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 المقدمة:

على مدى أھمیة االلتزام بقواعد الحوكمة ودورھا الجوھري والممارسات   "الشركة" لدولیة للتطویر العقاريشركة المساكن ا دراكا من  مجلس إدارةإ
اب المصالح صحأوایمانا منھ بوجود نظام حوكمة مالئم وفعال للشركة أمر بالغ األھمیة، حیث یعزز ثقة المساھمین والمستثمرین وكافة  المتعلقة بذلك

 تباع اللوائح والنظم الخاصة بحوكمة الشركات الصادر عن ھیئة أسواق المالإان التابعة لمجلس اإلدارة وحزمة التقاریر و من خالل متابعة أداء اللج
ً "الھیئة" مات تعلیلاقوانین وال منر لتزامھــا بكافــة القوانیــن والنظــم ذات الصلــة، ال سیما كل ما یصدُ إعلــى التأكــد مــن  ، وتحــرص الشركة دومــا

 الصادرة من ھیئة اسواق المال ووزارة التجارة وكذلك بورصة الكویت وغیرھا من الجھات الرقابیة والتنظیمیة، كمــا تحرص الشــركة علــى
 .اھمینستحدیــث النظــم واللوائــح الداخلیــة بمــا یتماشى مع التطورات التشریعیة والتنظیمیة ومطالب السوق والذي یحقق مصالح الشركة والم

،قامت الشركة بتعزیز مبدأ الشفافیة والنزاھة من خالل التواصل اإلیجابي والبناء مع كافة موظفي وإدارات الشركة من أجل  2018 العامخــالل 
ل في الوصول إلى أعلى درجات الوعي واإلدراك لمتطلبات الحوكمة وجعل إطار الحوكمة ضمن ثقافة الشركة . كما لمجلس اإلدارة الدورالفعا

ى لتطبیقات إطار عمل الحوكمة من خالل متابعة كافة اإلدارات والقرارات الصادرة عنھا وتأكید الوعي الكافي لكافة اصحاب المصالح  ومنھا ع
جابي على یسبیل المثال ال الحصر اإلفصاح طبقاً لتعلیمات الھیئة إیماناً من مجلس اإلدارة بضرورة التواصل مع اصحاب المصالح لما لھا من أثر ا

 الشركة. 
نمیة ل في تتم تقییم أداء مجلــس اإلدارة و أعضائــھا عن طریق مؤشرات األداء طبقاً إلطار الحوكمة، كما كان للجنة الترشیحات والمكافات دور فعا

 مھارات أعضاء مجلس اإلدارة لتقدیم أفضل البرامج التدریبیة لھم.
القیة داخل الشركة یعد أحد الركائز األساسیة لتنفیذ أعمال الشركة، لذا فإن الشركة تولي اھتمام بضرورة إن تعزیز ثقافة السلوك المھني والقیم األخ

ة للشركة خلیالتحقق من التزام كافة العاملین بالشركة سواء أعضاء مجلس اإلدارة، أو اإلدارة التنفیذیة، أو العاملین بھا بالسیاسات واللوائح الدا
والرقابیة من خالل تطبیق واتباع میثاق العمل واألخالق باإلضافة إلى آلیات الحد من تعارض المصالح، وااللتزام بھذا المیثاق والمتطلبات القانونیة 

 یكفل الحمایة واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح وتشجیعھم علي متابعة أنشطة الشركة المختلفة. 

القاعدة األولى 
بناء ھیكل متوازن لمجلس اإلدارة 

اإلدارة  مجلس تشكیل •

 تنفیذیین،ال غیر األعضاء من اإلدارة مجلس أعضاء غالبیة یكون أن مراعاة مع الشركة، ونشاط طبیعة مع یتناسب بھیكل المجلس تشكیل اتسم •
 لمكافات،وا رشیحاتمن لجنة الت اإلدارة مجلس انلج تتألف.  منھ المنبثقة لیتالئم مع عدد اللجان األعضاء من الكافي العدد المجلس كما یضم

 .وواجباتھا ومسؤولیاتھا  وصالحیاتھا  عملھا مجال تحدد و لوائح   مواثیق اللجان ھذه من لجنة ولكل المخاطر، إدارة ولجنة التدقیق، ولجنة
 التنوعب جماعیة، المجلس وبصورة ھیكل ویتسم. ثالث سنوات لمدة للشركة العامة الجمعیة أعضاء تم انتخابھم في  سبعة من لسیتكون المج

متضمناً ذلك اإللمام بالجوانب القانونیة والحوكمة والرقابة الداخلیة  الشركة، فیھ تعمل الذي القطاع في والمعرفة والمؤھالت  الخبرات في
وإدارة المخاطر واإلدارة المالیة واالقتصادیة ، وكذلك الجوانب التخطیط االستراتیجي. 

لجنة الترشیحات 
 والمكافات 

لجنة إدارة 
 المخاطر 

 لجنة التدقیق 

إدارة التدقیق 
 إدارة المخاطر الداخلي

 واإللتزام

 اإلدارة التنفیذیة 

ساھمونالمُ   

 مجلس اإلدارة 
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 -:2018خالل العام  الشركة إدارة مجلس جتماعاتإ •

 الشركة. إدارة مجلس اجتماعات محاضر وحفظ وتنسیق تسجیل •
عن طریق وصف وظیفي محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقد أوكلت لھ مھمة حفظ وتنسیق  1/6/2016تم تعیینھ في  أمین سر المجلس •

جتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة إحیث قام أمین سر مجلس اإلدارة بإنشاء سجل خاص تدون فیھ محاضر  ُمعتمد من قٍبل مجلس اإلدارة
مناقشات إعداد محاضر بالم بیقوأنھُ باإلضافة إلى  جتماع وتاریخھ وساعة بدایتھ ونھایتھ وذلكجتماع ومبیناً بھ مكان اإلللسنة المنعقد فیھا اإل

إلیھا.  كما یتم حفظ الملفات إلكترونیاً لسھولة الرجوع ،والمداوالت بما فیھا عملیات التصویت

 االسم
تصنیف العضو (تنفیذي/ 
غیر تنفیذي/ مستقل)، 

 أمین سر
تاریخ االنتخاب/  المؤھل العلمي والخبرة العملیة

تعیین 

رئیس مجلس االدارة المخیزیم عبدالعزیز عادل السید/ 

 جامعة الكویت –المدنیة  بكالوریس الھندسة .1
 مدیر عام شركة المنال للتجارة العامة والمقاوالت. .2
 مھندس مدني بشركة المدیر الكویتي. .3
 مھندس مدني ببلدیة الكویت. .4

18/5/2016 

 الرومي أحمد حمد عادل   السید/

مجلس  نائب رئیس
ونائب الرئیس  اإلدارة

 التنفیذي

 الھولندیة المملكة – الھاي جامعة من والمصرفیة یةالمال العلوم في الدكتورة شھادة على حاصل .1
10/10/2017 البحرین – الخلیجیة الجامعة من والمصرفیة المالیة العلوم في الماجستیر شھادة على حاصل .2

 المھندسة/ غصون غسان الخالد
 - عضو مجلس االدارة

 غیر تنفیذي

1. (Executive Master In MBA)Thunderbird School of Global Management  
2. MBS -  ماجستیر في علوم البناء- University of Southern California 
 –بكالوریس في الھندسة المدنیة، إدارة اإلنشاءات جامعة الكویت  .3
 نائب الرئیس التنفیذي لشركة أسیكو للصناعات.  .4

 عام من الخبرة في مجال الصناعة ومواد البناء. 16 .5

18/5/2016 

 بو لغدأ السید/ حسام سالم
 - عضو مجلس االدارة

 غیر تنفیذي
1. MBA - Liverpool university 
 .المالیة واألمور والخارجي الداخلي والتدقیق المحاسبة مجال في عام28 .2

18/5/2016 

 مستقلعضو  یوسف محمد یوسف القطاميالسید/ 

 :حاص على شھادة .1

PORTSMOUTH UNIVERSITY UK 2003 Business Information Technology BSc. 

 .عام في المجال العقاري 14خبرة  .2

26/6/2018 

 السید / ماجد سلمان محمد العدواني
 – عضو مجلس االدارة

 تنفیذي غیر تنفیذي
 حاصل على شھادة الثانویة العامة .1
 خبرة في أعمال حرة متفرقة ومتنوعة ومنھا التقییم العقاري .2

26/6/2018 

لى لیسانس حقوق حاصل ع .1 أمین سر السید/ معتز طاھر الجزار
 CCGOحاصل على شھادة مسؤول حوكمة الشركات  .2

1/6/2016 

 رقم رقم اإلجتماع
1 

 رقم
2 

 رقم
3 

 رقم
4 

 رقم
5 

 رقم
6 

 رقم
7 

 رقم
8 

 رقم
9 

 رقم
10 

 رقم
11 

 رقم
12 

 رقم
13 

رقم   
14 

 26 تاریخ اإلجتماع إجمالي
 مارس

27 
 مارس

13 
 مایو

15 
 مایو

15 
 مایو

17 
 مایو

24 
 مایو

19 
 یونیو

 28 
 یونیو

2 
 أغسطس

14 
 أغسطس

28 
 أغسطس

18 
 أكتوبر

14 
 نوفمبر

 وصفتھسم عضو مجلس اإلدارة ا

عادل عبدالعزیز المخیزیم  السید/
 14 رئیس مجلس اإلدارة -

  الرومي أحمد حمد عادل/  الدكتور
 - نائب رئیس مجلس اإلدارة–

 تنفیذي
14 

غصون غسان الخالد / مھندسة ال
 14غیر تنفیذي  عضو  -

 -  حسام سالم أبو لغد / سید ال
 تنفیذي غیرعضو 

14 

یوسف  یوسف محمدالسید/ 
  4 اإلنتخابقبل  عضو  مستقل  -القطامي  

السید / ماجد سلمان محمد 
  5 اإلنتخاب قبل العدواني  – عضو غیر تنفیذي 

الجدول أدناه یوضح المؤھالت والخبرات العملیة ألعضاء المجلس اإلدارة وتاریخ انتخابھم. •
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 الثانیة القاعدة
 والمسؤولیات للمھام السلیم التحدید

 لإلدارة تفویضھا یتم والصالحیات التي السلطات وكذلك التنفیذیة، واإلدارة اإلدارة مجلس من أعضاء كل وواجبات ومسؤولیات، مھام، •
 التنفیذیة.
، الكاملة بما یضمن االستقاللیة وذلك واإلدارة التنفیذیة اإلدارة مجلس بین فیما االختصاصات فـي واضح فصل شركة المساكن الدولیةلدى  إن •

 . 1/2016ورد في تعلیمات ھیئة أسواق المال وقانون الشركات ، وذلك طبقاً لما االضطالع بمسؤولیاتھ كاملة اإلدارة لمجلس یتسنى حتى
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بشكل واضح في السیاسات واللوائح واألوصاف  أعضاء قامت الشركة بتحدید مھام ومسؤولیات كل منحیث  •

 .التنفیذیةمجلس اإلدارة واإلدارة  من لطات بین كلً عتمدة بما یعكس التوازن في الصالحیات والفصل في السُ الوظیفیة المُ 
 :2018 إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام •
 -إنجازات مجلس اإلدارة في مجال تطبیق نظام حوكمة الشركات: •

طبقة ومواكبة الممارسات الرائدة والم شركةبما یتناسب مع الھیكلة التنظیمیة لل شركةمراجعة وتطویر سیاسات ولوائح الحوكمة على مستوى ال •
 المیاً في مجاالت الحوكمة.ع

 جراء التقییم الذاتي لألعضاء.إاجراء مراجعة وتقییم لفعالیة اعمال مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھا و •
 -:األستثمار في مجال إنجازات مجلس اإلدارة •

 احدى دور االشراف . ت والعقد مع احدى شركات المقاوالتطویر مشروع ارض المھبولة ( بناء مجمع استثماري تجاري ) وتوقیع  •

 :مجلس اإلدارةلجان تشكیل  •

لجنة التدقیق:  •
مجلس اإلدارة في  والمتمثل في مساندة سنوات، تقوم اللجنة بدورھا الرقابي 3ولمدة  30/6/2016تم تشكیل لجنة التدقیق بتاریخ  •

 إلى اإلشراف على إعداد , باإلضافةشركةلل قیق الخارجيالداخلي والتد واستقاللیة عملیات التدقیق واإلشراف على كفاءة الرقابة
 البیانات المالیة الدوریة والتقاریر الرقابیة األخرى ، والتأكد من كفایة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في الشركة.

) اجتماعات كما ھو موضح بالجدول أدناه : 8بعدد ( 2018وقد اجتمعت اللجنة خالل عام 
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 2018الجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل عدد ا

 تاریخ االجتماع رقم االجتماع

)1/2018( 11-Jan-18 

)2/2018( 26-Mar-18 

)3/2018( 28-Mar-18 

)4/2018( 15-May-18 

)5/2018( 13-Aug-18 

)6/2018( 14-Nov-18 

)7/2018( 20-Dec-18 

)8/2018( 26-Dec-18 

 2018قیق خالل العام مھام وإنجازات لجنة التد •
 ازات اللجنة على األمور التالیة:، وقد اشتملت أھم انج 2018قامت اللجنة بالعدید من االنجازات خالل عام   •

.اعداد تقریر لجنة التدقیق ورفعھ لمجلس االدارة العتماده وتالوتھ في الجمعیة العامة للشركة 
تماشیا مع متطلبات ھیئة  2018رقابة الداخلیة داخل الشركة  لعام تكلیف مكتب تدقیق مستقل إلعداد تقریر تقییم نظم ال

 حوكمة الشركات. –أسواق المال 
 .ُمراجعة البیانات المالیة المرحلیة والسنویة ورفعھا لمجلس اإلدارة العتمادھا
.االشراف على ادارة التدقیق الداخلي في الشركة 
ي و التوصیة بتعیین مراقب الحسابات. تقییم استقاللیة وحیادیة مراقب الحسابات الخارج
 .اعداد تقریر لما توصلت إلیھ من نتائج وقرارات وتم رفع التقریر إلى مجلس اإلدارة
.تقییم ذاتي ألداء لجنة التدقیق وذلك لتحدید مستوى األداء وتقییم مدى فعالیة اللجنة 
داخليتقییم أداء مدیر ادارة التدقیق الداخلي وأداء ادارة التدقیق ال. 

المخاطر: لجنة إدارة  •
سنوات ، للجنة المخاطر دور فعال في مناقشة تقاریر إدارة  3، كما أن فترة عملھا تمتد لمدة  30/6/2016تم تشكیل لجنة إدارة المخاطر في   •

 كما تقوم لجنة ،الحوادث المخاطر الدوریة ومتابعتھا . و تتولى اللجنة مراجعة سجل المخاطر الخاص بالشركة و كافة التقاریر وتقاریر
 المخاطر بمراجعة السیاسات حول جمیع األمور المتعلقة بالمخاطر و متابعة اإلطار العام للمخاطر في الشركة واإلشراف علیھا.

 :2018 خالل العام المخاطرمھام وإنجازات لجنة إدارة  •
 ال المثال سبیل لشركات فعلىحوكمة اإطار  إرساء تدعیم أجل عام 2018خالل عام   الفعالة التوصیات من العدید إدارة المخاطرقدمت لجنة  •

 :یلي ما الحصر
 المخاطر یر إدارةتقرلتوصیة بإعتماد)Top Risk( .
 .مراجعة تقریر نزعة المخاطر الُمقدم من إدارة المخاطر والتوصیة باإلعتماد من مجلس اإلدارة
 .إعتماد التحدیث الخاص إطار عمل إدارة المخاطر
 .تقییم أداء مدیر إدارة المخاطر

 2018عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل 
 االجتماعتاریخ  االجتماعرقم 

)1/2018( 30/1/2018 
)2/2018( 20/5/2018 
)3/2018( 23/10/2018 
)4/2018( 30/12/2018 
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 ریة في إدارة المخاطرمراجعة مدى كفایة موظفي إدارة المخاطر و مدى كفاءة الموارد البش 
  وذلك لتحدید مستوى األداء وتقییم مدى فعالیة اللجنة. إدارة المخاطرتقییم ذاتي ألداء 
 تقوم بھ اللجنة وما توصلت إلیھ من نتائج وقرارات وتم رفع التقریر إلى مجلس اإلدارة عماعداد تقریر ا .

: تآلجنة الترشیحات والمكاف •
القدرات الفنیة في أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة للشركة  یعد أحد األركان الرئیسیة للسالمة المالیة إن توافر الخبرات المھنیة و •

 ً ، حیث حرصت اللجنة على توفیر البرامج التدریبیة الالزمة ألعضاء مجلس اإلدارة لدرء المخاطر التي قد تتعرض لھا للشركة وعنصراً ھاما
 . ز الخبرات والقدراتواالدارة التنفیذیة لتعزی

ء اكما تعمل اللجنة على تقدیم توصیات بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة  وإعادة  اإلنتخاب في الجمعیة العامة، ھذا باإلضافة إلى تقییم  األعض •
  .تحقیقاً الستراتیجیة الشركة طویلة األجل

اإلدارة المستقلین، ورئیسھا من أعضاء مجلس اإلدارة غیر تتكون لجنة الترشیحات والمكافات من أربعة أعضاء أحدھم من أعضاء مجلس  •
 .التنفیذیین

تعقد لجنة الترشیحات والمكافات اجتماعات دوریة، على األقل مرة خالل السنة، وكذلك كلما دعت الحاجة، یقوم أمین السر بتدوین محاضر  •
 اجتماعاتھا.

  2018 مھام وإنجازات اللجنة خالل العام •
 المثال سبیل لشركات فعلىحوكمة اإطار  إرساء تدعیم أجل 2018الفعالة خالل عام  التوصیات من العدید والمكافات رشیحاتقدمت لجنة الت •

 :یلي ما رالحص ال
 المنتخبینمجلس اإلدارة إعداد الوصف الوظیفي الخاص بأعضاء .
 / عضو مستقل لدى أعضاء مجلس إدارة المساكن.  – یوسف محمد یوسف القطاميالمصادقة على تسمیة السید
 عضو مجلس إدارة ُمكمل. 2ترشیح عدد 
 ت. آمن قبل لجنة الترشیحات والمكافوأداء كل عضو من أعضاء المجلس ككل، تم تقییم أداء مجلس اإلدارة
ت وذلك لتحدید مستوى األداء وتقییم مدى فعالیة اللجنة.آتم عمل تقییم ذاتي ألداء لجنة الترشیحات والمكاف 
 تقوم بھ اللجنة وما توصلت إلیھ من نتائج وقرارات وتم رفع التقریر إلى مجلس اإلدارة عماعداد تقریر اتم .

 :عضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبیانات بشكل دقیق وفي الوقت المناسبالتي تتیح أل اآللیات •
مت اتولي الشركة إھتماماً كبیراً في ضمان توفیر كافة المعلومات والبیانات الالزمة لقیام مجلس اإلدارة بأداء مھامھ على أكمل وجھ، حیث ق •

ق بنظام حفظ المستندات، كما أن لكل من ألمین السر والرئیس التنفیذي صالحیة الشركة بتطویر لنظام أمن المعلومات وخاصة فیما یتعل
الدخول إلى نظام أمن المعلومات حیث أن توافر المعلومات فـي الوقت المناسب وبشكل دقیق یعتبر عنصر رئیسي لمساعدة مجلس اإلدارة 

 .فـي اتخاذ القرارات الالزمة
بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وكافة الموظفین لضمان توفیر المعلومات والبیانات بشكل كامل  كما أن الرئیس التنفیذي ھو حلقة الوصل •

 ودقیق.
 الثالثة القاعدة

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس لعضویة الكفاءة ذوي من أشخاص ختیارإ 

تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت.  •
والمكافآت جمیع شروط ومتطلبات تشكیل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة الخاصة بھیئة أسواق المال حددت الالئحة الخاصة بلجنة الترشیحات  •

 .وكافة المتطلبات األخرى وافضل الممارسات من حیث شروط العضویة ومدة العضویة  والتطویر المستمر
ً حرصت اللجنة على توفیر ورش العمل وكذلك الورش التدریبیة لتنمیة الخبرات المھنیة  • ت الرقابیة مع متطلبات الجھا والقدرات الفنیة تماشیا

وافضل الممارسات من حیث التدریب المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة، كما تعمل اللجنة على تقدیم توصیات بشان االعضاء المنتخبین 
 .دارةاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإللعضویة مجلس اإلدارة أو إعادة االنتخاب في الجمعیة العامة، ھذا باإلضافة إلى عمل التقییم الذ

 2018عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل 
 االجتماعتاریخ  اعاالجتمرقم 

)1/2018( 15/1/2018 
)2/2018( 16/11/2018 

)3/2018( 30/12/2018 
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 الفرص كافؤت بمبدأ المكافآت إطار یتسم حیث ة،التنفیذی واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء والحوافز المكافآت الحتساب محكم إطار الشركة تتبع •
 كما. ألفرادا أداء مستوى على وكذلك ككل الشركة مستوى على األداء تقییم بمستویات والحوافز المكافآت ربط على بذلك معتمداً  والشفافیة
 .الوظیفي األداء بمستویات المكافآت ربط في الرائدة الممارسات تبني على الشركة تحرص

ثانیاً المكافآت الُمفترحة ألعضاء مجلس اإلدارة: 

ثالثا: قیم المكافآت الممنوحة للرئیس التنفیذي واإلدارة التنفیذیة ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، مضافا إلیھم المدیر المالي. 

والمزایا  المكافآتاجمالي 
 السنویة

 ألف دینار كویتي

 شریحة المكافآت المتغیرة

 ألف دینار كویتي

 شریحة المكافآت الثابتة

 ألف دینار كویتي

23,010 00 23,010 

 و غیر مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.ابعا: أیة مكافآت أخرى تم منحھا بشكل مباشر أر

 الیوجد •
 خامسا: أیة انحرافات جوھریة عن سیاسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 الیوجد أي إنحرافات جوھریة •
 الرابعة لقاعدةا
 المالیة التقاریر نزاھة ضمان

 .نفیذیة بسالمة ونزاھة التقاریر المالیةبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التدات الكتابیة من قٍ التعھُ  •
•  ً ً  اإلدارة لمجلس بالتعُھد التنفیذیة اإلدارة تقوم المالیة التقاریر نزاھة بضمان الشركة إدارة مجلس من إلتزاما یتم  لمالیةا التقاریر بأن كتابیا

ً  للشركة المالیة الجوانب كافة تستعرض وأنھا وعادلة سلیمة بصورة عرضھا  أن ة، كماالھیئ قٍبل من الُمعتمدة الدولیة المحاسبة لمعاییر وفقا
 مساءلة واءس المساءلة لعملیة تعزیزاً  وذلك للمساھمین المرفوع السنوي التقریر خالل من المالیة البیانات ونزاھة بسالمة یتعھد اإلدارة مجلس
 .المساھمین قبل من اإلدارة مجلس ُمساءلة أو اإلدارة، مجلس قبل من اإلدارة

 كیل لجنة التدقیق. تش •
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة، تعمل ھذه اللجنة على ترسیخ ثقافة االلتزام  3قام مجلس اإلدارة بتشكیل لجنة التدقیق وھي لجنة تتكون من  •

طبقة رقابة الداخلیة المداخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاھة التقاریر المالیة للشركة، فضالً عن التأكد من كفایة وفاعلیة أنظمة ال
 في الشركة.

