
  

  

  

  
  المستقل وتقرير مراقب الحسابات المجمعة البيانات المالية

  والشركات التابعة لها  ش.م.ك.ع –شركة نور لالستثمار المالي 
  الكويت

  2018ديسمبر  31
  



  

     ش.م.ك.ع –شركة نور لالستثمار المالي 

    عة لهاوالشركات التاب

    البيانات المالية المجمعة
    2018ديسمبر  31

    الكويت

  
  

  المحتويات
  

  

  
      

  صفحه  

  4 -  1  المستقل تقرير مراقب الحسابات
  

  5  المجمع األرباح او الخسائربيان 
  

  6  المجمع األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  

  8 -  7  بيان المركز المالي المجمع
    

  10 -  9  المجمع لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  

  12 - 11  المجمعبيان التدفقات النقديه  
    

  78 - 13  المجمعةايضاحات حول البيانات المالية 

  











  ش.م.ك.ع  –ار المالي شركة نور لإلستثم
   والشركات التابعة لها

5  

   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
  
 

 

  المجمع بيان األرباح أو الخسائر

 
 إيضاح

السنة المنتهية 
  ديسمبر 31في 

2018   

السنة املنتهية يف 
  ديسمرب 31

2017  

 د.ك  د.ك
 17,308,900  14,373,252    فندقية وتكنولوجيا املعلومات خدماتايرادات من 

 23,040  1,281,824  خلسائراأو خالل األرباح حمققة من استثمارات بالقيمة العادلة منأرباح 

 229,540  556,548  10.2خلسائراأو رباحغري حمققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األأرباح 

 229,081     -  أرباح حمققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

 1,169,989  1,499,309   أرباحإيرادات توزيعات 

 (2,094,860)  (681,781)  20للعقارات اإلستثماريةالقيمة العادلة التغري يف 

 1,205,004  1,286,232    ايراد اجيارات

 50,000  - عقارات استثماريةحمققة من بيع  أرباح

 7,704,486  8,905,432 19 شركات زميلة نتائجحصة يف 

 -  4,196,944  19  ربح حمقق من بيع جزئي لشركة زميلة

 38,235  29,303   إدارة ورسوم اكتتاب أتعاب

 25,863,415  31,447,063   إجمالي اإليرادات

 (13,714,035)  (11,451,728) 8تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات

 (5,875,516)  (6,118,050) 8  مصاريف عمومية وإدارية وأخرى

 6,273,864  13,877,285  الربح التشغيلي

 2,259,888  17,516,329  9 إيرادات فوائد وإيرادات أخرى

 (60,123) 8,080  حتويل عمالت أجنبية )خسارةربح / (

 (5,453,323)  (5,000,199) 8 متويل تكاليف

 (455,329)   -  اخنفاض يف قيمة استثمارات متاحة للبيع 

 -  (1,166,480) 21  اخنفاض يف قيمة أصول غري ملموسة

 (356,124)  (513,700) خنفاض يف قيمة األرصدة املدينة ا

 ريبةاة وضمخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الزكقبل  الربح
 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة دعم العمالة الوطنية

24,721,315  2,208,853 

الة لعما، الزكاة وضريبة دعم خمصص حلصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 (54,457)  (797,534)  11  يةالوطن

 (54,000)  (126,000)   مكافأة أعضاء جملس االدارة

 2,100,396  23,797,781  ربح السنة

     ـ:خاص بال

 2,838,552  24,834,606   مالكي الشركة األم 

 (738,156)  (1,036,825)  غري املسيطرة احلصص

 23,797,781  2,100,396 

 7.05  61.97 12ية والمخففة (فلس)السهم األساسربحية 

  

  اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 78 - 13ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
  
 

 

  جمعالم األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  

  

  السنة المنتهية
  ديسمبر 31في  

2018   

  السنة املنتهية
  ديسمرب 31يف  

2017  

 د.ك د.ك  
 2,100,396  23,797,781 السنةربح  

    :إيرادات شاملة أخرى

     ت الحقة :ي فتراع فبنود سيتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو الخسائر المجم

 (4,132,163)  (11,548,578)فروق العملة الناجتة من حتويل عمليات اجنبية

 -   4,513,636  ةع جزئي لشركة زميلاحملول اىل بيان االرباح او اخلسائر نتيجة بي

    استثمارات متاحة للبيع:

 (263,324)   -صايف التغريات يف القيمة العادلة الناجتة خالل السنة -  

 (229,081)   -البيع نتيجةاحملول اىل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع  -  

 455,329   -يمةفاض القاخننتيجة احملول اىل بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع  -  

   شاملة اخرى لشركات زميلة خسائرحصة يف 

 (2,370,398)  (371,179)  تغريات يف القيمة العادلةال - 

في ائر و الخسح أالخسائر الشاملة األخرى سيتم إعادة تصنيفها الى بيان األربا 
 (6,539,637)  (7,406,121) فترات الحقة

     ة ت الحقترافلى بيان األرباح أو الخسائر في بنود لن يتم إعادة تصنيفها ا

 (174,934)  -  إعادة تقييم خطة منافع حمددة لشركة زميلة أجنبية

 قوق امللكيةت يف حمارافرتة لالستثصايف التغريات يف القيمة العادلة الناجتة خالل ال -  
 -  (6,195,451)املصنفة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى

فترات  ائر فيلخسالشاملة األخرى غير المصنفة الى األرباح او ا مجموع الخسائر
 (174,934)  (6,195,451)  الحقة

 (6,714,571)  (13,601,572)  الشاملة االخرى للسنة اخلسائرجمموع 

 (4,614,175)  10,196,209لسنةلالشاملة  )اخلسائرإمجايل اإليرادات / (

   :الخاصة بـالشاملة (الخسائر) ت / اإليراداإجمالي 

 (3,559,809)  12,936,057 مالكي الشركة االم

 (1,054,366)  (2,739,848) غري املسيطرة احلصص

10,196,209  (4,614,175) 

  

  اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 78 - 13ن اإليضاحات املبينة على الصفحات ا
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
  
 

 

  المجمع بيان المركز المالي

   
  ديسمبر 31

2018    
  ديسمرب 31

2017  

 د.ك د.ك إيضاح الموجودات
 8,491,863   5,280,522  13 نقد وأرصدة لدى البنوك

 5,258,181   4,860,325  13 ودائع قصرية األجل

 1,152,965   1,152,965  14 استثمارات وكالة وصكوك

 10,905,180   11,711,928  15  خلسائرا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 10,901,343  9,913,301 16  أرصدة مدينة وموجودات أخرى

 771,994  509,965   بضاعة

 -  15,880,587 17  ىألخر ااستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة 

81 استثمارات متاحة للبيع  -  33,721,451 

91 استثمارات يف شركات زميلة   44,053,153  61,985,767 

 30,054,977  31,738,975 20 عقارات استثمارية

 3,083,632  2,814,084 ممتلكات ومعدات

12  الشهرة وأصول أخرى غري ملموسة   3,392,778  4,786,265 

 171,113,618  131,308,583 مجموع الموجودات

    المطلوبات وحقوق الملكية

    المطلوبات

 917,504   716,862  13  اىل البنوك مستحق

22 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى    10,949,861  7,118,614 

32 قروض    49,109,077   99,773,371 

اية اخلدمة  881,971   936,744  خمصص مكافأة 

 108,691,460  61,712,544 مجموع المطلوبات
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  المجمع  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
          الشركة األم الخاصة بمالكيملكية الحقوق   

  

  
  رأس
  المال

  
  عالوة
  اصدار
  أسهم

  
  أسهم
  خزينه

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 

 ادلةالقيمة الع

إحتياطي 
ترجمة 
عمالت 
  أجنبية

  أرباح 
  محتفظ بها

  المجموع
  الفرعي

الحصص غير 
  المسيطرة

مجموع حقوق 
  الملكية

  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  
 62,422,158 19,985,773 42,436,385 7,067,935 (13,873,258) 3,808,238 2,058,597 2,058,597 (3,410,573) 3,410,573 41,316,276  2018يناير  1في  كما  الرصيد

يناير  1يف  9التعديل الناتج من تطبيق معيار رقم 
 - - -  )4.1 ايضاح( 2018

 

- 

 

- (4,545,428) - 4,104,080 (441,348) (221,257) (662,605) 

 61,759,553 19,764,516 41,995,037 11,172,015 (13,873,258) (737,190) 2,058,597 2,058,597 (3,410,573) 3,410,573 41,316,276  )(معدل 2018يناير  1في  كما  الرصيد

 ختفيض اىل حصص غري مسيطرة نتيجةاملستحق
 (1,068,506) (1,068,506) - - - - - - - - -  )27.3(إيضاح  رأس املال

 اذاستحو النقص يف احلصص غري املسيطرة نتيجة 
 (887,460) (839,071) (48,389) (48,389) - - - - - - -  )27.3(إيضاح أسهم شركة تابعة

تغريات أخرى يف حصص غري مسيطرة لشركات 
 12,064 (205,650) 217,714 217,714 - - - - - - -  تابعة

 (124,543) - (124,543) - - - - - (124,543) - -  شراء أسهم خزينة

ن توزيعات ارباح مدفوعة حلصص غري مسيطرة م
 (291,278) (291,278) - - - - - - - - -  قبل شركات تابعة

 (2,359,723) (2,404,505) 44,782 169,325 - - - - (124,543)  - -  املالكنيمعامالت مع 

 23,797,781 (1,036,825) 24,834,606 24,834,606 - - - - - - -السنة ربح / (خسارة)

 (13,601,572) (1,703,023) (11,898,549) - (7,035,917) (4,862,632) - - - - -الشاملة األخرى للسنةاخلسائر 

 10,196,209 (2,739,848) 12,936,057 24,834,606 (7,035,917) (4,862,632) - - - - -  للسنة الشاملةاإليرادات/(اخلسائر)جمموع 

 - - - (5,151,628) - - 2,575,814 2,575,814 - - -  احملول اىل اإلحتياطيات

ية تثمارات يف حقوق امللكخسارة حمققة من اس
لة امبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الش

ا  - - -  األخرى احملولة اىل أرباح حمتفظ 

 

- 

 

- 

606,987 - (606,987) - - - 

 69,596,039 14,620,163 54,975,876 30,417,331 (20,909,175) (4,992,835) 4,634,411 4,634,411 (3,535,116) 3,410,573 41,316,276  2018ديسمبر  31الرصيد في 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  المجمع  الملكيةبيان التغيرات في حقوق  /ابعت
          الشركة األم الخاصة بمالكيملكية الحقوق   

  
  رأس
  المال

  عالوة
  اصدار
  أسهم

  
  أسهم
  خزينه

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

إحتياطي 
ترجمة 
عمالت 
  أجنبية

  أرباح 
  محتفظ بها

  المجموع
  الفرعي

الحصص غير 
  المسيطرة

مجموع حقوق 
  الملكية

  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  
 68,915,814 22,874,518 46,041,296 5,038,821 (9,738,488) 5,896,895 1,763,896 1,763,896(3,410,573) 3,410,573 41,316,276  2017يناير  1الرصيد في 

شراء قص يف احلصص غري املسيطرة نتيجة الن
 (1,271,150) (1,226,048) (45,102) (45,102) - - - - - - -  )27.3(إيضاح  أسهم شركة تابعة

تغريات أخرى يف حصص غري مسيطرة لشركات 
 (94,850) (94,850)           تابعة

ن توزيعات ارباح مدفوعة حلصص غري مسيطرة م
 (513,481) (513,481) - - - - - - - - -  قبل شركات تابعة

 (1,879,481) (1,834,379) (45,102) (45,102) - - - - - - -  املالكنيمعامالت مع 

 2,100,396 (738,156) 2,838,552 2,838,552 - - - - - - - السنة (خسارة) /ربح

 (6,714,571) (316,210) (6,398,361) (174,934) (4,134,770) (2,088,657) - - - - -الشاملة األخرى للسنةاخلسائر 

 (4,614,175) (1,054,366) (3,559,809) 2,663,618 (4,134,770) (2,088,657) - - - - -  للسنة الشاملة (اخلسائر)/ اإليراداتجمموع 

 - - - (589,402) - - 294,701 294,701 - - -  احملول اىل اإلحتياطيات

 62,422,158 19,985,773 42,436,385 7,067,935 (13,873,258) 3,808,238 2,058,597 2,058,597(3,410,573) 3,410,573 41,316,276  2017ديسمبر  31الرصيد في 

             

  

  اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 78 – 13ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  المجمع  بيان التدفقات النقدية
 

  إيضاح  

  السنة المنتهية 
  ديسمبر 31في 

2018    

  السنة املنتهية 
  ديسمرب 31يف 

2017  

 د.ك د.ك  التشغيلأنشطة 
الزكاة  مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،قبل  الربح

 2,208,853  24,721,315  ةدار اإل وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس

     : تعديالت

 (229,081)  -  بيع استثمارات متاحة للبيع حمقق من ربح

 (1,169,989)  (1,499,309)  ايرادات توزيعات أرباح

 (50,000)  -  استثمارية اتعقار من بيع  حمققربح 

 -  (4,196,944)    ربح حمقق من بيع جزئي لشركة زميلة

 2,094,860  681,781  للعقارات اإلستثماريةالتغريات يف القيمة العادلة 

 (7,704,486)  (8,905,432) 19زميلة اتشرك نتائجحصة يف 

 (2,371)  (21,709)    دمج االعمالبيع شركة تابعة/ الناتج من  صايف الربح

 (131,063)  )226,633(   صكوكوإيرادات من استثمارات وكالة و  إيرادات فوائد

 133,883  -    خسارة بيع أصول غري ملموسة

 -  (160,260)    مة أرصدة مدينةعكس إخنفاض قي

 583,012  563,678   واطفاء استهالك

اية اخلدمة  195,962  177,247   خمصص مكافأة 

 100,000  -    خمصص بضاعة بطيئة احلركة 

 5,453,323  5,000,199   متويل تكاليف

 (2,062,500)  (17,040,586)    ضو قر التسوية على اخلصم 

 356,124  513,700    م مدينةاخنفاض يف قيمة ذم

 -  1,166,480    اخنفاض يف قيمة أصول غري ملموسة

 455,329  -  اخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع 

 773,527  231,856 

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 363,335  2,565,639  ائراألرباح او اخلساستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 2,090,628  78,510 أرصدة مدينة وموجودات أخرى

 179,213  2,472,872  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 (97,208)  262,029  بضاعة

 2,767,824  6,152,577    العمليات النقد من

ة عمالال حصة الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم
 (27,389)  (32,277)    الوطنية املدفوعة

اية اخلدمة املدفوعة  (31,566)  (21,848)    مكافأة 

 2,708,869  6,098,452  التشغيلأنشطة  النقد الناتج من صافي
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

   المجمع ةقديبيان التدفقات النتابع / 

 ايضاح  

  السنة المنتهية 
  ديسمبر 31في 

2018  

  السنة املنتهية 
  ديسمرب 31يف 

2017  

 د.ك د.ك  ثمارأنشطة االست
 106,699 213,107 14 التغري يف الودائع احملتجزة

 - 8,294,354 ة األخرىلشاملات ابالقيمة العادلة من خالل اإليراد احملصل من بيع استثمارات

 - (339,911) خرىة األبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملشراء استثمارات 

 1,946,237 -   للبيع احملصل من بيع استثمارات متاحة

 (857,853) -   شراء استثمارات متاحة للبيع

 (4,269,069) (125,000) استثمار يف شركات زميلةإضافات على 

 4,004,335 2,912,718   زميلة اتتوزيعات ارباح مستلمة من شرك

 1,167,556 1,499,309   وزيعات ارباح مستلمة ت

 - 20,796,582   احملصل من بيع جزئي يف شركة زميلة 

 (200,000) -   )27.3.1(ايضاح  شراء أسهم  يف شركة تابعة

 244,090 -   )7.3(ايضاح  شركة تابعة شراءصايف النقد من 

 11,481 - وصكوك استثمارات وكالةالزيادة يف 

 (1,230,821) (3,882,276)   شراء وتطوير عقارات استثمارية

 4,400,000 500,000 بيع عقارات استثماريةاحملصل من 

 (24,263) (70,894) صايف شراء ممتلكات ومعدات

 131,063 226,633 مستلمةوصكوك وإيرادات من استثمارات وكالة فوائد  إيرادات

 5,429,455 30,024,622 صافى النقد الناتج من أنشطة االستثمار

  
    أنشطة التمويل 

 (4,336,954) (33,623,708) 36 سداد قروض (بالصايف)

 (7,987) (9,935)   اسرتداد وحدات من قبل احلصص غري املسيطرة لشركة تابعة

 (108,883) (863,269) ابعةكات تللحصص غري املسيطرة نتيجة ختفيض رأس املال من قبل شر دفعة 

 - 22,000   عهتاب إستثمار إضايف من احلصص غري املسيطره يف حصة رأس مال شركه

 - (124,543)   شراء أسهم خزينة

 - (46,341)   صايف التدفقات النقدية من بيع شركة تابعة

 (587,464) (290,249)   من شركات تابعة حلصص غري مسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة

 - (2,250)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (6,180,728) )4,380,227(  متويل مدفوعة تكاليف

 (11,222,016) (39,318,522) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 (3,083,692) (3,195,448) يف النقد والنقد املعادلالنقص  صايف

 15,697,135 12,613,443 النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

 12,613,443 9,417,995 13 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

 
 

  .ل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعةتشك 78 - 13ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 
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  المجمعة ايضاحات حول البيانات المالية
  
 التأسيس والنشاط  .1

مت إدراج أسهم الشركة يف سوق و ، 1997فرباير  1يف الكويت يف  ("الشركة األم") ش.م.ك.ع - تأسست شركة نور لالستثمار املايل 
بنك اف إلشر ة األم الشركختضع اجملموعة". معًا بـ" والشركات التابعة هلاالشركة األم . يشار إىل 2006الكويت لألوراق املالية يف مايو 

ا شركة استثمار هيئة أسواق املال  و الكويت املركزي  م " الشركة األ .ع.م.كش -  قابضةوطنية الالالصناعات  وهي شركة تابعة جملموعةكو
  ."الرئيسية

  
  فيما يلي األغراض الرئيسية للشركة األم :

أسهم أو حصص  ة او شراءتخصصاملاإلستثمار يف القطاعات اإلقتصادية املختلفة وذلك من خالل املسامهة يف تأسيس الشركات  - 
 يف تلك الشركات.

 القيام بوظائف أمناء اإلستثمار وإدارة احملافظ اإلستثمارية بأنواعها حلساب الغري. - 
 أجر.الوساطة يف عمليات اإلقراض واإلقرتاض مقابل عمولة أو  - 
 التمويل والوساطة يف عمليات التجارة الدولية. - 
 غري.ألموال للظيف االقيام بالبحوث والدراسات وغري ذلك من اخلدمات الفنية املتعلقة بعمليات اإلستثمار وتو  - 
 إنشاء وإدارة صناديق اإلستثمار املختلفة بكافة أنواعها طبقا للقانون. - 
 صدار للسندات اليت تصدرها الشركات واهليئات.القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مديري اإل - 
 صة.إعداد الدراسات وتقدمي املشورة اإلقتصادية املتعلقة باإلستثمار بالنسبة ملشاريع اخلصخ - 
 يت.الكو  القيام بكافة اخلدمات والنشاطات اليت تساعد على تطوير السوق املالية والنقدية يف دولة - 
لية ويت لالوراق املا سوق الكيفدرجة ت والصكوك املالية وغريها من األوراق املاية املالتداول بيعا وشراء يف األسهم والسندا - 

 عمولة او أجر. ئها مقابلب عمال، حلساب الشركة او حلساواألوراق املالية غري املدرجةوأسواق األوراق املالية األجنبية 
 ستثمار.ور اإلاإلقتصاديىة بكافة صاإلستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات  - 
 .شراء األصول املالية وغريها من األصول مقابل عمولة أو اجرأو الوساطة يف عمليات بيع  - 
 د.لعقو ابرام صول الثابتة واملنقوالت عن طريق إاو استئجار األ لبيع تقدمي عمليات التمويل للغري - 
 فيها. لتصرفااو دجمها او يكلة الشركات القائمة تقدمي اخلدمات الفنية اخلاص بتأسيس الشركات وإعادة ه - 
 إعداد الدراسات والبحوث وتقدمي اإلستشارات الالزمة يف كل ما يتعلق بأغراض الشركة. - 
 .لفكريةألدبية والكية االصناعية وبراءات اإلخرتاع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق املمتلك حقوق امللكية  - 
ا و متثيل الشركات األجنبية اليت -  دف تسويق منتجا فق مع التشريعات ا مبا يتخدما تتماثل اغراضها مع أغراض الشركة ، 

 الكويتية ذات العالقة.
    مراقب االستثمارالعمل ك - 

ن أ الما جيوز للشركة الل وسيط.و من خأتطبيق االغراض املذكورة أعاله داخل وخارج الكويت بطريقة مباشرة الشركة االم هلا احلق يف 
ا على و اليت قد تعاوأعماهلا أيهة باليت تزاول أعماال شب واملؤسسات والشركات ون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع اهليئاتتك

 ،الوة على ذلك لكيتها. عمرك يف تشاأو  واملؤسسات والشركات يف الكويت ويف اخلارج وهلا أن تشرتي هذه اهليئات أغراضهاحتقيق 
الموال ه ورمبا تستخدم اكورة أعالداف املذ أو مكملة او الالزمة او املتعلقة بااله شبيهة بأعماهلاتشارك باعمال شركة االم ان لجيوز ل
  .صناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصةضة من خالل االستثمار يف حمافظ و الفائ

 3311.ب ص( - كويت ، الخرضي، الشويالطابق اال، مبىن جمموعة الصناعات الوطنية إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو
  ).دولة الكويت 13034الرمز الربيدي  ،الصفاة

هلـــا ســـامهي الشـــركة األم مل لعموميـــةاان اجلمعيـــة . 2019مـــارس  11 املاليـــة اجملمعـــة يف البيانـــاتالشـــركة األم إصـــدار هـــذه  إدارةاعتمـــد جملـــس 
  القدرة على تعديل البيانات املالية اجملمعة بعد صدورها.
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  ع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعةتاب
  
 

  ساس اإلعدادأ .2
العادلة من خالل  لقيمةبا ستثماراتلعادلة لالاالقيمة ب قياسال لتشمل عدلهامليتم اعداد البيانات املالية اجملمعة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية 

  تثمارية.ات االسوالعقار ت الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا واإلستثماراتاخلسائر األرباح و 
      .شركة األمعرض للوهي العملة الرئيسية وعملة ال ك").بالدينار الكوييت ("د اجملمعةمت عرض البيانات املالية 

 بيان اإللتزام .3
ت. كزي يف دولة الكويملر كويت انك البوفقا لتعليمات مؤسسات اخلدمات املالية الصادرة عن  مت إعداد هذه البيانات املالية اجملمعة

تزاما ال 9 قارير املالية رقملدويل للتاعيار وتتطلب هذة التعليمات احتساب خمصص خسائر األئتمان املتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقا للم
الناتج على  تأثريوال ;كرب هما ا بتعليمات بنك الكويت املركزي او املخصصات املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ، اي

شار اسبية الدولية (يعايري احملمدرة من جملس وتطبيق متطلبات كافة املعايري الدولية للتقارير املالية األخرى الصا ;االفصاحات ذات الصلة
ا ة األركليس لدى الش م من ذلك،الرغب مطبقة لالستخدام يف دولة الكويت"). كما هي  اليها معا "املعايري الدولية للتقارير املالية م وشركا

      . 2018ديسمرب  31التابعة أية أرصدة تسهيالت ائتمانية كما يف 
 التغيرات في السياسات المحاسبية .4

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   4.1
فيما يلي  .. واليت مت تطبيقها من قبل اجملموعة0182يناير  1هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 

  املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة واليت هلا صلة باجملموعة ، مبينة أدناه :
  

  المعيار او التفسير
أ يفعل للفترات السنوية التي تبد

  في
  2018 يناير 1  تعديالت – 9و  4املعيار الدويل للتقارير املالية 

  2018 يناير 1  اس األدوات املالية: التصنيف والقي 9ارير املالية رقم املعيار الدويل للتق

فصـــاحات متعلقـــة بافصـــاحات : ااالدوات املاليـــة 7رقـــم الـــدويل للتقـــارير املاليـــة عيـــار التعـــديالت علـــى امل
  2018 يناير 1  على التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية 

  2018 يناير 1  االيرادات من العقود مع العمالء 15ية رقم املعيار الدويل للتقارير املال

 1 يناير 2018  تعديالت –االستثماري  العقار 40معيار احملاسبة الدويل رقم 

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

  2018 يناير 1  االجنبية والدفعة املقدمة لعملةمعامالت ا  22املالية رقم معيار جلنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير 
 

  تعديالت  – 9و  4المعايير الدولية للتقارير المالية 
ويل للتقارير نفيذ املعيار الدلعملية لتيات اتقوم التعديالت بتزويد املنشآت اليت تقوم باصدار عقود التأمني حبلول حماسبية مؤقتة للتحد

 قبل معيار عقود التأمني اجلديد القادم.  9ة رقم املالي
  ان تطبيق هذه التعديالت مل يكن له أي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية   .4

 دلة المطبقة من قبل المجموعة تابع / المعايير الجديدة والمع   4.1
  األدوات المالية  – )IFRS 9( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

احملاسبة  جملس معايري 2018يناير  1) مفعلة من بشكل جزئي (األدوات املالية 9قامت اجملموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
دويل ثل امتام خطته الستبدال معيار احملاسبة ال) ما مي2014"األدوات املالية" ( 9لدويل للتقارير املالية رقم ) باصدار املعيار اIASBالدولية (

دويل رقم عيار احملاسبة الم عليماتتاق على "األدوات املالية: التحقق والقياس". يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات واسعة النط 39رقم 
بوط قيمة اال" جديد ختوقعةس االصول املالية كما يقوم ايضا بادخال منوذج "خسارة ائتمانية مفيما يتعلق بتصنيف وقيا 39 صول اص 

  يق حماسبة التحوط. جديدة حول تطب تعليماتأيضا بتقدمي  9املالية. يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ثر مشوًال حول تعرض اجملموعة ملخاطر إفصاحات أك 7ارير املالية رقم نتج عن التعديالت الالحقة للمعايري الدولية إلعداد التق كما

  ملزيد من التفاصيل). 32.2 ايضاح(راجع  .اجملمعةيف البيانات املالية  االئتمان
  فيما يلي اجملاالت الرئيسية لألثر: 

عمال الصول ومنوذج االلتعاقدية دية الاملعايري اجلديدة اليت تراعي التدفقات النق يستند اىلان تصنيف وقياس االصول املالية •
ا.   الذي يتم فيه ادار

وع نت يف االصول من ستثمارانة واالعلى الذمم التجارية املدي يسجلان اي هبوط يف القيمة مبين على خسارة ائتمانية متوقعة •
ا حىت تاريخ االستحقاق، ما مل ة ستثمارات بالقيمصنيفها كاتيتم  الديون املصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ 

  العادلة من خالل االرباح او اخلسائر وفقا للمعايري اجلديدة.
 قياسها عوضا عن ميتمارات الستثيف االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة ومجيع هذه ا االستثمارات مل يعد باالمكان قياس•

ائي ال ر لشركة بتا تقم ملة يف االرباح او اخلسائر ما عرض التغريات يف القيمة العادل يتمذلك بالقيمة العادلة.  جعة فيه صنيف 
  لعرضها يف االيرادات الشاملة األخرى. 

احلد الذي  املة األخرى اىلادات الشاالير  عرض تغريات القيمة العادلة يف يتمالقيمة العادلة لبعض اخلصوم املالية، عندها  اختيار•
   االئتمان.    ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر 
ادلة من لقيمة الع: مقاسة بالتكلفة املطفأة، اعلى ثالث فئات تصنيف رئيسية لالصول املالية 9حيتوي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 39 رقم الدويل ار احملاسبةفئات معي ر حبذفوالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر. يقوم املعياخالل االيرادات الشاملة االخرى 
ا حىت تاريخ االستحقاق، القروض واملدينني واالستثمارات امل   للبيع.  تاحةاخلاصة باالستثمارات احملتفظ 
ات الشاملة من خالل االيراد ة العادلةالقيمبباالضافة اىل ذلك، فان االرباح واخلسائر الناجتة عن القياس الالحق الدوات الدين املقاسة 

  القياس.  او اعادة ستبعادلها اآلن ضمن حقوق امللكية وسيتم نقلها اىل االرباح او اخلسائر نتيجة االيتم تسجياالخرى 
الشاملة  ن خالل االيراداتمالعادلة  لقيمةمع ذلك، فان االرباح او اخلسائر الناجتة عن القياس الالحق الصول حقوق امللكية املقاسة با

ت االرباح ن ايرادات توزيعااد. كما استبعكية ولن يتم نقلها اىل االرباح او اخلسائر نتيجة االاالخرى يتم تسجيلها اآلن يف حقوق املل
 على هذه االصول يتم مواصلة تسجيلها يف االرباح او اخلسائر. 

امت ادارة جودة يف ذلك التاريخ، قوالظروف اليت كانت مو  2018 ديسمرب 31بناء على حتليل االصول واخلصوم املالية للشركة كما يف 
  جملمعة للمجموعة على النحو التايل:اعلى البيانات املالية  9اجملموعة بتحديد أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  التصنيف والقياس:   
ا وب اجملموعةحتتفظ  تكلفة تسجيلها بال واصلةميه، سيتم ناء علمبعظم اصول الدين لغرض اإلحتفاظ وحتصيل التدفقات النقدية املرتبطة 

) حيث ان التدفقات FVTPLسائر (و اخلاملطفأة. مع ذلك، من احملتمل قياس بعض االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح ا
  النقدية ليست فقط دفعات الصل الدين والفائدة.

