاريا بدء عقد احيجار  أو بمقدار القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد احيجار  أيهما أقل. إن احلتزامات المرتبطة 
 المجمع كإلتزامات مقابل عقد إيجار تمويلي.  لمؤجر تظهر في بيان المركز الماليبالعقد لصالح ا

 
اء التمويلية وتخفيض احلتزام الناشئ عن عقد احيجار بحيث يكون هناك سعر فائدة قابت يتم توزيع دفعات احيجار بين األعب

أو الخسائر المجمع إال إاا كانت مرتبطة  ربا على الرصيد المتبقي من احلتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن بيان األ
للسياسة العامة التي تتبعها المجموعة لتكالي  مباشرة بموجودات مؤهلة للرسملــة  وفي ها  الحالة يتم رسملتها طبقا 

  .احقتراض
 

    :المخصصات  - س
يتم احعترا  بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة إلتزام قانوني حالي أو محتمل  نتيجة لحدث سابق يكون من 

إمكانية إجراء تقدير موقـوق لمبلغ المرجح معه أن يتطلب الك تدفقا صادرا للموارد احقتصادية لتسوية احلتزام  مع 
احلتزام.  ويتم مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها حظهار أفضل تقدير حالي. وعندما يكون تأقير القيمة 
. الزمنية للنقود ماديا  فيجب أن يكون المبلغ المعتر  به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاري  المتوقعة لتسوية احلتزام

 ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
 

 :حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - ع            
% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة 1يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد 
لتابعة والزميلة والمحول إلى االحتياطي االجباري وأي خسائر حصة الشركة األم من أربا  الشركات المساهمة الكويتية ا

ديسمبر لعدم وجود ربح يخضع  31متراكمة. لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المنتهية في 
 الحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه. 

 
 :ضريبة دعم العمالة الوطنية  -              

% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة 2.5يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد إستبعاد حصة 

بعة المدرجة في بورصة الكويت وكالك حصتها في ضريبة دعم الشركة األم في أربا  الشركات الزميلة والشركات التا
العمالة الوطنية المدفوعة من الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األربا  النقدية المستلمة من 

 2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم  2000لسنة  19الشركات المدرجة في بورصة الكويت   والك طبقا للقانون رقم 
لعدم  2017ديسمبر  31لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية للسنة المالية المنتهية في  والقواعد التنفياية المنفاة له.

 وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على أساسه.
 

 :حصة الزكاة  - ص            
خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  % من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل1يتم احتساب الزكاة بواقع 

وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة في أربا  الشركات 
  المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة وكالك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األربا

لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46النقدية المستلمة من الشركات المساهمة الكويتية  والك طبقا للقانون رقم 
لعدم وجود ربح  2017ديسمبر  31لم يتم احتساب زكاة للسنة المالية المنتهية في  والقواعد التنفياية المنفاة له. 2007

 مالي تحتسب الزكاة على أساسه.

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

21 

 

   :األجنبية العم ت  - ق
تقيد المعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصر  السائدة بتاريا ها  المعام ت. ويتم إعادة 
تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعم ت األجنبية بتاريا نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار 
الصر  السائدة بالك التاريا. أما البنود غيرالنقدية بالعم ت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا 
ألسعار الصر  السائدة في تاريا تحديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة 

 .هاالتاريخية ال يعاد تحويل
 

أو الخسائر المجمع  ربا تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األ
إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها  .للفترة

 .المجمع ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر
 

  :المحتملة األحداث   - ر
اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد إلتزام المجمعة المالية  البيانات ضمن المحتملة المطلوبات إدراج يتم ال

 الك  يتمقانوني حالي أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداد  بصورة كبيرة. وبخ   
 .مستبعـداً  إقتصاديـة خسائر تحقيق إحتمال يكن لم ما عن المطلوبات المحتملة احفصا 

 

إقتصادية  منافع تحقيق يكون عندما عنها احفصا  يتم بلالمجمعة المالية  البيانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال
 .مرجحاً  نتيجة أحداث سابقة

 

  :القطاع معلومات    - ش
 .أو تكبد مصاري إن القطاع هـو جزء منفصل مـن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات 

يتم احفصا  عن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخا القرار التشغيلي الرئيسي 
 وهو الشخص المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاا القرارات احستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.

 

  :الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديراتاآلراء    - ت
 وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن .مستقبلية بأسباب تتعلق فتراضاتواح تقديراتاآلراء وال ببعض تقوم المجموعة إن

 المدرجة المبالغ على تؤقر وافتراضات بتقديرات والقيام الرأي إبداء احدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير
 المدرجة والمبالغ المجمعة المالية البيانات بتاريا المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واحفصا  والمطلوبات للموجودات
 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختل  قد .السنة خ ل والمصاري  لإليرادات

 

 :اآلراء - أ
 التالية اآلراء بإبداء احدارة قامت  2إيضا  رقم  في والمبينة للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عملية خ ل من
 .المالية المجمعة البيانات ضمن المدرجة المبالغ على جوهري أقر لها التي

 
  احيرادات:تحقق  

يتم تحقق احيرادات عندما يكون هناك منافع إقتصادية محتملة للمجموعة  ويمكن قياس احيرادات بصورة موقوق 
 .يتطلب آراء هامة 18بها. إن تحديد خصائص تحقق احيرادات كما هو ماكور في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تصني  األراضي: 

أغراض احدارة في  ىعند إقتناء األراضي  تصن  المجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء عل
 .إستخدام ها  األراضي

 
 عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  .1

عتيرادي للمجموعرة  فرإن األراضري يرتم تصرنيفها موعة بيع األراضي خ ل النشراط احعندما يكون غرض المج
 .كعقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 
 عقارات استقمارية .2

الرأسرمالية  أو أن الهرد  عندما يكون غــرض المجموعة تأجير األراضي أو االحتفاظ بها بهد  زيادة قيمتها 
 .لم يتم تحديد  بعد  فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استقمارية

 
  تحصيلها:مخصص ديون مشكوك في  

إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العم ء والعوامل المحـددة الحتساب احنخفاض في قيمة المدينين 
 .تتضمن أراء هامة

 
  المالية:موجودات ال تصني 

أوالخسائر"  ربا عند إقتناء األصل المالي  تقرر المجموعة ما إاا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خ ل األ
لتصني   39أو"متا  للبيع" أو "محتفظ به حتى احستحقاق". تتبع المجموعة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .موجوداتها المالية
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   :األجنبية العم ت  - ق
تقيد المعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصر  السائدة بتاريا ها  المعام ت. ويتم إعادة 
تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعم ت األجنبية بتاريا نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار 
الصر  السائدة بالك التاريا. أما البنود غيرالنقدية بالعم ت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا 
ألسعار الصر  السائدة في تاريا تحديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة 

 .هاالتاريخية ال يعاد تحويل
 

أو الخسائر المجمع  ربا تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األ
إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها  .للفترة

 .المجمع ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر
 

  :المحتملة األحداث   - ر
اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد إلتزام المجمعة المالية  البيانات ضمن المحتملة المطلوبات إدراج يتم ال

 الك  يتمقانوني حالي أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداد  بصورة كبيرة. وبخ   
 .مستبعـداً  إقتصاديـة خسائر تحقيق إحتمال يكن لم ما عن المطلوبات المحتملة احفصا 

 

إقتصادية  منافع تحقيق يكون عندما عنها احفصا  يتم بلالمجمعة المالية  البيانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال
 .مرجحاً  نتيجة أحداث سابقة

 

  :القطاع معلومات    - ش
 .أو تكبد مصاري إن القطاع هـو جزء منفصل مـن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات 

يتم احفصا  عن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخا القرار التشغيلي الرئيسي 
 وهو الشخص المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاا القرارات احستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.

 

  :الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديراتاآلراء    - ت
 وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن .مستقبلية بأسباب تتعلق فتراضاتواح تقديراتاآلراء وال ببعض تقوم المجموعة إن

 المدرجة المبالغ على تؤقر وافتراضات بتقديرات والقيام الرأي إبداء احدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير
 المدرجة والمبالغ المجمعة المالية البيانات بتاريا المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واحفصا  والمطلوبات للموجودات
 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختل  قد .السنة خ ل والمصاري  لإليرادات

 

 :اآلراء - أ
 التالية اآلراء بإبداء احدارة قامت  2إيضا  رقم  في والمبينة للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عملية خ ل من
 .المالية المجمعة البيانات ضمن المدرجة المبالغ على جوهري أقر لها التي

 
  احيرادات:تحقق  

يتم تحقق احيرادات عندما يكون هناك منافع إقتصادية محتملة للمجموعة  ويمكن قياس احيرادات بصورة موقوق 
 .يتطلب آراء هامة 18بها. إن تحديد خصائص تحقق احيرادات كما هو ماكور في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تصني  األراضي: 

أغراض احدارة في  ىعند إقتناء األراضي  تصن  المجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء عل
 .إستخدام ها  األراضي

 
 عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  .1

عتيرادي للمجموعرة  فرإن األراضري يرتم تصرنيفها موعة بيع األراضي خ ل النشراط احعندما يكون غرض المج
 .كعقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 
 عقارات استقمارية .2

الرأسرمالية  أو أن الهرد  عندما يكون غــرض المجموعة تأجير األراضي أو االحتفاظ بها بهد  زيادة قيمتها 
 .لم يتم تحديد  بعد  فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استقمارية