ً لقواعد الحوكمة •  تُحدد الالئحة الخاصة بلجنة التدقیق  جمیع مھام ومسئولیات اللجنة باالضافة لجمیع شروط ومتطلبات تشكیل اللجنة وفقا
 الخاصة بھیئة أسواق المال.

 س اإلدارة.اآللیات الُمتبعھ في حال وجود تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجل •
ً ألعلى معاییر الشفافیة قام مجلس إدارة الشركة بوضع اآللیات واإلجراءات الخاصة الواجب إتباعھا في حال وجود تعارض بین  • تطبیقا

توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة، حیث أنھ تم اإلشارة إلى توصیات اللجنة وكذلك األسباب المؤدیة لعدم أخذ مجلس اإلدارة 
 ذه التوصیات. كما یتم تضمین بیان یفصل ویوضح التوصیات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة بعدم التقید بھا.بھ

 . كما یجدر اإلشارة حتى اآلن، أنھ ال یوجد أي تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة•

والمزایا  المكافآتاجمالي 
 السنویة

 ألف دینار كویتي

 شریحة المكافآت المتغیرة

 ألف دینار كویتي

 شریحة المكافآت الثابتة

 ألف دینار كویتي

00 00 00 

تقریر المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة: •

أوال: نظام المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة:- 
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 استقاللیة وحیادیة مراقب الحسابات الخارجي. •

أولى مجلس اإلدارة اھتماماً كبیراً للحد من حاالت تعارض المصالح وذلك من خالل تفویض لجنة التدقیق بالتأكد من استقاللیة وحیادیة لقد  •
مراقب الحسابات الخارجي، وعلیھ قامت لجنة التدقیق بوضع المعاییر واألسس لتقییم استقاللیة مراقب الحسابات الخارجي وذلك حتى یتسنى 

توصیة لمجلس اإلدارة باعادة تعیین أو تغییر المدقق الخارجي بما في ذلك تحدید أتعابھم ومراجعة خطابات تعیینھم، حیث یتم تعیین للجنة بال
 المدقق الخارجي في الجمعیة العامة العادیة بناًء على توصیات مجلس اإلدارة، مع الوفاء بالمتطلبات التالیة:

  قبل ھیئة أسواق المال، ویكون مستوفیاً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الھیئة بشأن أن یكون المدقق الخارجي معتمداً من
 نظام قید مراقبي الحسابات.

  أن یكون المدقق الخارجي مستقًال عن الشركة ومجلس إدارتھا وأال یقوم بأعمال إضافیة تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقیق
 لیة.والتي قد تؤثر على الحیادیة واالستقال

وبناًء على ذلك قامت الشركة بتعیین البزیع وشركاھم للقیام بالوظائف المطلوبة من قبل المدقق الخارجي المستقل. 
 الخامسة القاعدة

 الداخلیة والرقابة المخاطر إلدارة سلیمة نظم وضع
 كیل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر. تش •

وفقاً للھیكل التنظیمي المعتمد من مجلس اإلدارة، وتسعى دائما إدارة المخاطر في الشركة  یتوفر لدى الشركة إدارة ُمستقلة إلدارة المخاطر •
ل یلتنفیذ إستراتیجیة وسیاسة إدارة المخاطر بشكل أساسي باإلضافة إلى متابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجھ الشركة وفق ما یلي (على سب

 المثال ال الحصر ) :
 لفعالة إلدارة المخاطر،  وذلك كي تكون الشركة قادرة على أداء مھامھا الرئیسیة والمتمثلة في  فـي وضع األنظمة واإلجراءات ا

 قیاس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لھا، على أن تتم ھذه العملیة بشكل مستمر وتتم مراجعتھا بشكل دوري وتعدیل
 األنظمة واإلجراءات عند الحاجة.

  المخاطر، والحد من حصولھا.الدوریة، حیث أنھا تعد أحد األدوات الھامة فـي عملیة متابعة تطویر نظم التقاریر 
  ھذا ویتمتع القائمون على إدارة المخاطر باالستقاللیة عن طریق تبعیتھم المباشرة إلى لجنة المخاطر، فضال عن تمتعھم بقدر كبیر

 وخبرة تؤھلھم ألداء الدور المنوط بھم.من الصالحیات وذلك من أجل القیام بمھامھم على أكمل وجھ 

 تشكیل لجنة إدارة المخاطر.  •
، كما أن للجنة المخاطر دور فعال في مناقشة تقاریر إدارة سنوات 3لمدة  فترة عملھا تمتدو، 30/6/2016جنة إدارة المخاطر في تم تشكیل ل •

خاص ویوضح الجدول ال اإلطار العام للمخاطر في الشركة، صلة بمتابعةتتولى أیضاً المھام والمسؤولیات ذات الو، یة ومتابعتھاالمخاطر الدور
. 2018عام  خاللباللجان التابعة لمجلس اإلدارة والوارد في القاعدة الثانیة سابقاً أھم انجازات اللجنة 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة •
ضع سیاسات خاصة وإرشادات وضوابط تشمل كافة عملیات یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن نظام الرقابة ، حیث تم و  •

الشركة، ووضع حدود فاصلة للمسؤولیة واألداء لمراقبة العملیات وتطبیق الصالحیات وعملیات التفویض لتنفیذ العملیات الیومیة. 
ات البنكیة. ة في أغلب العملیكما یتم صیاغة سیاسات واضحة للتحقق من الفصل بین المھام عالوة على تعزیز  وجود الرقابة الثنائی

تعتبر  اإلدارة التنفیذیة للشركة الجھة المسؤولة عن الرقابة العامة على ھذه األنظمة باإلشراف والتعاون مع رؤساء األقسام  •
 والمدراء ، حیث أن مسؤولیة تطبیق نظام رقابة فعال ھو مسؤولیة مباشرة لكل موظف في الشركة. 

بالنیابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة إطار  عملیات الرقابة الداخلیة وتقییم النظم  الداخلیة دوریا عبر  تقییم كما تقوم لجنة التدقیق    •
 العملیات التي تنفذھا إدارة التدقیق الداخلیي  ، فضال عن عملیات المراجعة التي یجریھا المدققون الخارجیون.

قیام  بتقییم مدى كفایة أنظمة الرقابة الداخلیة في الشركة وإعداد تقریر كما تقوم لجنة التدقیق بتكلیف جھة خارجیة مستقلة  لل •
(ICR) .بھذا الشأن لیتم تزوید الھیئة بھذا التقریر 

 تشكیل إدارة مستقلة للتدقیق الداخلي: •
یین مدیر ادارة التدقیق من م تعادارة التدقیق الداخلي تتمتع باالستقاللیة الفنیة التامة وتتبع لجنة التدقیق وبالتبعیة لمجلس اإلدارة، یت•

ة التدقیق الداخلي بتقدیم  تأكیدات وخدمات استشاریة بھدف إضاف قبل المجلس مباشرة وبناء على ترشیح لجنة التدقیق، تقوم ادارة
یم یقیمة للشركة وتحسین عملیاتھا كما تساعد ادارة التدقیق في تحقیق أھداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منھجي منظم لتق

 .وتحسین فاعلیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر و الرقابة
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 .العملسلوكیات میثاق  •
واعد ق تھدف مبادئ وأخالقیات العمل المدرجة في میثاق سلوكیات العمل بناءا على  توجیھ  من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة الى ترسیخ •

،  ةعمل اخالقیة وبیئة ایجابیة وكذلك ترسیخا لمبد الشفافیة كما یعتبر اإللتزام بمیثاق سلوكیات العمل من مسؤولیات كافة العاملین بالشرك
ن ھذا أ ومن خالل ھذه القیم والمبادئ یكون للشركة تأثیرا إیجابیا في القطاع الذي تعمل فیھ الشركة، مما ینعكس ایجابا على المجتمع، كما

 .األمر سیساعد في بناء مؤسسة تكون مصدر فخر لجمیع األطراف
 الحد من حاالت تعارض المصالح.  •

تلتزم الشركة بالحد من حاالت تعارض المصالح المحتملة، كما تضمن السیاسات الحالیة وجود إجراءات وتدابیر مالئمة وفعالھ من أجل  •
 .تحدید  ورصد أي من حاالت تعارض في المصالح

كما تتضمن ھذه السیاسات التعامل االمثل مع حاالت تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل ، وأنھ یتم إتخاذ جمیع القرارات بما یخدم تحقیق  •
  .مصالح الشركة والمساھمین

مین با على مصالح المساھیقوم المجلس بإتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لتحدید أو منع أو إدارة تعارض المصالح ، والتتي بدورھا تنعكس ایجا •
 . وتحقیق اھداف الشركة

وفي حال وجود اي من حاالت تعارض المصالح  تقوم كل من لجنة المخاطر ولجنة التدقیق بالتنسیق مع مجلس االدارة باتباع االجراءات  •
. الالزمة طبقا للسیاسات المتبعة .

 السابعة القاعدة
 ناسبالم الوقت وفي دقیق بشكل والشفافیة اإلفصاح

 .والشفاف آلیات العرض واإلفصاح الدقیق •
تتبع الشركة سیاسات وإجراءات اإلفصاح والشفافیة، حیث تتبنى مصفوفة إفصاح تغطى كافة البیانات والواجب اإلفصاح عنھا الى  شركة  •

منفذا واضحاُ وسھالً لكافة  بورصة الكویت و ھیئة أسواق المال واألطراف األخرى أصحاب المصالح بالشركة. ویوفر الموقع اإللكتروني
المتعاملین بالشركة و المساھمین واصحاب المصالح والعموم للحصول على المعلومات الكاملة والدقیقة والمفصح عنھا أیضاً ، وتتضمن 

 فئات اإلفصاح ما یلي: 
اإلفصاح عن المعلومات الجوھریة 
 فأكثر % 5 –اإلفصاح عن كبار المالك 
اإلفصاح عن المصالح 
فصاح عن قائمة األشخاص المطلعین وتحدیثاتھااإل 
 كافة االفصاحات طبقا لتعلیمات ھیئة اسواق المال وبورصة الكویت

 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. •
السجل حسب اإلفصاحات قامت الشركة بإعداد سجل یحتوي على افصاحات اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفیذیة   .  كما یتم تعدیل ھذا  •

التي ترد إلیھا، ویجوز من مساھمي الشركة األطالع على ھذا السجل أثناء ساعات العمل الرسمیة دون أي رسم أو مقابل، كما یتم تحدیث 
بیانات السجل بشكل دوري ، كما یحتوي موقع الشركة الرسمي على سجل جمیع إفصاحات الشركة للسوق والتي تعود ألخر خمس سنوات 

 سابقة.
 ستثمرین.وحدة تنظیم شؤون المُ  •

مر تتعتمد ھذه الوحدة على التواصل  المستمر مع المساھمین والمستثمرین على اسس الشفافیة وترسیخ الثقة  ، وتقدم إدارة الشركة الدعم المس •
علق بتطور أعمال الشركة و حسابات للمساھمین من خالل توفیر الكادر المؤھل إلدارة عالقات المساھمین والرد على االستفسارات فیما یت

 دوسجالت المساھمین من خالل الھاتف أو البرید اإللكتروني أو الزیارات المیدانیة، كما قامت الشركة بتطویر موقعھا اإللكتروني واإلعتما
 .علیھا بشكل كبیر في عملیات اإلفصاح بكافة أشكالھا

ساھمین وأصحاب المصالح والمجتمع بصفة عامة ونشر المعلومات الصحیحة المتعلقة وتسعى الشركة دائما على تحسین فاعلیة اإلتصال بالم •
والمنتظم الذي من شأنھ أن ینعكس على الفھم والتقییم العادل  التواصل المستمربالشركة وبتطور عملیاتھا إیماناً من إدارة الشركة بأھمیة 

 للشركة.

 تطویر البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات. •
تطورات فیما یتعلق بتحدیث الموقع االلكتروني للشركة، حیث یعرض اآلن كافة المعلومات والبیانات الحدیثة التي تُساعد  2018شھد عام •

الُمساھمین والُمستثمرین الحالیین والُمحتملین على ُممارسة حقوقِھم وتقییم أداء الشركة باإلضافة إلى تحدیث وتطویر سجل األفصاحات 
لشركة على الموقع االلكتروني بشكل مستمر  وذلك حرصاً من الشركة على التواصل مع أكبر عدد من المساھمین والمستثمرین الخاص با

. وأصحاب المصالح

القاعدة السادسة 
تعزیز السلوك المھني والقیم األخالقیة 
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 الثامنة القاعدة
 المساھمین حقوق حترامإ

 تحدید وحمایة الحقوق العامة للمساھمین •
المتطلبات التي نصت علیھا قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون المساھمین من أھم  العدالة والمساواة بین كافةیعد ضمان  •

الشركات، وتلتزم الشركة بحمایة حقوق مساھمیھا بطریقة تضمن تحقیق مصالح المساھمین والشركة معاً،  وسعیاً من الشركة 
ة في ساھمین، حیث تم إعداد السیاسلإللتزام بتوفیر أعلى معاییر الشفافیة والمساواة في جمیع المعامالت الحالیة أو المحتملة للم

من یتض لتحدید وحمایة حقوق المساھمین بما یتوافق مع النظام األساسي للشركة حیث أن النظام األساسي للشركة 2016عام 
وبشكل واضح اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم بما یحقق العدالة والمساواة، وبما ال 

ض مع القوانین واللوائح المعمول بھا والقرارات والتعلیمات الصادرة فـي ھذا الشأن. یتعار

 -إنشاء سجل خاص یحفظ لدى وكالة مقاصة للمتابعة المستمرة للبیانات الخاصة بالمساھمین: •
اصة، تقید حفظ لدى المقتسعى الشركة إلى المتابعة المستمرة لكل ما یتعلق ببیانات المساھمین، فعلیھ قامت بإنشاء سجل خاص ی •

فیھ أسماء المساھمین وجنسیاتھم ومواطنھم وعدد األسھم المملوكة لكل منھم، ویتم التأشیر علیھ بأي تغیریات تطرأ على البیانات 
ده یالمسجلة فیھ وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بیانات ویحق لكل ذي شأن أن یطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزو

 ببیانات خاصة بھ من ھذا السجل.

 تشجیع المساھمین على المشاركة والتصویت في االجتماعات الخاصة بجمعیات الشركة. •
تحُرص الشركة على توجیھ الدعوة لكافة المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة العامة والمساھمة في إتخاذ القرارات، وذلك من خالل كافة  •

ً من  قنوات اإلعالن، التي تشمل الموقع اإللكتروني لشركة بورصة الكویت والموقع اإللكتروني للشركة والصحف الیومیة. وذلك التزاما
الشركة بضمان قیام جمیع المساھمین بممارسة حقوقھم بشكل عادل دون أي انتھاك لتلك الحقوق ، كما نص النظام األساسي أن لكل مساھم 

في الجمعیة العامة ، ویكون لھ عدد األصوات المقررة لذات الفئة من األسھم. وتحتوي سیاسة أیاً كان عدد أسھمھ حق الحضور والتصویت 
. حمایة حقوق المساھمین على كافة االجراءت التي تضمن حقوق المساھمین في ھذا الشان 

 التاسعة القاعدة
 المصالح أصحاب دور إدراك

 حاب المصالح:النظم والسیاسات التي تكفل الحمایة واالعتراف بحقوق أص •
ً من الشركة باإلعتراف وحمایة حقوق أصحاب المصالح ؛ قامت الشركة بإعداد سیاسة حمایة أصحاب المصالح، وتم  • التزاما

تصمیم ھذه السیاسة بھدف ضمان احترام وحمایة حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانین والتعلیمات الصادرة عن الجھات الرقابیة 
ي الشروط الواجب توفرھا ف تم تحدید، كما اإلستقرار واإلستدامة الوظیفیة من خالل أدائھا المالي الجید توفیر من اجل ذات الصلة

في الشركة من خالل السیاسة وتم وضع المبادئ التوجیھیة حول كیفیة  االطراف اللذین ینطبق علیھم وصف اصحاب المصالح
 -ومنھا على سبیل المثال ال الحصر:  حمایة ھذه الحقوق

 لیات تعویض أصحاب المصالح فـي حالة انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة وتحمیھا العقود.آ 
  التي قد تنشأ بین أصحاب المصالح آلیات تسویة الشكاوي أو الخالفات. 
  .االلتزام بالقوانین واللوائح التنفیذیة والتعلیمات 

 الُمختلفة: ةالشرك أنشطة ُمتابعة في المشاركة على المصالح أصحاب تشجیع  •
تضمن الشركة حمایة حقوق أصحاب المصالح عن طریق ضمان ما یلي: 

التعامل مع كافة أصحاب المصالح بصورة عادلة والتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة وأصحاب المصالح  •
 یتم التعامل معھم بشكل منصف ودون أي تمییز. 

إلى المعلومات والبیانات المتعلقة بأنشطتھم حتى یتمكنوا من الحصول على تلك المعلومات السماح ألصحاب المصالح بالوصول  •
 والرجوع إلیھا بشكل سریع ومنتظم. 

أي بفي الشركة  المختصة  االدارةقامت الشركة بتحدیث سیاسة اإلبالغ، والتي تحدد اإلجراءات والمبادئ اإلرشادیة إلخطار  •
م اتخاذ اإلجراء التصحیحي الالزم في الوقت المناسب، وتعكس ھذه السیاسة التزام الشركة سلوك غیر الئق أو مخالف حتى یت

موظفي الشركة وأعضاء اإلدارة اصحاب المصالح و بمعاییر السلوك المھني واألخالقي من خالل المساعدة على خلق بیئة تمكن 
 مع ضمان حمایة الشخص المبلغ.  التنفیذیة ومجلس اإلدارة من التعبیر عن أي مخاوف أو سلوك غیر الئق

تؤكد الشركة باستمرار على استخدام موقعھا اإللكتروني للتواصل مع أصحاب المصالح (المساھمین والمستثمرین والعمالء •
 .على موقعھا االلكتروني ت الواجب نشرھا والخاصة بالشركةالمعلومامن خالل تقدیم  والجھات الرقابیة وغیرھا) 
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سادة ، حیث أتم الج التعریفیة ألعضاء مجلس اإلدارة، قامت لجنة الترشیحات والمكافات بتقدیم التدریب المستمر والبرام2018خالل عام 
 جلس اإلدارة حضور ورش العمل التالیة: أعضاء م

 إدارة المخاطر ودور مجلس اإلدارة •
 تقییم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.  •

س یعكا یتم تقییم مجلس اإلدارة كلكل وتقییم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن طریق لجنة الترشیحات والمكافأت، كم •
ییم أداء كما أن التق ،التقییم السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة التزام الشركة بالسعي الدائم إلى تحسین أداء المجلس ودوره اإلشرافي

 مجلس اإلدارة یمكن من تقییم كفاءة وفعالیة المجلس في القیام بمسؤولیاتھ  وتحت إشراف رئیس مجلس اإلدارة. 
مكافات یقوم رئیس مجلس اإلدارة بتحدید نتائج تقییم االداء من خالل تحدید نقاط القوة والضعف ومن خالل لجنة الترشیحات وال •

ومراجعة احتیاجات األعضاء من التدریب والتطویر. 
 .الشركة العاملین في لدى المؤسسیة بخلق القیم جھود مجلس اإلدارة •

املین في الشركة من خالل التأكید على اإلدارة التنفیذیة االلتزام یبذل مجلس اإلدارة جھودا كبیرة في خلق القیم المؤسسیة لدى الع •
المتواصل  بخلق ثقافة محفزة ببعمل باعلة معاییر المھنیة والتطویر الذاتي وكذلك بتحفیز الموظفین عبر ربط المكافات والترقیات 

یة صارى جھودھم في تحقیق األھداف االستراتیجالتي یحصلون علیھا بأدائھم الذي یتم تقییمھ من خالل معاییر واضحة كي یبذلوا ق
للشركة، كما تحرص الشركة على تطویر أداء الموظفین من خالل ترتیب دورات تدریبیة لھم و تشجعھم للحصولھم على المزید 

. من الشھادات المھنیة المتخصصة لكل حسب مجال عملھ
 عشر الحادیة القاعدة

 یةجتماعاإل المسؤولیة أھمیة على التركیز
 .المسؤلیة اإلجتماعیةسیاسة  •

تعمل الشركة على زیادة درجة الوعي بالمسؤولیة االجتماعیة عند الموظفین وذلك عن طریق التأكد من معرفة وإدراك الموظفین بأھمیة  •
مر بما الشركة وبشكل مستبأھداف المسؤولیة االجتماعیة التي تنفذھا في الشركة  العاملین برامج المسؤولیة االجتماعیة ووجود ما یكفل إلمام

 یساھم في االرتقاء بمستوى أداء الشركة.

 جتماعي.لشركة المبذولة في مجال العمل اإلھود ابراز جُ إستخدمة والتي تساعد على البرامج واآللیات المُ •
لفة لضرورة الُمشاركة في مجال العملتھدف الشركة من وضع آلیة إلبراز دورھا في مجال العمل االجتماعي إلى فھم و توعیة أصحاب المصالح الُمخت -1

: 2018اإلجتماعي وتحفیز أصحاب المصالح للمشاركة في تلك األعمال ومن أبرز اآللیات إلبراز دور الشركة خالل العام 
 اإللكتروني للشركة. الموقع 
 .إبالغ الموظفین عن طریق البرید اإللكتروني 

القاعدة العاشرة
تعزیز وتحسین األداء

ح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على برامج ودورات تدریبیة بشكل مُ ستمر.  اآللیات التي ت تیُ
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 تقریر لجنة التدقیق – للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2018

 مقدمة 

التق�اریر  سالمة ونزاھ�ةترسیخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان تقوم بضمان  ةلجن التدقیق ھي ةلجن

 المالیة للشركة فضالً عن التأكد من كفایة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة داخل الشركة.