لة االيرادات الشام ة من خاللعادلبالقيمة ال سيتم قياس استثمارات االسهم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر وكذلك
الل يمة العادلة من خارات بالقستثماالخرى حيث ان بعض االستثمارات يف ادوات حقوق امللكية احلالية مؤهلة لتحديدها ضمن فئة اال

لن يتم  ت الشاملة األخرىيرادااإل خالل االيرادات الشاملة االخرى. كما ان االرباح  واخلسائر على االستثمارات بالقيمة العادلة من
ت خاضعة د هذه االستثمارالك، مل تعذاىل  بعد اآلن نقلها اىل بيان االرباح او اخلسائر نتيجة القياس الالحق او االستبعاد. باالضافة

  الختبار االخنفاض يف القيمة.
لتدفقات النقدية اا لتحصيل تفظ حمودات أخرى ذمم مدينة وموجوصكوك و  كالةو استثمارات ان ارصدة البنوك والودائع قصرية االجل و 

رة بتحليل خصائص امت االداقوقد  التعاقدية ومن املتوقع ان تؤدي اىل تدفقات نقدية متثل فقط دفعات أصل الدين والفائدة. هذا
ا تفي باملعايري اخلاصة بقياس الت يل للتقارير وجب املعيار الدو ة مبملطفأاكلفة التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات واستنتجت با

    . لذا، ال يوجد هناك حاجة العادة القياس هلذه االدوات. 9املالية رقم 
ير اجلديدة مبوجب املعيار الدويل للتقار  وفئات القياس 39رقم  يوضح اجلدول التايل فئات القياس األصلية مبوجب معيار احملاسبة الدويل

  .2018يناير  1كما يف   شركةملوجودات املالية لللكل فئة من فئات ا 9 رقم املالية
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية   .4

 تابع / المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة    4.1
    وات الماليةاألد – )IFRS 9( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تابع / 

  

التصنيف 
 االصلي بموجب
معيار المحاسبة 

39الدولي رقم 

الجديد التصنيف 
المعيار  بموجب

الدولي للتقارير 
9رقم  المالية

القيمة الدفترية 
 االصلية بوجب

معيار المحاسبة 
 39الدولي رقم 

إعادة قياس 
الخسائر 
 االئتمانية 

إعادة قياس 
  )(أخرى

القيمة 
 الدفترية

الجديدة 
وجب بم

المعيار 
الدولي 
للتقارير 

 المالية رقم 
9  

 د.ك د.ك د.ك   
التكلفة أصول مالية ب قروض ومدينون  نقد وأرصدة لدى البنوك

 8,477,474 - (14,389) 8,491,863املطفأة

التكلفة أصول مالية ب قروض ومدينون  ودائع قصرية االجل
 5,257,151 - (1,030) 5,258,181املطفأة

التكلفة أصول مالية ب  قروض ومدينون  وكالة وصكوكاستثمارات 
 1,152,965 - - 1,152,965  املطفأة

التكلفة أصول مالية ب  قروض ومدينون  ذمم مدينة وأصول أخرى
 10,070,048 - (239,883) 10,309,931  املطفأة

         استثمارات يف حقوق امللكية
 

استثمارات متاحة   صناديق االسهم اخلاصة-
  للبيع
  

قيمة العادلة من بال
خالل األرباح أو 

 1,851,966 - - 1,851,966  اخلسائر
استثمارات متاحة   صناديق االسهم اخلاصة-

  للبيع
  

بالقيمة العادلة من 
اإليرادات الشاملة 

 1,934,173 - - 1,934,173  األخرى
صناديق االسهم اخلاصة -

ا بالتكلفة سابقا)  (حمتفظ 
استثمارات متاحة 

  للبيع
  

مة العادلة من بالقي
اإليرادات الشاملة 

 136,516 (20,652) - 157,168  األخرى
استثمارات متاحة   أوراق حقوق ملكية مسعرة-

 للبيع
بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 4,097,714 - - 4,097,714  اخلسائر
استثمارات متاحة   أوراق حقوق ملكية مسعرة-

 للبيع
بالقيمة العادلة من 

الشاملة اإليرادات 
 6,978,315 - - 6,978,315  األخرى

غري  أوراق حقوق ملكية -
 مسعرة

استثمارات متاحة 
 للبيع

بالقيمة العادلة من 
االيرادات خالل 

 17,509,689 - - 17,509,689  الشاملة األخرى
غري أوراق حقوق ملكية -

ا بالتكلفة  مسعرة (حمتفظ 
سابقا)

استثمارات متاحة 
 للبيع

دلة من بالقيمة العا
اإليرادات الشاملة 

 893,518 (298,908) - 1,192,426  األخرى
بالقيمة العادلة  مسعرة وراق حقوق ملكية أ-

من خالل األرباح 
  أو اخلسائر

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 8,327,884 - - 8,327,884  اخلسائر
بالقيمة العادلة  مسعرة أوراق حقوق ملكية -

من خالل األرباح 
أو اخلسائر

بالقيمة العادلة من 
اإليرادات الشاملة 

 1,199,264 - - 1,199,264  األخرى
غري  أوراق حقوق ملكية -

 مسعرة
بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 
أو اخلسائر

بالقيمة العادلة من 
اإليرادات الشاملة 

 1,378,032 - - 1,378,032  األخرى
 69,839,571 (255,302) (319,560) 69,264,709   

)AFS –  استثمار متاح للبيع وFVOCI – و القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر FVTPL– العادلة من خالل األرباح أو  القيمة
  اخلسائر).
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  التغيرات في السياسات المحاسبية /تابع   .4

 ة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة تابع / المعايير الجديد   4.1
  األدوات المالية – )IFRS 9( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تابع / 

 :2018 يناير 1لبند املوجودات املالية كما يف   9فيما يلي ملخص لفئات القياس اجلديدة طبقا ملعيار 

  9فئات المعيار رقم   

  

  
موجودات مالية بالقيمة 

ن خالل االرباح العادلة م
  او الخسائر

FVTPL 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل االيرادات 
 الشاملة األخرى

FVOCI 

  
  موجودات 

مالية بالتكلفة 
 المطفأة

 د.ك د.كد.ك  
 8,477,474 - -  رصدة لدي البنوك نقد وأ

 5,257,151 - -  ودائع قصرية االجل

 1,152,965 - -  كالة وصكوكو استثمارات 

 10,070,048 - -  ذمم مدينة وموجودات أخرى

 - 30,029,507 14,277,564  استثمارات

 24,957,638 30,029,507 201814,277,564يناير  1الرصيد كما 

 وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة املطفأة. للمجموعة ال يوجد هناك أثر على اخلصوم املالية 
  اخنفاض يف قيمة التسهيالت االئتمانية 

ــ ئتمانيــة اخلســائر اال لــى بــنيللقيمــة االعٍو مببلــغ مســا اجملمــعيف بيــان املركــز املــايل التســهيالت االئتمانيــة يف قيمــة  باالخنفــاض االعــرتافتم ي
 تبنــك الكويــالــيت تتطلبهــا تعليمــات  ألحكــاموا، املركــزي بنك الكويــت الرشاداتوفًقا  9املالية رقم  للتقاريرمبوجب املعيار الدويل  املتوقعة
ا التابعةليس لدى  املركزي.     .2018يناير  1أي أرصدة تسهيالت ائتمانية كما يف  الشركة األم وشركا

 اخنفاض يف قيمة أصول مالية خبالف التسهيالت االئتمانية
مقابـــل منـــوذج  ة املتوقعـــةخلســـارة االئتمانيـــامنـــوذج  9لتقـــارير املاليـــة رقـــم لاملاليـــة، يتطلـــب املعيـــار الـــدويل  االصـــولخنفـــاض قيمـــة إفيمـــا يتعلـــق ب

ســائر اخلمــن اجملموعــة احتســاب  مانبــة املتوقعــةاخلســارة االئت. يتطلــب منــوذج 39املتكبــدة وفًقــا ملعيــار احملاســبة الــدويل رقــم  يــةســارة االئتماناخل
املبــدئي  عــرتافاالمنــذ  االئتمــانر ات يف خمــاطاملتوقعــة يف كــل تــاريخ تقريــر لــتعكس التغــري  نيــةاملتوقعــة والتغــريات يف خســائر االئتما يــةاالئتمان
    .املالية. وبعبارة أخرى، مل يعد من الضروري حدوث حدث ائتمان قبل تسجيل خسائر االئتمان لالصول

    :على املتوقعة االئتمانية ص اخلسائرمبخصمن اجملموعة االعرتاف  9لتقارير املالية رقم لعلى وجه التحديد، يتطلب املعيار الدويل 
  ؛ألخرىلشاملة اااإليرادات املقاسة فيما بعد بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  ينالد أدوات (1)
  ؛ وذمم جتارية مدينة وأصول العقود (2)
    .9 اليت تتطلب تطبيق متطلبات اخنفاض القيمة وفقاً للمعيار الدويل رقم عقود الضمان املايل (3)

رة اخلسارة ألداة مالية مببلغ يعادل من اجملموعة قياس خمصص خسا 9لتقارير املالية رقم لعلى وجه اخلصوص، يتطلب املعيار الدويل 
ذا كانت ، أو إويلبري منذ االعرتاف األكة بشكل  إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالي على مدى العمر املتوقعة االئتمانية

  .إنفاقه أو مت إنشائه متاألداة املالية هو أصل مايل 
  ب املعيار. ح به مبوجو مسمو أكما هو مطلوب   اجملموعة بتطبيق أسلوب مبسط على اخنفاض قيمة الذمم التجارية املدينة ستقوم
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  التغيرات في السياسات المحاسبية /تابع  .4
 مجموعة تابع / المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل ال   4.1

 األدوات المالية – )IFRS 9( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تابع / 
  تابع/ اخنفاض يف قيمة موجودات مالية خبالف التسهيالت االئتمانية

اصة خلية لعوامل مستقب  تعديلهامتاليت و قامت اجملموعة بإنشاء مصفوفة اعتماد تستند إىل اخلربة السابقة خلسارة االئتمان للشركة ، 
على  د.ك 513,700اصفة بلغ هذه املو  وب يفباملدينني والبيئة االقتصادية. وبناًء على ذلك ، قررت اإلدارة أن االخنفاض اإلضايف املطل

ا املدينة واألصول األخرى    .حسابا
األرصدة  يل مل يكن ملقياسل، وبالتاكامبال منخفضة املخاطر وتعترب قابلة لالسرتدادوودائع قصرية األجل أرصدة اجملموعة لدى البنوك  إن

 يةودات املالاملوجاجملمع للمجموعة. إن  سائراخلأو  االرباحأي تأثري جوهري على بيان  9لتقارير املالية لالبنكية مبوجب املعيار الدويل 
رات ذات خماطر رب استثماعتنها توصكوك غري مصنفة ولككالة استثمارات و بالتكلفة املطفأة تتألف من  سهاللمجموعة اليت مت قيا

. ومع لقروضطة التحايل على اخشهرًا من  12ائتمانية منخفضة. تتمثل سياسة اجملموعة يف قياس مثل هذه األدوات على أساس مدة 
يع مجوعة. يف ت املالية اجملمعة للمجمعلى هذه األرصدة ليس جوهريا بالنسبة للبيانا اخلسارة االئتمانبة املتوقعة ذلك ، فإن خمصص

  .يوًما 30ن مدية أكثر لتعاقااحلاالت ، ترى اجملموعة أن هناك زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان عندما تتجاوز املدفوعات 
اىل خمصص اخنفاض اضايف كما  سيؤدي 2018يناير  1يف  9تطبيق متطلبات اخنفاض القيمة للمعيار الدويل رقم أن اجملموعة ب حددت

  االئتمانية) : يلي (باستثناء التسهيالت

  

مخصص كما 
 31في 

  تعديالتال 2017ديسمبر 

مخصص  
 1كما في 

  2018يناير 
 د.ك  د.ك  د.ك  

 (1,023,153) (239,883) (783,270)  ذمم مدينة وموجودات أخرى
 (15,419) (15,419) -  أرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل 

  (783,270) (225,302) (1,038,572)  
  :9بيق املعيار الدويل للتقارير املالية تط تأثريملخص 

ت اجملموعة عدم تعديل معلومات املقارنة ، اختار 9كما هو مسموح به من قبل االحكام االنتقالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
لناجتة اطلوبات املالية دات واملجو ة للمو ان الفروق يف القيم املدرجللفرتات السابقة خبصوص متطلبات التصنيف والقياس وهبوط القيمة. 

، فان املعلومات وبناء عليه. 2018يناير  1ما يف تسجل يف األرباح املرحلة واالحتياطيات ك 9عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
 . 39معيار احملاسبة الدويل رقم  بل متطلبات 9املقدمة لفرتات املقارنة ال تعكس عموما متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 األثر التايل :  9نتج عن تطبيق املعيار رقم 

  

 الرصيد كما
في  هو مسجل

ديسمبر  31
  تعديالتال  2017

الرصيد في 
يناير  1

2018  
كما هو 
  معدل

 د.ك  د.ك  د.ك  موجودات
 8,477,474 (14,389) 8,491,863  رصدة لدي البنوك نقد وأ

 5,257,151 (1,030) 5,258,181  ودائع قصرية األجل
 1,152,965 - 1,152,965  استثمارات وكالة وصكوك

 14,277,565 3,372,385 10,905,180استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
 10,661,460 (239,883) 10,901,343  ذمم مدينة وموجودات أخرى*

 - (33,721,451) 33,721,451  استثمارات متاحة للبيع
 30,029,507 30,029,507 -رىاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخ

   61,898,024 (87,743) 61,985,767  استثمار يف شركات زميلة** 
  د.ك.591,412 املوجودات األخرى متضمنة موجودات غري مالية بقيمة و ذمم مدينة * 

  .2018يناير  1املتعلق بالشركات الزميلة يف  9متثل حصة اجملموعة نتيجة تطبيق املعيار رقم  "ات زميلةشرك"* * التعديالت على استثمار يف 
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  التغيرات في السياسات المحاسبية /تابع   .4

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  /تابع   4.1
  األدوات المالية – )IFRS 9( 9يار الدولي للتقارير المالية رقم المعتابع / 

اعلى األرباح  9فيما يلي حتليل لتاثري االنتقال اىل معيار رقم   احلصص غري املسيطرة: و ، واالحتياطيات احملتفظ 

  

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

أرباح محتفظ 
 بها

حقوق الملكية 
الخاصة بمالكي 

 االمالشركة 
حصص غير 
  مسيطرة

اجمالي حقوق 
 الملكية

 د.ك د.ك د.كد.ك د.ك  
 الرصيد النهائي طبقا لمعيار رقم

 62,422,158 19,985,773 42,436,385 7,067,935 3,808,238   2017ديسمبر  31- 39

       : تأثير إعادة التصنيف والقياس

أوراق مالية يف حقوق ملكية، 
ن استثمارات أخرى مو صناديق 

القيمة العادلة خالل األرباح او 
استثمارات أخرى اخلسائر اىل 

ات خالل اإليرادمن القيمة العادلة ب
 - - - 2,401,853 (2,401,853)  الشاملة األخرى

أوراق مالية يف حقوق ملكية، 
صناديق واستثمارات أخرى من 
 مةاستثمارات متاحة للبيع اىل بالقي
 - - - 1,179,013 (1,179,013)  العادلة خالل االرباح او اخلسائر

أوراق مالية وصناديق مدرجة 
ة يمبالتكلفة من متاحة للبيع اىل الق

لة خالل االيرادات الشاممن العادلة 
 (319,560) (160,561) (158,999) - (158,999)  األخرى

  حصة اجملموعة يف تعديل معيار
 - - - 805,563 (805,563)  ةاملطبق من الشركات الزميل 9رقم  

التحقق من خطر خسائر االئتمان 
لالصول  9املتوقع ضمن معيار رقم 
 (87,743) - (87,743) (87,743) -  املالية للشركات الزميلة

التحقق من خطر خسائر االئتمان 
لالصول  9املتوقع ضمن معيار رقم 

 (255,302) (60,696) (194,606) (194,606) -  املالية 

 (4,545,428) 4,104,080 (441,348) (221,257)  (662,605)  

 قمالرصيد االفتتاحي طبقا لمعيار ر 
 61,759,553 19,764,516 41,995,037 11,172,015 (737,190)  2018يناير  1 – 9
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  المعدلة المطبقة من قبل المجموعة تابع / المعايير الجديدة و    4.1
 ): االيرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 11"االيرادات" ، ومعيار احملاسبة الدويل رقم  18) مكان معيار احملاسبة الدويل رقم 15مت استبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 لسيطرة وباستخداملى مبدأ اععتمد يفسريات حماسبية خمتلفة تتعلق باإليرادات ، وهو يعطي منوذج حتقق جديد "عقود االنشاءات" وت

  مخس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.
  

  اخلطوات اخلمس هلذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل. - 
 تعريف التزامات االداء يف العقد. - 
 .حتديد سعر املعاملة - 
 توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد. - 
 تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء. - 

 
  كما يتضمن املعيار ارشادات هامة، مثل:

فيذها على  تنل جزئية متتسجيل كو وكيف يتم احتساب  –العقود اليت تتضمن توريد عدد اثنني أو أكثر من اخلدمات أو البضاعة  •
 .لعقودحده وذلك ضمن الرتتيبات اليت حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر املعاملة ومىت تدمج ا

 فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفرتة أو خالل نقطة حمددة من الزمن. –التوقيت  •
ثال: تنفيذ غرية أو طارئة (مسعرية مت أدوات توي علىواليت تناقش كيفية معاجلة الرتتيبات اليت حت –التسعري املتغري وخماطر االئتمان  •

 مشرتط) كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات.
 مىت تعدل سعر العقد الغراض متويلية. –قيمة الوقت  •
 
 أمور أخرى حمددة تتضمن: •

  *  املقابل غري النقدي ومقايضة االصول.
  *  تكلفة العقود.

  ى.*  حق الرد وخيارات العمالء االخر 
  *  خيارات املورد باعادة الشراء.

  *  الكفاالت.
  *  االصل مقابل الوكيل.

  *  الرتخيص.
  .الضرر*  تعويض 

  *  االتعاب املقدمة غري القابلة لالسرتداد، و
    *  صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.

  
  معة للمجموعة.أن تطبيق هذا املعيار مل يكن له أي أثر مادي على البيانات املالية اجمل

  تعديالت -العقارات االستثمارية  40رقم  معيار المحاسبة الدولي
دما يكون الستثمارية مطلوبة فقط عنتوضح ان التحويالت اىل، او من، العقارات ا 40ان التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 

د) كقائمة أمثلة غري حصرية (-(أ) 57 لفقرةمة الظروف الظاهرة يف اهناك تغري يف استخدام العقار مدعومة باالدلة. ويبني التعديالت قائ
غري يف كاف بان الت  لال ميثل دلي فسها،من االدلة بان التغري يف االستخدام قد حدث. كما أكد اجمللس أن التغري يف نية االدارة، بن

  االستخدام قد حدث. ان ادلة التغري يف االستخدام جيب ان تكون ملموسة.
 أي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة. ايق هذه التعديالت مل يكن هلان تطب
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  تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية   .4

  تابع / المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة    4.1
     2016-2014دورة  –معايير الدولية للتقارير المالية التحسينات السنوية على ال

لكية قة حقوق املاالختيار بني تطبيق طري يوضح هذا البند ان املنشأة املؤهلة قادرة على – 28تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
كة زميلة او رة منفصلة لكل شر سائر، بصو اخل رباح اواو قياس االستثمار يف الشركة الزميلة او شركة احملاصة بالقيمة العادلة من خالل اال

  .2018 يناير 1ًء أو بعد وية ابتدات السنيفعل التعديل على الفرتاشركة حماصة عند التحقق املبدئي للشركة الزميلة او شركة احملاصة. 
 ان تطبيق هذه التعديالت مل يكن له أي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.

 
     عة المقدمة و الدف معامالت العملة االجنبية 22معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 صل او املصروف اوقدما لالمها متقوم التفسريات مبراقبة اي سعر صرف سيتم استخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم استال
عة املقدمة. قدي ناتج عن الدفام غري نل التز مارسة يف الظروف اليت تقوم املنشأة فيها بتسجيااليراد ذي الصلة. مت مالحظة اختالف يف امل

ه تاريخ الذي مت فيفوري بالصرف الان االختالف الناتج عن حقيقة ان بعض املنشآت كانت تقوم بتسجيل االيرادات باستخدام سعر ال
تحقق استخدامه عند ال لذي سيتملصرف اتاريخ املعاملة لغرض حتديد سعر ا تسجيل االيرادات. يتناول املعيار هذه املسألة بتوضيح ان

االلتزام غري  صل غري النقدي اوسجيل االئيا بتاملبدئي لالصل او املصروف او االيراد (او جزء منه) هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة مبد
  النقدي الناتج عن دفع او استالم الدفعة املقدمة. 

 التعديالت مل يكن له أي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة. ان تطبيق هذه
 

  المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد   4.2
ولية ولكن مل يتم يري الدجملس املعا ت  من قبلفسريا،  مت اصدار بعض املعايري/ التعديالت والتلى هذه البيانات املالية اجملمعةبتاريخ املصادقة ع

  تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل اجملموعة .
فعيل املعيار تبدأ بعد تاريخ ت فرتة اليتالل الختتوقع االدارة أن يتم تبين كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األوىل 

ت املالية للمجموعة ا ارتباط بالبيانان يكون هلأتوقع ملعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة املاجلديد أو التعديل أو التفسري. ان املعلومات عن ا
  ة. مجموعلل معةاجمل بيانات املاليةلصلة باا كون هلمبينة أدناه. هناك بعض املعايري والتفسريات اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان ي

  

  املعيار أو التفسري
 رتاتللفيفعل 
  اليت تبدأ يف السنوية

يلة او سامهة األصول بني املستثمر وشركته الزمبيع أو م 28ومعيار احملاسبة الدويل رقم  10املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  مل يتم حتديد تاريخ  تعديالت  –شركة احملاصة 

 1 يناير 2019  اإلجيار عقود -  16لدويل للتقارير املالية رقم عيار اامل
 1 يناير 2019  تعديالت  -  28معيار احملاسبة الدويل رقم 

 1 يناير 2019  2017-2015التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 
 1 يناير 2020  تعديالت – 3املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 1 يناير 2020  التعديالت -  8 رقم ومعيار احملاسبة الدويل 1معيار احملاسبة الدويل رقم 
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  .   تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية4

 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعدتابع /    4.2
ة ة االصول بين المستثمر وشركته الزميلبيع او مساهم 28ي رقم ومعيار المحاسبة الدول 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   تعديالت –او شركة المحاصة 
تثمارات يف "االس 28ار احملاسبة الدويل رقم معي"البيانات املالية اجملمعة" و  10ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

كة احملاصة يلة او شر تثمر اىل شركته الزمم بتوضيح معاجلة بيع او مسامهة االصول من املس)" تقو 2011الشركات الزميلة وشركات احملاصة (
  على النحو التايل: 

ول اليت تشكل ـــــــتتطلب التسجيل الكامل يف البيانات املالية للمستثمر لالرباح واخلسائر الناجتة عن بيع او مسامهة االص  ●
  ل"). "دمج االعما 3ار الدويل للتقارير املالية رقم ل  ( كما هو حمدد يف املعيـــــــالعم

تتطلب التسجيل اجلزئي لالرباح واخلسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او اخلسارة فقط اىل حد   ●
  مصاحل املستثمرين اليت ليست هلا عالقة يف تلك  الزميلة او شركة احملاصة. 

ثمر صول من قبل املستسامهة االمع او ض النظر عن الشكل القانوين للمعاملة، مثال سواء حدثت عملية بييتم تطبيق هذه املتطلبات بغ
اشر ن قبل البيع املبابعة) او متركة ا ينتج عنه فقدان السيطرة على شالذي يقوم بتحويل احلصص يف  التابعة اليت متتلك االصول (م

  لالصول نفسها.
نفيذ ع ذلك، يسمح بالتماالخرى.  شاريعولية بتأجيل تاريخ النفاذ اىل اجل غري مسمى حلني اكتمال املقام جملس معايري احملاسبة الد

ء هذه جموعة يف حال نشو جملمعة للماالية على البيانات امل اأثر  يف املستقبل قد يكون له التعديالتتتوقع اإلدارة بأن تطبيق املبكر. 
  املعامالت.

 
  عقود االيجار  – 16الية رقم المعيار الدولي للتقارير الم

يتم تسجيل س. كما 16م يل للتقارير املالية رقوالتفسريات الثالثة املتعلقة به باملعيار الدو  17سيتم استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 
  عقود االجيار يف بيان املركز املايل على شكل أصل حق انتفاع والتزام تأجريي. 

ومن اجل  الكمية. مع ذلك، مات حمددةمعلو  التقييم الكامل ألثر املعيار وبالتايل فهي غري قادرة على تقدميمل تقم االدارة حىت اآلن ب
  حتديد األثر، تقوم االدارة حاليا مبا يلي: 

د اجراء مراجعة كاملة جلميع االتفاقيات للتقييم فيما اذا كانت اي عقود اضافية ستصبح اآلن عقد اجيار مبوجب التعريف اجلدي  •
  .  16للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

و التطبيق اجلزئي باثر رجعي (الشركة األمر الذي يعين مل بأثر رجعي أالبت يف اي حكم انتقايل سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكا  •
ذا كانت ة التقييم فيما اادي من اعختيار اانه ال حاجة لتعديل ارقام املقارنة). تقوم طريقة التطبيق اجلزئي ايضا بتقدمي اعفاء 

ملية هذه الذرائع الع يف اي من البت العقود حمل النقاش هي، او حتتوي على، عقد اجيار، باالضافة اىل االعفاءات االخرى. ان
ا خيارات ملرة واحدة فقط.    سيتم تطبيقها هلو امر هام ال

ا احلالية اخلاصة بالتمويل وعقود االجيار التش  • غيلية الن هذه من احملتمل ان تشكل اساس املبالغ اليت سيتم تقييم افصاحا
  رمسلتها وتصبح اصول حق انتفاع 

  حتديد اي ايضاحات حماسبية اختيارية تطبق على حمفظة عقود االجيار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات  •
   تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.  •
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  يانات المالية المجمعةالبتابع / ايضاحات حول 
  .   تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية4

  المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعدتابع /    4.2
  تعديالت  – 28معيار المحاسبة الدولي رقم 

 على اليةامل دواتألا  9رير املالية رقم للتقا ليدولا املعيار منشأة تطبق) أن أي 28( رقم ليدولا احملاسبة معيار علیالتعديالت  ضحوت
ال يتم   واليت اصةشركة احملأو  لزميلةا الشركة في االستثمار صافي من زًءاج تشكل شركة حماصةأو  زميلة شركة في األجل طويلة فوائد
  .امللكية عليها وقحق طريقة تطبيق

  لمجموعة.لاجملمعة  اليةكون له أثرا جوهريا على البيانات املال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف املستقبل سي
  

  2017- 2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
على ل جهة ما توضح أنه عندما حتص -  11الية رقم الدويل للتقارير امل املعيارو  3داد التقارير املالية رقم العتعديالت على املعيار الدويل 

ا تعيد  ا سابقاسيطرة على نشاط جتاري مشرتك ، فإ  املعيار الدويل ىتعديالت علالوضح يف ذلك النشاط. ت قياس احلصص احملتفظ 
ياس ققوم باعادة تتلك اجلهة ال ن ، فإنشاط جتاري مشرتكأنه عندما حتصل جهة ما على سيطرة مشرتكة على  11لتقارير املالية رقم ل

  ذلك النشاط. ا سابقا يفاحلصص احملتفظ 
بنتائج ضريبة الدخل ب (لالعرتاف  52توضح التعديالت أن املتطلبات الواردة يف الفقرة السابقة  -  12معيار احملاسبة الدويل رقم 

لدخل بة ايع نتائج ضريمجنطبق على يع) تاملعامالت أو األحداث اليت حتقق أرباحًا قابلة للتوز لتوزيعات االرباح حيث يتم االعرتاف ب
تلفة ليت توجد فيها معدالت ضريبية خممع احلاالت االيت تتعامل فقط أ  52األرباح من خالل نقل الفقرة بعيدًا عن الفقرة  لتوزيعات

  لألرباح املوزعة وغري املوزعة.
 لصلةا ذات ولألصا ونتكن أ دبع ئمايزال قا ال ددمح راضقتأي ا هناك نکاإذا  التعديالت انه ضحوت -  23معيار احملاسبة الدويل رقم 

عدل م ند احتسابع معا ة بشكلجهأي  تقرتضها لتيا من االموال زًءاج راضالقتا يصبح هذا، املقصود البيعأو  لالستخدام جاهزة
  .لعامةا روضلقا علی الرمسلة

    لمجموعة.لمعة اجمل اليةال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات امل
  تعديالت – 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تداشا، وإرحق أ "املصطلحات املعرفة"املل علی"دمج االعمال" هي تغيريات   3رقم  للتقارير املالية ليدولا املعيار علی التعديالت
  . التعديالت:االعمال فيتعلق بتعري ما يف فقط 3املالية رقم  للتقارير الدويل التوضيحية للمعيار ألمثلة، واالتطبيق

دىن ، مدخل ة ، كحد أملكتسباشتمل جمموعة من األنشطة واملوجودات ي، جيب أن ه لكي يتم اعتبار النشاط التجاريتوضيح أن •
 وعملية موضوعية تساهم بشكل كبري يف القدرة على إنشاء خمرجات ؛

 ؛ليفرة على خفض التكاإىل القد ارةشواخلدمات املقدمة للعمالء وإزالة اإل بالرتكيز على السلع املخرجاتتضييق تعريف األعمال و  •
 وضوعية؛مملية ع قد مت احلصول على على تقييم ما إذا كان املنشآتإضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة  •
يف إنتاج  االستمرارو ة دفقو متقييم ما إذا كان املشاركون يف السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات الإزالة  •

 واملخرجات؛
 .ليها غري جتاريةع احلصول ليت متاإضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بتقييم مبسط ملا إذا كانت جمموعة األنشطة واملوجودات  •

  .لمجموعةلاجملمعة  اليةال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات امل
 التعديالت – 8 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 1 رقممعيار المحاسبة الدولي 

 يمطار املفاهإالتعريف املستخدم يف  ئمةمالتعريف "املواد"  8 رقم ومعيار احملاسبة الدويل 1ت معيار احملاسبة الدويل رقم يالتوضح تعد
  واملعايري.

  لمجموعة.لاجملمعة  اليةسيكون له أثرا جوهريا على البيانات امل ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف املستقبل
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  أدناه : معة ملخصةات املالية اجملأسس القياسات احملاسبية املستخدمة يف اعداد البيانان اهم السياسات احملاسبية و 
  

  س التجميعأس    5.1
ا التابعة . األم و لشركة ا تضمللمجموعة اجملمعة  البيانات املاليةإن    مجيع شركا

ما تتعرض ة على املنشأة عندعو تسيطر اجملم الشركات التابعة هي مجيع املنشآت (مبا فيها املنشآت املهيكلة) اليت تسيطر عليها اجملموعة.
الل سلطتها خى تلك العوائد من لتأثري علاعلى  غرية من مشاركتها مع املنشأة ويكون هلا القدرةاجملموعة لـ، او يكون هلا احلق بـ، عوائد مت

حول  )7 ايضاح(الرئيسية يفابعه اجملمعة تظهر  تفاصيل الشركات الت .ديسمرب 31مجيع الشركات التابعة هلا تاريخ تقرير يف على املنشأة.
  البيانات املاليه اجملمعه .

  

العمليات قة من اخلسائر غري احملقو االرباح  فيها استبعاد االرصدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني شركات اجملموعة ، مبا يتم عند التجميع
صل جيب ع ، إال ان هذا االند التجميوعة عحيثما يتم استبعاد اخلسائر غري احملققه من بيع اصل بني شركات اجملمبني شركات اجملموعة . و 

  يتعلق يف هبوط القيمة بالنسبة للمجموعة .  ايضا مبا فحصه
  قبل اجملموعة . اسبية املطبقة منياسات احملع السذلك للتأكد من توافقها ميانات املالية للشركات التابعة و يتم تعديل املبالغ املسجلة يف الب

  

لك الشركة وعة السيطرة على تفقد اجملمما توقف عنديبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويت
يلها من الل السنة يتم تسجخملستبعدة اا او التابعة. ان االرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملة االخرى للشركات التابعة املستحوذ عليه
ما هو  شركة التابعة، حسبا على اليطرعن س التاريخ الذي حتصل فيه اجملموعة على السيطرة، او حىت التاريخ الذي تتوقف فيه اجملموعة

  مناسب. 
  

 غريلشركات التابعة و لل  االصو ة وصايفهي متثل النسبة يف الربح او اخلسار ، تعرض كجزء من حقوق امللكية ، و إن احلصص غري املسيطرة 
ا من قبل اجملموعة كي الشركة التابعة بني مالت لة للشركالشامئر ا. تقوم اجملموعة بتوزيع احلصص من جمموع االيرادات او اخلسااحملتفظ 

نت ملسيطرة حىت لو كاحصص غري اصة للاحلصص غري املسيطرة بناءا على حصة ملكية كالمها .ان اخلسائر يف الشركات التابعة خمصاألم و 
    النتائج متثل رصيد عجز .

