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كلمــــة الرئيــــس

حضرات السادة / مساهمي شركة أجيال العقارية الترفيهية الكرام

ــي  ــر الســنوي الثان ــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أن أتقــدم إليكــم بالتقري يســعدني ويشــرفني بإســمي ونياب
ــة" لنســتعرض معــاً أعمــال الشــركة ونشــاطاتها والنتائــج الماليــة عــن  ــة الترفيهي والعشــرون لشــركة "أجيــال العقاري

ــي 31 ديســمبر 2018 . ــة ف ــة المنتهي الســنة المالي

السادة مساهمينا الكرام:

لقــد شــهد عــام 2018 البــدء فــي مشــروع االندلــس الواقــع فــي منطقــة حولــي، وهــو مشــروع متعــدد االســتخدامات علــى 
ــة  ــادات طبي ــى مكاتــب وعي ــوي عل ــع ، يحت ــر مرب ــاء تقــارب 58,600 مت ــع وبمســاحة بن ــر مرب مســاحة أرض 10,300 مت
ــه فــي عــام  ومحــالت تجاريــة وســينما،حيث بــدأت اعمــال الحفــر بالمشــروع والــذي مــن المتوقــع اكتمــال االعمــال ب

.2022

وقــد اســتطاعت الشــركة القيــام بتســوية مــع وزارة الماليــة فيمــا يخــص ضريبــة دعــم العمالــة والــزكاة لعــام 2011 ونتــج 
عنهــا اســترداد مخصــص بقيمــة 1,280,319 دك وانخفــاض فــي المطلوبــات المتداولــة بقيمــة 2,144,741 دك.

كمــا حافظــت الشــركة علــى العوائــد اإليجاريــة المتمثلــة فــي مجمــع أجيــال التجــاري الترفيهــي والــذي يعتبــر مــن 
المجمعــات الرائــدة والمميــزة فــي منطقــة الفحيحيــل، كمــا ارتفعــت اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والمتمثلــة 
فــي شــركة الحمــراء العقاريــة وشــركة المــدار الذهبيــة - المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث اســتمر نمــو أداء شــركة 
الحمــراء العقاريــة مــن خــالل ارتفــاع نســب إشــغال المركــز التجــاري وبــرج األعمــال. وكمــا كان مخطــط لــه فــي بــرج 
التميــز - الريــاض ، فقــد تــم افتتــاح جــزء الشــقق الفندقيــة تحــت ادارة شــركة فريــزر ســويت )إحــدى الشــركات العالميــة 
الرائــدة فــي إدارة الفنــادق( فــي الربــع األول مــن ســنة 2018 وحققــت الشــقق الفندقيــة نســبة اشــغال عاليــة مقارنــة 
بالمشــاريع المشــابهة، ونأمــل بالمحافظــة علــى اســتمرار نمــو العوائــد التشــغيلية والعمــل علــى تأجيــر المتبقــي مــن 

ــة.  المكاتــب والمحــالت التجاري
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التقرير المالي:

إن الميزانيــة العموميــة لشــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة تشــرح بوضــوح الوضــع المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
2018/12/31 للشــركة ، حيــث حققــت الشــركة أربــاح صافيــة بلغــت 2,459,326 دينــار كويتــي بواقــع  13.35 فلــس للســهم 

مقارنــة بربــح عــام 2017 البالــغ  3,002,257 دينــار كويتــي بواقــع  16.30 فلــس للســهم بانخفــاض قــدره 18.08 %. كذلــك 
انخفضــت إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية بنســبة 50.59 % مــن 4,953,801 دينــار كويتــي عــام 2017 الــى 2,447,773 

دينــار كويتــي عــام 2018. 

وارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن 730,951 دينــار كويتــي عــام 2017 إلــى 761,505 دينــار كويتــي عــام 2018 
ــار كويتــي عــام 2017 الــى  بنســبة قدرهــا 4.18 %، كمــا ارتفعــت مصاريــف التمويــل بنســبة 1.05 % مــن 467,534 دين

472,466 دينــار كويتــي فــي عــام 2018.

وقــد أظهــرت الميزانيــة العموميــة المجمعــة انخفــاض قيمــة الموجــودات بنســبة 0.43 % مــن 134,931,268 دينــار 
ــات بنســبة 14.87 %  ــي المطلوب ــار كويتــي عــام 2018، كمــا انخفضــت إجمال كويتــي عــام 2017 الــى 134,354,292 دين
ــك ارتفعــت قيمــة حقــوق  ــي عــام 2018. وكذل ــار كويت ــى 12,047,123 دين ــي عــام 2017 إل ــار كويت مــن 14,150,842 دين
ــي عــام 2018.  ــار كويت ــى 122,307,169 دين ــي عــام 2017 إل ــار كويت المســاهمين بنســبة 1.26 % مــن 120,780,426 دين

وفــي الختــام اغتنــم الفرصــة لتوجيــه الشــكر والتقديــر إلــى جميــع الســادة المســاهمين والســادة أعضــاء مجلــس االدارة 
وكافــة الداعميــن لهــذة الشــركة العريقــة، كذلــك إلــى جميــع العامليــن فــي الشــركة، وال يســعنا إال أن نتطلــع بأمــل واعــد 
نحــو المســتقبل الــذي ســوف يكــون مليئــاً باإلنجــازات مــن خــالل بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء فــي ســبيل تحقيــق 

النجــاح المســتمر للشــركة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

       

                     

       الشيخ / علي عبداهلل الخليفة الصباح       

                                    رئيس مجلس اإلدارة
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الكويت في 11 فبراير 2019

إلى حضرات السادة المساهمين

شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع

تعهد مجلس االدارة
ــا تســتعرض  ــة، وأنه ــا بصــورة ســليمة وعادل ــم عرضه ــة للشــركة يت ــر المالي ــأن التقاري ــس إدارة الشــركة ب يتعهــد مجل
كافــة الجوانــب الماليــة للشــركة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية، كمــا أنــه يتــم إعدادهــا وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة 

المعتمــدة، وذلــك عــن البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

الشيخ/ علي العبداهلل الخليفة الصباح 

رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري

عضو مجلس اإلدارة 

 

السيدة/ تهاني مصلط العجمي 

عضو مجلس اإلدارة 
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القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:

تاريخ اإلنتخاب / 
تعيين أمين السر المؤهل العلمي  تصنيف العضو )تنفيذي/غير 

تنفيذي / مستقل(، أمين سر االسم

1 اغسطس 2017 بكالريوس عضو غير تنفيذي الشيخ/ علي عبداهلل الخليفة الصباح

1 اغسطس 2017 بكالريوس عضو غير تنفيذي الشيخ/ حمد مبارك جابر الصباح

1 اغسطس 2017 بكالريوس عضو تنفيذي السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 

1 اغسطس 2017 ماجستير عضو غير تنفيذي السيدة/ تهاني مصلط العجمي 

1 اغسطس 2017 بكالريوس عضو مستقل السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري 

1 اغسطس 2017 بكالريوس أمين سر السيد/ عبدالوهاب نبيل العريفان
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عقد مجلس إدارة الشركة 7 اجتماعات خالل السنة، وذلك من خالل البيان التالي :

عدد 
االجتماعات

اجتماع )7( 
 بتاريخ

18 /10 /29

اجتماع )6(  
 بتاريخ

18 /7/ 16

اجتماع )5(  
 بتاريخ

18 /5 /30

اجتماع )4( 
 بتاريخ

18 /5 /16

اجتماع )3( 
 بتاريخ

18/ 5/ 07

اجتماع )2( 
 بتاريخ

18 /3/ 14

اجتماع )1( 
 بتاريخ

18 /2 /06
اسم العضو

6    -    
الشيخ/ علي عبداهلل الخليفة الصباح

)رئيس مجلس اإلدارة(

7       
الشيخ/ حمد مبارك جابر الصباح 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

7       
السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 

)عضو ورئيس تنفيذي(

7       
السيدة/ تهاني مصلط العجمي

)عضو(

7       
السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري 

)عضو مستقل(

يقــوم أميــن الســر فــي شــركة أجيــال بــاألدوار الرئيســية التــي تســاعد فــي تحســين فاعليــة وكفــاءة إدارة اجتماعــات 
المجلــس، والتأكــد مــن تفعيــل القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا ومتابعتهــا علــى النحــو المنــوط بــه. ولتحقيــق هــذا يتــم 
اعــداد المحاضــر مــن خــالل تســجيل وتنســيق وحفــظ كل مــن محاضــر االجتماعــات وجــداول األعمــال والتقاريــر التــي 
يتــم تقديمهــا إلــى المجلــس فــي مــكان آمــن وتتضمــن كافــة المحاضــر )قائمــة الحاضريــن والغائبيــن، وقائمــة البنــود 
التــي تــم مناقشــتها، والتقاريــر المقدمــة، وأي اقتراحــات مقدمــة(. كمــا يتــم االحتفــاظ بســجل الجتماعــات المجلــس 
كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل قواعــد الحوكمــة. والتأكــد مــن أن هــذا الســجل والمحاضــر أو أي معلومــات أو وثائــق أخــرى 

تكــون متاحــة لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ويمكــن الوصــول إليهــا فــي أي وقــت.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد المهــام والمســؤوليات والواجبــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل 
اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للشــركة واعتمــاد السياســات واالجــراءات للجــان مجلــس اإلدارة وإدارات الشــركة ممــا 

يوضــح دور كل طــرف فــي الشــركة. 

السلطات والصالحيات المفوضة لإلدارة التنفيذية:
تنفيذ االستراتيجيات المرسومة من قبل مجلس اإلدارة.   . I  

II.   وضــع الخطــط التنفيذيــة ألهــداف اإلدارات المختلفــة وربــط هــذة الخطــط مــا بيــن اإلدارات بعضهــا البعــض   
وفــق الخطــة العامــة.

الرقابة على كافة األقسام والعاملين في الشركة.   .III  
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تنظيم العالقات بين مختلف األقسام في الشركة.  .IV  

إيجاد الحلول للمشكالت اإلدارية الداخلية والخارجية.   .V  
مراجعة اللوائح الداخلية المعمول بها في الشركة، وتعديلها وتعميمها على جميع العاملين في الشركة.  .VI  

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:
تخفيض مصاريف التمويل من خالل إعادة هيكلة القروض   . I  

التخارج الكلي من االستثمارات في االسهم.   . II  

تسويه مطالبات الضريبة مع وزارة المالية .  . III  

الحصول على رخصة بناء والبدء في مشروع األندلس.   . IV  

زيادة األنشطة والفعاليات التسويقية في مجمع أجيال.    . V  

يمارس مجلس اإلدارة مسئولياته من خالل ثالث لجان مبينة كالتالي:

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة المخاطر لجنة التدقيقاسم اللجنة 

تاريخ تشكيل 

اللجنة ومدتها 

01 اغسطس 2017
مدتها 3 سنوات

01 اغسطس 2017
مدتها 3 سنوات

01 اغسطس 2017
مدتها 3 سنوات

42  4عدد االجتماعات 

أعضاء اللجنة 

مع تحديد 

رئيسها

○  الشيخ/  حمد مبارك الصباح - رئيس 
اللجنة

○  السيدة/ تهاني مصلط العجمي - عضو
○   السيد/  محمد عبدالرزاق الكندري - 

عضو

○   السيدة/ تهاني مصلط العجمي - 
رئيس اللجنة

○   السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 
- عضو

○   السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري - 
عضو 

○   الشيخ/ حمد مبارك الصباح - رئيس 
اللجنة

○   السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش - 
عضو 

○   السيدة/ تهاني مصلط العجمي - 
عضو

مهام وإنجازات 

اللجنة خالل 

العام

بصــورة  الماليــة  البيانــات  ○   مراجعــة 
مراقبــي  مالحظــات  ودراســة  دوريــة 
الحســابات الخارجييــن علــى القوائــم 

للشــركة. الماليــة 

○   التوصيــة لمجلس اإلدارة بتعيين مراقبي 
الحســابات الخارجيين ومتابعة أدائهم

الداخلــي  التدقيــق  علــى  ○   اإلشــراف 
ــن وعــزل  ــة بتعيي فــي الشــركة والتوصي

الداخلــي. المدقــق 
بقوانيــن  الشــركة  التــزام  مــن  ○   التأكــد 

الرقابيــة. الجهــات  وتعليمــات 

○   التأكــد مــن اســتقاللية القائميــن  علــى 
إدارة المخاطــر

حــول  الدوريــة  التقاريــر  ○   إعــداد 
طبيعــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
الشــركة وتقديــم هــذة التقاريــر الــى 

مجلــس اإلدارة 

الدرجــات  ســلم  علــى  ○   الموافقــة 
الجديــد  الرواتــب  وهيــكل  الوظيفيــة 

○   تقييــم مجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس 
اإلدارة
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تتيــح الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات الالزمة لممارســة دورهــم الرقابي علــى اإلدارة التنفيذية. 
ويمكــن ترتيــب أي اجتماعــات يرغــب بهــا عضــو مجلــس اإلدارة مــع اإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل أميــن ســر المجلــس. ويتــم 
تشــجيع أعضــاء المجلــس وخاصــة األعضــاء المســتقلين علــى زيــارة الشــركة مــع أو بــدون وجــود اإلدارة العليــا. وعــالوة 
علــى ذلــك، إذا كان لــدى أعضــاء المجلــس أي استفســارات عــن أي معلومــات أو وثائــق فلهــم مطلــق الحريــة بالتنســيق مــع 

أميــن ســر المجلــس أوالً، ومــن خاللــه، يتــم التنســيق بيــن عضــو مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي ذات الصلــة.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــاً لتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال. وتــم 
االخــذ بعيــن االعتبــار الشــروط التاليــة بإختيــار أعضــاء اللجنــة:

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء   . I  

يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي من أعضاء المجلس   . II  

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أن يكون عضواً في اللجنة  . III  

الغــرض مــن هــذه اللجنــة هــو الحفــاظ علــى الموظفيــن المتميزيــن وتعزيــز والئهــم للشــركة وجــذب الموظفيــن مــن ذوي 
الخبــرات الفنيــة العاليــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للشــركة عــن طريــق القيــام بالمســؤوليات التاليــة:

وضع سياسات المكافآت واضحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية    . I  

II .   ضمــان اتســاق مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مــع المصالــح طويلــة األجــل للمســاهمين   
ضمــن إطــار مالئــم مــن الرقابــة.

إعداد تقرير سنوي عن مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  . III  

التوصية بتعيينات المناصب القيادية.  . IV  

المراجعة السنوية لإلحتياجات التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   . V  

يتضمــن التقريــر الســنوي المرفــوع للمســاهمين للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 تقريــر بمكافــآت مجلــس اإلدارة 
والجهــاز التنفيــذي لســنة 2018.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

تعهــدت اإلدارة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة كتابيــاً بــأن البيانــات الماليــة للشــركة يتــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة، 
ــر المحاســبة  ــق معايي ــد وف ــا تع ــج تشــغيلية، وإنه ــات ونتائ ــة للشــركة مــن بيان ــب المالي ــة الجوان ــا تســتعرض كاف وأنه
الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال. كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي المرفــوع للمســاهمين تعهــداً كتابيــاً مــن 

قبــل أعضــاء المجلــس بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.

ــن  ــم االخــذ بعي ــة أســواق المــال. وت ــاً لتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــق وفق ــة التدقي ــم تشــكيل لجن ت
ــة: ــار أعضــاء اللجن ــة بإختي ــار الشــروط التالي االعتب
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تشكيل اللجنة من ثالث أعضاء على األقل، على أن يكون واحداً من أعضائها عضوا مستقال.   . I  

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة عضواً في اللجنة.   . II  

يتقلد أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين رئاسة اللجنة.  . III  

IV .  يتعيــن أن يكــون مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــو واحــد علــى األقــل مــن ذوي المؤهــالت العلميــة و/أو الخبــرة   
العمليــة فــي المجــاالت المحاســبية والماليــة.

لــم يكــن هنــاك أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة ليتــم تضميــن بيــان يفصــل ويوضــح 
التوصيــات والســبب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة عــدم التقيــد بهــا.

ــة مراقــب الحســابات الخارجــي عــن  ــة اســواق المــال فــي التأكــد مــن اســتقاللية وحيادي ــادئ هيئ راعــت الشــركة مب
الشــركة ومجلــس إدارتهــا. وكأفضــل ممارســات الحوكمــة تقــوم الشــركة بتقييــم المراقــب الحســابات الخارجــي ســنوياً 
عــن طريــق آليــة معينــة تركــز علــى االداء واالحترافيــة واالســتقاللية والتأكــد مــن قيــام أعمــال مراقبــي الحســابات فــي 

الوقــت المناســب وتكــون تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
قامــت الشــركة بتعييــن مســئول لوحــدة إدارة المخاطــر علــى أن يكــون دوره متابعــة أعمــال إدارة المخاطــر فــي الشــركة. 
وعليــه تــم إعــداد تقييــم للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. ويتــم إطــالع مجلس اإلدارة على االســتراتيجيات والسياســات 
والممارســات المتبعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر بمنتهــى الوضــوح والشــفافية، تحــرص الشــركة علــى أن يتمتــع القائمــون 
علــى إدارة المخاطــر باإلســتقاللية التامــة عــن طريــق تبعيتهــم المباشــرة للجنــة المخاطــر فضــاًل عــن تمتعهــم بقــدر كاٍف 

مــن الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه دون منحهــم ســلطات وصالحيــات ماليــة.

تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر وفقــاً لتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال. وتــم االخــذ بعيــن 
ــة: ــار أعضــاء اللجن ــار الشــروط التاليــة بإختي االعتب

يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثالث أعضاء على أن يكون احد أعضائها من األعضاء المستقلين.   . I  

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضواً في اللجنة.   . II  

يتقلد أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين رئاسة لجنة إدارة المخاطر.  . III  

يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تشــمل جميــع أنشــطة الشــركة كمــا يُراعــى فــي الهيــكل التنظيمــي 
للشــركة مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة الرقابــة المزدوجــة. قــد تــم االســتعانة بمكتــب خارجــي للقيــام باعــداد تقريــر 
بانظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة )ICR( والــذي يتيــح للشــركة معرفــة جوانــب القصــور فــي االنظمة وطريقــة معالجتها.

وفقــاً لالئحــة التنفيذيــة لهيئــة أســواق المــال - الكتــاب 15 - المــادة 9-6، قامــت شــركة أجيــال بتكليــف مكتــب تدقيــق 
ــم أداء  ــة وتقيي ــم إجــراء مراجع ــه ت ــالث الســنوات الســابقة. وعلي ــي للث ــق الداخل ــم أداء وحــدة التدقي ــة وتقيي لمراجع
وحــدة التدقيــق الداخلــي بهــدف تقديــم تأكيــد بــأن وحــدة التدقيــق الداخلــي تُطبــق وتلتــزم بتعليمــات ومتطلبــات هيئــة 
ــأن أنشــطة  ــال باســتمرار ب ــات العمــل. تهــدف شــركة أجي ــاق أخالقي ــي وميث ــق الداخل ــر التدقي ــال ومعايي أســواق الم

التدقيــق الداخلــي لديهــا تحقــق قيمــة مضافــة للشــركة.
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اإلطار العام للتدقيق الداخلي:

قامــت لجنــة التدقيــق بتقييــم الحاجــة واألهميــة ونســبة التكاليــف إلــى المزايــا قبــل إتخــاذ قــرار بشــأن توفيــر وإنشــاء 
وظيفــة التدقيــق الداخلــي مــن داخــل الشــركة أو االســتعانة بالمكاتــب الخارجيــة - بالتعــاون مــع المصــادر مــن داخــل 
الشــركة للقيــام بمهامهــا. فقــررت اللجنــة اإلســتعانة بمكتــب خارجــي ليقــوم بأعمــال التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة 
بالتعــاون مــع مســئول التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة الــذي يقــوم بالتنســيق مــا بيــن الشــركة والمكتــب الخارجــي. تقــوم 
لجنــة التدقيــق باإلشــراف علــى اإلدارة الفعالــة لوظيفــة التدقيــق مــن خــالل التأكــد مــن ان خطــة التدقيــق الداخلــي 

تغطــي جميــع مجــاالت الشــركة. 