 
  تحصيلها:مخصص ديون مشكوك في  

إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العم ء والعوامل المحـددة الحتساب احنخفاض في قيمة المدينين 
 .تتضمن أراء هامة

 
  المالية:موجودات ال تصني 

أوالخسائر"  ربا عند إقتناء األصل المالي  تقرر المجموعة ما إاا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خ ل األ
لتصني   39أو"متا  للبيع" أو "محتفظ به حتى احستحقاق". تتبع المجموعة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .موجوداتها المالية
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أو الخسائر" إاا ما تم اقتناؤها في  ربا "بالقيمة العادلة من خ ل األ بتصني  الموجودات الماليةتقوم المجموعة 

أوالخسائر عند  ربا األصل بهد  تحقيق الربح القصير األجل أو إاا ما تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خ ل األ
تقوم المجموعة بتصني  الموجودات المالية  .احقتنـاء  شريطة إمكانية تقدير قيمتها العادلة بصورة موقوق بها

كمحتفظ بها حتى احستحقاق عندما يكون لدى المجموعة نية إيجابية ومقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريا 
 "متاحة للبيع". كموجودات ماليةاألخرى  يتم تصني  جميع الموجودات المالية .احستحقاق

 

 الماليةموجودات ال قيمة نخفاضا: 
لتحديد إنخفاض أدوات الملكية المتاحة للبيع  والاي  39المجموعة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم تتبع 

يتطلب آراء هامة. والتخاا ها  اآلراء  تقوم المجموعة بتقييم ما إاا كان احنخفاض جوهري أومطول في القيمة 
إضافة إلى النظرة المستقبلية للمنشأة المستقمر  العادلة ما دون تكلفتها والم ءة المالية والك ضمن عوامل أخرى 

فيها على المدى القصير متضمنة عدة عوامل مقل أداء القطاع والصناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات النقدية 
 .التشغيلية والتمويلية. إن تحديد ما إاا كان احنخفاض "جوهري" أو "مطول" يتطلب آراء هامة

 

 :واالفتراضات التقديرات  -ب 
في نهاية  المؤكدة غير للتقديرات األخرى الرئيسية والمصادر مستقبلية بأسباب تتعلق التي الرئيسية فتراضاتاح إن

 السنة خ ل والمطلوبات للموجودات الدفترية للقيمة مادية تعدي ت حدوث في جوهرية مخاطر لها والتي فترة التقرير
 التالي: الشكل على هي ال حقة المالية

 

 المسعرة: غير للموجودات المالية العادلة القيمة  
التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أواألوراق المالية  تقوم المجموعة بإحتساب القيمة العادلة للموجودات المالية

غير المدرجة( عن طريق إستخدام أسس التقييم. تتضمن أسس التقييم إستخدام عمليات تجارية بحتة حديقة  
والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة  واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة  وإستخدام نمااج تسعير 

هاا التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات  المحددة. إنالتي تعكس ظرو  المصدر الخيارات 
 .النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة

 

 تحصيلها: في مشكوك ديون مخصص  
إن مخصص الديون المشكوك في  .إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتطلب تقديرات

تحصيلها يتم إقباته عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة سو  تكون غير قادرة على تحصيل 
إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبه  .يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها .ديونها

إن قيد المخصصات وتخفيض الامم المدينة يخضع لمـوافقة  .داث الحقةيتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأح
 احدارة.

 

  االستقمارية:تقييم العقارات  
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستقمارية بالقيمة العادلة حيث يتم احعترا  بالتغيرات فـى القيمة العادلة فى بيان 

 أوالخسائر المجمع  حيث يتم إستخدام ق ث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستقمارية: ربا األ
 
طريقة التدفقات النقدية المخصومة  والتي يتم فيها استخدام المبالغ المتوالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعرة  .1

القائمرة وخصرمها للقيمرة الحاليرة باسرتخدام معردل خصرم يعكرس  والشرروط االيجاريرةلرصل إستنادا إلى العقود 
 المخاطر المتعلقة بهاا األصل.

 
رسملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار إستنادا إلى الدخل الناتج منه  حيث يتم إحتساب ها  القيمرة علرى  .2

لعقار طبقا لمعطيات السوق  والاي أساس صافي الدخل التشغيلي للعقار مقسوما على معدل العائد المتوقع من ا
 يعر  بمعدل الرسملة.

 
تحاليل المقارنة  والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقراري مسرتقل عرن طريرق الرجروع إلرى صرفقات  .3

فعليررة حديقررة تمررت بررين أطرررا  أخرررى لعقررارات مشررابهة مررن حيررث الموقررع والحالررة مررع االسررتناد إلررى معررار  
 لعقاري المستقل.رات الك المقيم اوخب
 

  المتاجرة:غرض بتقييم العقارات  
يتم إدراج العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها  أيهما أقل. يتم 
تقييم صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها للعقارات المكتملة بالرجوع إلى العوامل واألسعار السائدة بالسوق كما 

ا من قبل المجموعة إستنادا إلى معام ت مقارنة لعقارات أخرى بنفس في تاريا البيانات المالية  حيث يتم تحديده
القطاع الجغرافي واات فئة مماقلة. يتم تقييم صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها للعقارات تحت االنشاء بالرجوع 

التكالي  المتوقعة  إلى األسعار السائدة بالسوق كما في تاريا البيانات المالية للعقارات المكتملة مخصوما منها
 الستكمال االنشاء والمصاري  البيعية  إضافة إلى العامل الزمني حتى تاريا االنجاز. 
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أو الخسائر" إاا ما تم اقتناؤها في  ربا "بالقيمة العادلة من خ ل األ بتصني  الموجودات الماليةتقوم المجموعة 

أوالخسائر عند  ربا األصل بهد  تحقيق الربح القصير األجل أو إاا ما تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خ ل األ
تقوم المجموعة بتصني  الموجودات المالية  .احقتنـاء  شريطة إمكانية تقدير قيمتها العادلة بصورة موقوق بها

كمحتفظ بها حتى احستحقاق عندما يكون لدى المجموعة نية إيجابية ومقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريا 
 "متاحة للبيع". كموجودات ماليةاألخرى  يتم تصني  جميع الموجودات المالية .احستحقاق

 

 الماليةموجودات ال قيمة نخفاضا: 
لتحديد إنخفاض أدوات الملكية المتاحة للبيع  والاي  39المجموعة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم تتبع 

يتطلب آراء هامة. والتخاا ها  اآلراء  تقوم المجموعة بتقييم ما إاا كان احنخفاض جوهري أومطول في القيمة 
إضافة إلى النظرة المستقبلية للمنشأة المستقمر  العادلة ما دون تكلفتها والم ءة المالية والك ضمن عوامل أخرى 

فيها على المدى القصير متضمنة عدة عوامل مقل أداء القطاع والصناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات النقدية 
 .التشغيلية والتمويلية. إن تحديد ما إاا كان احنخفاض "جوهري" أو "مطول" يتطلب آراء هامة

 

 :واالفتراضات التقديرات  -ب 
في نهاية  المؤكدة غير للتقديرات األخرى الرئيسية والمصادر مستقبلية بأسباب تتعلق التي الرئيسية فتراضاتاح إن

 السنة خ ل والمطلوبات للموجودات الدفترية للقيمة مادية تعدي ت حدوث في جوهرية مخاطر لها والتي فترة التقرير
 التالي: الشكل على هي ال حقة المالية

 

 المسعرة: غير للموجودات المالية العادلة القيمة  
التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أواألوراق المالية  تقوم المجموعة بإحتساب القيمة العادلة للموجودات المالية

غير المدرجة( عن طريق إستخدام أسس التقييم. تتضمن أسس التقييم إستخدام عمليات تجارية بحتة حديقة  
والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة  واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة  وإستخدام نمااج تسعير 

هاا التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات  المحددة. إنالتي تعكس ظرو  المصدر الخيارات 
 .النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة

 

 تحصيلها: في مشكوك ديون مخصص  
إن مخصص الديون المشكوك في  .إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتطلب تقديرات

تحصيلها يتم إقباته عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة سو  تكون غير قادرة على تحصيل 
إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبه  .يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها .ديونها

إن قيد المخصصات وتخفيض الامم المدينة يخضع لمـوافقة  .داث الحقةيتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأح
 احدارة.

 

  االستقمارية:تقييم العقارات  
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستقمارية بالقيمة العادلة حيث يتم احعترا  بالتغيرات فـى القيمة العادلة فى بيان 

 أوالخسائر المجمع  حيث يتم إستخدام ق ث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستقمارية: ربا األ
 
طريقة التدفقات النقدية المخصومة  والتي يتم فيها استخدام المبالغ المتوالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعرة  .1

القائمرة وخصرمها للقيمرة الحاليرة باسرتخدام معردل خصرم يعكرس  والشرروط االيجاريرةلرصل إستنادا إلى العقود 
 المخاطر المتعلقة بهاا األصل.

 
رسملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار إستنادا إلى الدخل الناتج منه  حيث يتم إحتساب ها  القيمرة علرى  .2

لعقار طبقا لمعطيات السوق  والاي أساس صافي الدخل التشغيلي للعقار مقسوما على معدل العائد المتوقع من ا
 يعر  بمعدل الرسملة.