:السادة لف لجنة التدقیق من أتت  
رئیس لجنة التدقیق               حسام سالم أبو لغد /السید .1

 عضو لجنة التدقیق         / غصون غسان الخالد ةالسید .2

 عضو لجنة التدقیق          محمد القطاميیوسف  /السید .3

 اجتماعات اللجنة وانجازاتھا:

وقد اشتملت أھم انجازات اللجنة على األمور التالیة:  ،اجتماعات 8 عددبعقد  2018خالل عام  قامت اللجنة

اعداد تقریر لجنة التدقیق ورفعھ لمجلس االدارة العتماده وتالوتھ في الجمعیة العامة للشركة. -1

تماشیا مع 2018لعام  نظم الرقابة الداخلیة داخل الشركة  تقییممستقل إلعداد تقریر  تدقیق تكلیف مكتب -2

 حوكمة الشركات. –متطلبات ھیئة أسواق المال 

عتمادھا.اللمجلس اإلدارة  رفعھاوالسنویة و المرحلیةُمراجعة البیانات المالیة  -3

الشركة.في  االشراف على ادارة التدقیق الداخلي -4

تقییم استقاللیة وحیادیة مراقب الحسابات الخارجي و التوصیة بتعیین مراقب الحسابات. -5

اعداد تقریر لما توصلت إلیھ من نتائج وقرارات وتم رفع التقریر إلى مجلس اإلدارة. -6

وذلك لتحدید مستوى األداء وتقییم مدى فعالیة اللجنة. لتدقیقتقییم ذاتي ألداء لجنة ا -7

ادارة التدقیق الداخلي. وأداء داء مدیر ادارة التدقیق الداخليتقییم أ -8

 رأي اللجنة فیما یتعلق ببیئة الرقابة الداخلیة في الشركة 

المعتمدة والمطبقھ بالشركة مرض�یة  رقابة ال نظمتعتقد اللجنة بأن ،  2018من خالل قیام اللجنة بأداء عملھا خالل عام 

 اخفاقات تذكر في تطبیقات نظم الرقابة الداخلیة. أو، حیث لم یستدل خالل العام على أیة فجوات جوھریة 
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 )عامة( ش.م.ك. - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 التابعة شركاتھاو

 دولـة الكویـت
 المجمعة البیانات المالیة

 2018دیسمبر  31 المنتھیة في المالیة للسنة
 مع

 المستقل الحسابات تقریر مراقب



 )عامة( .ش.م. ك - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 التابعة شركاتھاو

 دولـة الكویـت

 المجمعة البیانات المالیة
 2018دیسمبر  31 المنتھیة في المالیة للسنة

 مع
 المستقل تقریر مراقب الحسابات

 المحتویات

 المستقل تقریر مراقب الحسابات
 صفحة

 4  معالمج بیان المركز المالي
 المجمع أو الخسائر رباحاألبیان 
 المجمع اآلخر الدخل الشاملأو الخسائر و رباحاألبیان 

 جمعمال الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
 المجمعبیان التدفقات النقدیة 

5 
6 
7 
8 

 34 – 9 المجمعة یضاحات حول البیانات المالیةإ



 المستقل تقریر مراقب الحسابات

 المحترمینالمساھمین السادة 
) ش.م.ك. (عامة - شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري

 دولـة الكویـت

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

 الرأي
موعة)، المجوش��ركاتھا التابعة ( )"األم "الش��ركة(ش.م.ك. (عامة)  -لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لش��ركة المس��اكن الدولیة للتطویر العقاري 

والدخل األرباح أو الخس���ائر ، المجمعة لألرباح أو الخس���ائر، والبیانات 2018دیس���مبر  31والتي تتض���من بیان المركز المالي المجمع كما في 
ة، المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمع المالیة والتدفقات النقدیة للسنة ،الشامل اآلخر، التغیرات في حقوق الملكیة

 بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

 31برأینا، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بص�������ورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 
 .ةالمنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالی المالیة ، وادائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة2018دیسمبر 

 أساس ابداء الرأي
ابات حول سلقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم شرحھا ضمن بند مسؤولیات مراقب الح

الص���ادر  األخالق للمحاس���بین المھنیینتدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مس���تقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات میثاق 
لة الكویت، وعن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاس��بین، باإلض��افة الى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة في د

علیھا كافیة  إننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حص�������لنا كما قمنا بااللتزام بمس�������ؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق.
 ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأینا.

 أمور التدقیق الھامة
نة الحالیة. س��إن أمور التدقیق الھامة، حس��ب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة لل

ال نبدي  اولقد تم اس���تعراض تلك األمور ض���من تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوص���ل إلى رأینا المھني حولھا، وإنن
 :والتي وجب علینا عرضھا في تقریرنا لقد قمنا بعرض أمور التدقیق الھامة التالیةو اھذ األمور.رأیا منفصال حول تلك 

 تقییم العقارات االستثماریة
دینار كویتي تش���كل جزءاً كبیراً من إجمالي موجودات المجموعة. إن تحدید القیمة العادلة لتلك  15,460,166إن العقارات االس���تثماریة بمبلغ 

مور أالعقارات یتطلب مجھود ذاتي یعتمد إعتمادا كبیراً على تقدیرات وإفتراض�����ات. وفقا لذلك، إن تقییم العقارات االس�����تثماریة تم اعتباره من 
یم س��نوي من خالل مقیمین معتمدین لتحدید القیمة العادلة للعقارات االس��تثماریة. إن تلك التقییمات تعتمد التدقیق الھامة. تقوم المجموعة بعمل تقی

 مطورینال افتراضات السوق ومخاطر اإلشغال، ومعرفة ومعدالت أسعار الخصم إیرادات التأجیر، على بعض االفتراضات األساسیة مثل تقدیر
،رسملة الدخلوالسوق المقارن  مبیعاتقام المقیمون باستخدام طریقة  االستثماریة، یمة العادلة للعقاراتالق التاریخیة. لغرض تقدیر والمعامالت

االس�������تثماریة. لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم التي تمت من قبل المقیمین المعتمدین وتقییم طریقة  طبیعة واس�������تخدام العقارات أخذاً باالعتبار
 ).(9العرض واإلفصاح عنھا في البیانات المالیة المجمعة، كما ھو مبین في إیضاح رقم 
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 معلومات أخرى
، بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر 2018لس���نة "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر الس���نوي للمجموعة فقرة تكون ت

إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى  .ات األخرى من مس�������ؤولیة اإلدارةمإن المعلو .مراقب الحس�������ابات حولھا
ي قراءة تلك ن مس�������ؤولیتنا ھإعن أیة تأكیدات حولھا. فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، ف ولن نعبر ما أننا ال نعبرالمرتبطة بھا، ك

ة یالمعلومات األخرى، وللقیام بذلك، فأننا نأخذ في االعتبار فیما أذا كانت المعلومات األخرى غیر متناس�������قة بش�������كل مادي مع البیانات المال
ذا ما تبین من خالل إما كانت تتض����من أخطاء مادیة. ھذا و إذاأو المعلومات التي حص����لنا علیھا من خالل التدقیق، أو بطریقة أخرى، المجمعة 

ریرنا في تقلیس لدینا ما یس���توجب إدراجھ عملنا أن ھناك أخطاء مادیة في تلك المعلومات األخرى، فإننا مطالبون بإظھار ذلك ض���من تقریرنا. 
 .بھذا الشأن فیما یتعلق

 المجمعة مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة
ظام ن إن اإلدارة ھي الجھة المس����ؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بش����كل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن

من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتض��من أیة أخطاء مادیة س��واء كانت ناتجة عن االحتیال الرقابة الداخلي الذي تراه مناس��با لتمكینھا 
 أو الخطأ.

مس����ؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق االس����تمراریة واالفص����اح عند  الش����ركة األم وإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة
أو إیقاف  ةالمجموعالحاجة عن األمور المتعلقة بتحقیق تلك االس���تمراریة وتطبیق مبدأ االس���تمراریة المحاس���بي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تص���فیة 

 أنشطتھا أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.

 مسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقریر المالي للمجموعة.إن ال

 الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة مراقبمسؤولیات 
إن ھدفنا ھو الحص�������ول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة ككل، خالیة من أخطاء مادیة، س�������واء كانت ناتجة عن االحتیال أو 

قیق دالخطأ، وإص��دار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المس��توى، ولكنھا ال تض��من بأن مھمة الت
دائما بكش��ف األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وس��واء كانت منفردة أو  تقوملمنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، س��وف ا

خذة تممجتمعة والتي یمكن أن تنش�أ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتص�ادیة للمس�تخدم وال
 بناء على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة.

 وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارس������ة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمس������توى من الش������ك المھني طیلة أعمال
 التدقیق، كما أننا نقوم بالتالي:

ات المالیة المجمعة، س������واء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتص������میم وتنفیذ إجراءات تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیان •
عدم  رالتدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاط

تبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حیث أن االحتیال قد یش�������مل تواطؤ، أو اكتش�������اف األخطاء المادیة الناتجة عن االحتیال تع
 تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

لغرض  كن لیساس��تیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تص��میم إجراءات التدقیق المالئمة حس��ب الظروف، ول •
 .للشركة األمابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة 

 .دارةإلاتقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المطبقة واإلیضاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل  •
االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة في تحقیق مبدأ االستمراریة، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا، سوف  •

نقرر فیما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تشیر إلى وجود شكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على تحقیق 
الحس���ابات إلى اإلیض���احات  مراقبذا ما توص���لنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، فإن علینا أن نلفت االنتباه ض���من تقریر االس���تمراریة، وإ

عتمد تالمتعلقة بھا ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضاحات غیر مالئمة، لتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا سوف 
حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم  على أدلة التدقیق التي

 على تحقیق االستمراریة.األم قدرة الشركة 
لبیانات ت تلك اتقییم اإلطار العام للبیانات المالیة المجمعة من ناحیة العرض والتنظیم والفحوى، بما في ذلك اإلیض�������احات، وفیما إذا كان •

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.
أو أنشطة األعمال من خالل المجموعة بغرض إبداء الرأي  اتالحصول على دلیل تدقیق كافي ومالئم فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للشرك•

ننا مس���ؤولون عن التوجیھ، اإلش���راف واألداء على تدقیق حس���ابات المجموعة. كما أننا مس���ؤولون بش���كل حول البیانات المالیة المجمعة. أ
 منفرد فیما یتعلق برأینا حول التدقیق.

لك ذإننا نتواص����ل مع المس����ؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في 
 أیة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق.

بما یفید التزامنا بمتطلبات أخالقیة المھنة المتعلقة باالس������تقاللیة، وتزویدھم بكافة ارتباطاتنا واألمور  كما قمنا بتزوید المس������ؤولین عن الحوكمة
 األخرى التي قد تشیر إلى وجود شكوك في استقاللیتنا، أو حیثما وجدت، والحمایة منھا.
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دقیق تومن بین األمور التي تم التواصل بھا مع المسؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في 
لتدقیق االحالیة وتم اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفص���اح عن تلك األمور ض���من تقریر  للس���نةالبیانات المالیة المجمعة 

شریعات المحلیة تحد من اإلفصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا، قررنا عدم اإلفصاح عنھا ضمن تقریرنا  ما لم تكن القوانین أو الت
 تجنبا لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

 ت األخرىالتقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعا
یما ف ش���ركة األمتمس���ك حس���ابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة مع تقریر مجلس اإلدارة لل ش���ركة األمالبرأینا أن لى ذلك، إباإلض���افة 

أیناھا ر. وأننا قد حص�������لنا على المعلومات والتفس�������یرات التي الش�������ركة األمیتعلق بالبیانات المالیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر 
 والئحتھ التنفیذیة 2016لس�����نة  1ض�����روریة ألداء مھام التدقیق ، أن البیانات المالیة المجمعة تتض�����من ما نص علیة قانون الش�����ركات رقم 

المرعیة، وأن الجرد أجري وفقا لألصول  ،والتعدیالت الالحقة علیھما شركة األموعقد التأسیس والنظام األساسي لل والتعدیالت الالحقة علیھما
 1مخالفات ألحكام قانون الش��ركات رقم  2018 دیس��مبر 31وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل الس��نة المالیة المنتھیة في 

على وجھ  اوالتعدیالت الالحقة علیھم أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األموالتعدیالت الالحقة علیھما والئحتھ التنفیذیة  2016لسنة 
 أو نتائج أعمالھا. شركة األملل المجمع یؤثر مادیا في المركز المالي

 نایف مساعد البزیع
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  دولة الكویت

 البزیع وشركاھم RSM 2019فبرایر  28
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 التابعة شركاتھاو )عامة( ش.م.ك. - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 بیان المركز المالي المجمع

 2018دیسمبر  31كما في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 2017 2018 یضاحإ
 الموجودات

 216,981 199,857 3 ونقد معادلنقد 
 335,675 489,623 4 مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 124,489 109,369 5 مستحق من أطراف ذات صلة

 3,418,594 2,722,532 6 غرض المتاجرةل محتفظ بھا عقارات
-671,953 7 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 921,225 - 8 متاحة للبیعموجودات مالیة 
 17,498,684 15,460,166 9 عقارات استثماریة 

 5,893 3,940 ممتلكات ومعدات
 22,521,541 19,657,440 مجموع الموجودات      

 المطلوبات وحقوق الملكیة
 المطلوبات :

 1,223,795 988,736 10دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5,926,930 8,549,579 11 دائنو مرابحات

 4,170,027 1,001,126 12 إلتزام مقابل إیجار تمویلي
 857,734 658,179 5 أطراف ذات صلةمستحق إلى 

 45,884 42,262مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
 12,224,370 11,239,882 مجموع المطلوبات      

 حقوق الملكیة :
 10,000,000 10,000,000 13 رأس المال

 954,090 954,090 14 إحتیاطي إجباري
 950,536 950,536 15 إحتیاطي إختیاري

 (94,687) (94,687) 16 أسھم خزانة
 71,610 71,610 إحتیاطي أسھم خزانة

 228,558 629 التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة
 (617,401)(797,993) إحتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

 (1,195,835)(2,666,927) خسائر متراكمة
 10,296,871 8,417,258 المتعلقة بمساھمي الشركة األممجموع حقوق الملكیة 

 300 300 الحصص غیر المسیطرة
 10,297,171 8,417,558 مجموع حقوق الملكیة      
 22,521,541 19,657,440 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة      

 المجمعة.تشكل جزءا من البیانات المالیة  )27) إلى (1إلیضاحات المرفقة من (إن ا

 المخیزیم عبد العزیز عادل
 رئیس مجلس اإلدارة 
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 التابعة شركاتھاو )عامة( ش.م.ك. - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 المجمع أو الخسائر رباحاألبیان 

 2018دیسمبر  31المنتھیة في المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 2017 2018  یضاحإ
486,360  491,691  صافي إیرادات إیجارات

 - 260,000  غرض المتاجرةل محتفظ بھا عقاراتإیرادات بیع 
751,691  486,360

-(231,475) غرض المتاجرةل محتفظ بھا عقاراتتكالیف بیع 
486,360  520,216 مجمل الربح  

-(426,805) 6غرض المتاجرةل محتفظ بھا عقاراتإنخفاض في قیمة  خسائر
 (844,768)(1,100,878) 17 عقارات استثماریةصافي خسائر 

 (170,687) (140,314) 18 عمومیة وإداریة صاریفم
 (2,605)(2,038) تسویقیة صاریفم

 (531,700)(1,149,819) خسارة العملیات
 65,865  32,286  19 صافي أرباح استثمارات

 (268,851)(328,962) تكالیف تمویلیة
 1,021  772  إیرادات أخرى

 (733,665) )1,445,723(صافي خسارة السنة 

 المتعلقة بـ :
 )733,665( )1,445,723( مساھمي الشركة األم
 )733,665( )1,445,723( صافي خسارة السنة

 )7.46(   (14.70)  20 خسارة السھم المتعلقة بمساھمي الشركة األم (فلس)

 المجمعة.) تشكل جزءا من البیانات المالیة 27) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 التابعة شركاتھاو )عامةش.م.ك. ( -شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري 
 المجمع اآلخر الدخل الشاملأو الخسائر و رباحاألبیان 
 2018دیسمبر  31في  المنتھیة المالیة للسنة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 2017 2018  إیضاح

)733,665()1,445,723( صافي خسارة السنة  

 اآلخر: الدخل الشامل الشاملة األخرى) رة(الخسا
 األرباح أو الخسائربیان بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلى 

 :المجمع
 (62,727) -  8 متاحھ للبیعموجودات مالیة التغیر في القیمة العادلة ل

 298,671 (180,592) فروقات ترجمة عملة من العملیات األجنبیة
(180,592) 235,944 

 سائراألرباح أو الخبیان مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلى ال یبنود 
 :المجمع

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل التغیر في القیمة العادلة ل
 - (188,237) 7 الدخل الشامل اآلخر

(188,237) -
 235,944(368,829) للسنة األخرى) الدخل الشامل اآلخر(الخسارة الشاملة 

 (497,721) (1,814,552) مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 المتعلقة بـ :
 (497,721)(1,814,552) مساھمي الشركة األم

 (497,721)(1,814,552) مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 المجمعة.) تشكل جزءا من البیانات المالیة 27) إلى (1المرفقة من (إن اإلیضاحات 
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 التابعة شركاتھاو )عامة( ش.م.ك. - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 المجمع الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

 2018دیسمبر  31المنتھیة في المالیة للسنة 
 المبالغ بالدینار الكویتي)(جمیع 

 حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم

حقوق  مجموع
 الملكیة

الحصص غیر 
خسائر متراكمة  المجموع الجزئي المسیطرة

ترجمة  إحتیاطي 
 عمالت أجنبیة

التغیرات التراكمیة 
 في القیمة العادلة

إحتیاطي 
 أسھم خزانة أسھم خزانة

إحتیاطي 
 إختیاري

إحتیاطي 
 رأس المال إجباري

 2017 ینایر 1الرصید كما في  10,000,000  954,090  950,536  )94,687( 71,610 291,285  )916,072( )462,170( 10,794,592  144,304  10,938,896 
(497,721) - (497,721)  مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة -  -  -  -  -  (62,727) 298,671  (733,665)
(144,004) (144,004) - - - -  التغیر في الحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  - 

 2017دیسمبر  31الرصید كما في  10,000,000  954,090  950,536  )94,687( 71,610  228,558 (617,401) (1,195,835) 10,296,871  300  10,297,171 

(72,388) - (72,388) (33,301) - (39,087) - - - - - 
) 9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

)  دــ  2إیضاح (
 2018ینایر  1رصید في ال 10,000,000  954,090  950,536  )94,687( 71,610 189,471  (617,401) )1,229,136( 10,224,483  300  10,224,783 
)1,814,552( - )1,814,552( )1,445,723( )180,592( )188,237( - - - -  للسنة الخسارة الشاملة مجموع -

 7,327 -  7,327  7,932 - )605( - - - - - 
عند استبعاد موجودات  متراكمةالمحول للخسائر ال

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالیة 
 2018دیسمبر  31الرصید كما في  10,000,000  954,090  950,536  )94,687( 71,610  629 )797,993( )2,666,927(  8,417,258 300   8,417,558

 المجمعة.) تشكل جزءا من البیانات المالیة 27) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 التابعة شركاتھاو )عامة( ش.م.ك. - المساكن الدولیة للتطویر العقاريشركة 
 المجمع بیان التدفقات النقدیة

 2018دیسمبر  31في المنتھیة المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

2017 2018 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة :

 صافي خسارة السنة  )1,445,723( )733,665(
 تسویات :

 خسائر إنخفاض في قیمة عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة 426,805  -
 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  1,004,878 964,768 
)120,000(  عقارات استثماریة خسارة (ربح) بیع 96,000  
 2,931  إستھالك  2,038 
)65,865(  صافي أرباح استثمارات )32,286( 
 268,851  تكالیف تمویلیة 328,962 
 1,945  مخصص مكأفأة نھایة الخدمة  3,312 
 318,965  383,986 

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى )174,801( 96,962 
 32,792  مستحق من أطراف ذات صلة 2,671 
)73,715(  محتفظ بھا لغرض المتاجرة عقارات 130,970  
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى )24,745( 3,792 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة 200,445  )44,305(

 النقد الناتج من العملیات    518,526 334,491
 حصة الزكاة المدفوعة )30,514( -

 المدفوعة  مكافأة نھایة الخدمة )6,934( )26,870(
 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة    481,078 307,621

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة : 
-  المحصل من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   29,275 

 استثماریةالمدفوع لعقارات  )162,690( )102,189(
 عقارات استثماریة المحصل من بیع  430,000 -

)184(  المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات  )85(
 45,890  إیرادات توزیعات مستلمة 32,286 
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) االنشطة االستثماریة    328,786 )56,483(

 من األنشطة التمویلیة :التدفقات النقدیة 
المدفوع عن تخفیض رأس المال  )160,000( )199,995(
 توزیعات نقدیة مدفوعة )19,800( )2,634(
 صافي الحركة على دائنو مرابحات 2,872,683  7,218 
 صافي الحركة على التزام مقابل إیجار تمویلي )3,168,901( )82,227(
 تكالیف تمویلیة مدفوعة )328,962( )268,851(
)189,051( - أثر إنھاء وحل شركة تابعة 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة    )804,980( (735,540)
 صافي الزیادة (النقص) في النقد والنقد المعادل   4,884  )484,402(
)870( -  نقد خاص بالشركة التابعة المستبعدة  
)9,518(  إحتیاطي ترجمة عمالت اجنبیة  )22,008( 
 النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 216,981  711,771 
 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة  199,857  216,981 

 المجمع: تنعكس في بیان التدفقات النقدیة لموالتي  ي المعامالت غیر النقدیة التالیةخالل السنة قامت المجموعة بالدخول ف
2017 2018 

 مستحق من أطراف ذات صلة (400,000) (1,618,000)
 عقارات استثماریة المحصل من بیع  400,000  1,618,000

- -

 المجمعة.) تشكل جزءا من البیانات المالیة 27) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (



 وشركاتھا التابعة عامة)ش.م.ك. ( -شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2018دیسمبر  31
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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النشاطوالتأسیس  -1
 مسجلة في دولة الكویت. تم تأسیس الشركة )عامة(ھي شركة مساھمة كویتیة  )لشركة األما(إن شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري 

وتعدیالتھ الالحقة وآخرھا ما تم التأشیرعلیھ بالسجل  2006أكتوبر  7والمؤرخ في  1/ جلد  7137بموجب عقد تأسیس رقم  األم
 . 2016أغسطس  23بتاریخ  34379التجاري تحت رقم 

 یلي:ما كھي  من أجلھا األم الشركة تأسستالتي  الرئیسیة إن األغراض
 ،داخل دولة الكویت وخارجھا وكذلك إدارة أمالك الغیر األم وتطویرھا لحس��اب الش��ركةتملك وبیع وش��راء العقارات واالراض��ي  -

جار في قسائم السكن الخاص على النحو توكل ذلك بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإل
 .الذي نصت علیھ ھذه القوانین

 .فقط في الكویت وفي الخارج األم العقاریة لحساب الشركةتملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات  -
إعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من یزاول تقدیم ھذه  -

 .الخدمة
 .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیجارھا واستئجارھا -
ة وللغیر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األعمال المدنیاألم لقیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة ا -

 .والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا
الموتیالت وبیوت الض���یافة واالس���تراحات والمنتزھات والحدائق والفنادق والنوادي  إدارة وتش���غیل واس���تثمار وإیجار واس���تئجار -

المنتجعات الس���یاحیة والص���حیة والمش���روعات الترویحیة والریاض���یة وتریات والمجمعات الس���كنیة یفاوالمعارض والمطاعم والك
مس��اعدة والمرافق الملحقة بھا وغیرھا من والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمس��تویات ش��امال جمیع الخدمات األص��لیة وال

 .الخدمات الالزمة لھا
 .العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة األمتنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة  -
 .إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة -
 .السكنیة وإدارتھاتملك األسواق التجاریة والمجمعات  -
ات وجھات ل ش������ركعن طریق اس������تثمارھا في محافظ مالیة تدار من قباألم  اس������تغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الش������ركة -

 .متخصصة
المس��اھمة المباش��رة لوض��ع البنیة األس��اس��یة للمناطق والمش��اریع الس��كنیة والتجاریة والص��ناعیة بنظام "البناء والتش��غیل والتحویل"  -

(BOT)  وإدارة المرافق العقاریة بنظامBOT. 