لسيطرة اذا فقدت اجملموعة امللكية . قوق احبة عليه كعملية ضمن ان التغري يف نسبة ملكية الشركة التابعة ، دون فقد السيطرة يتم احملاس
  على الشركة التابعة فإنه يتم :

  

 عدم حتقق األصول (يتضمن الشهرة) واخلصوم للشركة التابعة . •
 عدم حتقق القيم املدرجة ألي حصة غري مسيطرة . •
 املرتاكمة ، املسجلة ضمن حقوق امللكية . الرتمجةعدم حتقق فروقات  •
 قق القيمة العادلة للمبلغ املستلم .حت •
 حتقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية . •
 حتقق أي فائض أو عجز يف األرباح واخلسائر . •
رباح األالية اجملمعة / بيانات املالىل ااعادة تصنيف حصة الشركة األم يف احملتويات احملققة سابقا يف اإليرادات الشاملة األخرى  •

ا صومول أو اخلرة األصمباش استبعدت اجملموعةإذا  سيتم طلبه، كما ، كما هو مناسب رباح احملتجزةألواخلسائر او ا      .املتعلة 
  إندماج االعمال     5.2

ول على بل اجملموعة للحصقحملول من بلغ اتقوم اجملموعة باحملاسبة على عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة الشراء . يتم احتساب امل
كية املصدرة لة و احلصة يف املت املستحقتزامارة على شركة تابعة كمجموع القيمة العادلة يف تاريخ الشراء لألصول احملولة ، او األلالسيط

ء عند جيل تكاليف الشراتس . يتم حملتملاعن ترتيبات املبلغ  ناتجاليت تتضمن القيمة العادلة ألي اصل أو إلتزام من قبل اجملموعة، و 
كافئة دلة او باحلصة املقيمة العاا بالوم املشرتي لكل عملية دمج لالعمال بقياس احلصة غري املسيطرة يف حصص املشرتى ام. يقحدوثها

  لصايف االصول احملددة للمشرتى .
 اليت املستحوذ عليه الشركة ايفحصة  اذا عملية دمج االعمال حتققت مبراحل ، القيمة العادلة يف تاريخ الشراء للمشرتي يعاد قياس

  اجملمع. األرباح أو اخلسائريف تاريخ االستحواذ من خالل بيان بالقيمة العادلة عقدت سابقا 
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  إندماج االعمال تابع/     5.2
ا من دمج األعمال تقوم اجملموعة بتسجيل األصول اليت حصلت عليها و اإل اذا كانت مسجلة  نظر عن ماغض البلتزامات اليت تكبد

عام بقيمها  ات املتكبده بشكلاإللتزام وليها ع املستحوذسابقا يف البيانات املالية للشركة املشرتاه قبل عملية الشراء . يتم قياس األصول 
  العادلة يف تاريخ احليازة . 

 وفقا القائمة االلتزاماتو  املنقولة ملاليةا األصول وتوجيهات تصنيفات مالئمة بتقدير االدارة تقوم عني،م نشاط بشراء اجملموعة قيام عند
 ضمن املوجودة يةاملال األدوات اتمشتق فصل ذلك يتضمن.  الشراء بتاريخ القائمة والظروف االقتصادية والظروف التعاقدية للبنود
  .املشرتاه الشركة قبل من املربمة العقود

 ما ةالزياد اأ على ااحتسا ويتم  .منفصل وبشكل تعريفها مت اليتالغري ملموسة  األصول قيمة تسجيل بعد الشهرة قيمة احتساب تمي
 القيمة )ج وبني، ها،شراؤ  مت اليت لشركةا سجالت يف املسيطرة غري للحصص املسجلة القيمة) ب املقدم، للمقابل العادلة القيمة) أ: بني

 مت ليتا األصول ايفلص الشراء بتاريخ ةالعادل القيمة فوق املشرتاه الشركة يف قائمة ملكية حقوق ألي الشراء، تاريخ يف كما  العادلة
) املفاصلة يجةنت ربح عتربت اليت( الزيادة لكت تسجيل يتم أعاله، البنود جمموع عن تزيد املعرفة لألصول العادلة القيم كانت  اذا.  تعريفها
  .   مباشرة اجملمع واخلسائر احاألرب بيان ضمن

  الشهرة   5.3
 ايضاح ظرأن. منفصل لبشك وتسجيلها يفهاتعر  ميكن ال واليت األعمال دمج من الناجتة املستقبلية االقتصادية املنافع يف الشهرة تتمثل

وع اىل يرجى الرج .لقيمةا يف اهلبوط خسائر ناقصا بالتكلفة الشهرة قيمة تدرج.  مبدئي بشكل الشهرة احتساب كيفية  حول 5.2
      اخلاص ببيان اجراءات اختبار اخنفاض القيمة.   5.13االيضاح 

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

 االعرتاف يتم ال.  يةامللك حقوق ريقةط باستخدام حماسبتها يتم ذلك وبعد بالتكلفة مبدئيا الزميلة الشركاتر يف اإلستثما تسجيل يتم
  .ةالزميل لشركةا يف االستثمار يمةق ضمن تسجيلها يتم ولكن منفصل بشكل اجملموعة حلصة العادلة القيمة يف التعديالت أو بالشهرة

 ئراخلسا أو باحاألر  يف اجملموعة حبصة الزميلة الشركة يف االستثمار قيمة وختفيض زيادة يتم امللكية، حقوق طريقة استخدام عند
  .موعةاجمل سياسات مع احملاسبية اتالسياس ملطابقة الآلزمة التعديالت عمل بعد الزميلة الشركة لتلك األخرى الشاملة وااليرادات

.  لشركاتا تلك يف موعةاجمل حصة حد اىل ةالزميل والشركات اجملموعة بني عامالتامل من الناجتة احملققة غري واخلسائر األرباح حذف يتم
  .يمتهاق اخنفاض عدم من كدالتأ لغرض املعامالت بتلك املعنية األصول اختبار يتم احملققة، غري اخلسائر حذف يتم وعندما

ية يف صحاب حقوق امللكاملخصص ال الربح . ان هذا ميثل اجملمع بيان األرباح أو اخلسائريتم عرض احلصة يف نتائج الشركة الزميلة يف 
  ة .كة الزميلللشر  الشركة الزميلة و بالتايل هو الربح بعد الضريبة و احلصص غري املسيطرة يف الشركات التابعة

ر الشركة األم من تاريخ تقري ورثالثة شه قل عنييتم اعداد البيانات املالية للشركات الزميلة اما لتاريخ تقرير الشركة األم او لتاريخ ال 
تاريخ ال بني هذا تمت اليت وهريةاجل األحداث أو للمعامالت الآلزمة التعديالت عمل يتم وذلك بإستخدام سياسات حماسبية مماثلة.

  .تاريخ البيانات املالية اجملمعة للمجموعة و 
موعة ة يف استثمار اجملبوط القيمة يف هلتسجيل خسارة إضافيبعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ، حتدد اجملموعة ما اذا كان هناك ضرورة 

قد   الشركة الزميلةيفالستثمار اى ان يف شركتها الزميلة . حتدد اجملموعة يف تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك اي دليل موضوعي عل
دها  مة املمكن اسرتدابني القي لفرقابأخذ  . إذا كانت هذه هي احلالة ، تقوم اجملموعة بإحتساب مبلغ اهلبوط يف القيمةهبطت قيمته

   اجملمع . اخلسائر ألرباح أويان ابللشركة الزميلة و قيمتها املدرجة ، و تسجيل املبلغ يف احلصة من نتائج الشركة الزميلة يف 
 أية تسجيل يتم . العادلة تهابقيم ةمتبقي اراتاية استثم وتسجيل بقياس اجملموعة تقوم الزميلة، الشركة على الفعال التأثري ميزة فقدان عند

بيان  البيع ضمن ناتجو  تبقيةامل لالستثمارات العادلة والقيمة الفعال التأثري ميزة فقدان عند الزميلة للشركة املسجلة القيمة بني فروقات
  .اجملمع  األرباح أو اخلسائر
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  التقارير القطاعية     5.5
 تعريف ولغرض. يةمات الفندقواخلد وماتوالعقارات وتكنولوجيا املعلاإلستثمارات هي قطاع :  قطاعات تشغيلية أربعة إن لدى اجملموعة

ا  اخلدمات للمجموعة و اليت متثل خطوط بتتبع االدارة تقوم التشغيلية، القطاعات تلك ا ومنتجا  تلك ادارة يتم. ئيسيةالر  خدما
  .  خمتلفة تكون قطاع كل  احتياجات و مصادر أن حيث منفصل بشكل التشغيلية القطاعات

 األصول فان ذلك، اىل ةباالضاف. معةاجمل املالية البيانات ضمن املستخدمة املقاييس سياسات نفس اجملموعة تستخدم االدارة، راضوألغ
  .للقطاع ادراجها يتم ال بشكل مباشر ، تشغيلي طاعلق املخصصة غري اخلصوم أو

  االيرادات     5.6
 تعرتف اجملموعة بإيرادات من املصادر الرئيسية التالية:

من تقدمي يرادات ااتعاب و ن لزمن ام معينةالفرتة  لأتعاب ايرادات احملصلة من اخلدمات املقدمة خال تقدمي اخلدمات مبا يف ذلك• 
  .معامالت اخلدمات

 العقارات االستثماريةتأجري  •
   الودائعفائدة على ال• 
 ايرادات توزيعات أرباح •
 لفندقيةمن اخلدمات ايرادات ا• 
    ايرادات من خدمات تكنلوجبا املعلومات• 

 نيابة عنعها مت مج لتيا لمبالغا ثينويست العميل مع دعق في الذي تتوقع اجملموعة استحقاقه املقابل سساأ على يتم قياس االيرادات
 :لية من مخس خطواتموعة عمتبع اجملت. تعرتف اجملموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إىل عميل. ثالثةأطراف 

 حتديد العقد مع العميل . 1
 حتديد التزامات األداء . 2
 املعاملةحتديد سعر  . 3
 ختصيص سعر املعاملة إىل التزامات األداء . 4
    التزامات األداء مستوفاة. /مبا أن التزاماإليرادات عند / االعرتاف ب . 5

ا. سعر بية القائع النسللعقد بني التزامات األداء املختلفة بناًء على أسعار البي املعاملةيتم حتديد إمجايل سعر  للعقد  عاملةاملمة بذا
    يستثين أي مبالغ يتم مجعها نيابة عن أطراف ثالثة.

السلع أو  داء عن طريق نقلتزامات األيب ال، عندما تكون اجملموعة (أو كما) تل أو مبرور الوقتإما يف وقت معني يتم االعرتاف باإليراد
  اخلدمات املوعودة إىل عمالئها.

  تتقديم الخدما   5.6.1
 خدماتو  أمانة اباتوحس بنكية اتواستثمار  ،جمموعة متنوعة إلدارة األصول من واألتعاب العمولة ايرادات بتحصيل اجملموعة تقوم

  :حسب الفئتني التاليتني على األتعاب ايرادات تقسيم وميكن. لعمالئها وساطة
 معينة فترة خالل تقديمها تم خدمات عن ناتجة أتعاب ايرادات

 كتل تتضمن.  ةالفرت  تلك خالل اقاالستحق مبدأ باستخدام معينة فرتة خالل تقدميها يتم اليت اخلدمات أتعاب ايرادات تسجيل يتم
  .أخرى ادارة وأتعاب األمانة وحسابات األصول وادارة العمولة اداتاير  األتعاب
 خدمية معامالت ضمن تقديمها تم خدمات أتعاب ايرادات
 نع نيابة ونوالدي بات األسهمإكتتا ومعامالت الوساطة خدمات مثل حمددة استشارية خدمات تقدمي عن الناجتة اخلدمات ايرادات
  .اخلدمة تقدمي من االنتهاء عند تسجيلها يتم ،لطرف ثالث آخر معاملة مناقشة يف مشاركة أو مناقشة من الناجتة أو اآلخرين

 ايرادات اإليجارات    5.6.2
ا التشغيلية التأجري عقود من االجيارات ايرادات بتحصيل اجملموعة تقوم   ).5.9(انظر ايضاح  االستثمارية لعقارا
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  االيراداتتابع/      5.6
   فوائد ايرادات  5.6.3

  تتحقق ايرادات الفوائد على أساس نسيب زمين بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .
  / (خسائر) من بيع عقارات استثمارية رباحأ  5.6.4
  ي.ىل املشرت ألصول اايف الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على / (اخلسارة) من بيع عقارات استثمارية  الربحيدرج 
  األرباح توزيعات اتيرادإ  5.6.5
  .األرباح تلك فعاتد استالم حق يثبت عندما تسجيلها يتم الزميلة، الشركات أرباح خالف األرباح، توزيعات ايرادات

  من العمليات الفندقية اتاإليراد  5.6.6
  رف. يات الفندقية ايرادات اخلدمات الفندقية والغذاء واملشروبات والغتتضمن االيرادات من العمل

ا يتم احملارى املتعلاالخ يتم تسجيل ايرادات الغرف على الغرف املشغولة على اساس يومي والغذاء واملشروبات واملبيعات سبة عليها قة 
ا يتم تسجيلها عند القيام باخل   دمة. وقت البيع واخلدمات االخرى املتعلقة 

  
  االيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات    5.6.7

ات. كما كنولوجيا املعلومتعلقة بتات املتتمثل االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات يف خدمات تكنولوجيا املعلومات وبيع املنتج
لفردية  اري وفقًا للعقود  بشكل دو لفواتريم اصدار ايت. تسجيلها يف الفرتة اليت يتم فيها تقدمي اخلدماتان االيرادات من اخلدمات يتم 

اية فرتة التقرير يف بيان املركز  لوقت نة حيث ان مرور اكذمم مدي  ملايلاكخدمة مقدمة. يتم عرض أية مبالغ متبقية غري مسجلة يف 
    املطلوب فقط قبل سداد هذه املبالغ.

التشغيلية لمصاريفا   5.7   
  .  وثهاحد عند أو قدمةامل اخلدمات استخدام عند اجملمع اخلسائر أو األرباح بيان ضمن يةالتشغيل املصاريف تسجيل يتم

  
  االقتراض تكاليف  5.8
 للغرض األصل هذا ريحتض من لالنتهاء زمةالآل الفرتة خالل وذلك معني أصل انتاج أو بناء أو بشراء اخلاصة االقرتاض تكاليف رمسلة يتم
  .متويل تكاليفك  ادراجها ويتم يهاف حدثت اليت للفرتة كمصاريف  األخرى االقرتاض تكاليف حتميل ويتم.  البيع لغرض أو منه املراد

  
   عقود اإليجار  5.9

ستأجر. يتم معاجلة  لبنود العقد للم ألصل وفقاكية ايتم معاجلة اإلجيارات كإجيار متويلي اذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبل
  إلجيار األخرى كإجيار تشغيلي.كافة عقود ا
  هي الطرف املؤجر اجملموعةعندما تكون 

  يتم إثبات ايرادات اإلجيار التشغيلي بالقسط الثابت على مدار فرتة اإلجيار.
  املؤجر. صل الشركةيمة أيتم توزيع ايراد اإلجيار التمويلي على الفرتات احملاسبية حبيث تعكس عائد ثابت على صايف ق

  هي الطرف املستأجر اجملموعةعندما تكون 
إذا كانت  ،داية اإلجيار أو بعادلة يف ها البقيمت للمجموعةيتم اإلعرتاف املبدئي باألصول املستأجرة وفقا لعقود إجيار متويلي كموجودات 

مقابل عقود اجملمع  يان املركز املايلبملؤجر يف الطرف أقل، بالقيمة احلالية املقدرة للحد األدىن للمبالغ املدفوعة لإلجيار. يتم إثبات إلتزام ل
  اإلجيار التمويلي.
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  الممتلكات والمعدات   5.10
ا بطر ستهلك اجمل. تة تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املرتاكم و أية خسائر هبوط يف القيم يقة موعة معدا
  القسط الثابت وبإستخدام معدالت مالئمة إلستهالك األصل طول فرتة االستخدام املقدره هلا .

    ية.ل سنة مالكاية  إذا أمكن يف العمر اإلنتاجي وطرق اإلستهالكات يتم مراجعتها وتعديلها ان القيمة املتبقية و 
  األصول غير الملموسة   5.11
ا يف عملية دمج االعمال واليت يتوقع منها ان ا ا كاصول غري بلية يتم معاملتهنافع مستقدفق متالصول غري النقدية احملددة اليت يتم حياز

 ملموسة. 
من للمجموعة موسة غري املل الصولتتكون اان االصول غري امللموسة ذات االعمار احملددة يتم اطفاؤها خالل اعمارها االنتاجية. 

  ). IRUالنتفاع غري القابلة للتقادم (حقوق ا
كما ان   منوح ملدة حمددة.لبحري املاو ا ان حقوق االنتفاع غري القابلة للتقادم هي حقوق االنتفاع جبزء من قدرة كابل االرسال الربي

دد جبزء ابل للتقادم احمللقع غري انتفا حقوق االنتفاع غري القابلة للتقادم يتم تسجيلها بالتكلفة كاصل عندما يكون للمجموعة حق اال
 ي للعمر االنتاجيزء الرئيسي للجحمدد من ذلك االصل، بصفة عامة االلياف البصرية او طول موجة طاقة ارسال خمصصة ومدة احلق ه
اىل  10ترتاوح بني  لعقد اليتمدة او لذلك االصل. يتم اطفاء تلك احلقوق على اساس القسط الثابت خالل اقصر مدة متوقعة لالنتفاع 

    سنة.  15
 االستثمارية العقارات   5.12
 منوذج مباستخدا تهاحماسب ويتم ،يمتهاق يف الزيادة لغرض أو /و التأجري لغرض ا احملتفظ العقارات تلك االستثمارية العقارات متثل

  .العادلة القيمة
لعقارات اياس تلك  قحقا اعادة ال يتم.  شراء مبدئيا بالتكلفة ، مبا يف ذلك تكاليف عملية ال االستثمارية العقارات قياس يتم

 ضمن بيان املركز م ادراجهاني و يتريني مستقلاعق مقييمني قبل االستثمارية بالقيمة العادلة على اساس فردي عن طريق تقييمات من
  .اجملمع  بيان األرباح أو اخلسائرالعادلة يف  القيمة يف تسجيل التغريات املايل اجملمع .يتم

 يوجد مكاسب ائم حيث الشكل دم اإلعرتاف بالعقارات اإلستثمارية  عندما يتم التخلص منها او عزهلا عن اإلستخدام بيتم عد
و بيان األرباح أ ستثماري يفقار ااقتصادية متوقعة بعد التخلص منها . يتم اإلعرتاف باي ربح أو خسارة من عزل او التخلص من ع

  . العقار اإلستثماريالعزل او التخلص لذلك  اجملمع للسنة اليت مت فيها اخلسائر
ثماري من العقار االست ة للتحويلالنسبتتم التحويالت اىل او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف االستخدام. ب

العقار الذي  ستخدام. فاذا اصبحيف االري التغ اىل عقار يشغله املالك، فان التكلفة املعتربة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ
حىت  متلكات واملعداتمن بند املضاهرة يشغله املالك عقارا استثماريا، عندها تقوم اجملموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظ

  تاريخ التغري يف االستخدام. 
  

  

  رة مشتركة)المسيطر عليها بصو (العقارات اإلستثمارية والقروض  اإلستثمار في العمليات المشتركة    5.13
 بالتحقق من جملموعةابه تقوم ي مبوجاملسيطر عليها بصفة مشرتكة يتم احتسابه بطريقة التجميع النسيب الذ العملياتاالستثمار يف 

  م . ا لطبيعتهب طبقحصتها يف االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف املتعلقة باالصول على اساس افرادي والتبوي
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  اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير المالية   5.14
 ). للنقد  وحدات منتجة( كبري  بشكل نقدية تدفقات اىل تشري مستويات أدىن اىل األصول جتميع يتم االخنفاض، مبلغ تقدير لغرض
 يتم. للنقد جةمنت وحدة أنه على خراآل البعض اختبار ويتم منفرد وبشكل األصول تلك من بعض قيمة اخنفاض اختبار يتم عليه، وبناء
 تقدير أقل ومتثل ألعمالا دمج نتيجة لعوائدا من انسيابية تولد أن املتوقع من يكون واليت للنقد الوحدات املنتجة تلك على الشهرة توزيع
 مت اليتو  تلك للنقد املنتجة الوحدات باراخت يتم .الشهرة مراقبة لغرض الدمج هذا من املرجوة للعوائد اجملموعة ادارة قبل من وضعه مت

ا التشغيلية الشهرة توزيع ا معادلة لقطاعا   .سنوي وبشكل القيمة يف الخنفاضا لغرض )عليها (احملددة من قبل ادارة اجملموعة على ا
 أن اىل تشري تغريات أو ظروف هناك تكون وقت أي يف للنقد املنتجة الوحدات أو األخرى األصول رداتمف كافة  اختبار يتم كما  

  . اسرتدادها املمكن من يكون ال قد املدرجة القيمة
 كناملم ن القيمةع للنقد تجةاملن دةالوح أو االعرتاف خبسائر هبوط القيمة باملبلغ الذي ميثل الزيادة للقيمة املدرجة لألصل يتم

 قيد األصل يمةق تقدير رض. لغ هي األعلى ما بني القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع و القيمة قيد اإلستخداماسرتدادها، و 
 فائدة سعر ديرتق وكذلك ددة انتاج النقاألصل او وح هذا من املتوقعة املستقبلية النقدية التدفقات بتقدير االدارة تقوم االستخدام،

 مرتبطة كونت القيمة فاضاخن الختبار دمةاملستخ املعلومات إن. املستقبلية النقدية التدفقات لتلك احلالية القيمة باحتسا لغرض معقول
صول املستقبلي األ وتطوير اهليكلة اعادة ريتأث الستبعاد الضرورة عند تعديلها يتم واليت للمجموعة، معتمدة تقديرية موازنة بآخر مباشرة

اد أثر اعادة د الضرورة الستبععديلها عنيتم تو تخدمة يف اختبار اخنفاض القيمة باخر ميزانية معتمدة من اجملموعة ، ترتبط البيانات املس .
 يعكس وهو ةحد للنقد على منتجة وحدة لكل اصل او منفصل بشكل اخلصم سعر تقدير يتم التنظيم وتعزيز االصول املستقبلي .

  سوق و األصول احملددة .تقدير االدارة للمخاطر، كعوامل خماطر ال
 بقىت ما توزيع ويتم.  تجة للنقدالوحدة املن ذه املرتبطة للشهرة اجلارية القيمة أوال القيمة للوحدة املنتجة للنقد اخنفاض ختفض خسائر

 مت اليت األصولمجيع  قيمة رتقدي اعادة الحقا يتم الشهرة، وباستثناء. نسبته حسب كل  األخرى األصول على االخنفاض هذا من
 قيمته اىل األصل ااسرتدادها هلذ يف حال جتاوزت القيمة املمكن االخنفاض هذا قيمة رد الحقا يتم كما  السابق يف ختفيض قيمتها

    .املدرجة
  االدوات المالية  5.15

  التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق   5.15.1
عادلة املعدلة بدئيا بالقيمة الة وتقاس مملالياا يف األحكام التعاقدية لألداة يتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة طرف

ة. مبني ادناه ا بالقيمة العادلقاس مبدئيليت تبتكاليف املعامالت، باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر وا
  القياس الالحق لالصول واخلصوم املالية.  

لتزم فيه تي بالتاريخ الذي أ تاجرة،يخ املرتيات واملبيعات "بالطرق املعتادة" لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تار ان مجيع املش
سليم تالية اليت تتطلب الصول املابيعات املبيعات بالطرق املعتادة هي مشرتيات او م املنشأة بشراء او بيع االصول. ان املشرتيات او

     يتم حتديده بالنظم او بالعرف السائد يف االسواق.   االصول خالل اطار زمين
   اسبا) امالك منيتم استبعاد اصل مايل (أو جزء من اصل مايل أو جزء من جمموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذ

  عندما ينتهي احلق يف استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية    - 
لتدفقات اإللتزام بدفع ا مل الشركةا تتحتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندمأو عندما تقوم اجملموعة بال   - 

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

  صل .ة على األلسيطر ااظ بكافة خماطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل (ب) ان ال تقوم اجملموعة بتحويل أو االحتف
م لقبض والدفع، تقو  ترتيب اخلت يفعندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها يف استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد د

كافة خماطر الحتفاظ جوهريا باتحويل او وعة بمل تقم اجملماىل اي مدى حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية. وإذا اجملموعة بتقييم إذا ما كانت و 
ذه ا املتواصل اجملموعة زامى التاىل مداحملول حتقق األصل تواصل اجملموعة ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل، عندها  حلالة و

امات اليت االلتز كس احلقوق و لى اسس تعسها عتم قيابه يااللتزام املرتبط م املتعلق به. ان االصل احملول و تقوم اجملموعة بتحقيق اإللتزا
ا اجملموعة.   حتتفظ 

دال التزام مايل . عند استبستحقاقهصالحية ا تهاءلغاؤه او انال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او ا
تبديل تم معاملة هذا الجوهري، ي بشكل عديل شروط اإللتزام املايل احلايل، او بتس املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبريحايل بآخر من نف

ح أو اخلسائر ة يف بيان األربا ذات الصل فرتية، ويدرج الفرق يف القيمة الدام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديداو التعديل كعدم حتقق لاللتز 
  اجملمع.



  ش.م.ك.ع  –شركة نور لإلستثمار المالي 
   والشركات التابعة لها

30  

   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
    السياسات المحاسبية الهامة/ ملخص  تابع  .5

  االدوات المالية تابع/   5.15
 تصنيف األصول المالية   5.15.2

 :التحقق املبدئي، يتم تصنيف املوجودات املالية إىل الفئات التالية عند لغرض القياس الالحق
 املالية بالتكلفة املطفأة املوجودات• 
 )FVOCI( االيردات الشاملة األخرىخالل  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من• 
 )FVTPL( االرباح او اخلسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل • 

 :ل من يتم حتديد التصنيف من خالل ك
 إلدارة األصول املالية املنشأةمنوذج أعمال • 
  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل.• 

 ايل:صل مأل عند التحقق املبدئيتخابات / التعيني غري القابلة لإللغاء جيوز للمجموعة إجراء االن
خر اآلالدخل الشامل  مللكية يفا حقوق لعرض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار يف ال رجعة فيهجيوز للمجموعة اختيار • 
 و )5.15.3(إيضاح  ؛ا مت استيفاء معايري معينةإذ
بالقيمة العادلة من خالل  كما هو مقاس  FVOCIي استثمار دين يفي بالتكلفة املطفأة أو معايري الرجعة فيه أل جيوز للمجموعة تعيني• 

    ني.مل مثل هذا التعيعمل يتم  .حماسيبعدم تطابق من بشكل كبري  خيفضأو  يلغيإذا كان ذلك  FVTPLاالرباح او اخلسائر 
 الالحق لألصول الماليةالقياس   5.15.3

 دات المالية بالتكلفة المطفأةالموجو • 
ا يتم تصني (ومل يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا كانت املوجودات مستوفية للشروط التالية  ):FVTPLفها على أ

ا ضمن منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات املالية ومجع التدفقاتااليتم •   يةة التعاقدالنقدي حتفاظ 
 األصلي القائم لى املبلغعفائدة لشروط التعاقدية لألصول املالية تؤدي إىل التدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات أصل و ا• 

يتم  خنفاض يف القيمة.خمصص اال اقًصا، يتم قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، نبعد التحقق املبدئي
 ثري اخلصم غري مادي.عندما يكون تأاخلصم حذف 

 تتكون األصول املالية للمجموعة بالتكلفة املطفأة مما يلي:
 النقد والنقد املعادل  - 

ملستحقة ئع قصرية األجل ارى والودااألخ على النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية النقد املعادليشتمل النقد و 
  اطر ضئيلة من التغريات يف القيمة.خالل ثالثة أشهر واليت تكون عرضة ملخ

 النقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصرية األجل  - 
رية صنيفها كودائع قصحدة يتم تنة وايتم تصنيف النقد يف الصندوق والودائع حتت الطلب مع املؤسسات املالية اليت تستحق أقل من س

 األجل.
    املدينة   وذمماملراحبة استثمارات  - 

لى اساس عاملبلغ املستحق  تتم تسويةليه و ة اسالمية تتضمن الشراء والبيع الفوري لالصل بالتكلفة زائدا ربح متفق عاملراحبة هي معامل
ة يتم تصنيفه  وجب عقود املراحبملستحق مببلغ االدفع املؤجل. عندما تكون خماطر االئتمان اخلاصة باملعاملة متعلقة مبؤسسة مالية، فان امل

تحق  صنيف املبلغ املسانه يتم تية، فما تكون تلك املخاطر متعلقة جبهات أخرى غري البنوك واملؤسسات املالكاستثمار مراحبة. وعند
  كمراحبة مدينة. 