 
تحاليل المقارنة  والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقراري مسرتقل عرن طريرق الرجروع إلرى صرفقات  .3

فعليررة حديقررة تمررت بررين أطرررا  أخرررى لعقررارات مشررابهة مررن حيررث الموقررع والحالررة مررع االسررتناد إلررى معررار  
 لعقاري المستقل.رات الك المقيم اوخب
 

  المتاجرة:غرض بتقييم العقارات  
يتم إدراج العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها  أيهما أقل. يتم 
تقييم صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها للعقارات المكتملة بالرجوع إلى العوامل واألسعار السائدة بالسوق كما 

ا من قبل المجموعة إستنادا إلى معام ت مقارنة لعقارات أخرى بنفس في تاريا البيانات المالية  حيث يتم تحديده
القطاع الجغرافي واات فئة مماقلة. يتم تقييم صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها للعقارات تحت االنشاء بالرجوع 

التكالي  المتوقعة  إلى األسعار السائدة بالسوق كما في تاريا البيانات المالية للعقارات المكتملة مخصوما منها
 الستكمال االنشاء والمصاري  البيعية  إضافة إلى العامل الزمني حتى تاريا االنجاز. 

  
  

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

23 

 
 المالية:نخفاض قيمة الموجودات غير ا 

إن احنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لرصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لإلسترداد. 
والاي يمقل القيمة العادلة ناقصاً تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة  أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصاً 

متاحة من معام ت البيع فى معام ت تجارية بحتة من أصول مماقلة أو تكالي  البيع يتم بناء على البيانات ال
أسعار السوق المتاحة ناقصاً التكالي  احضافية ال زمة حستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على 

لمقبلة  والتي ال نمواج خصم التدفقات النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات ا
أو أي استقمارات جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء  بعد تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم الشركة بها 

. إن القيمة القابلة ل سترداد هي أكقر العوامل حساسية لمعدل الخـصم و وحدة توليد النقد( في المستقبلاألصل )أ
التدفقات النقدية وكالك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم المستخدم مـن خـ ل عملية خصم 

  .ألغراض االستقراء
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -  3

م
د
ي
ن
و
 
ع
ق
ـ
و
د
 
 وإيجاراتمدينو عقود  أ(

 وإيجرارات هري عقرـود ونإن تحليل أعمار أرصردة مردي .يوم 180ويتم سدادها خ ل  ال تحمل فائدة وإيجارات عقـود ومدينإن أرصدة 
 :كما يلي

     تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها  

  
180 – 
  يوم 365

أكقر من 
 يوم 365

 
 المجموع  منخفضة القيمة

2017  112,199  -  22,410  134,609          
2016  38,878  8,695  22,410  69,983 
 

دينرار كرويتي  112,199 التي تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتره وااليجارات   بلغت أرصدة مديني العقـود2017ديسمبر  31كما في 
 دينار كويتي(. إن هـا  األرصدة متعلقة بعدد من العم ء المستقلين الاين ليس لهم أي سابقة في عـدم السداد. 47,573 – 2016)

 
المباعرة ال لل ملكية الشقق أوالف إن .مطورة من قبل المجموعة شقق وفللإيجارات وعن مبيعات وإيجارات عقود  نتجت أرصدة مدينو

 . لتكوين مخصص ألرصدة تلك العم ء تحول للمشتري إال في حالة سداد كامل قيمة الوحدة المباعة وبالتالي ترى احدارة أن ال داعي
 

 الصلة اات باألطرا  المتعلقة احفصاحات -  4
دارة العليا أفراد احو أعضاء مجلس احدارةو متنوعة مع أطرا  اات صلة كالمساهمين بالدخول في معام تقامت المجموعة 

إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بها  المعام ت يتم  .وبعض األطرا  اات الصلة األخرى والشركات تحت سيطرة مشتركة
  يلي:كما هي دة والمعام ت الهامة التي تمت مع أطرا  اات صلة ـإن األرص .ن قبل إدارة المجموعةـعليها مموافقة ـال

 

 

 .إن المستحق من / إلى أطرا  اات صلة ال تحمل فائدة وال يوجد لها تواريا استحقاق محددة
 

2016  2017   
 مدينو عقود وإيجارات )أ(  134,609  69,983

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   (22,410)  (22,410)
47,573  112,199   

 مدينو تورق  113,816  175,905
 امقدم ات مدفوعةإيجار  52,932  60,016
 مدينون نوموظف  8,614  21,325
 مصاري  مدفوعة مقدما  15,004  40,439
 تأمينات مستردة  9,125  9,219

 أخرى  23,985  66,045
420,522  335,675   

2016  2017  
أطرا  اات 
  صلة أخرى

شركات تحت 
  سيطرة مشتركة

مساهمون 
   رئيسيون

 األرصدة المتضمنة في بيان          
 المركز المالي المجمع  

 مستحق من أطرا  اات صلة  -  124,489  -  124,489  209,055
 مستحق إلى أطرا  اات صلة  162,879  679,571  15,284  857,734  1,886,120

 موجودات مالية متاحة للبيع  726,703  -  -  726,703  812,053
 (8دائنو شراء أراضي وعقارات )إيضا    -  -  -  -  714,636
 (8دائنو توزيعات )إيضا    177,381  -  -  177,381  180,015

878,776  678,781  -  -  678,781  
مستحق للمساهمين عن تخفيض رأس المال 

 (8)إيضا  
 المعامالت المتضمنة في بيان          

 األربا  أو الخسائر المجمع  
 (15ربح بيع عقار استقماري )إيضا    -  120,000  -  120,000  -

 إيرادات إيجارات  58,860  -  -  58,860  173,468
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 الصلة اات باألطرا  المتعلقة احفصاحات -  4
دارة العليا أفراد احو أعضاء مجلس احدارةو متنوعة مع أطرا  اات صلة كالمساهمين بالدخول في معام تقامت المجموعة 
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 .إن المستحق من / إلى أطرا  اات صلة ال تحمل فائدة وال يوجد لها تواريا استحقاق محددة
 

2016  2017   
 مدينو عقود وإيجارات )أ(  134,609  69,983

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   (22,410)  (22,410)
47,573  112,199   

 مدينو تورق  113,816  175,905
 امقدم ات مدفوعةإيجار  52,932  60,016
 مدينون نوموظف  8,614  21,325
 مصاري  مدفوعة مقدما  15,004  40,439
 تأمينات مستردة  9,125  9,219

 أخرى  23,985  66,045
420,522  335,675   

2016  2017  
أطرا  اات 
  صلة أخرى

شركات تحت 
  سيطرة مشتركة

مساهمون 
   رئيسيون

 األرصدة المتضمنة في بيان          
 المركز المالي المجمع  

 مستحق من أطرا  اات صلة  -  124,489  -  124,489  209,055
 مستحق إلى أطرا  اات صلة  162,879  679,571  15,284  857,734  1,886,120

 موجودات مالية متاحة للبيع  726,703  -  -  726,703  812,053
 (8دائنو شراء أراضي وعقارات )إيضا    -  -  -  -  714,636
 (8دائنو توزيعات )إيضا    177,381  -  -  177,381  180,015

878,776  678,781  -  -  678,781  
مستحق للمساهمين عن تخفيض رأس المال 

 (8)إيضا  
 المعامالت المتضمنة في بيان          

 األربا  أو الخسائر المجمع  
 (15ربح بيع عقار استقماري )إيضا    -  120,000  -  120,000  -

 إيرادات إيجارات  58,860  -  -  58,860  173,468

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

24 

 1,618,000  قامت الشركة األم ببيع عقار استقماري لطر  اي صلة بمبلغ 2017ديسمبر  31خ ل السنة المالية المنتهية في 
دينار كويتي. إن مبلغ البيع مدرج ضمن العمليات غير النقدية في بيان التدفقات  120,000دينار كويتي مما نتج عنه ربح بمبلغ 

 ع.مالنقدية المج
  

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

25 

 

 مزايا أفراد اإلدارة العليا 
2016  2017   

 مزايا قصيرة األجل  21,240   39,831
 مزايا نهاية الخدمة  1,770   2,592

42,423   23,010   
 

 المتاجرةغرض بعقارات  - 5
2016  2017   

 الرصيد في بداية السنة  11,173,458   15,563,095 
 إضافات  73,715   65,613 

  (7عقارات استقمارية )إيضا  المحول إلى   (8,313,295)  -
 إستبعادات  -    (2,460,069)
 تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية  484,716   (1,995,181)
 الرصيد في نهاية السنة  3,418,594   11,173,458 

 
وللمجموعة الحق في البيع   دينار كويتي مسجلة بأسماء أطرا  اات صلة 231,475بقيمة دفترية  لمتاجرةغرض اب عقاراتتوجد 

 .لصالح المجموعة من الم ك غير موققة والتصر  في العقارات وفقا لتنازالت
 

ان ــة كضمــمرهون دينار كويتي( 9,068,794 – 2016) دينار كويتي 3,187,119غرض المتاجرة بقيمة دفترية بإن عقــارات 
 .(9)إيضا   مرابحاتل دائنو ــمقاب

 

 .تم تحديد القيمة االستردادية المتوقعة للعقارات بغرض المتاجرة بناءا على تقييم من قبل مقيمين مستقلين
 

 متاحة للبيع موجودات مالية  - 6
2016  2017   

 أوراق مالية مسعرة  556,072   608,170 
 أوراق مالية غير مسعرة  151,549   151,549 
 محافظ استقمارية  213,604   224,233 
 983,952   921,225   

 

 يلي:إن الحركة خ ل السنة هي كما 
 2017  2016 

 1,026,652   983,952  الرصيد في بداية السنة
 11,113   - إضافات

 (53,813)  (62,727) التغيرات في القيمة العادلة
 983,952   921,225  الرصيد في نهاية السنة

 

دينار كويتي(  151,549 - 2016دينار كويتي ) 151,549 لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة ألوراق مالية غير مسعرة بمبلغ
 بها لتقدير القيمة العادلة لها  الموجودات المالية  وبالتالي تم إدراجها بالتكلفة. نظرا لعدم توافر طريقة موقوق

 

 إن الموجودات المالية المتاحة للبيع مقومة بالدينار الكويتي.
 