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية 

ميثاق السلوك واالخالق المهنية

تســــتمر شركة أجيال فــــي تطبيــــق قيــــم الحوكمــــة باعتبارهــــا مبــــادئ أساســــية وجــــزء هــــام مــن ثقافــــة الشركة. كما 
التزمــــت الشركة بتحقيــــق قيــــم الحوكمــــة فــــي أعلــــى مســــتوياتها، وتم إرســــاء هــذه القيــم ضمــــن عــدد مــن الركائــز 
وهي تطبيــق اإلجــراءات الكفيلــة بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وتطبيق سياســة اإلبــالغ التي تشجع الموظفـين 
على اإلبالغ عـــن أي شكوى لديهم بشـــأن سوء الســـلوك أو أي تصـــرف غيـــر قانونـــي أو مهني. يعتبــــر ميثــــاق الســــلوك 
واألخــــالق المهنيــــة أحــــد أهــــم مكونــــات منظومــــة الحوكمــــة لــــدى الشركة حيــــث يحــــرص مجلــــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــــة علــــى جــــودة االلتــــزام بذلــــك الميثــــاق ضمــــن ســــير األعمــــال اليوميــــة للشركة، وتعاملهــــا مــــع موظفيهــــا 

وعمالئهــــا وكافــــة الجهــــات األخــــرى المتعاملــــة مــع الشركة.

سياسة تعارض المصالح

يقــع تضــارب المصالــح عندمــا تتعــارض وتتضــارب المصلحــة الخاصــة لشــخص مســئول مــع مصلحــة الشــركة. تحــرص 
الشــركة فــــي جميــــع مراحــــل التعامــالت أن تكــون علــى أســاس العــــدل والمســــاواة واالنصــاف واالمانــة لتحقيق أقصى 
درجــات الشــفافية والموضوعيــة مــن خــالل تطبيــق سياســة تعــارض المصالــح، باإلضافــة إلــى تبنــي حزمــة مـــن النمــاذج 

اإلجرائية المنظمة لحاالت اإلفصاح عن حــــاالت تعــــارض المصالح المحتملة وآليــــة التعامــــل معهــــا. 

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قامت الشركة خالل السنة باإلفصاح عما يلي:
إعالن البيانات المالية المرحلية. 1  

إفصاح الشركة عن مساهميها ممن تصل ملكيتهم نسبة 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة.. 2  
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نتائج اجتماعات مجلس اإلدارة     . 3  

القضايا المتعلقة بالشركة     . 4  

إعالن عقد الجمعية العامة العادية   . 5  

إعادة هيكلة تسهيالت إئتمانية    . 6  

تواريخ استحقاق أسهم الشركة     . 7  

وضعــت الشــركة ســجاًل خاصــاً بإفصاحــات وتعهــدات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وهــو متاحــاً لإلطــالع 
عليــه مــن قبــل كافــة مســاهمي الشــركة دون رســم أو مقابــل، كمــا تلتــزم الشــركة بتحديــث بيانــات الســجل المذكــور 

وبشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذوي العالقــة.

أنشــأت الشــركة وحــدة تنظــم شــئون المســتثمرين فهــي مســئولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر 
الالزمــة للمســتثمرين المحتمليــن لهــا، والشــخص القائــم علــى أعمالهــا هــو رئيــس الحســابات ولكــن تحــت إشــراف 
الرئيــس التنفيــذي. كمــا تــم وضــع سياســات وإجــراءات لتتمتــع وحــدة شــؤون المســتثمرين باالســتقاللية المناســبة وعلى 

نحــو يتيــح لهــا توفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر فــي الوقــت المناســب وبشــكل دقيــق.

تســعى الشــركة االعتمــاد والتوســع فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات للتواصــل مــع المســاهمين والمســتثمرين 
وأصحــاب المصالــح، وذلــك مــن خــالل إنشــاء قســم مخصــص علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة لحوكمــة الشــركات. 
بحيــث يتــم عــرض كافــة المعلومــات والبيانــات الحديثــة التــي تســاعد المســاهمين، والمســتثمرين الحالييــن والمحتملين 

علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين 

تحــرص الشــركة فــي تطبيــق سياســة حقــوق المســاهمين علــى التأكــد مــن إمكانيــة حصــول المســاهمين فــي الوقــت 
المناســب علــى المعلومــات المتعلقــة بالشــركة بمــا فــي ذلــك األداء المالــي للشــركة، واألهــداف والخطــط اإلســتراتيجية 
والتطــورات الماليــة وحوكمــة الشــركة وتوجهــات الشــركة فيمــا يتصــل بالمخاطــر، وذلــك بغيــة تمكيــن المســاهمين مــن 

ممارســة حقوقهــم بطريقــة فعالــة، وإلتاحــة الفرصــة للمســاهمين والمســتثمرين للتفاعــل مــع الشــركة. 

إن لــدى الشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة تقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعدد 
األســهم المملوكــة لــكل منهــم، ويتــم التأشــير فــي ســجل المســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات المســجلة فيــه 
وفقــاً لمــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة المقاصــة مــن بيانــات، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة المقاصــة 

تزويــده ببيانــات مــن هــذا الســجل.

إن الشــركة تؤمــن بــأن حــق مشــاركة المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة، والتصويــت علــى قراراتهــا 
يعــد حقــاً أصيــاًل لكافــة المســاهمين دون النظــر إلــى اختــالف مســتوياتهم. توضــح سياســة حقــوق المســاهمين فــي 

الشــركة آليــة المشــاركة والتصويــت فــي االجتماعــات العامــة للمســاهمين.
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القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح
تتيــح الشــركة ألصحــاب المصالــح الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت المناســب بشــأن أعمــال الشــركة. وتتــاح 
ــم وجهــات نظرهــم بخصــوص قــرارات األعمــال بالشــركة. تحــث الشــركة  ــح لتقدي الفرصــة لكافــة أصحــاب المصال
أصحــاب المصالــح علــى إطــالع مجلــس إدارة الشــركة عــن أي ممارســات غيــر مالئمــة تماشــياً مــع سياســة االبــالغ.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين األداء
توفــر الشــركة التدريــب المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحالييــن ويخضــع هــؤالء للتقييــم الذاتــي 
ــس اإلدارة  ــق مجل ــن أن يواف ــي أو الخارجــي. يتعي ــب الداخل ــم مــن التدري ــد احتياجاته ــي الســنة بغــرض تحدي ــرة ف م
مســبقاً علــى أنشــطة التطويــر المهنيــة / الشــخصية لألعضــاء وبهــا تُعــد ميزانيــة التدريــب علــى أســاس هــذه الموافقــة.  

ــق مجموعــة مــن  ــى حــدى عــن طري ــس اإلدارة ككل وكل عضــو عل ــم مجل ــي فــي تقيي ــم الذات تســتخدم الشــركة التقيي
ــن أهــداف مرســومة ســلفاً،  ــه م ــا حقق ــرى مــدى م ــاء الســنة، لي ــد إنه ــه بع ــة ذات ــن العضــو بمراجع ــن م االســئلة تمك
ومــا هــي المخرجــات والمنتجــات التــي خــرج بهــا، ومــا هــي الصعوبــات التــي واجهتــه، وكيــف تغلــب عليهــا، ومــا مــدى 
تأثيرهــا فــي جــودة العمــل وإتقانــه، وكيــف يمكــن أخيــراً االســتفادة مــن هــذه العمليــة ليكــون العمــل أنجــح فــي المســتقبل 

بمجهــودات أقــل، وإنجــازات أكثــر إتقانــاً.

يحــرص مجلــس اإلدارة علــى تطويــر نظــم التقاريــر الداخليــة المتكاملــة لتكــون أداة تواصــل مختصــرة توضــح اآلليــات 
المرتبطــة باســتراتيجية وحوكمــة الشــركة وأدائهــا وتوقعــات أدائهــا فــي المســتقبل بمــا يســاهم فــي خلــق قيمــة علــى 
المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، لتســد الفجــوة بيــن المعلومــات التــي يتــم رفــع تقاريــر بهــا فــي الوقــت الحالــي 
مــن قبــل الشــركة والمعلومــات التــي يكــون المســتثمرين فــي حاجــة إليهــا إلجــراء تقييمــات بشــأن التوقعــات والقيــم 

المتعلقــة باالســتثمارات وخالفــه.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية 

تأخــذ الشــركة المســؤولية االجتماعيــة بعيــن االعتبــار لتحقيــق التــوازن بيــن األهــداف االجتماعيــة والبيئيــة مــع 
ــة تجــاه أصحــاب  ــاء بمســئولياتها االجتماعي ــا للوف ــك كجــزء مــن مبادراته ــر ذل ــة للشــركة، ويعتب األهــداف االقتصادي
المصالــح والموظفيــن والمجتمــع والبيئــة أثنــاء تنفيذهــا لهــذة األنشــطة. إن البرامــج واآلليــات التــي تســتخدمها الشــركة 

إلبــراز جهودهــا فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر هــي كالتالــي: 
المساهمة في توفير فرص عمل وتهيئة ظروف العمل المناسبة.    . I  
دعم وتشجيع العمالة الوطنية وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.    . II  

تقديم أنشطة الشركة بصورة تتفق مع الظروف االقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع.  . III  
حماية البيئة من التلوث والتدمير.  . IV  

المبادرة باألنشطة الخيرية.   . V  
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تقرير لجنة التدقيق  - للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

مقدمة
تتالف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء وهم :

الشيخ/ حمد مبارك الصباح - رئيس اللجنة  -  1  
السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري   -  2  

السيدة/ تهاني مصلط العجمي  -  3  

اجتماعات اللجنة وإنجازاتها 
قامــت لجنــة التدقيــق باإلجتمــاع بصــورة منتظمــة مــرة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر وكذلــك عنــد الحاجــة. قــام أميــن ســر 
اللجنــة بتدويــن محضــر اجتمــاع لــكل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة متضمنــا تقريــرا بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا. خــالل 

العــام قامــت اللجنــة بعقــد عــدد 4 اجتماعــات حيــث اشــتملت اهــم إنجــازات اللجنــة خــالل العــام علــى األمــور التاليــة:
○  ضمــان ســالمة، شــفافية وعدالــة التقاريــر الماليــة مــن خــالل مراجعــة القوائــم الماليــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة   

بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
ــم  ــد مــن عــدم قيامه ــم للتأك ــة أدائه ــن ومتابع ــي الحســابات الخارجيي ــن مراقب ــس اإلدارة بتعيي ــة لمجل ○  التوصي  

التدقيــق.  التــي تقتضيهــا مهنــة  إلــى الشــركة عــدا الخدمــات  بتقديــم خدمــات 
ــن مكتــب مــن الخــارج ليقــوم بأعمــال  ــة بتعيي ــي فــي الشــركة والتوصي ــق الداخل ــى أعمــال التدقي ○  اإلشــراف عل  

الشــركة.  فــي  الداخلــي  التدقيــق 
ــي، والتأكــد أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات  ــي ونتائــج تقاريــر التدقيــق الداخل ○  مراجعــة خطــط التدقيــق الداخل  

التقاريــر. هــذة  فــي  الــواردة  المالحظــات  بشــأن  الالزمــة  التصحيحيــة 
مراجعة السياسات واإلجراءات الداخلية إلدارات الشركة وضمان التزام الشركة بمتطلبات الجهات الرقابية  ○  

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.  ○  

رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة

مــن خــالل قيــام اللجنــة خــالل عــام 2018 بمتابعــة أعمــال التدقيــق الداخلــي المســتند إلــى تقييــم المخاطــر وكذلــك 
االشــراف والمتابعــة ألعمــال التدقيــق الداخلــي تعتقــد اللجنــة بــأن لــدى الشــركة بيئــة رقابيــة كافيــة وفعالــة حيــث لــم يســتدل 
خــالل العــام علــى أيــة فجــوات جوهريــة كمــا لــم يســتدل علــى أيــة إخفاقــات تذكــر فــي تطبيقــات نظــم الرقابــة الداخليــة 

ــة أصــول الشــركة وضمــان صحــة  ــة بمــا يكفــل حماي ــة الداخلي ــى تطبيــق نظــم الرقاب ــة عل لوحــظ حــرص اإلدارة التنفيذي
البيانــات الماليــة باإلضافــة إلــى حســن ســير العمليــات التشــغيلية للشــركة وكفــاءة جوانبهــا الماليــة واإلداريــة والمحاســبية. 

اســتمر التعــاون والتنســيق الممتــاز علــى المســتوى المهنــي والعملــي والــذي توطــد مــع المدقق الداخلي بعقــد اجتماعات 
منتظمــة لتبــادل المعلومــات حــول المســائل المتعلقــة بالتدقيــق والرقابــة اإلداريــة وإدارة المخاطــر. وتبــادل المدقــق 
الداخلــي واإلدارة التنفيذيــة االســتراتيجيات والخطــط الســنوية والتقاريــر الفرديــة بهــدف ضمــان تغطيــة الرقابــة 

اإلداريــة علــى نحــو يتســم بالكفــاءة ومعالجــة مواطــن الضعــف فيهــا.
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تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت - للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شــهد عــام 2018 مواجهــة شــركة أجيــال العديــد مــن التحديــات، الــوارد بيانهــا تفصيــاًل فــي كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة. 
وقــد اشــتمل عمــل اللجنــة الرئيســي هــذا العــام علــى اســتكمال وتنفيــذ مراجعــة حوافــز األعضــاء التنفيذييــن والرؤســاء 
التنفيذييــن التــي تــم مناقشــتها فــي العــام الماضــي. وتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان اســتمرار قــدرة المكافــآت 
فــي الشــركة علــى اجتــذاب المواهــب وتحفيزهــا واالحتفــاظ بهــا، والســماح للرؤســاء التنفيذييــن بقيــادة اســتراتيجية 

الشــركة علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء وهم: 

الشيخ/ حمد مبارك الصباح – رئيس اللجنة  .1  

السيدة/ تهاني مصلط العجمي  .2  

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش   .3  

يتنــاول هــذا التقريــر تفاصيــل مكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي شــركة أجيــال عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 
ــى 31 ديســمبر 2018.  2018 حت

يتمثــل الهــدف األساســي لشــركة أجيــال فــي خلــق قيمــة لمســاهميها. تبعــاً لذلــك، فقــد تــم منــح المكافــآت مــع وضــع 
األهــداف التاليــة فــي عيــن االعتبــار: 

○  التحقــق مــن تماشــي مكافــآت مجلــس اإلدارة مــع القطــاع الــذي تعمــل بــه الشــركة واإلنجــازات التــي قــام بهــا   
األداء. المجلــس، وقدرتهــا علــى تحفيــز 

○  اتســاق مكافــآت الجهــاز التنفيــذي بشــكل واضــح مــع حســن األداء فــي ضــوء مســتوى اإلقبــال علــى المخاطــر   
المناســب للشــركة كمــا هــو منصــوص فــي سياســة المكافــآت.

فــي 11 فبرايــر 2019، اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة دفــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ 40,000 دينــار كويتــي 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. وهــذا االقتــراح يخضــع لموافقــة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية 

لمســاهمي الشــركة.

فــي 11 فبرايــر 2019، اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة دفــع مكافــأة لكافــة موظفــي الجهــاز التنفيــذي مبلــغ 52,000 دينــار 
كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

 

 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. شركة
 

  البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 الرأي 
ار إليها معا بـ وشركتها التابعة )يش"( األمالشركة )" أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.لشركة  البيانات المالية المجمعةلقد دققنا 

والتدفقات  والدخل الشامل وبيانات الدخل 2018ديسمبر  31كما في  المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي"المجموعة"( 
، بما في ذلك البيانات المالية المجمعةحات حول للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاالمجمعة  والتغيرات في حقوق الملكية النقدية

  السياسات المحاسبية الهامة.ملخص 
 

 المجمع للمجموعةالمرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي  البيانات المالية المجمعةفي رأينا أن 
للمعايير الدولية  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا   المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي 2018ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي 
في في تقريرنا وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبق ا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

 المهنية األخالقيات لميثاق المجموعة عن مستقلون". ونحن البيانات المالية المجمعةعن تدقيق  الحسابات مراقبمسؤوليات " قسم
قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية وفقا  قد الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. و المهنيينللمحاسبين 

لنا عليها كافية ومناسبة لتقديم ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل
 أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

 
 أمور التدقيق الرئيسية

تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  مهمة في ت األكثر أهميةالمهني، هي تلك األمور التي كانفي حكمنا إن أمور التدقيق الرئيسية، 
 منفصلنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي للسنة الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيق

كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار وحول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها 
 تدقيقنا له.

 
م "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"، بما في ولياتنا المبينة في تقريرنا في قسؤلقد قمنا بالوفاء بمس

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر 
عمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج اجراءات أ

 تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساسا  يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. 
 
 
 تقييم العقارات االستثمارية (أ

 وهي مدرجة بالقيمة 2018ديسمبر  31كما في  موجوداتالمن إجمالي تمثل العقارات االستثمارية لدى المجموعة جزءا  جوهرياَ 
 وتستعين بمقيمين خارجيين لدعم هذه التقييم على أساس دوريتحدد إدارة المجموعة القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية  .العادلة

قيمة الرجة كبيرة على التقديرات واالفتراضات مثل وفق ا للقيمة العادلة يعتمد بد ةاالستثماري اتإن تقييم العقار. في نهاية السنة
إضافة إلى  .السابقةوالمعرفة بالسوق والمعامالت  واالستقرار المالي للمستأجرين ومعدالت اإلشغال ومعدالت الخصم يةيجاراإل

ا لما يرتبط بها من االحتمالية في التقد ذلك، يرات وحساسية التقييمات. تعتبر اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات ذات أهمية نظر 
وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، حددنا هذا  ةاالستثماري اتتقييم العقارإجراء ونظرا  لحجم وتعقيد 

عادلة ضمن يتم عرض سياسات المجموعة المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية وفقا  للقيمة ال األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
 حول البيانات المالية المجمعة.  2السياسات المحاسبية في اإليضاح 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
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  البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 الرأي 
ار إليها معا بـ وشركتها التابعة )يش"( األمالشركة )" أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.لشركة  البيانات المالية المجمعةلقد دققنا 

والتدفقات  والدخل الشامل وبيانات الدخل 2018ديسمبر  31كما في  المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي"المجموعة"( 
، بما في ذلك البيانات المالية المجمعةحات حول للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاالمجمعة  والتغيرات في حقوق الملكية النقدية

  السياسات المحاسبية الهامة.ملخص 
 

 المجمع للمجموعةالمرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي  البيانات المالية المجمعةفي رأينا أن 
للمعايير الدولية  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا   المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي 2018ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي 
في في تقريرنا وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبق ا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

 المهنية األخالقيات لميثاق المجموعة عن مستقلون". ونحن البيانات المالية المجمعةعن تدقيق  الحسابات مراقبمسؤوليات " قسم
قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية وفقا  قد الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. و المهنيينللمحاسبين 

لنا عليها كافية ومناسبة لتقديم ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل
 أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

 
 أمور التدقيق الرئيسية

تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  مهمة في ت األكثر أهميةالمهني، هي تلك األمور التي كانفي حكمنا إن أمور التدقيق الرئيسية، 
 منفصلنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي للسنة الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيق

كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار وحول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها 
 تدقيقنا له.

 
م "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"، بما في ولياتنا المبينة في تقريرنا في قسؤلقد قمنا بالوفاء بمس

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر 
عمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج اجراءات أ

 تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساسا  يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. 
 