ا اجملموعة احبة مدينة تنتجهنيفها كمر تم تصيان املراحبة املدينة اليت تنشأ عن متويل اجملموعة ملعامالت طويلة االجل على اساس اسالمي 
نية واليت كاالتعاب القانو   ريف الغريا مصاملبلغ االصلي ناقصا خمصص خماطر االئتمان ملواجهة اي اخنفاض يف القيمة. امويتم ادراجها با

  يتم تكبدها يف منح املراحبة فيتم معاملتها كجزء من تكلفة املعاملة. 
      ىل العميل. املعين ا الصلاتخدام يتم تسجيل كافة املراحبات املدينة عندما يتم حتويل احلق القانوين يف السيطرة على اس
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 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأةتابع/ • 
 استثمارات وكالة - 

ليت يقوم من ااتفاقيه وكاله، و كه ماليه   مؤسساستثمارات الوكالة هي اتفاقية واليت من خالهلا تقوم اجملموعة بتقدمي مبالغ نقدية اىل ان
الفة اي ز او االمهال او خماله العجحلغ يف خالهلا الوكيل باالستثمار وفق شروط معينه مقابل اتعاب حمددة. يلتزم الوكيل باعادة املب

  يمات وشروط الوكالة.من تعل
  أخرى مالية ذمم مدينة وأصول - 

 .إلخنفاض القيمةاألخرى باملبلغ األصلي ناقصا خمصص  األصولتسجل الذمم املدينة و 
    صول اخرى".ا "كذمم مدينة أخرى وأعاله يتم تصنيفهاملدينون غري املصنفني ضمن أي من الفئات أ

 FVOCI اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خاللالمالية  الموجودات • 
لكية. ان هذه حقوق امل اسهم ان اصول اجملموعة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تتكون من استثمار يف
  عرة.املس االستثمارات متثل استثمار يف اسهم حقوق ملكية يف شركات عديدة وتتضمن االسهم املسعرة وغري

  مة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرىأدوات الدين بالقي
انت األصول تستويف الشروط إذا ك FVOCI بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدينحتساب إتقوم اجملموعة ب

 التالية:
ا مبوجب منوذج أعمال هدفه هو "االحتفاظ •   ا ؛ وعهة وبي" التدفقات النقدية املرتبطجلمعيتم االحتفاظ 
 األصلي القائم. لى املبلغعفائدة الشروط التعاقدية لألصول املالية تؤدي إىل التدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات أصل و • 

ا يف  عند إلغاء  اجملمع ئرأو اخلسا االرباحن ) إىل بياOCI( اإليرادات الشاملة األخرىسيتم إعادة تدوير أية أرباح أو خسائر معرتف 
    . الحتتفظ اجملموعة بأية أدوات كما يف تاريخ التقرير.اف باألصلاالعرت 

 FVOCI حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى استثمارات في
دوات حقوق أمارات يف  استثدوات) لتعينياالاملبدئي، جيوز للمجموعة إجراء انتخاب غري قابل للنقض (على أساس  التحققعند 

بالقيمة العادلة من خالل تعيني . ال ُيسمح بالFVOCI كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمللكية  ا
ء طاري مار مقابلهذا االستثا كان إذا مت االحتفاظ باالستثمار يف األسهم بغرض املتاجرة أو إذ FVOCIاإليرادات الشاملة األخرى 

  عملية دمج االعمال. ي يف معرتف به من قبل املشرت 
 يف احلاالت التالية: لغرض املتاجرةمايل  بأصليتم االحتفاظ 

 مت احلصول عليه بشكل أساسي لغرض بيعه يف األجل القريب ؛ أو• 
ا مع بعااملبدئي فإنه جزء من حمفظة  التحققعند •  فعلي  ليل على منطدض ولديها ضها البعدوات مالية حمددة تقوم اجملموعة بإدار

  أو ؛جلالجلين أرباح قصرية ا حديث
 هو مشتق (باستثناء املشتقات اليت هي عقد ضمان مايل أو أداة حتوط حمددة وفعالة).• 

 اً يمة العادلة زائددئيا بالقها مبتم قياسيمن خالل الدخل الشامل اآلخر  لةدلعاااملقاسة بالقيمة  امللكية وقحقأدوات  فياالستثمارات 
  لة.تكاليف املعام

لشاملة اإليرادات ايف  لةيمة العاديف الق رباح واخلسائر الناجتة عن التغرياتباال االعرتاف، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع كبعد ذل
يف حقوق  من بيان التغرياتضح حمتجزة أربا  واملرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة. يتم حتويل الربح أو اخلسارة املرتاكمة إىل األخرى

 لكية اجملمع.امل
  .اجملمع رئاخلسا أو االرباحستثمارات يف أدوات حقوق امللكية يف بيان االرباح على هذه االيتم إثبات توزيعات 
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 FVTPL ئرأو الخسا االرباحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   • 
 FVOCI لشامل اآلخرال الدخل ادلة من خالبالقيمة الع أوبالتكلفة املطفأة  مبعايري القياس تفي ال يتم تصنيف املوجودات املالية اليت

 اليت لعملا ذجلنمو يةلمالا داتلموجوا عن لنظرا بغض، لكذ على وةعال. FVTPL واخلسائر حبارألا لخال من لةدلعاا بالقيمة
ا يتم ةلفائدوا األصلي لمبلغا تمدفوعا فقط ليست لتعاقديةا لنقديةا تدفقاتها . لخسائرو اأ حبارألا لالخ من لةدلعاا ةبالقيم احتسا

ات حماسبة نطبق عليها متطلب، واليت تت حتوطوالفعالة كأدوا حملددةاتندرج مجيع األدوات املالية املشتقة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك 
 التحوط. تشتمل الفئة أيًضا على استثمارات يف أسهم حقوق امللكية.

ديد القيمة . يتم حتاجملمع ئرأو اخلسا رباحاالقياس املوجودات يف هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو اخلسائر يف بيان  يتم
  ط.يوجد سوق نش الا قييم عندمتقنية ت السوق النشطة أو باستخدام تالدلة للموجودات املالية يف هذه الفئة بالرجوع إىل معامالعا

    ية وصناديق.حقوق ملك يف اسهم االستثمارعلى  ئراخلسااو  االرباحاألصول املالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل  تشتمل
 صول الماليةانخفاض قيمة األ      5.15.4

ل ادلة من خالبالقيمة الع تصنيفها يتم على األدوات املالية التالية اليت مل (ECL)خسائر االئتمان املتوقعة  باحتسابتقوم اجملموعة 
  األرباح أو اخلسائر:

  القروض للعمالء •
  قصرية األجل والودائع لدى بنوكأرصدة  •
  ، وكالة وصكوكاستثمارات •
  مالية أخرى أصول •

  .املتوقعة االئتمانيةلخسائر لليست عرضة  ق امللكيةأدوات حقو 

  القروض اىل عمالء) (التسهيالت االئتمانيةاخنفاض قيمة 
ئتمانية اخلسائر اال قيمة االعلى بني للقيمة مببلغ مساوٍ  اجملمعيف بيان املركز املايل  التسهيالت االئتمانيةيف  باالخنفاض االعرتافيتم 

 نك الكويتباليت تتطلبها تعليمات  واالحكام، املركزي بنك الكويت الرشاداتوفًقا  9لتقارير املالية رقم لدويل مبوجب املعيار ال املتوقعة
  املركزي.

   التسهيالت االئتمانيةاخنفاض قيمة األصول املالية خبالف 
عادلة من خالل أة أو بالقيمة الكلفة املطفبالت ةاملدرجالناجتة عن االستثمار يف أدوات الدين  املتوقعةتعرتف اجملموعة باخلسائر االئتمانية 

  .وموجودات أخرىوودائع  وأرصدة لدى البنوك اإليرادات الشاملة األخرى
  الخسائر االئتمانية المتوقعة

ج مكون من ثالث مراحل لقياس اخلسائر االئتمانية على النحو التايل:  تطبق اجملموعة 
 شهًرا  12على مدار : الخسائر االئتمانية المتوقعة 1المرحلة 

ا  املالية اليت االصولشهرًا من  12تقوم اجملموعة بقياس خمصصات اخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  مل يكن 
ا حتتو بحديد زيادة جوهرية يف خسائر االئتمان منذ التحقق املبدئي أو حاالت التعرض للمخاطر اليت مت الت   خفضي على مستوى منأ
نخفض من املخاطر ملى مستوى توي عمن املخاطر االئتمانية يف تاريخ التقرير. تضع اجملموعة يف اعتبارها األصل املايل الذي حي

  .يه دولياً رف علاالئتمانية عندما يكون معدل تلك املخاطر االئتمانية يستويف تعريف "فئة االستثمار" املتعا
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 ة الئتمانيافي القيمة  دون التعرض لالنخفاض –الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة  :2المرحلة 
ا  املالية اليت مل لاالصو من  ألداةاخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر ا تقوم اجملموعة بقياس خمصصات يكن 

 نية.ئتمازيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ولكن مل تتعرض لالخنفاض يف القيمة اال
 ئتمانية قيمة االخفاض في الي حالة التعرض لالنف –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة 3المرحلة 

تحديد املالية ويتم ال لاالصو من  ألداةتقوم اجملموعة بقياس خمصصات اخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر ا
ا تعرضت لالخنفاض يف القيمة االئتمانية استناداً إىل الدليل املوضوعي على االخنفاض يف  يمة. ق البأ

ملتوقع اعلى مدار العمر  احملتملة لتعثرإن خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة هي خسائر االئتمان اليت تنتج من أحداث ا
من  اليت تنتجاملتوقعة على مدار عمر األداة و  شهراً جزءا من خسائر االئتمان 12لألداة املالية. ومتثل خسائر االئتمان املتوقعة على مدار 

داة وخسائر ار عمر األاملتوقعة على مد شهر بعد تاريخ التقرير. ويتم احتساب كال من خسائر االئتمان 12أحداث التعثر احملتملة خالل 
  ية. وات املالفظة األساسية لألدشهراً إما على أساس فردي أو جممع باالعتماد على طبيعة احمل 12االئتمان املتوقعة على مدار 

 االنخفاض في القيمةتحديد مرحلة 
لقيمــة ارضــت لالخنفــاض يف ت ماليــة تعيف تاريخ كل تقرير، تقوم اجملموعة بإجراء تقييم لتحديد مــا إذا كــان أصــل مــايل أو جمموعــة موجــودا

ري ضــار أثحــد أو أكثــر ذي تــقــوع حــدث واو االئتمانية. تعترب اجملموعة أن األصل املايل قد تعــرض لالخنفــاض يف القيمــة االئتمانيــة يف حالــة 
 يوم.  90د ملدة أخرة السداعلى التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل أو عندما تكون املدفوعات التعاقدية مت

ي مــن خــالل نــذ التحقــق املبــدئئتمانيــة ميف تــاريخ كــل تقريــر، تقــوم اجملموعــة أيضــاً بتقيــيم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة يف املخــاطر اال
قــق املبــدئي. إن ثــر يف تــاريخ التحخمــاطر التع خماطر التعثر الــيت حــدثت علــى مــدار العمــر املتوقــع املتبقــي اعتبــاراً مــن تــاريخ التقريــر مــعمقارنة 

اعتبــار أن كافــة  ة واجملــردة. ويــتمدود النســبياملعــايري الكميــة املســتخدمة لتحديــد الزيــادة اجلوهريــة يف املخــاطر االئتمانيــة متثــل سلســلة مــن احلــ
 2إىل املرحلــة  لتحقــق املبــدئي ويــتم حتويلهــايوم تتضمن زيادة جوهريــة يف املخــاطر االئتمانيــة منــذ ا 30ملوجودات املالية متأخرة السداد ملدة ا

    حىت وإن مل تكن املعايري األخرى تشري إىل زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية.
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

كافة حــاالت القيمة احلالية لم قياسها بتمان املتوقعة يف تقديرات اخلسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتخسائر االئ تمثلت
 مجموعـــةللنقديـــة املســـتحقة لتـــدفقات الاالعجـــز النقديـــة املخصـــومة مبعـــدل الفائـــدة الفعليـــة لـــألداة املاليـــة. ميثـــل العجـــز النقـــدي الفـــرق بـــني 

وقعـــة االئتمانيـــة املت يـــاس اخلســـائراحلصـــول عليهـــا. تتضـــمن العناصـــر األساســـية يف ق اجملموعـــةنقديـــة الـــيت تتوقـــع مبوجـــب عقـــد والتـــدفقات ال
املناســبة  خــاطر االئتمانيــةام منــاذج املتلــك العناصــر باســتخد اجملموعــةاحتمــال التعثــر واخلســارة عنــد التعثــر والتعــرض ملخــاطر التعثــر. تقــدر 

كــــربى ات االقتصـــادية الالســـيناريوهو تمانيــــة الداخليـــة واخلارجيـــة للموجــــودات وطبيعـــة وقيمـــة الضــــمانات اخـــذاً يف االعتبـــار املعـــدالت االئ
  .خرهاىل آاملستقبلية 

ج مبسط على هبوط قيمة الذمم  ه مبوجب املعيار. كما قامت املسموح ب خرى حسبأو تجارية الدينة املقامت اجملموعة بتطبيق 
البيئة و حمددة للمدينني  مل تطلعيةلعوا تمد على خربة اجملموعة التارخيية خلسائر االئتمان معدلةاجملموعة بتأسيس جمموعة خمصصات تع

  االقتصادية. 
 مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي

 كويت املركزي بشأنال بنك اتلتعليم ة وفقاً على التسهيالت االئتمانية املالي االئتمانيةخسائر  خمصص احتساب يتعني على اجملموعة
 غمبل استالم يتم مل ماعند مستحق قکاستحقا ةیالئتمانا التسهيالت تصنفتصنيف التسهيالت االئتمانية وحساب املخصصات. 

ا متأخرة ع الئتمانيةا التسهيالتيف . يتم تصنمسبقا املقبولة احلدود يتجاوز املرفق نکاأو إذا  التعاقدي فعدلا خیرتا في السداد لى أ
من  ذا كانت القيمة الدفرتية للمنشأة أكربيوًما وإ 90يف قيمتها عند استحقاق الدفعة أو الدفعة الرئيسية ملدة تزيد عن  ومنخفضةلسداد ا

م تصنيفها ضمن ق غري منتظمة ويتبقة كمرافة السا. تتم إدارة ومراقبة القروض املتأخرة واملستحقة املتأخر لالسرتداد قابلةقيمتها املقدرة ال
  الفئات األربع التالية واليت يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد املخصصات.
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  االدوات المالية تابع/    5.15
 الالحق لألصول الماليةتابع/ القياس   5.15.4

   قا لتعليمات بنك الكويت المركزيمخصص خسائر االئتمان وفتابع/ 
 الفئة المعايير المخصصات المحددة

 قائمة املراقبة يوما 90غري منتظمة لفرتة تصل اىل  -
 دون املستوى يوما  180اىل   91غري منتظمة لفرتة ترتواح من  %20
 مشكوك يف حتصيلها يوما  365اىل   181غري منتظمة لفرتة ترتواح من  %50
    معدومة يوما 365نتظمة لفرتة تتجاوز من غري م %100

أو غري  /لظروف املالية و إلدارة بالى حكم ايف إحدى الفئات املذكورة أعاله بناًء ع االئتمانية التسهيالت بضمقد تقوم اجملموعة أيًضا 
  .املالية للعميل

غري  التسهيالت علی%0.5و  ةتسهيالت النقديال علی %1 بنسبة حبد ادنا عامة تمخصصا راءجإ يتم، حمددة تمخصصا لیإ باإلضافة
  .حمددة صصاتملخ ختضع ال يتال) بعض فئات الضمانات احملظورة رجخا( ا املعمول االئتمانية التسهيالت مجيع علی النقدية

   الماليةتصنيف والقياس الالحق للمطلوبات    5.15.5

   .أخرىمطلوبات ذمم دائنة و  وأرصدة وبنوك دائنةقروض تتضمن املطلوبات املالية للمجموعة 
  :على النحو التايلن القياس الالحق للمطلوبات املالية يعتمد على تصنيفها إ
  التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية •

لك تم املالية خبالف خصو هم كيفم تصنيتواخلصوم األخرى  تدرج هذه اخلصوم بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية
  كما يلي :  ددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائراحمل
  قروض - 

 االرباحن واخلسائر يف بيا رباحالبا عرتافاالبالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم  قياس مجيع القروض الحقايتم 
   عملية االطفاء. )EIRعدل الفائدة الفعلي (طريقة م خاللوكذلك من  اخلصومعندما يتم استبعاد  اجملمع ئرأو اخلسا

  دائنو وكالة - 
درج بالتكلفة ها اإلستثمارية وتيل أنشطتل لتمو متثل دائنو الوكالة قروض وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية. تستلم اجملموعة مبوجبها األموا

    املطفأة.
  متويل إجارة - 

طريق  مويل لشراء أصل عنتقدمي التبؤسسة اتفاقية متويل اسالمي تقوم من خالهلا امليتمثل دائنو متويل االجارة الذي ينتهي بامللكية يف 
يل املؤجلة. طرح تكاليف التمو  ستحق بعدلغ املتأجري االصل الذي ينتهي بتحويل ملكيته. ان دائين متويل االجارة يظهر باملبلغ االمجايل للمب

ا والرصي االقرتاض معدل اساس نسيب زمين مع االخذ بعني االعتبار يتم تسجيل تكاليف التمويل املؤجلة ضمن املصاريف على د اخلاص 
    القائم. 

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - 
صدر بل املورد ام مل تتري من قا فوايتم تسجيل املطلوبات ملبالغ سيتم دفعها يف املستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر 

من اي ائر غري املصنفة ضأو اخلس ألرباحبات املالية خبالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل اوتصنف كخصوم جتارية. إن املطلو 
  من املذكور أعاله تصنف كـ "مطلوبات أخرى".

  مجيع التكاليف املرتبطة باألرباح تدرج ضمن تكاليف التمويل.
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 التكلفة المطفأة لألدوات المالية    5.15.6
الحتساب تأخذ بعني االعتبار أي اإن عملية  يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خمصص اخنفاض القيمة.

  لفعلية.ائدة اتجزأ من سعر الفعالوة أو خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة اليت تعترب جزءا ال ي

 األدوات المالية تسوية   5.15.7
 لتسويةة التنفيذ انونية حالية قابلقناك حقوق هذا كانت إاملالية وصايف املبلغ املبني يف بيان املركز املايل اجملمع  اخلصومو  األصولبني  التسويةتتم 

ا وتوجد نية السداد على أساس الصايف أ  ن واحد.يف آ اخلصوموتسوية  األصولو اسرتداد املبالغ املعرتف 
  

 القيمة العادلة لألدوات المالية   5.15.8
ا يف أسواق  لألصولتتحدد القيمة العادلة  أسعار  روضععلنة يف السوق أو سعار املوع إىل األبتاريخ كل تقرير مايل بالرجنشطة املالية املتاجر 

  .عاملةسعر العرض للمراكز القصرية)، بدون أي خصم لتكاليف املاملتداول (سعر الشراء للمراكز الطويلة و 
تضمن هذه األساليب استخدام ت اسبة.بالنسبة لألدوات املالية يف أسواق غري نشطة، تتحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم من

دفقات النقدية بري، أو حتليل التكة إىل حد  مماثل ة ألداة أخرىمعامالت حديثة يف السوق بشروط جتارية حبتة أو الرجوع إىل القيمة العادلة احلالي
  .31.3ح اسها مبني يف ايضا كيفية قي  يل حولان التحليل للقيم العادلة لألدوات املالية واملزيد من التفاص .املخصومة أو مناذج تقييم أخرى

  حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح   5.16
 ل القيمة االمسية لألسهم املصدرة واملدفوعة.ميثل رأس املا

ة بإصدار األسهم من عالوة يتم خصم أي تكاليف معامالت مرتبط تتضمن عالوة اإلصدار أي عالوات مستلمة من إصدار رأس املال.
  اإلصدار.

 ظامالنعقد التأسيس و و  ن الشركاتقانو  اتألرباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلب خمصصاتيتكون االحتياطي القانوين واالختياري من 
  ا.األساسي للشركة األم، وتعديال

 تتضمن البنود األخرى حلقوق امللكية ما يلي:
ألجنبية ااملالية للشركات  البيانات ن حتويلوالذي يتكون من فروقات حتويل العمالت األجنبية الناجتة ع –احتياطي حتويل العمالت األجنبية  - 

 دينار الكوييت.للمجموعة إىل ال
اليرادات اخالل  ة العادلة منات بالقيمالستثمار باوالذي يتكون من األرباح واخلسائر املتعلقة  – التغريات املرتاكمة بالقيمة العادلةاحتياطي  - 

 .الشاملة األخرى وحصة اجملموعة يف احتياطي التغريات املرتاكمة بالقيمة العادلة لشركات زميلة
 الت مع املالكني تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوقومجيع املعام .واخلسائر املرحلة للفرتة احلالية والسابقةكافة األرباح   لةتتضمن األرباح املرح

  .اجملمعة امللكية
    ة العامة.تماع اجلمعيعند اعتماد تلك التوزيعات يف اجاألخرى  اخلصومضمن للمسامهني تدرج توزيعات األرباح املستحقة 

 نةأسهم خزي   5.17
يتم  لغائها.عادة إصدارها أو إىت حينه إحمل يتم للشركة األم واملعاد شراؤها من قبل اجملموعة و  تتألف أسهم خزينة من أسهم رأس املال املصدرة 

من ضبل ساب مقالفة األسهم املشرتاة يف حوطبقا هلذه الطريقة يتم إدراج املتوسط املرجح لتك احملاسبة عن أسهم اخلزينة بطريقة التكلفة.
  حقوق امللكية.

م حتميل أية خسائر يت امهني.ة املسعند إعادة إصدار أسهم اخلزينة، تقيد األرباح حبساب منفصل "احتياطي أسهم خزينة" يف حقوق ملكي
ياطي حتألرباح املرحلة مث على االاويتم حتميل أية خسائر إضافية على  حمققة على نفس احلساب يف حدود الرصيد الدائن لذلك احلساب.

ؤدي إصدار توزيعات أسهم وي  موعة بتوزيعها.ال تستحق أسهم اخلزانة توزيعات أرباح نقدية ميكن أن تقوم اجمل االختياري واالحتياطي القانوين.
  اخلزينة. كلفة أسهمتمجايل إإىل زيادة عدد أسهم اخلزينة بنفس النسبة وختفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثري على 
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  المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة     5.18
احتمال الطلب  يكون هناكاضي و ميتم تسجيل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حايل قانوين او استداليل نتيجة حلدث 

ق قد و مبلغ هذا التدفن توقيت ايه. اموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد علمن اجمل
  يظل غري مؤكد. 

يل، مبا يف لتقرير املااملتوفر بتاريخ او ثر وثوقا االك يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل استنادا اىل الدليل
لب تدفق طة، فان احتمالية ت املماثلتزاماذلك املخاطر والتقديرات غري املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من االل

 مها احلالية، حيثات اىل قيملخصصامصادر اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم 
  القيمة الزمنية للنقود جوهرية.  تكون

ادية اىل تدفق منافع اقتص اك احتمالكون هنلكن يتم االفصاح عنها عندما ي بيان املركز املايل اجملمعال يتم تسجيل االصول الطارئة يف 
  الداخل. 

دية اىل اخلارج اقتصاتدفق منافع  ان احتمالكاذا   ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يتم االفصاح عنها اال
     .امرا مستبعدً 

   
  ترجمة العمالت االجنبية    5.19

  عملة العرض الرئيسية     5.19.1
تحديد عملتها بشأة يف اجملموعة قوم كل منتالم. تعرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت واليت هي ايضا العملة الرئيسية للشركة ا

ا والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدامالرئي   ئيسية.  لعملة الر اتلك  سية اخلاصة 
  معامالت العملة االجنبية واالرصدة   5.19.2

اريخ يف تو صرف السائدة اسعار ال تخداميتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة باس
 عادة قياس البنودالت وعن املعامااملعامالت (سعر الصرف الفوري). ان ارباح وخسائر الصرف االجنيب الناجتة عن تسوية مثل تلك 

اية السنة املالية تسجل يف االرباح  تم ي لنقدية، الانسبة للبنود غري سائر. بالو اخلاالنقدية املقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف يف 
اية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التارخيية (حتول باستخدام اسعار الصر  لبنود غري ااملة)، باستثناء اريخ املعتف يف اعادة ترمجتها يف 

  لقيمة العادلة.ايه حتديد في مت النقدية املقاسة بالقيمة العادلة واليت يتم ترمجتها باستخدام اسعار الصرف يف التاريخ الذ
القيمة  ن ارباح أو خسائررج كجزء مائر تدتحويل على األصول الغري نقدية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسال فروقان 

بيان األرباح  ضمن العادلة املدرجة ة بالقيمةرتاكماجملمع واألصول املتاحة للبيع متضمنة يف التغريات امل بيان األرباح أو اخلسائرالعادلة يف 
    اإليرادات الشاملة األخرى اجملمع.و  ئرأو اخلسا
  العمليات االجنبية   5.19.3

دينار لرئيسية خبالف الات العملة عة ذايف البيانات املالية للمجموعة، فان مجيع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت اجملمو 
ة التقارير ن تغيري خالل فرت ة بقيت دو موعئيسية ملنشآت اجملالكوييت يتم ترمجتها اىل الدينار الكوييت عند التجميع. كما ان العملة الر 

  املالية. 
لعادلة االشهرة والقيمة  ن تعديالتارير. حتويل االصول واخلصوم اىل الدينار الكوييت بسعر االقفال بتاريخ التق ، يتممت عند التجميع

ال. كما كوييت بسعر االقفلدينار الااىل  الجنبية ومت حتويلهاالناشئة عن شراء منشأة اجنبية قد متت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة ا
بيان  يف رف حتمل على/تقيدروقات الصير. فان االيرادات واملصاريف قد مت حتويلها اىل الدينار الكوييت مبتوسط السعر طوال فرتة التقر 

  . ق امللكيةن حقو االجنبية ضم االيرادات الشاملة االخرى وتسجل يف احتياطي ترمجة العملةو  االرباح او اخلسائر
ا واملسجلة يف حقوق امل اح او اخلسائر صنيفها اىل االربتتم اعادة يلكية وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرتمجة الرتاكمية املتعلقة 

  وتسجل كجزء من االرباح او اخلسائر عند البيع. 
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  مكافأة نهاية الخدمة    5.20
اية اخلدمة ملوظفيها. يستند استحقاقو  الشركة األمتقدم  ا التابعة احمللية مكافآت  ي وطول مدة ىل الراتب النهائملكافآت اهذه ا شركا

فآت توقعة هلذه املكاكاليف املن التالعمل وعقود املوظفني. اخلدمة للموظفني خضوعا المتام حد ادىن من مدة اخلدمة وفقا لقانون ا
  لتقرير.  اء اخلدمة بتاريخ جة النتهاف نتيتستحق طوال فرتة التعيني. ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظ

وظفني سبة من رواتب املحتتسب كن اعيةمينات االجتمبالنسبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم اجملموعة بعمل مسامهات للمؤسسة العامة للتأ
  وتقتصر التزامات اجملموعة على هذه املسامهات اليت تسجل كمصاريف عند استحقاقها. 

  الضرائب   5.21
  ) NLSTضريبة دعم العمالة الوطنية (  5.21.1

 من ربح اجملموعة %2.5بنسبة  2006لسنة  24لية رقم وقرار وزير املا 2000لسنة  19حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 
ا تتضمن ، احلصة من ارباح الشركات ااخلاضع للضريبة ح وتوزيعات االربا  املدرجة ةلزميل. حسب القانون فإن اخلصومات املسموح 

  النقدية من الشركات املدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية. 
بني ربمة املتفاقية االمع  اشيامتلوطنية ااي التزام جتاه ضريبة دعم العمالة اجملموعة ، اليوجد على 2017 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف 

رائب على الدخل" تعلق بالضي فيما املايلومنع التهرب  االزدواج الضرييبجتنب من أجل "مجهورية باكستان اإلسالمية ودولة الكويت 
بعد الضريبة من  عة حصة مالمجمو ليتضمن بيان الدخل  لضريبة إال يف الدول املتعاقدة.واليت تنص على أن مصدر الدخل ال خيضع ل

زامات جنبية التألميلة الشركة الز ن قبل املدفوعة موتتجاوز حصة ضريبة الدخل ا(باكستان)  دولة متعاقدةالربح من شركة زميلة مقرها يف 
  .2017ديسمرب  31اجملموعة للسنة املالية املنتهية يف 

  ) KFASمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (  5.21.2
ناء على بية االحتساب املعدلة من ربح اجملموعة اخلاضع للضريبة وفقا لعمل %1حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

ياطي تحويل اىل االحتلسامهة واية املقرار اعضاء جملس املؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة الكويت
    القانوين جيب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة. 

  الزكاة   5.21.3
    . 2007ديسمرب  10فعول اعتبارا من الساري امل 58/2007من ربح اجملموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  %1حتتسب حصة الزكاة بنسبة 

  ضرائب الدخل   5.21.4
ا يف عدالت الضريبة املانني وامل للقو املستحقة على األرباح كمصاريف للفرتة اليت تظهر فيها األرباح وفقاً يتم إدراج ضريبة الدخل  عمول 

 ن املركز املايل.اية تاريخ بيا جوهري يف بشكل نطاق السلطة القانونية اليت تعمل فيها اجملموعة، واليت قد مت تطبيقها أو املصرح بتطبيقها
الوعاء  ركز املايل، بنيخ بيان املبتاري الدخل املؤجلة باستخدام طريقة االلتزامات على كافة الفروق املؤقتة، كمايتم احتساب ضريبة 

لتحكم تعتمد على مدى ا ب املؤجلةلضرائالضرييب للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفرتية ألغراض رفع التقارير املالية. إن خمصصات ا
 إمكانية ردها يف املستقبل القريب.يف توقيت رد الفروق املؤقتة و 

يتم تسوية  قق فيها األصل أواليت يتح لفرتةيتم قياس املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية املتوقع تطبيقها ل
ا االلتزام وفقاً للمعدالت الضريبية (والقوانني الضريبية) املطبقة أو اجملازة  ن املركز املايل.ية تاريخ بيافعًال يف 

ري املستخدمة خسائر الضريبية غملرحلة للارصدة تتحقق املوجودات الضريبية املؤجلة لكل الفروق املؤقتة القابلة لالستقطاع، مبا يف ذلك األ
  وف تنتج. ية اليت سلضريببالقدر الذي ميكن فيه استخدام هذه الفروق املؤقتة القابلة لالستقطاع يف مقابلة األرباح ا

ري غلذي يكون فيه من ا للمدى افيضهختتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل ويتم ي
   احملتمل حتقيق أرباح كافية تسمح باستخدام كلي أو جزئي هلذه املوجودات الضريبية املؤجلة.

  النقد والنقد المعادل   5.22
ارات صــرية االجــل واســتثمقبنــوك وودائــع نقــد وارصــدة لــدى اليتكون مــن  والنقد املعادلالنقد  ، فإن نقدية اجملمعبيان التدفقات الالغراض 

  .كية احملتجزةرصدة البندائنة واألقصرية االجل عالية السيولة تستحق خالل ثالثة اشهر من تاريخ إنشائها مطروحا منه بنوك 
  
  



  ش.م.ك.ع  –شركة نور لإلستثمار المالي 
   والشركات التابعة لها

38  

   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  جمعةتابع / ايضاحات حول البيانات المالية الم
  
    السياسات المحاسبية الهامةتابع / ملخص   .5

  البضاعة  5.23
   املرجح. ة املتوسططريق تظهر البضاعة بالتكلفة او صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل، وحتدد التكلفة على اساس

  حسابات أمانة   5.24
ا كأمانات ال تعترب من اصول اجملموعة وبالتايل   معة .ملالية اجملاال تظهر يف هذه البيانات  ان األصول احملتفظ 

 صلةذات  مع اطرافمعامالت  5.25
لوكة هلم. م والشركات املماد عائاليني وأفر وجملس اإلدارة واملوظفني التنفيذالرئيسيني هي شركات زميلة واملسامهني  الصلةاألطراف ذات 

    اجملموعة.يتم تنفيذ مجيع معامالت األطراف ذات الصلة مبوافقة إدارة 
  التأكد من التقديرات حكام اإلدارة الهامة وعدمأ .6

ة املدرجة لكل  تؤثر على القيماضات اليتاالفرت و ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اختاذ االحكام والتقديرات 
اية فرتة ا من االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة دم التأكد من ة. مع ذلك، فان عير املاليلتقار يف 

أثر يف صوم واليت قد تتالصول واخلال من تلك االفرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لك
  الفرتات املستقبلية. 