 .تمارس الشركة األم أغراضھا طبقاً ألحكام الشریعة األسالمیة

 .2008أكتوبر  14إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكویت بتاریخ 

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

ص.  – 2مكتب رقم  – 34الدور  – 14المبنى  – 8القطعة  –شرق المنطقة  –برج الحمرا التجاري إن عنوان الشركة األم المسجل: 
 دولة الكویت. – 13101الصـفاه،  – 24079رقـم  ب

وھي خاضعة للموافقة  ،2019فبرایر 28تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ 
 تعلیھا من قبل الجمعیة العامة لمساھمي الشركة األم. إن الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم لدیھا صالحیة تعدیل تلك البیانا

  المالیة المجمعة بعد إصدارھا.

السیاسات المحاسبیة الھامة -2
وتتلخص  لیة،الدوتم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 

  یلي:السیاسات المحاسبیة الھامة فیما 

 :سس اإلعدادأ   )أ(
 التكلفة مبدأ أساس على إعدادھا ویتمالعملة الرئیسیة للشركة األم،  یمثلوالذي  الكویتي بالدینار المجمعة المالیة البیانات عرض یتم

 :العادلة ھابقیمت تدرج البنود التالیة والتيعدا  فیما التاریخیة

 .الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
 االستثماریة. العقارات -

المستلم عن  إن القیمة العادلة ھي المبلغ .العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السلع والخدماتتستند التكلفة التاریخیة عموما على القیمة 
 بیع األصل أو المدفوع لسداد اإللتزام في معاملة عادیة بین أطراف السوق كما في تاریخ القیاس.

 والتقدیرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا المجمعة المالیة البیانات إعداد إن
 المحاسبیة فتراضاتواإل والتقدیرات اآلراء عن اإلفصاح تم للمجموعة. لقد المحاسبیة السیاسات تطبیق عملیة في فتراضاتواإل

 .)ث – 2رقم (إیضاح  في الھامة
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 جاریة التأثیروالمعاییر والتفسیرات الصادرة 
 التغیرات باستثناء السابقة السنة في المطبقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة مماثلةالمحاسبیة  السیاسات إن

 لمجموعةالمتعلقة با 2018 ینایر 1 في المعاییر الجدیدة والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـا بعض تطبیق عن الناتجة
 وبیانھا كالتالي: 

 األدوات المالیة –) 9للتقاریر المالیة رقم (المعیار الدولي 
سبة الدولي رقم (2018ینایر  1یحل ھذا المعیار، الذي یبدأ سریانھ اعتباراً من أو بعد  ) "األدوات المالیة: 39، محل معیار المحا

) كیفیة تص��نیف وقیاس األدوات المالیة، ویش��مل نموذج الخس��ائر 9التحقق والقیاس". یوض��ح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
لغرض احتساب انخفاض قیمة الموجودات المالیة والمتطلبات العامة الجدیدة لمحاسبة التحوط. كما سوف تظل  اإلئتمانیة المتوقعة

) بدون تغییر. یرجى الرجوع إلى 39اإلرش�������ادات حول تحقق أو عدم تحقق األدوات المالیة من معیار المحاس�������بة الدولي رقم (
 ).9الدولي للتقاریر المالیة رقم (أثر التطبیق المبدئي للمعیار  حول د) – 2(رقم إیضاح 

 اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء –) 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
شامالً لكیفیة وتوقیت االعتراف  ، ویحدد إطاراً 2018ینایر  1یسري ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 المعیار محل المعاییر والتفسیرات التالیة عند تطبیقھ:باإلیرادات. سوف یحل ھذا 

 اإلیرادات. –) 18معیار المحاسبة الدولي ( -
 عقود اإلنشاء. –) 11معیار المحاسبة الدولي ( -
 برامج والء العمالء. –) 13تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ( -
 اتفاقیات بناء العقارات. –) 15تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ( -
 الموجودات المحولة من العمالء. –) 18تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ( -
 إیرادات خدمات الدعایة الناتجة عن معامالت مقایضة. –) 31تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر ( -

، إال إذا كانت العقود في نطاق المعاییر األخرى مثل معیار یسري ھذا المعیار على جمیع اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء
). كما توفر متطلباتھ نموذجاً لالعتراف وقیاس األرباح والخسائر الناتجة من استبعاد بعض الموجودات غیر 17المحاسبة الدولي (

المعیار مجموعة شاملة من متطلبات  المالیة، بما في ذلك الممتلكات والعقارات والمعدات والموجودات غیر الملموسة. كما سیحدد
رجى یاإلفصاح المتعلقة بطبیعة، مدى وتوقیت اإلیرادات وكذلك عدم التأكد من اإلیرادات والتدفقات النقدیة المتعلقة بھا مع العمالء. 

 ).15حول أثر التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( – )م – 2( رقمإیضاح إلى الرجوع 

 معامالت العمالت األجنبیة والدفعة المقدمة –) 22تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم (
، وتوضح انھ عند تحدید سعر الصرف الستخدامھ 2018ینایر  1تسري ھذه التفسیرات على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

اإلیرادات (أو جزء منھا) المتعلقة عند إلغاء االعتراف بالموجودات غیر النقدیة عند االعتراف المبدئي للموجودات، المصاریف أو 
أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالدفعة المقدمة، إن تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي تعترف فیھ المنشأة مبدئیا بالموجودات غیر 

مة. إذا كان ھناك دفعات أو تحصیالت مقدما متعددة، فإنھ یجب على المنشأة النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة من الدفعة المقد
 لم یكن لتطبیق ھذا التفسیر تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة. تحدید تاریخ المعامالت لكل دفعة أو تحصیل دفعة مقدمة.

 يتحویل العقار االستثمار –) 40الدولي رقم ( المحاسبةتعدیالت على معیار 
، وتوض��ح متى یجب على المنش��أة تحویل العقار، بما 2018ینایر  1تس��ري التعدیالت على الفترات الس��نویة التي تبدأ في أو بعد 

في ذلك عقارات قید االنشاء أو التطویر إلى أو من العقار االستثماري. تبین التعدیالت ان حدوث تغییر في االستخدام عندما یقابل 
دام یة اإلدارة في اس����تخریف العقار االس����تثماري مع وجود أدلة على تغییر االس����تخدام. مجرد تغییر في نأو یتوقف عن مقابلة تع

 لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة. العقار ال تقدم دلیل على تغییر في االستخدام.

مجموعة. للولكن لیس لھا أثر على البیانات المالیة المجمعة  2018تنطبق بعض التعدیالت والتفس��یرات األخرى للمرة األولى في 
 لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت كانت قد صدرت ولكن لم یبدأ سریانھا بعد.

 یة التأثیرالمعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر جار
 المجموعة:ل من قب بعد ولم یتم تطبیقھا الدولیة،إن المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة قد تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة 

 التأجیر –) 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
، وس����وف یحل محل معیار المحاس����بة الدولي رقم 2019ینایر  1یس����ري ھذا المعیار على الفترات الس����نویة التي تبدأ في أو بعد 

التأجیر. إن المعیار الجدید ال یغیر بش�����كل جوھري المحاس�����بة للتأجیر للمؤجرین ویتطلب ھذا المعیار من المس�����تأجرین  -) 17(
بطریقة مش���ابھة لإلیجار التمویلي الوارد في المعیار المحاس���بة الدولي رقم المجمع ز المالي إثبات معظم اإلیجارات في بیان المرك

في تاریخ بدء عقد اإلیجار،  ) مع اس�تثناءات محدودة على الموجودات ذات القیمة المنخفض�ة واإلیجارات قص�یرة المدى. كما17(
بالموجودات والتي تمثل الحق في اس��تخدام األص��ل نفس��ھ خالل فترة  بس��داد دفعات اإلیجار وإعترافھ ھس��یعترف المس��تأجر بالتزام

) في نفس التاریخ. 15یسمح بالتطبیق المبكر شریطة تطبیق معیار اإلیرادات الجدید (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  اإلیجار.
ما طریقة األثر الرجعي الكامل أو طریقة األثر ) باس����تخدام إ16یجب على المس����تأجر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) لم تتغیر في معظمھا عن 16الرجعي المعدل. فیما عدا ذلك فإن المحاس����بة عن التأجیر وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 ).17معیار المحاسبة الدولي (

ات المالیة المجمعة. المعیار على البیانتطبیق ھذا بصدد دراسة أثر حالیاً المجموعة إن 
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 ): مزایا الدفع مقدماً مع التعویض السلبي9على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( تعدیالت
)، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على المستحق من المبلغ األصلي القائم (معاییر شریطة أن 
سداد المبالغ األصلیة وفوائدھا) واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لغرض التصنیف. توضح التعدیالت على المعیار 

) أن األصل المالي یجتاز اختبار معاییر سداد المبالغ األصلیة وفوائدھا بغض النظر عن أي حدث أو 9الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ظرف یؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف یدفع أو یتلقى تعویضات معقولة عن اإلنھاء المبكر للعقد. یجب 

 مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019 ینایر 1تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 

 )2017(الصادرة في دیسمبر  2017-2015دورة التحسینات السنویة 

 دمج األعمال –) 3المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
نھا متوضح التعدیالت أن أي منشأة عند اكتساب السیطرة على عملیات مشتركة، فإنھا تطبق متطلبات دمج األعمال على مراحل 

قیاس االستثمارات المملوكة من قبل في موجودات ومطلوبات العملیات المشتركة بالقیمة العادلة. وللقیام بذلك، یقوم المشتري بقیاس 
 حصص ملكیتھ المملوكة سابقاً في العملیات المشتركة.

دأ في ي أو بعد الفترة المالیة السنویة التي تبتطبق المنشأة تلك التعدیالت على معامالت دمج األعمال التي یكون تاریخ الحیازة لھا ف
 مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019ینایر  1أو بعد 

 تكالیف االقتراض  –) 23معیار المحاسبة الدولي (
تعامل أي قروض تمت في األساس لتطویر أصل مؤھل كجزء من القروض العامة عندما تكون كل  المجموعة توضح التعدیالت أن

 .تقد أكتملأو البیع المخصص لھ ضروریة لتجھیز األصل لالستخدام األنشطة ال

تلك  لمجموعةاتلك التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا  المجموعةتطبق 
تلك التعدیالت على المعامالت التي تحصل فیھا على سیطرة مشتركة في أو بعد أو الفترة  المجموعةالتعدیالت للمرة األولى. تطبق 

مع السماح بالتطبیق المبكر. وحیث أن سیاسة المجموعة الحالیة تتماشي مع ھذه  2019ینایر  1المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 .المجمعةت تأثیر على البیانات المالیة ال تتوقع أن یكون لتلك التعدیال المجموعةفإن  التعدیالت،

 :التجمیع أسس    )ب(
 :)(المشار الیھا بالمجموعة التالیة التابعة لشركاتلواألم  لشركةل المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن

 نسبة الملكیة (%) األنشطة
 2017 2018 الرئیسیة بلد التأسیس إسم الشركة التابعة

 99 99 عقارات دولة الكویت (أ)ذ.م.م.  -شركة المساكن جلوبال 
 99 99 عقارات  دولة الكویت  ذ.م.م. -شركة ھاوسنج مانجمنت العقاریة 

 .المالك المستفید من ھذا األمرھي المتبقیة مملوكة من طرف ذو صلة. إن الشركة األم  %1نسبة األسھم  إن )أ(

 : كون الشركة األمإن الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطرعلیھا الشركة األم. وتوجد السیطرة عندما ت
 ذات سلطة على الشركة المستثمر فیھا. -
 عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا. فيأو لدیھا حقوق  ،قابلة للتعرض للخسارة -
 سلطتھا في التأثیر على عوائد الشركة المستثمر فیھا. لدیھا القدرة على إستخدام -

بإعادة تقییم مدى س��یطرتھا على الش��ركة المس��تثمر فیھا إذا أش��ارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على األم  تقوم الش��ركة
 .واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله

تثمر نھ یكون لدیھا السلطة على الشركة المسإف ،أغلبیة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھالنسبة أقل من  المجموعةعند تملك 
عطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنش��طة ذات الص��لة للش��ركة المس��تثمر فیھا من فیھا عندما تكون حقوق التص��ویت لھا كافیة إل

جمیع الحقائق والظروف ذات الص���لة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التص���ویت في الش���ركة  األم تأخذ الش���ركة .جانبھا
 ذلك:بما في  ،المستثمر فیھا إلعطاء السلطة علیھا

 نسبة الى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة باآلخرین.المجموعة حقوق تصویت  -
 وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى. ،األم حقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا الشركة -
 الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى. -
 ،على توجیھ األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القرارات األم أیة حـقائق وظروف إضافیة تشیر إلـى مدى القدرة المالیة للشركة -

 بما في ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین.

 الس��یطرة زوال تاریخ وحتى الفعلیة الس��یطرة بدء تاریخ من التابعة للش��ركات المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتض��من
تحدیدا، یتم ادراج اإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة التي تم شراءھا أو استبعادھا خالل السنة ضمن بیان األرباح و  .الفعلیة

من تاریخ حص��ول الش��ركة االم على الس��یطرة وحتى تاریخ زوال س��یطرة الش��ركة األم على الش��ركة التابعة. أو الخس��ائر المجمع 
 والخس����ائر المتبادلة األرباح فیھا بما الش����ركات بالكامل، بین المتبادلة والمعامالت األرص����دة إس����تبعاد جمیع یتم التجمیع، عند

 ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاس��بیة س��یاس��ات بإس��تخدام المجمعة ةالمالی البیانات إعداد یتم  .المحققة غیر واألرباح
 .متشابھة ظروف في تتم التي األخرى



 وشركاتھا التابعة عامة)ش.م.ك. ( -شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2018دیسمبر  31
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

12 

 

شركات موجودات صافي من المسیطرة غیر الحصص إظھار یتم  ،المجموعة ملكیة حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة ال
وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساھمي الشركة األم والحصص غیر المسیطرة  المجمع األرباح أو الخسائربیان 

 حتى إن نتج عن ذلك قید عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.
 

یتم المحاس����بة عن التغیر في حص����ة الملكیة لش����ركة تابعة مع عدم التغیر في الس����یطرة كمعاملة ض����من حقوق الملكیة. یتم تعدیل 
لغ الدفتریة لحصص ملكیة المجموعة والحصص غیر المسیطرة لتعكس التغیرات للحصص المتعلقة بھا في الشركات التابعة. المبا

إن أیة فروقات بین الرصید المعدل للحصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل یتم اإلعتراف بھا مباشرة 
 شركة األم. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باآلتي:ال ساھميفي حقوق المـلكیة الخاصة بم

 
 إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشركة التابعة. -
 إستبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة. -
 إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة. -
 إدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم. -
 إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. -
 إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. -
إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أواألرباح المرحلة  -

 ذه البنود.طبقا لما یلزم لھ

 :تصنیفات الجزء المتداول وغیر المتداول )ج(
) 27كما ھو مبین في إیض����اح رقم ( ،س����تناداً إلى تص����نیف المتداول / غیر المتداولإالموجودات والمطلوبات  المجموعة تعرض

 .الخاص بتحلیل إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة

 تعتبر الموجودات متداولة إذا:
 بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أو المجموعةكانت من المتوقع تحققھا أو تنوى  -
 كانت محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أو -
 ، أوالمجمع كانت من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي -
لتسویة التزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد تاریخ بیان المركز كانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یستخدم  -

 .المجمع المالي

 كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر متداولة.المجموعة تصنف 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 كان من المتوقع تسویتھا ضمن دورة التشغیل العادیة، أو -
 المتاجرة، أومحتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض  -
 ، أوالمجمعكان من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي  -
 .لمجمعاال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي  -

 .األخرى كـمطلوبات غیر متداولة كافة مطلوباتھا المجموعةتصنف 

 :المالیة األدوات    (د)  
یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تقوم المجموعة بتصنیف أدواتھا المالیة كموجودات مالیة ومطلوبات مالیة. 

 ً  في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات. تكون المجموعة طرفا

یتم تص�������نیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة طبقا لمض�������مون اإلتفاقیة التعاقدیة. إن الفوائد والتوزیعات واألرباح 
والخسائر التي تتعلق باألداة المالیة المصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إیراد. إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة 

یدھا مباش�����رة على حقوق الملكیة. یتم إظھار األدوات المالیة بالص�����افي عندما یكون للمجموعة حق المص�����نفة كحقوق ملكیة یتم ق
قانوني ملزم لتس��دید الموجودات والمطلوبات بالص��افي وتنوي الس��داد إما بالص��افي أو ببیع الموجودات وس��داد المطلوبات في آن 

 واحد.

طراف أمس�����تحق من  نقد ونقد معادل، مدینین،ن المركز المالي المجمع تتض�����من الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیا
 یجار تمویلي،إلتزام مقابل إدائنو مرابحات، دائنین،  الش����امل األخر، الدخلبالقیمة العادلة من خالل  موجودات مالیة ذات ص����لة،

 .مستحق إلى أطراف ذات صلةو

 :الموجودات المالیة) 1-(د 
 :2018ینایر  1المطبقة كما في السیاسات المحاسبیة 

في كما مع تطبیق مبدئي  2014األدوات المالیة الص���ادر في یولیو  –) 9طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
نایر  1 یة رقم (2018ی مال قاریر ال لدولي للت بات المعیار ا لدولي (9. تمثل متطل بة ا ) 39) تغیر جوھري عن معیار المحاس�������

دوات المالیة: التحقق والقیاس". یؤدي المعیار الجدید إلى تغیرات جوھریة في محاس�������بة الموجودات المالیة ولبعض جوانب "األ
 محاسبة المطلوبات المالیة.
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    :تصنیف الموجودات المالیة) 11/-(د 
لتحدید فئة تصنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة تقییم كافة الموجودات المالیة، باستثناء 

التدفقات  وكذلك خص����ائص ھادارة موجوداتبالمجموعة إلأدوات الملكیة والمش����تقات، اس����تناداً إلى نموذج األعمال الخاص 
 النقدیة التعاقدیة لتلك األدوات مجتمعین.

 تقییم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مس�����توى یعكس أفض�����ل وس�����یلة إلدارة المجموعة لموجوداتھا المالیة لتحقیق أھدافھا، 

ھو تحص�������یل التدفقات النقدیة التعاقدیة من  الوحیدالمجموعة وتحقیق التدفقات النقدیة التعاقدیة. وھذا س�������واء كان ھدف 
الموجودات أو تحص�������یل التدفقات النقدیة التعاقدیة وكذلك التدفقات النقدیة من بیع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من 
ھاتین الحالتین (كأن یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، فإن الموجودات المالیة تص�������نف كجزء من 
نموذج أعمال البیع وتقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس��ائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على 

 حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل.
 االعتراف المبدئي

مجموعة تم فیھ تسلیم األصل للیتم االعتراف بمشتریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ التسویة، وھوالتاریخ الذي ی
شراؤه من قبل  یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة مضاف إلیھا تكالیف المعامالت لكافة  المجموعة.أو 

 الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 إلغاء االعتراف             

یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة (كلیا أو جزئیا) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في اس�������تالم التدفقات النقدیة من 
 إحدىفي اس�������تالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، وذلك في  حقھاالمجموعة الموجودات المالیة، أو عندما تحول 

(ب)  أو المجموعة،ل جمیع المخاطر والعوائد الخاص�����ة بملكیة الموجودات المالیة من قبل الحالتین التالیین: (أ) إذا تم تحوی
عندما ال یتم تحویل جمیع المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو االحتفاظ بھا، ولكن تم تحویل الس��یطرة على الموجودات 

إدراج الموجودات المالیة بحدود نس���بة مش���اركتھا بالس���یطرة، فیجب علیھا االس���تمرار في المجموعة المالیة. عندما تحتفظ 
 فیھا.

 فئات قیاس الموجودات المالیة             
) (بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 39تم اس������تبدال فئات قیاس الموجودات المالیة وفقاً لمعیار المحاس������بة الدولي رقم (

 لقروض والمدینین) بما یلي:الخسائر، المتاحة للبیع، المحتفظ بھا حتى االستحقاق، ا

 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة. •
أدوات الدین بالقیمة العادلة من الدخل الش��امل اآلخر، مع إعادة تص��نیف األرباح أو الخس��ائر عند إلغاء اإلعتراف إلى  •

 بیان األرباح أو الخسائر المجمع.
أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر عند إلغاء اإلعتراف  •

 .إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. •

 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة
 بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطین التالیین: تقاس الموجودات المالیة

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة، و -
الش���روط التعاقدیة للموجودات المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتض���من بش���كل أس���اس���ي مدفوعات  -

 األصلي والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي. المبلغ

أدوات الدین التي تم قیاس������ھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باس������تخدام طریقة العائد الفعلي المعدلة بخس������ائر 
إلغاء االعتراف  انخفاض القیمة، إن وجدت. یتم االعتراف باألرباح والخس������ائر في بیان األرباح أو الخس������ائر المجمع عند

 باألصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.