 عقارات استقمارية  - 7
2016  2017   

 بداية السنةالرصيد في   11,310,000   12,746,850 
 إضافات   102,189   78,362 

 (5)إيضا   عقارات بغرض المتاجرةالمحول من   8,313,295   -
-  (1,498,000)  استبعادات  

(1,515,212)   (964,768)  (15التغير في القيمة العادلة )إيضا    
 تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية  235,968   -

 الرصيد في نهاية السنة  17,498,684   11,310,000 
 

دينار كويتي مرهونة مقابل إيجار تمويلي )إيضا   6,322,495دينار كويتي و  9,245,189 عادلةإن عقارات استقمارية بقيمة 
  .دينار كويتي و الشىء دينار كويتي على التوالي( 9,419,000 - 2016( على التوالي )9)إيضا  مرابحات ودائنو ( 10

 

من ها   غير موققة تنازالت وتوجددينار كويتي مسجلة بأسماء أطرا  اات صلة  1,931,000 بقيمة عادلة استقماريةوجد عقارات ت
 .تفيد بملكية الشركة األم لها لصالح الشركة األم األطرا 
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 إن الموجودات المالية المتاحة للبيع مقومة بالدينار الكويتي.
 

 عقارات استقمارية  - 7
2016  2017   
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-  (1,498,000)  استبعادات  

(1,515,212)   (964,768)  (15التغير في القيمة العادلة )إيضا    
 تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية  235,968   -

 الرصيد في نهاية السنة  17,498,684   11,310,000 
 

دينار كويتي مرهونة مقابل إيجار تمويلي )إيضا   6,322,495دينار كويتي و  9,245,189 عادلةإن عقارات استقمارية بقيمة 
  .دينار كويتي و الشىء دينار كويتي على التوالي( 9,419,000 - 2016( على التوالي )9)إيضا  مرابحات ودائنو ( 10

 

من ها   غير موققة تنازالت وتوجددينار كويتي مسجلة بأسماء أطرا  اات صلة  1,931,000 بقيمة عادلة استقماريةوجد عقارات ت
 .تفيد بملكية الشركة األم لها لصالح الشركة األم األطرا 
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  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

26 

 
بإعادة تصني  عقارات بغرض المتاجرة بقيمة  قامت المجموعة  2017أكتوبر  1بموجب قرار مجلس إدارة الشركة األم بتاريا 

إلى عقارات استقمارية حيث أنه تم تأجير تلك العقارات خ ل السنة ألطرا  خارجية وتحصيل  دينار كويتي 8,313,295عادلة 
 .إيرادات منها

 

 .دينار كويتي 89,984غ بمبلتتضمن العقارات االستقمارية تكالي  أعباء تمويل مرسملة 
 
إلى القيمة العادلة للعقارات االستقمارية من قبل مقيمين مرخص لهم ومعتمدين من اوي الخبرة والكفاءة المهنية باستخدام  التوصلتم 

 أسس وأساليب التقييم المتعار  عليها.
 

مع األخا في   البيان التالي فيالمجموعة باستخدام أسس التقييم الموضحة قامت   ارات االستقماريةألغراض تقدير القيمة العادلة للعق
 االستقمارية:االعتبار طبيعة وإستخدام العقارات 

 
 المستوى القاني  أساس التقييم  فئة العقار االستقماري

 9,528,495   مبيعات السوق المقارنة  مباني سكنية
 7,970,189   مبيعات السوق المقارنة  أرض فضاء

     17,498,684 
 

 . ئحة التنفياية لهيئة أسواق المال بشأن تقييم العقارات احستقماريةلالمجموعة باحلتزام باقامت إدارة 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى - 8
2016  2017   

 دائنون   122,275  85,835
 (4)إيضا   مستحق للمساهمين عن تخفيض رأس المال  678,781  878,776
 (4)إيضا  توزيعات  دائنو  177,381  180,015
 مقدماإيرادات مقبوضة   107,270  -
 أجازات موظفين مستحقة  31,142  50,504
 حصة الزكاة المستحقة  30,514  30,514
 ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة  14,800  91,387

 (4عقارات وأراضي )إيضا   دائنو شراء  -  714,636
 المستحقة العلميمؤسسة الكويت للتقدم حصة   -  13,778

 أخرى  61,632  114,625
2,160,070  1,223,795   

 

 مرابحاتدائنو  - 9
2016  2017  

 مرابحاتدائنو  5,963,894   5,774,149 
 يطر  : تكالي  تمويل مستقبلية غير مطفأة (36,964)  (266,932)
 مرابحاتال والقيمة الحالية لدائن 5,926,930   5,507,217 

 
% 3% إلى 2.5 – 2016)% سنوياً 3 % إلى2.5من  للمجموعة يتراو لدائنو المرابحات الممنوحة  تمويلالمعدل أعباء  إن

دد على وتس  للمرابحات المحلية سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزيوللمرابحات األجنبية  فوق سعر خصم الليبورسنوياً( 
  .2018ديسمبر  10في  آخرهادفعات يستحق 

 
 إن المرابحات ممنوحة للمجموعة مقابل رهن الموجودات التالية:

2016  2017  
 (5عقارات بغرض المتاجرة )إيضا   3,187,119   9,068,794 

 (7عقارات استقمارية )إيضا   6,322,495   -
 9,068,794   9,509,614  

 
 إلتزام مقابل إيجار تمويلي - 10

2016  2017  
 عقد تأجير عقار مع وعد بالشراء  4,203,094  4,304,859

 مصاري  إيجارية مؤجلة (33,067)  (52,605)
4,252,254  4,170,027  

 
  وتسدد ةاستقماري اتبالحصول على تسهي ت بنكية تتمقل في التزام مقابل ايجار تمويلي والك لتمويل وشراء عقار المجموعةقامت 

وتتحمل معدل فائدة من ( 7عقارات استقمارية )إيضا  رهن وهي مضمونة ب 2018أكتوبر  1في  آخرها يستحق على دفعات
 .فوق سعر خصم البنك المركزي% سنويا( 3% إلى 2.5من  – 2016)سنويا  %3الى  2.5%
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

27 

 
 رأس المال  -11

دينار  10,000,000 - 2016دينار كويتي ) 10,000,000بمبلغ  س المال المصر  به والمصدر والمدفوع بالكاملأر حدد
 .فلس للسهم وجميع األسهم نقدية 100بقيمة إسمية ( 100,000,000 – 2016)سهم  100,000,000 كويتي( موزعا على

 
بناء على قرار الجمعية العمومية  2016أغسطس  23بتاريا  343791بموجب ماكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 

   تمت الموافقة على ما يلي:2016مايو  18غير العادية المنعقدة بتاريا 
دينار  10,000,000دينار كويتي إلى  20,000,000من المصدر والمدفوع بالكامل تخفيض رأس مال الشركة األم  ( أ

سهم من أسهم الشركة األم بالقيمة األسمية  100,000,000دينار كويتي والك بإلغاء عدد  10,000,000 بمقدار كويتي
 فلس للسهم الواحد وسداد قيمة األسهم الملغاة نقدا للمساهمين المسجلين بسج ت الشركة األم. 100البالغة 

يس الشركة األم ليصبح نصها كاآلتي: "حدد رأس مال ( من عقد تأس6( من النظام األساسي والمادة رقم )5تعديل المادة رقم ) ( ب
فلس وجميع األسهم  100سهم قيمة كل سهم  100,000,000دينار كويتي موزعا على  10,000,000الشركة بمبلغ 

 .نقدية"
 

 إحتياطي إجباري  -12
 قبل األم الشركة بمساهمي الخاص السنة ربح من% 10 تحويل يتم  األم للشركة األساسي والنظام الشركات قانون لمتطلبات وفقا

 اححتياطـي إلى احدارة مجلس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنية العمالة دعم وضريبة العلمي للتقدم الكويت مؤسسة إحتساب حصة
 غير اححتياطي هاا إن .الـمال رأس مـن% 50 اححتياطي رصيد يتجاوز عندما التحويل هاا إيقا  األم للشركة ويجوز  احجباري

لم يتم التحويل لحساب اححتياطي احجباري نظراً  .األم للشركة األساسي والنظام القانون عليها نص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل
 خسارة خ ل السنة.صافي لوجود 

 
 إحتياطي إختياري  -13

 حصة قبل إحتساب األم الشركة بمساهمي الخاص السنة ربح من% 10 تحويل يتم  األم للشركة األساسي النظام لمتطلبات وفقا
 ويجوز  احختياري اححتياطي إلى احدارة مجلس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنية العمالة دعم وضريبة العلمي للتقدم الكويت مؤسسة
لم يتم التحويل لحساب اححتياطي  .احدارة مجلس قترا إ على بناء للمساهمين العمومية الجمعية من بقرار التحويل هاا إيقا 