  أحكام االدارة الهامة    6.1
ملدرجة يف البيانات اثر على املبالغ اكرب اال يت هلابية للمجموعة، تقوم االدارة باختاذ االحكام اهلامة التالية والعند تطبيق السياسات احملاس

  املالية اجملمعة: 
 االعمالتقييم نموذج      6.1.1

 ةاملالي دواتألا بنودل اسبيةحملالسياسة ا یعل االطالع يرجى( منوذج االعمال رختباا إجراء بعد املوجودات املالية اجملموعة بتصنيف ومتق
صول وقياس أداء األ يفية تقييمك). يتضمن هذا االختبار احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك  5.15االيضاح  في

الذي  مالاالعذج ذا كان منو حول ما إ لمجموعةجزًءا من التقييم املتواصل ل املراقبةعترب تعلى أداء األصول.  ثرأدائها واملخاطر اليت تؤ 
بالتايل تغيريًا و  االعمال منوذج يفاك تغيري ان هنيتم االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية فيه مناسًبا وإذا كان من غري املناسب ما إذا ك

  .لتصنيف تلك األصو على مستقبلًيا 
  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان   6.1.2

خسارة االئتمان ، أو  1صول املرحلة شهرًا أل 12ملدة  خسارة االئتمان املتوقعةعادل ي كمخصصرة  يتم قياس اخلسائر االئتمانية املقد
التحقق خماطر االئتمان بشكل كبري منذ  تزدادعندما  2. ينتقل األصل إىل املرحلة 3أو املرحلة  2املرحلة  الصولمدى احلياة  املتوقعة
صل قد زادت االئتمان لالم ما إذا كانت خماطر ". لذلك، فإن تقييجوهريةزيادة " 9الية رقم لتقارير املل. ال حيدد املعيار الدويل املبدئي
 ها.حلصول عليميكن ا اليتاملعقولة واحملتملة تأخذ اجملموعة يف احلسبان املعلومات النوعية والكمية  جوهري،بشكل 

 
  الوفاء بالتزامات االداء  أوقاتأحكام تحديد   6.1.3

فيما يتعلق بنقل السيطرة على  15ملالية اارير ا كان االلتزام اخلاص مبعايري األداء املنصوص عليه يف املعيار الدويل للتقإن حتديد ما إذ
 مت استيفاؤه يتطلب حكًما هاًما. الذيإىل العمالء واخلدمات البضائع 

   التأثير الهام  6.1.4
القدرة  ملنشأةا اآلخرين ب األصواتأصحا تشتتبالنسبة حلجم و  باملنشأةحجم حقوق التصويت اخلاصة مينح ام عندما اهلتأثري الحيدث 

  العملية من جانب واحد لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة.
  ناة تالقيم العادلة لالصول والخصوم المق  6.1.5

  .حكما هاماً  نتيجة لدمج االعمال يتطلب حتديد القيمة العادلة لالصول واخلصوم واخلصوم الطارئة
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  تابع/ أحكام االدارة الهامة   6.1
 تصنيف العقارات   6.1.6

ا للتطوير أوممتلكات حمتف أو تقرر اإلدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات للمتاجرة   عقارات استثمارية. ظ 
ا للمتاجرة إذا مت شراءها بشكل رئيسي للبيع يف السياق ال  لعمل.لعادي تصنف اجملموعة املمتلكات على أ

ا ممتلكات قيد التطوير إذا مت شراءها بنية تطويرها.  تصنف اجملموعة املمتلكات على أ
و تها الرأمسالية أزيادة قيملر أو ليها لتحقيق إيرادات من إجياوتصنف اجملموعة املمتلكات كعقارات استثمارية إذا مت احلصول ع

    الستخدامها يف غرض مستقبلي غري حمدد.
  تقييم السيطرة    6.1.7

كة املستثمر ة ذات الصلة للشر يه االنشطى توجعند حتديد السيطرة، تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت اجملموعة لديها القدرة العملية عل
ملتغرية اثري على العوائد طتها للتأام سللقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها. ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدفيها من ت

  تتطلب احكاما هامة.
   التقديرات من التأكد عدم  6.2
 قد. دناهأ مبينة اريفواملص راداتواالي واخلصوم االصول وقياس حتقق على االثر اهم هلا اليت واالفرتضات التقديرات حول املعلومات ان

  . جوهرية بصورة الفعلية النتائج ختتلف
  انخفاض في قيمة الشهرة  6.2.1
 ةاملستخدم يمةللق تقديرا يتطلب ذيال االمر،  االقل على سنوي اساس على قيمتها اخنفضت قد الشهرة كانت  اذا فيما اجملموعة حتدد

 النقدية تللتدفقا قديرت بعمل اجملموعة متقو  ان املستخدمة القيمة تقدير يتطلب. عليها شهرةال توزيع يتم اليت دقللن املنتجة للوحدات
 التدفقات كلتل احلالية لقيمةا احتساب اجل من مناسب خصم معدل اختيار وكذلك للنقد املنتجة الوحدة من املتوقعة املستقبلية
  .النقدية
  جودات غير الملموسة)(المو المالية  غير الموجوداتانخفاض قيمة   6.2.2

دليل اجيايب  هناك اي مؤشر او ا اذا كاند فيمان املبالغ املدرجة لالصول غري املالية للمجموعة يتم مراجعتها بتاريخ كل مركز مايل لتحدي
يل، يتم شر او دلجود اي مؤ و حال  على اخنفاض القيمة او مىت يكون هناك حاجة الجراء اختبار سنوي على اخنفاض قيمة االصل. ويف

جة لالصل وزت القيمة املدر كلما جتا  جملمعاتقدير املبلغ املسرتد لالصل ويتم تسجيل خسارة اخنفاض القيمة يف بيان االرباح او اخلسائر 
  قيمته املسرتدة.

  انخفاض قيمة الشركات الزميلة  6.2.3
ا تثمار اجملموعة يف قيمة اسفاض يفي خسارة لالخنبعد تطبيق طريقة حقوق امللكية حتدد اجملموعة ما إذا كان ضروريا االعرتاف بأ  شركا

حالة  ويف شركة الزميلة.مار يف الالستثالزميلة بتاريخ كل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اخنفاض قيمة ا
لة وقيمتها داد للشركة الزميلة لالسرت لقابيمة اوجود مثل هذا الدليل، تقوم اجملموعة باحتساب مبلغ االخنفاض يف القيمة بالفرق بني الق

 اجملمع. االرباح أو اخلسائرالدفرتية وتثبت هذا املبلغ يف بيان 
  
  
  
  
  



  ش.م.ك.ع  –شركة نور لإلستثمار المالي 
   والشركات التابعة لها

40  

   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  التأكد من التقديرات تابع/ أحكام اإلدارة الهامة وعدم  .6

   التقديرات من التأكد عدمتابع/   6.2
  المالية  األصولخفاض قيمة ان  6.2.4

اد. اخلسارة ز عن السدالعج لئتمان املقدرة على تقديرات اخلسارة يف حالة التخلف عن السداد واحتمااالينطوي قياس خسائر 
و تقدير الحتمال هالتقصري  حتمالاالفرتاضية املعطاة هي تقدير للخسارة الناشئة يف حالة التخلف عن السداد من قبل العميل. ا

تستند  بلة للدعم، واليتعقولة وقامبلية تخلف عن السداد يف املستقبل. استندت اجملموعة إىل هذه التقديرات باستخدام معلومات مستقال
      ها البعض.ى بعضإىل افرتاضات للحركة املستقبلية ملختلف احملركات االقتصادية وكيفية تأثري هذه العوامل عل

  تثماريةاعادة تقييم العقارات اإلس   6.2.5

اجملمع . تقوم  رباح أو اخلسائر بيان األدلة يفتسجل اجملموعة العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة ، مع تسجيل التغريات يف القيمة العا
د ق .د القيمة العادلةييم لتحديات تقاجملموعة بتعيني خمتصني تقييم مستقلني لتحديد القيمة العادلة. ان املختصني يستخدمون تقني

ة يف تاريخ ت التجارية البحتاملعامال ها يفختتلف القيمة العادلة املقدرة للعقارات اإلستثمارية عن االسعار احلقيقية اليت ميكن حتقيق
  التقرير.
 األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك   6.2.6

ملتوقع اا إىل االستخدام ية استنادنات مالهالك بتاريخ كل بياالقابلة لالست لألصولتقوم اإلدارة مبراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية 
 ملعدات.لربامج واام بعض اكما أن التقديرات غري املؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فين قد يغري استخد   .لألصول

  دمج االعمال  6.2.7
ادلة ة العتعتمد القيم اخلصوص ، ى وجهاألعمال. عل لدمجتستخدم اإلدارة أساليب التقييم يف حتديد القيم العادلة للعناصر املختلفة 

    للمقابل احملتمل على نتائج العديد من املتغريات اليت تؤثر على الرحبية املستقبلية.
 القيمة العادلة لألدوات المالية   6.2.8

ري املالية.  غ األصولوق نشط) و ك أسعار سهنا فرتقوم اإلدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية (عندما ال تتو 
تم استخدامها من سي رصودةميانات بوهذا يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافرتاضات استنادا إىل معطيات سوقية، وذلك باستخدام  

ا.رة باستخدام أفضل تقديإلداوم ا، تقمرصودةفإذا كانت تلك البيانات غري  السوق يف تسعري األداة املالية. قبل املتداولني يف  قد را
     ة.يانات املاليارية بتاريخ البجتس على أس عاملةختتلف القيم العادلة املقدرة لألدوات املالية عن األسعار الفعلية اليت سيتم حتقيقها يف م

    البضاعة قيمة انخفاض  6.2.9
 يفلصا تقدير ملع يتم متقادمة، وا قدمية البضاعة تصبح ماوعند. اقل ايهما حتقيقه املمكن القيمة وصايف بالتكلفة البضاعة تسجل
 اهلامة ريغ للمبالغ سبةبالن اما. افرادي اساس على التقدير هذا عمل يتم فردية، بصورة اهلامة للمبالغ بالنسبة. حتقيقه املمكن قيمتها
 ادمالتق او لقدما ودرجة البضاعة وعن حسب هلا صخمص تطبيق ويتم جممعة بصورة تقييمها فيتم متقادمة، او قدمية لكنها فردية، بصورة
:  2017د.ك ( الشيءة بطيئة احلركة خمصص بضاع بلغ ، 2018ديسمرب  31خالل السنة املنتهية يف . التارخيية البيع اسعار اىل استنادا

  د.ك). 100,000
  العقودإيرادات   6.2.10

ا من اخلدمة واملدينون املرتبطو  ا أفضل تقدير لإلدارة لكل نتيتعكس املبالغ املعرتف  النسبة بتهاء من كل عقد. رحلة االنجة ومن 
  .لتقديربري باىل عدم يقني ك، ختضع تكاليف اإلكمال وأرباح العقد إعلى وجه اخلصوصللعقود األكثر تعقيًدا 
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  الشركات التابعة .7

      كما يلي:  التقريرتاريخ يف كما   التابعة اجملمعة اهلامةان تفاصيل الشركات    7.1

  الشركة التابعة

 بلد التسجيل
  العملومكان 

 الملكيةحصص نسبة 
المحتفظ بها من قبل 

  العملطبيعة   المجموعة
  ديسمبر 31    

2018  

  ديسمرب 31

2017    
ن اشركة نور لالتصاالت ش.م.ك (مقفلة) (على الرغم من 

ارس من الشركة التابعة، مت %49.11اجملموعة متلك نسبة 
ا على تلك الشركة التابعة بناءا لبية ى اغعل اجملموعة سيطر

  اعضاء جملس اإلدارة)

 49.11% 49.11%  الكويت

اتصاالت وخدمات 
 تكنولوجيا املعلومات

وأنشطة  عقارات 59.10% 59.10%  الكويت   (مقفلة) ش.م.ك –شركة نور الصاحلية العقارية 
  مرتبطة هلا

  الكويت  ) مقفلةش.م.ك ( –القابضة كويت ال نورشركة 
%99.53 %99.53 

 وأنشطة استثمارات
  ا مرتبطة

  الكويت    (مقفلة) ش.م.ك –الشركة الكويتية اهلندية القابضه 
%56.59 %56.59 

 وأنشطةاستثمارات 
  ا رتبطةم

  الكويت  صندوق نور اإلسالمي اخلليجي
%93.96 %93.77 

 وأنشطة استثمارات
  ا مرتبطة

  أنشطة فندقية 100% 100%  األردن شركة جمموعة الفنادق العاملية ش.م.أ
  

  الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة  7.2
    ): NCIمع احلصص غري املسيطرة اهلامة ( ثالثة شركات تابعةتتضمن اجملموعة 

  االسم

نسبة حصص الملكية 
وحقوق التصويت المحتفظ 

  بها من قبل
  الحصص غير المسيطرة

 )الخسارةالربح / (
المخصص للحصص غير 

  المسيطرة
الحصص غير المسيطرة 

  المتراكمة
  ديسمبر 31  

2018  

%  

ديسمرب  31
2017  

%  

  ديسمبر 31
2018  

  د.ك

  ديسمرب 31
2017  

  د.ك

ديسمبر  31
2018  
  د.ك

ديسمرب  31
2017  
  د.ك

 9,524,322 4,564,823 (43,616) (1,103,090) 50.89% 50.89%  ش.م.ك(مقفلة) –شركة نور لإلتصاالت

 ش.م.ك –شركة نور الصاحلية العقارية 
 8,713,269 8,479,134 (679,697) 8,351 40.90% 40.90%  (مقفلة)

ك .م.ش - الشركة الكويتية اهلندية القابضة 
 1,204,548 1,194,749 (5,718) 35,824 43.41% 43.41%  (مقفلة)

 543,634 381,457 (9,125) 22,090   اهلامة مع الشركات التابعة الفردية غري
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  احلصص غري املسيطرة 
    (1,036,825) (738,156) 14,620,163 19,985,773 

  ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة /تابع
 
  
  الشركات التابعة /تابع   .7
  

  الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامةتابع/   7.2
  

   وعة: قبل احلذوفات داخل اجملم للشركات التابعة املذكورة أعالهملعلومات املالية ملخص ادناه ا
 –شركة نور لإلتصاالت  

 ش.م.ك (مقفلة)

شركة نور الصالحية العقارية  
(مقفلة) ش.م.ك –  

الشركة الكويتية الهندية  
 القابضة -  ش.م.ك (مقفلة)

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

 د.ك د.ك  د.كد.ك  د.كد.ك  
 116,335 -  9,024,12014,281,72123,937,18020,844,226  غري املتداولة وجوداتامل

 2,721,424 2,805,941  7,714,24311,078,5867,347,9779,317,861  املتداولة وجوداتامل

 2,837,759 2,805,941  16,738,36325,360,30731,285,15730,162,087  وجوداتجمموع امل

 3,387 4,279  1,253,8961,561,8046,993,8576,489,821  غري املتداولة طلوباتامل

 63,170 52,938  6,946,5236,517,3593,564,0992,369,274  املتداولة طلوباتامل

 66,557 57,217  8,200,4198,079,16310,557,9568,859,095  طلوباتجمموع امل

 1,566,654 1,553,975  3,973,1217,756,82212,248,06712,589,723  مالحقوق امللكية اخلاصة مبسامهي الشركة ا

(متضمنة حصص غري  احلصص غري املسيطرة
 4,564,8239,524,3228,479,1348,713,269  مسيطرة لشركة تابعة فرعية)

 

1,194,749 1,204,548 

 44,825 142,153 (571,069)11,881,63615,359,140780,452  جمموع اإليرادات

 (13,171) 82,522 (1,558,547)20,832(102,984)(2,100,960)  السنة(خسارة) / ربح 

الشاملة  االيرادات(اخلسارة)  /جمموع 
 3,375 - -28,634(636,817)(3,371,412)  االخرى للسنة

 (9,796) 82,522 (1,558,547)49,466(739,801)(5,472,372) ة سنللجمموع (اخلسائر) /اإليرادات الشاملة 

 (5,543) 46,698 (878,850)29,229(372,109)(2,653,570)  خمصص ملالكي الشركة األم - 

 (4,253) 35,824 (679,697)20,237(367,692)(2,818,802)  خمصص للحصص غري املسيطرة - 

 الناجتة من / صايف التدفقات النقدية
 (58,982) (142,931) (1,975,533)1,067,5131,284,7552,334,429  االنشطة التشغيلية )املستخدمة يف(

 الناجتة من صايف التدفقات النقدية 
 123,560 387,386 3,080,208(4,398,568)376,413575,317  ةاالستثمارياالنشطة  (املستخدمة يف)/

 / (املستخدمة يف)صايف التدفقات النقدية 
 (203,126) (57,286) (305,000)270,000(534,331)(3,012,790)  التمويليةاالنشطة الناجتة من 

 (138,548) 187,169 799,675(1,794,139)1,325,741(1,568,864) )رجة(اخلاالداخلة /  صايف التدفقات النقدية
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 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة /تابع
  
  الشركات التابعة /تابع   .7

  شراء شركة تابعة   7.3

الشـــركة ذ.م.م. ( –عقاريـــة املتبقيـــة مـــن شـــركة جبـــل علـــي ال %50قامـــت احـــدى الشـــركات التابعـــة احملليـــة بشـــراء نســـبة ، 2017يف أكتـــوبر 
 بعة احملليــة ســيطرة علــى حقــوق امللكيــةان عملية االسحواذ منحت الشركة التا. %50 شركة زميلة مملوكة بنسبة كانت  ، واليت )فيها املستثمر

ا. إن هذا االستحواذ حياسب به وفقا لل   ي:كما يل 3 رقم معيار الدويل للتقارير املاليةيف الشركة املستثمر 
  أكتوبر 2 

 2017  

  د.ك 
 298,975  (صايف) *املبلغ النقدي للتسوية

 162,570 **  ة اململوكة يف حقوق امللكية يف تاريخ االستحواذالقيمة العادلة للحص

 461,545 

  : المبالغ المسجلة للموجودات المحددة المشتراه والمطلوبات المحتملة اناقص

 543,065 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1,326,890 عقارات استثمارية

 82,235 ذمم مدينة

 (1,627,050) مطلوبات

ا جمموع صايف املوج  325,140 ودات املعرتف 

 136,405 ** مبلغ الشراء االضافي المدفوع للحصول على السيطرة
   

 2 كما مت جتميع املركز املايل كما يفو  2017أكتوبر  2مت جتميع نتيجة الشركة التابعة املستحوذ عليها حديثا مع نتائج اجملموعة اعتبارا من 
.م كشركة تابعة ذ.م –ية لي العقار كما يف ذلك التاريخ. وبناء عليه، قامت شركة جبل ع  مع املركز املايل للمجموعة 2017أكتوبر 

 ديسمرب 31يف   املنتهية للسنة جملموعةاد.ك (خسارة) يف صايف نتائج اجملموعة ومل تقم باملسامهة يف ايرادات  4,923باملسامهة مببلغ 
2017 .  

  د.ك.  244,090لتابعة الشركة ا اذ علىنتيجة االستحو  الداخلةالتدفقات النقدية  الغراض بيان التدفقات النقدية اجملمع، بلغ صايف
د.ك مستحق اىل  801,025مبلغ  د.ك والذي يتضمن تسوية 1,100,000* وفقا الصل اتفاقية شراء االصول، بلغ امجايل مبلغ الشراء 

  د.ك.  801,025الغ ذكور البلة املمبلغ الطرف ذي الص البائع من الشركة التابعة. وبناء عليه، مت تسجيل صايف املبلغ بعد خصم
ا سابقا بتاريخ االستحواذ  د.ك (والذي ميثل الفرق بني  138,776لغ ب**ان الربح الناتج عن التقييم العادل حلصة امللكية احملتفظ 
ا سابقا والقيمة الدفرتية بناء على طريقة حقوق ا دارة لقابلية ادا اىل تقييم االة). واستنمللكيالقيمة العادلة حلصة امللكية احملتفظ 

اء . بناخلسائراح أو ألربساب احاه يف من صايف قيمة األصول املشرت االسرتداد، فقد تقرر شطب مبلغ الشراء االضايف املذكور اعاله 
ديسمرب  31تهية يف املن نةل السكإيرادات أخرى يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع خال  د.ك. حتققت 2,371، صايف مبلغ على ذلك

2017 . 
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 تمويل ليفوتكا تكلفة المبيعات والخدمات والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف أخرى .8
 227,008لغ مبب فاءواالطد.ك)  5,725,241 :  2017د.ك ( 5,446,775 مببلغتتضمن تكلفة املبيعات واخلدمات تكاليف موظفني   )أ

 .د.ك)  244,933:  2017د.ك (
 تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية واملصاريف األخرى ما يلي:  )ب

  

للسنة المنتهية 
  ديسمبر 31 في

2018 

 للسنة املنتهية يف

  ديسمرب 31

2017 

 2,438,580 2,451,197  تكاليف موظفني

 338,079 336,671  استهالك 

 100,000 -  شطب بضاعة

 2,998,857 3,330,182  أخرى مصاريف

  6,118,050 5,875,516 
  

   ).40: 2017 ديسمرب 31( 2018رب ـمـسـدي 31ي ـما فـف كـموظ 39  الشركة األم من قبل ينهمـتعيم ـن الذين تـيـاملوظف ددـي عـالـبلغ إمج
  لتكلفة املطفأة. مدرجة با اليةمطلوبات ن تكاليف التمويل املتعلقه باالقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي مج) إ

 متعلق بقرار حمكمة غ دائن يتى مبل، تتضمن تكاليف التمويل للسنة أفضل تقدير لإلدارة للفائدة املستحقة علإىل ذلك باإلضافة
 القرار. هذا  الستئناف اراتخي ةتدرس إدارة الشركة التابع ،تقريراستالمه ضد إحدى الشركات التابعة ، الحقا لتاريخ ال

  
  إيرادات فوائد وأخرى .9

  

للسنة المنتهية 
  ديسمبر 31 في

2018 

 للسنة املنتهية يف

  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 115,713 205,572 ايرادات فوائد

 15,350 21,061  وصكوك من استثمارات وكالة اتإيراد

 55,434 7,325  من عمالء العقود اآلجلة اتايراد

 2,062,500 17,040,586  )23.1ايضاح  سداد قروض (انظر اخلصم من

 (133,554) -  )21ايضاح انظر ( خسارة من بيع أصول غري ملموسة

 2,371 21,709  دمج األعمال  بيع شركة تابعة/ صايف الربح الناتج من

 142,074 220,076  إيرادات أخرى

  17,516,329 2,259,888  
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   على الموجودات المالية )الخسارة( الربح / صافي .10
  إن حتليل صايف الربح / (اخلسارة) على املوجودات املالية من خالل كل فئة هو كما يلي:   10.1

  

للسنة المنتهية 
  ديسمبر 31في 

2018 

للسنة املنتهية يف 
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  )قروض ومدينون: 2017موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (
 115,713 205,572  فوائد على النقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل  - 

 15,350 21,061  صكوكالربح من استثمار وكالة و  - 

 55,434 7,325  من عمالء العقود اآلجلة اتايراد - 

 (356,124) (513,700)  االخنفاض يف قيمة أرصدة مدينة  - 

    خالل األرباح أو الخسائر  استثمارات بالقيمة العادلة من

 23,040 1,281,824  ربح حمقق - 

 229,540 556,548  ربح غري حمقق - 

 408,367 480,644  ايرادات توزيعات أرباح  - 

: استثمارات متاحة 0172استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى (
    للبيع)

 (37,076) -  مع ى اجملو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخر مدرجة مباشرة يف بيان األرباح أ - 

 - (6,195,451)  الخرىاملة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشا شرة يفمدرجة مبا - 

 761,622 1,018,665  أرباح مدرجة يف بيان االرباح او اخلسائر كتوزيعات-

    او اخلسائر اجملمع حمولة من حقوق امللكية إىل بيان األرباح - 

 (455,329) -  من اخنفاض القيمة-

 229,081 -  من البيع -

  (3,137,512) 989,618 

    موزعة كما يلي:

    عصافي الربح /(الخسارة) المدرجة في بيان األرباح او الخسائر المجم

 23,040 1,281,824  ربح حمقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر- 

 229,540 556,548  ائرمن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلس ربح غري حمقق- 

 229,081 -  من بيع استثمارات متاحة للبيع حمققربح - 

 1,169,989 1,499,309  توزيعات أرباح - 

 (356,124) (513,700)  األرصدة املدينةخنفاض يف قيمة اال- 

 (455,329) -  ات متاحة للبيع اخنفاض يف قيمة استثمار - 

 186,497 233,958  أخرى (جزء من الفوائد واإليرادات األخرى) - 

 (37,076) (6,195,451)  ى  المجمعاألخر  املةصافي الخسائر المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الش

  (3,137,512) 989,618 
      

    األرباح أو الخسائر. قيمة العادلة من خاللخسارة غير محققة من استثمارات بال   10.2
اية السنة والقيمة امل اإلستثمارات  لسنة و / أو تكلفة بداية ايفدرجة يتمثل هذا البند يف الفرق بني القيمة اإلقفالية للقيمة العادلة يف 

         املستحوذ عليها خالل السنة. 
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 تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  
  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنيةحصة  .11

  

للسنة المنتهية
 ديسمبر 31 في 

2018   

 للسنة املنتهية
  ديسمرب 31 يف 

2017 

 د.ك  د.ك  
 24,769  139,642  خمصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -  403,987  خمصص دعم العمالة الوطنية
 29,688  253,905  خمصص الزكاة

  797,534  54,457     
 السهم األساسية والمخففة ربحية .12

ائمة لعدد االسهم الق ط املوزوناملتوس علىاخلاصة مبالكي الشركة االم  السنةالسهم االساسية واملخففة بتقسيم ربح  رحبيةيتم احتساب 
  كما يلي :  السنةخالل 

  

للسنة المنتهية 
  ديسمبر 31 في

2018   

ية للسنة املنته
  ديسمرب 31 يف

2017 

 د.ك  د.ك  
 2,838,552 24,834,606  ربح السنة املخصصة ملالكي الشركة األم 

 413,162,761 413,162,761  املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة
 (10,359,065) (12,422,295)  ناقص : املتوسط املوزون لعدد اسهم اخلزينة 

  400,740,466 402,803,696 
 7.05 61.97  رحبية السهم األساسية واملخففة (فلس)

  

  النقد والنقد المعادل  .13
  هو كما يلي: اجملمع إن النقد والنقد املعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية

      ة)نسبة الفائدة / العائد الفعلي (للسن 
  ديسمبر 31 

2018  
  ديسمرب 31

2017   
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

7201  

 د.ك د.ك   د.ك  د.ك  
 8,491,863  5,280,522  0.62% - 0.25%  0.62% - 0.25%  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 5,258,181  4,860,325  1.5% - 1.87%   %2.75 -% 2.5  ودائع قصرية األجل
      10,140,847  13,750,044 

 (917,504)  (716,862)   %5.25 - % 4.75  6.0%  ناقص : مستحق اىل بنوك 
 (219,097)  (5,990)      ناقص: األرصدة احملتجزة

  النقد والنقد املعادل كما يف
 12,613,443  9,417,995      بيان التدفقات النقدية اجملمع 

  
  يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك حسابات حتت الطلب حتمل فائدة. 

كما   لـة األجدائع قصري ونة بو ستخدمة من قبل شركة تابعة ومضممتسهيالت السحب على املكشوف  يف يتمثل املستحق اىل البنوك
  .)د.ك 1,008,181: 2017ديسمرب  31(  د.ك 610,325مببلغ  2018ديسمرب  31يف 
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 دفعهوهو حمدد لغرض  )د.ك 909,817: 2017ديسمرب  31( د.ك 1,216,544مببلغ  لدى البنوكالنقد املعادل أرصدة قد و الن يتضمن
 تابعتني.الشركتني ال وتوزيعات أرباح الاملفيض رأس على احلساب من خت

  
  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  وصكوكوكالة  استثمارات .14

  
نسبة الفائدة / العائد الفعلي 

     )السنوي(
  ديسمبر 31  

2018  
  ديسمرب 31

2017   
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  
 د.ك د.ك      
            وكالةستثمارات ا

 1,000,000 1,000,000  1.37%  3.00%  مودعة لدى بنوك إسالمية حملية 
 152,965  152,965        استثمارات صكوك

      1,152,965  1,152,965   
رية إسالمية حملية واليت د.ك) لدى شركة استثما 14,324,160: 2017 ديسمرب 31( د.ك 14,324,160متثل استثمارات وكالة إيداع مبلغ 
ا مل تسدد هذا املبلغ يف تاريخ 2008استحقت يف الربع األخري من سنة  د تواريخ ك، مت حتديالستحقاق. ومع ذلا. إن الشركة املستثمر 

ا عجزت مرة أخرى عن دفع القسط ا قررين لرابع واخلامس املالثالث واو لثاين استحقاق جديدة من قبل احملكمة. إال أن الشركة املستثمر 
ا لتلشركة املستثاعلى التوايل. شرعت اجملموعة برفع قضايا قانونية خمتلفة ضد  2017و  2016و  2015و  2014يف يونيو  غطية هذا مر 

  املبلغ. مت أخذ خمصص كامل للذمم املدينة وفقا لقانون املخصصات لبنك الكويت املركزي. 
 9,968,250الة مببلغ ثمارات وكصيل استحتو القانونية وذلك بتحمل  بتحمل كافة التبعات املالية خالل السنوات السابقة اجملموعةقامت 

ة صفة األمانب اجملموعةرة اعاله من قبل مت ايداعها لدى شركة االستثمار املذكو ) 1960د.ك (خمالفة بذلك قانون الشركات التجارية لسنة 
الي  موعةاجململ على عدم حت ن وجود نص بالعقد ينصعلى الرغم م د.ك مبوجب اتفاقية وكالة مع أطراف ذات صله 14,324,160مببلغ 

كمة حمقررة عليه. أمرت فوائد املغ مع الباشرت اجملموعة باالجراءات القانونية ضد االطراف السرتداد املبل .تبعات مالية او قانونية
ررة عليه اىل اجملموعة لكن د املقمن الفوائ %7د.ك مع نسبة  8,285,000االطراف ذات الصلة بدفع مبلغ  2014االستئناف خالل سنة 

 ة باملبالغالجراءات القانونية املتعلق. كما ان اجملموعة باشرت با2015قامت حمكمة التمييز حبكم لصاحل االطراف ذات الصلة خالل سنة 
االطراف  االستئنافة مرت حمكمأ 2018 ديسمرب 31د.ك ضد االطراف ذات الصلة. خالل السنة املنتهية يف  1,683,250املتبقية البالغة 

    د.ك للمجموعة وقام الطرف ذي الصلة بالطعن ضد قرار احملكمة. 1,683,250ذات الصلة بدفع مبلغ 

  رباح او الخسائراألاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  .15

 
  ديسمبر 31

2018  

  ديسمرب 31

2017  

 د.ك د.ك  محتفظ بها للمتاجرة:
 9,527,148 11,060,858  أسهم مسعرة 

 5,798,764 6,708,769  حملي - 

 3,728,384 4,352,089  أجنيب - 

    محددة عند التحقق المبدئي :

 1,378,032 651,070  أسهم أجنبية غري مسعرة  - 

  11,711,928 10,905,180   
        . )23إيضاح نظر اوض () مرهونة مقابل قر د.ك 1,199,264: 2017( د.ك3,622,069   تبلغ بقيمة عادلةمدرجة سعرة املسهم األإن 
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  
  وموجودات أخرى مدينة دةصر أ .16

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  
  د.ك    د.ك  موجودات مالية:

 4,646,693 3,659,278  *(صايف هبوط القيمة) ذمم مدينة
 1,822 2,271  مستحق من الشركة األم الرئيسية  
 3,851,906 4,699,646  ستحق من أطراف ذات صلة أخرىم

 578,196 197,039  مستحق من شركات وساطة مالية
 952,908 647,339  إيرادات مستحقة

 278,406 270,653  موجودات مالية أخرى
  9,476,226 10,309,931 

     : موجودات غير مالية
 591,412 437,075  موجودات أخرى

  9,913,301 10,901,343 
 

د.ك  2,731,085 تجاريــه تبلــغم املدينــة التتعلــق اساســا باحلكومــة. ان ذمــاملتعلقــة بعقــود االستشــارات واملشــاريع الــيت  متثــل الــذمم املدينــة *
 120دمات خـــوخمصـــص فـــرتة االئتمـــان علـــى مبيعـــات البضـــائع متوســـط  .ذات صـــلةد.ك) مـــن جهـــات حكوميـــة  2,411,761 :2017(