 .دین بالتكلفة المطفأة كأدواتمصنفة ة صلالذات  طرافاألمن مستحق الو نیتجاریالمدینین ال ،والنقد المعادلإن النقد 

 :النقد والنقد المعادل •
الطلب لدى البنوك واالس������تثمارات ولدى البنوك والودائع تحت  الص������ندوق في النقد في المعادل والنقد النقد یتمثل

 مبالغ إلى للتحویل اإلیداع والقابلة تاریخ من أقل أو شھور 3 فترة خالل تستحق والتي السیولة عالیة األجل قصیرة
كما یتم إحتس����اب إیرادات العوائد  .القیمة التغیرات في حیث من غیر مادیة تتعرض لمخاطر والتي النقد محددة من

  .أساس نسبي زمني على

 :تجاریون مدینون•
مثل المدینون المبالغ المس�������تحقة من العمالء عن بیع بض�������ائع، تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ض�������من النش�������اط ت

االعتیادي، ویتم االعتراف مبدئیا بالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة باس�������تخدام طریقة معدل 
 اض في القیمة. الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخف
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 اآلخر أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
عند التحقق المبدئي، یجوز للمجموعة أن تقرر تص������نیف بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك بالقیمة العادلة من 

) "األدوات 32المحاس�����بة الدولي رقم (خالل الدخل الش�����امل اآلخر عندما تتوافق مع تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار 
 المالیة: العرض"، وال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة. یتحدد ذلك التصنیف لكل أداة على حدة.

إن األرباح والخس������ائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تص������نیفھا إلى بیان األرباح أو الخس������ائر المجمع. یتم االعتراف 
األرباح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزیعات، إال عندما تستفید المجموعة من بتوزیعات األرباح في بیان 

تلك المحص��الت كاس��ترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تس��جل تلك األرباح في الدخل الش��امل اآلخر. ال تخض��ع 
انخفاض القیمة. وعند اس��تبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو  أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر لتقییم

 الخسائر من التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة.

مل اآلخر االس��تثمارات في أدوات الملكیة ض��من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��االمجموعة تص��نف 
 .في بیان المركز المالي المجمع

 قیمة الموجودات المالیة: انخفاض) 12/-(د  
) إلى تغیرات جذریة في محاس�������بة المجموعة لخس�������ائر انخفاض القیمة 9أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) بطریقة الخس�����ائر 39المحاس�����بة الدولي رقم (للموجودات المالیة عن طریق تبدیل طریقة الخس�����ائر المحققة وفقاً لمعیار 
 االئتمانیة المستقبلیة المتوقعة.

 

) من المجموعة تس���جیل مخص���ص للخس���ائر االئتمانیة المتوقعة لكافة أدوات 9یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
الخس�����ائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین تس�����تند  الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس�����ائر.

التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، ثم یخصم العجز بنسبة 
 تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل.

اآلخرین، طبقت المجموعة األس��لوب المبس��ط للمعیار واحتس��بت الخس��ائر االئتمانیة مدینین التجاریین والمدینیین للبالنس��بة 
ع بتتب تقوم المجموعةوعلیھ، ال  .المتوقعة اس�������تناداً إلى الخس�������ائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة

 التغیرات في مخاطر االئتمان وتقوم بتقییم انخفاض القیمة على أساس مجمع. 

األسلوب المستقبلي حیث لم یعد المجموعة  رصدة األطراف ذات الصلة والقروض بین شركات المجموعة، تطبقألبالنسبة 
تأخذ في البدایة لحدث خس�������ائر االئتمان. وبدالً من ذلك، المجموعة  االعتراف بالخس�������ائر االئتمانیة یعتمد على تحدید

عند تقییم مخاطر االئتمان وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات  المجموعة
األحداث الماض�������یة، الظروف الحالیة، التوقعات المعقولة والممكن إثباتھا والتي تؤثر على القدرة المتوقعة على تحص�������یل 

 التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة الدین.

 تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي:وعة المجملتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق 

األدوات المالیة التي لم تتراجع قیمتھا بص�������ورة كبیرة بالنس�������بة لجودتھا االئتمانیة منذ االعتراف  – ىالمرحلة األول •
 المبدئي أو المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.

األدوات المالیة التي تراجعت قیمتھا بص����ورة كبیرة من حیث جودتھا  –المرحلة الثانیة (عدم انخفاض قیمة االئتمان)  •
 االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.

خ خفاض القیمة في تاریالموجودات المالیة التي لھا دلیل موضوعي على ان –المرحلة الثالثة (انخفاض قیمة االئتمان)  •
البیانات المالیة والمحدد أن قیمتھا قد انخفض��ت عندما یكون لحدث أو أكثر أثر س��لبي على التدفقات النقدیة المس��تقبلیة 

 المقدرة.
"الخس��ائر االئتمانیة  بـ��������ش��ھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف  12الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة لفترة “بـ�������� یتم االعتراف 

 قعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة" للمرحلة الثانیة.المتو

یتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة 
سھا بالتكلفة المطفأة من إ تحمل جمالي القیمة الدفتریة للموجودات، والمالیة. یتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قیا

 .على بیان األرباح أو الخسائر المجمع

یوماً. ومع ذلك، وفي بعض الحاالت،  180 تعتبر المجموعة األص�������ل المالي متعثراً عندما تتأخر المدفوعات التعاقدیة ل
أن تعتبر األص��ل المالي متعثراً عندما تش��یر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أن المجموعة قد ال تتلقى  یمكن للمجموعة

 .كامل المبالغ التعاقدیة المستحقة. یتم شطب األصل المالي عندما ال یتوقع استرداد التدفقات النقدیة التعاقدیة

 االنتقالیة: المرحلة) 13/-(د 
) كما ھو موض���ح 9في الس���یاس���ات المحاس���بیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (تم تطبیق التغییرات 

 أدناه:

بات  )أ لدفتریة للموجودات والمطلو بات الفروق في القیم ا باع نھج إث قارنة حیث قررت المجموعة إت قام الم یل أر عد لم یتم ت
قاریر  لدولي للت یار ا جة عن تطبیق المع نات یة ال مال یة رقم (ال مال یاطیات كما في 9ال نایر  1) في األرباح المرحلة واالحت ی

ال تعكس بش�������كل عام  2017دیس�������مبر  31. وبناًء على ذلك، فإن المعلومات المدرجة للس�������نة المالیة المنتھیة في 2018
دیس�����مبر  31ة المنتھیة في ) وبالتالي فإن المعلومات المدرجة للس�����نة المالی9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 ال تمثل معلومات مقارنة من حیث متطلبات ھذا المعیار. 2018
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 تم إجراء التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ التطبیق األولي. )ب
 .موجودات المالیةتحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بال-
التصنیف السابق لبعض الموجودات والمطلوبات المالیة كما تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح تصنیف وإلغاء  -

 أو الخسائر.
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات الملكیة غیر المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في القیمة العادلة من خالل الدخل  -

 الشامل اآلخر.

دینار  33,301بمبلغ  متراكمةالخس����ائر الھو زیادة  2018ینایر  1إن أثر ھذا التغییر في الس����یاس����ة المحاس����بیة كما في 
 دینار كویتي على النحو التالي: 39,087القیمة العادلة بمبلغ  إحتیاطيكویتي، ونقص 

خسائر 
 متراكمة

حتیاطي القیمة إ
 العادلة

 228,558  (1,195,835) )2017دیسمبر  31) (39المحاسبة الدولي رقم (رصید اإلقفال تحت معیار 
 

  أثر إعادة التصنیف وإعادة القیاس:
 (39,087)- أدوات ملكیة متاحة للبیع إلى أدوات ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من أثر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على 
 خالل األرباح أو الخسائر:

ألدوات الدین بالتكلفة  )9(الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
-(33,301) المطفأة

ت�اریخ التطبیق ) في 9الرص�������ی�د االفتت�احي بموج�ب المعی�ار ال�دولي للتق�اریر الم�الی�ة رقم (
 189,471  (1,229,136) 2018ینایر  1المبدئي في 

 )9(تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

) وفئات القیاس الجدیدة وفقاً 39یوضح الجدول التالي التسویة بین فئات القیاس األولیة والقیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
 :2018ینایر  1للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في  )9(للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

التصنیف األساسي 
لمعیار وفقاً 

المحاسبة الدولي 
 )39رقم (

التصنیف الجدید وفقاً 
للمعیار الدولي للتقاریر 

 )9المالیة رقم (

القیمة الدفتریة 
األساسیة وفقا 

لمعیار المحاسبة 
 )39الدولي رقم (

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقاً للمعیار 

الدولي للتقاریر 
 )9المالیة رقم (

الموجودات المالیة:
216,981 216,981 التكلفة المطفأة قروض ومدینون و نقد معادلنقد 

314,822 335,675 التكلفة المطفأة قروض ومدینون أرصدة مدینة أخرىومدینون 
 112,041 124,489 التكلفة المطفأة قروض ومدینون مستحق من أطراف ذات صلة

 أدوات ملكیة
موجودات مالیة 

 متاحة للبیع

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل 

 882,138 921,225 الدخل الشامل اآلخر
1,525,982 1,598,370مجموع الموجودات المالیة

المطلوبات المالیة:
1,223,795 1,223,795 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأةدائنون وأرصدة دائنة أخرى 

5,926,930 5,926,930 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة اتمرابحدائنو 
4,170,027 4,170,027 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة إلتزام مقابل إیجار تمویلي

 857,734 857,734 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة مستحق إلى أطراف ذات صلة
12,178,486 12,178,486مجموع المطلوبات المالیة
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) وذلك 9) باألرصدة الدفتریة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (39تسویات األرصدة الدفتریة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
 ):9عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
) واألرصدة الدفتریة وفقاً للمعیار الدولي 39الدفتریة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (إن الجدول التالي یوضح التسویات بین األرصدة 

 :2018ینایر  1) كما في تاریخ 9) وذلك عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (9للتقاریر المالیة رقم (

الرصید الدفتري وفقاً 
لمعیار المحاسبة الدولي 

 ) كما في39رقم (
 إعادة القیاس  إعادة التصنیف 2017دیسمبر  31 

الرصید الدفتري  
وفقاً للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة رقم 

 ) كما في9(
 2018ینایر  1 

 مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 335,675  -- 335,675  الرصید أول الفترة

 (20,853) (20,853)  -  - خسائر االنخفاض في القیمة
 314,822  (20,853)  -  335,675  الرصید آخر الفترة

    
    المستحق من أطراف ذات صلة 

 124,489   -  124,489  الرصید أول الفترة
 (12,448) (12,448)  -  - خسائر االنخفاض في القیمة

 112,041  (12,448)  -  124,489  الرصید آخر الفترة
    

    موجودات مالیة متاحة للبیع 
 921,225  -  -  921,225 الرصید أول الفترة

إلى موجودات بالقیمة العادلة من خالل محول 
 (921,225)-  (921,225)  - الدخل الشامل اآلخر

 -- (921,225)  921,225 الرصید آخر الفترة
  

الدخل الشامل موجودات بالقیمة العادلة من خالل 
   اآلخر

- --  - الرصید أول الفترة
 882,138  (39,087)921,225  - من موجودات مالیة متاحة للبیعمحول 

 882,138  (39,087) 921,225  -  الرصید آخر الفترة

 :2017دیسمبر  31تاریخ البیانات المالیة المجمعة في  السیاسات المحاسبیة المطبقة حتي
قررت المجموعة عدم تعدیل أرقام المقارنة، وبناء علیھ تمثل أرقام المقارنة المعروض��ة الس��یاس��ات المحاس��بیة المس��تخدمة 

 من قبل المجموعة في السنوات السابقة.
 التصنیف:

 الموجودات المالیة حسب الفئات التالیة:بتصنیف  المجموعة ، قامت2017دیسمبر  31حتى تاریخ 
 إن السیاسة المحاسبیة كما ھي مذكورة أعالة في بند أدوات الدین بالتكلفة المطفأة. –قروض وذمم مدینة  )أ

 إما وھي المالیة الموجودات مشتقات من لیست للبیع الموجودات المالیة المتاحة إن -للبیع  الموجودات المالیة المتاحة )ب
 .األخرى التصنیفات من أي في متضمنة غیر أنھا أو الفئة ھذه في اتصنیفھ قد تم

 االعتراف المبدئي لھا. عند وتحدد من قبل اإلدارة من شراء ھذه االستثمارات الغرض على تعتمد التصنیفات ھذه إن

 القیاس الالحق:
). الحقا لإلعتراف المبدئي، یتم 9لم یتغیر القیاس عند االعتراف المبدئي بسبب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

إدراج المدینین واالس������تثمارات المحتفظ بھا حتى االس������تحقاق بالتكلفة المطفأة بإس������تخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إدراج 
 للبیع والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الحقا بالقیمة العادلة.الموجودات المالیة المتاحة 

 بالنس���بة لألوراق المالیة وغیر المالیة والمص���نفةقیمة العادلة یتم االعتراف باألرباح أو الخس���ائر الناتجة من التغیرات في ال
 .عالمجم في بیان الدخل الشامل اآلخر –كمتاحة للبیع 

عند بیع الموجودات المالیة المتاحة للبیع، فإن التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة المعترف بھا س�����ابقا في الدخل الش�����امل 
 اآلخر یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع.

 ) تفاصیل قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة.25یتضمن اإلیضاح رقم (

 االنخفاض في القیمة:
 أحد قیمة في انخفاض وجود على موض�������وعي دلیل ھناك كان إذا ما نھایة كل فترة مالیة بتقییم في المجموعة تقوم

 انخفاض أي للبیع، فإن كمتاحة حالة أدوات الملكیة والمصنفة في  المالیة. الموجودات من مجموعة أو المالیة الموجودات
 االعتبار كمؤش����رعند في یص����بح أقل من تكلفتھ األص����لیة یؤخذ العادلة لألداة المالیة بحیث القیمة في جوھري أو مطول

القیمة. یتم تقییم االنخفاض الجوھري مقابل التكلفة األص���لیة لألداة المالیة، ویتم تحدید  في انخفاض ھناك كان إذا ما تحدید
 االنخفاض المطول على أساس الفترة التي انخفضت فیھا القیمة العادلة عن التكلفة األصلیة. 
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 – التراكمیة الخس��ارة ليإجما فإن للبیع الموجودات المالیة المتاحة قیمة في انخفاض حدوث على دلیل أي وجود حالة في
لھذه الموجودات المالیة  القیمة في االنخفاض خس��ائر أي منھا مخص��وما الحالیـ��������ة العادلة والقیمة االقتناء تكلفة بین الفرق

األرباح أو  بیان إلى الدخل الش����امل اآلخر من تحول –األرباح أو الخس����ائر المجمع  بیان في بھا والتي س����بق االعتراف
المجمع ألدوات الملكیة  األرباح أو الخس�����ائر بیان في بھا المعترف القیمة في االنخفاض خس�����ائر المجمع. إنالخس�����ائر 

 .ال یتم عكسھا من خالل بیان األرباح أو الخسائر المجمع للبیع والمصنفة كموجودات مالیة متاحة

 :المطلوبات المالیة) 2-(د 
)، باستثناء 39تظل طریقة المحاسبة عن المطلوبات المالیة ھي نفسھا إلى حد كبیر كما كانت وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

معالجة األرباح أو الخس�������ائر الناتجة عن مخاطر اإلئتمان للمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المص�������نفة بالقیمة العادلة من خالل 
 تلك التغیرات في الدخل الشامل اآلخر دون إعادة تصنیف الحق لبیان األرباح أو الخسائر المجمع.األرباح أو الخسائر. تعرض 

  :الدائنون •
داد قیمة بض����ائع أو لس���� یتمثل رص����ید الدائنین في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین. یمثل بند الدائنین التجاریین اإللتزام

خدمات تم شراؤھا ضمن النشاط االعتیادي. یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة 
بإس�تخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم تص�نیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان الس�داد یس�تحق خالل س�نة أو أقل (أو 

 الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة.  ضمن
 

 المرابحات: •
تتمثل المرابحات في المبلغ المس�����تحق على أس�����اس الدفع المؤجل لبنود تم ش�����راؤھا وفقا التفاقیات عقود المرابحات. یدرج 

المبلغ الدائن، بعد خص��م تكالیف التمویل المتعلقة بالفترات المس��تقبلیة. یتم إطفاء تكالیف التمویل  رص��ید المرابحات باجمالي
 المستقبلیة عند استحقاھا على أساس نسبي زمني باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 :إلتزام مقابل إیجار تمویلي •
بھا كموجودات خاص������ة بالمجموعة وذلك بالقیمة العادلة  یتم اإلعتراف إیجار تمویلي عقدإن الموجودات المحتفظ بھا تحت 

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، أو بمقدار القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات عقد اإلیجار، أیھما أقل. إن اإللتزامات المرتبطة 
یجار تم توزیع دفعات اإلإیجار تمویلي. ی عقد مقابل اتن المركز المالي المجمع كإلتزامبالعقد لص����الح المؤجر تظھر في بیا

بقي من ثابت على الرصید المت عائدبین األعباء التمویلیة وتخفیض اإللتزام الناشئ عن عقد اإلیجار بحیث یكون ھناك سعر 
اإللتزام. تدرج األعباء التمویلیة ض����من بیان األرباح أو الخس����ائر المجمع إال إذا كانت مرتبطة مباش����رة بموجودات مؤھلة 

 .ھذه الحالة یتم رسملتھا طبقا للسیاسة العامة التي تتبعھا المجموعة لتكالیف اإلقتراض وفي للرسملة،

 یتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو انتھاء االلتزام مقابل المطلوبات. عندما یتم اس����تبدال المطلوبات المالیة
ا أو تعدیل شروط المطلوبات المالیة الحالیة بشكل جوھري. یتم معاملة الحالیة بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھری

التبدیل أو التغییر كإلغاء اعتراف ألص��ل االلتزام وإدراج التزام جدید، ویتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة ذات الص��لة في بیان 
 األرباح أو الخسائر المجمع.

 :مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة) 3-(د 
فقط إذا كان ھناك حق  المجمعیتم مقاص�������ة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم ادراج ص�������افي المبلغ في بیان المركز المالي 

قانوني واجب النفاذ حالیا لمقاص��ة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتس��ویة على أس��اس الص��افي أو لتحقیق الموجودات وتس��ویة 
 المطلوبات في وقت واحد.

  :المتاجرة محتفظ بھا لغرضعقارات     )ـھ(
تفاع قیمتھا رمن خالل النشاط االعتیادي ولیس لغرض تأجیرھا أو إ البیعیتم تصنیف العقارات التي تم إقتناؤھا أو تطویرھا لغرض 

 ویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. ،المتاجرة محتفظ بھا لغرضكعقارات 

تكالیف  ،راضقتتكالیف اإل ،المبالغ المدفوعة لمقاولي البناء ،حقوق األراضي المستأجرة ،تتضمن التكلفة حقوق أراضي الملك الحر
یف البناء غیر تكال ،ضرائب تحویل الملكیة ،اب المھنیة والخدمات القانونیةتعتكالیف األ ،تكالیف إعداد الموقع ،التخطیط والتصمیم

 .والتكالیف األخرى ذات الصلةالمباشرة 

تمثل صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا سعر البیع المقدر من خالل النشاط االعتیادي بناء على األسعار السوقیة كما في تاریخ 
یتم  .یعیةلبمخصوما منھا تكالیف االنجاز والمصاریف ا ،البیانات المالیة والمخصومة بتأثیر الفترات الزمنیة في حال كانت مادیة

 .قید العموالت غیر المستردة والمدفوعة لوكالء التسویق والمبیعات عند بیع الوحدات العقاریة كمصاریف عند دفعھا

والتي  لمجمعا أو الخسائر رباحالمتاجرة التي یتم إدراجھا في بیان األمحتفظ بھا لغرض یتم تحدید تكلفة العقارات  ،عند اإلستبعاد
. رتشمل التكالیف المباشرة المتكبدة على العقار المباع ونسبة من التكالیف غیر المباشرة المتكبدة إستنادا إلى الحجم النسبي لذلك العقا

 .یتم إدراج ذلك التخفیض ضمن التكالیف التشغیلیة األخرى ،المتاجرةمحتفظ بھا لغرض عند تخفیض قیمة العقارات 
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   :االستثماریة العقارات )و(
إعادة التطویر والمحتفظ بھا لغرض إكتساب اإلیجارات أو لقائمة والعقارات قید اإلنشاء أو تتضمن العقارات االستثماریة العقارات ا

القیمة السوقیة أو كالھما. تدرج العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء وتكـالیف العملیات المرتبطة  إرتفاع
أو  رباحیل األ. یتم تسجالفترة المالیةالحقا للتسجیل المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة  .بھا

ث بھا أو الخسائر المجمع في الفترة التي حد رباحاتجة من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في بیان األالخسائر الن
 .التغیر

 
یمكن تصنیف الحصص فـي العقـارات المحتفظ بھـا بموجـب عقـد إیجار تشغیلي كعقارات استثماریة فقط إذا توافقت تلك العقارات 

یتم المحاسبة عن اإلیجار التشغیلي كما لو كان یمثل  الستثماریة وكان المستأجر یستخدم طریقة القیمة العادلة.مع تعریف العقارات ا
 .إیجار تمویلي

 
قارات إن الع یتم قیاس العقارات االستثماریة قید اإلنشاء بالقیمة العادلة إذا كان من الممكن تحدید القیمة العادلة بصورة موثوقة.

اإلنشاء والتي ال یمكن تحدید قیمتھا العادلة بصورة موثوقة ولكن تتوقع المجموعة أن یتم تحدید القیمة العادلة للعقار  االستثماریة قید
بصورة موثوقة عند اكتمال البناء یتم قیاسھا بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القیمة حتى تصبح القیمة العادلة قابلة للتحدید بصورة 

 أیھما أوال. -ناء یتم اكتمال الب موثوقة أو

یتم رسملة المصاریف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل فقط عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة الناتجة من 
یتم تسجیل جمیع تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى  المصاریف إلى المجموعة. وأن التكلفة یمكن قیاسھا بصورة موثوقة.