 
 تقييم العقارات االستثمارية (أ

 وهي مدرجة بالقيمة 2018ديسمبر  31كما في  موجوداتالمن إجمالي تمثل العقارات االستثمارية لدى المجموعة جزءا  جوهرياَ 
 وتستعين بمقيمين خارجيين لدعم هذه التقييم على أساس دوريتحدد إدارة المجموعة القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية  .العادلة

قيمة الرجة كبيرة على التقديرات واالفتراضات مثل وفق ا للقيمة العادلة يعتمد بد ةاالستثماري اتإن تقييم العقار. في نهاية السنة
إضافة إلى  .السابقةوالمعرفة بالسوق والمعامالت  واالستقرار المالي للمستأجرين ومعدالت اإلشغال ومعدالت الخصم يةيجاراإل

ا لما يرتبط بها من االحتمالية في التقد ذلك، يرات وحساسية التقييمات. تعتبر اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات ذات أهمية نظر 
وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، حددنا هذا  ةاالستثماري اتتقييم العقارإجراء ونظرا  لحجم وتعقيد 

عادلة ضمن يتم عرض سياسات المجموعة المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية وفقا  للقيمة ال األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
 حول البيانات المالية المجمعة.  2السياسات المحاسبية في اإليضاح 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 المساهمينإلى حضرات السادة 
 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة

 
 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 

 
 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 
 )تتمة( تقييم العقارات االستثمارية (أ

 
 : ، من بين أمور أخرى، ما يليتتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها

قمنا بمراجعة االفتراضات والتقديرات التي وضعتها اإلدارة والمقيمون الخارجيون في التقييم ومدى مالئمة اّليات التقييم  -
 البيانات المستخدمة في التقييم. ومعقولية

منا بتقييم تحليل الحساسية التي قامت اإلدارة بإجرائه وذلك للتحقق من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة لالفتراضات ق  -
 .السابقةالرئيسية على القيمة العادلة للعقارات مثل إيرادات التأجير ومعدالت االشغال ومعدالت الخصم والمعامالت 

 ية وخبرة المقيمين الخارجيين. أخذنا في اعتبارنا موضوعية واستقالل -
حددنا أيضا  أنه تم توضيح االفتراضات الجوهرية وعدم التأكد من التقديرات بصورة مناسبة في إفصاحات الحساسية الواردة  -

 حول البيانات المالية المجمعة.  4في االيضاح رقم 
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة انخفاض قيمة (ب

يانات المالية المجمعة بالنسبة للب جوهريةالستثمار في الشركات الزميلة لالحصة في النتائج ذات الصلة و الدفتريةالقيمة  تعتبر
 الدفتريةالقيمة في  نتائج المجموعة. وتحدد المجموعة إذا ما كان يوجد أي مؤشرات على انخفاضللمجموعة وكذلك بالنسبة ل

االقتصادية أو السوقية أو  البيئةفي  عكسيةاالعتبار أي تغييرات جوهرية  وتأخذ هذه التقييمات فيالستثمارها في شركات زميلة. 
السياسات  تم عرض. حددنا هذا األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسيةفقد . وبالتالي، أو بيئة قطاع األعمال أو البيئة السياسية القانونية

  .البيانات المالية المجمعةحول  2زميلة ضمن اإليضاح ة شركفي ستثمار الالمتعلقة با المحاسبية
 

 :، من بين أمور أخرى، ما يليتتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها
 .الشركات الزميلة قيمة االستثمار فياعتبارات اإلدارة حول مؤشرات انخفاض قمنا بتقييم  -
أو  البيئة االقتصاديةسية في تغيرات جوهرية عك وأقيمة الفي وفي هذا الشأن، قمنا بتقييم ما إذا كان هناك أي انخفاض   -

تغيرات هيكلية في قطاع  وأالتي تعمل فيها الشركات الزميلة  أو بيئة قطاع األعمال أو البيئة السياسية القانونيةالسوقية أو 
في  تغيرات في البيئة السياسة التي تؤثر على أعمال الشركات الزميلة والتغيرات وأاألعمال الذي تعمل فيه الشركات الزميلة 

 الوضع المالي للشركات الزميلة.  
 

 حول البيانات المالية المجمعة. 5المجموعة في الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  اتاإلفصاحات المتعلقة باستثمار تم عرض
 

 2018 لسنةمدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير  يتكونإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. 

لقد حصلنا على تقرير مجلس  الحسابات حولها. مراقببخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير  ،2018لسنة  السنوي للمجموعة
 مراقببعد تاريخ تقرير  يالسنوالحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير  مراقبالشركة األم، قبل تاريخ تقرير إدارة 

 .الحسابات
 

 حولها.   نتيجة تدقيقأي نعبر عن  ولنولم إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةول تدقيق تقرير ح
 

 )تتمة( 2018مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى
إذا كانت  المبينة أعاله وتحديد ما المعلومات األخرى االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 

بشأنها.  أخطاء ماديةأثناء التدقيق أو وجود أي حسبما وصل إليه علمنا البيانات المالية المجمعة أو  مع ماديةغير متوافقة بصورة 
على المعلومات األخرى  في هذه المعلومات األخرى، استنادا  إلى األعمال التي قمنا بها أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود ما وإذا 

ما يستوجب إدراجه في . ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج تعين علينا ، فإنه يالحسابات مراقبتقرير التي حصلنا عليها 
 الشأن. تقريرنا فيما يتعلق بهذا

 
 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمةمسؤوليات اإلدارة 

وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة 
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن 

 الغش أو الخطأ.
 

أعمالها على أساس مبدأ  متابعةعلى  عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة
عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية  ،مناسبا  متى كان ذلك ، االستمرارية مع اإلفصاح

 راء. المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلج
 

 المالية للمجموعة.  البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  المسؤولين عن الحوكمةيتحمل 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
الغش  ناتجة عن مادية سواء كانتالخطاء األككل خالية من  البيانات المالية المجمعةإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن 

إال أنه  ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدالحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأك مراقبوإصدار تقرير  ،أو الخطأ
ا باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ  ضمن أن عملية التدقيق وفقا  لمعاييريال  التدقيق الدولية سوف تنتهي دائم 
إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على  ماديةطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر األخ

 . البيانات المالية المجمعةالقرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 

 المساهمينإلى حضرات السادة 
 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة

 
 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 

 
 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 
 )تتمة( تقييم العقارات االستثمارية (أ

 
 : ، من بين أمور أخرى، ما يليتتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها

قمنا بمراجعة االفتراضات والتقديرات التي وضعتها اإلدارة والمقيمون الخارجيون في التقييم ومدى مالئمة اّليات التقييم  -
 البيانات المستخدمة في التقييم. ومعقولية

منا بتقييم تحليل الحساسية التي قامت اإلدارة بإجرائه وذلك للتحقق من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة لالفتراضات ق  -
 .السابقةالرئيسية على القيمة العادلة للعقارات مثل إيرادات التأجير ومعدالت االشغال ومعدالت الخصم والمعامالت 

 ية وخبرة المقيمين الخارجيين. أخذنا في اعتبارنا موضوعية واستقالل -
حددنا أيضا  أنه تم توضيح االفتراضات الجوهرية وعدم التأكد من التقديرات بصورة مناسبة في إفصاحات الحساسية الواردة  -

 حول البيانات المالية المجمعة.  4في االيضاح رقم 
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة انخفاض قيمة (ب

يانات المالية المجمعة بالنسبة للب جوهريةالستثمار في الشركات الزميلة لالحصة في النتائج ذات الصلة و الدفتريةالقيمة  تعتبر
 الدفتريةالقيمة في  نتائج المجموعة. وتحدد المجموعة إذا ما كان يوجد أي مؤشرات على انخفاضللمجموعة وكذلك بالنسبة ل

االقتصادية أو السوقية أو  البيئةفي  عكسيةاالعتبار أي تغييرات جوهرية  وتأخذ هذه التقييمات فيالستثمارها في شركات زميلة. 
السياسات  تم عرض. حددنا هذا األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسيةفقد . وبالتالي، أو بيئة قطاع األعمال أو البيئة السياسية القانونية

  .البيانات المالية المجمعةحول  2زميلة ضمن اإليضاح ة شركفي ستثمار الالمتعلقة با المحاسبية
 

 :، من بين أمور أخرى، ما يليتتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها
 .الشركات الزميلة قيمة االستثمار فياعتبارات اإلدارة حول مؤشرات انخفاض قمنا بتقييم  -
أو  البيئة االقتصاديةسية في تغيرات جوهرية عك وأقيمة الفي وفي هذا الشأن، قمنا بتقييم ما إذا كان هناك أي انخفاض   -

تغيرات هيكلية في قطاع  وأالتي تعمل فيها الشركات الزميلة  أو بيئة قطاع األعمال أو البيئة السياسية القانونيةالسوقية أو 
في  تغيرات في البيئة السياسة التي تؤثر على أعمال الشركات الزميلة والتغيرات وأاألعمال الذي تعمل فيه الشركات الزميلة 

 الوضع المالي للشركات الزميلة.  
 

 حول البيانات المالية المجمعة. 5المجموعة في الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  اتاإلفصاحات المتعلقة باستثمار تم عرض
 

 2018 لسنةمدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير  يتكونإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. 

لقد حصلنا على تقرير مجلس  الحسابات حولها. مراقببخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير  ،2018لسنة  السنوي للمجموعة
 مراقببعد تاريخ تقرير  يالسنوالحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير  مراقبالشركة األم، قبل تاريخ تقرير إدارة 

 .الحسابات
 

 حولها.   نتيجة تدقيقأي نعبر عن  ولنولم إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةول تدقيق تقرير ح
 

 )تتمة( 2018مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى
إذا كانت  المبينة أعاله وتحديد ما المعلومات األخرى االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 

بشأنها.  أخطاء ماديةأثناء التدقيق أو وجود أي حسبما وصل إليه علمنا البيانات المالية المجمعة أو  مع ماديةغير متوافقة بصورة 
على المعلومات األخرى  في هذه المعلومات األخرى، استنادا  إلى األعمال التي قمنا بها أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود ما وإذا 

ما يستوجب إدراجه في . ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج تعين علينا ، فإنه يالحسابات مراقبتقرير التي حصلنا عليها 
 الشأن. تقريرنا فيما يتعلق بهذا

 
 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمةمسؤوليات اإلدارة 

وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة 
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن 

 الغش أو الخطأ.
 

أعمالها على أساس مبدأ  متابعةعلى  عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة
عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية  ،مناسبا  متى كان ذلك ، االستمرارية مع اإلفصاح

 راء. المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلج
 

 المالية للمجموعة.  البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  المسؤولين عن الحوكمةيتحمل 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
الغش  ناتجة عن مادية سواء كانتالخطاء األككل خالية من  البيانات المالية المجمعةإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن 

إال أنه  ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدالحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأك مراقبوإصدار تقرير  ،أو الخطأ
ا باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ  ضمن أن عملية التدقيق وفقا  لمعاييريال  التدقيق الدولية سوف تنتهي دائم 
إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على  ماديةطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر األخ

 . البيانات المالية المجمعةالقرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( ركةش
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 )تتمة(مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
ا مهنية  وحافظنا على  خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  الحيطة المهنيةكجزء من التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكام 

 بما يلي: 
 

  وتنفيذ  ووضعالغش أو الخطأ  ناتجة عنسواء كانت  البيانات المالية المجمعةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في
رأينا.  لتقديم أساس يمكننا من إبداء ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية  وكذلك المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق 
الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  خطأ مادي ناتج اكتشافإن مخاطر عدم 

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

 ولكن ليس لغرض إبداءمالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  لوضع ذات الصلة بعملية التدقيقأدوات الرقابة الداخلية  فهم 
 . المجموعةالرقابة الداخلية لدى  أدوات فعالية رأي حولال
 

 مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل ئتقييم مال
 اإلدارة. 

 

 أدلة التدقيق التي حصلنا  إلى والقيام، استنادا   ارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبيمة استخدام اإلدئالتوصل إلى مدى مال
حول قدرة  جوهريا  يثير شك ا  يمكن أنما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي  ، بتحديدعليها

إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  التوصلعلى متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة  المجموعة
أو تعديل رأينا في حالة  البيانات المالية المجمعةاإلفصاحات ذات الصلة في  ،الحسابات مراقبفي تقرير  نأخذ بعين االعتبار،

الحسابات. على  بمراقإلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير  تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةعدم 
عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  المجموعةالرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف 

 االستمرارية.
 

  البيانات تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
 تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. المجمعةالمالية 

 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
إلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة إبداء التوجيهات وا ونحن مسؤولون عنحول البيانات المالية المجمعة. 

 . عن رأي التدقيق فقطونتحمل المسؤولية 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 )تتمة(ات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة الحساب مراقبمسؤوليات 
حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  المسؤولين عن الحوكمةنتواصل مع إننا 

  يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.التي  في أدوات الرقابة الداخلية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية
 

ا  ا  المسؤولين عن الحوكمةنزود أيض  ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيض 
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات 

 ن ذلك مناسبا . الصلة، متى كا
 

بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات  المسؤولين عن الحوكمةومن خالل األمور التي يتم إبالغ 
الحسابات  مراقبالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير 

لخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جدا ، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما ا
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

 العامة له.
 

 األخرى ول المتطلبات القانونية والرقابيةتقرير ح
والبيانات الواردة في تقرير مجلس  البيانات المالية المجمعةحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن الشركة األم تفي رأينا أيضا  أن 

ا قد حصلنا على كافة المعلومات متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأنن إدارة الشركة األم المتعلقة بهذه البيانات المالية المجمعة
يتطلبها تتضمن جميع المعلومات التي  البيانات المالية المجمعةواإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن 

م التأسيس والنظا، وعقد والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1قانون الشركات رقم 
، وأنه قد أجري الجرد وفقا  لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم ، والتعديالت الالحقة لهمااألساسي للشركة األم

 التأسيس، أو لعقد والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1 تقع مخالفات لقانون الشركات رقم
 ا  له تأثير على وجه قد يكون 2018ديسمبر  31، خالل السنة المنتهية في والتعديالت الالحقة لهما ،ساسي للشركة األموالنظام األ

 المالي.  اأو مركزهالشركة األم على نشاط  ا  مادي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بدر عادل العبدالجادر
 فئة أ 207الحسابات رقم  يمراقبسجل 

 إرنست ويونغ 
 همالعيبان والعصيمي وشركا
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( ركةش
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 )تتمة(مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
ا مهنية  وحافظنا على  خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  الحيطة المهنيةكجزء من التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكام 

 بما يلي: 
 

  وتنفيذ  ووضعالغش أو الخطأ  ناتجة عنسواء كانت  البيانات المالية المجمعةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في
رأينا.  لتقديم أساس يمكننا من إبداء ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية  وكذلك المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق 
الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  خطأ مادي ناتج اكتشافإن مخاطر عدم 

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

 ولكن ليس لغرض إبداءمالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  لوضع ذات الصلة بعملية التدقيقأدوات الرقابة الداخلية  فهم 
 . المجموعةالرقابة الداخلية لدى  أدوات فعالية رأي حولال
 

 مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل ئتقييم مال
 اإلدارة. 

 

 أدلة التدقيق التي حصلنا  إلى والقيام، استنادا   ارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبيمة استخدام اإلدئالتوصل إلى مدى مال
حول قدرة  جوهريا  يثير شك ا  يمكن أنما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي  ، بتحديدعليها

إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  التوصلعلى متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة  المجموعة
أو تعديل رأينا في حالة  البيانات المالية المجمعةاإلفصاحات ذات الصلة في  ،الحسابات مراقبفي تقرير  نأخذ بعين االعتبار،

الحسابات. على  بمراقإلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير  تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةعدم 
عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  المجموعةالرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف 

 االستمرارية.
 

  البيانات تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
 تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. المجمعةالمالية 

 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
إلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة إبداء التوجيهات وا ونحن مسؤولون عنحول البيانات المالية المجمعة. 

 . عن رأي التدقيق فقطونتحمل المسؤولية 
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 الحسابات المستقل مراقبتقرير 
 المساهمينإلى حضرات السادة 

 أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

 )تتمة(ات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة الحساب مراقبمسؤوليات 
حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  المسؤولين عن الحوكمةنتواصل مع إننا 

  يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.التي  في أدوات الرقابة الداخلية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية
 

ا  ا  المسؤولين عن الحوكمةنزود أيض  ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيض 
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات 

 ن ذلك مناسبا . الصلة، متى كا
 

بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات  المسؤولين عن الحوكمةومن خالل األمور التي يتم إبالغ 
الحسابات  مراقبالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير 

لخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جدا ، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما ا
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

 العامة له.
 

 األخرى ول المتطلبات القانونية والرقابيةتقرير ح
والبيانات الواردة في تقرير مجلس  البيانات المالية المجمعةحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن الشركة األم تفي رأينا أيضا  أن 

ا قد حصلنا على كافة المعلومات متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأنن إدارة الشركة األم المتعلقة بهذه البيانات المالية المجمعة
يتطلبها تتضمن جميع المعلومات التي  البيانات المالية المجمعةواإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن 

م التأسيس والنظا، وعقد والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1قانون الشركات رقم 
، وأنه قد أجري الجرد وفقا  لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم ، والتعديالت الالحقة لهمااألساسي للشركة األم

 التأسيس، أو لعقد والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1 تقع مخالفات لقانون الشركات رقم
 ا  له تأثير على وجه قد يكون 2018ديسمبر  31، خالل السنة المنتهية في والتعديالت الالحقة لهما ،ساسي للشركة األموالنظام األ

 المالي.  اأو مركزهالشركة األم على نشاط  ا  مادي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بدر عادل العبدالجادر
 فئة أ 207الحسابات رقم  يمراقبسجل 

 إرنست ويونغ 
 همالعيبان والعصيمي وشركا

 
 
 

١٣ فبراير ٢٠١٩
الكويت
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بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

  المجمع الدخلبيان 
 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  2018 2017 
 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 

    

 2,455,850 2,334,540  إيرادات تأجير وخدمات 
 (1,027,907) (1,061,671)  مصروفات تشغيل عقارات

 

 ────── ────── 
 1,427,943 1,272,869  صافي إيرادات التأجير

 

 ────── ────── 
    

 (463,576) (1,266,151) 4 عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل
 2,525,292 2,467,629 5 حصة في نتائج شركات زميلة 

 2,164,782      - 6 استرداد موجودات مالية متاحة للبيع ربح بيع/
 (439,286)      -  خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل األرباح موجودات مالية مدرجة محققة من غير  خسائر
 (306,866) (47,844)  أو الخسائر

خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 (54,188) (128,916)  أو الخسائر

 99,700 150,186  إيرادات توزيعات أرباح
 

 ────── ────── 
 3,525,858 1,174,904  صافي إيرادات االستثمار

 

 ────── ────── 
 4,953,801 2,447,773  إجمالي إيرادات التشغيل 

 

 ────── ────── 
    

 (730,951) (761,505)  مصروفات إدارية 
 (18,371) (21,913)  قيمة مدينينمخصص انخفاض 

 

 ────── ────── 
 4,204,479 1,664,355  صافي إيرادات التشغيل

    
 69,885 93,184  إيرادات أخرى
 (678,761) 1,280,319 15 مصروفات قانونيةمطالبة برد/ )تحميل( 
 (467,534) (472,466)  تكاليف تمويل

 

 ────── ────── 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

 3,128,069 2,565,392  الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
    

 (79,855) (66,066)  ضريبة دعم العمالة الوطنية
 (5,957)     -  زكاة

 (40,000) (40,000) 13 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 ────── ────── 
 3,002,257 2,459,326  ربح السنة 

 

 ══════ ══════ 
    

 فلس 16.30 فلس 13.35 3 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 

 ══════ ══════ 
 

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان الدخل الشامل المجمع 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018 2017 
 دينار كويتي  دينار كويتي   
    

 3,002,257 2,459,326  السنةربح 
  ─────── ─────── 

    شاملة أخرى: إيرادات
ا إلى بيان الدخل المجمع في فترات      :قةالحبنود يتم )أو( قد يتم إعادة تصنيفها الحق 

    موجودات مالية متاحة للبيع:
 (662,118)     -  صافي التغير في القيمة العادلة -
 439,286     -   انخفاض القيمةالمحول إلى بيان الدخل المجمع من  -
 (2,869)     -  المحول إلى بيان الدخل المجمع  -

 (75,420) 25,694  تعديالت تحويل عمالت أجنبية لشركة زميلة
  ─────── ─────── 

 (301,121) 25,694  شاملة أخرى للسنة (خسائرإيرادات )
  ─────── ─────── 

 2,701,136 2,485,020  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ═══════ ═══════ 
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بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

  المجمع الدخلبيان 
 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  2018 2017 
 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 

    

 2,455,850 2,334,540  إيرادات تأجير وخدمات 
 (1,027,907) (1,061,671)  مصروفات تشغيل عقارات

 

 ────── ────── 
 1,427,943 1,272,869  صافي إيرادات التأجير

 

 ────── ────── 
    

 (463,576) (1,266,151) 4 عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل
 2,525,292 2,467,629 5 حصة في نتائج شركات زميلة 

 2,164,782      - 6 استرداد موجودات مالية متاحة للبيع ربح بيع/
 (439,286)      -  خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل األرباح موجودات مالية مدرجة محققة من غير  خسائر
 (306,866) (47,844)  أو الخسائر

خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 (54,188) (128,916)  أو الخسائر

 99,700 150,186  إيرادات توزيعات أرباح
 

 ────── ────── 
 3,525,858 1,174,904  صافي إيرادات االستثمار

 

 ────── ────── 
 4,953,801 2,447,773  إجمالي إيرادات التشغيل 

 

 ────── ────── 
    

 (730,951) (761,505)  مصروفات إدارية 
 (18,371) (21,913)  قيمة مدينينمخصص انخفاض 

 

 ────── ────── 
 4,204,479 1,664,355  صافي إيرادات التشغيل

    
 69,885 93,184  إيرادات أخرى
 (678,761) 1,280,319 15 مصروفات قانونيةمطالبة برد/ )تحميل( 
 (467,534) (472,466)  تكاليف تمويل

 

 ────── ────── 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

 3,128,069 2,565,392  الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
    

 (79,855) (66,066)  ضريبة دعم العمالة الوطنية
 (5,957)     -  زكاة

 (40,000) (40,000) 13 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 ────── ────── 
 3,002,257 2,459,326  ربح السنة 

 

 ══════ ══════ 
    

 فلس 16.30 فلس 13.35 3 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 

 ══════ ══════ 
 

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان الدخل الشامل المجمع 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018 2017 
 دينار كويتي  دينار كويتي   
    

 3,002,257 2,459,326  السنةربح 
  ─────── ─────── 

    شاملة أخرى: إيرادات
ا إلى بيان الدخل المجمع في فترات      :قةالحبنود يتم )أو( قد يتم إعادة تصنيفها الحق 

    موجودات مالية متاحة للبيع:
 (662,118)     -  صافي التغير في القيمة العادلة -
 439,286     -   انخفاض القيمةالمحول إلى بيان الدخل المجمع من  -
 (2,869)     -  المحول إلى بيان الدخل المجمع  -

 (75,420) 25,694  تعديالت تحويل عمالت أجنبية لشركة زميلة
  ─────── ─────── 

 (301,121) 25,694  شاملة أخرى للسنة (خسائرإيرادات )
  ─────── ─────── 

 2,701,136 2,485,020  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة

24

بيان المركز المالي المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
التقرير السنوي ٢٠١٧

23

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

 بيان الدخل الشامل المجمع 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017 2016 
 دينار كويتي  دينار كويتي   
    

 1,491,383 3,002,257  ربح السنة
  ─────── ─────── 

    خسائر شاملة أخرى:
بنود يتم )أو( قد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى بيان الدخل المجمع في فترات 

    :الحقة
    موجودات مالية متاحة للبيع:

      - (662,118)  صافي التغير في القيمة العادلة -
      - 439,286   انخفاض القيمةالمحول إلى بيان الدخل المجمع من  -
      - (2,869)  المحول إلى بيان الدخل المجمع  -

      - (75,420)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية لشركة زميلة
  ─────── ─────── 

      - (301,121)  خسائر شاملة أخرى للسنة
  ─────── ─────── 

 1,491,383 2,701,136  اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 
  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2017ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2017 

 دينار كويتي
2016 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 67,048 44,697   أثاث ومعدات

 64,514,500 64,376,000 4  عقارات استثمارية 
 61,918,745 64,784,892 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,855,426 2,190,439 6  موجودات مالية متاحة للبيع

   

─────── ─────── 
   131,396,028 129,355,719 

   

─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 ً  76,040 122,231   مدينون ومدفوعات مقدما
 260,412 1,450,234 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000 1,000,000 8  وديعة محددة األجل
 754,747 962,775   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,535,240 2,091,199 

   

─────── ─────── 
 131,446,918 134,931,268   الموجودات مجموع

   

═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 17,640,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430 9  عالوة إصدار أسهم
 513,503 826,310 10  احتياطي قانوني 

 329,872 642,679 11  احتياطي عام 
 37,213 37,213   احتياطي خيارات أسهم 

 2,562,298 1,680,298 12  فائض رأس المال
 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة

 254,113 28,412   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار

 - (75,420)   احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 45,743,624 48,120,267   أرباح محتفظ بها

   ─────── ─────── 
 118,079,290 120,780,426   إجمالي حقوق الملكية

   ─────── ─────── 
     مطلوبات غير متداولة

 104,660 137,762   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 250,249 245,864 15  ومصروفات مستحقةدائنون 

 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة
  

 ─────── ─────── 
  

 10,383,626 10,354,909 
   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,012,719 3,767,216 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   3,767,216 3,012,719 
   ─────── ─────── 

 13,367,628 14,150,842   إجمالي المطلوبات
   ─────── ─────── 

 131,446,918 134,931,268   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   ═══════ ═══════ 
 

 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بيان المركز المالي المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2017ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2017 

 دينار كويتي
2016 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 67,048 44,697   أثاث ومعدات

 64,514,500 64,376,000 4  عقارات استثمارية 
 61,918,745 64,784,892 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,855,426 2,190,439 6  موجودات مالية متاحة للبيع

   

─────── ─────── 
   131,396,028 129,355,719 

   

─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 ً  76,040 122,231   مدينون ومدفوعات مقدما
 260,412 1,450,234 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000 1,000,000 8  وديعة محددة األجل
 754,747 962,775   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,535,240 2,091,199 

   

─────── ─────── 
 131,446,918 134,931,268   الموجودات مجموع

   

═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 17,640,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430 9  عالوة إصدار أسهم
 513,503 826,310 10  احتياطي قانوني 

 329,872 642,679 11  احتياطي عام 
 37,213 37,213   احتياطي خيارات أسهم 

 2,562,298 1,680,298 12  فائض رأس المال
 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة

 254,113 28,412   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار

 - (75,420)   احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 45,743,624 48,120,267   أرباح محتفظ بها

   ─────── ─────── 
 118,079,290 120,780,426   إجمالي حقوق الملكية

   ─────── ─────── 
     مطلوبات غير متداولة

 104,660 137,762   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 250,249 245,864 15  ومصروفات مستحقةدائنون 

 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة
  

 ─────── ─────── 
  

 10,383,626 10,354,909 
   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,012,719 3,767,216 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   3,767,216 3,012,719 
   ─────── ─────── 

 13,367,628 14,150,842   إجمالي المطلوبات
   ─────── ─────── 

 131,446,918 134,931,268   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   ═══════ ═══════ 
 

 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

8 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2018ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 44,697 24,530   أثاث ومعدات

 64,376,000 63,462,636 4  عقارات استثمارية 
 64,784,892 66,885,395 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,190,439      - 6  موجودات مالية متاحة للبيع

 
  ─────── ─────── 

   130,372,561 131,396,028 
 

  ─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 122,231 174,661   مدينون ومدفوعات مقدما  
 1,450,234 2,417,921 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000      - 8  وديعة محددة األجل
 962,775 1,389,149   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,981,731 3,535,240 
   ─────── ─────── 

 134,931,268 134,354,292   الموجوداتمجموع 
 

  ═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 18,522,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430   عالوة إصدار أسهم
 826,310 1,082,849 10   إجبارياحتياطي 
 642,679 899,218 11   اختيارياحتياطي 

 37,213    -   احتياطي خيارات أسهم 
 1,680,298 759,234 12  فائض رأس المال

 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة
 28,412    -   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار
 (75,420) (49,726)   تحويل عمالت أجنبيةاحتياطي 

 48,120,267 50,094,927   أرباح مرحلة
   ─────── ─────── 

 120,780,426 122,307,169   إجمالي حقوق الملكية
   ─────── ─────── 

     مطلوبات غير متداولة
 137,762 164,685   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 245,864 259,963 15  مستحقةدائنون ومصروفات 
 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة

   ─────── ─────── 
   10,424,648 10,383,626 

   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,767,216 1,622,475 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   1,622,475 3,767,216 

   

─────── ─────── 
 14,150,842 12,047,123   إجمالي المطلوبات

   

─────── ─────── 
 134,931,268 134,354,292   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

   

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 



التقرير السنوي ٢٠١٨

25

التقرير السنوي ٢٠١٧

23

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

 بيان الدخل الشامل المجمع 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017 2016 
 دينار كويتي  دينار كويتي   
    

 1,491,383 3,002,257  ربح السنة
  ─────── ─────── 

    خسائر شاملة أخرى:
بنود يتم )أو( قد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى بيان الدخل المجمع في فترات 

    :الحقة
    موجودات مالية متاحة للبيع:

      - (662,118)  صافي التغير في القيمة العادلة -
      - 439,286   انخفاض القيمةالمحول إلى بيان الدخل المجمع من  -
      - (2,869)  المحول إلى بيان الدخل المجمع  -

      - (75,420)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية لشركة زميلة
  ─────── ─────── 

      - (301,121)  خسائر شاملة أخرى للسنة
  ─────── ─────── 

 1,491,383 2,701,136  اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 
  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2017ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2017 

 دينار كويتي
2016 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 67,048 44,697   أثاث ومعدات

 64,514,500 64,376,000 4  عقارات استثمارية 
 61,918,745 64,784,892 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,855,426 2,190,439 6  موجودات مالية متاحة للبيع

   

─────── ─────── 
   131,396,028 129,355,719 

   

─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 ً  76,040 122,231   مدينون ومدفوعات مقدما
 260,412 1,450,234 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000 1,000,000 8  وديعة محددة األجل
 754,747 962,775   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,535,240 2,091,199 

   

─────── ─────── 
 131,446,918 134,931,268   الموجودات مجموع

   

═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 17,640,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430 9  عالوة إصدار أسهم
 513,503 826,310 10  احتياطي قانوني 

 329,872 642,679 11  احتياطي عام 
 37,213 37,213   احتياطي خيارات أسهم 

 2,562,298 1,680,298 12  فائض رأس المال
 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة

 254,113 28,412   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار

 - (75,420)   احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 45,743,624 48,120,267   أرباح محتفظ بها

   ─────── ─────── 
 118,079,290 120,780,426   إجمالي حقوق الملكية

   ─────── ─────── 
     مطلوبات غير متداولة

 104,660 137,762   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 250,249 245,864 15  ومصروفات مستحقةدائنون 

 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة
  

 ─────── ─────── 
  

 10,383,626 10,354,909 
   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,012,719 3,767,216 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   3,767,216 3,012,719 
   ─────── ─────── 

 13,367,628 14,150,842   إجمالي المطلوبات
   ─────── ─────── 

 131,446,918 134,931,268   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   ═══════ ═══════ 
 

 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بيان المركز المالي المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2017ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2017 

 دينار كويتي
2016 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 67,048 44,697   أثاث ومعدات

 64,514,500 64,376,000 4  عقارات استثمارية 
 61,918,745 64,784,892 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,855,426 2,190,439 6  موجودات مالية متاحة للبيع

   

─────── ─────── 
   131,396,028 129,355,719 

   

─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 ً  76,040 122,231   مدينون ومدفوعات مقدما
 260,412 1,450,234 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000 1,000,000 8  وديعة محددة األجل
 754,747 962,775   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,535,240 2,091,199 

   

─────── ─────── 
 131,446,918 134,931,268   الموجودات مجموع

   

═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 17,640,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430 9  عالوة إصدار أسهم
 513,503 826,310 10  احتياطي قانوني 

 329,872 642,679 11  احتياطي عام 
 37,213 37,213   احتياطي خيارات أسهم 

 2,562,298 1,680,298 12  فائض رأس المال
 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة

 254,113 28,412   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار

 - (75,420)   احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 45,743,624 48,120,267   أرباح محتفظ بها

   ─────── ─────── 
 118,079,290 120,780,426   إجمالي حقوق الملكية

   ─────── ─────── 
     مطلوبات غير متداولة

 104,660 137,762   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 250,249 245,864 15  ومصروفات مستحقةدائنون 

 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة
  

 ─────── ─────── 
  

 10,383,626 10,354,909 
   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,012,719 3,767,216 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   3,767,216 3,012,719 
   ─────── ─────── 

 13,367,628 14,150,842   إجمالي المطلوبات
   ─────── ─────── 

 131,446,918 134,931,268   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   ═══════ ═══════ 
 

 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

جمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
حقوق الملكية الم

بيان التغيرات في 

ضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإلي

شركة أجيال العقارية الترفيهية 
ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة

 
 

 

ضاحات المرفقة من 
إن اإلي

1 
إلى 

23
 

تشكل جزء
 ا  

من هذه البيانات المالية المجمعة.
 

 

9 
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
 

للسنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
2018

 
  

س
رأ

المال 
 

عالوة 
صدار  

إ
 

أسهم 
 

احتياطي 
قانوني 

 
احتياطي 
اختياري
  

احتياطي 
خيارات 
االسهم 

 

ض 
فائ

 
س 

رأ
المال 
 

أسهم 
خزينة 
 

احتياطي 
التغيرات 

المتراكمة في 
القيمة العادلة 

 

أثر التغير في 
السياسة 

المحاسبية 
للعقارات 

االستثمارية
 

  
احتياطي 

تحويل عمالت 
أجنبية

 
أرباح

 
محتفظ بها

 
مجموع 

 
حقوق الملكية

 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

دينار كويتي 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2018
 

18,522,000
 

5,199,430
 

826,310
 

642,679
 

37,213
 

1,680,298
 

(319,250)
 

28,412
 

46,118,487
 

(75,420)
 

48,120,267
 

120,780,426
 

التأثير على تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

9 
في 

1 
يناير 

2018
 

ضاح 
)إي

2.3
) 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(28,412)
 

-    
 

-    
 

28,412
 

-    
 

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
صيد معاد إدراجه في 

ر
1 

يناير 
2018

 
18,522,000

 
5,199,430

 
826,310

 
642,679

 
37,213

 
1,680,298

 
(319,250)

 
-    

 
46,118,487

 
(75,420)

 
48,148,679

 
120,780,426

 
ربح السنة 

  
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
2,459,326

 
2,459,326

 
إيرادات شاملة أخرى للسنة

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
25,694

 
-    

 
25,694

 
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

إجمالي اإليرادات
 

)الخسائر(
 

الشاملة للسنة
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

- 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
25,694

 
2,459,326

 
2,485,020

 
رد خيارات أسهم خالل السنة 

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(37,213)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(37,213)

 
ضاح 

توزيعات أرباح مدفوعة )إي
13

) 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(921,064)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-   

 
-   

 
(921,064)

 
المحول إلى االحتياطيات

 
-    

 
-    

 
256,539

 
256,539

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-   

 
(513,078)

 
-   

 
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

كما 
في 

31
 

ديسمبر 
2018
  

18,522,000
 

5,199,430
 

1,082,849
 

899,218
 

-   
 

759,234
 

(319,250)
 

-   
 

46,118,487
 

(49,726)
 

50,094,927
 

122,307,169
 

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2017

 
17,640,000

 
5,199,430

 
513,503

 
329,872

 
37,213

 
2,562,298

 
(319,250)

 
254,113

 
46,118,487

 
-    

 
45,743,624

 
118,079,290

 
ربح السنة

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-    

 
3,002,257

 
3,002,257

 
خسائر شاملة أخرى للسنة

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(225,701)

 
-     

 
 (75,420)

 
-    

 
(301,121)

 
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

إجمالي
 

)الخسائر( 
اإليرادات الشاملة 

للسنة 
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(225,701)
 

-    
 

 (75,420)
 

3,002,257
 

2,701,136
 

صدار أسهم منحة
إ

 
882,000

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(882,000)

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
المحول إلى االحتياطيات 

 
-    

 
-    

 
312,807

 
312,807

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(625,614)

 
-    

 
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

كما 
في 

31
 

ديسمبر
 

2017
 

18,522,000
 

5,199,430
 

826,310
 

642,679
 

37,213
 

1,680,298
 

(319,250)
 

28,412
 

46,118,487
 

(75,420)
 

48,120,267
 

120,780,426
 

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
 

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

8 
 

 بيان المركز المالي المجمع
 2018ديسمبر  31كما في 

 اتإيضاح  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 44,697 24,530   أثاث ومعدات

 64,376,000 63,462,636 4  عقارات استثمارية 
 64,784,892 66,885,395 5  استثمار في شركات زميلة 
 2,190,439      - 6  موجودات مالية متاحة للبيع

 
  ─────── ─────── 

   130,372,561 131,396,028 
 

  ─────── ─────── 
     موجودات متداولة 

 122,231 174,661   مدينون ومدفوعات مقدما  
 1,450,234 2,417,921 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,000,000      - 8  وديعة محددة األجل
 962,775 1,389,149   أرصدة لدى البنوك ونقد

   ─────── ─────── 
   3,981,731 3,535,240 
   ─────── ─────── 

 134,931,268 134,354,292   الموجوداتمجموع 
 

  ═══════ ═══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 18,522,000 18,522,000 9  رأس المال

 5,199,430 5,199,430   عالوة إصدار أسهم
 826,310 1,082,849 10   إجبارياحتياطي 
 642,679 899,218 11   اختيارياحتياطي 

 37,213    -   احتياطي خيارات أسهم 
 1,680,298 759,234 12  فائض رأس المال

 (319,250) (319,250) 14  أسهم خزينة
 28,412    -   احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 46,118,487 46,118,487    ةاستثماري اتأثر التغير في السياسة المحاسبية لعقار
 (75,420) (49,726)   تحويل عمالت أجنبيةاحتياطي 

 48,120,267 50,094,927   أرباح مرحلة
   ─────── ─────── 

 120,780,426 122,307,169   إجمالي حقوق الملكية
   ─────── ─────── 

     مطلوبات غير متداولة
 137,762 164,685   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 245,864 259,963 15  مستحقةدائنون ومصروفات 
 10,000,000 10,000,000 16  دائنو مرابحة

   ─────── ─────── 
   10,424,648 10,383,626 

   

─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 3,767,216 1,622,475 15  دائنون ومصروفات مستحقة
   

─────── ─────── 
   1,622,475 3,767,216 

   

─────── ─────── 
 14,150,842 12,047,123   إجمالي المطلوبات

   

─────── ─────── 
 134,931,268 134,354,292   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

   

═══════ ═══════ 
 
 
 
 
   

 الشيخ/ علي العبد هللا الخليفة الصباح 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ حمد مبارك جابر األحمد الصباح  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة

26

 ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة أجيال العقارية الترفيهية 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

10 
 

 بيان التدفقات النقدية المجمع 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 
2018 

 دينار كويتي
2017 
 كويتيدينار 

    أنشطة التشغيل 
 3,002,257 2,459,326  ربح السنة
    بصافي التدفقات النقدية: السنةلمطابقة ربح  تعديالت

 463,576 1,266,151 4 عقارات استثماريةل التغير في القيمة العادلة
 (2,525,292) (2,467,629) 5 حصة في نتائج شركات زميلة 

 (2,164,782)    -  مالية متاحة للبيعاسترداد موجودات  ربح بيع/
 439,286    -  خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةخسائر غير محققة من 
 306,866 47,844  االرباح أو الخسائر

خالل خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 54,188 128,916  االرباح أو الخسائر

 (99,700) (150,186)  ايرادات توزيعات ارباح 
 (26,562) (11,171)  إيرادات فوائد

 (1,100)    -  ربح بيع أثاث ومعدات
 36,445 31,319  استهالك 

 45,820 45,447  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 18,371 21,913  مخصص انخفاض قيمة مدينين

 467,534 472,466  تكاليف تمويل 
    - (37,213)   أسهمرد خيارات 

  ─────── ─────── 
  1,807,183 16,907 

    التعديالت على رأس المال العامل: 
 (64,562) (74,343)  ومدفوعات مقدما  مدينون  
 752,301 (2,122,393)  دائنون ومصروفات مستحقة  
  ─────── ─────── 

 704,646 (389,553)  الناتجة من أنشطة التشغيل )المستخدمة في( التدفقات النقدية
 (12,718) (18,524)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة

  ─────── ─────── 
 691,928 (408,077)  الناتجة من أنشطة التشغيل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار 

 (14,094) (11,152)  إضافات إلى أثاث ومعدات
 (325,076) (352,787) 4 إضافات إلى عقارات استثمارية

 (416,275) (317,863) 5 إضافات إلى استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع 
 611,037 1,120,992  األرباح أو الخسائر

     - (75,000)  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 1,100     -  بيع أثاث ومعداتمتحصالت من 

 2,869     -  استرداد موجودات مالية متاحة للبيع متحصالت من بيع/
     - 710,683 5 زميلة شركاتمن  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 99,700 150,186  إيرادات توزيعات أرباح
     - 1,000,000  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 26,562 11,171  إيرادات فوائد مستلمة
  ─────── ─────── 