    .فائدة على املستحقات التجارية املعلقة. ال توجد يوما
 دينةلتجارية املللذمم ا ملتوقعةااالئتمان  خسائر لقياس خمصصات مصفوفة باستخدام تقريرل ک تاريخفي اخنفاض القيمة  حتليل يتم

 يتم احتسابما كلة.  ملماثاخلسارة ذات أمناط ا قطاعاتلتقسيمات اخلاصة مبختلف لتعتمد معدالت اخلسارة على األيام املاضية حيث 
الوضع االقتصادي ملبلغ املعلق ، و ى تسوية اين علجتربة التخلف عن السداد السابقة ، والعوامل احلالية واملستقبلية اليت تؤثر على قدرة املد

  . التقرير االجتاه احلايل والتوقعات للظروف بتاريخاملدين وتقييم كل من  الذي يعمل فيه للقطاعالعام 
  .ادهاذمم التجارية املدينة (أي يتم استبعادها) عندما ال يكون هناك توقع معقول السرتديتم شطب ال

على  2017ديسمرب  31و  2018ديسمرب  31على األساس املذكور أعاله، مت حتديد خسارة االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني كما يف 
  النحو التايل:

  الحالي  2018ديسمبر  31
  أقل من

  يوما 60  

  
60 - 120  

  ايوم

  
  

  121 -245 
  يوما

  
  اكثر من

  المجموع  يوما 245
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  الذمم التجارية:

  قعةمعدل خسارة االئتمان التقرييب املتو 
 - 83.2% 4.6% 3.8% 1.5% 0.8%  )%(مبا يقارب 

 4,699,536 1,146,226 1,060,534 445,812 768,291 1,278,673  امجايل املبلغ املسجل

 1,040,258 953,519 48,357 16,801 11,409 10,172  ةخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحيا
      

  
  الحالي

  أقل من
  يوما 60  

  
60 - 120  

  ايوم

  
  

  121 -245 
  يوما

  
  اكثر من

  المجموع  يوما 245
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  2017ديسمبر  31

        الذمم التجارية:
 - 48.4% 6.2% 5.4% 1.3% 0.8%تمان التقرييي املتوقعة معدل خسارة االئ
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  )%(مبا يقارب 
 5,429,963 1,631,487 774,038 858,708 899,597 1,266,133  امجايل املبلغ املسجل

 906,663 789,923 48,358 46,801 11,409 10,172  خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة

  ةة المجمعإيضاحات حول البيانات الماليتابع / 
  مدينة وموجودات أخرى ارصدةتابع/   .16

  احلركة يف خمصص الذمم املدينة التجارية كالتايل :

  
 ديسمبر 31

2018    
 ديسمرب 31

2017  

  د.ك    د.ك  
 427,146  783,270  يناير  1الرصيد كما يف 

 -  123,393  )4.1(ايضاح  9تعديل نتيجة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 -  906,663  (معدل)يناير  1الرصيد كما يف 

 356,124  133,595  خمصص السنة 

1,040,258  783,270 

  
  يرادات الشاملة األخرىعادلة من خالل اإلاستثمارات بالقيمة ال  .17

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  
 د.ك د.ك  

   6,695,244  أسهم مسعرة 
 -  6,428,619  حملي- 
   266,625  أجنيب- 
    - 

   7,880,437  أوراق مالية في حقوق ملكية غير مسعرة
 -  1,379,673  حملي- 
 -  6,500,764   أجنيب- 
     

 -  1,304,906  صناديق أجنبية

  15,880,587  -  
ا الغراض اسرتاتيجية من متوسطة  هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكيةان  ة ت اجملموعقرر  . لذلك،جللة االطوي اىلحمتفظ 

ا تع ألخرىاادراج هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العدلة من خالل اإليرادات الشاملة  التغريات بتقد ان االعرتاف ال
االحتفاظ يف  اتيجية اجملموعةفق مع اسرت متوا قصرية االجل للقيمة العادلة هلذه االستثمارات يف بيان االرباح او اخلسائر اجملمع لن يكون

    ألدائهم احملتمل على املدي البعيد. وحتقيقذه االستثمارات ألغراض طويلة االجل 
د.ك اىل طرف ذي  6,363,600 لبالغةادرجة خالل الربع الرابع من السنة احلالية، قامت اجملموعة ببيع استثمار غري مسعر بقيمته امل - أ

وبناء على تطبيق  2017 ديسمرب 31تثمار ضمن استثمارات متاحة للبيع يف . مت تصنيف االسد.ك  6,363,600صلة بإمجايل مبلغ 
  .2018ر يناي 1يف  ملة األخرى كمان خالل االيرادات الشامن استثمارات بالقيمة العادلة م، مت تصنيفه ض9املعيار الدويل رقم 

د.ك    167,878عرة مدرجة بقيمة عادلة مببلغ د.ك واالسهم غري املس  6,428,619ان االسهم املسعرة مدرجة بقيمة عادلة تبلغ - ب
  ).23مضمونة مقابل القروض (انظر ايضاح 
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  استثمارات متاحة للبيع .18

  
  ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017 

 د.ك  د.ك  
 11,076,029 -  أسهم مسعرة 

 8,460,400 -  حملي - 

 2,615,629 -  أجنيب - 

 18,702,115 -  أسهم غير مسعرة

 8,163,847 -  أ) – 17(انظر ايضاح  حملي - 

 10,538,268 -  أجنيب - 

 3,943,307 - أجنبية صناديق

  - 33,721,451   
ت . ولذلك قام2018يناير  1املطبق من  3 و 2 "االدوات املالية" كما هو موضح يف ايضاح 9قامت اجملموعة جزئياً بتطبيق املعيار رقم 

 .4ادارة اجملموعة بتصنيف/ إعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع كما هو موضح يف ايضاح 
نة د.ك مضمو  6,887,878ادلة تبلغ سعرة مدرجة بقيمة عاملد.ك واألسهم غري  4,937,674ان األسهم املسعرة مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

        ).23(انظر ايضاح  2017ديسمرب  31مقابل القروض كما يف 
  استثمارات في شركات زميلة .19

  ميثل هذا البند حصة اجملموعة يف الشركات الزميلة التالية بإستخدام طريقة حقوق امللكية.

  الشركات الزميلة

بلد التسجيل 
والمكان الرئيسي 

  طبيعة العمل  نسبة الملكية  للعمل
ديسمبر  31    

2018    

ديسمرب  31
2017  

  

  بنوك اسالمية 49.11%  38.18%  اكستانب )19.1(إيضاح بنك ميزان احملدود 
  تطوير العقارات 48.00%  48.00%  الكويت  ذ.م.م –ج يت سي  –شركة طموح الوطنية 

  تطوير العقارات 50.00%  50.00%  األردن  ذ.م.م –شركة بيت الراية للتطوير العقاري 
  اراتتطوير العق 50.00%  50.00%  الكويت  ذ.م.م –شركة الدرة الوطنية العقارية 

  ذ.م.م –شركة ايكاروس العقارية 
االمارات العربية 

  تطوير العقارات 50.00%  50.00%  املتحدة
  جتارة عامة 33.00%  33.00%  الكويت  ذ.م.م –شركة أسواق الدرة املتحدة املركزية 

  تطوير العقارات -   25.00%  الكويت  ذ.م.م –شركة سدرا الشرق األوسط
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  ةات المالية المجمعإيضاحات حول البيانتابع / 
  استثمارات في شركات زميلةتابع/   .19
  خالل السنة هي كما يلي : زميلةعلى استثمارات يف شركات  احلركةان 

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31  

2017  
  د.ك    د.ك  

 60,754,860  61,985,767 يناير  1الرصيد يف 
 -  (87,743)2018يناير  1يف  9التعديالت الناجتة من تطبيق املعيار الدويل رقم 

 60,754,860  61,898,024  معدل -  2018يناير  1الرصيد كما يف 
 4,269,069  125,000  اضافات خالل السنة

 (23,797)  -  احملول إىل شركة تابعة خالل السنة
 7,704,486  8,905,432  حصة يف النتائج

 (2,370,398)  (371,179)  حصة يف ايرادات شاملة أخرى لشركات زميلة
 -  (12,040,886)  بيع جزئي لشركة زميلة
 (4,004,335)  (2,912,718)  توزيعات أرباح مستلمة

 (4,169,184)  (11,505,834)  ةتعديل ترمجة عمالت أجنبي
 (174,934)  (44,686)  تعديالت اخرى

 61,985,767  44,053,153  الرصيد في نهاية السنة
    

ا  )2017ديسمرب  31يف  %49.11من حصتها البالغة  %10.93( اجملموعة ببيع جزئي ة، قامتليخالل السنة احلا    19.1 الحدى شركا
  .د.ك  4,196,944بح مببلغ د.ك الذي نتج عنه صايف ر  20,796,582الزميلة األجنبية، بنك ميزان احملدود مببلغ إمجايل 

  125,000بإمجايل مبلغ  .مذ.م –لكية شركة سدرا الشرق األوسطحصة م على %25خالل السنة ، قامت الشركة باستحواذ      19.2
  .د.ك

بنك ميزان  – شركة زميلة يفد.ك. مقابل حقها  4,236,069قامت الشركة األم باالكتتاب مببلغ  كما يف السنة السابقة،     19.3
  . 2017ديسمرب  31ومت حماسبة هذا املبلغ كاستثمار يف شركات زميلة كما يف  احملدود،

ية امللخصة املعلومات املال متثل ود)يزان احملدمملخص أدناه املعلومات املالية فيما يتعلق بالشركة الزميلة اهلامة للمجموعة (بنك      19.4
السياسات  ملعدلة للفروق يفبالغ) واذه املهأدناه املبالغ املعروضة يف البيانات املالية للشركة الزميلة (وليس حصة اجملموعة من 

    اسبية بني اجملموعة والشركات الزميلة.احمل
  بنك ميزان المحدود  19.4.1

  
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 2,142,389,746  2,041,717,050  جمموع املوجودات

 (2,040,440,470)  (1,949,424,196)  جمموع املطلوبات (متضمنة احلصص غري املسيطرة)
 101,949,276  92,292,854  بنك ميزان امهياخلاصة مبسحقوق امللكية 

     
 98,387,571  105,427,973  االيرادات

 15,314,940  19,420,426  ربح السنة اخلاص باملسامهني
 (4,820,536)  (1,883,045)  الشاملة االخرى للسنة اخلسائرا

 10,494,404  17,537,381  امجايل االيرادات الشاملة للسنة
 3,812,335  2,912,718  )رائبمستلمة من الشركة الزميلة خالل السنة (صايف الضتوزيعات ارباح 

     
 49.11%  38.18%  نسبة حصة ملكية اجملموعة يف بنك ميزان 
 50,067,289  35,240,151  حصة اجملموعة يف صايف اصول بنك ميزان 

 8,636,523  5,229,042  الشهرة
 58,703,812  40,469,193  ة يف بنك ميزان القيمة الدفرتية حلصة ملكية اجملموع
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ملاليــة مبلــغ لــالوراق ا باكســتان ســوقواملــدرج يف  احملــدوديف بنــك ميــزان  القيمــة العادلــة حلصــة اجملموعــةبلغــت ، 2018ديســمرب  31كمــا يف 
ى االول ي ميثــل املســتو د.ك) بنــاء علــى ســعر الســوق املعلــن عنــه يف ســوق االوراق املاليــة، والــذ 95,480,532:  2017( د.ك 89,421,081

  .IFRS 13 ملدخالت شروط املعيار الدويل للتقارير املالية
  وهرية للمجموعة :اجلغري علومات اخلاصة بالشركات الزميلة جمموع امل

  
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 
 د.ك د.ك  

 178,146  168,088  حصة اجملموعة يف نتائج السنة
 3,212  -  الشامل  االيراداتحصة اجملموعة يف إمجايل 

   3,281,955  3,583,960  جمموع القيم الدفرتية حلصة اجملموعة يف الشركات الزميلة
  حصة المجموعة في االلتزامات الطارئة في الشركات الزميلة: 19.4.2

  
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 22,639,982  26,259,797  ضمانات
 88,354,950  76,436,361  ئتمانخطابات إ

 166,739,260  98,389,869  آجلةارتباطات ختص عقود حتويل 
 270,798  331,970  ارتباط لشراء اصول ثابتة تشغيلية

 206,403,294  180,298,308  ارتباط خيص التمويل
  381,716,305  484,408,284 

 
دفع زميلة للمجموعة بلشركات الحدى ااقامت سلطة ضريبة الدخل احمللية يف باكستان بطرح مطالبة يطالبون فيها بنك ميزان احملدود، 

زميلة . قامت الشركة ال2017يها فعن سنوات سابقة مبا مليون د.ك)  1.5مليون د.ك. (تبلغ حصة اجملموعة  3.9ضريبة اضافية مببلغ 
ور اجملموعة، بالتشان ادارة الة. اباحلصول على امر ايقاف لتلك املطالبات كما قامت ايضا بالطعن لدى سلطات االستئناف ذات الص

ذا االمر سيكون يف صاحلهم. وبناء عليه نات صص يف هذه البياخمتم تكوين ي، مل مع مستشاري الضرائب، على ثقة بان القرار املتعلق 
ذ     ا اخلصوص.املالية 

  عقارات استثمارية .20
  هي كما يلي: العقارات اإلستثماريةإن احلركة على 

  
  ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 33,819,875 30,054,977  يناير 1القيمة العادلة كما يف 

 1,709,589 4,062,645  نشاءتكاليف التطوير واإل

 1,326,890 -  )7.3 يضاحاالضافة الناجتة من شراء شركة تابعة (ا

 (4,700,000) (1,656,675)  )5.20(ايضاح  استبعادات

 (2,094,860) (681,781)  )3.20التغري يف القيمة العادلة (ايضاح 

 (6,517) (40,191)  ترمجة العمالت األجنبية

  31,738,975 30,054,977             
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  عقارات استثماريةتابع/   .20
  :التالية البلدانيف ومباين  اراضيمن العقارات اإلستثمارية  تتكون   20.1

  
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 
 د.ك د.ك 

 27,001,675 27,332,000  الكويت
 3,053,302 4,406,975  خارج الكويت

 31,738,975 30,054,977 
  

د.ك  17,277,000بلغ عقارات استثمارية أخرى مبو د.ك)  8,859,000: 2017د.ك ( 8,500,000ية عقارات استثمار تبلغ    20.2
  ).23ايضاح انظر (إجارة على التوايل  متويلوتسهيالت مرهونة مقابل قروض د.ك)  14,906,000: 2017(

ا بناًء 2018ديسمرب  31يف    20.3 د من للمزي 31.4 أنظر ايضاح(. قلنيمقيمني مستعلى ، قامت اجملموعة بإعادة تقييم عقارا
  التفاصيل حول القيم العادلة).

: 2017د.ك ( 14,023,000 درجةم سيطرة مشرتكة بقيمةأعاله تتضمن عقارات استثمارية ب ةالعقارات االستثمارية املذكور   20.4
ما ان ك  ذي صلة) شرتك (طرفامل االتفاق عليها من قبل املالكمت  متويل اجارةبعقد مت متويلها جزئيا د.ك)   11,601,000

إدراجها .ك قد مت د 7,675,075والبالغة  2018ديسمرب  31حصة اجملموعة من اخلصوم املسيطر عليها بصورة مشرتكة كما يف 
  د.ك). 6,750,075:  2017ضمن القروض (

 6,750,075:  2017د.ك ( 7,675,075غ بلكما يف تاريخ التقرير، يوجد لدى اجملموعة التزامات طارئة متعلقة باالجارة الدائنة مب
 د.ك)

اىل طرف  )د.ك 550,000 :2017د.ك. (  1,656,675ببيع عقارات استثمارية ذات قيمة دفرتية ،السنة اجملموعة خاللقامت     20.5
ة ل سنمجايل مستحق خالوالرصيد اال 500,000مبلغ  و خسائر. قامت اجملموعة باستالممن غري اية أرباح أ ذي صلة اخر

ة ببيع وعامت اجملمقابقة، ذلك، خالل السنة الس عالوة علىو واحدة ويندرج ضمن الذمم املدينة واملوجودات االخرى. 
ا    د.ك. 50,000ربح مببلغ  د.ك نتج عنه 4,200,000 بإمجايل مبلغ  د.ك 4,150,000مدرجة مبلبغ ستثمارية بقيمة االعقارا

     .رقيد التطوي )د.ك 2017:5,735,000( د.ك 8,523,000 تبلغ مدرجةالكويت بقيمة  دولة قع يفكما يف تاريخ التقرير، عقار ي  20.6
 .يضًا يتم تطويرهأد.ك)  1,467,800 :2017د.ك (2,890,539 كما أن عقار اخر يف االمارات العربية املتحدة بقيمة دفرتية تبلغ    

 240,749 :2017د.ك (  180,369بلغ مبذين كانا قيد التطوير خالل السنة، مت رأمسالة تكاليف القروض لعقارين استثماريني ال

    د.ك). 
   الشهرة والموجودات غير المملوسة .21
  الشهرة  21.1

  إن احلركة على الشهرة كما يلي :

  
  ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك 
 2,029,278 2,029,278  كما يف بداية السنة

 2,029,278 2,029,278  السنة ايةكما يف 
  

ملقتناة. مت لشركات التابعة احملددة لاوبات متثل الشهرة زيادة تكلفة احليازة عن حصة اجملموعة يف القيمة العادلة للموجودات واملطل
ا متثل وحدة توليد أعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات للمجموعةتوزيع الشهرة على  ن ماالستفادة منها  املتوقع النقد حيث أ

  القيمة. خنفاضاليات دمج األعمال. وهو أيضاً أدىن مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض حتديد خالل عم
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 الشهرةتابع/   21.1

  اختبار االنخفاض في القيمة
ه غ املمكن اسرتدادديد املبللك حتديد ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمة الشهرة. ويتطلب ذتقوم اجملموعة سنويًا على األقل بتح

ملستخدمة أو احتساب القيمة ا ىل عملياتإاداً لوحدات توليد النقد اليت توزع عليها هذه البنود. ويتم حتديد املبلغ املمكن اسرتداده استن
  .القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع، أيهما أعلى

  تخدمة:املس استخدمت اإلدارة األسلوب التايل لتحديد قيمة االفرتاضات األساسية لعمليات احتساب القيمة
  ساسيةاالفرتاضات األساسية: األساس املستخدم لتحديد القيمة اليت سيتم ختصيصها لالفرتاضات األ

  البيئةالسابقة والتغريات يف مة احملددة تعكس اخلربة. إن القي%)3: 2017( سنوياً % 4 إن متوسط معدل النمو املتوقع  معدل النمو
  االقتصادية.

إن هذا  .)3%: 2017( %4 معدل منو يبلغ مت التوصل إىل التدفقات النقدية بعد فرتة اخلمس سنوات باستخدام
  لنقد.ليد ااملعدل ال يتجاوز متوسط معدل النمو لألجل الطويل للسوق الذي تعمل فيه وحدة تو 

 معدل
  اخلصم

كس الضريبة وتع إن معدالت اخلصم املستخدمة هي معدالت ما قبل .%)17: 2017( %17.5بنسبة معدالت اخلصم 
  خماطر حمددة تتعلق بوحدة توليد النقد.

الت عوامل املدخري يف ج عن التغذا نتإأجرت اجملموعة حتليل احلساسية بتنويع عوامل هذه املدخالت بواسطة هوامش معقولة وحتديد ما 
فاض قيمة مؤشر على اخن وجداله، ال ييل أعي تغيري يف الشهرة املتعلقة بوحدات توليد النقد اليت اخنفضت قيمتها. استنادًا إىل التحلأ

  الشهرة املتضمنة يف أي وحدة من وحدات توليد النقد.
  

  )IRUحق اإلنتفاع الغير قابل للتقادم ( – موجودات غير ملموسة     21.2

 2014بعة خالل سنة ن شركة تاليها مألصول اتصاالت مت احلصول ع قابل للتقادمامللموسة من حق اإلنتفاع الغري  تتكون األصول غري
  : كما يلي  عليهاحلركة  وان

  
  ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  التكلفة
 3,630,900 3,267,810  كما يف بداية السنة

 (363,090) -  استبعاد 

 3,267,810 3,267,810  السنة اية كما يفالرصيد  

     واالنخفاض في القيمة  اإلطفاء المتراكم

 (314,017) (510,823)  كما يف بداية السنة

 (244,933) (227,007)  احململ على السنة

 - (1,166,480) اخنفاض يف القيمة 

 48,127 -  املتعلق بالبيع

 (510,823) (1,904,310)  السنة ايةيف 

اية السنة  2,756,987 1,363,500  صايف القيمة الدفرتية كما يف 

   4,786,265 3,392,778  واملوجودات غري امللموسة  )21.1(ايضاح  جمموع الشهرة
خنفاض مببلغ ا تحقق منلا، مت ذلكلخالل السنة، قامت اإلدارة بإجراء تقييم اخنفاض يف القيمة لألصول غري امللموسة ونتيجة 

  ادلة. نهج القيمة العل امللموسة وفقاغري سرتداد لألصول على أساس القيمة القابلة لالد.ك  1,166,480
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  دائنة ومطلوبات أخرى أرصدة  .22

  
  ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017  

  د.ك   د.ك  مطلوبات مالية:
 2,011,301  2,350,183   ذمم دائنة 

 1,508,750  1,516,500   مم دائنة من اإلستحواذ على شركة تابعة ذ

 286,511 1,051,768  مستحقه ضرائب

 915,472 1,783,313  مصاريف مستحقة

 30,146 28,925  توزيعات دائنة

 660,631 1,277,660  ذمم دائنة أخرى

 822,922 1,853,395  مستحق إىل أطراف ذات صلة

 882,881 1,088,117  )3.127.يض رأس مال شركات تابعة (إيضاح ذمم دائنة بسبب ختف

  10,949,861 7,118,614     
  ادلة.قيمها الع تقارب مجيع املطلوبات املالية أعاله ال حتمل فائدة . القيمة الدفرتية للمطلوبات املذكورة اعاله

  

  قروض   .23

   
معدل الفائدة الفعلي/

     الضمان  معدل الربح %
  

  
 ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017     
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  
  د.ك  د.ك         قصيرة األجل
%5.0 5.25%    د.ك –متويل إجارة   1,100,000 1,045,000    مضمون 
 746,252 329,127    مضمون 5.5% 6%    د.ك –دائنو تورق 

      1,374,127 1,846,252 
           

           طويلة األجل
 62,318,625 23,129,375    مضمون 5.25%  %4.85   د.ك – دائنة من بنوك قروض

 - 16,000,000    مضمون - 5%   د.ك – قرض من الشركة االم الرئيسية
%6.75 -   د.ك –دائنو وكالة   27,500,000 -   مضمون 
 8,108,494 8,605,575   مضمون 5% 4.5%   د.ك – متويل إجارة

        47,734,950 97,927,119 
        49,109,077 99,773,371 

  
د.ك.  89,688,625لقائم مببلغ امن أصل املبلغ د.ك  23,129,375إعادة هيكلة قروضها البالغة  األم خالل السنة، استكملت الشركة  23.1

عد تبقي بامل ير ويستحق دفع املبلغد.ك مبلغ مستحق الدفع خالل سنة من تاريخ التقر  560,000وفقًا التفاقية إعادة هيكلة القروض، 
  سنة.

)، استثمارات 15(ايضاح  خلسائرايتم ضمان القروض املعاد هيكلتها عن طريق استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او 
تني ) ومقابل أسهم شركتني تابع20اح (ايض والعقارات االستثمارية) 17بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى (ايضاح 

  جتني للشركة األم.غري مدر 
مقرضيها مببلغ  اثنني من قة اىلباإلضافة اىل ذلك، خالل الربع الرابع للسنة احلالية، قامت الشركة األم بتسوية قروض مستح

بنسبة  د.ك) مع خصم 4,812,500:  2017(د.ك  49,518,664د.ك) مقابل الدفعة البالغة  6,875,000: 2017د.ك ( 66,559,250
ف به كإيرادات أخرى د.ك) مت االعرتا 2,062,500: 2017د.ك ( 17,040,586ان الربح الناتج عن التنازل مببلغ %). 30: 2017(% 25.6

  خالل السنة.
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ويني م سداده على قسطني متسايسية الذي سيتد.ك من الشركة األم الرئ 16,000,000قامت الشركة األم بإصدار قرض جديد بقيمة    23.2

    م.. هذا القرض مضمون مقابل أسهم شركة تابعة غري مدرجة للشركة األ2020وديسمرب  2019يف ديسمرب 
  .)20تثمارية (ايضاح عقارات اسد.ك.) مضمونة مقابل  9,200,494: 2017.ك. (د9,650,575 عقود متويل االجارة والقروض مببلغ    23.3
  إن القروض اعاله تستحق كما يلي:   23.4

  
  ديسمبر 31

2018    
  ديسمرب 31

2017  
  د.ك    د.ك 

 1,100,000  1,045,000 متويل اجارة قصري األجل 

 746,252  329,127  دائنو تورق قصرية االجل
     قروض طويلة األجل ودائنو وكالة :

 89,818,625  8,560,000  جزء متداول يستحق خالل سنة واحدة    - 
 -  30,569,375  ستحق بعد اكثر من سنةي     - 

     متويل إجارة طويل األجل
 656,564  925,000  جزء متداول يستحق خالل سنة واحدة    - 
 7,451,930  7,680,575  يستحق بعد أكثر من سنة    - 
 49,109,077  99,773,371 

 

يث ان اثر اخلصم دفرتية، حي قيمها التساو  األجل طويلةاجلاري للقروض  جلزءا املتضمنللتمويل قصري األجل ان القيمة العادلة   23.5
بقيمة د.ك)  7,278,870: 2017(د.ك  37,020,600بلغت  طويلة االجل للشركة االم غري هام. كما ان القيمة العادلة للقروض

 تخدام معدلاملخصومة باس دفقات النقديةان القيم العادلة مبنية على الت. )د.ك 7,451,930:  2017(د.ك  38,249,950دفرتية 
   ة العادلة.للتسلسل اهلرمي للقيم 2وهي ضمن املستوى ) 4.5%: 2017( %4.75مبين على معدل االقرتاض البالغ 

 
  رأس المال وعالوة إصدار األسهم  .24
سهم بقيمة  413,162,761من  2018 ديسمرب 31كما يف   بالكامل نقدا يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع   24.1

 فلس للسهم الواحد). 100سهم بقيمة  413,162,761: 2017فلس للسهم الواحد ( 100
  عالوة اصدار االسهم غري قابلة للتوزيع.   24.2 
  

  أسهم خزينة  .25
  بأسهم خزينة وفيما يلي تفاصيلها: اجملموعةحتتفظ 

 
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 
 10,359,065  13,112,904  عدد األسهم

 % 2.51  3.17%  نسبة األسهم املصدرة
 626,723  1,008,382  القيمة السوقية (د.ك)

   3,410,573  3,535,116  التكلفة (د.ك)
اي ابل ا كضمان اضايف مقحمتفظ  نة غريان أسهم اخلزي يتم االحتفاظ باحتياطيات معادلة لتكلفة أسهم خزينة وهي غري قابلة للتوزيع.

  التزام مايل.
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  احتياطي قانوني واختياري  .26
م الكويت للتقدم قبل طرح حصة مؤسسة من ربح السنة للشركة األ %10وفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم حتويل 

ن تقرر وقف وز للشركة األم أانوين. جيطي القفأة أعضاء جملس اإلدارة إىل حساب االحتياوالزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكا العلمي
فيها  التحويل يف السنة اليت تتكبد من رأس املال املدفوع. ال يتم %50هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوين 

  الشركة األم خسائر أو عند وجود خسائر مرتاكمة.
ال تسمح س املال املدفوع يف السنوات اليت من رأ %5بنسبة  ع من االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباحالتوزي إن
  بتأمني هذا احلد. املرحلة األرباح فيها

وحصة  دم العلميتقلكويت للاؤسسة موفقًا للنظام األساسي للشركة األم يتم حتويل نسبة معينة من ربح الشركة األم قبل طرح حصة 
ة اجلمعية اإلدارة ومبوافق قرار جملسفقًا لو الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة إىل االحتياطي االختياري 

،  2018 للعامئر مرتاكمة. وجود خسا و عندخسائر أ األم العمومية. ال يتم التحويل إىل هذا االحتياطي يف السنة اليت حتقق فيها الشركة
كما ال مهني .  مية للمساقة اجلمعية العمو من الربح املذكور اعاله اىل اإلحتياطي اإلختياري خضوعا ملواف %10اقرتح جملس اإلدارة حتويل 

  .اإلختياري توجد أي قيود على توزيع االحتياطي
  

  مسيطرةغير ال صالحصالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ، احتياطي ترجمة عمالت أجنبية و   .27
  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  27.1

  

  السنة المنتهية
ديسمبر  31في  

2018   

  السنة املنتهية
ديسمرب  31يف  

2017   

  د.ك  د.ك  
 5,896,895 3,808,238  يناير 1الرصيد يف 

 - (4,545,428)  )4(إيضاح  2018يناير  1يف  9التعديالت الناجتة من تطبيق املعيار الدويل رقم 

 5,896,895 (737,190)  معدل – 2018يناير  1الرصيد كما يف 

    ايرادات شاملة اخرى :

 55,493 -  يف القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع اتصايف التغري 

 (229,081) -  يعة للببيان األرباح أو اخلسائر اجملمع من بيع استثمارات متاحاحملول اىل 

 455,329 -  عة للبيت متاحاألرباح أو اخلسائر اجملمع من هبوط قيمة استثمارابيان احملول اىل 

 - (4,491,453)  خرىلة االلشامصايف التغريات يف استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل االيرادات ا

 (2,370,398) (371,179)  حصة يف اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

 (2,088,657) (4,862,632)  للسنةالخسارة الشاملة األخرى  

حملولة اىل االخرى املة خسارة حمققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشا
ا  - 606,987  االرباح احملتفظ 

 3,808,238 (4,992,835)  ديسمرب 31الرصيد يف 
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  احتياطي ترجمة عمالت اجنبية  27.2

  

  السنة المنتهية
ديسمبر  31في  

2018   

  السنة املنتهية
 31يف  

  2017ديسمرب 
  د.ك  د.ك  

 (9,738,488) (13,873,258)  يناير 1الرصيد يف 

    :ايرادات شاملة اخرى 

 34,414 (43,719)  فروقات عملة ناجتة من ترمجة شركات تابعة أجنبية

 (4,169,184) (11,505,834)  فروقات عملة ناجتة من ترمجة شركات زميلة أجنبية

 - 4,513,636  احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر نتيجة بيع جزئي لشركات زميلة

 (4,134,770) (7,035,917)  الشاملة األخرى للسنة الخسائر

 (13,873,258) (20,909,175)  ديسمرب 31الرصيد يف 

  

  الحصص غير المسيطرة  27.3

  

السنة المنتهية 
  ديسمبر 31 في

 2018  

  السنة املنتهية 
  ديسمرب 31 يف

 2017  

  د.ك  د.ك  
 22,874,518 19,985,773  يناير 1الرصيد يف 

 - (221,257)  )4ح (ايضا  2018يناير  1يف  9التعديالت الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم 

 22,874,518 19,764,516  معدل -  2018يناير  1الرصيد كما يف 

 (94,850) (1,068,506)  ختفيض رأس املال  نتيجةمبالغ مستحقة للحصص غري املسيطرة 

 (1,226,048) (839,071)  شركة تابعةلشراء اسهم يف  يف احلصص الغري مسيطرة  النقص

 - (205,650)  ات االخرى يف حصص غري مسيطرة لشركات تابعةالتغري 

 (513,481) (291,278)  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غري املسيطرة من شركة تابعة

 (1,834,379) (2,404,505)  المعامالت مع الحصص غير المسيطرة

 (738,156) (1,036,825)  خسارة السنة

    شاملة أخرى : / (خسائر) ايرادات

 (318,817) -  صايف التغري يف القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع - 

 - (1,703,998)  شاملة االخرىدات الاليرااخالل بالقيمة العادلة من صايف التغري يف القيمة العادلة الستثمارات  - 

 2,607 975  حصة يف احتياطي ترمجة عمالت أجنبية - 

 (316,210) (1,703,023)  الشاملة األخرى للسنة مجموع الخسائر

 (1,054,366) (2,739,848)  الشاملة للسنة الخسائرمجموع 

 19,985,773 14,620,163  ديسمبر 31الرصيد في 
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  تابعةالتخفيض رأس المال للشركات      27.3.1
من  رأمساهلا .م.ك) بتخفيضش –، قرر مسامهو إحدى الشركات التابعة للمجموعة (شركة نور لالتصاالت 2017ديسمرب  18يف      - أ

وتوزيع أرباح  17,113,246د.ك) بتسوية اخلسائر املرتاكمة البالغة  19,363,246د.ك (مببلغ  14,136,754د.ك اىل  33,500,000
 املعامالت علىيل هذه صص غري املسيطرة ومت تعدص احلد.ك خت 1,068,506منها  ومبلغ د.ك 2,250,000ملسامهني مببلغ على ا

    البيانات املالية للمجموعة خالل السنة احلالية.
فيض .م.ك.م) ختش - القابضة  نديةقرر مسامهو احدى الشركات التابعة للمجموعة (الشركة الكويتية اهل،  2017 يونيو 18يف   - ب

  سيطرة. املص احلصص غري خت د.ك 88,863ومنها د.ك.  200,000املال بقيمة ضايف لرأس إ

  النقص في حصص غير مسيطرة نتيجة شراء أسهم في شركة تابعة     27.3.2
ذ.م.م  –يت ات الستالخلدم ل ساتقامت احدى الشركات التابعة احمللية للمجموعة باالستحواذ على حصص غري مسيطرة لشركة كاب

كام دعوى عند اصدار اح 727,200بلغ بإمجايل م من رأس مال الشركة التابعة الفرعية %40(شركة تابعة فرعية للمجموعة)، واليت تساوي 
احلصص غري املسيطرة  د.ك من 642,345بلغ مت حتويل القيمة الدفرتية النسبية لصايف املوجودات يف تاريخ الشراء مب قضائية ضد اجملموعة.