 خسارة خ ل السنة.صافي نظراً لوجود  احختياري
 

 أسهم خزانة -14
2016  2017   
 عدد األسهم  1,662,964  1,662,964

 النسبة لرسهم المصدرة  %1.66  %1.66
 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(  105,099  111,419
 )بالدينار الكويتي(التكلفة   94,687  94,687

 
% من أسهم الخزانة  وقد نتج عنه أربا  بمبلغ 50(  تم إسترداد 11إيضا  )نتيجة تخفيض راس المال للشركة األم كما هو مبين في 

دينار كويتي تم إدراجها ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع تحت بند إحتياطي أسهم خزانة والاي يمقل الفرق  71,610
 تكلفة أسهم الخزانة وقيمتها احستردادية. بين
 

إن هاا الرصيد  .بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريا البيانات المالية االحتياطياتبتجميد جزء من  المجموعةقامت إدارة 
 إن أسهم الخزانة غير مرهونة. .بأسهم الخزانة شركةالغير قابل للتوزيع طوال فترة إحتفاظ 

 
  استقمارية عقارات خسائرصافي  -15

2016  2017  
 (7التغير في القيمة العادلة لعقارات استقمارية )إيضا   (964,768)  (1,515,212)

-   120,000  (4بيع عقار استقماري )إيضا   ربح 
(1,515,212)  (844,768)  

 

 مصروفات عمومية وإدارية  -16
 .دينار كويتي( 104,364 – 2016دينار كويتي ) 43,719تتضمن المصاري  العمومية واحدارية تكالي  موظفين بمبلغ 

 
 

 ستقماراتاال أربا  صافي - 17
2016  2017   

 توزيعات أربا   45,890   78,203 
 أربا  معام ت تورق   19,975   4,270 
 82,473   65,865   
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لم يتم التحويل لحساب اححتياطي  .احدارة مجلس قترا إ على بناء للمساهمين العمومية الجمعية من بقرار التحويل هاا إيقا 

 خسارة خ ل السنة.صافي نظراً لوجود  احختياري
 

 أسهم خزانة -14
2016  2017   
 عدد األسهم  1,662,964  1,662,964

 النسبة لرسهم المصدرة  %1.66  %1.66
 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(  105,099  111,419
 )بالدينار الكويتي(التكلفة   94,687  94,687

 
% من أسهم الخزانة  وقد نتج عنه أربا  بمبلغ 50(  تم إسترداد 11إيضا  )نتيجة تخفيض راس المال للشركة األم كما هو مبين في 

دينار كويتي تم إدراجها ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع تحت بند إحتياطي أسهم خزانة والاي يمقل الفرق  71,610
 تكلفة أسهم الخزانة وقيمتها احستردادية. بين
 

إن هاا الرصيد  .بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريا البيانات المالية االحتياطياتبتجميد جزء من  المجموعةقامت إدارة 
 إن أسهم الخزانة غير مرهونة. .بأسهم الخزانة شركةالغير قابل للتوزيع طوال فترة إحتفاظ 

 
  استقمارية عقارات خسائرصافي  -15

2016  2017  
 (7التغير في القيمة العادلة لعقارات استقمارية )إيضا   (964,768)  (1,515,212)

-   120,000  (4بيع عقار استقماري )إيضا   ربح 
(1,515,212)  (844,768)  

 

 مصروفات عمومية وإدارية  -16
 .دينار كويتي( 104,364 – 2016دينار كويتي ) 43,719تتضمن المصاري  العمومية واحدارية تكالي  موظفين بمبلغ 

 
 

 ستقماراتاال أربا  صافي - 17
2016  2017   

 توزيعات أربا   45,890   78,203 
 أربا  معام ت تورق   19,975   4,270 
 82,473   65,865   

 
  

 وشركاتها التابعة عامة(ش.م.ك. ) -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

28 

 
 السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األمخسارة  - 18

السهم األساسية بناء على المتوسط  خسارة إن المعلومات الضرورية ححتساب  ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها
 يلي:المرجح لعدد األسهم القائمة خ ل السنة كما 

 

  2017  2016 
 (1,938,838)  (733,665)  صافي خسارة السنة المتعلقة بمساهمي الشركة األم

     
 سهم  سهم  

     :عدد األسهم القائمة
 164,383,562  100,000,000  عدد األسهم المصدرة في بداية السنة   
 (2,733,640)  (1,662,964)  ناقصا : المتوسط المرجح ألسهم الشركة المشترا    
 161,649,922  98,337,036  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة   

 (11.99)  (7.46)  )فلس(خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم 
 

 مكافأة أعضاء مجلس احدارة - 19
عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس احدارة عن السنة   2018مارس  26إقتر  مجلس إدارة الشركة األم بجلسته المنعقدة بتاريا 

 . إن هاا احقترا  خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة األم. 2017ديسمبر  31المالية المنتهيــة في 
 

على عدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس احدارة  2017يونيو  22وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
 .2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 ربا العامة وتوزيعات األالجمعية  - 20

عن السنة المالية المنتهية في  عدم توزيع أربا  نقدية  2018مارس  26بجلستة المنعقدة بتاريا  الشركة األم مجلس إدارة إقتر 
 خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة األم. القترا ا ا. إن ها2017ديسمبر  31

 
البيانات المالية المجمعة للمجموعة  2017 يونيو 22العادية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريا  امةالجمعية الع أعتمدت

مجلس احدارة بعدم توزيع أربا  عن السنة المالية  إقترا   كما وافقت على 2016ديسمبر  31المالية المنتهية في  عن السنة
 .2016ديسمبر  31المنتهية في 

 
 رأس المال العامل - 21

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ االستمرارية  والاي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها من 
 .المجموعةخ ل نشاطها االعتيادي  وال تتضمن البيانات المالية المجمعة أية تعدي ت قد تنتج عن عدم التأكد من استمرارية 

 
دينار كويتي  كما بلغت صافي خسارة السنة  1,195,835  بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2017ديسمبر  31كما في 

 دينار كويتي. 7,225,015دينار كويتي  وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  733,665
 

دينار  8,313,295مبلغ  إعادة تصني ات المتداولة عن الموجودات المتداولة للمجموعة هو إن السبب الرئيسي في زيادة المطلوب
كويتي خ ل السنة من عقارات بغرض المتاجرة إلى عقارت استقمارية نظرا لتغير استخدام تلك العقارات من قبل المجموعة 

 (.7)إيضا  
 

 لها حعادة جدولة وتجديد تسهي تها االئتمانية.إن المجموعة تتفاوض حاليا مع المؤسسات المالية المقرضة 
 

تعتمد على قدرتها على تحقيق أربا  وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل وإعادة جدولة وتجديد تسهي تها إن استمرارية المجموعة 
  وترى إدارة المجموعة أنه على الرغم من الشكوك حول قدرة االئتمانية  إضافة إلى الدعم والتمويل من قبل المساهمين الرئيسيين

اكرها  والاي قد ينتج عنه عدم قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها المجموعة على مواجهة ها  العوامل السابق 
من خ ل نشاطها االعتيادي  فإن لدى إدارة المجموعة توقعات معقولة من أن تلك المؤسسات المالية المقرضة لها سو  تقوم بإعادة 

.قمارات وموجودات المجموعةاستنظرا لجودة   د التسهي ت االئتمانية المجموعةجدولة وتجدي
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 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

30 

 
 المالية المخاطر إدارة - 23

/   مدينين  مستحق من ولدى البنوكفي الصندوق نقد  مقل األولية المالية األدوات بعض االعتيادي نشاطها ضمن المجموعة تستخدم
تعرض ونتيجة لالك فإنها ت    إلتزام مقابل إيجار تمويليمرابحاتدائنين  دائنو ة  موجودات مالية متاحة للبيع  أطرا  اات صلإلى 

 .لها تتعرض التي المخاطر ها  حدارة المالية األدوات مشتقات حاليا المجموعة تستخدم . الللمخاطر المشار إليها أدنا 
 

 الفائدة سعر مخاطر -أ 
الفائردة لموجوداتهرا ومطلوباتهرا الماليرة اات  سرعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاطر المالية األدوات تتعرض

الماليرة قرد ترم احشرارة إليهرا  المطلوبرات استحقاق أو تسعير إعادة خ لها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أسعار الفائدة المتغيرة. إن
 بها. المتعلقة احيضاحات في

 
 المجموعرة مرن ربح على األخرى  المتغيرات قبات مع الفائدة  أسعار في المحتمل المعقول التغير حساسية أقر التالي الجدول يبين
 احقتراض. فائدة معدل تغيير أقر خ ل

 
2017   

بيان األربا  أو  على األقر
  الرصيد   المجمعالخسائر 

 ) النقص / (الزيادة
   الفائدة معدل في

 مرابحاتدائنو   0.5% +  5,926,930  + 29,635 
 التزام مقابل إيجار تمويلي  0.5% +  4,170,027  + 20,850 

       
2016   

بيان األربا  أو  على األقر
  الرصيد   الخسائر المجمع

 ) النقص / (الزيادة
  الفائدة معدل في

2016 

 مرابحاتدائنو   0.5% +  5,507,217  + 27,536 
 التزام مقابل إيجار تمويلي  0.5% +   4,252,254  + 21,261 

 
 ئتماناإل مخاطر -ب 

 إن .اآلخر للطر  مالية خسائر مسببا بالتزاماته الوفاء على المالية األداة أطرا  أحـد قدرة عدم إحتمال خطر هو ئتماناح خطر إن
والمستحق  والمدينين في الصندوق ولدى البنوكفي النقد  أساسا تتمقل ئتماناح المجموعة لمخاطر تعرض قد التي المالية الموجودات