 (14,177) 2,236,230  أنشطة االستثمار)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 
 (2,189) (929,313)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (467,534) (472,466)  تكاليف تمويل مدفوعة 

  ─────── ─────── 
 (469,723) (1,401,779)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

  ─────── ─────── 
    

 208,028 426,374  صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد 
    

 754,747 962,775  بداية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقد في 
  ─────── ─────── 

 962,775 1,389,149   نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقد في 
  ═══════ ═══════ 

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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  معلومات حول الشركة 1
 

تها التابعة وشرك ("الشركة األم") ع.ش.م.ك.شركة أجيال العقارية الترفيهية تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة ل
 فيالصادر وفقا  لقرار مجلس اإلدارة  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في "المجموعة"(  ـ)يشار إليهما مع ا ب

 لجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. يحق ل .2019فبراير  11 
 

 . 1996أكتوبر  26هي شركة مساهمة عامة كويتية تم تسجيلها وتأسيسها في الكويت بتاريخ الشركة األم إن 
 

 فيما يلي أنشطة الشركة األم:
  العقارية بما في ذلك بيع وشراء االراضي والعقارات وتأجيرها واستئجارها داخل وخارج الكويت األنشطةتنفيذ كافة. 
 كافة مشاريع المباني والعقارات بما في ذلك اقامة المجمعات السكنية وصيانة تنفيذ. 
  السياحية ومقار االقامة الخاصة والمنشآتاقامة االسواق التجارية والمراكز الترفيهية. 
 واالستثمار في أسهم الشركات  بناء المطلوبة للمشاريع العقاريةتنفيذ كافة اعمال المقاوالت والمتاجرة في مواد ال

 .األم الشركةلمشاريع التي لها نفس أغراض وا
 الوكالةبصورة مباشرة او عن طريق وتنفيذها  على حد سواء اعداد الدراسات للمشاريع العقارية العامة أو الخاصة. 
 التي تساعدها على تحقيق اغراضها. ادارة العقارات داخل او خارج الكويت وتنفيذ االعمال 
 أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه  األم للشركةيجوز او لحساب الغير. كما  ادارة المحافظ العقارية لحسابها

مع االشخاص والشركات والمؤسسات والهيئات التي تتولى ادارة او تقوم بأعمال ذات أغراض مماثلة أو التي تعاونها 
 . االلتحاق بهاها او ئعلى تحقيق أغراضها او االندماج معها او شرا

 

 .بورصة الكويتفي إن أسهم الشركة األم مدرجة 
 

وعنوانها البريدي هو ص.ب.  ،2، مكتب رقم 26برج الحمراء، الطابق رقم في الرئيسي المسجل  األم يقع مكتب الشركة
  الكويت. 13085الصفاة  22448

 
 السياسات المحاسبية الهامة 2
 

  أساس اإلعداد 2.1
 

 بيان االلتزام 
 البيانات المالية المجمعة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد

 

  العرضأساس 
وجودات المالية والمالعقارات االستثمارية  قياسشمل لي البيانات المالية المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل تم إعداد
 .وفقا  للقيمة العادلةاألرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل المدرجة 

  
ا تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل  العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.  أيض 

 
 أساس التجميع 2.2

 
 . 2018ديسمبر  31كما في تها التابعة وشركشركة األم للتتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 

 

تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر 
فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، 

 تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
  سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(؛
 الشركة المستثمر فيها؛ تعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في 
 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها 

 

بصفة عامة، هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة 
المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة 

  والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:



التقرير السنوي ٢٠١٨

27

 ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة أجيال العقارية الترفيهية 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. ا  تشكل جزء 23إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 
2018 

 دينار كويتي
2017 
 كويتيدينار 

    أنشطة التشغيل 
 3,002,257 2,459,326  ربح السنة
    بصافي التدفقات النقدية: السنةلمطابقة ربح  تعديالت

 463,576 1,266,151 4 عقارات استثماريةل التغير في القيمة العادلة
 (2,525,292) (2,467,629) 5 حصة في نتائج شركات زميلة 

 (2,164,782)    -  مالية متاحة للبيعاسترداد موجودات  ربح بيع/
 439,286    -  خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةخسائر غير محققة من 
 306,866 47,844  االرباح أو الخسائر

خالل خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 54,188 128,916  االرباح أو الخسائر

 (99,700) (150,186)  ايرادات توزيعات ارباح 
 (26,562) (11,171)  إيرادات فوائد

 (1,100)    -  ربح بيع أثاث ومعدات
 36,445 31,319  استهالك 

 45,820 45,447  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 18,371 21,913  مخصص انخفاض قيمة مدينين

 467,534 472,466  تكاليف تمويل 
    - (37,213)   أسهمرد خيارات 

  ─────── ─────── 
  1,807,183 16,907 

    التعديالت على رأس المال العامل: 
 (64,562) (74,343)  ومدفوعات مقدما  مدينون  
 752,301 (2,122,393)  دائنون ومصروفات مستحقة  
  ─────── ─────── 

 704,646 (389,553)  الناتجة من أنشطة التشغيل )المستخدمة في( التدفقات النقدية
 (12,718) (18,524)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة

  ─────── ─────── 
 691,928 (408,077)  الناتجة من أنشطة التشغيل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار 

 (14,094) (11,152)  إضافات إلى أثاث ومعدات
 (325,076) (352,787) 4 إضافات إلى عقارات استثمارية

 (416,275) (317,863) 5 إضافات إلى استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع 
 611,037 1,120,992  األرباح أو الخسائر

     - (75,000)  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 1,100     -  بيع أثاث ومعداتمتحصالت من 

 2,869     -  استرداد موجودات مالية متاحة للبيع متحصالت من بيع/
     - 710,683 5 زميلة شركاتمن  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 99,700 150,186  إيرادات توزيعات أرباح
     - 1,000,000  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 26,562 11,171  إيرادات فوائد مستلمة
  ─────── ─────── 

 (14,177) 2,236,230  أنشطة االستثمار)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 
 (2,189) (929,313)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (467,534) (472,466)  تكاليف تمويل مدفوعة 

  ─────── ─────── 
 (469,723) (1,401,779)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

  ─────── ─────── 
    

 208,028 426,374  صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد 
    

 754,747 962,775  بداية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقد في 
  ─────── ─────── 

 962,775 1,389,149   نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقد في 
  ═══════ ═══════ 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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  معلومات حول الشركة 1
 

تها التابعة وشرك ("الشركة األم") ع.ش.م.ك.شركة أجيال العقارية الترفيهية تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة ل
 فيالصادر وفقا  لقرار مجلس اإلدارة  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في "المجموعة"(  ـ)يشار إليهما مع ا ب

 لجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. يحق ل .2019فبراير  11 
 

 . 1996أكتوبر  26هي شركة مساهمة عامة كويتية تم تسجيلها وتأسيسها في الكويت بتاريخ الشركة األم إن 
 

 فيما يلي أنشطة الشركة األم:
  العقارية بما في ذلك بيع وشراء االراضي والعقارات وتأجيرها واستئجارها داخل وخارج الكويت األنشطةتنفيذ كافة. 
 كافة مشاريع المباني والعقارات بما في ذلك اقامة المجمعات السكنية وصيانة تنفيذ. 
  السياحية ومقار االقامة الخاصة والمنشآتاقامة االسواق التجارية والمراكز الترفيهية. 
 واالستثمار في أسهم الشركات  بناء المطلوبة للمشاريع العقاريةتنفيذ كافة اعمال المقاوالت والمتاجرة في مواد ال

 .األم الشركةلمشاريع التي لها نفس أغراض وا
 الوكالةبصورة مباشرة او عن طريق وتنفيذها  على حد سواء اعداد الدراسات للمشاريع العقارية العامة أو الخاصة. 
 التي تساعدها على تحقيق اغراضها. ادارة العقارات داخل او خارج الكويت وتنفيذ االعمال 
 أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه  األم للشركةيجوز او لحساب الغير. كما  ادارة المحافظ العقارية لحسابها

مع االشخاص والشركات والمؤسسات والهيئات التي تتولى ادارة او تقوم بأعمال ذات أغراض مماثلة أو التي تعاونها 
 . االلتحاق بهاها او ئعلى تحقيق أغراضها او االندماج معها او شرا

 

 .بورصة الكويتفي إن أسهم الشركة األم مدرجة 
 

وعنوانها البريدي هو ص.ب.  ،2، مكتب رقم 26برج الحمراء، الطابق رقم في الرئيسي المسجل  األم يقع مكتب الشركة
  الكويت. 13085الصفاة  22448

 
 السياسات المحاسبية الهامة 2
 

  أساس اإلعداد 2.1
 

 بيان االلتزام 
 البيانات المالية المجمعة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد

 

  العرضأساس 
وجودات المالية والمالعقارات االستثمارية  قياسشمل لي البيانات المالية المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل تم إعداد
 .وفقا  للقيمة العادلةاألرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل المدرجة 

  
ا تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل  العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.  أيض 

 
 أساس التجميع 2.2

 
 . 2018ديسمبر  31كما في تها التابعة وشركشركة األم للتتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 

 

تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر 
فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، 

 تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
  سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(؛
 الشركة المستثمر فيها؛ تعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في 
 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها 

 

بصفة عامة، هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة 
المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة 

  والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة

28

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( أساس التجميع 2.2
  المستثمر فيهاحاملي األصوات اآلخرين في الشركة الترتيب التعاقدي القائم مع 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 
تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود 

ثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل ال
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج 

لبيانات ابيعها خالل السنة في  الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو
 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. المالية المجمعة

 
ألخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير بند من بنود اإليرادات الشاملة ا تتعلق األرباح أو الخسائر وكل

أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المسيطرة حتى إن 
م استبعاد مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويت للشركات التابعة المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية

وق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحق
 بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.

 
 يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

 
ستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص غير إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها ت

المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقق أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع. ويتم تسجيل 
في بنود  عيد تصنيف أي حصةالمقابل المستلم وأي استثمار محتفظ به في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. كما ت

مسجلة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل الشامل المجمع أو األرباح المحتفظ بها حسبما هو مالئم وحسبما 
 تقتضي الضرورة إذا قامت المجموعة مباشرة ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

 
 المالية المجمعة: اتالتابعة المتضمنة في البيان ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 
 األنشطة الرئيسية % الفعلية حصة الملكية التأسيسبلد  اسم الشركة

  2018 2017  
 خدمات ترفيهية %97 %98 الكويت شركة الحمراء للسينما ش.م.ك. )مقفلة(

 
في الشركة أعاله. وعليه، تم إعداد البيانات المالية المجمعة على هذا  %100تمتلك الشركة األم فعليا  حصة ملكية بنسبة 

باسم أطراف ذات عالقة كأمناء إال إن الشركة األم هي المالك ( %3 :2017) %2 بنسبةاألساس. تم تسجيل نسبة الملكية 
 .%100من حصة الملكية بنسبة  المستفيد

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3

 
والمعيار الدولي اإليرادات من عقود مع العمالء،  15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ألول مرة  المجموعةتقوم 

تنفيذ هذه  المجموعةوالتي تتطلب التطبيق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، قررت  األدوات المالية 9للتقارير المالية 
يرات بالتطبيق المبكر ألي معايير او تفس المجموعةالمعايير بأثر رجعي جزئي وفقا لما تسمح به أحكام هذه المعايير. لم تقم 

 أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
 

والمعيار  9المالية  تقاريرنتيجة تطبيقها للمعيار الدولي لل للمجموعةوفيما يلي التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية 
 : 15الدولي للتقارير المالية 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 اإليرادات من عقود مع العمالء  15المعيار الدولي للتقارير المالية 
يناير  1" اعتبارا من اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةقامت 
 18ومعيار المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء  11محل معيار المحاسبة الدولي  15. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 2018

في  ، ما لم تكن تلك العقود تقعاإليرادات الناتجة عن العقود مع عمالءى كافة والتفسيرات ذات الصلة وينطبق عل اإليرادات
يطرح المعيار الجديد نموذج مكون من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من عقود مع   .نطاق معايير أخرى

 المجموعةتعكس المقابل الذي تتوقع اإليرادات بقيمة يتم االعتراف ب، 15موجب المعيار الدولي للتقارير المالية عمالء. ب
يستبعد هذا المعيار الجديد أشكال عدم التوافق ونقاط الضعف في  الحصول عليه مقابل نقل بضائع أو تقديم خدمات للعميل.

متطلبات اإليرادات السابقة كما يقدم إطار عمل أكثر قوة لمعالجة قضايا اإليرادات وتحسين درجة المقارنة لممارسات تحقق 
 إليرادات بين الشركات والقطاعات ونطاقات االختصاص واألسواق الرأسمالية.ا
 

باستخدام طريقة التأثير المتراكم )النموذج المعدل بأثر رجعي(  15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةقامت 
 (.2018يناير  1 وتسجيل تأثير التطبيق المبدئي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق المبدئي )أي،

 
التي تنتج من عقود التأجير  التأجير والخدمات ذات الصلةتنتج بصفة أساسية من إيرادات  المجموعةنظرا  ألن إيرادات 

ي على وليس له أي تأثير ماد للمجموعةفي السياسات المحاسبية أي تغيير ، فإن تطبيق هذا المعيار لم يؤد إلى التشغيلي
 .المجمعة للمجموعةالبيانات المالية 

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

. يجمع المعيار الدولي 2018يناير  1الذي يسري اعتبارا  من  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
متطلبات تحقق وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة  9للتقارير المالية 

 األدوات المالية: التحقق والقياس.  39ار المحاسبة الدولي التحوط. يحل هذا المعيار محل معي
 

فيما يتعلق بتطبيق هذا المعيار طبقا لما هو مسموح  2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة للسنة المالية 
ال تعكس متطلبات  2017ديسمبر  31في األحكام االنتقالية للمعيار. وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة للسنة المنتهية في 

 . 2018ديسمبر  31وليست قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتهية في  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

وفئات القياس الجديدة  39يوضح الجدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2018يناير  1للموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في  9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

2018  

التصنيف األصلي 
وفقا لمعيار المحاسبة 

 39الدولي 

التصنيف الجديد 
وفقا للمعيار الدولي 

  9للتقارير المالية 

القيمة الدفترية 
االصلية وفقا لمعيار 

 39محاسبة الدولي ال
إعادة قياس خسائر 

 االئتمان المتوقعة 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقا للمعيار الدولي 

 9للتقارير المالية 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    

 الموجودات المالية 
     

استثمارات في أسهم 
 متاحة للبيع غير مسعرة 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 2,190,439 -      2,190,439 الخسائر 

صناديق ومحافظ 
  مدارة

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 1,450,234 -      1,450,234 الخسائر 
 122,231 -      122,231 التكلفة المطفأة  قروض ومدينون مدينون 

أرصدة لدى البنوك 
 962,775 -      962,775 التكلفة المطفأة  قروض ومدينون  ونقد

 1,000,000 -      1,000,000 التكلفة المطفأة قروض ومدينون ودائع ألجل
      المطلوبات المالية 

 10,000,000 -      10,000,000 التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  دائنو مرابحة 
ومصروفات  دائنون
 4,013,080 -      4,013,080 التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  مستحقة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( أساس التجميع 2.2
  المستثمر فيهاحاملي األصوات اآلخرين في الشركة الترتيب التعاقدي القائم مع 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 
تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود 

ثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل ال
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج 

لبيانات ابيعها خالل السنة في  الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو
 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. المالية المجمعة

 
ألخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير بند من بنود اإليرادات الشاملة ا تتعلق األرباح أو الخسائر وكل

أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المسيطرة حتى إن 
م استبعاد مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويت للشركات التابعة المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية

وق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحق
 بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.

 
 يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

 
ستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص غير إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها ت

المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقق أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع. ويتم تسجيل 
في بنود  عيد تصنيف أي حصةالمقابل المستلم وأي استثمار محتفظ به في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. كما ت

مسجلة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل الشامل المجمع أو األرباح المحتفظ بها حسبما هو مالئم وحسبما 
 تقتضي الضرورة إذا قامت المجموعة مباشرة ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

 
 المالية المجمعة: اتالتابعة المتضمنة في البيان ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 
 األنشطة الرئيسية % الفعلية حصة الملكية التأسيسبلد  اسم الشركة

  2018 2017  
 خدمات ترفيهية %97 %98 الكويت شركة الحمراء للسينما ش.م.ك. )مقفلة(

 
في الشركة أعاله. وعليه، تم إعداد البيانات المالية المجمعة على هذا  %100تمتلك الشركة األم فعليا  حصة ملكية بنسبة 

باسم أطراف ذات عالقة كأمناء إال إن الشركة األم هي المالك ( %3 :2017) %2 بنسبةاألساس. تم تسجيل نسبة الملكية 
 .%100من حصة الملكية بنسبة  المستفيد

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3

 
والمعيار الدولي اإليرادات من عقود مع العمالء،  15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ألول مرة  المجموعةتقوم 

تنفيذ هذه  المجموعةوالتي تتطلب التطبيق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، قررت  األدوات المالية 9للتقارير المالية 
يرات بالتطبيق المبكر ألي معايير او تفس المجموعةالمعايير بأثر رجعي جزئي وفقا لما تسمح به أحكام هذه المعايير. لم تقم 

 أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
 

والمعيار  9المالية  تقاريرنتيجة تطبيقها للمعيار الدولي لل للمجموعةوفيما يلي التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية 
 : 15الدولي للتقارير المالية 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 اإليرادات من عقود مع العمالء  15المعيار الدولي للتقارير المالية 
يناير  1" اعتبارا من اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةقامت 
 18ومعيار المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء  11محل معيار المحاسبة الدولي  15. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 2018

في  ، ما لم تكن تلك العقود تقعاإليرادات الناتجة عن العقود مع عمالءى كافة والتفسيرات ذات الصلة وينطبق عل اإليرادات
يطرح المعيار الجديد نموذج مكون من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من عقود مع   .نطاق معايير أخرى

 المجموعةتعكس المقابل الذي تتوقع اإليرادات بقيمة يتم االعتراف ب، 15موجب المعيار الدولي للتقارير المالية عمالء. ب
يستبعد هذا المعيار الجديد أشكال عدم التوافق ونقاط الضعف في  الحصول عليه مقابل نقل بضائع أو تقديم خدمات للعميل.