مجايل املبلغ وحصص حقوق امللكية غري اد.ك من  84,855. وبالتايل، ان الفرق البالغ حقوق املكية اجملمع التغريات يف ولة اىل بياناحمل
ا يف بيان التغريات يف   .2018سمرب دي 31ا يف لكية كمقوق املحاملسيطرة يف صايف األصول. قد مت االعرتاف به يف االرباح احملتفظ 

  تابعة شركةالزيادة في حصص غير مسيطرة في   27.3.3

 –كة نور الصاحلية العقارية من رأس مال شر  %5.38، قامت احدى الشركات التابعة احمللية للمجموعة بشراء السابقة خالل السنة
 للمجموعة يف لزيادة يف احلصة الفعليةتج عنه انمما  .د.ك 1,271,150بإمجايل مبلغ (الشركة املذكورة أعاله التابعة للمجموعة) ش.م.ك.م 

خلاصة بالقيمة الدفرتية لصايف . إن النسبة ا%53.71من  %59.09ش.م.ك.م) إىل  –هذه الشركة التابعة (شركة نور الصاحلية العقارية 
. بناء عليه ية اجملمعيف حقوق امللك اتتغري د.ك. مت حتويلها إىل احلصص غري املسيطرة يف بيان ال 1,226,048األصول يف تاريخ البيع البالغة 

ألرباح املرحلة يف اقيقه حتريخ البيع مت ة من صايف األصول يف تاد.ك. بني املبلغ وبني حصة احلصص غري املسيطر  45,102فان الفرق البالغ 
  .2017 ديسمرب 31ات يف حقوق امللكية اجملمع كما يف التغري  يف بيان

  مجلس اإلدارةومكافأة أعضاء  توزيعات أرباح .28
بقيمــة  نقديــة للمســامهني باحار  توزيعب م األإدارة الشركة جملس العمومية للمسامهني أوصى ملوافقة اجلهات الرمسية وموافقة اجلمعية  خضوعاً 

ة الشــركة األم لتوزيــع أوصــى أعضــاء جملــس إدار  ).د.ك ال شــيء: 2017( 2018ديســمرب  31 يفللســنة املنتهيــة   للســهم الواحــدفلــس  5
اجلمعيــة العامــة ملســامهي الشــركة  وهي ختضع ملوافقــة 2018ديسمرب  31د.ك للسنة املنتهية يف  126,000مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ 

    .األم
ة نــات املاليــة اجملمعــة للمجموعــة للســنعلــى البيا 2018مــايو  9اجلمعيــة العموميــة الســنوية املنعقــدة يف  إجتمــاع شــركة االم يفال وافــق مســامهو

العضــاء جملــس االدارة للســنة  د.ك كمكافــأة 54,000لتوزيــع مبلــغ بقيمــة  أعضــاء جملــس اإلدارةعلــى اقــرتاح و  2017ديســمرب  31املنتهيــة يف 
     2017ديسمرب  31املنتهية 

  تحليل القطاعات .29
. يتم مراجعة هذه دمات الفندقيةواخل ،تكنولوجيا املعلوماترئيسية اإلستثمارات، العقارات،  قطاعات أربعةترتكز أنشطة اجملموعة يف 

) من اجل ختصيص املصادر وتقيم األداء . باإلضافة  اىل CODMالقطاعات بصورة منتظمة من قبل رئيس صناع القرارات التشغيلية (
ئج ذلك فإن نتائج وأصول وخصوم القطاعات يتم اإلعالن عنها بناءا على املوقع اجلغرايف الذي تعمل فيه اجملموعة. تتضمن نتا

القطاعات اإليرادات واملصروفات املخصصة مباشرة لكل قطاع تقارير مالية حيث ان اجملموعة ليس لديها أي مصروفات قطاعية داخلية. 
  طاع.خصصة مباشرة للقتتكون أصول القطاعات من تلك األصول التشغيلية امل
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  يانات المالية المجمعةتابع / ايضاحات حول الب
  

  قطاعاتتابع / تحليل ال   .29
  : 2017ديسمرب  31و  2018ديسمرب  31فيما يلي معلومات القطاع للسنوات املنتهية يف 

   تكنولوجيا المعلومات   العقارات   اإلستثمارات  
  

  الخدمات الفندقية
 

  المجموع

  
 ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

 ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017   

 يسمبرد 31
2018  

  ديسمرب 31
2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

 د.ك د.ك  د.كد.كد.كد.ك د.كد.ك د.ك  د.ك  
 17,308,900 14,373,252  2,794,652 2,892,002  14,514,248 11,481,250  - -  - -  املبيعات

 اتاح املتعلقة باإلستثمار األرب
، غري حمققة (حمققه

 - -  - -  1,651,650 3,337,681  وتوزيعات أرباح)

 

- - 

 

3,337,681 1,651,650 

 1,205,004 1,286,232  - -  - -  1,205,004 1,286,232  - -  ايراد اإلجيار

جزئي   بيعربح حمقق من 
 - 4,196,944 - -  - -  - -  - 4,196,944  لشركة زميلة

التغري يف القيمة العادلة 
 (2,094,860) (681,781) - - - -  (2,094,860) (681,781)  - -  لعقارات استثمارية

 38,235 29,303 - - - -  - - 38,235 29,303  رسوم اكتتابو  أتعاب ادارة 

 7,704,486 8,905,432 - - - -  178,206 168,088 7,526,280 8,737,344  حصة يف نتائج شركات زميلة

ناجتة من بيع  )خسارةربح /(
 50,000 - - - - - 50,000 -  - -  عقارات استثمارية
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  تابع / تحليل القطاعات   .29

  : 2017ديسمرب  31و  2018ديسمرب  31فيما يلي معلومات القطاع للسنوات املنتهية يف 

   تكنولوجيا المعلومات   العقارات   اإلستثمارات  
  

  الخدمات الفندقية
 

  وعالمجم

  
 ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

 ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017   

 ديسمبر 31
2018  

  ديسمرب 31
2017  

  ديسمبر 31 
2018  

  ديسمرب 31
2017  

 د.ك د.ك  د.كد.كد.كد.ك د.كد.ك د.ك  د.ك  
 25,863,415 31,447,063  2,794,652 2,892,002  14,514,248 11,481,250 (661,650) 772,539  9,216,165 16,301,272  ايراد القطاع

 (13,714,035) (11,451,728)  (1,147,039) (1,149,782)  (12,566,996) (10,301,946) - -   - -  تكلفة املبيعات واخلدمات

 (5,875,516) (6,118,050)  (1,405,354) (1,503,751)  (1,761,293) (1,152,787) (827,903) (570,494)  (1,880,966) (2,891,018)  مصاريف عمومية وادارية

 6,273,864 13,877,285  242,259 238,469  185,959 26,517 (1,489,553) 202,045  7,335,199 13,410,254  أرباح او خسائر تشغيلية

ايراد فوائد ، ايرادات أخرى 
وأرباح/(خسائر) حتويل 

 (71,898) - - -  2,271,663 17,524,409عملة أجنبية

 

- - 

 

17,524,409 2,199,765 

 (811,453) (1,680,180)  - -  (356,124) (1,300,074) - (253,249)  (455,329) (126,857)  اإلخنفاض يف القيمة

 (5,453,323) (5,000,199)  - -  (177,786) (981,194) (174,087) (224,323)  (5,101,450) (3,794,682)  تكاليف متويل

ربح / (خسارة) القطاع قبل 
ومكافأة اعضاء الضرائب 

 (419,849) (2,254,751)  (1,663,640) (275,527)  4,050,083 27,013,124  جملس اإلدارة

 

 

238,469 

 

242,259 

 

24,721,315 2,208,853 

 171,113,618 131,308,583  4,064,322 3,611,777  15,426,639 11,146,382 41,807,233 43,012,804  109,815,424 73,537,620  املوجودات

 (108,691,460) (61,712,544)  (698,871) (807,060)  (7,064,134) (7,225,599) (9,972,639) (11,504,703)  (90,955,816) (42,175,182)  املطلوبات

 62,422,158 69,596,039  3,365,451 2,804,717  8,362,505 3,920,783 31,834,594 31,508,101  18,859,608 31,362,438  صايف األصول
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  تحليل القطاعات /تابع.  29

  لقطاعات الجغرافيةا
    ان تحليل القطاعات الجغرافية كما يلي :

  

قبل   (الخسارة)/الربح
ومكافأة أعضاء الضرائب 

 المطلوبات  داتالموجو    مجلس االدارة

  

  ديسمبر 31
2018  
 د.ك

  ديسمرب 31
2017  
  د.ك

  ديسمبر 31
2018  
 د.ك

  ديسمرب 31
2017  
  د.ك

  ديسمبر 31
2018  
 د.ك

  ديسمرب 31
2017  
 د.ك

 107,992,590 60,978,056  88,303,141 74,986,758  (5,379,334) 10,429,184  حملية وخليجية
 698,870 734,488  82,810,477 56,321,825  7,588,187 14,292,131  أخرى

  24,721,315 2,208,853  131,308,583 171,113,618  61,712,544 108,691,460   
  معامالت مع أطراف ذات صلة .30

ألطراف عليا للمجموعة واإلدارة الاموظفي و تتمثل األطراف ذات الصلة يف الشركة األم الرئيسية والشركات الزميلة وأعضاء جملس اإلدارة 
يت ميلكها سيني والشركات الني الرئياملسامهخرى ذات الصلة مثل الشركات التابعة للشركة األم الرئيسية (الشركات التابعة الزميلة) و األ

س اإلدارة دارة العليا جملن موظفو اإليتضم. أعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا يف اجملموعة أو هلم فيها نفوذ أو سيطرة مشرتكة
ن قبل هذه املعامالت م عري وشروطات التسيتم اعتماد سياسس التنفيذي واملدراء األساسيني للشركة األم والشركات التابعة هلا. والرئي

  إدارة اجملموعة.
  :ةية اجملمعاملتضمنة يف البيانات املال األطراف ذات الصلةمع األرصدة و  التعامالت فيما يلي بيان بأهم

  

  بيان المركز المالي المجمع
  ديسمبر 31

2018   
  ديسمرب 31

2017 
  د.ك   د.ك  )16املستحق من أطراف ذات صله والشركة األم الرئيسية (ايضاح 

 1,822 2,271  مستحق من الشركة األم الرئيسية    - 
 2,207,887 4,368,957  مستحق من شركات زميلة    - 
 1,644,019 330,689  طراف آخرى ذات صله امستحق من    - 
 675,556 461,566  يرادات واتعاب إدارة مستحقة ا   - 

    ) 22ايضاح انظر مستحق اىل أطراف ذات صله (
 - 13,151  مستحق اىل الشركة االم الرئيسية  - 
 822,922 1,362,040  أطراف ذات صلة أخرين   - 
 - 491,355  شركات زميلة   - 

 - 16,000,000  )23(ايضاح قروض مستحقة اىل الشركة االم الرئيسية 
    معامالت مع أطراف ذات صله

 550,000 1,656,675  )20.5(ايضاح  صله اتطرف ذعقارات استثمارية أل بيع
 1,089,198 3,253,378  تكلفة التطوير واإلنشاء

 350,000 -  احملول من األصول األخرى لطرف ذي صله
 1,271,750 -  شراء حصة يف شركة تابعة

 ة للبيعات متاحستثمار ابالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى / استثمارات بيع 
 623,033 6,363,600  أ) – 17(ايضاح 

     استثمارات في أطراف ذات صلة
 1,212,540  206,919  القيمة العادلة من خالل االرباح و اخلسائرباستثمارات 

 5,179,728  -  استثمارات متاحة للبيع
 -  6,540,905  لعادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرىالقيمة اب استثمارات
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  تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  ةمعامالت مع أطراف ذات صلتابع/   .30
  ديسمبر 31  

2018   
  ديسمرب 31

2017 
  د.ك   د.ك  بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 1,452 3,082  رسوم إدارة واكتتاب- 
 - 13,151  الشركة األم الرئيسية –يف متويل تكال- 
    

 - 35,970  اخنفاض يف قيمة الذمم املدينة
 30,523   يف قيمة استثمارات اخنفاض

 22,023 25,614  مصاريف تشغيل عقارية
    

    مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
 626,527 887,703  مزايا قصرية األجل أجور و 

 41,128 11,915  اية اخلدمةمكافآت 
 90,000 126,000  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 

  757,655 1,025,618  جمموع مكافآت موظفي اإلدارة العليا
 وقياس القيمة العادلة ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة .31
  المالية الموجودات والمطلوباتفئات      31.1

    لتايل :اتصنف على النحو  مع ميكن اناملالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل اجمل موجودات واملطلوباتللان القيمة املدرجة 

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017  
  د.ك  د.ك  )المطفأة بالتكلفة مدينون وقروض :2017طفأة (الموجودات المالية بالتكلفة الم

 8,491,863 5,280,522  ارصدة لدى البنوك و نقد  •
 5,258,181 4,860,325  ودائع قصرية األجل •
 1,152,965 1,152,965  وصكوك استثمارات وكالة •
 10,309,931 9,476,226  )16ذمم مدينة واصول مالية أخرى (إيضاح  •

  20,770,038 25,212,940 
 10,905,180 11,711,928  )15استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر(ايضاح  •
    )18استثمارات متاحة للبيع (ايضاح •
 32,371,861 -  بالقيمة العادلة- 
 1,349,590 -  بالتكلفة / بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة - 
  - 33,721,451 
 - 15,880,587  )17ضاح (اي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى •

  48,362,553 69,839,571 
    ية (بالتكلفة المطفأة) :مطلوبات مال

 917,504 716,862  )13مستحق اىل البنوك (ايضاح  •
 7,118,614 10,949,861  ) 22ذمم دائنة وخصوم أخرى (ايضاح  •
 99,773,371 49,109,077  )23قروض (ايضاح  •
  60,775,800 107,809,489   
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  

    عادلةالموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة وقياس القيمة الملخص تابع /   .31
  قياس القيمة العادلة     31.2

  يخ القياس. كني يف السوق بتار ني املشار بنتظمة متتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة 
إليرادات ان خالل مة العادلة مبالقيرات الستثماالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر وااك  تقيس اجملموعة األدوات املالية

 الية اجملمعة. وبرأي ادارة اجملموعة،حول البيانات امل 31.3بالقيمة العادلة وان تفاصيل القياس مفصح عنها يف االيضاح الشاملة االخرى 
املطفأة  ي بالتكلفةم املالية االخرى واليت هفان املبالغ املدرجة جلميع االصول واخلصو ، ) 23جل (أنظر ايضاح باستثناء بعض القروض طويلة اال

  تعترب مقاربة لقيمها العادلة. 
   )31.4 ير (ايضاحالتقر خ بتاريكل سنة تقوم اجملموعة بقياس االصول غري املالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة  

  سلسل الهرمي للقيمة العادلةالت  31.3
هلرمي للقيمة يات من التسلسل االثة مستو ثا اىل يتم تصنيفه ةاملالي اتبيانالاملالية املقاسة بالقيمة العادلة يف  املوجودات واملطلوباتان 

  لتايل: ا لى النحوذلك عالعادلة. يتم حتديد املستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس و 
  اسعار مدرجة (غري معدلة) يف اسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.  : 1مستوى   - 
باشرة ماملطلوبات سواء  بصورة و واليت ميكن تتبعها للموجودات  1معطيات غري االسعار املدرجة املتضمنة يف مستوى   : 2مستوى   - 

  ار) . و(كاالسعار) او بصورة غري مباشرة (معطيات متعلقة باألسع
  بلة للمراقبة).غري قا عطياتمعطيات املوجودات واملطلوبات اليت ال تستند اىل معلومات سوقية ميكن تتبعها (م  : 3مستوى   - 

ىل قياس القيمة ليت أدت ااامة املستوى الذي تصنف ضمنه املوجودات واملطلوبات يتم حتديده بناء على ادىن مستوى للمعطيات اهل
  العادلة.

لسل اهلرمي تصنيفها اىل التس جملمع يتمملايل ااملالية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري يف بيان املركز اودات واملطلوبات املوجان 
  للقيمة العادلة على النحو التايل:

  المجموع  3مستوى   2مستوى   1مستوى     : 2018ديسمبر  31
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  ايضاح  

            دلةبالقيمة العامالية  موجودات
  ح ربا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

  أو الخسائر   
          

 11,060,858 - - 11,060,858  أ  اسهم مسعرة  -
 651,070 - 651,070 -  ج  اسهم غري مسعرة  - 

 داترااستثمارات بالقيمة العادلة خالل االي
    الشاملة االخرى

    

 6,695,244 - - 6,695,244  أ  اسهم مسعرة  -
 7,880,437 2,105,193 5,775,244 -  ج  اسهم غري مسعرة  -
 1,304,906 - 1,304,906 -  ب  صناديق أجنبية  -

 27,592,515 2,105,193 7,731,220 17,756,102    وجوداتجمموع امل
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  

  حسب الفئة وقياس القيمة العادلة المالية الموجودات والمطلوباتتابع / ملخص فئات   .31
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلةتابع /   31.3

  المجموع  3مستوى   2مستوى   1مستوى     : 2017ديسمبر  31
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  ايضاح  

            بالقيمة العادلةمالية  موجودات
  ح ربا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

  أو الخسائر   
          

 9,527,148 - - 9,527,148  أ  مسعرةاسهم   -

 1,378,032 1,378,032 - -  ج  اسهم غري مسعرة  -

        استثمارات متاحة للبيع

 11,076,029 532,925 - 10,543,104  أ  اسهم مسعرة  -

 17,509,692 14,110,345 3,399,347 -  ج  اسهم غري مسعرة  -

 3,786,140 - 3,786,140 -  ب  صناديق أجنبية  -

 43,277,041 16,021,302 7,185,487 20,070,252    وجوداتموع املجم
  

   .لسابقةااملالية  تقاريرتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيم العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة الان الطرق و 
  القياس بالقيمة العادلة 

ك بالتشاور ، وذل3دلة للمستوى لقيم العا ذلك ايفالغراض التقارير املالية، مبا املالية   للمجموعة باجراء تقييمات لألدواتيقوم الفريق املايل
 ة، مع اهلدف العامئص كل أدالى خصاعمع خمتصي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة، عند االقتضاء. يتم اختيار تقنيات التقييم بناء 

    لزيادة االستفادة من املعلومات املبنية على السوق.
       لقياس القيمة العادلة : الطرق وتقنيات التقييم املستخدمةفيما يلي 

  والثالث والثانياالدوات المالية للمستوى االول 
   أسهم مسعرة  )أ

 ط، يتمر معلنة يف سوق نشتوفر أسعات. حيثما  ةسوق األوراق املالييف بشكل عام اليت يتم تداوهلا و متثل األسهم املسعرة مجيع االسهم املدرجة 
تخدام اساليب لقيمة العادلة بإساتم حتديد ينما يض اسعار بتاريخ التقارير املالية (املستوى األول) بلقيم العادلة بالرجوع اىل آخر عرو حتديد ا

     التقييم إذا كان سوق إحدى االستثمارات غري نشط.
  االدوات المالية للمستوى الثاني والثالث 

    )الثاني( المستوى  أجنبية)  صناديق ب
ات ول تلك اإلستثمار علومات حان امل اساسا من اوراق مالية أجنبية مسعرة وغري مسعرة.كما تتكونستثمارات الصناديق األجنبية ان ا

إلستثمار. من قبل مدراء ا ةول املعلناألص مقتصرة على تقارير مالية دورية يقدمها مدراء االستثمار. تدرج هذه االستثمارات بصايف قيمة
وفرة لتلك ادلة املتلقيم العل تقدير لل افضاإلستثمارات ، فإن صايف قيمة األصول املعلن من قبل مدراء اإلستثمار ميث ونظرا لطبيعة تلك

  اإلستثمارات.
  ( المستوى الثاني والثالث)  غير مسعرةسهم أ ج) 

ادلة هلا ر القيمة العيكما يتم تقد  لة.ادتتضمن البيانات املالية اجملمعة ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قياسها بالقيمة الع
دالت سوقية عار او معبل اسقباستخدام نظام تدفق نقدي خمصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفرتاضات غري املدعومة من 

 قابلة للمراقبة. 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  
  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  
  الية حسب الفئة وقياس القيمة العادلةتابع / ملخص فئات الموجودات والمطلوبات الم  .31
    التسلسل الهرمي للقيمة العادلةتابع /   31.3

  قياسات القيمة العادلة  - المستوى الثالث 
يانات تند اىل مدخالت غري مبنية على البتستخدم تقنيات تقييم تس )3ان قياس اجملموعة لألصول واخلصوم املالية املصنفة يف املستوى (

    التايل:  تامية على النحوالرصدة اخلااىل  ة. كما ميكن تسوية االدوات املالية ضمن هذا املستوى من االرصدة االفتتاحيةالسوقية املعلن
  ديسمبر 31  

2018  

  ديسمرب 31

2017  

  د.ك  د.ك  
 16,848,871 16,021,302  يناير 1يف كما 

 (326,910) (890,439)  ىخر التغريات بالقيمه العادله خالل السنه ادرجت يف االيرادات الشامله ا

 - (7,854,493)  احملول اىل املستوى األول والثاين

 208,576 -  احملول من املستوى األول والثاين 

 (623,033) (6,363,600)  استبعادات

 - 1,192,423  احملول من االستثمارات املدرجة بالتكلفة

 (86,202) -  خسارة هبوط يف قيمة ادرجت يف األرباح أو اخلسائر

   16,021,302 2,105,193  ديسمرب  31يف كما 
  رصد:لقابلة للاغري  يقدم اجلدول التايل معلومات عن حساسية قياس القيمة العادلة على التغريات يف اهم املدخالت

    2018ديسمبر  31
  االصول 
  المالية

  تقنية 
  التقييم

المدخل الهام غير القابل 
  للرصد

النطاق (المتوسط 
  المرجح)

  سية قياس القيمة العادلة حسا
  على المدخل

طريقة التدفقات    اسهم غري مسعرة
 النقدية املخصومة

معدل النمو طويل االجل 
للتدفقات النقدية لسنوات 

 3.0%  الحقة

زيادة يف معدل النمو سيؤدي اىل 
   زيادة يف القيمة العادلة

         
املتوسط املرجح لتكلفة     

  رأس املال
13 % - 15%  

أس ر املتوسط املرجح لتكلفة  يف زيادة
يف القيمة  نقصان املال سيؤدي اىل

  العادلة 
         
 اخلصم لعدم وجود تسويق    

10 % - 15%  

سيؤدي اىل اخلصم  معدل يف زيادة
    يف القيمة العادلة  نقصان
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  
  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  
  لمالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلةتابع / ملخص فئات الموجودات والمطلوبات ا  .31
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلةتابع /   31.3

    2017ديسمبر  31
  االصول 
  املالية

  تقنية 
  التقييم

املدخل اهلام غري القابل 
  للرصد

النطاق (املتوسط 
  املرجح)

  حساسية قياس القيمة العادلة 
  على املدخل

طريقة التدفقات   اسهم غري مسعرة
 ية املخصومةالنقد

معدل النمو طويل االجل 
للتدفقات النقدية لسنوات 

  الحقة

زيادة يف معدل النمو سيؤدي اىل   3% -% 2.5
   زيادة يف القيمة العادلة

          
املتوسط املرجح لتكلفة     

  رأس املال
أس ر يف املتوسط املرجح لتكلفة  زيادة  16.45% - % 10.7

يف القيمة  نقصان املال سيؤدي اىل
  دلة العا

          
 اخلصم لعدم وجود تسويق    

10 % - 15%  
سيؤدي اىل اخلصم  معدل يف زيادة

  يف القيمة العادلة  نقصان
  

ستخدم طر ذات الصلة امليف املخا لتغريإن التأثري على األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى سيكون غري جوهري اذا كان ا
  %.5املستوى الثالث بنسبة  لتقدير القيمة العادلة إلستثمارات

ا اجملموعة بان يأخذ املشاركون يف الس د تسعري هذه اخلصومات عن اعتبارهم وق يفيتمثل اخلصم لعدم وجود تسويق يف املبالغ اليت حدد
  االستثمارات. 

  قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية  31.4

ديسمرب  31تكرر كما يف لى اساس معادلة عغري املالية املقاسة بالقيمة ال للموجوداتيات ضمن التسلسل اهلرمي يبني اجلدول التايل املستو 

2018:  
  المجموع  3مستوى   2مستوى  1مستوى     

  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك    عقارات استثمارية
 18,809,000 18,809,000 - -    مباين واراضي يف الكويت - 

 8,523,000 8,523,000 - -    مباين حتت التطوير يف الكويت  - 

 2,890,538 2,890,538 - -    الكويت مباين حتت التطوير خارج  - 

 672,635 672,635 - -    ارض يف األردن واالمارات العربية املتحدة - 

 843,802 843,802 - -    مبىن يف لندن - 

   - - 31,738,975 31,738,975 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  
  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  
  موجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلةتابع / ملخص فئات ال  .31
  قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية تابع/      31.4

ديسمرب  31تكرر كما يف لى اساس مععادلة يبني اجلدول التايل املستويات ضمن التسلسل اهلرمي للموجودات غري املالية املقاسة بالقيمة ال
2017: 
  المجموع  3مستوى   2ستوى م 1مستوى     
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك    

            عقارات استثمارية
 21,266,675 21,266,675 - -    مباين وأراضي يف الكويت- 
 5,735,000 5,735,000 - -    مباين حتت التطوير يف الكويت - 
 2,136,026 2,136,026 - -    ارض يف األردن واالمارات العربية املتحدة- 
 917,276 917,276 - -    مبىن يف لندن- 
    - - 30,054,977 30,054,977   

 امها النشاء مباينكن استخدارض مي متثل املباين املذكورة اعاله عقارات تأجريية على ارض ملك حر مصنفة كـ "اراضي استثمارية" (أي
رض مصنفة   ا اعاله اشار اليهوشقق وفيالت ودوبلكس واستوديوهات) يف الكويت. كما متثل االرض ملك حر املجتارية وحدات سكنية 

صصني يف  املستقلني املتخن املقيمنيليها مكاراضي استثمارية. مت حتديد القيمة العادلة للعقار االستثماري بناء على تقييمات مت احلصول ع
ء املقيمني الدارة. ان احد هؤالامع لوثيق اتشاور تقييم هذه االنواع من العقارات االستثمارية. كما يتم تطوير املدخالت اهلامة واالفرتاضات بال

االخرى دمج ا طريقة العائد و ية، احدامهة اساسباستخدام طريقتني بصور  احمللية هو احد البنوك احمللية الذي قام بتقييم العقارات االستثمارية
ج االستهالك للمباين. املقيم اآلخر عبارة ع قام  جيد السمعة الذييب أجنحملي  قيمن ملنهج مقارنة السوق لالرض والتكلفة مطروحا منها 

ت لعوامل تعديالمت تضمني ال نة السوق،ج مقار ايضا بتقييم العقارات االستثمارية اساسا باستخدام دمج للطرق املبينة اعاله. وعند استخدام 
تقييم، اختارت الغراض الو ايل. حلاواالستخدام تكلفة االنشاء /التطوير حمددة لالرض موضوع البحث، مبا يف ذلك حجم القطعة، املوقع 

  : 3توى عادلة للمسصوص قياسات القيمة الخب: القيمة االدىن للتقييمني). فيما يلي معلومات اضافية 2017القيمة االدىن للتقييمني ( اجملموعة
  2018ديسمبر  31

  تقنية التقييم  البيان
مدخالت هامة غير 

  مرصودة
نطاق المدخالت غير 

  المرصودة

خالت غير عالقة المد
المرصودة بالنسبة للقيمة 

  العادلة
الكويت (عقارات  – مباين

  تأجريية)
ج  طريقة العائد و

مقارنة السوق لالرض 
والتكلفة ناقصا 
  استهالك املباين

السعر املقدر لالرض 
  (للمرت املربع)

 6,793 – د.ك 1,192
  د.ك

 كلما زاد سعر املرت املربع زادت
  القيمة العادلة

جيار متوسط اال    
الشهري (للمرت 

  املربع)

كلما زاد االجيار للمرت املربع   د.ك 8.6 – د.ك 3.9
  زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد اخنفضت   %7.78 الى %6.36  معدل العائد    
  القيمة العادلة

كلما زاد معدل اخللو اخنفضت   %10  معدل اخللو    
  القيمة العادلة

متوسط اإلجيار   طريقة العائد  مبىن يف لندن
الشهري (للمرت 

  املربع)

 ،كلما زاد اإلجيار للمرت املربع   د.ك 11.85
  زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد ،   % 6.11  معدل العائد    
  اخنفضت القيمة العادلة

كلما زاد معدل اخللو ، اخنفضت  %10  معدل اخللو    
  القيمة العادلة

سعر السوق املقدر   نة السوقج مقار   الكويت –حر  ملكارض 
  لالرض (للمرت املربع

ت كلما زاد  سعر املرت املربع زاد  د.ك 7,900
  القيمة العادلة

 كلما زاد السعر للمرت املربع زادت  د.ك 110 د.ك الى 89سعر السوق املقدر   ج مقارنة السوقاإلمارات  –ارض ملك حر 
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   البيانات المالية المجمعة
   2018ديسمبر  31