كما يتم إقبات رصيد  .جيدة يةإئتمان سمعة اات مالية مؤسسات مودع لدىلدى البنوك للمجموعة إن النقد  .طرا  اات صلةأمن 
فيما يتعلق بالمدينين محدود نتيجة للعدد  ئتمانإن خطر اح .خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاالمدينين بالصافي بعد 

  .الكبير للعم ء وتوزيعهم على صناعات مختلفة
 
في الصندوق ولدى احسمية للنقد  القيمة هو المقابل الطر  سداد عدم عن الناتج ئتماناح المجموعة لمخاطر لتعرض األعلى الحد إن

   .والمستحق من أطرا  اات صلة والمدينين البنوك
 

 األجنبيةالعملة  مخاطر -جـ 
إن مخاطر العم ت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لردوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار 

الكويتي.  الدينار غير بعم ت تتم التي المعام ت عن والناتجة األجنبية العملة لمخاطر المجموعة صر  العم ت األجنبية. تتعر
المالية.  األدوات لمشتقات استخدامها خ ل من األجنبية العم ت صر  أسعار لتقلبات تعرضها خطر تخفيض ويمكن للمجموعة

 ال بعم ت التعامل لخ  من والك معقول  مستوى في األجنبية العملة لمخاطر التعرض صافي إبقاء على المجموعة وتحرص
  .الكويتي الدينار مقابل جوهري بشكل تتقلب
 

 أسعار صر  العم ت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل في والمعقولة المحتملة التغيرات حساسية التالي البيان يظهر
 .الكويتي الدينار

 
2017   

أقر التغير في سعر 
صر  العملة مقابل 
  الدينار الكويتي

 أرصدة 
  بالعملة األجنبية

 )النقص / (زيادة
 مقابل
   الكويتي الدينار

 جنيه استرليني        
 بيان المركز المالي المجمع:        

 مجموع الموجودات    5% +  23,921,108  ± 486,042
 مجموع المطلوبات    5% +  28,189,362  ± 570,759

 :االخر المجمع بيان األربا  أو الخسائر والدخل الشامل        
 صافي الخسارة للسنة    5% +  929,669  ± 18,183
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 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

31 

 
2016   

أقر التغير في سعر 
صر  العملة مقابل 
  الدينار الكويتي

 أرصدة 
  بالعملة األجنبية

 ) النقص / (زيادة
 مقابل
   الكويتي الدينار

 جنيه استرليني        
 بيان المركز المالي المجمع:        

 مجموع الموجودات    5% +  24,503,131   ± 460,659
 مجموع المطلوبات    5% +  27,841,713   ± 523,424

 بيان األربا  أو الخسائر والدخل الشامل االخر المجمع:        
 صافي الخسارة للسنة    5% +  800,638   ± 16,614

 
 السيولة مخاطر -د 

 هرا  الماليرة. وحدارة براألدوات المتعلقرة التزاماتهرا لسرداد ال زمرة األمروال تروفير على المجموعة مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج
السرريع  مرع تخطريط  للتسرييل القابلرة االسرتقمارات فري وتسرتقمر دوري  بشركل لعم ئهرا الماليرة المقردرة بتقييم المجموعة تقوم المخاطر

وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خ ل االحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسربة وخطروط ائتمران بنكيرة سرارية ومتاحرة ومقابلرة 
 (.26تم احفصا  عن تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية في )إيضا   استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

 
  أدوات الملكيةمخاطر أسعار  -هـ 

إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكيرة كنتيجرة لتغيررات مسرتوى مؤشررات أدوات الملكيرة 
وقيمرة األسرهم بشرركل منفررد. إن التعرررض لمخراطر أسرعار أدوات الملكيررة ينشرأ مررن اسرتقمارات المجموعرة فرري أدوات الملكيرة المصررنفة 

 ينشأ من المحفظة االستقمارية للمجموعة. متاحة للبيعالية مكموجودات 
 

يوضح البيان التالي حساسية التغير المعقول في مؤشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى 
 المجموعة تعرض مؤقر لها كما في تاريا البيانات المالية المجمعة.

 
 2017  2016 

 
التغير في أسعار 
  أدوات الملكية

األقر على األربا  
أو الخسائر والدخل 
الشامل اآلخر 
  المجمع 

التغير في أسعار 
  أدوات الملكية

األقر على األربا  أو 
الخسائر والدخل 

 الشامل اآلخر المجمع 
 41,620 +  %5 +  37,433 +  %5 + بورصة الكويت

 
  العادلة قياس القيمة - 42

 .بالقيمة العادلة في تاريا نهاية الفترة المالية  المتاحة للبيع كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية 
 

لسداد احلتزام من خ ل عملية تجارية بحتة بين أطرا   الممكن دفعهمن بيع األصل أو  المبلغ الممكن است مهتمقل القيمة العادلة 
 التالية:يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد احلتزام بإحدى الطرق  .السوق كما في تاريا القياس

 .من خ ل السوق الرئيسي لرصل أو احلتزام -
 .تزام في حال عدم وجود سوق رئيسيمن خ ل أكقر األسواق ربحية لرصل أو احل -
 

مرن خر ل  المجمعرة يتم تصني  جميع الموجودات والمطلوبات التي يرتم قياسرها أو احفصرا  عنهرا بالقيمرة العادلرة فري البيانرات الماليرة
 : مستوى قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي

 .: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماقلة األول المستوى -
: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما  المستوى القاني -

 .بشكل مباشر أو غير مباشر
 .يم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متا : ويشمل أسس التقي المستوى القالث -
 

 العادلة:يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة 
 

2017   
   المستوى األول

 موجودات مالية متاحه للبيع   769,676
 

2016   
   المستوى األول

 موجودات مالية متاحه للبيع   832,403 
 

  

 تها التابعةاوشرك ش.م.ك. )عامة( -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

30 

 
 المالية المخاطر إدارة - 23

/   مدينين  مستحق من ولدى البنوكفي الصندوق نقد  مقل األولية المالية األدوات بعض االعتيادي نشاطها ضمن المجموعة تستخدم
تعرض ونتيجة لالك فإنها ت    إلتزام مقابل إيجار تمويليمرابحاتدائنين  دائنو ة  موجودات مالية متاحة للبيع  أطرا  اات صلإلى 

 .لها تتعرض التي المخاطر ها  حدارة المالية األدوات مشتقات حاليا المجموعة تستخدم . الللمخاطر المشار إليها أدنا 
 

 الفائدة سعر مخاطر -أ 
الفائردة لموجوداتهرا ومطلوباتهرا الماليرة اات  سرعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاطر المالية األدوات تتعرض

الماليرة قرد ترم احشرارة إليهرا  المطلوبرات استحقاق أو تسعير إعادة خ لها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أسعار الفائدة المتغيرة. إن
 بها. المتعلقة احيضاحات في

 
 المجموعرة مرن ربح على األخرى  المتغيرات قبات مع الفائدة  أسعار في المحتمل المعقول التغير حساسية أقر التالي الجدول يبين
 احقتراض. فائدة معدل تغيير أقر خ ل

 
2017   

بيان األربا  أو  على األقر
  الرصيد   المجمعالخسائر 

 ) النقص / (الزيادة
   الفائدة معدل في

 مرابحاتدائنو   0.5% +  5,926,930  + 29,635 
 التزام مقابل إيجار تمويلي  0.5% +  4,170,027  + 20,850 

       
2016   

بيان األربا  أو  على األقر
  الرصيد   الخسائر المجمع

 ) النقص / (الزيادة
  الفائدة معدل في

2016 

 مرابحاتدائنو   0.5% +  5,507,217  + 27,536 
 التزام مقابل إيجار تمويلي  0.5% +   4,252,254  + 21,261 

 
 ئتماناإل مخاطر -ب 

 إن .اآلخر للطر  مالية خسائر مسببا بالتزاماته الوفاء على المالية األداة أطرا  أحـد قدرة عدم إحتمال خطر هو ئتماناح خطر إن
والمستحق  والمدينين في الصندوق ولدى البنوكفي النقد  أساسا تتمقل ئتماناح المجموعة لمخاطر تعرض قد التي المالية الموجودات

كما يتم إقبات رصيد  .جيدة يةإئتمان سمعة اات مالية مؤسسات مودع لدىلدى البنوك للمجموعة إن النقد  .طرا  اات صلةأمن 
فيما يتعلق بالمدينين محدود نتيجة للعدد  ئتمانإن خطر اح .خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاالمدينين بالصافي بعد 

  .الكبير للعم ء وتوزيعهم على صناعات مختلفة
 
في الصندوق ولدى احسمية للنقد  القيمة هو المقابل الطر  سداد عدم عن الناتج ئتماناح المجموعة لمخاطر لتعرض األعلى الحد إن

   .والمستحق من أطرا  اات صلة والمدينين البنوك
 

 األجنبيةالعملة  مخاطر -جـ 
إن مخاطر العم ت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لردوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار 

الكويتي.  الدينار غير بعم ت تتم التي المعام ت عن والناتجة األجنبية العملة لمخاطر المجموعة صر  العم ت األجنبية. تتعر
المالية.  األدوات لمشتقات استخدامها خ ل من األجنبية العم ت صر  أسعار لتقلبات تعرضها خطر تخفيض ويمكن للمجموعة