متطلبات اإليرادات السابقة كما يقدم إطار عمل أكثر قوة لمعالجة قضايا اإليرادات وتحسين درجة المقارنة لممارسات تحقق 
 إليرادات بين الشركات والقطاعات ونطاقات االختصاص واألسواق الرأسمالية.ا
 

باستخدام طريقة التأثير المتراكم )النموذج المعدل بأثر رجعي(  15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةقامت 
 (.2018يناير  1 وتسجيل تأثير التطبيق المبدئي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق المبدئي )أي،

 
التي تنتج من عقود التأجير  التأجير والخدمات ذات الصلةتنتج بصفة أساسية من إيرادات  المجموعةنظرا  ألن إيرادات 

ي على وليس له أي تأثير ماد للمجموعةفي السياسات المحاسبية أي تغيير ، فإن تطبيق هذا المعيار لم يؤد إلى التشغيلي
 .المجمعة للمجموعةالبيانات المالية 

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

. يجمع المعيار الدولي 2018يناير  1الذي يسري اعتبارا  من  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
متطلبات تحقق وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة  9للتقارير المالية 

 األدوات المالية: التحقق والقياس.  39ار المحاسبة الدولي التحوط. يحل هذا المعيار محل معي
 

فيما يتعلق بتطبيق هذا المعيار طبقا لما هو مسموح  2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة للسنة المالية 
ال تعكس متطلبات  2017ديسمبر  31في األحكام االنتقالية للمعيار. وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة للسنة المنتهية في 

 . 2018ديسمبر  31وليست قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتهية في  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

وفئات القياس الجديدة  39يوضح الجدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2018يناير  1للموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في  9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

2018  

التصنيف األصلي 
وفقا لمعيار المحاسبة 

 39الدولي 

التصنيف الجديد 
وفقا للمعيار الدولي 

  9للتقارير المالية 

القيمة الدفترية 
االصلية وفقا لمعيار 

 39محاسبة الدولي ال
إعادة قياس خسائر 

 االئتمان المتوقعة 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقا للمعيار الدولي 

 9للتقارير المالية 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    

 الموجودات المالية 
     

استثمارات في أسهم 
 متاحة للبيع غير مسعرة 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 2,190,439 -      2,190,439 الخسائر 

صناديق ومحافظ 
  مدارة

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 1,450,234 -      1,450,234 الخسائر 
 122,231 -      122,231 التكلفة المطفأة  قروض ومدينون مدينون 

أرصدة لدى البنوك 
 962,775 -      962,775 التكلفة المطفأة  قروض ومدينون  ونقد

 1,000,000 -      1,000,000 التكلفة المطفأة قروض ومدينون ودائع ألجل
      المطلوبات المالية 

 10,000,000 -      10,000,000 التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  دائنو مرابحة 
ومصروفات  دائنون
 4,013,080 -      4,013,080 التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  مستحقة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 28,412قد أدى إلى زيادة األرباح المرحلة بمبلغ  2018يناير  1كما في  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إن 
 دينار كويتي كما يلي: 28,412دينار كويتي وانخفاض في احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بمبلغ 

 

 

 التغيرات المتراكمة
 في القيمة العادلة 

 دينار كويتي
 أرباح مرحلة
 دينار كويتي

   

)كما  2017ديسمبر  31كما في  39الرصيد الختامي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 48,120,267 28,412 هو مدرج في األصل(

   التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
ادلة من بالقيمة العاستثمارات في أسهم معاد تصنيفيها من المتاحة للبيع إلى المدرجة 

 28,412       (28,412) خالل األرباح أو الخسائر
 

─────── ─────── 
معاد  –( 2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 48,148,679     - إدراجه
 ═══════ ═══════ 

 
 :9المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات 

 
 )أ( التصنيف والقياس

مبدئيا  بقياس األصل المالي وفقا  المجموعة ، تقوم9للمعيار الدولي للتقارير المالية  باستثناء بعض األرصدة المدينة وطبقا  
 لمالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.للقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حالة األصل ا

 
، يتم قياس أدوات الدين المالية الحقا  وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يستند التصنيف إلى معيارين: نموذج أعمال  أو التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات أصل المبلغ 

 " على أصل المبلغ القائم )"معيار اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة"(.فقطوالفائدة 
 

، قامت المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتوصلت إلى أن هذه بالنسبة لألرصدة المدينة
استنادا إلى نموذج األعمال الذي يتم  9األدوات سيتم تصنيفها كمدرجة بالتكلفة المطفأة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

نقدية التعاقدية التي تستوفي معيار اختبار مدفوعات أصل المبلغ االحتفاظ باألصل المالي من خالله لتحصيل التدفقات ال
 . 9. وبالتالي، ال ضرورة إلعادة تصنيف هذه األدوات عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية والفائدة فقط

 
لم تختار  حقوق الملكية التيتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أدوات 

، وعلى نحو غير قابل لإللغاء، القيام بتصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل أو االنتقال المجموعة، عند التحقق المبدئي
اإليرادات الشاملة األخرى. تتضمن هذه الفئة أيضا  أدوات الدين التي تعجز خصائص تدفقاتها النقدية عن استيفاء معيار 

فقط أو ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه إما تحصيل التدفقات النقدية  والفائدة أصل المبلغوعات مدف
، تم تصنيف أسهم المجموعة 39التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها. وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

، يتم إعادة تصنيف االحتياطي المتاح 9تقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية كموجودات مالية متاحة للبيع. عند االن
 1للبيع المتعلق بتلك األسهم والذي تم تسجيله سابقا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى المتراكمة إلى أرباح مرحلة كما في 

 .2018يناير 
 

، وتم تطبيقه بعد ذلك بأثر رجعي 2018يناير  1التطبيق المبدئي،  تم إجراء تقييم نموذج أعمال المجموعة كما في تاريخ
.  تم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية 2018يناير  1على الموجودات المالية التي لم يتم عدم تحققها قبل 

ق المبدئي ق والظروف كما في تاريخ التحقالتعاقدية من أدوات الدين تتضمن المبالغ األساسية والفوائد فقط استنادا  إلى الحقائ
 للموجودات. 

 
لم يطرأ أي تغير على طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية لدى المجموعة بصورة كبيرة عنها ضمن متطلبات معيار 

ت معيار المحاسبة ، وفقا لما هو وارد على نحو مماثل في متطلبا9. ويلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 39المحاسبة الدولي 
، بمعاملة مطلوبات المقابل المحتمل كأدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج التغييرات في القيمة العادلة في 39الدولي 

 . المجمع بيان الدخل
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2

 



التقرير السنوي ٢٠١٨
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
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 )تتمة( األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 28,412قد أدى إلى زيادة األرباح المرحلة بمبلغ  2018يناير  1كما في  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إن 
 دينار كويتي كما يلي: 28,412دينار كويتي وانخفاض في احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بمبلغ 

 

 

 التغيرات المتراكمة
 في القيمة العادلة 

 دينار كويتي
 أرباح مرحلة
 دينار كويتي

   

)كما  2017ديسمبر  31كما في  39الرصيد الختامي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 48,120,267 28,412 هو مدرج في األصل(

   التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
ادلة من بالقيمة العاستثمارات في أسهم معاد تصنيفيها من المتاحة للبيع إلى المدرجة 

 28,412       (28,412) خالل األرباح أو الخسائر
 

─────── ─────── 
معاد  –( 2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 48,148,679     - إدراجه
 ═══════ ═══════ 

 
 :9المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات 

 
 )أ( التصنيف والقياس

مبدئيا  بقياس األصل المالي وفقا  المجموعة ، تقوم9للمعيار الدولي للتقارير المالية  باستثناء بعض األرصدة المدينة وطبقا  
 لمالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.للقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حالة األصل ا

 
، يتم قياس أدوات الدين المالية الحقا  وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يستند التصنيف إلى معيارين: نموذج أعمال  أو التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات أصل المبلغ 

 " على أصل المبلغ القائم )"معيار اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة"(.فقطوالفائدة 
 

، قامت المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتوصلت إلى أن هذه بالنسبة لألرصدة المدينة
استنادا إلى نموذج األعمال الذي يتم  9األدوات سيتم تصنيفها كمدرجة بالتكلفة المطفأة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

نقدية التعاقدية التي تستوفي معيار اختبار مدفوعات أصل المبلغ االحتفاظ باألصل المالي من خالله لتحصيل التدفقات ال
 . 9. وبالتالي، ال ضرورة إلعادة تصنيف هذه األدوات عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية والفائدة فقط

 
لم تختار  حقوق الملكية التيتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أدوات 

، وعلى نحو غير قابل لإللغاء، القيام بتصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل أو االنتقال المجموعة، عند التحقق المبدئي
اإليرادات الشاملة األخرى. تتضمن هذه الفئة أيضا  أدوات الدين التي تعجز خصائص تدفقاتها النقدية عن استيفاء معيار 

فقط أو ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه إما تحصيل التدفقات النقدية  والفائدة أصل المبلغوعات مدف
، تم تصنيف أسهم المجموعة 39التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها. وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

، يتم إعادة تصنيف االحتياطي المتاح 9تقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية كموجودات مالية متاحة للبيع. عند االن
 1للبيع المتعلق بتلك األسهم والذي تم تسجيله سابقا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى المتراكمة إلى أرباح مرحلة كما في 

 .2018يناير 
 

، وتم تطبيقه بعد ذلك بأثر رجعي 2018يناير  1التطبيق المبدئي،  تم إجراء تقييم نموذج أعمال المجموعة كما في تاريخ
.  تم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية 2018يناير  1على الموجودات المالية التي لم يتم عدم تحققها قبل 

ق المبدئي ق والظروف كما في تاريخ التحقالتعاقدية من أدوات الدين تتضمن المبالغ األساسية والفوائد فقط استنادا  إلى الحقائ
 للموجودات. 

 
لم يطرأ أي تغير على طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية لدى المجموعة بصورة كبيرة عنها ضمن متطلبات معيار 

ت معيار المحاسبة ، وفقا لما هو وارد على نحو مماثل في متطلبا9. ويلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 39المحاسبة الدولي 
، بمعاملة مطلوبات المقابل المحتمل كأدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج التغييرات في القيمة العادلة في 39الدولي 

 . المجمع بيان الدخل
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4
التغير عقد التأجير و كما ينبغي على المستأجرين إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة

في مدفوعات التأجير المستقبلية الناتجة من التغير في معدالت أو مؤشرات السوق المستخدمة في تحديد تلك المدفوعات(. ويقوم 
المستأجر بصورة عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل المرتبط بحق االستخدام. لم يطرأ تغير 

عن طريقة المحاسبة المطبقة حالي ا طبق ا  16على طريقة المحاسبة للمؤجرين طبق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية  جوهري
. سيواصل المؤجرون تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام مبدأ التصنيف نفسه الوارد في معيار 17لمعيار المحاسبة الدولي 

من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي. كما يتطلب المعيار  والتمييز بين نوعين 17المحاسبة الدولي 
من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر تفصيال  وشمولية من تلك التي يتم تقديمها طبق ا  16الدولي للتقارير المالية 
. 2019يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16مالية . يسري المعيار الدولي للتقارير ال17لمعيار المحاسبة الدولي 

. ويستطيع المستأجر االختيار ما 15يسمح بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
الية لمعدل بأثر رجعي. تسمح األحكام االنتقبين تطبيق المعيار إما باستخدام طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي أو التطبيق ا

 16، سوف تواصل الشركة تقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقارير المالية 2018في عام بالمعيار ببعض اإلعفاءات.  
 على بياناتها المالية.

 
 ول.والتنقيحات والتعديالت سارية المفعيتم إدراج إفصاحات إضافية في البيانات المالية عندما تصبح هذه المعايير وف س

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.5

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من  – اإليراداتب االعتراف
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة عن البضاعة او الخدمات إلى العميل لقاء مبلغ يعكس 

عمل الى أنها ت المجموعةأحقيتها في الحصول عليه مقابل تلك البضاعة او الخدمات. انتهت  المجموعةالمقابل الذي تتوقع 
 كوكيل في جميع ترتيبات إيراداتها. 

 
 يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات: 

 
  القسط الثابت  على أساس للعقارات االستثمارية التأجير التشغيلي عقوديتم المحاسبة عن إيرادات التأجير التي تنشأ من

 على مدارة عقد التأجير.
 في استالم المدفوعات.  المجموعةق يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت ح 
  د عتبارها تأثيرات المقابل المتغير ووجود بنوفي ا المجموعةعند تحديد سعر المعامالت المتعلقة بتقديم الخدمات، تأخذ

تيجة أي تأثيرات ن المجموعةالمستحق إلى العميل )إن وجد(. ال تواجه  التمويل الجوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل
 كوكيل في كافة ترتيبات إيراداتها.  المجموعة تعملاالعتبارات حيث أن  هذه

 

  2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى  –االعتراف باإليرادات 
قياس اإليرادات بصورة موثوق منها.  وإمكانيةللمجموعة اإليرادات إلى مدي احتمال تحقق منافع اقتصادية ب يتم االعتراف

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم باستثناء الخصومات.
 

 يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات: 
 

 التأجيرإيرادات 
التشغيلي لعقارات استثمارية على أساس القسط الثابت على يتم المحاسبة عن إيرادات اإليجارات الناتجة من عقود التأجير 

 مدى فترة عقد التأجير.
 

 إيرادات توزيعات األرباح
 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم دفعات األرباح.

 
 الضرائب

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
من ربح السنة وفقا  لطريقة االحتساب المعدلة استنادا   %1تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة والمحول 
 عند تحديد حصة المؤسسة.  إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة

 
 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 2006لسنة  24وقرار وزير المالية رقم  2000 لسنة 19ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانون رقم الشركة األم تحتسب 
يعات والتابعة وتوزالخاضع للضريبة. وفقا  للقانون، تم خصم اإليرادات من الشركات الزميلة  السنة ربحمن  % 2.5بنسبة 

 لشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.ااألرباح النقدية من 
 

 الزكاة
والذي يسري  2007لسنة  58من ربح السنة وفقا  لمتطلبات قرار وزارة المالية رقم  %1يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 

 .  2007ديسمبر  10اعتبارا  من 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تحدد المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال  ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا 
المؤشر أو عندما يجب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. 

ل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء إن المبلغ الممكن استرداده لألص
االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على حدة ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك 

ى ومن ثم يتم تحديد القيمة الممكن استردادها كجزء من التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخر
ألصل ما )أو وحدة إنتاج النقد( عن المبلغ الممكن استرداده،  الدفتريةوحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها. عندما تزيد القيمة 

رة طريق تسجيل خسايعتبر األصل )أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها عن 
 انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع. 

 
القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس  تقييمند ع

عادلة النقد(. عند تحديد القيمة ال ألصل )أو وحدة إنتاجالمرتبطة باتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 
ناقصا  التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب، ويتم تأييد هذه العمليات الحسابية بمؤشرات القيمة العادلة 

 المتاحة.
 

ة سابقا  لم لمسجليتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة ا
فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده. ويتم عكس خسائر انخفاض  تعد موجودة أو قد انخفضت.

القيمة المحققة سابقا فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل منذ تسجيل 
   لألصل إلى قيمته الممكن استردادها. الدفتريةيمة االخيرة. وفي هذه الحالة، يتم زيادة القيمة خسائر انخفاض الق

 
ل التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجي الدفتريةإن المبلغ بعد الزيادة ال يمكن أن يتجاوز القيمة 

   يسجل هذا العكس في بيان الدخل المجمع. ة.خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابق
  

   العمالت األجنبية
  يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملة.

 
 لبياناتايتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة للعملة الرئيسية بتاريخ 

  في بيان الدخل الشامل المجمع. الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية . تدرج كافة الفروق المجمعة المالية
 

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 
المعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا  للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار 

 لتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. الصرف كما في ا
 

 دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقا  لمجموع المقابل المحول، ويقاس 

ختار بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تبالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. 
المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي 
قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات عند تكبدها ضمن المصروفات 

 ارية.اإلد
  

عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب 
وفقا  لألحكام التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن ذلك الفصل بين المشتقات 

 يسية من قبل الشركة المشتراة.المتضمنة في العقود الرئ
 

عند تحقيق دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقا  في 
الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الدخل 

 المجمع.
 

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. إن المقابل المحتمل 
: األدوات المالية: التحقق والقياس يتم قياسه 39المصنف كأصل أو التزام يعد أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 المجمع. الشامل إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخلبالقيمة العادلة مع 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4
التغير عقد التأجير و كما ينبغي على المستأجرين إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة

في مدفوعات التأجير المستقبلية الناتجة من التغير في معدالت أو مؤشرات السوق المستخدمة في تحديد تلك المدفوعات(. ويقوم 
المستأجر بصورة عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل المرتبط بحق االستخدام. لم يطرأ تغير 

عن طريقة المحاسبة المطبقة حالي ا طبق ا  16على طريقة المحاسبة للمؤجرين طبق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية  جوهري
. سيواصل المؤجرون تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام مبدأ التصنيف نفسه الوارد في معيار 17لمعيار المحاسبة الدولي 

من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي. كما يتطلب المعيار  والتمييز بين نوعين 17المحاسبة الدولي 
من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر تفصيال  وشمولية من تلك التي يتم تقديمها طبق ا  16الدولي للتقارير المالية 
. 2019يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16مالية . يسري المعيار الدولي للتقارير ال17لمعيار المحاسبة الدولي 

. ويستطيع المستأجر االختيار ما 15يسمح بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
الية لمعدل بأثر رجعي. تسمح األحكام االنتقبين تطبيق المعيار إما باستخدام طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي أو التطبيق ا

 16، سوف تواصل الشركة تقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقارير المالية 2018في عام بالمعيار ببعض اإلعفاءات.  
 على بياناتها المالية.

 
 ول.والتنقيحات والتعديالت سارية المفعيتم إدراج إفصاحات إضافية في البيانات المالية عندما تصبح هذه المعايير وف س

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.5

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من  – اإليراداتب االعتراف
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة عن البضاعة او الخدمات إلى العميل لقاء مبلغ يعكس 

عمل الى أنها ت المجموعةأحقيتها في الحصول عليه مقابل تلك البضاعة او الخدمات. انتهت  المجموعةالمقابل الذي تتوقع 
 كوكيل في جميع ترتيبات إيراداتها. 

 
 يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات: 

 
  القسط الثابت  على أساس للعقارات االستثمارية التأجير التشغيلي عقوديتم المحاسبة عن إيرادات التأجير التي تنشأ من

 على مدارة عقد التأجير.
 في استالم المدفوعات.  المجموعةق يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت ح 
  د عتبارها تأثيرات المقابل المتغير ووجود بنوفي ا المجموعةعند تحديد سعر المعامالت المتعلقة بتقديم الخدمات، تأخذ

تيجة أي تأثيرات ن المجموعةالمستحق إلى العميل )إن وجد(. ال تواجه  التمويل الجوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل
 كوكيل في كافة ترتيبات إيراداتها.  المجموعة تعملاالعتبارات حيث أن  هذه

 

  2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى  –االعتراف باإليرادات 
قياس اإليرادات بصورة موثوق منها.  وإمكانيةللمجموعة اإليرادات إلى مدي احتمال تحقق منافع اقتصادية ب يتم االعتراف

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم باستثناء الخصومات.
 

 يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات: 
 

 التأجيرإيرادات 
التشغيلي لعقارات استثمارية على أساس القسط الثابت على يتم المحاسبة عن إيرادات اإليجارات الناتجة من عقود التأجير 

 مدى فترة عقد التأجير.
 

 إيرادات توزيعات األرباح
 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم دفعات األرباح.

 
 الضرائب

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
من ربح السنة وفقا  لطريقة االحتساب المعدلة استنادا   %1تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة والمحول 
 عند تحديد حصة المؤسسة.  إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة

 
 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 2006لسنة  24وقرار وزير المالية رقم  2000 لسنة 19ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانون رقم الشركة األم تحتسب 
يعات والتابعة وتوزالخاضع للضريبة. وفقا  للقانون، تم خصم اإليرادات من الشركات الزميلة  السنة ربحمن  % 2.5بنسبة 

 لشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.ااألرباح النقدية من 
 

 الزكاة
والذي يسري  2007لسنة  58من ربح السنة وفقا  لمتطلبات قرار وزارة المالية رقم  %1يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 

 .  2007ديسمبر  10اعتبارا  من 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تحدد المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال  ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا 
المؤشر أو عندما يجب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. 

ل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء إن المبلغ الممكن استرداده لألص
االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على حدة ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك 

ى ومن ثم يتم تحديد القيمة الممكن استردادها كجزء من التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخر
ألصل ما )أو وحدة إنتاج النقد( عن المبلغ الممكن استرداده،  الدفتريةوحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها. عندما تزيد القيمة 

رة طريق تسجيل خسايعتبر األصل )أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها عن 
 انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع. 

 
القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس  تقييمند ع

عادلة النقد(. عند تحديد القيمة ال ألصل )أو وحدة إنتاجالمرتبطة باتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 
ناقصا  التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب، ويتم تأييد هذه العمليات الحسابية بمؤشرات القيمة العادلة 

 المتاحة.
 

ة سابقا  لم لمسجليتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة ا
فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده. ويتم عكس خسائر انخفاض  تعد موجودة أو قد انخفضت.

القيمة المحققة سابقا فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل منذ تسجيل 
   لألصل إلى قيمته الممكن استردادها. الدفتريةيمة االخيرة. وفي هذه الحالة، يتم زيادة القيمة خسائر انخفاض الق

 
ل التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجي الدفتريةإن المبلغ بعد الزيادة ال يمكن أن يتجاوز القيمة 

   يسجل هذا العكس في بيان الدخل المجمع. ة.خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابق
  

   العمالت األجنبية
  يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملة.

 
 لبياناتايتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة للعملة الرئيسية بتاريخ 

  في بيان الدخل الشامل المجمع. الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية . تدرج كافة الفروق المجمعة المالية
 

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 
المعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا  للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار 

 لتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. الصرف كما في ا
 

 دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقا  لمجموع المقابل المحول، ويقاس 

ختار بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، تبالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. 
المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي 
قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات عند تكبدها ضمن المصروفات 

 ارية.اإلد
  

عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب 
وفقا  لألحكام التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن ذلك الفصل بين المشتقات 

 يسية من قبل الشركة المشتراة.المتضمنة في العقود الرئ
 

عند تحقيق دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقا  في 
الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الدخل 

 المجمع.
 