   الكويت
 

 

  القيمة العادلة لالرض (للمرت املربع)  العربية املتحدة واالردن
  

  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  

    حسب الفئة وقياس القيمة تابع / ملخص فئات األصول والخصوم المالية  .31
  قياس القيمة العادلة لالصول غير الماليةتابع /      31.4

  2017ديسمبر  31

  تقنية التقييم  البيان
مدخالت هامة غير 

  مرصودة
ت غير نطاق المدخال
  المرصودة

عالقة المدخالت غير 
المرصودة بالنسبة للقيمة 

  العادلة
الكويت (عقارات  يف مبىن

  تأجريية)
ج  طريقة العائد و

مقارنة السوق لالرض 
والتكلفة ناقصا 
  استهالك املباين

السعر املقدر لالرض 
  (للمرت املربع)

 7,500 –د.ك  1,100

 د.ك
 كلما زاد سعر املرت املربع زادت

  لقيمة العادلةا

متوسط االجيار     
الشهري (للمرت 

  املربع)

كلما زاد االجيار للمرت املربع   د.ك 9د.ك اىل  2.5
  زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد اخنفضت   %7.46اىل % 5.23  معدل العائد    
  القيمة العادلة

كلما زاد معدل اخللو اخنفضت   %10  معدل اخللو    
  القيمة العادلة

متوسط اإلجيار   طريقة العائد  مبىن يف لندن
الشهري (للمرت 

  املربع)

 ،كلما زاد اإلجيار للمرت املربع   د.ك 11.12
  زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد ،   %5.86  معدل العائد    
  اخنفضت القيمة العادلة

كلما زاد معدل اخللو ، اخنفضت   %10  معدل اخللو    
  القيمة العادلة

سعر السوق املقدر   ج مقارنة السوق  الكويت –حر  ملك ارض
 )لالرض (للمرت املربع

 8,050 د.ك اىل 1,269

  د.ك

ت كلما زاد  سعر املرت املربع زاد
  القيمة العادلة

االمارات  –ارض ملك حر 
  واالردن العربية املتحدة

سعر السوق املقدر   ج مقارنة السوق
 لالرض (للمرت املربع)

 دتكلما زاد السعر للمرت املربع زا د.ك 110د.ك اىل  55
  القيمة العادلة

  
  قياسات القيمة العادلة : - المستوى الثالث 

اىل بيانات  يم اليت ال تستنديات التقيت تقنعند قياس العقارات االستثمارية املصنفة يف املستوى الثالث، تقوم اجملموعة باستخدام مدخال
  .19عقارات اإلستثمارية مفصح عنها يف ايضاح ان احلركة على السوقية مرصودة. 
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطر .32
لرئيسي . إن اهلدف األخرىطلوبات اوامل ائنةواألرصدة الدواملستحق للبنوك االقرتاض ى اجملموعة تشمل إن املطلوبات املالية الرئيسية لد

رصدة املدينة تتضمن األ تعددةمالية هو متويل األنشطة التشغيلية للمجموعة. إن لدى اجملموعة موجودات مالية للمطلوبات امل
شأ تثمارية واليت تنمالية اس أوراقو صكوك واستثمارات وكالة و  واملوجودات األخرى والنقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل

  مباشرة من العمليات التشغيلية.
ئدة وخماطر سعر الفا عر العملةساطر اجملموعة نتيجة ألنشطتها إىل العديد من املخاطر املالية مثل: خماطر السوق (وتشمل خم تتعرض

  وخماطر تقلبات األسعار)، وخماطر االئتمان وخماطر السيولة.
  املخاطر املذكورة أدناه. ولية حتديد سياسات إلدارةيتوىل جملس إدارة الشركة األم مسؤ 

  ستخدم اجملموعة األدوات املالية املشتقة.ال ت
  مخاطر السوق   32.1

  فيما يلي أهم املخاطر املالية اليت تتعرض هلا اجملموعة:
  مخاطر العملة األجنبيةأ)   

  ت األجنبية.سعار حتويل العمالة لتغري أنتيج تتمثل خماطر العملة األجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات املستقبلية لألدوات املالية
 جنبية الناجتة منلعملة األخاطر ا، وهي بذلك عرضة ملوبعض الدول األسيويةتعمل اجملموعة، وبشكل أساسي، يف دول الشرق األوسط 

 كة األمللشر ملايل اجملمع ان املركز ر بيا. قد يتأثوالدرهم اإلمارايتتداوهلا لعدة عمالت، بشكل رئيسي فيما يتعلق بالدوالر األمريكي 
ات تم مراقبة التدفقجنبية، يلة األشكل كبري نتيجة للتغري يف أسعار صرف هذه العمالت. للتخفيف من تعرض اجملموعة ملخاطر العمب

  النقدية بالعمالت األجنبية.
اليت (جل نبية قصرية األعملة األجة بالبشكل عام، فإن إجراءات إدارة املخاطر املتبعة لدى اجملموعة تعمل على فصل التدفقات النقدي

ن جملس إدارة مد حمددة لى أساس قيو عشهراً) عن التدفقات النقدية طويلة األجل. تدار خماطر العملة األجنبية  12تستحق خالل فرتة 
  املفتوحة للمجموعة. لالوضاعالشركة األم وتقييم مستمر 

ملالية يف ااقصًا املطلوبات نت أجنبية عمالية املقومة بإن من أهم صايف تعرض اجملموعة ملخاطر العملة األجنبية من قبل املوجودات النقد
اية السنة كما التقرير تاريخ    لي:يواليت مت حتويلها إىل الدينار الكوييت بأسعار اإلقفال يف 

  2018   2017 

  ما يعادل  ما يعادل 
 د.ك د.ك 

 (120,575) 1,204,238  دوالر أمريكي

   2,221,286 2,414,509  الدرهم اإلمارايت
  معامالت العملةملعقولة يفريات ا. ان التغالسنة حسب حجم وطبيعة املعامالت وتتفاوت خماطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل 

  اجملمعة للمجموعة. االرباح أو اخلسائراألجنبية لن يكون هلا أي تأثري جوهري على 
  

  ب) مخاطر معدالت الفائدة
أو  املستقبلية لنقديةلتدفقات اعلى ا معدالت أسعار الفائدةدة عادة من احتمال تأثري التغريات يف تنشأ خماطر معدالت أسعار الفائ

ة، الت أسعار الفائدقلبات معداطر تالقيم العادلة لألدوات املالية. يوجد لدى اجملموعة مستحق إىل بنوك وقروض جتعلها عرضة ملخ
 صرية األجل وقروضن ودائع قناسب متلك املخاطر عن طريق احملافظة على خليط ممبعدالت متغرية. تقوم اجملموعة بإدارة  واليت هي

 ذات املعدالت الثابتة واألخرى ذات املعدالت املتغرية. 
ا. األوضاعتتم مراقبة  ا ضمن احلدود املسموح    بشكل منتظم للتأكد من أ
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  
  

  داف وسياسات إدارة المخاطرتابع / أه   .32

  تابع / مخاطر السوق   32.1
  ب)   تابع / مخاطر معدالت الفائدة

الستحقاق ربمة أو تواريخ اتسعري املادة الإن وضع حساسية اجملموعة جتاه خماطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة، وبناًء على اتفاقيات إع
    يلي: للموجودات واملطلوبات، أيهما اقرب تاريخ، هي كما

  2018ديسمبر  31كما في 
  خالل شهر
 واحد

  3إلى  1
 أشهر

  12إلى  3
 شهر

 12أكثر من 
  شهر

بنود غير محملة 
 المجموع بالفائدة

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك  د.ك  الموجودات
 5,280,522 5,275,105 - - - 5,417  النقد وأرصدة لدى البنوك

 4,860,325 - - - 1,610,325 3,250,000  ودائع قصرية األجل

 1,152,965 - 152,965 - - 1,000,000  صكوكاستثمارات وكالة و 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 11,711,928 11,711,928 - - - -  األرباح او اخلسائر 

 9,913,301 9,913,301 - - - -  أرصدة مدينة وموجودات أخرى

 509,965 509,965 - - - -  بضاعة

عادلة خالل بالقيمة الاستثمارات 
 15,880,587 15,880,587 - - - -  االيرادات الشاملة االخرى 

 44,053,153 44,053,153 - - - -  استثمار يف شركات زميلة

 31,738,975 31,738,975 - - - -  عقارات استثمارية

 2,814,084 2,814,084 - - - -  ممتلكات ومعدات

 3,392,778 3,392,778 - - - -  وأصول غري ملموسة الشهرة

  4,255,417   1,610,325 -     152,965 125,289,876 131,308,583 

        المطلوبات

  49,825,939     -   38,249,950   10,239,127   379,000  957,862  ومستحق اىل بنوكقروض 

 10,949,861 10,949,861    -    -    -  -  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

  936,744   936,744     -    -    -  -  اية اخلدمةخمصص مكافأة 

  957,862  379,000   10,239,127   38,249,950  11,886,605 61,712,544 

  1,231,325  3,297,555  إمجايل مدى حساسية معدل الفائدة

 

(10,239,127)  (38,096,985)   

   (43,807,232)  (5,710,247)   4,528,880  3,297,555 مدى حساسية معدل الفائدة املرتاكم
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

    
  أهداف وسياسات إدارة المخاطرتابع/     .32
  مخاطر السوق   32.1

  ب)    تابع / مخاطر معدالت الفائدة

  2017ديسمبر  31كما في 
  خالل شهر
 واحد

  3إلى  1
 أشهر

  12إلى  3
 شهر

 12أكثر من 
  شهر

ود غير محملة بن
 المجموع بالفائدة

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك  د.ك  الموجودات
 8,491,863 8,483,505 ---8,358  النقد وأرصدة لدى البنوك

 5,258,181 - --3,378,2051,879,976  ودائع قصرية األجل
 1,152,965 - 152,965--1,000,000  صكوكاستثمارات وكالة و 

 ادلة من خاللاستثمارات بالقيمة الع
 10,905,180 10,905,180 ----  األرباح او اخلسائر 

 10,901,343 10,901,343 ----  أرصدة مدينة وموجودات أخرى
 771,994 771,994 ----  بضاعة

 33,721,451 33,721,451 ----  استثمارات متاحة للبيع
 61,985,767 61,985,767 ----  استثمار يف شركات زميلة

 30,054,977 30,054,977 ----  عقارات استثمارية
 3,083,632 3,083,632 ----  ممتلكات ومعدات

 4,786,265 4,786,265 ----  وأصول غري ملموسة الشهرة

  4,386,5631,879,976-152,965 164,694,114 171,113,618 

     المطلوبات
 قروض من بنوك ومؤسسات مالية

 100,690,875 - 1,175,67128,030,34064,032,9347,451,930  ستحق اىل البنوكأخرى وم
 7,118,614 7,118,614 ----  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
اية اخلدمة  881,971 881,971 ----  خمصص مكافأة 

  1,175,67128,030,34064,032,9347,451,930 8,000,585 108,691,460 

  (7,298,965)(64,032,934)(26,150,364)3,210,892  ساسية معدل الفائدةإمجايل مدى ح

 (94,271,371)(86,972,406)(22,939,472)3,210,892 مدى حساسية معدل الفائدة املرتاكم
 

ت جلدول التايل درجااة. يوضح الفائد واليت تستخدم إلدارة خماطر معدالت أسعار ميزانيتهاي أدوات مالية خارج ليس لدى اجملموعة أ
داية وبأثر رجعي من ب ر الفائدةالت أسعاعلى تغريات معقولة يف معد ابناءً  السنةربح حساسية األدوات املالية احململة بالفائدة على 

أساسية من  نقطة  25- و  25سيكون + لفائدةالسنة.  بناًء على أوضاع السوق احلالية مت افرتاض أن التغري احملتمل واملعقول يف أسعار ا
الية حتساب بناًء على األدوات املمتت عملية اال.  )كيبورنقطة أساسية من   25-و  25: الفائدة سيكون +2017للسنة احلالية ( كيبور
ا يف تاريخللم وق تأثري على حقهناك  ليسابتة. ثبقيت  فة املتغريات األخرىمع األخذ بعني االعتبار أن كا التقرير جموعة احملتفظ 
  كية للمجموعة.املل
ارتفاع في معدالت أسعار  

  الفائدة
انخفاض في معدالت أسعار  

  الفائدة
للسنة  

 المنتهية في
 ديسمبر 31

2018  

  للسنة 
  املنتهية يف

 ديسمرب 31
2017  

  للسنة 
 المنتهية في

 ديسمبر 31
2018  

  للسنة 
  املنتهية يف

  ديسمرب 31
2017 

 د.ك د.ك د.كد.ك  
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطرتابع/     .32
  تابع / مخاطر السوق      32.1

  ج) مخاطر األسعار
ل معينة التغريات عن عوام نتجت هذه م سواءتتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة لألداة املالية نتيجة للتغري يف األسعار السوقية لألسه
ار فيما يتعلق موعة ملخاطر األسعتعرض اجملت .سوقبالنسبة ألداة فردية أو جهة اإلصدار أو العوامل اليت تؤثر على مجيع األدوات املتداولة يف ال

ا املدرجة يف مسامهات امللكية املوجودة بشكل أساسي يف الكويت واألردن. يتم  ةة العربية السعودية واململكملتحدعربية اواإلمارات ال باستثمارا
ارات املتاجرة) واستثم منة أوراق(متض ئراألرباح او اخلساتصنيف االستثمارات يف مسامهات امللكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  .االيرادات الشاملة االخرى. خاللمن بالقيمة العادلة 
ا يف مسامهات امللكية تقوم اجملموعة  وإلدارة املخاطر الناجتة عن ملية التنويع عستثمارية.  وتتم افظها االحمتنويع بتقلبات األسعار الستثمارا

  تلك بناًء على حدود موضوعة من قبل اجملموعة.
سعار ل كانت ألتقرير. يف حااعلى مدى التعرض ملخاطر أسعار األسهم كما يف تاريخ  %10يتم حتديد حساسية خماطر األسعار مبعدل 

  األخرى:  التغرياتتايل مع ثبات مجيع ديسمرب كال 31السنة وحقوق امللكية للسنة املنتهية يف ربح  فان األثر على %10األسهم أعلى مبعدل 
    رة أعاله.نسب املذكو السهم حسب ال حينما يزيد سعراو حقوق امللكية زيادة يف الربح اإلجيايب أدناه إىل  يشري الرقم

  ايرادات شاملة أخرى   سنةال ربح  
 ديسمبر 31  

2018   

 ديسمرب 31

2017   

 ديسمبر 31

2018   

  ديسمرب 31

2017  

 د.ك د.ك د.كد.ك  
 - -  952,715  1,106,086  ئرسااستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخل

        استثمارات متاحة للبيع

 - -  3,657  -  استثمارات اخنفضت قيمتها   - 

 1,134,688 -  -  -  استثمارات مل تنخفض قيمتها  - 

 - 1,247,049  -  -  ىالخر ة ااستثمارات بالقيمة العادلة خالل االيرادات الشامل

  1,106,086  956,372  1,247,049 1,134,688 
  
أثري ) سيكون هناك ت%10(رة اعاله ذكو سهم املكان هناك تغيري سليب يف اسعار االسهم وفقا الفرتاضات احلساسية ملخاطر اسعار اال  ذاا

    مساو ومعاكس على ربح السنة ، واألرصدة أعاله ستظهر بالسالب.

  مخاطر االئتمان     32.2
 ببا بذلكمس اه الطرف اآلخرتزاماته جتاء بالإن خماطر االئتمان هي تلك املخاطر اليت تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوف

دم حتاول اجملموعة ع ائم.  كمادر بشكل إن سياسة اجملموعة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطخسارة الطرف اآلخر. 
  تلفة.  أنشطة خم ا يفتركيز تلك املخاطر على أفراد أو جمموعة عمالء يف مناطق أو شركات حمددة من خالل تنويع تعامال
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  ةول البيانات المالية المجمعإيضاحات حتابع / 
  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطرتابع/     .32
  مخاطر االئتمان تابع/    32.2

خصة على النحو ركز املايل وامللبيان امل تاريخ إن مدى تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ الدفرتية للموجودات املالية كما يف
  التايل:

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 8,488,602  5,274,517  أرصدة لدى البنوك

 5,258,181  4,860,325  ودائع قصرية األجل
 1,152,965  1,152,965  استثمارات وكالة وصكوك

 10,309,931  9,476,226  )16أرصدة مدينة وموجودات أخرى (إيضاح  
 3,943,307  -  )18استثمارات متاحة للبيع (إيضاح  

 -  1,304,906  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى
  22,068,939  29,152,986 

  
االستثمارات  : 2017، (16ذكورة يف إيضاح ، واألرصدة املدينة واملوجودات األخرى امل14فيما عدا استثمارات الوكالة املذكورة يف إيضاح 

ة. ض يف القيماقها أو تعرضت الخنفا، مل تتجاوز أي من املوجودات املوضحة أعاله مدة استحق)17ح املتاحة للبيع املذكورة يف إيضا 
 مني هذه املعلوماتتقوم بتضو موعة، تراقب اجملموعة باستمرار عدم سداد حساب عمالئها واألطراف األخرى، املعرفني كأفراد أو كمج

مالئها واألطراف رير عن عخدم تقاائتمانية خارجية و / أو حتصل على وتستيف ضوابط خماطر اإلئتمان. تستخدم اجملموعة تقييمات 
ارة ة عالية. تعترب إدائتماني كفاءة  األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة. إن سياسة اجملموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات

  ة.اءة ائتمانية عالية ذات كفملراجععرض الخنفاض يف ااجملموعة املوجودات املالية أعاله واليت مل تتجاوز مدة استحقاقها ومل تت
  ال يوجد رهن أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى مقابل املوجودات املالية للمجموعة.

د تمان اخلاصة بالنقئإن خماطر اال .بالنسبة للمدينني، إن اجملموعة غري معرضة ألي خماطر ائتمانية هامة من أي طرف من األطراف 
ملقابلة عبارة عن ألطراف اة حيث أن اتعترب غري هام ومبالغ مستحقة من أطراف ذات صلةاألجل البنوك والودائع قصرية واألرصدة لدى 

  .32.3 رة يف اإليضاح رقمخرى مذكو ان األمؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية. إن املعلومات عن الرتكيزات اهلامة ملخاطر االئتم

  مطلوبات الماليةوال تركز الموجودات    32.3
  واملطلوبات املالية كما يلي: املاليةان التوزيع اجلغرايف للموجودات 

الكويت 
الشرق 
 األوسط

  آسيا
وأفريقيا

أوروبا 
والواليات 
المتحدة 
 المجموع األمريكية

 د.ك د.ك د.ك د.كد.ك :2018ديسمبر  31في 
 5,280,522 - 7,647 630,759 4,642,116 نقد وأرصدة لدى البنوك

 4,860,325 - - - 4,860,325  ودائع قصرية األجل
 1,152,965 - - - 1,152,965  استثمارات وكالة ووصكوك

 11,711,928 13,103 1,330,276 3,659,780 6,708,769  ائرخلسااستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او 
 9,476,226 556,218 149 3,096,892 5,822,967)16أرصدة مدينة وموجودات أخرى (إيضاح 

 15,880,587 886,694 3,064,488 4,121,117 7,808,288ىالخر املة بالقيمة العادلة خالل االيرادات الشااستثمارات 
  30,995,430 11,508,5484,402,560 1,456,015 48,362,553 

 716,862 - - - 716,862  مستحق اىل البنوك
 10,949,861 12,106 - 722,384 10,215,371أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 49,109,077 - - - 49,109,077ض قرو 
 60,041,310 722,384 - 12,106 60,775,800 
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      ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  أهداف وسياسات إدارة المخاطرتابع/     .32
  والمطلوبات المالية تركز الموجوداتتابع/     32.3

لشرق األوسطاالكويت  
  آسيا
 وأفريقيا

أوروبا 
والواليات 
المتحدة 
 المجموع األمريكية

 د.ك د.ك د.ك د.كد.ك  
     :2017ديسمبر  31في 

 8,491,863 - 11,255 493,784 7,986,824 نقد وأرصدة لدى البنوك
 5,258,181 - - - 5,258,181  ودائع قصرية األجل
 1,152,965 - - - 1,152,965  وصكوكاستثمارات وكالة 

 10,905,180 18,329 631,348 4,456,740 5,798,763  رسائاخل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
  10,309,931 628,469 225,368 2,964,249 6,491,845)16أرصدة مدينة وموجودات أخرى (اإيضاح 

 33,721,451 6,139,2341,349,591 9,608,380 16,624,246 استثمارات متاحة للبيع
  43,312,824 17,523,153 7,007,2051,996,389 69,839,571 

 917,504 - - - 917,504  مستحق اىل البنوك
 7,118,614 - 165,215 533,655 6,419,744 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 99,773,371 - - - 99,773,371قروض
107,110,619533,655 165,215 - 107,809,489   

  مخاطر السيولة     32.4
حد من تلك د استحقاقها. وللالغري عن ا جتاهإن خماطر السيولة هي تلك املخاطر اليت تؤدي إىل عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاما

ا مع األخذ بعني االع ة بشكل ة تلك السيولراقبلسيولة ومتبار ااملخاطر، قامت إدارة اجملموعة بتنويع مصادر التمويل وإدارة موجودا
  يومي.

األرباح او الل خعادلة من يمة اليلخص اجلدول التايل فرتات استحقاق موجودات ومطلوبات اجملموعة. باستثناء االستثمارات بالق
طلوبات واملصة باملوجودات حقاق اخلاخ االست، مت حتديد تواريبالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرىواالستثمارات  اخلسائر

  وحىت تاريخ االستحقاق يف العقد. التقريرعلى أساس الفرتات املتبقية من تاريخ 
لشاملة اخالل االيرادات  لعادلة مناالقيمة بواالستثمارات  األرباح او اخلسائربالنسبة الستحقاق االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  مارات.ذه االستثهاريخ تسييل ، تقوم اإلدارة بتقدير تالعقارات اإلستثماريةو )  املتاحة للبيع: االستثمارات  2017( األخرى
    إن تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات كما يلي:

  المجموع   أكثر من سنة   سنة واحدة2018ديسمبر  31كما في 
  د.ك   د.ك   د.ك الموجودات

 5,280,522    -   5,280,522   نقد وأرصدة لدى البنوك 
  4,860,325     -   4,860,325   ائع قصرية األجلود

  1,152,965    152,965   1,000,000   صكوكاستثمارات وكالة و 
  11,711,928     -   11,711,928     سائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخل

  9,913,301     -   9,913,301   أرصدة مدينة وموجودات أخرى
  509,965    -  509,965   بضاعة

  15,880,587  13,277,815 2,602,772  رىاالخ بالقيمة العادلة خالل االيرادات الشاملةاستثمارات 
 44,053,153 39,167,106 4,886,047   استثمارات يف شركات زميلة

-   عقارات استثمارية    31,738,975   31,738,975  
-  تممتلكات ومعدا    2,814,084   2,814,084  

-   الشهرة واألصول غري امللموسة    3,392,778   3,392,778  
40,764,860 90,543,723 131,308,583 

    المطلوبات
  10,949,861     -   10,949,861  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

  716,862      -   716,862   مستحق اىل البنوك
  49,109,077    38,249,950   10,859,127  وضقر 

اية اخلدمة -   خمصص مكافأة      936,744   936,744  
22,525,850 39,186,694  61,712,544 
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 

  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطرتابع /    .32
  تابع / مخاطر السيولة     32.4
  المجموع   أكثر من سنة   سنة واحدة 2017ديسمبر  31في  كما

  د.ك   د.ك   د.ك الموجودات
 8,491,863  -  8,491,863  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 5,258,181  -  5,258,181  ودائع قصرية األجل

 1,152,965  152,965  1,000,000  صكوكاستثمارات وكالة و 

 10,905,180  -  10,905,180   ائر سألرباح او اخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا

 10,901,343  -  10,901,343  أرصدة مدينة وموجودات أخرى

 771,994 - 771,994  بضاعة

 33,721,451 12,526,073 21,195,378  استثمارات متاحة للبيع

 61,985,767 61,985,767 -  استثمارات يف شركات زميلة

 30,054,977 21,195,977 8,859,000  عقارات استثمارية

 3,083,632 3,083,632 - ممتلكات ومعدات

 4,786,265 4,786,265 -  الشهرة واألصول غري امللموسة

 67,382,939 103,730,679 171,113,618 

      المطلوبات

 7,118,614  -  7,118,614  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 917,504  -  917,504  مستحق اىل البنوك

 99,773,371  7,451,930  92,321,441 قروض 

اية اخلدمة  881,971  881,971  -  خمصص مكافأة 

 100,357,559 8,333,901  108,691,460 
  

  يلي: ي كماهإن االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية املستندة على التدفقات النقدية غري املخصومة 

 2018ديسمبر  31كما في 
  حتى
 شهر

1 – 3  
  شهور

3 – 12  
  شهر

1 – 5  
  المجموع  سنوات

 د.ك د.ك د.كد.كد.ك المطلوبات المالية
 10,949,861 - 10,949,861 - -  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 57,542,061 43,652,126 11,968,871 963,202 957,862  ومستحق اىل بنوك قروض
957,862 963,202 22,918,732 43,652,126 68,491,922 

   2017ديسمبر  31كما في 
           المطلوبات المالية

 7,118,614 - 7,118,614 - -  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

 105,273,826 9,210,400 65,499,417 29,388,338 1,175,671  مستحق اىل بنوك قروض و 

1,175,671 29,388,338 72,618,031 9,210,400 112,392,440 
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  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعبع / تا

  

  إدارة مخاطر رأس المال .33
مالية جيده حىت  قوي ونسب ئتماينارأس مال اجملموعة هي تأكيد مقدرة اجملموعة على احملافظة على تصنيف  خماطر أن أهداف إدارة

  تدعم أعماهلا وتزيد من قيمة املسامهني يف رأس املال.
وجودات مبملخاطر املرتبطة تصادية واف االقكل رأس املال وعمل التعديالت الالزمة، على ضوء التغريات يف الظرو تقوم اجملموعة بإدارة هي

و إعادة رباح للمسامهني أتوزيعات أكدفوعة  اجملموعة. وللمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله، قد تقوم اجملموعة بتعديل املبالغ امل
  .23 أو بيع موجودات لتخفيض املديونيات. يرجى الرجوع إىل إيضاح شراء أسهم أو إصدار أسهم جديدة

ا مسجلة كشرك د.كمليون  15االحتفاظ حبد أدىن لرأس املال هو  األم يتعني على الشركة   ركزي.ة استثمارية لدى بنك الكويت املحيث أ
  يتكون هيكل رأس مال اجملموعة من البنود التالية:

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 99,773,371  49,109,077  )23إيضاح انظر قروض (

 (12,613,443)  (9,417,995)  )13ناقصا: النقد والنقد املعادل (إيضاح 
 87,159,928  39,691,082  صايف املديونية

 62,422,158  69,596,039  مجموع حقوق الملكية 

  
  مللكية. ملديونية حلقوق اااسة نسبة ريق در طلقطاع، تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال عن مع اجلهات األخرى اليت تعمل يف نفس ا ومتاشيا

  مت احتساب النسبة عن طريق قسمة صايف املديونية على جمموع حقوق امللكية كما يلي:

  
  ديسمبر 31

2018  
  ديسمرب 31

2017 

 د.ك د.ك  
 87,159,928  39,691,082  صايف املديونية

 62,422,158  69,596,039  لملكية مجموع حقوق ا
 140%  57%  نسبة املديونية إىل جمموع حقوق امللكية

  
  موجودات بصفة األمانة .34

  ة مشرتكة وحمافظ،ق استثماريناديص ،ةوأطراف أخرى ذات صلة وأطراف خارجي للمجموعةالرئيسية تدير اجملموعة نيابة عن الشركة األم 
 ديسمرب 31دات املدارة يف يل املوجو غ إمجاللمجموعة. بل اجملمع املركز املايل يف بيانانة ال تظهر وحتتفظ بأوراق مالية يف حسابات أم

وعة للمجمئيسية الر ) وهي تتضمن موجودات مدارة نيابة عن الشركة األم د.ك 48,075,565 :2017( د.ك 25,687,276مبلغ  2018
  ).د.ك 42,204,324 :2017( د.ك 19,583,218 بلغوأطراف أخرى ذات صلة مب

  
  وارتباطات رأسمالية التزامات محتملة .35

  التزامات حمتملة
نور الكويتية األردنية لالستثمار املايل احملدودة" الشركات التابعة للشركة األم للمجموعة "شركة  ىقامت أحد، 2011ديسمرب  1كما ىف 

ا التابعة باألرد("البائع")  ن (شركة نور األردنية الكويتية للنقل) إىل تسعة من املشرتين ببيع كافة ملكيتها ىف رأس مال احدى شركا
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دف   نقل امللكية والسيطرة للمشرتينياألفراد ("املشرتين"). الحقًا ل الذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد البائع مدعيني التحريف 
   .)د.ك 1,923,408( دينار أردين   4,500,000احلصول على تعويض مبيلغ وقدره 

  ةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعتابع / 
  

  التزامات محتملة وارتباطات رأسماليةتابع/   .35
ية اًثار أل خمصصلك اليوجد أي لذ ،كمة احمل ايب من قبلجيإدارة الشركة التابعة واملستشار القانوين يعتقدون بإمكانية احلصول على قرار إ

     .اجملمعةاليت قد تنجم عن البيانات املالية 
  ضمانات والتزامات رأمسالية

 :2017( عقارات استثمارية وتطوير استثمارات شراء مقابل د.ك 4,155,306مببلغ  ارتباطات التقريرعلى اجملموعة بتاريخ  يوجد
   ).د.ك 8,427,179 :2017( د.ك 2,741,194) وضمانات مببلغ د.ك 5,970,271

  
  مطابقة الخصوم الناتجة عن االنشطة التمويلية .36
  يل: تغريات يف خصوم اجملموعة الناجتة عن االنشطة التمويلية ميكن تصنيفها على النحو التاان ال

  
قروض تستحق 

  بعد سنة

قروض 
تستحق خالل 
  المجموع  سنة واحدة

  دك  دك  دك  
 99,773,371 92,321,441 7,451,930  2018يناير  1

     التدفقات النقدية: 
 (50,548,708) (50,548,708) -  السداد  •
  16,925,000 - 16,925,000  المحصالت •

     بنود غري نقدية: 
   -  (13,873,020) 13,873,020   اعادة التصنيف •
-   اخلصم من التسوية •   (17,040,586) (17,040,586) 

 49,109,077 10,859,127 38,249,950  2018ديسمبر  31

        
 106,172,825 54,096,914 52,075,911  2017يناير  1

     التدفقات النقدية: 

 (7,836,954) (7,522,273) (314,681)  السداد  •

 3,500,000 - 3,500,000  المحصالت •

     بنود غري نقدية: 

 - 47,809,300 (47,809,300)  اعادة التصنيف •

 (2,062,500) (2,062,500) -  اخلصم من التسوية •

    99,773,371 92,321,441 7,451,930  2017ديسمبر  31
  رقام المقارنةأ .37

 ثر على صايفس له ألتصنيف لياادة الية. إن إعمت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتناسب مع عرض البيانات املالية للسنة احل
  يله.ق تسجقد والنقد املعادل الساباملوجودات وحقوق امللكية وصايف نتائج السنة وصايف الزيادة يف الن