 عند استبدال جزء من العقار االستثماري، یتم إلغاء إعتراف القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. اریف عند تكبدھا.كمص

تخدام وال أو سحبھا نھائیا من االس (أي في تاریخ انتقال السیطرة للمشتري)یتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثماریة عند استبعادھا 
ر ایوجد أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستبعاد. ویتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنھـاء خدمـة العق

 .المجمعاالستثماري في بیان األرباح أو الخسائر 

ره تشغیلیا أو بدایة تأجی ،تغیر في إستخدام العقار یدل على نھایة شغل المالك لھیتم التحویل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث 
ویتم التحویل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغیر في اإلستخدام یدل علیھ بدایة شغل  .أو إتمام البناء أو التطویر ،لطرف آخر

اسبة تقوم المجموعة بالمح ،من قبل المالك إلى عقار إستثماريفي حال تحول عقار مستخدم  .أو بدایة تطویره بغرض بیعھ ،المالك لھ
 .وتغییر االستخدامعن ذلك العقار طبقا للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول 

 :ممتلكات ومعدات )ز(
 التشغیل موقع إلى الموجودات تلك بإیصال مرتبطة مباشرةتكالیف  الشراء وأي للممتلكات والمعدات سعر المبدئیة التكلفة تتضمن
 والفحص والصیانة اإلصالحات مثل ،تشغیل الممتلكات والمعدات بعـد المتكبدة المصاریـف إدراج عادة یتم .للتشغیل جاھزة وجعلھا

 المصاریف أن بوضوح فیھا یظھر التي الحاالت في .فیھا المصاریف ھذه تكبد یتم التي الفترة في أو الخسائر المجمع رباحاأل بیان في
 من أعلى حد الممتلكات والمعدات إلى إحدى استخدام من علیھا الحصول المتوقع المستقبلیة قتصادیةاإل المنافع في زیادة إلى أدت قد

 الممتلكات والمعدات. على إضافیة كتكلفة المصاریـف ھـذه رسملة یتم فإنھ أساساً، المحدد األداء معیار

تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. عند بیـع أو إنھاء خدمة الموجودات، 
یتم استبعاد تكلفتھا واستھالكھا المتراكم من الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادھا في بیان األرباح أو الخسائر 

عة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو تغیرات الظروف إلى یتم مراج  المجمع.
في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات وعندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة  أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد.

الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة لالسترداد المقدرة، یتم تخفیض 
 المستخدمة، أیھما أعلى.

المقدرة بخمس المـمتلكات والمعدات و لبنود المتوقعة اإلنتـاجیة األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة اإلستھالك إحتساب یتم
 سنوات.

 قتصادیةاإل المنافع مع نمط تتفقان ستھالكاإل وفترة طریقة أن من للتأكد دوریا ستھالكاإل وطریقة اإلنتاجي العمر مراجعة یتم
 .الممتلكات والمعدات بنود من المتوقعة

لمستمر لتلك ا ستعمالجود منفعة إقتصادیة متوقعة من اإلعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند استبعادھا أو عند إنتفاء واإل یتم إلغاء
 الموجودات. 

 :غیر المالیة الموجودات قیمة نخفاضإ   )ح(
في نھایة الفترة المالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل على إنخفاض في قیمة تلك 

، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة، الموجودات. إذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض
(إن وجدت). إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، یجب على المجموعة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد 

 لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل.

القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المستخدمة لألصل  إن القیمة
من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب. یجب أن یعكس سعر 

 ق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.الخصم تقدیرات السو
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إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض القیمة 
ن عتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیاالدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسترداد. یجب اإل

األرباح أو الخسائر المجمع، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خسارة إنخفاض قیمة 
 األصل كإنخفاض إعادة تقییم.

 ً ة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة القابلة ، تزداد القیمة الدفتریعند عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقا
لالسترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سیحدد لو أنھ لم یتم 

وات السابقة. یجب اإلعتراف بعكس خسارة اإلعتراف بأیة خسارة من إنخفاض قیمة األصل (أو وحدة تولید النقد) خالل السن
اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة 

 یجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.

    :الخدمة نھایة مكافأة مخصص  (ط) 
 اإللتزام ھذا إن .الموظفین األھلي وعقود القطاع في الكویتي العمل لقانون طبقا للموظفین الخدمة نھایة لمكافأة إحتساب مخصص یتم

 لھذا الحالیة القیمة یقارب والذي نھایة الفترة المالیة، في خدماتھ إنھاء تم لو فیما موظف، لكـل المستحق المبلغ یمثل الممول غیر
 اإللتزام النھائي.

 :المال رأس   )ي(
إن التكالیف اإلضافیة المرتبطة مباشرة بإصدار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة  .ملكیة كحقوق العادیة األسھم تصنف

 مخصومة من المبالغ المحصلة.

 : توزیعات األرباح للمساھمین (ك) 
بتوزیعات األرباح النقدیة وغیر النقدیة لمساھمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات نھائیا،  تقوم المجموعة باإلعتراف

وعندما ال یعود قرار تلك التوزیعات خاضعا إلرادة المجموعة. یتم إقرار تلك التوزیعات عند الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة 
 یتم اإلعتراف بقیمة تلك التوزیعات بحقوق الملكیة. السنویة لمساھمي الشركة األم، حیث

 یتم قیاس التوزیعات غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي سیتم توزیعھا مع إدراج نتیجة إعادة القیاس بالقیمة العادلة مباشرة
ة للموجودات دفتریة لذلك االلتزام والقیمة الدفتریضمن حقوق الملكیة. عند القیام بتلك التوزیعات غیر النقدیة، فإن الفرق بین القیمة ال

 الموزعة یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.

یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح التي تم إقرارھا بعد تاریخ البیانات المالیة المجمعة كأحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي 
  المجمع.

: أسھم الخزانة  )ل(
تتمثل أسھم الخزانة في أسھم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارھا ثم إعادة شراؤھا الحقا من قبل المجموعة ولم یتم إعادة إصـدارھا 

 دأو إلغائھا بعد. وتتم المحاسبة عن أسھم الخزانة بإستخدام طریقة التكلفة. وفقا لطریقة التكلفة، یتم إدراج متوسط تكلفة األسھم المعا
كحساب معاكس ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار ھذه األسھم یتم إدراج األرباح في حساب منفصل غیر قابل للتوزیع  شراؤھا

ضمن حقوق المساھمین" احتیاطي أسھم الخزانة"، ویتم تحمیل أي خسائر محققة على الحساب نفسھ في حدود الرصید الدائن لذلك 
 .لى األرباح المرحلة ثم االحتیاطیات ثم عالوة اإلصدار على التواليالحساب، ویتم تحمیل الخسائر اإلضافیة ع

تستخدم األرباح المحققة الحقا عن بیع أسھم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم االحتیاطیات ثم األرباح 
دیة عن أسھم الخزانة. إن إصدار أسھم المنحة یؤدي إلى المرحلة ثم احتیاطي أسھم الخزانة على التوالي. ال یتم دفع أي توزیعات نق

 .زیادة عدد أسھم الخزانة بشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم الخزانة

لیف متضمنا التكاعند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكیة رأس مال الشركة األم (أسھم الخزانة)، یتم خصم المبلغ المدفوع 
اإلضافیة المتعلقة مباشرة بأسھم الخزانة من حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم إلى أن یتم إلغاء األسھم أو إعادة إصدارھا. 
في حال إعادة إصدار األسھم الحقا، یتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكالیف اإلضافیة المباشرة للعملیة في حقوق 

 الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم.

   :تحقق اإلیراد  )م(
منشأة " ویتم إنشاء نموذج للاالعتیادیة نشطة األ) اإلیراد على أنھ "الدخل الناتج من 15یعرف المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

االعتراف باإلیراد تسجیل المبلغ الذي یعكس من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء، ویتطلب 
 المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل بیع بضاعة أو تأدیة خدمات للعمالء.

 فیما یلي خطوات النموذج الخمس:
یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینش�������ئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ  -تحدید العقد مع العمیل  : ىالخطوة األول -

 ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.
خدمات یة الالتزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل لبیع البض�������ائع أو تأد -الخطوة الثانیة : تحدید التزامات األداء في العقد -

 إلى العمیل.
س�����عر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إس�����تحقاقھ لبیع البض�����ائع أو تأدیة  -تحدید س�����عر المعاملة  الخطوة الثالثة :  -

 الخدمات إلى العمیل المتفق علیھا ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خارج التعاقد.
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بالنس����بة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،  –س����عر المعاملة على التزامات األداء في العقد  توزیع الخطوة الرابعة: -
س�����تقوم المجموعة بتخص�����یص س�����عر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي 

 تتوقع المجموعة استحقاقھ نظیر تلبیة ذلك االلتزام باألداء.
 االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء. امسة:الخطوة الخ -

كافة الحقائق والظروف ذات  ، مع األخذ في اإلعتباراآلراء) من الشركات مراعاة 15یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
الصلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. كما یحدد المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة 

 للحصول على العقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقد. كما یتطلب المعیار إفصاحات شاملة.

، كانت المجموعة تعترف باإلیراد بالقیمة العادلة للمقابل المس���تلم أو المس���تحق  )15لي للتقاریر المالیة رقم (قبل تطبیق المعیار الدو
شاط االعتیادي للمجموعة  بالصافي بعد خصم المرتجعات، الخصومات والتنزیالت.  عند بیع البضاعة أو تأدیة الخدمات ضمن الن

ھا بص�������ورة موثوق بھا، وأنھ من المرجح أن المنافع كما تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات عن دما یكون من الممكن قیاس�������
المس���تقبلیة االقتص���ادیة س���وف تتدفق للمجموعة. إن مبالغ اإلیرادات ال تعتبر موثوق بھا إلى أن یتم حل جمیع االلتزامات المرتبطة 

 بعملیة البیع. 
االعتراف باإلیرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما ، یتم  )15وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

(أو كلما) تقوم المجموعة بتلبیة التزامات األداء عن طریق بیع البض����اعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة 
ي وقت محدد) وذلك عند اس��تیفاء أي من المعاییر ت (ولیس فـ���������بنقل الس��یطرة على البض��اعة أو الخدمات على مدى فترة من الوق

 :التالیة
 أو  باألداء،العمیل المنافع التي تقدمھا أداء المجموعة ویستھلكھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة  ىأن یتلق -
صل أو عند تشیید األأداء المجموعة ینشئ أو یحسن األصل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ العمیل  -

 تحسینھ، أو
واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل  وللمجموعة حق للمجموعة،أداء المجموعة ال ینشئ أي أصل لھ استخدام بدیل  -

 حتى تاریخھ.

لوقت. تأخذ تنقل الس�������یطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعاییر الالزمة لنقل البض�������اعة أو الخدمة على مدى فترة من ا
 المجموعة العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل السیطرة أم لم یتم:

 حالي في الدفعات مقابل األصل. للمجموعة حقأن یكون  -
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل. -
 .لألصلأن تقوم المجموعة بتحویل الحیازة المادیة  -
 .األصللملكیة  أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة -
 أن یقبل العمیل األصل. -

 إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة:

 بیع عقارات تحت التطویر
إن العقارات بصفة عامة لیس لھا استخدام بدیل للمجموعة بسبب القیود  تتحقق اإلیرادات عند تحویل السیطرة على العقار إلى العمیل.

الحق الملزم بالدفع حتى یتم تحویل سند الملكیة القانونیة للعقار إلى العمیل. لذلك، یتحقق اإلیراد في وقت  التعاقدیة. ومع ذلك، ال ینشأ
 محدد عند تحویل ملكیتھ إلى العمیل ویقاس بسعر المعاملة المتفق علیھا بموجب العقد.

 إیراد بیع عقارات
  :ق الكامل، وذلك عندما تتوفر جمیع الشروط التالیةیتم اإلعتراف بإیرادات بیع العقارات على أساس مبدأ اإلستحقا

 عند اكتمال عملیة البیع وتوقیع العقود. -
 عندما یكون إستثمار المشترى (قیمة البیع) كافیا لبیان التزامھ بدفع قیمة العقار كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة. -
 مستقبال.أال تنخفض مرتبة الذمم المدینة للمجموعة عن البیع  -
 أن تكون المجموعة قد قامت بنقل السیطرة للمشتري. -
قیاسھا وقیدھا على أساس االستحقاق بصورة سھلة، أو إذا كانت تلك األعمال غیر كمال العقار یمكن ان األعمال االزمة إل -

 جوھریة بالنسبة للقیمة اإلجمالیة للعقد. 

 اإلیجارات
 اكتسابھا، على أساس نسبي زمني.یتم تحقق إیرادات اإلیجارات، عند 

 األخرىوالمصاریف  اإلیرادات
 األخرى على أساس مبدأ االستحقاق. والمصاریف یتم تحقق اإلیرادات

 المرحلة االنتقالیة
المجموعة أنھ لم ینتج أثر جوھري على بیاناتھا المالیة  خلصت)، 15عند تطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) لم یختلف عن معیار التقاریر 18حیث أن األعتراف باإلیراد وفقاً ألنشطة المجموعة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( المجمعة.
 ).15المالیة رقم (
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: المخصصات  (ن) 
بالمخصص فقط عندما یكون على المجموعة إلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتیجة لحدث سابق یكون من المرجح معھ  یتم اإلعتراف

أن یتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد اإلقتصادیة لتسویة اإللتزام، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثـوق لمبلغ اإللتزام.  ویتم مراجعة 
دیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي. وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للنقود مادیا، فیجب أن المخصصات في نھایة كل فترة مالیة وتع

یكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصاریف المتوقعة لتسویة اإللتزام. ال یتم إدراج المخصصات للخسائر 
 التشغیلیة المستقبلیة.

 :قتراضتكالیف اإل  )س(
اإلقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالیف االقتراض، وھي إن تكالیف 

اھزة یتم إضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح ج البیع،الموجودات التي تتطلب وقتا زمنیا طویال لتصبح جاھزة لإلستخدام أو 
أو البیع. إن إیرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة  بشكل جوھري لإلستخدام

اح یتم إدراج كافة تكالیف اإلقتراض األخرى في بیان األرب لإلسترداد.عدم إستغاللھا للصرف یتم خصمھا من تكالیف التمویل القابلة 
 لمجموعةادھا فیھا. إن تكالیف االقتراض تشمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تم تكبدھا من أو الخسائر المجمع في الفترة التي یتم تكب

 .فیما یتعلق بإقتراض األموال

 :عقود اإلیجار )  ع(
صنف تتصنف عقود اإلیجار على أنھا عقود إیجار تشغیلیة إذا إحتفظ المؤجر بجزء جوھري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكیة. 

 .تمویلیةجمیع عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار 

إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب یتضمن إیجار یستند إلى مضمون ھذا الترتیب، ویتطلب تقییم ما إذا 
 ل.ح الحق في إستخدام األصكان تنفیذ ھذا الترتیب یعتمد على إستخدام أصل معین أو موجودات محددة، أو أن الترتیب ینقل أو یمن

  :)(المجموعة كمؤجر عقد اإلیجار التشغیلي
بإیرادات اإلیجارات من عقد اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. إن التكالیف  یتم اإلعتراف

 مالمباشرة األولیة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشغیلي یتم إضافتھا على القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویت
 .اإلیجارط الثابت على مدى فترة عقد اإلعتراف بھا على أساس القس

   :)(المجموعة كمستأجر عقد اإلیجار التمویلي
بھا كموجودات خاصة بالمجموعة وذلك بالقیمة العادلة في تاریخ  إن الموجودات المحتفظ بھا تحت عقد إیجار تمویلي یتم اإلعتراف

مؤجر لبدء عقد اإلیجار، أو بمقدار القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات عقد اإلیجار، أیھما أقل. إن اإللتزامات المرتبطة بالعقد لصالح ا
 تم توزیع دفعات اإلیجار بین األعباء التمویلیة وتخفیضالمجمع كإلتزامات مقابل عقد إیجار تمویلي. ی تظھر في بیان المركز المالي

ثابت على الرصید المتبقي من اإللتزام. تدرج األعباء التمویلیة ضمن  عائداإللتزام الناشئ عن عقد اإلیجار بحیث یكون ھناك سعر 
في ھذه الحالة یتم رسملتھا طبقا للسیاسة أو الخسائر المجمع إال إذا كانت مرتبطة مباشرة بموجودات مؤھلة للرسملــة، و رباحبیان األ

  .العامة التي تتبعھا المجموعة لتكالیف اإلقتراض

 :حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي )ف( 
من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت  %1حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بواقع  حتسابإیتم 

للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم من أرباح 
ة لم یتم احتساب حصاالحتیاطي االجباري وأي خسائر متراكمة. حساب زمیلة والمحول إلى الشركات المساھمة الكویتیة التابعة وال

 .صافي خسارة خالل السنةلوجود  2018دیسمبر  31المنتھیة في المالیة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي للسنة 

 :ضریبة دعم العمالة الوطنیة )ص(
من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت  %2.5یتم احتساب ضریبة دعم العمالة الوطنیة بواقع 

للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد إستبعاد حصة الشركة األم في أرباح 
بعة المدرجة في بورصة الكویت وكذلك حصتھا في ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة من الشركات الزمیلة والشركات التا

الشركات التابعة المدرجة في بورصة الكویت وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة الكویت ، وذلك 
حتساب ضریبة دعم إلم یتم  والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ. 2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم  2000لسنة  19طبقا للقانون رقم 

 .صافي خسارة خالل السنةلوجود  2018دیسمبر  31العمالة الوطنیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 :حصة الزكاة  )ق(
من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم  %1یتم احتساب الزكاة بواقع 

العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة في أرباح الشركات المساھمة الكویتیة 
كاة المدفوعة من الشركات المساھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات الزمیلة والتابعة وكذلك حصة الز

لم  .والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ 2007لسنة  58والقرار الوزاري رقم  2006لسنة  46المساھمة الكویتیة، وذلك طبقا للقانون رقم 
 .صافي خسارة خالل السنةلوجود  2018دیسمبر  31ي یتم احتساب زكاة للسنة المالیة المنتھیة ف

 :األجنبیة العمالت )ر(
ویل السائدة بتاریخ ھذه المعامالت. ویتم إعادة تح تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالدینار الكویتي وفقا ألسعارالصرف

 كالموجـودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ نھایة الفترة المالیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذل
اریخ دة تحویلھا وفقا ألسعار الصرف السائدة في تالتاریخ. أما البنود غیرالنقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فیتم إعا

 .تحدید قیمتھا العادلة. إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا
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 .مع للفترةأو الخسائر المج رباحتدرج فروق التحویل الناتجة من تسویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة في بیان األ
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل إن فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كأدوات الملكیة المصنفة ك

 .المجمع یتم إدراجھا ضمن "التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر اآلخر

الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ نھایة الفترة یتم تحویل 
المالیة. یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار صرف مساویة تقریبا ألسعار الصرف السائدة في 

م إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم إدراج ھذه الفروق في تاریخ ھذه المعامالت، ویت
 .بیان األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا

  :المحتملة األحداث  )ش(
اال عندما یكون إستخدام موارد إقتصادیة لسداد إلتزام قانوني حالي المجمعة المالیة  البیانات ضمن المحتملة المطلوبات إدراج یتم ال

عن المطلوبات  اإلفصاح ذلك، یتمأومتوقع نتیجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع سداده بصورة كبیرة. وبخالف 
 مستبعـداً. إقتصادیـة خسائر تحقیق إحتمال یكن لم ما المحتملة

إقتصادیة نتیجة  منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفصاح یتم بلالمجمعة المالیة  البیانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج یتم ال
ً  أحداث سابقة  .مرجحا

  :القطاع معلومات  )ت(
صاح یتم اإلف .إیرادات أو تكبد مصاریفإن القطاع ھـو جزء منفصل مـن المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب 

عن القطاعات التشغیلیة علي أساس التقاریر الداخلیة التى یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرار التشغیلي الرئیسي وھو الشخص المسؤول 
 عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة.

 :الھامة المحاسبیة واالفتراضات والتقدیراتاآلراء    )ث(
 للمعاییر وفقا المجمعة المالیة البیانات إعداد إن .مستقبلیة بأسباب تتعلق فتراضاتواإل تقدیراتاآلراء وال ببعض تقوم المجموعة إن

 للموجودات المدرجة المبالغ على تؤثر وافتراضات بتقدیرات والقیام الرأي إبداء اإلدارة من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة
 لإلیرادات المدرجة والمبالغ المجمعة المالیة البیانات بتاریخ المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واإلفصاح والمطلوبات
 .التقدیرات تلك عن الفعلیة النتائج تختلف قد .السنة خالل والمصاریف

 
 :اآلراء - أ

سیاسات تطبیق عملیة خالل من سبیة ال  لھا التي التالیة اآلراء بإبداء اإلدارة قامت ،2إیضاح رقم  في والمبینة للمجموعة المحا
 .المالیة المجمعة البیانات ضمن المدرجة المبالغ على جوھري أثر

  اإلیرادات:تحقق  •
ن بھا. إیتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك منافع اقتص���ادیة محتملة للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بص���ورة موثوق 

) وس�������یاس�������ة تحقق اإلیراد 15تحدید ما إذا كان تلبیة معاییر االعتراف باإلیراد وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 ) یتطلب أراء ھامة. م - 2المبینة في إیضاح رقم (

 
 :تحدید تكالیف العقود •

العقد بش����كل عام یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف إن تحدید التكالیف المتعلقة مباش����رة بعقد معین أو الخاص����ة بأنش����طة 
العقود لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة إرش������ادات المعیار الدولي للتقاریر 

 .) لتحدید تكالیف العقود وتحقق اإلیرادات15المالیة رقم (

 :تصنیف األراضي •
صنیفات التالیة بناء علعند إقتناء األراضي، ت ستخدام ھذه  ىصنف المجموعة األراضي إلى إحدى الت أغراض اإلدارة في إ

 :األراضي

 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة  .1
عتیادي للمجموعة، فإن األراض��ي یتم تص��نیفھا كعقارات موعة بیع األراض��ي خالل النش��اط اإلعندما یكون غرض المج

 .محتفظ بھا لغرض المتاجرة

 عقارات استثماریة .2
عندما یكون غـ�����ـ�����رض المجموعة تأجیر األراضي أو االحتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسمالیة، أو أن الھدف لم یتم 

 .تحدیده بعد، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات استثماریة

  تحصیلھا:مخصص دیون مشكوك في •
ساب اإلنخفاض في قیمة المدینین تتضمن إن تحدید قابلیة االسترداد للمبلغ المستحق من العمال ء والعوامل المحـ��������ددة الحت

 .أراء ھامة
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 المالیة:موجودات ال تصنیف•

تقرر المجموعة ما إذا كان س�����یتم تص�����نیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس�����ائر" أو  ،الماليعند اقتناء األص�����ل 
) تقییم 9بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�����امل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (“

مش���تقات، اس���تناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات كافة الموجودات المالیة، باس���تثناء أدوات الملكیة وال
) حول تصنیف موجوداتھا 9خصائص التدفقات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 .)د - 2(المالیة كما ھو مبین في إیضاح رقم 

 :واالفتراضات التقدیرات -ب 
في نھایة فترة  المؤكدة غیر للتقدیرات األخرى الرئیس���یة والمص���ادر مس���تقبلیة بأس���باب تتعلق التي الرئیس���یة فتراض���اتاإل إن

 المالیة الس�����نة خالل والمطلوبات للموجودات الدفتریة للقیمة مادیة تعدیالت حدوث في جوھریة مخاطر لھا والتي التقریر
 التالي: الشكل على ھي الالحقة

 تحصیلھا:  في مشكوكال دیونال مخصص •
ستند ی الدیون المشكوك في تحصیلھاإن مخصص إن عملیة تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا تتطلب تقدیرات. 