 ال بعم ت التعامل لخ  من والك معقول  مستوى في األجنبية العملة لمخاطر التعرض صافي إبقاء على المجموعة وتحرص
  .الكويتي الدينار مقابل جوهري بشكل تتقلب
 

 أسعار صر  العم ت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل في والمعقولة المحتملة التغيرات حساسية التالي البيان يظهر
 .الكويتي الدينار

 
2017   

أقر التغير في سعر 
صر  العملة مقابل 
  الدينار الكويتي

 أرصدة 
  بالعملة األجنبية

 )النقص / (زيادة
 مقابل
   الكويتي الدينار

 جنيه استرليني        
 بيان المركز المالي المجمع:        

 مجموع الموجودات    5% +  23,921,108  ± 486,042
 مجموع المطلوبات    5% +  28,189,362  ± 570,759

 :االخر المجمع بيان األربا  أو الخسائر والدخل الشامل        
 صافي الخسارة للسنة    5% +  929,669  ± 18,183
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

31 

 
2016   

أقر التغير في سعر 
صر  العملة مقابل 
  الدينار الكويتي

 أرصدة 
  بالعملة األجنبية

 ) النقص / (زيادة
 مقابل
   الكويتي الدينار

 جنيه استرليني        
 بيان المركز المالي المجمع:        

 مجموع الموجودات    5% +  24,503,131   ± 460,659
 مجموع المطلوبات    5% +  27,841,713   ± 523,424

 بيان األربا  أو الخسائر والدخل الشامل االخر المجمع:        
 صافي الخسارة للسنة    5% +  800,638   ± 16,614

 
 السيولة مخاطر -د 

 هرا  الماليرة. وحدارة براألدوات المتعلقرة التزاماتهرا لسرداد ال زمرة األمروال تروفير على المجموعة مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج
السرريع  مرع تخطريط  للتسرييل القابلرة االسرتقمارات فري وتسرتقمر دوري  بشركل لعم ئهرا الماليرة المقردرة بتقييم المجموعة تقوم المخاطر

وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خ ل االحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسربة وخطروط ائتمران بنكيرة سرارية ومتاحرة ومقابلرة 
 (.26تم احفصا  عن تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية في )إيضا   استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

 
  أدوات الملكيةمخاطر أسعار  -هـ 

إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكيرة كنتيجرة لتغيررات مسرتوى مؤشررات أدوات الملكيرة 
وقيمرة األسرهم بشرركل منفررد. إن التعرررض لمخراطر أسرعار أدوات الملكيررة ينشرأ مررن اسرتقمارات المجموعرة فرري أدوات الملكيرة المصررنفة 

 ينشأ من المحفظة االستقمارية للمجموعة. متاحة للبيعالية مكموجودات 
 

يوضح البيان التالي حساسية التغير المعقول في مؤشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى 
 المجموعة تعرض مؤقر لها كما في تاريا البيانات المالية المجمعة.

 
 2017  2016 

 
التغير في أسعار 
  أدوات الملكية

األقر على األربا  
أو الخسائر والدخل 
الشامل اآلخر 
  المجمع 

التغير في أسعار 
  أدوات الملكية

األقر على األربا  أو 
الخسائر والدخل 

 الشامل اآلخر المجمع 
 41,620 +  %5 +  37,433 +  %5 + بورصة الكويت

 
  العادلة قياس القيمة - 42

 .بالقيمة العادلة في تاريا نهاية الفترة المالية  المتاحة للبيع كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية 
 

لسداد احلتزام من خ ل عملية تجارية بحتة بين أطرا   الممكن دفعهمن بيع األصل أو  المبلغ الممكن است مهتمقل القيمة العادلة 
 التالية:يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد احلتزام بإحدى الطرق  .السوق كما في تاريا القياس

 .من خ ل السوق الرئيسي لرصل أو احلتزام -
 .تزام في حال عدم وجود سوق رئيسيمن خ ل أكقر األسواق ربحية لرصل أو احل -
 

مرن خر ل  المجمعرة يتم تصني  جميع الموجودات والمطلوبات التي يرتم قياسرها أو احفصرا  عنهرا بالقيمرة العادلرة فري البيانرات الماليرة
 : مستوى قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي

 .: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماقلة األول المستوى -
: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما  المستوى القاني -

 .بشكل مباشر أو غير مباشر
 .يم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متا : ويشمل أسس التقي المستوى القالث -
 

 العادلة:يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة 
 

2017   
   المستوى األول

 موجودات مالية متاحه للبيع   769,676
 

2016   
   المستوى األول

 موجودات مالية متاحه للبيع   832,403 
 

  

 تها التابعةاوشرك ش.م.ك. )عامة( -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

32 

 
ديسمبر  فان القيمة العادلة لردوات المالية تقارب قيمتها الدفترية  بإستقناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع  31كما في 

أن القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية تقارب (. لقد قدرت إدارة المجموعة 6والمسجلة بالتكلفة كما هو مبين في إيضا  )
 قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق ها  األدوات المالية.

 
 لم تتم أي تحوي ت ما بين المستويات خ ل السنة.

 
أساس دوري  تحدد المجموعة ما إاا كانت على  المجمعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم احعترا  بها في البيانات المالية

هناك تحوي ت قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل والك عن طريق إعادة تقدير أساس التصني  )إستنادا إلى أقل مستوى 
 مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

 
 .(7)رات االستقمارية في إيضا  تم احفصا  عن القيمة العادلة للعقا

 
 الموارد المالية مخاطر إدارة - 52

 ومنافرـع األسرهم لحراملي عوائد لتوفير والك على احستمرار  قدرتها على المحافظة هو مواردها المالية إدارة عند المجموعة هد  إن
   الموارد المالية. تلك لتخفيض إعباء خدمةللموارد المالية  مقالي هيكل على للمحافظة وكالك الخارجيين  للمستخدمين

 
 تخفريض للمسراهمين  المدفوعرة النقديرة التوزيعرات مبرالغ تنظريم للمجموعرة يمكرن المالية الهيكل المقالي للموارد  لتعديل أو وللمحافظة

 جديدة.  قروض علـى الحصول أو قروض سداد  الديون لتخفيض الموجودات بيع بعض  جديدة أسهم إصدار  المال المدفوع رأس
 

 بالمقارنة بالشركات األخرى في نفس المجال  تقوم المجموعة بمراقبة مواردها المالية بناءاً علرى نسربة الردين إلرى المروارد الماليرة. يرتم
تحديد ها  النسبة باحتساب صافي الديون مقسوما على اجمالي الموارد المالية. يتم احتسراب صرافي الرديون كإجمرالي االقترراض ناقصرا 

. ويتم احتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية التي تظهر في بيان المركز المالي المجمرع مضرافا وق ولدي البنوكفي الصندنقد 
 إليها صافي الديون.

 
 :إجمالي الموارد المالية مما يلي يتكون المالية لغرض إدارة مخاطر الموارد 

  2017  2016 
 5,507,217  5,926,930  مرابحاتدائنو 

  4,252,254  4,170,027  التزام مقابل ايجار تمويلي
 (711,771)  (216,981)  ولدى البنوك نقد في الصندوق : يخصم

 9,047,700  9,879,976  صافي الديون
 10,938,896  10,297,171  الملكية مجموع حقوق

 19,986,596  20,177,147  إجمالى الموارد المالية
 %45.27  48.97%  الموارد الماليةالدين إلى صافي نسبة 

 
 والمطلوبات الماليةتحليل استحقاق الموجودات  -  26

علررى توقررع  والمطلوبررات بنرراءً الجرردول التررالي يلخررص اسررتحقاق موجررودات ومطلوبررات المجموعررة. تررم تحديررد اسررتحقاقات الموجررودات 
بناًء علرى تقردير  وعقارات بغرض المتاجرةعقارات استقمارية  للبيع استردادها او تسويتها. يستند استحقاق الموجودات المالية المتاحة 

 احدارة لسيولة ها  الموجودات.
 

 كما يلي:  والمطلوبات الماليةجدول االستحقاق الخاص بالموجودات 
  2017 

 الموجودات
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
 216,981  -  -  216,981  البنوكفي الصندوق ولدى نقد 

 335,675  -  335,675  -  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 124,489  -  124,489  -  مستحق من أطرا  اات صلة

 3,418,594  -  3,418,594  -  عقارات بغرض المتاجرة 
 921,225  921,225  -  -  متاحة للبيع موجودات مالية

 17,498,684  17,498,684  -  -  عقارات استقمارية
 5,893  5,893  -  -  ممتلكات ومعدات

 22,521,541  18,425,802  3,878,758  216,981  مجموع الموجودات
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 تها التابعةاوشرك ش.م.ك. )عامة( -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

32 

 
ديسمبر  فان القيمة العادلة لردوات المالية تقارب قيمتها الدفترية  بإستقناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع  31كما في 

أن القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية تقارب (. لقد قدرت إدارة المجموعة 6والمسجلة بالتكلفة كما هو مبين في إيضا  )
 قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق ها  األدوات المالية.

 
 لم تتم أي تحوي ت ما بين المستويات خ ل السنة.

 
أساس دوري  تحدد المجموعة ما إاا كانت على  المجمعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم احعترا  بها في البيانات المالية

هناك تحوي ت قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل والك عن طريق إعادة تقدير أساس التصني  )إستنادا إلى أقل مستوى 
 مدخ ت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

 
 .(7)رات االستقمارية في إيضا  تم احفصا  عن القيمة العادلة للعقا
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 ومنافرـع األسرهم لحراملي عوائد لتوفير والك على احستمرار  قدرتها على المحافظة هو مواردها المالية إدارة عند المجموعة هد  إن
   الموارد المالية. تلك لتخفيض إعباء خدمةللموارد المالية  مقالي هيكل على للمحافظة وكالك الخارجيين  للمستخدمين

 
 تخفريض للمسراهمين  المدفوعرة النقديرة التوزيعرات مبرالغ تنظريم للمجموعرة يمكرن المالية الهيكل المقالي للموارد  لتعديل أو وللمحافظة

 جديدة.  قروض علـى الحصول أو قروض سداد  الديون لتخفيض الموجودات بيع بعض  جديدة أسهم إصدار  المال المدفوع رأس
 

 بالمقارنة بالشركات األخرى في نفس المجال  تقوم المجموعة بمراقبة مواردها المالية بناءاً علرى نسربة الردين إلرى المروارد الماليرة. يرتم
تحديد ها  النسبة باحتساب صافي الديون مقسوما على اجمالي الموارد المالية. يتم احتسراب صرافي الرديون كإجمرالي االقترراض ناقصرا 

. ويتم احتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية التي تظهر في بيان المركز المالي المجمرع مضرافا وق ولدي البنوكفي الصندنقد 
 إليها صافي الديون.

 
 :إجمالي الموارد المالية مما يلي يتكون المالية لغرض إدارة مخاطر الموارد 

  2017  2016 
 5,507,217  5,926,930  مرابحاتدائنو 

  4,252,254  4,170,027  التزام مقابل ايجار تمويلي
 (711,771)  (216,981)  ولدى البنوك نقد في الصندوق : يخصم

 9,047,700  9,879,976  صافي الديون
 10,938,896  10,297,171  الملكية مجموع حقوق

 19,986,596  20,177,147  إجمالى الموارد المالية
 %45.27  48.97%  الموارد الماليةالدين إلى صافي نسبة 

 
 والمطلوبات الماليةتحليل استحقاق الموجودات  -  26

علررى توقررع  والمطلوبررات بنرراءً الجرردول التررالي يلخررص اسررتحقاق موجررودات ومطلوبررات المجموعررة. تررم تحديررد اسررتحقاقات الموجررودات 
بناًء علرى تقردير  وعقارات بغرض المتاجرةعقارات استقمارية  للبيع استردادها او تسويتها. يستند استحقاق الموجودات المالية المتاحة 

 احدارة لسيولة ها  الموجودات.
 

 كما يلي:  والمطلوبات الماليةجدول االستحقاق الخاص بالموجودات 
  2017 

 الموجودات
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
 216,981  -  -  216,981  البنوكفي الصندوق ولدى نقد 

 335,675  -  335,675  -  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 124,489  -  124,489  -  مستحق من أطرا  اات صلة

 3,418,594  -  3,418,594  -  عقارات بغرض المتاجرة 
 921,225  921,225  -  -  متاحة للبيع موجودات مالية

 17,498,684  17,498,684  -  -  عقارات استقمارية
 5,893  5,893  -  -  ممتلكات ومعدات

 22,521,541  18,425,802  3,878,758  216,981  مجموع الموجودات
         

  

 تها التابعةاوشرك ش.م.ك. )عامة( -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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  2017 

 
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
         المطلوبات 

 1,223,797  -  1,046,416  177,381  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5,926,930  -  5,926,930  -  مرابحاتدائنو 

 4,170,027    4,170,027  -  إلتزام مقابل إيجار تمويلي
 857,734  857,734  -  -  مستحق الى أطرا  اات صلة
 45,884  45,884  -  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 12,224,372  903,618  11,143,373  177,381  مجموع المطلوبات 
 
 

  2016 

 الموجودات
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
  711,771  -  -  711,771  في الصندوق ولدى البنوكنقد 

  420,522  -  420,522  -  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 209,055  -  209,055  -  مستحق من أطرا  اات صلة

 11,173,458  -  11,173,458  -  عقارات بغرض المتاجرة 
 983,952  983,952  -  -  متاحة للبيع موجودات مالية

  11,310,000  11,310,000  -  -  عقارات استقمارية
  8,983  8,983  -  -  ممتلكات ومعدات

 24,817,741  12,302,935  11,803,035  711,771  مجموع الموجودات
         
  2016 

 
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
         المطلوبات 

 2,160,070  -  1,980,055  180,015  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5,507,217  5,507,217  -  -  مرابحاتدائنو 

 4,252,254  -  4,252,254  -  إلتزام مقابل إيجار تمويلي
 1,886,120  -  -  1,886,120  مستحق الى أطرا  اات صلة
 73,184  73,184  -  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 13,878,845  5,580,401  6,232,309  2,066,135  مجموع المطلوبات 
 

 إنهاء وحل شركة تابعة - 27
بموجب محضر اجتماع الشركاء لشركة مساكن الخيران للتجـارة العامـة   2017ديسمبر  31خ ل السنة المالية المنتهية في 

ا.م.م. )شركة تابعة(  تم االتفاق بين الشركاء على إنهاء وحل الشركة القائمة باسم شركة مساكن الخيران للتجـارة  -والمقــاوالت 
م التنازل عن االسم التجاري لصالح المجموعة %  ويت50.00ا.م.م. والمملوكة لصالح المجموعة بنسبة  -العامـة والمقــاوالت 

 باعتبار أنها صاحبة االسم التجاري.
 

دينار كويتي لصالح أحد الشرركاء  علرى  189,051  قامت المجموعة بدفع مبلغ 2017ديسمبر  31وخ ل السنة المالية المنتهية في 
المجموعة. ترم التوقر  عرن تجميرع الشرركة التابعرة اعتبرارا مرن  أن يقوم هاا الشريك بتسوية باقي حسابات الشركاء وعليه تم ابراء امة

وهو تاريا محضر اجتماع الشركاء في الشركة التابعة واعتبار الك تاريا فقد السيطرة. حتى تراريا البيانرات  2017يونيو  13تاريا 
الشرركة التابعرة لرم ينرتج عنره أي أقرر علرى بيران  المالية المجمعة الحالية لم يتم إنهراء وحرل الشرركة التابعرة نهائيراً. إن قررار إنهراء وحرل

 األربا  أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع.
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شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك )عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2017

 تها التابعةاوشرك ش.م.ك. )عامة( -شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2017ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

33 

 
  2017 

 
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
         المطلوبات 

 1,223,797  -  1,046,416  177,381  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5,926,930  -  5,926,930  -  مرابحاتدائنو 

 4,170,027    4,170,027  -  إلتزام مقابل إيجار تمويلي
 857,734  857,734  -  -  مستحق الى أطرا  اات صلة
 45,884  45,884  -  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 12,224,372  903,618  11,143,373  177,381  مجموع المطلوبات 
 
 

  2016 

 الموجودات
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
  711,771  -  -  711,771  في الصندوق ولدى البنوكنقد 

  420,522  -  420,522  -  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 209,055  -  209,055  -  مستحق من أطرا  اات صلة

 11,173,458  -  11,173,458  -  عقارات بغرض المتاجرة 
 983,952  983,952  -  -  متاحة للبيع موجودات مالية

  11,310,000  11,310,000  -  -  عقارات استقمارية
  8,983  8,983  -  -  ممتلكات ومعدات

 24,817,741  12,302,935  11,803,035  711,771  مجموع الموجودات
         
  2016 

 
الى 1من    

شهور 3   
إلى 3من    

شهر 12   
 

 اكقر من سنة
  

 المجموع
         المطلوبات 

 2,160,070  -  1,980,055  180,015  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5,507,217  5,507,217  -  -  مرابحاتدائنو 

 4,252,254  -  4,252,254  -  إلتزام مقابل إيجار تمويلي
 1,886,120  -  -  1,886,120  مستحق الى أطرا  اات صلة
 73,184  73,184  -  -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 13,878,845  5,580,401  6,232,309  2,066,135  مجموع المطلوبات 
 

 إنهاء وحل شركة تابعة - 27
بموجب محضر اجتماع الشركاء لشركة مساكن الخيران للتجـارة العامـة   2017ديسمبر  31خ ل السنة المالية المنتهية في 

ا.م.م. )شركة تابعة(  تم االتفاق بين الشركاء على إنهاء وحل الشركة القائمة باسم شركة مساكن الخيران للتجـارة  -والمقــاوالت 
م التنازل عن االسم التجاري لصالح المجموعة %  ويت50.00ا.م.م. والمملوكة لصالح المجموعة بنسبة  -العامـة والمقــاوالت 

 باعتبار أنها صاحبة االسم التجاري.
 

دينار كويتي لصالح أحد الشرركاء  علرى  189,051  قامت المجموعة بدفع مبلغ 2017ديسمبر  31وخ ل السنة المالية المنتهية في 
المجموعة. ترم التوقر  عرن تجميرع الشرركة التابعرة اعتبرارا مرن  أن يقوم هاا الشريك بتسوية باقي حسابات الشركاء وعليه تم ابراء امة

وهو تاريا محضر اجتماع الشركاء في الشركة التابعة واعتبار الك تاريا فقد السيطرة. حتى تراريا البيانرات  2017يونيو  13تاريا 
الشرركة التابعرة لرم ينرتج عنره أي أقرر علرى بيران  المالية المجمعة الحالية لم يتم إنهراء وحرل الشرركة التابعرة نهائيراً. إن قررار إنهراء وحرل

 األربا  أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع.
 