یتم ش��طب الدیون المعدومة عندما یتم  .)24(إلى أس��لوب الخس��ائر االئتمانیة المقدرة مس��تقبالً كما ھو مبین في إیض��اح رقم 
د مبلغ المخص���ص أو المبلغ المراد ش���طبھ یتض���من تحالیل تقادم وتقییمات فنیة وأحداث الحقة. إن تحدیدھا. إن معاییر تحدی

 قید المخصصات وتخفیض الذمم المدینة یخضع لمـوافقة اإلدارة.

 غرض المتاجرة: ل المحتفظ بھا تقییم العقارات •
م البیعیة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. یتم تقیییتم إدراج العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة بالتكلفة أو ص�������افي القیمة 

ص�����افي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا للعقارات المكتملة بالرجوع إلى العوامل واألس�����عار الس�����ائدة بالس�����وق كما في تاریخ 
 س القطاع، حیث یتم تحدیدھا من قبل المجموعة إس�������تنادا إلى معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفالمجمعة البیانات المالیة

الجغرافي وذات فئة مماثلة. یتم تقییم ص����افي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا للعقارات تحت االنش����اء بالرجوع إلى األس����عار 
الس�����ائدة بالس�����وق كما في تاریخ البیانات المالیة للعقارات المكتملة مخص�����وما منھا التكالیف المتوقعة الس�����تكمال االنش�����اء 

 إلى العامل الزمني حتى تاریخ االنجاز. والمصاریف البیعیة، إضافة 

  المسعرة: غیر للموجودات المالیة العادلة القیمة •
التي ال تمارس نش��اطھا في س��وق نش��ط (أواألوراق المالیة غیر  تقوم المجموعة بإحتس��اب القیمة العادلة للموجودات المالیة

إس��تخدام عملیات تجاریة بحتة حدیثة، والرجوع ألدوات المدرجة) عن طریق إس��تخدام أس��س التقییم. تتض��من أس��س التقییم 
مالیة أخرى مش����ابھة، واالعتماد على تحلیل للتدفقات النقدیة المخص����ومة، وإس����تخدام نماذج تس����عیر الخیارات التي تعكس 

عة وقھذا التقییم یتطلب من المجموعة عمل تقدیرات عن التدفقات النقدیة المس�������تقبلیة المت المحددة. إنظروف المص�������در 
 .ومعدالت الخصم والتي ھي عرضة ألن تكون غیر مؤكدة

  االستثماریة:تقییم العقارات  •
بقید عقاراتھا االستثماریة بالقیمة العادلة حیث یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو  المجموعةتقوم 

تقییم خبراء في التقییم مس���تخدمیین تقنیات في ال من قبل تتم اتقییتعلى  بناءً  العادلة للقیمة التوص���ل تم. المجمع الخس���ائر
تم لتي ا راتیدلتقا سساأ علی ءإلنشاا دقی العقارات االستثماریة سقیا میت. )13ومبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 .ق بھاوثوم ورةبص ملقیھذه ا دیدتح نیمک ال ما ءباستثنا ري،لعقاا ملتقییا مستقلیین في راءخب ادھا من قبلدعإ

 لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة: تینأساسی تینقیحیث یتم استخدام طر

تحالیل المقارنة، والتي تعتمد على تقدیرات تتم من قبل مقیم عقاري مستقل عن طریق الرجوع إلى صفقات فعلیة حدیثة  .1
تمت بین أطراف أخرى لعقارات مشابھة من حیث الموقع والحالة مع االستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقیم العقاري 

 المستقل. 
ة العقار اس��تنادا إلى الدخل الناتج منھ، حیث یتم احتس��اب ھذه القیمة على أس��اس رس��ملة الدخل: والتي یتم بھا تقدیر قیم .2

سوق، والذي یعرف بمعدل  سوما على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطیات ال شغیلي للعقار مق صافي الدخل الت
 .الرسملة

 :اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك األعمار •
المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك في تاریخ كل بیانات مالیة استناداً إلى االستخدام  تراجع

 المتوقع للموجودات. یتعلق عدم التأكد من ھذه التقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات.

 المالیة:نخفاض قیمة الموجودات غیر ا•
فاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألص����ل (أو وحدة تولید النقد) القیمة القابلة لإلس����ترداد. والذي إن اإلنخ

یمثل القیمة العادلة ناقص���اً تكالیف البیع أو القیمة المس���تخدمة، أیھما أعلى. إن حس���اب القیمة العادلة ناقص���اً تكالیف البیع یتم 
معامالت البیع فى معامالت تجاریة بحتة من أص��ول مماثلة أو أس��عار الس��وق المتاحة ناقص��اً  بناء على البیانات المتاحة من

التكالیف اإلض�افیة الالزمة إلس�تبعاد األص�ل. یتم تقدیر القیمة المس�تخدمة بناء على نموذج خص�م التدفقات النقدیة. تنش�أ تلك 
سنوات المقبلة،  شركة بھا التدفقات النقدیة من الموازنة المالیة للخمس  والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم ال

 . و وحدة تولید النقد) في المستقبلأو أي استثمارات جوھریة والتي من شأنھا تعزیز أداء األصل (أ بعد،
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 التدفقات النقدیةإن القیمة القابلة لالسترداد ھي أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخـ����صم المستخدم مـ����ن خـ����الل عملیة خصم 
 .وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء

ونقد معادل نقد -3
2017 2018 

 نقد لدي البنوك  189,914 216,981
 نقد لدي محافظ أستثماریة 9,943 -
216,981 199,857 

مدینون وأرصدة مدینة أخرى -4

 :وإیجارات مدینو عقـود )أ
ـود ومدینإن أرصدة  ـود ونإن تحلیل أعمار أرصدة مدی .یوم 180ویتم سدادھا خالل  ال تحمل فائدة وإیجارات عق  وإیجارات ھي عق

 :كما یلي
 180 من أقل

 یوم
181 – 365 

 یوم
 365أكثر من 
 المجموع  یوم

2018 1,530 934 43,084 45,548 
2017 6,120 94,444 34,045 134,609 

 :في تحصیلھا مشكوك دیونمخصص  )ب
المتعلقة باالنكش�اف لمخاطر االئتمان وتحلیل مخص�ص خس�ائر االئتمان المتوقعة. وتش�یر  ) اإلفص�احات24یتض�من اإلیض�اح رقم (

والذي ینطبق على نموذج  )39رقم (أرقام المقارنة لمخص������ص انخفاض القیمة إلى أس������اس القیاس وفقاً لمعیار المحاس������بة الدولي 
الذي یعتبر نموذج للخسارة المتوقعة.  )9(رقم ر المالیة الخسائر المتكبدة، حیث تطبق في السنة الحالیة المعیار الدولي للتقاری

 ان حركة مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا خالل السنة ھي كما یلي:
20182017 

 22,410 22,410 )39الرصید كما في بدایة الفترة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
مخصص دیون مشكوك  -) 9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 - 20,853 الخسائرالمتراكمةعلى  فى تحصیلھا
 22,410 43,263 ینایر  1الرصید االفتتاحي المعدل في 

الصلة ذات باألطراف المتعلقة اإلفصاحات -5
دارة أفراد اإلو أعضاء مجلس اإلدارةو الرئیسیین متنوعة مع أطراف ذات صلة كالمساھمین بالدخول في معامالتقامت المجموعة 

إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت یتم  .وبعض األطراف ذات الصلة األخرى والشركات تحت سیطرة مشتركةالعلیا 
  یلي:كما ھي دة والمعامالت الھامة التي تمت مع أطراف ذات صلة ـإن األرص .ن قبل إدارة المجموعةـموافقة علیھا مـال

2017 2018 
 مدینو عقود وإیجارات (أ) 45,548 134,609
 )ب(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  ناقصا: (43,263) (22,410)
112,199 2,285 
ستثمارات عقارات إبیع  مدینو 310,000 -
 إیجارات مدفوعة مقدما 45,848 52,932
 موظفون مدینون 9,278 8,614

 مقدما مصاریف مدفوعة 16,832 15,004
 تأمینات مستردة 9,125 9,125

 مدینو تورق - 113,816
 أخرى 96,255 23,985

335,675 489,623 

2017 2018 
أطراف ذات 
 صلة أخرى

شركات تحت 
 سیطرة مشتركة

مساھمون 
 رئیسیون

 األرصدة المتضمنة في بیان
 المركز المالي المجمع  

 مستحق من أطراف ذات صلة - 121,817  - 121,817  124,489

- (12,448) - (12,448) - 
مخص�������ص دیون مش�������كوك في  ناقص��������ا:

 تحصیلھا
124,489 109,369  -  109,369   - 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة 249,319  387,998 20,862 658,179  857,734

- 559,460 - - 559,460 
موجودات م��الی��ة ب��القیم��ة الع��ادل��ة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
726,703 - - -  موجودات مالیة متاحة للبیع -

678,781  518,781 - - 518,781 
مس����تحق للمس����اھمین عن تخفیض رأس المال 

 )10 (إیضاح
177,381  157,581 - -  )10 دائنو توزیعات (إیضاح 157,581
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 400,000، قامت الشركة األم ببیع عقار استثماري لطرف ذي صلة بمبلغ 2018دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في  )أ(
دیسمبر  31( دینار كویتي 15,000 بمبلغ خسارةمما نتج عنھ  )دینار كویتي 1,618,000 - 2017دیسمبر  31( دینار كویتي

 ن مبلغ البیع مدرج ضمن العملیات غیر النقدیة في بیان التدفقات النقدیة المجمع.إ .)كویتي دینار 120,000 ربح بمبلغ  –2017

 وتستحق عند الطلب.إن المستحق من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة 
 

 مزایا أفراد اإلدارة العلیا 
2017 2018 

 مزایا قصیرة األجل 21,240 21,240 
 مزایا نھایة الخدمة 1,770 1,770 
 23,010 23,010 

غرض المتاجرةمحتفظ بھا ل عقارات -6
2017 2018 

 الرصید في بدایة السنة 3,418,594  11,173,458 
 إضافات 100,505  73,715 
) 9المحول إلى عقارات استثماریة (إیضاح  - )8,313,295(

 إستبعادات )231,475( -
 قیمةالفي  خسائر إنخفاض )426,805( -

 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة )138,287( 484,716 
 الرصید في نھایة السنة 2,722,532  3,418,594 

ان ــة كضمــمرھون دینار كویتي) 3,187,119 – 2017( دینار كویتي 2,722,532 بمبلغغرض المتاجرة لظ بھا محتف إن عقــارات
 .)11 (إیضاح مرابحاتل دائنو ــمقاب

 .غرض المتاجرة بناءا على تقییم من قبل مقیمین مستقلینالمحتفظ بھا ل تم تحدید القیمة االستردادیة المتوقعة للعقارات

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -7
2017 2018   

 أوراق مالیة  528,724  -
 محافظ استثماریة  143,229  -
-  671,953  

 یلي:إن الحركة خالل السنة ھي كما 
 2018 2017 

-- الرصید في بدایة السنة
921,225  )8متاحة للبیع (إیضاح  حول من موجودات مالیةمال   - 

 - (39,087) )2(إیضاح  2018ینایر  1أثر إعادة قیاس القیمة العادلة كما في 
 - )21,948( استبعادات

 -(188,237) التغیر في القیمة العادلة
 - 671,953  الرصید في نھایة السنة

، قامت المجموعة بإعادة تصنیف  )9وطبقا لمتطلبات التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( 2018ینایر  1في كما 
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة دینار كویتي إلى  921,225 بمبلغ  مالیة متاحة للبیع موجودات
  .)8(إیضاح 

 

 مقومة بالدینار الكویتي.الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن 
 

 متاحة للبیعموجودات مالیة  -8
2017 2018   

 556,072 -  أوراق مالیة مسعرة 
 مسعرةأوراق مالیة غیر  - 151,549 
 محافظ استثماریة - 213,604 
 921,225  - 

2017 2018 
أطراف ذات 
 صلة أخرى

شركات تحت 
 سیطرة مشتركة

مساھمون 
 رئیسیون

 المعامالت المتضمنة في بیان
 األرباح أو الخسائر المجمع  

 إیرادات إیجارات  -  69,660  - 69,660  58,860
120,000 )15,000( - )15,000( -  (أ) ربح بیع عقار استثماري(خسارة)   
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 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي:
2018 2017 

 983,952  921,225  الرصید في بدایة السنة
 المحول الى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل اآلخر

 - (921,225) )7(أیضاح 
 (62,727)  - العادلةالتغیر في القیمة 

 921,225   - الرصید في نھایة السنة

نظرا لعدم  دینار كویتي 151,549 بمبلغ 2017دیسمبر 31كما في لم یكن من الممكن قیاس القیمة العادلة ألوراق مالیة غیر مسعرة 
 للبیع المتاحة إن الموجودات المالیة إدراجھا بالتكلفة.بھا لتقدیر القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة، وبالتالي تم  توافر طریقة موثوق

 مقومة بالدینار الكویتي.

عقارات استثماریة -9
2017 2018 

 الرصید في بدایة السنة 17,498,684  11,310,000 
 (أ)إضافات  162,690  102,189 
 )6غرض المتاجرة (إیضاح محتفظ بھا لعقارات المحول من  - 8,313,295 
)1,498,000(  (926,000)  (ب) ستبعاداتإ
)964,768(  )17التغیر في القیمة العادلة (إیضاح  (1,004,878) 
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة )270,330( 235,968 
 الرصید في نھایة السنة 15,460,166  17,498,684 

 .)دینار كویتي 89,984 - 2017( دینار كویتي 31,352بمبلغ  تتضمن العقارات االستثماریة تكالیف أعباء تمویل مرسملة )أ(
 مما، كویتي دینار 830,000 بمبلغ ستثماریةإ عقارات ببیع المجموعة قامت ،2018 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في  السنة خالل )ب(

 كویتي. دینار 96,000 بمبلغخسارة  عنھ نتج

 العقارات اإلستثماریة مرھونة كما یلي: إن
2017 2018
 )11 (إیضاحدائنو مرابحات   10,834,288 6,322,495
 ) 12قابل إیجار تمویلي (إیضاحمإلتزام  3,363,000 9,245,189

15,567,684 14,197,288

 وتوجدمسجلة بأسماء أطراف ذات صلة ) دینار كویتي 1,931,000 - 2017( دینار كویتي 990,000 مبلغب وجد عقارات استثماریةت
 .تفید بملكیة الشركة األم لھا لصالح الشركة األم من ھذه األطراف غیر موثقة تنازالت

ن م ومعتمدین ینمستقل ینمقیم تقییم تم من قبلبناًء على  2018دیسمبر  31كما في  ةاالستثماری اتتم التوصل إلى القیمة العادلة للعقار
  ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة باستخدام أسس وأسالیب التقییم المتعارف علیھا.

ألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، قامت المجموعة باستخدام أسس التقییم الموضحة في البیان التالي، مع األخذ في 
 االعتبار طبیعة وإستخدام العقارات االستثماریة:

العقار فئة 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني أساس التقییم االستثماري
 6,224,288-6,224,288 مبیعات السوق المقارنة مباني سكنیة
 3,363,000 3,363,000- رسملة الدخل مباني سكنیة
 5,872,878-5,872,878 مبیعات السوق المقارنة أرض فضاء

12,097,166 3,363,000 15,460,166 

 .تقییم العقارات اإلستثماریةإرشادات الئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال بشأن لقامت إدارة المجموعة باإللتزام با
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دائنون وأرصدة دائنة أخرى -10
2017 2018 

دائنون  177,595 122,275
 ) 5للمساھمین عن تخفیض رأس المال (إیضاحمستحق   518,781 678,781
 ) 5توزیعات (إیضاح دائنو  157,581 177,381
 إیرادات مقبوضة مقدما  14,020 107,270
 أجازات موظفین مستحقة  28,800 31,142
 حصة الزكاة المستحقة  - 30,514
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المستحقة 14,800 14,800
 أخرى 77,159  61,632

1,223,795 988,736 

مرابحاتدائنو  -11
2017 2018

 مرابحاتال إجمالي إلتزام 8,606,326  5,963,894 
 تكالیف تمویل مستقبلیة غیر مطفأةناقصا:  )56,747( )36,964(
 القیمة الحالیة لدائنو المرابحات 8,549,579  5,926,930 

سنویاً)  %3إلى  %2.5 – 2017(سنویاً  %3 إلى %2.5من  للمجموعة یتراوحلدائنو المرابحات الممنوحة  تمویلالمعدل أعباء  إن
فعات ددد على وتس ،للمرابحات المحلیة سعر الخصم المعلن من بنك الكویت المركزيوللمرابحات األجنبیة  فوق سعر خصم اللیبور

  .2025أكتوبر  1في  آخرھایستحق 

بلغ بم إلتزام مقابل إیجار تمویليبغرض سداد مرابحة  اتفاقیةفي  األمدخلت الشركة  ،2018دیسمبر  31المنتھیة في  خالل السنة المالیة
 .الخاص بإحدى العقارات اإلستثماریةو )12(إیضاح  دینار كویتي 3,000,000

 إن المرابحات ممنوحة للمجموعة مقابل رھن الموجودات التالیة:
2017 2018

 )6غرض المتاجرة (إیضاح محتفظ بھا لعقارات  2,722,532  3,187,119 
 )9عقارات استثماریة (إیضاح  10,834,288  6,322,495 

9,509,614 13,556,820

إلتزام مقابل إیجار تمویلي -12
2017 2018
4,203,094 1,031,788 عقد تأجیر عقار مع وعد بالشراء

(33,067) )30,662( مصاریف إیجاریة مؤجلة
4,170,027 1,001,126

، وتسدد على ةاستثماری اتبالحصول على تسھیالت بنكیة تتمثل في التزام مقابل ایجار تمویلي وذلك لتمویل وشراء عقار المجموعةقامت 
 %3.25الى  %3من  عائدوتتحمل معدل ) 9عقارات استثماریة (إیضاح رھن ھي مضمونة بو 2019 سبتمبر 1آخرھا  یستحق دفعات
 .فوق سعر خصم البنك المركزيسنویا)  %3إلى  %2.5من  – 2017(سنویا 

رأس المال -13
دینار كویتي)  10,000,000 - 2017دینار كویتي ( 10,000,000بمبلغ  س المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكاملأر حدد

 .فلس للسھم وجمیع األسھم نقدیة 100بقیمة إسمیة ) سھم 100,000,000 – 2017(سھم  100,000,000 موزعا على
إحتیاطي إجباري -14

إحتساب  قبل األم الشركة بمساھمي الخاص السنة ربح من %10 تحویل یتم ،األم للشركة األساسي والنظام الشركات قانون لمتطلبات وفقا
 ،اإلجباري اإلحتیاطـي إلى اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة الزكاةحصة و الوطنیة العمالة دعم وضریبة العلمي للتقدم الكویت مؤسسة حصة

 للتوزیع قابل غیر اإلحتیاطي ھذا إن .الـمال رأس مـن %50 اإلحتیاطي رصید یتجاوز عندما التحویل ھذا إیقاف األم للشركة ویجوز
صافي لم یتم التحویل لحساب اإلحتیاطي اإلجباري نظراً لوجود  .األم للشركة األساسي والنظام القانون علیھا نص التي الحاالت في إال

 خسارة خالل السنة.

إحتیاطي إختیاري -15
 مؤسسة حصة قبل إحتساب األم الشركة بمساھمي الخاص السنة ربح من %10 تحویل یتم ،األم للشركة األساسي النظام لمتطلبات وفقا

 إیقاف ویجوز ،اإلختیاري اإلحتیاطي إلى اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنیة العمالة دعم وضریبة العلمي للتقدم الكویت
لم یتم التحویل لحساب اإلحتیاطي  .اإلدارة مجلس قتراحإ على بناء األم الشركة مساھميل امةالع الجمعیة من بقرار التحویل ھذا

 خسارة خالل السنة.صافي نظراً لوجود  اإلختیاري
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أسھم خزانة -16
2017 2018
1,662,964 1,662,964   عدد األسھم

%1.66 %1.66 النسبة لألسھم المصدرة
105,099 93,625  القیمة السوقیة (بالدینار الكویتي)
94,687 94,687 التكلفة (بالدینار الكویتي)

ذا إن ھ .المجمعة بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ البیانات المالیة االحتیاطیاتبتجمید جزء من  المجموعةقامت إدارة 
  إن أسھم الخزانة غیر مرھونة. .بأسھم الخزانة األم شركةالالرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة إحتفاظ 

استثماریة عقارات ئرخساصافي  -17
2017 2018 
 )9التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة (إیضاح  (1,004,878) (964,768)

 120,000   ةاستثماری اتربح بیع عقار(خسارة)  (96,000)
(844,768) (1,100,878) 

عمومیة وإداریة اریفمص -18
 .دینار كویتي) 43,719 – 2017دینار كویتي ( 49,977بمبلغ تتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة تكالیف موظفین 

ستثماراتا أرباح صافي -19
2017 2018

 توزیعات أرباحایرادات  32,286 45,890 
 19,975 -  أرباح معامالت تورق 
 65,865 32,286

السھم المتعلقة بمساھمي الشركة األمخسارة  -20
السھم األساسیة بناء على المتوسط المرجح  خسارة إن المعلومات الضروریة إلحتساب ،لیس ھناك أسھم عادیة مخففة متوقع إصدارھا

 یلي:لعدد األسھم القائمة خالل السنة كما 
2018 2017 

    (733,665) (1,445,723) صافي خسارة السنة المتعلقة بمساھمي الشركة األم
 سھم سھم

 عدد األسھم القائمة:
 100,000,000 100,000,000 عدد األسھم المصدرة في بدایة السنة

 (1,662,964)(1,662,964) الخزانة ناقصا : المتوسط المرجح ألسھم 
 98,337,036  98,337,036 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

 (7.46)(14.70) خسارة السھم المتعلقة بمساھمي الشركة األم (فلس)

رباحالجمعیة العامة وتوزیعات األ -21
مكافأة أعضاء مجلس  صرفوأ عدم توزیع أرباح نقدیة ،2019فبرایر  28بجلستة المنعقدة بتاریخ الشركة األم مجلس إدارة قترحأ

من قبل الجمعیة العامة العادیة لمساھمي  خاضع للموافقة علیھ القتراحا ا. إن ھذ2018دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في  اإلدارة
 الشركة األم.

عن البیانات المالیة المجمعة للمجموعة  2018 مایو 22العادیة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ  امةالجمعیة الع أعتمدت
مكافأة ألعضاء مجلس  صرفوأمجلس اإلدارة بعدم توزیع أرباح  قتراحأ، كما وافقت على 2017دیسمبر  31المالیة المنتھیة في  السنة

 .2017دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في اإلدارة 

رأس المال العامل -22
تم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا لمبدأ االستمراریة، والذي یفترض قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا من 

 .قد تنتج عن عدم التأكد من استمراریة المجموعة خالل نشاطھا االعتیادي، وال تتضمن البیانات المالیة المجمعة أیة تعدیالت

 1,195,835 – 2017دیسمبر  31( كویتي دینار 2,666,927، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2018دیسمبر  31كما في 
وتجاوزت ،  )دینار كویتي 733,665 – 2017دیسمبر  31( دینار كویتي1,445,723 السنة ، كما بلغت صافي خسارة دینار كویتي)

دینار  7,225,013 - 2017دیسمبر  31( دینار كویتي4,018,060  المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ
 .)كویتي

حیث نجحت المجموعة خالل السنة بإعادة التفاوض مع أحد المؤسسات المالیة المقرضة إلعادة جدولة وتجدید التسھیالت وكذلك زیادة 
األئتمانیة ومن المتوقع أن تنجح المجموعة في باقي المفاوضات مع المؤسسات المالیة األخرى إلعادة جدولة التسھیالت األئتمانیة الحدود 

 .)11قصیرة األجل (إیضاح 
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إن استمراریة المجموعة تعتمد على قدرتھا على تحقیق أرباح وتعزیز تدفقاتھا النقدیة في المستقبل وإعادة جدولة وتجدید تسھیالتھا 
، وترى إدارة المجموعة أنھ على الرغم من الشكوك حول قدرة الرئیسییناالئتمانیة، إضافة إلى الدعم والتمویل من قبل المساھمین 

المجموعة على مواجھة ھذه العوامل السابق ذكرھا، والذي قد ینتج عنھ عدم قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا 
المؤسسات المالیة المقرضة لھا سوف تقوم بإعادة من خالل نشاطھا االعتیادي، فإن لدى إدارة المجموعة توقعات معقولة من أن تلك 

.استثمارات وموجودات المجموعةنظرا لجودة  ،د التسھیالت االئتمانیة المجموعةجدولة وتجدی
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معلومات القطاع -23
 وكذلك االستثمارات والتي تتمثل في االستثمارات المالیة.تقسم إدارة المجموعة القطاعات التشغیلیة إلى عملیات أنشطة العقارات والتي تتمثل في تطویر وتجارة وتأجیر العقارات، 

  ال توجد معامالت متبادلة بین القطاعات، إن ھذه األقسام ھي كما یلي:
2018 2017 

 المجموع قطاع االستثمارات قطاع العقارات المجموع قطاع االستثمارات قطاع العقارات

 486,360 -486,360 751,691  - 751,691  للقطاعاتإیرادات العملیات 
 --- (231,475) -(231,475) تكالیف العملیات للقطاعات

 486,360 -486,360 520,216  - 520,216  مجمل الربح
 --- )426,805(-)426,805( خسائر إنخفاض في قیمة عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة

 (844,768) -(844,768) (1,100,878) -(1,100,878) صافي خسائر عقارات استثماریة
 65,865 65,865   -32,28632,286- صافي أرباح استثمارات

 (268,851) -(268,851)(328,962) -(328,962) تكالیف تمویلیة
 1,021 -1,021 772  - 772  إیرادات أخرى 

 (560,373)  65,865  (626,238)  )1,303,371(  32,286  (1,335,657) نتائج القطاع
 (173,292)  (142,352) مصاریف غیر موزعة

 (733,665)  )1,445,723( صافي خسارة السنة

 22,521,541  921,225  21,600,316  19,657,440  671,953  18,985,487  مجموع الموجودات
 12,224,370 -12,224,370 11,239,882  - 11,239,882  مجموع المطلوبات
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المالیة المخاطر إدارة -24
أطراف ذات إلى / مدینین، مستحق من  ،ونقد معادلنقد  مثل األولیة المالیة األدوات بعض االعتیادي نشاطھا ضمن المجموعة تستخدم

جة لذلك ونتی ،إیجار تمویلي إلتزام مقابلو مرابحاتدائنین، دائنو ، موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرة، صل
 .لھا تتعرض التي المخاطر ھذه إلدارة المالیة األدوات مشتقات حالیا المجموعة تستخدم . التعرض للمخاطر المشار إلیھا أدناهفإنھا ت

 عائدال سعر مخاطر  -أ 
العائد لموجوداتھا ومطلوباتھا المالیة ذات العائد  معدالت في التغیرات نتیجة القیمة في التغیرات لمخاطر المالیة األدوات تتعرض

 اإلیضاحات المالیة قد تم اإلشارة إلیھا في المطلوبات استحقاق أو تسعیر إعادة خاللھا یتم التي والفترات الفعلي العائد المتغیر. إن
 بھا. المتعلقة

سیة أثر التالي الجدول یبین سعار في المحتمل المعقول التغیر حسا  المجموعة من ربح على األخرى، المتغیرات ثبات مع العائد، أ
 اإلقتراض. عائد معدل تغییر أثر خالل

2018 
بیان األرباح أو  على األثر

الرصید  الخسائر المجمع
) النقص / (الزیادة

 عائدال معدل في
 دائنو مرابحات 0.5% + 8,549,579  + 42,748
 لتزام مقابل إیجار تمویليإ  0.5% + 1,001,126  + 5,006 

2017 
بیان األرباح أو  على األثر

الرصید  الخسائر المجمع
) النقص / (الزیادة

 عائدال معدل في
 دائنو مرابحات 0.5% + 5,926,930  + 29,635 
 لتزام مقابل إیجار تمویليإ  0.5% + 4,170,027  + 20,850 

 ئتماناإل مخاطر -ب 
 للطرف مالیة خسائر مسببا ھ التعاقدیةبالتزامات الوفاء على المالیة األداة أطراف أحـد قدرة عدم إحتمال خطر ھو ئتماناإل خطر إن

 والمدینینومحافظ أستثماریة  لدى البنوكفي النقد  أساسا تتمثل ئتماناإل المجموعة لمخاطر تعرض قد التي المالیة الموجودات إن .اآلخر
إن خطر  .كما یتم إثبات رصید المدینین بالصافي بعد خصم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا .طراف ذات صلةأوالمستحق من 

  .فیما یتعلق بالمدینین محدود نتیجة للعدد الكبیر للعمالء وتوزیعھم على صناعات مختلفة ئتماناإل

  مدینو عقـود وإیجارات
لجمیع  )9(تطبق المجموعة النموذج المبسط لقید خسائر الئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

و دینمحیث أن ھذه البنود لیس لھا عنصر تمویل جوھري. ولقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، فقد تم تقییم  واالیجارات، العقودو مدین
 .على أساس مجمع على التوالي وتجمیعھا استناداً إلى سمات مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أیام التأخیریجارات واال العقود

 2018ینایر  1و 2018دیسمبر  31 ى ما قبلتة العلى تحلیل اعمار الدیون للسنوات السابق المتوقعةاألئتمانیة  معدالت الخسائر ستندت
لحالیة اعلى التوالي والخسائر االئتمانیة التاریخیة المقابلة لتلك الفترة. یتم تعدیل المعدالت التاریخیة لتعكس العوامل االقتصادیة الكلیة 

إن أثر العوامل خاطر االئتمان، فوالمستقبلیة التي تؤثر على قدرة العمیل على سداد المبلغ المستحق. ولكن نظراً لقصر فترة التعرض لم
 االقتصادیة الكلیة ھذه ال یعتبر جوھریاً خالل فترة البیانات المالیة.

یوماً من تاریخ الفاتورة وعدم دخول المجموعة  180یتم شطب المدینین التجاریین عندما ال یتوقع استردادھا. كما أن عدم السداد خالل 
 .في ترتیبات سداد بدیلة یعتبر مؤشر على عدم توقع استرداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنھا تعتبر إئتمان انخفضت قیمتھ

تم  2018نایر ی 1و 2018دیسمبر  31وعلى ھذا األساس، فإن خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین ومدیني العقود كما في 
 تحدیدھا كما یلي:

 :2018دیسمبر  31كما في 
 180 أقل من

 یوم
181 – 365 

 یوم
 365أكثر من 
 المجموع یوم

-  %100  %6  %8  معدل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
 45,548 43,084 934 1,530 إجمالي التكلفة الدفتریة

 43,263 43,084 56 123الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

 :2018ینایر  1كما في 
 180 أقل من

 یوم
181 – 365 

 یوم
 365أكثر من 
 المجموع یوم

-  %100  %9.2  %8.2  معدل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
 134,609 34,045 94,444 6,120 إجمالي التكلفة الدفتریة

 43,263 34,045 8,717 501الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
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 محافظ أستثماریةنقد لدى البنوك و
لمخاطر، ویحتسب ا ضعتبر منخفیقاس بالتكلفة المطفأة ی عة والذيالخاص بالمجمو ستثماریةاألمحافظ ال لدى والنقدإن النقد لدى البنوك 

شھراً. واستناداً إلى تقییم اإلدارة، فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتیجة  12مخصص الخسائر على أساس الخسائر المتوقعة لفترة 
 تلك الموجودات المالیة غیر جوھري للمجموعة حیث أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف المبدئي.

ولدي  للنقد لدى البنوك االسمیة القیمة ھو المقابل الطرف سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األعلى لحدا إن
 .صلة ذات أطراف من والمستحق المدینون ،المحافظ األستثماریة

 األجنبیةالعملة  مخاطر -جـ 
أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة 

الكویتي. ویمكن  الدینار غیر بعمالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبیة العملة لمخاطر المجموعة ضالعمالت األجنبیة. تتعر
 المالیة. وتحرص األدوات لمشتقات استخدامھا خالل من األجنبیة العمالت صرف أسعار لتقلبات تعرضھا خطر تخفیض للمجموعة
 بشكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك معقول، مستوى في األجنبیة العملة لمخاطر التعرض صافي إبقاء على المجموعة
 ال تتعرض المجموعة حالیاً بشكل جوھري لھذه المخاطر. .الكویتي الدینار مقابل جوھري

 السیولة مخاطر -د 
 ھذه المالیة. وإلدارة باألدوات المتعلقة التزاماتھا لس���داد الالزمة األموال توفیر على المجموعة مقدرة عدم عن الس���یولة مخاطر تنتج

الس��ریع، مع تخطیط  للتس��ییل القابلة االس��تثمارات في وتس��تثمر دوري، بش��كل لعمالئھا المالیة المقدرة بتقییم المجموعة تقوم المخاطر
التدفقات النقدیة المتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات نقدیة مناس�����بة وخطوط ائتمان بنكیة س�����اریة ومتاحة ومقابلة وإدارة 

 ). 27استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة. تم اإلفصاح عن تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة في (إیضاح

  الملكیةمخاطر أسعار أدوات  -ھـ 
إن مخاطر أس���عار أدوات الملكیة ھي مخاطر إنخفاض القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مس���توى مؤش���رات أدوات الملكیة 

اس���تثمارات المجموعة في أدوات الملكیة المص���نفة الملكیة ینش���أ من  أدوات أس���عار لمخاطر التعرض إنوقیمة األس���ھم بش���كل منفرد. 
 .الدخل الشامل األخر بالقیمة العادلة من خاللكموجودات مالیة 

یوضح البیان التالي حساسیة التغیر المعقول في مؤشرات الملكیة كنتیجة لتغییرات في القیمة العادلة ألدوات الملكیة التي یوجد لدى 
 المجموعة تعرض مؤثر لھا كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة.

2018  2017 

 أسعارالتغیر في 
 أدوات الملكیة

األثر على الدخل 
الشامل اآلخر المجمع 

التغیر في أسعار 
 أدوات الملكیة

األثر على الدخل 
الشامل اآلخر المجمع 

 8437,4 + %5 + 27,975 + %5 + بورصة الكویت

العادلة قیاس القیمة -25
والموجودات غیر المالیة  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة كتقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة 

 .بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة االستثماریة،كالعقارات 

من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف  لسداد اإللتزام الممكن دفعھمن بیع األصل أو  المبلغ الممكن استالمھتمثل القیمة العادلة 
 لتالیة:ایعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد اإللتزام بإحدى الطرق  .السوق كما في تاریخ القیاس

  .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام -
 .في حال عدم وجود سوق رئیسي من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام -

ن خالل م المجمعة یتم تص�����نیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس�����ھا أو اإلفص�����اح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة
 یلي:مستوى قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما 

 .: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة األولالمستوى  -
: ویشمل أسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل  المستوى الثاني -

 .مباشر أو غیر مباشر
 .م والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح: ویشمل أسس التقیی المستوى الثالث -

 العادلة:یبین الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة 
2018 

 المستوى األول الثالثالمستوى  المجموع

671,953 112,463 559,490 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل موجودات مالیة 

 الشامل اآلخر

2017 
 المستوى األول الثالثالمستوى  المجموع
 متاحة للبیعموجودات  769,676 - 769,676
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على أساس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت  المجمعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم اإلعتراف بھا في البیانات المالیة

ھناك تحویالت قد تمت لھم بین مستویات القیاس المتسلسل وذلك عن طریق إعادة تقدیر أساس التصنیف (إستنادا إلى أقل مستوى 
 مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.

 
 .)9(تم اإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في إیضاح 

 
 ةالموارد المالی مخاطر إدارة -26

 ومنافـع األسھم لحاملي عوائد لتوفیر وذلك على اإلستمرار، قدرتھا على المحافظة ھو مواردھا المالیة إدارة عند المجموعة ھدف إن
   الموارد المالیة. تلك للموارد المالیة لتخفیض إعباء خدمة مثالي ھیكل على للمحافظة وكذلك الخارجیین، للمستخدمین

 
 تخفیض للمساھمین، المدفوعة النقدیة التوزیعات مبالغ تنظیم للمجموعة یمكن المالیة،الھیكل المثالي للموارد  لتعدیل أو وللمحافظة

 جدیدة.  قروض علـى الحصول أو قروض سداد ،الدیون لتخفیض الموجودات بیع بعض ،جدیدة أسھم إصدار ،المال المدفوع رأس
 

على نسبة الدین إلى الموارد المالیة. یتم  بالمقارنة بالشركات األخرى في نفس المجال، تقوم المجموعة بمراقبة مواردھا المالیة بناءاً 
تحدید ھذه النسبة باحتساب صافي الدیون مقسوما على اجمالي الموارد المالیة. یتم احتساب صافي الدیون كإجمالي االقتراض ناقصا 

افي لمالي المجمع مضافا إلیھا صویتم احتساب إجمالي الموارد المالیة كحقوق الملكیة التي تظھر في بیان المركز ا المعادل.النقد والنقد 
 الدیون.

 
 :إجمالي الموارد المالیة مما یلي یتكون المالیة،لغرض إدارة مخاطر الموارد 

  2018  2017 
 5,926,930  8,549,579  دائنو مرابحات

 4,170,027  1,001,126  التزام مقابل ایجار تمویلي
 (216,981)  (199,857)  ونقد معادلنقد  : یخصم

 9,879,976  9,350,848  صافي الدیون
 10,297,171  8,417,558  الملكیة مجموع حقوق

 20,177,147  17,768,406  إجمالى الموارد المالیة
 48.97%  52.63%  الموارد المالیةنسبة صافي الدین إلى 

 
 والمطلوبات المالیةاستحقاق الموجودات  تحلیل -27

ردادھا على توقع است والمطلوبات بناءً الجدول التالي یلخص استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحدید استحقاقات الموجودات 
بھا  فظمحت وعقاراتعقارات استثماریة  ،الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراو تسویتھا. یستند استحقاق 

 بناًء على تقدیر اإلدارة لسیولة ھذه الموجودات. غرض المتاجرةل
 

 كما یلي:  والمطلوبات المالیةجدول االستحقاق الخاص بالموجودات 
  2018 

 الموجودات
الى 1من    

شھور 3   
إلى 3من    

شھر 12   
 

 اكثر من سنة
  

 المجموع
 199,857  -  -  199,857  ونقد معادلنقد 

 489,623  -  489,623  -  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 109,369  -  109,369  -  مستحق من أطراف ذات صلة

 2,722,532  -  2,722,532  -  عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 671,953  671,953  -  -  الدخل الشامل اآلخر
 15,460,166  15,460,166  -  -  عقارات استثماریة
 3,940  3,940  -  -  ممتلكات ومعدات

 19,657,440  16,136,059  3,321,524  199,857  مجموع الموجودات
         

         المطلوبات 
 988,736  -  831,155  157,581  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 8,549,579  3,000,000  5,549,579  -  دائنو مرابحات
 1,001,126  -  1,001,126  -  مقابل إیجار تمویلي إلتزام

 658,179  658,179  -  -  مستحق الى أطراف ذات صلة
 42,262  42,262  -  -  مخصص مكافأة نھایة الخدمة

 11,239,882  3,700,441  7,381,860  157,581  مجموع المطلوبات 
 

 
 
 
 



 تھا التابعةاوشرك ش.م.ك. (عامة) -شركة المساكن الدولیة للتطویر العقاري 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2018دیسمبر  31
 الكویتي)(جمیع المبالغ بالدینار 

34 

 
  2017 

 الموجودات
الى 1من    

شھور 3   
إلى 3من    

شھر 12   
 

 اكثر من سنة
  

 المجموع
 216,981  -  -  216,981  نقد ونقد معادل

 335,675  -  335,675  -  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 124,489  -  124,489  -  مستحق من أطراف ذات صلة

 3,418,594  -  3,418,594  -  غرض المتاجرة محتفظ بھا لعقارات 
 921,225  921,225  -  -  متاحة للبیع موجودات مالیة

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

 22,521,541  18,425,802  3,878,758  216,981  مجموع الموجودات
         

         المطلوبات 
 1,223,795  -  1,046,414  177,381  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 5,926,930  -  5,926,930  -  دائنو مرابحات
 4,170,027    4,170,027  -  إلتزام مقابل إیجار تمویلي

 857,734  857,734  -  -  مستحق الى أطراف ذات صلة
 45,884  45,884  -  -  مخصص مكافأة نھایة الخدمة

 12,224,370  903,618  11,143,371  177,381  مجموع المطلوبات 
 


	CG Report - Masaken Intl' 10-4-2019.pdf
	محتويات التقرير
	المقدمة:
	 تعمل الشركة على زيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عند الموظفين وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية ووجود ما يكفل إلمام العاملين في الشركة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة وبشكل مستمر بما ...

	المساكن
	صفحة
	الرصيد كما في 1 يناير 2017
	مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة
	التغير في الحصص غير المسيطرة 
	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017
	أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (إيضاح 2 ــ د)  
	الرصيد في 1 يناير 2018
	مجموع الخسارة الشاملة للسنة
	المحول للخسائر المتراكمة عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018
	مستحق من أطراف ذات صلة
	ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
	مستحق إلى أطراف ذات صلة
	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
	موجودات مالية متاحة للبيع
	مستحق للمساهمين عن تخفيض رأس المال (إيضاح 10)
	دائنو توزيعات (إيضاح 10)
	 إيرادات إيجارات
	 (خسارة) ربح بيع عقار استثماري (أ)
	إضافات
	المحول إلى عقارات استثمارية (إيضاح 9) 
	إستبعادات
	خسائر إنخفاض في القيمة
	تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	تعديلات ترجمة عملات أجنبية

	لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك. (عامة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (المجموعة)، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2018، والبيانات المجمعة للأرباح أو الخسائر، الأرباح أو الخسائر...
	برأينا، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018، وادائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير ا...
	لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شرحها ضمن بند مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات ميثاق الأخلاق للمحاسبين...
	إن أمور التدقيق الهامة، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. ولقد تم استعراض تلك الأمور ضمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل، وفي التوصل إلى رأينا المهني حولها،...
	تقييم العقارات الاستثمارية
	إن العقارات الاستثمارية بمبلغ 15,460,166 دينار كويتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي موجودات المجموعة. إن تحديد القيمة العادلة لتلك العقارات يتطلب مجهود ذاتي يعتمد إعتمادا كبيراً على تقديرات وإفتراضات. وفقا لذلك، إن تقييم العقارات الاستثمارية تم اعتباره م...
	معلومات أخرى
	إن الإدارة هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة، بحيث لا تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت نات...
	ولإعداد تلك البيانات المالية المجمعة، تكون إدارة الشركة الأم مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية والافصاح عند الحاجة عن الأمور المتعلقة بتحقيق تلك الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم يكن بنية الإدارة تصفية المجموعة أو إ...
	إن المسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.
	إن هدفنا هو الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ككل، خالية من أخطاء مادية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنها لا تضمن بأن مهمة التد...
	وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة التقديرات المهنية والاحتفاظ بمستوى من الشك المهني طيلة أعمال التدقيق، كما أننا نقوم بالتالي:
	إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أية أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.
	كما قمنا بتزويد المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخلاقية المهنة المتعلقة بالاستقلالية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا والأمور الأخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استقلاليتنا، أو حيثما وجدت، والحماية منها.
	ومن بين الأمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن الحوكمة، تلك الأمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها الأهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية وتم اعتبارها بذلك، من أمور التدقيق الهامة، ولقد قمنا بالإفصاح عن تلك الأمور ضمن ت...
	(ج) تصنيفات الجزء المتداول وغير المتداول:
	(د)      الأدوات المالية:
	2017

	CG Report - Masaken Intl.pdf
	محتويات التقرير
	المقدمة:
	 تعمل الشركة على زيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عند الموظفين وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية ووجود ما يكفل إلمام العاملين في الشركة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة وبشكل مستمر بما ...