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. إن المقابل المحتمل 
: األدوات المالية: التحقق والقياس يتم قياسه 39المصنف كأصل أو التزام يعد أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 المجمع. الشامل إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخلبالقيمة العادلة مع 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 )تتمة( دمج األعمال والشهرة
ة وأية المسجل للحصص غير المسيطرالتي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ )يتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة 

. إذا كان إجمالي المقابل المحول أقل (حصة محتفظ بها سابق ا عن صافي الموجودات المشتراة المحددة والمطلوبات المقدرة
من القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة الموجودات التي 

اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ  بمراجعةم حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم ت
الحيازة. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها عن إجمالي 

 .المجمع في بيان الدخلالمقابل المحول، يدرج الربح 
 

بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، 
يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد لدى 

أو المطلوبات األخرى  الموجوداتمن دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص  المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد
 للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

  

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة 
عملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة لل الدفتريةفي القيمة  المستبعدةبالعملية 

 المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
 

 عقود التأجير التشغيلي
 المجموعة كمستأجر 

تم ييتم تصنيف عقود التأجير التي يحتفظ فيها المؤجر بجميع المخاطر والمزايا لملكية الموجودات كعقود تأجير تشغيلي. 
 لتأجير. القسط الثابت على مدى فترة ا أساسمدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان الدخل المجمع على  تتحقق

 
 المجموعة كمؤجر 

يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع المخاطر والمزايا لملكية األصل كعقود تأجير 
لألصل  لدفتريةاتشغيلي. يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي إلى القيمة 

 المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابها. اإليجاراتلتأجير. ويتم تسجيل المؤجر ويتم تحققها على مدى فترة ا
 

ا من المستأجرين  إيجار مستلم مقدم 
ا من المستأجرين  ل تاريخ الحقة لتاريخ التقارير المالية ولكنها مستلمة قبالفترة الالمتعلق باإليجار يمثل اإليجار المستلم مقدم 

 ويتم إدراجها ضمن "دائنون ومصروفات مستحقة" في بيان المركز المالي المجمع. ليةلماالتقارير ا
 

 تكاليف تمويل
قت الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الو أصل،يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج 

 روفاتكمصخرى ألتكاليف التمويل ا كافة إدراج. يتم األصلكجزء من تكلفة  ،أو البيع لالستخدام المعد له ا  ليصبح جاهز
 يما يتعلق بالقروض.ف المجموعةخرى التي تتكبدها ألفي الفترة التي تحدث فيها. تتكون تكاليف التمويل من الفوائد والتكاليف ا

 
 عقارات استثمارية

تتألف العقارات االستثمارية من العقارات قيد التطوير والعقارات المطورة المحتفظ بها لتحقيق إيرادات أو زيادة القيمة 
تفاظ تأجير ضمن العقارات االستثمارية عند االحبموجب عقد معا . يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها  للغرضينالرأسمالية أو 

 ألعمالامعا، وليس لغرض البيع في سياق  للغرضينلغرض زيادة قيمتها الرأسمالية أو  بها لغرض تحقيق إيرادات تأجير أو
 المعتاد أو لغرض االستخدام في اإلنتاج أو ألغراض إدارية. 

 
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة األتعاب المهنية للخدمات 
القانونية والعموالت والتكاليف األخرى الالزمة حتى يصل العقار إلى حالته الحاضرة بحيث يصبح جاهزا للتشغيل. كما 

، تبدال جزء من العقار االستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحققتكلفة اس الدفتريةتتضمن القيمة 
 من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري.  ويستثنى

 
لمالية. ا المبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير للتحققالحقا  

لسنة التي ي اف المجمع بيان الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في 
 تنشأ فيها. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 )تتمة( استثمارية عقارات
تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. في حالة تحويل العقار من عقار 
لالستثمار إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون قيمة العقار العادلة في تاريخ 

أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا  استثماريا ، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا   التغيير في االستخدام. إذا
 للسياسة المنصوص عليها للعقار واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. 

 
توقع ون دة دائمة من االستخدام أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفتحقق العقارات االستثمارية عند البيع يتم عدم 
لعقار االستثماري ل الدفتريةحصالت البيع والقيمة تصافي مبين أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. يؤدي الفرق تحقيق 

العقار االستثماري أو بيعه. ويتم تحقق أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل المجمع في  ن سحبعناتجة إلى أرباح أو خسائر 
 . عدم التحقق فترة

 
 زميلة   في شركات راستثما

تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة وفق ا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. والشركة الزميلة هي شركة 
 يكون للمجموعة تأثير ملموس عليها. 

 
ا تغيرات ما المجمع بالتكلفة زائد بيان المركز الماليفي الزميلة  ةوفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في الشرك

من الزميلة ض ة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركبعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة
 لتحديد االنخفاض في القيمة.  بصورة منفصلةها او اختبارها وال يتم اطفاؤ لالستثمار الدفتريةالقيمة 

 
س بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة تسجيل تغير مباشرة في االيرادات يعك
إليرادات افي  - مكنأن إ -الزميلة، تقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغييرات واالفصاح عنها  ةشاملة االخرى للشركال

يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود . الشاملة األخرى
 الحصة في الشركة الزميلة. 

 
؛ وتمثل األرباح بعد الضرائب والحصص ميلة في مقدمة بيان الدخل المجمعالز ةالشركحصة المجموعة في أرباح  عرضيتم 

 هر من تاريخبما ال يتجاوز ثالثة أشالزميلة  ةتعد البيانات المالية للشركالزميلة.  ةالتابعة للشركغير المسيطرة في الشركات 
يتم إجراء التعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع السياسات عند الضرورة، و فترة التقارير المالية للمجموعة.

 المحاسبية للمجموعة.  
 

ما إذا كان من الضروري قيد أية خسارة اضافية من االنخفاض في قيمة المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد 
في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على المجموعة الزميلة. تحدد  اتفي الشرك المجموعة استثمار

رق بين مبلغ االنخفاض في القيمة بالفالمجموعة يلة، وفي هذه الحالة، تحتسب االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزم
د فقد عن .عالمجم للشركة الزميلة ويدرج المبلغ ضمن بيان الدخل الدفترية المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة والقيمة

الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يدرج أي فرق بين  ةالتأثير الملموس على الشرك
يان بالزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في  ةللشرك الدفتريةالقيمة 

 .الدخل المجمع
 

 قياس الالحق وعدم االعترافاالعتراف المبدئي وال –األدوات المالية 
للتعرف  2.3. راجع االيضاح األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية في السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق 

. وبناءا عليه، تستمر المحاسبة عن 2017ديسمبر  31على التأثير. ولم يتم إعادة إدراج األرقام المقارنة للسنة المنتهية 
 . األدوات المالية: االعتراف والقياس 39لمعيار المحاسبة الدولي األدوات المالية في الفترة المقارنة وفقا  

 
 الماليةالموجودات  (1

 االعتراف المبدئي والقياس
 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 
مدرجة بالتكلفة المطفأة أو كمدرجة بالقيمة العادلة كموجودات مالية  ،المبدئي عترافعند اال ،يتم تصنيف الموجودات المالية
  .من خالل األرباح أو الخسائر

 
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
االعمال الذي تستعين به المجموعة إلدارة األصل. باستثناء األرصدة المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري او لم تقم 

قوم المجموعة مبدئيا  بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، ت
في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. بالنسبة لألرصدة المدينة التي ال 

، فيتم قياسها مقابل سعر المعاملة المحدد وفقا  تتضمن بند تمويل جوهري او تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها
 . 15للمعيار الدولي للتقارير المالية 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 )تتمة( دمج األعمال والشهرة
ة وأية المسجل للحصص غير المسيطرالتي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ )يتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة 

. إذا كان إجمالي المقابل المحول أقل (حصة محتفظ بها سابق ا عن صافي الموجودات المشتراة المحددة والمطلوبات المقدرة
من القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة الموجودات التي 

اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ  بمراجعةم حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم ت
الحيازة. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها عن إجمالي 

 .المجمع في بيان الدخلالمقابل المحول، يدرج الربح 
 

بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، 
يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد لدى 

أو المطلوبات األخرى  الموجوداتمن دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص  المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد
 للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

  

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة 
عملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة لل الدفتريةفي القيمة  المستبعدةبالعملية 

 المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
 

 عقود التأجير التشغيلي
 المجموعة كمستأجر 

تم ييتم تصنيف عقود التأجير التي يحتفظ فيها المؤجر بجميع المخاطر والمزايا لملكية الموجودات كعقود تأجير تشغيلي. 
 لتأجير. القسط الثابت على مدى فترة ا أساسمدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان الدخل المجمع على  تتحقق

 
 المجموعة كمؤجر 

يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع المخاطر والمزايا لملكية األصل كعقود تأجير 
لألصل  لدفتريةاتشغيلي. يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي إلى القيمة 

 المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابها. اإليجاراتلتأجير. ويتم تسجيل المؤجر ويتم تحققها على مدى فترة ا
 

ا من المستأجرين  إيجار مستلم مقدم 
ا من المستأجرين  ل تاريخ الحقة لتاريخ التقارير المالية ولكنها مستلمة قبالفترة الالمتعلق باإليجار يمثل اإليجار المستلم مقدم 

 ويتم إدراجها ضمن "دائنون ومصروفات مستحقة" في بيان المركز المالي المجمع. ليةلماالتقارير ا
 

 تكاليف تمويل
قت الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الو أصل،يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج 

 روفاتكمصخرى ألتكاليف التمويل ا كافة إدراج. يتم األصلكجزء من تكلفة  ،أو البيع لالستخدام المعد له ا  ليصبح جاهز
 يما يتعلق بالقروض.ف المجموعةخرى التي تتكبدها ألفي الفترة التي تحدث فيها. تتكون تكاليف التمويل من الفوائد والتكاليف ا

 
 عقارات استثمارية

تتألف العقارات االستثمارية من العقارات قيد التطوير والعقارات المطورة المحتفظ بها لتحقيق إيرادات أو زيادة القيمة 
تفاظ تأجير ضمن العقارات االستثمارية عند االحبموجب عقد معا . يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها  للغرضينالرأسمالية أو 

 ألعمالامعا، وليس لغرض البيع في سياق  للغرضينلغرض زيادة قيمتها الرأسمالية أو  بها لغرض تحقيق إيرادات تأجير أو
 المعتاد أو لغرض االستخدام في اإلنتاج أو ألغراض إدارية. 

 
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة األتعاب المهنية للخدمات 
القانونية والعموالت والتكاليف األخرى الالزمة حتى يصل العقار إلى حالته الحاضرة بحيث يصبح جاهزا للتشغيل. كما 

، تبدال جزء من العقار االستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحققتكلفة اس الدفتريةتتضمن القيمة 
 من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري.  ويستثنى

 
لمالية. ا المبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير للتحققالحقا  

لسنة التي ي اف المجمع بيان الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في 
 تنشأ فيها. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 )تتمة( استثمارية عقارات
تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. في حالة تحويل العقار من عقار 
لالستثمار إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون قيمة العقار العادلة في تاريخ 

أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا  استثماريا ، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا   التغيير في االستخدام. إذا
 للسياسة المنصوص عليها للعقار واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. 

 
توقع ون دة دائمة من االستخدام أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفتحقق العقارات االستثمارية عند البيع يتم عدم 
لعقار االستثماري ل الدفتريةحصالت البيع والقيمة تصافي مبين أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. يؤدي الفرق تحقيق 

العقار االستثماري أو بيعه. ويتم تحقق أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل المجمع في  ن سحبعناتجة إلى أرباح أو خسائر 
 . عدم التحقق فترة

 
 زميلة   في شركات راستثما

تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة وفق ا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. والشركة الزميلة هي شركة 
 يكون للمجموعة تأثير ملموس عليها. 

 
ا تغيرات ما المجمع بالتكلفة زائد بيان المركز الماليفي الزميلة  ةوفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في الشرك

من الزميلة ض ة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركبعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة
 لتحديد االنخفاض في القيمة.  بصورة منفصلةها او اختبارها وال يتم اطفاؤ لالستثمار الدفتريةالقيمة 

 
س بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة تسجيل تغير مباشرة في االيرادات يعك
إليرادات افي  - مكنأن إ -الزميلة، تقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغييرات واالفصاح عنها  ةشاملة االخرى للشركال

يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود . الشاملة األخرى
 الحصة في الشركة الزميلة. 

 
؛ وتمثل األرباح بعد الضرائب والحصص ميلة في مقدمة بيان الدخل المجمعالز ةالشركحصة المجموعة في أرباح  عرضيتم 

 هر من تاريخبما ال يتجاوز ثالثة أشالزميلة  ةتعد البيانات المالية للشركالزميلة.  ةالتابعة للشركغير المسيطرة في الشركات 
يتم إجراء التعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع السياسات عند الضرورة، و فترة التقارير المالية للمجموعة.

 المحاسبية للمجموعة.  
 

ما إذا كان من الضروري قيد أية خسارة اضافية من االنخفاض في قيمة المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد 
في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على المجموعة الزميلة. تحدد  اتفي الشرك المجموعة استثمار

رق بين مبلغ االنخفاض في القيمة بالفالمجموعة يلة، وفي هذه الحالة، تحتسب االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزم
د فقد عن .عالمجم للشركة الزميلة ويدرج المبلغ ضمن بيان الدخل الدفترية المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة والقيمة

الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يدرج أي فرق بين  ةالتأثير الملموس على الشرك
يان بالزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في  ةللشرك الدفتريةالقيمة 

 .الدخل المجمع
 

 قياس الالحق وعدم االعترافاالعتراف المبدئي وال –األدوات المالية 
للتعرف  2.3. راجع االيضاح األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية في السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق 

. وبناءا عليه، تستمر المحاسبة عن 2017ديسمبر  31على التأثير. ولم يتم إعادة إدراج األرقام المقارنة للسنة المنتهية 
 . األدوات المالية: االعتراف والقياس 39لمعيار المحاسبة الدولي األدوات المالية في الفترة المقارنة وفقا  

 
 الماليةالموجودات  (1

 االعتراف المبدئي والقياس
 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 
مدرجة بالتكلفة المطفأة أو كمدرجة بالقيمة العادلة كموجودات مالية  ،المبدئي عترافعند اال ،يتم تصنيف الموجودات المالية
  .من خالل األرباح أو الخسائر

 
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
االعمال الذي تستعين به المجموعة إلدارة األصل. باستثناء األرصدة المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري او لم تقم 

قوم المجموعة مبدئيا  بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، ت
في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. بالنسبة لألرصدة المدينة التي ال 

، فيتم قياسها مقابل سعر المعاملة المحدد وفقا  تتضمن بند تمويل جوهري او تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها
 . 15للمعيار الدولي للتقارير المالية 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2

 



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 
 )تتمة( الموجودات المالية (1

 االعتراف المبدئي والقياس )تتمة(
 )تتمة( (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة، فيجب أن يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات ألصل المبلغ ولغرض 
والفائدة فقط" ألصل المبلغ القائم. ويشار إلى هذا التقييم باختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى 

المستخدم في إدارة الموجودات المالية فهو يشير إلى كيفية إدارة الصندوق  موعةالمجاألدوات. وبالنسبة لنموذج أعمال 
للموجودات المالية بغرض توليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات 

يات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم إن مشترالنقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما معا . 
الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق )"المتاجرة بالطريقة االعتيادية"(، 

 .بشراء أو بيع األصل المجموعةلتزم فيه تتدرج بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي 
 

والموجودات المالية المدرجة بالقيمة  للمجموعة الموجودات المالية المدرجة باألرصدة المدينةالمالية تتضمن الموجودات 
 . لدى البنوك والنقدالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرصدة 

 
 (39)معيار المحاسبة الدولي  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 :39عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  تقوم المجموعة بتصنيف موجودات المالية
 

 قروض ومدينون 
إن القروض والمدينين هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وليست مسعرة في سوق نشط. 

 الفئة.تدرج المجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد والمدينين ضمن هذه 
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
يتم تصنيف الموجودات كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع و/او إعادة الشراء في المستقبل القريب. تم حيازة 

 سعر. هذه الموجودات بصورة رئيسية لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة االجل في ال
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
كمتاحة للبيع أو التي ال يتم  الموجودات المالية غير المشتقة التي يتم تصنيفها تلكالموجودات المالية المتاحة للبيع  تمثل

لموجودات اتصنيفها كقروض ومدينين. بعد التحقق المبدئي بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بالحيازة، تدرج 
 المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي: 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين مالية(
 :التالية للشروط ااستيفائه حالة فيبالتكلفة المطفأة بقياس الموجودات المالية  المجموعةتقوم 

 
  أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية

 التعاقدية؛ و
  ط تواريخ محددة تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تدفقات نقدية في

ألصل المبلغ القائم. يتم الحقا  قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي 
ألصل اوتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند عدم االعتراف ب

 أو تعديله أو تعرضه النخفاض في القيمة.
 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 
 )تتمة( الموجودات المالية (1

 المبدئي والقياس )تتمة( االعتراف
 ( )تتمة(39)معيار المحاسبة الدولي  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 )تتمة(القياس الالحق 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

المحتفظ بها لغرض  الموجودات الماليةتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
دات أو الموجو المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االعترافالمصنفة عند  المتاجرة أو الموجودات المالية

ة إذا تم ركمحتفظ بها لغرض المتاج . يتم تصنيف الموجودات الماليةالمالية التي ينبغي إلزاميا قياسها وفقا  للقيمة العادلة
حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب. ويتم أيضا  تصنيف المشتقات بما في ذلك المشتقات المتضمنة 
المنفصلة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. وبالنسبة للموجودات المالية ذات التدفقات 

األرباح أو  بالقيمة العادلة من خالل فوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط، فيتم تصنيفها وقياسهاالنقدية التي ال تتمثل في مد
بغض النظر عن نموذج األعمال. وبغض النظر عن معايير تصنيف أدوات الدين وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة  الخسائر

جوز تصنيف أدوات الدين المالية وفقا للقيمة العادلة من العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، كما هو مبين أعاله، ي
 خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك من شأنه أن يحد أو يقلل بشكل جوهري من أي تباين محاسبي. 

 
القيمة في بيان المركز المالي ب ، فيتم إدراجهالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالنسبة ل

 األرباح أو الخسائر. العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان 
 

 الموجودات الماليةب االعترافعدم 
 (ما ينطبق عليه ذلكحسب ال يتم تحقق األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة

 عندما:
 في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تنتهي الحقوق 
  ستلمة تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية الم وأاستالم التدفقات النقدية من األصل تقوم المجموعة بتحويل حقها في

ويل ة بتحإلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وعندما إما )أ( أن تقوم المجموع ماديبالكامل دون تأخير 
مزايا الهامة المخاطر والكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة 

  السيطرة على هذا األصل. ها فقدتلألصل ولكن
 

في  تدخل المجموعةأو عندما في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية  حقوقهاعندما تقوم المجموعة بتحويل 
ة على األصل، السيطر لم تفقدأو  أو االحتفاظ بها مخاطر والمزايا الهامة لألصلكافة ال القبض والدفع ولم تقم بتحويل ترتيب

يتحقق األصل بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام 
 ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 
د األصلية لذلك األصل أو الح الدفتريةة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة يتم قياس السيطر

 األقصى للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

ة من غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلالمالية بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين  المجموعة عترفت
د وكافة قتستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعخالل األرباح أو الخسائر. 

، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي. وسوف تتضمن استالمها المجموعةع توقذي تالتدفقات النقدية ال
التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تمثل 

 جزءا  ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
 

الئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدياد يتم االعتراف بخسائر ا
ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان 

لتالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا  ا
شهرا (. وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 

 نخسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عيتضمن  خسائراحتساب مخصص ينبغي 
 توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 



التقرير السنوي ٢٠١٨
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 
 )تتمة( الموجودات المالية (1

 االعتراف المبدئي والقياس )تتمة(
 )تتمة( (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة، فيجب أن يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات ألصل المبلغ ولغرض 
والفائدة فقط" ألصل المبلغ القائم. ويشار إلى هذا التقييم باختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى 

المستخدم في إدارة الموجودات المالية فهو يشير إلى كيفية إدارة الصندوق  موعةالمجاألدوات. وبالنسبة لنموذج أعمال 
للموجودات المالية بغرض توليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات 

يات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم إن مشترالنقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما معا . 
الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق )"المتاجرة بالطريقة االعتيادية"(، 

 .بشراء أو بيع األصل المجموعةلتزم فيه تتدرج بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي 
 

والموجودات المالية المدرجة بالقيمة  للمجموعة الموجودات المالية المدرجة باألرصدة المدينةالمالية تتضمن الموجودات 
 . لدى البنوك والنقدالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرصدة 

 
 (39)معيار المحاسبة الدولي  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 :39عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  تقوم المجموعة بتصنيف موجودات المالية
 

 قروض ومدينون 
إن القروض والمدينين هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وليست مسعرة في سوق نشط. 

 الفئة.تدرج المجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد والمدينين ضمن هذه 
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
يتم تصنيف الموجودات كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع و/او إعادة الشراء في المستقبل القريب. تم حيازة 

 سعر. هذه الموجودات بصورة رئيسية لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة االجل في ال
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
كمتاحة للبيع أو التي ال يتم  الموجودات المالية غير المشتقة التي يتم تصنيفها تلكالموجودات المالية المتاحة للبيع  تمثل

لموجودات اتصنيفها كقروض ومدينين. بعد التحقق المبدئي بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة المرتبطة بالحيازة، تدرج 
 المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي: 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين مالية(
 :التالية للشروط ااستيفائه حالة فيبالتكلفة المطفأة بقياس الموجودات المالية  المجموعةتقوم 

 
  أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية

 التعاقدية؛ و
  ط تواريخ محددة تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تدفقات نقدية في

ألصل المبلغ القائم. يتم الحقا  قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي 
ألصل اوتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند عدم االعتراف ب

 أو تعديله أو تعرضه النخفاض في القيمة.
 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 
 )تتمة( الموجودات المالية (1

 المبدئي والقياس )تتمة( االعتراف
 ( )تتمة(39)معيار المحاسبة الدولي  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 )تتمة(القياس الالحق 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

المحتفظ بها لغرض  الموجودات الماليةتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
دات أو الموجو المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االعترافالمصنفة عند  المتاجرة أو الموجودات المالية

ة إذا تم ركمحتفظ بها لغرض المتاج . يتم تصنيف الموجودات الماليةالمالية التي ينبغي إلزاميا قياسها وفقا  للقيمة العادلة
حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب. ويتم أيضا  تصنيف المشتقات بما في ذلك المشتقات المتضمنة 
المنفصلة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. وبالنسبة للموجودات المالية ذات التدفقات 

األرباح أو  بالقيمة العادلة من خالل فوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط، فيتم تصنيفها وقياسهاالنقدية التي ال تتمثل في مد
بغض النظر عن نموذج األعمال. وبغض النظر عن معايير تصنيف أدوات الدين وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة  الخسائر

جوز تصنيف أدوات الدين المالية وفقا للقيمة العادلة من العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، كما هو مبين أعاله، ي
 خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك من شأنه أن يحد أو يقلل بشكل جوهري من أي تباين محاسبي. 

 
القيمة في بيان المركز المالي ب ، فيتم إدراجهالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالنسبة ل

 األرباح أو الخسائر. العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان 
 

 الموجودات الماليةب االعترافعدم 
 (ما ينطبق عليه ذلكحسب ال يتم تحقق األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة

 عندما:
 في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تنتهي الحقوق 
  ستلمة تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية الم وأاستالم التدفقات النقدية من األصل تقوم المجموعة بتحويل حقها في

ويل ة بتحإلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وعندما إما )أ( أن تقوم المجموع ماديبالكامل دون تأخير 
مزايا الهامة المخاطر والكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة 

  السيطرة على هذا األصل. ها فقدتلألصل ولكن
 

في  تدخل المجموعةأو عندما في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية  حقوقهاعندما تقوم المجموعة بتحويل 
ة على األصل، السيطر لم تفقدأو  أو االحتفاظ بها مخاطر والمزايا الهامة لألصلكافة ال القبض والدفع ولم تقم بتحويل ترتيب

يتحقق األصل بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام 
 ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 
د األصلية لذلك األصل أو الح الدفتريةة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة يتم قياس السيطر

 األقصى للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

ة من غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلالمالية بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين  المجموعة عترفت
د وكافة قتستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعخالل األرباح أو الخسائر. 

، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي. وسوف تتضمن استالمها المجموعةع توقذي تالتدفقات النقدية ال
التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تمثل 

 جزءا  ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
 

الئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدياد يتم االعتراف بخسائر ا
ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان 

لتالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا  ا
شهرا (. وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 

 نخسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عيتضمن  خسائراحتساب مخصص ينبغي 
 توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية

 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1اعتبارًا من السياسات المطبقة 
 

بالنسبة للمدينين وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، 
 ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى خسائر ال تتعقب المجموعة التغييرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدال  من

وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات . المجمعة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية
 بالمقترضينة طاستنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان وقامت بتعديلها لكي تعكس العوامل المستقبلية المرتب

 والبيئة االقتصادية للمجموعة.
 
ومع ذلك، قد يوما .  90األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  المجموعةعامل ت
ارجية الخاألصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو  المجموعةعتبر ت

للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل  المجموعةإلى عدم احتمالية استالم 
 .أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية وجد. ويتم شطب األصل المالي عندما ال يالمجموعة

 
 ( 39معيار المحاسبة الدولي ) 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

أو  ايمال مالية إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصال بياناتبتاريخ كل تقوم المجموعة 
قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل  تنخفضاقد مجموعة موجودات مالية 

المبدئي لألصل )"حدث خسارة" متكبدة(  االعترافموضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد 
 الذيوو مجموعة الموجودات المالية ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أ

  بصورة موثوق منها. تقديرهيمكن 
 

لى أن المقترض أو مجموعة المقترضين تواجه صعوبات مالية كبيرة أو مؤشرات عقد تتضمن أدلة االنخفاض في القيمة 
ى الضطرابات المالية األخرأو المدفوعات األساسية أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو ا الفوائدالعجز أو التأخر في سداد 

إلى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات  الملحوظةبيانات الوعندما تشير 
 أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بحدوث حاالت العجز.

 
ة لألصل قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفتري دليل موضوعي على تكبد خسائر االنخفاض في القيمة، يتمإذا ما توفر 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية التي لم يتم تكبدها بعد( 
ص، استخدام حساب مخصمخصوما  بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل 

 ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل المجمع كمصروفات خسائر ائتمان. 
 

يتم شطب الديون منخفضة القيمة والمخصص المرتبط بها في حالة عدم وجود أي احتمال واقعي على استردادها في 
ة الحقا  استرداد المبالغ المشطوبة في السابق، يتم إضاف. إذا تم المجموعةالمستقبل، وتم تحقق الضمانات أو نقل ملكيتها إلى 

 . بيان الدخل المجمعاالسترداد الى 
 

 المطلوبات المالية
 التحقق المبدئي والقياس

إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  39 يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
 المالية عند التحقق المبدئي.  مطلوباتهاتصنيف  الشركة األمأو الخسائر أو قروض وسلف وفقا  لما هو مالئم. تحدد 

 
 وض والسلف.حالة القرتكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة في زائدا تتحقق كافة المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة 

 
 المرابحة والدائنين والمصروفات المستحقة.دائني تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة 

 
 القياس الالحق

 يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 
 

 دائنو المرابحة
المستحق على أساس التسوية المؤجلة لمدة تتجاوز سنة واحدة للموجودات  المبلغيمثل دائنو المرابحة اتفاقا إسالميا يمثل 

 المشتراة بموجب اتفاقيات المرابحة.
 

 مستحقة ومصروفات  دائنون
عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد  المطلوباتيتم قيد 

 أو لم تصدر.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 

 المطلوبات الماليةب االعترافعدم 
عند  .لغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقهأو إ المرتبط بالمطلوباتال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام 

استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل 
قيمة لجوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في ا

    ذات الصلة في بيان الدخل المجمع. الدفترية
 

 مقاصة األدوات المالية
 هناك حق إذا كان فقط صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمعيدرج تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية و

ات الموجودات وتسوية المطلوب تحقيقوتوجد نية السداد على أساس الصافي أو  المحققةلمقاصة المبالغ  احاليملزم قانوني 
   في آن واحد.

 

 قياس القيمة العادلة 
تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في 
السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت 

 التالية: 
 
  سوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، الالبيع أو النقل في 
  .البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 
 

 كثر مالءمة.ول إلى السوق الرئيسي أو السوق األالوص المجموعةيجب أن يكون بإمكان 
 

االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام 
 .االقتصادية المثلى مصلحتهملتحقيق  تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون

 

دام األصل ستخغير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل ا لألصليراعي قياس القيمة العادلة 
بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل 

 مستوى له.
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام 
 ة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.للمدخالت الملحوظ

 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية ضمن الجدول الهرمي 
 القيمة العادلة ككل:والذي يمثل أهمية لقياس أقل مستوى من المدخالت كما يلي، استنادا  إلى  العادلة، والمبينللقيمة 

 

 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: 1المستوى 
 القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل مباشر أهمية لقياس: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل 2المستوى 

 أو غير مباشر؛ و
 قياس القيمة العادلة ملحوظ ا.أهمية ليكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل  تقييم ال: أساليب 3المستوى 

 
قد  كانت التحويالت إذابالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على اساس متكرر، تحدد المجموعة ما 

همية األحدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت ذي 
 قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية. ل
 

بات استناد ا إلى طبيعة وسمات ومخاطر لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلو
تم إدراج تحليل القيم العادلة لألدوات المالية  األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 .23وتفاصيل إضافية عن كيفية قياسها في إيضاح 
  

 أسهم خزينة 
حساب  يفيتم المحاسبة عن أسهم الشركة األم الخاصة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم الخزينة تسجل األرباح 

غير قابل للتوزيع )احتياطي أسهم خزينة(. كما يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حقوق الملكية منفصل 
م تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المحتفظ بها ثم االحتياطيات. تستخدم في حدود الرصيد الدائن في ذلك الحساب، ويت

األرباح المحققة الحقا  من بيع أسهم الخزينة لمقابلة أي خسائر مسجلة سابقا  في االحتياطيات واألرباح المحتفظ بها وحساب 
عن أسهم الخزينة. ويؤدي إصدار أسهم منحة  أي توزيعات أرباح نقدية توزيعاحتياطي أسهم الخزينة على التوالي. ال يتم 

 إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية

 (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1اعتبارًا من السياسات المطبقة 
 

بالنسبة للمدينين وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، 
 ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى خسائر ال تتعقب المجموعة التغييرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدال  من

وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات . المجمعة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية
 بالمقترضينة طاستنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان وقامت بتعديلها لكي تعكس العوامل المستقبلية المرتب

 والبيئة االقتصادية للمجموعة.
 
ومع ذلك، قد يوما .  90األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  المجموعةعامل ت
ارجية الخاألصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو  المجموعةعتبر ت

للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل  المجموعةإلى عدم احتمالية استالم 
 .أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية وجد. ويتم شطب األصل المالي عندما ال يالمجموعة

 
 ( 39معيار المحاسبة الدولي ) 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

أو  ايمال مالية إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصال بياناتبتاريخ كل تقوم المجموعة 
قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل  تنخفضاقد مجموعة موجودات مالية 

المبدئي لألصل )"حدث خسارة" متكبدة(  االعترافموضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد 
 الذيوو مجموعة الموجودات المالية ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أ

  بصورة موثوق منها. تقديرهيمكن 
 

لى أن المقترض أو مجموعة المقترضين تواجه صعوبات مالية كبيرة أو مؤشرات عقد تتضمن أدلة االنخفاض في القيمة 
ى الضطرابات المالية األخرأو المدفوعات األساسية أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو ا الفوائدالعجز أو التأخر في سداد 

إلى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات  الملحوظةبيانات الوعندما تشير 
 أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بحدوث حاالت العجز.

 
ة لألصل قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفتري دليل موضوعي على تكبد خسائر االنخفاض في القيمة، يتمإذا ما توفر 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية التي لم يتم تكبدها بعد( 
ص، استخدام حساب مخصمخصوما  بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل 

 ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل المجمع كمصروفات خسائر ائتمان. 
 

يتم شطب الديون منخفضة القيمة والمخصص المرتبط بها في حالة عدم وجود أي احتمال واقعي على استردادها في 
ة الحقا  استرداد المبالغ المشطوبة في السابق، يتم إضاف. إذا تم المجموعةالمستقبل، وتم تحقق الضمانات أو نقل ملكيتها إلى 

 . بيان الدخل المجمعاالسترداد الى 
 

 المطلوبات المالية
 التحقق المبدئي والقياس

إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  39 يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
 المالية عند التحقق المبدئي.  مطلوباتهاتصنيف  الشركة األمأو الخسائر أو قروض وسلف وفقا  لما هو مالئم. تحدد 

 
 وض والسلف.حالة القرتكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة في زائدا تتحقق كافة المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة 

 
 المرابحة والدائنين والمصروفات المستحقة.دائني تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة 

 
 القياس الالحق

 يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 
 

 دائنو المرابحة
المستحق على أساس التسوية المؤجلة لمدة تتجاوز سنة واحدة للموجودات  المبلغيمثل دائنو المرابحة اتفاقا إسالميا يمثل 

 المشتراة بموجب اتفاقيات المرابحة.
 

 مستحقة ومصروفات  دائنون
عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد  المطلوباتيتم قيد 

 أو لم تصدر.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق وعدم االعتراف )تتمة( –األدوات المالية 
 

 المطلوبات الماليةب االعترافعدم 
عند  .لغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقهأو إ المرتبط بالمطلوباتال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام 

استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل 
قيمة لجوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في ا

    ذات الصلة في بيان الدخل المجمع. الدفترية
 

 مقاصة األدوات المالية
 هناك حق إذا كان فقط صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمعيدرج تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية و

ات الموجودات وتسوية المطلوب تحقيقوتوجد نية السداد على أساس الصافي أو  المحققةلمقاصة المبالغ  احاليملزم قانوني 
   في آن واحد.

 

 قياس القيمة العادلة 
تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في 
السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت 

 التالية: 
 
  سوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، الالبيع أو النقل في 
  .البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 
 

 كثر مالءمة.ول إلى السوق الرئيسي أو السوق األالوص المجموعةيجب أن يكون بإمكان 
 

االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام 
 .االقتصادية المثلى مصلحتهملتحقيق  تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون

 

دام األصل ستخغير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل ا لألصليراعي قياس القيمة العادلة 
بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل 

 مستوى له.
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام 
 ة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.للمدخالت الملحوظ

 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية ضمن الجدول الهرمي 
 القيمة العادلة ككل:والذي يمثل أهمية لقياس أقل مستوى من المدخالت كما يلي، استنادا  إلى  العادلة، والمبينللقيمة 

 

 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: 1المستوى 
 القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل مباشر أهمية لقياس: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل 2المستوى 

 أو غير مباشر؛ و
 قياس القيمة العادلة ملحوظ ا.أهمية ليكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل  تقييم ال: أساليب 3المستوى 

 
قد  كانت التحويالت إذابالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على اساس متكرر، تحدد المجموعة ما 

همية األحدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت ذي 
 قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية. ل
 

بات استناد ا إلى طبيعة وسمات ومخاطر لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلو
تم إدراج تحليل القيم العادلة لألدوات المالية  األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 .23وتفاصيل إضافية عن كيفية قياسها في إيضاح 
  

 أسهم خزينة 
حساب  يفيتم المحاسبة عن أسهم الشركة األم الخاصة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم الخزينة تسجل األرباح 

غير قابل للتوزيع )احتياطي أسهم خزينة(. كما يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حقوق الملكية منفصل 
م تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المحتفظ بها ثم االحتياطيات. تستخدم في حدود الرصيد الدائن في ذلك الحساب، ويت

األرباح المحققة الحقا  من بيع أسهم الخزينة لمقابلة أي خسائر مسجلة سابقا  في االحتياطيات واألرباح المحتفظ بها وحساب 
عن أسهم الخزينة. ويؤدي إصدار أسهم منحة  أي توزيعات أرباح نقدية توزيعاحتياطي أسهم الخزينة على التوالي. ال يتم 

 إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة( األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 

 )ب( انخفاض القيمة
إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بمنهج خسائر االئتمان  39بة الدولي الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاس
المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض  9المتوقعة المستقبلي. يلزم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

ائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع تستند خس
 المجموعة استالمها. يتم خصم العجز بعد ذلك بما يتناسب مع معدل الفائدة الفعلية األصلية.

 

بتطبيق المنهج المبسط واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى بالنسبة للمدينين والمدفوعات مقدما ، قامت المجموعة 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي لألرصدة. واحتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة 

تصادية. بالمدينين والبيئة االقالمجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة 
أي تأثير مادي على بيان الدخل المرحلي  9وبالتالي، لم يكن لقياس األرصدة المدينة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المكثف المجمع للمجموعة.
 

يوما . ومع  90تعاقدية لمدة وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات ال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو 
 الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل اخذا  في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها

 من قبل المجموعة. 
 

 )ج( محاسبة التحوط
لم تجد المجموعة أي تأثير ناتج عن اإلرشادات الجديدة المرتبطة بمحاسبة التحوط والواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث إن المجموعة ال تتعامل في اية أدوات مشتقة.9المالية 
 

 )د( تعديالت أخرى
لبنود أخرى في البيانات  9ه، يتم إجراء تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إضافة إلى التعديالت المبينة أعال

المالية األساسية مثل االستثمار في شركات زميلة )الناتجة من األدوات المالية المحتفظ بها من قبل تلك المنشآت( ومصروفات 
 الناتجة من تحويل العمليات األجنبية وفقا  للضرورة.الضرائب واألرباح المرحلة وفروق تحويل العمالت األجنبية 

 
 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.4

 
ايير المع إن هذهفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

 الصادرة هي تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي
 المعايير عند سريانها.  هذهتعتزم المجموعة تطبيق عند التطبيق في تاريخ مستقبلي.  المجمع 

 
 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2018في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات -4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل -27الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة -ليعقود التأجير التشغي-15الدائمة 
مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة 
 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17طبق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

ا أو أقل( شهر   12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 
وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل 
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 وف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. القيام بشكل منفصل بتسجيل مصر
 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
طبقا لقانون العمل الكويتي. إن استحقاق هذه المكافأة يستند  لكافة موظفيهاتحتسب المجموعة مخصصا  لمكافأة نهاية الخدمة 

إن التكاليف المتوقعة . إتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى عادة  إلى الراتب األخير للموظفين وطول مدة خدمة الموظف وإلى
  فات مستحقة على مدى فترة الخدمة.يلها كمصرولهذه المكافآت يتم تسج

 
بالنسبة للموظفين الكويتيين بتقديم مساهمات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  أيضا   إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة

 محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها. المجموعةإن التزامات . كنسبة من رواتب الموظفين
 

 مخصصات
ن متسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث وقع في الماضي و

 وق منها.االلتزام بصورة موثمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ تتضمن موارد التدفق الصادر لالمحتمل 
 

 معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة بحيث يقدم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقدم منتجات أو خدمات ضمن بيئة 

 اقتصادية محددة )قطاع جغرافي( ويتعرض لمخاطر ومنافع مختلفة عن تلك المرتبطة بغيره من القطاعات.
 

 محتملةومطلوبات  موجودات
افع الوارد المن تدفقالفي البيانات المالية المجمعة ولكن يفصح عنها عندما يكون احتمال  المحتملةال تسجل الموجودات 

 . االقتصادية مرجحا  
 

التي وارد مصادر للتدفق الالال تسجل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية المجمعة ولكن يفصح عنها ما لم يكن احتمال 
 تشتمل على المنافع االقتصادية مستبعدا .

  
 المحاسبية الهامة واالفتراضات األحكام والتقديرات  2.6

 
للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات التي من شأنها أن توثر المجمعة إن إعداد البيانات المالية 

واإلفصاح عن المطلوبات  واإلفصاحات المرفقة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المدرج المبلغعلى 
لقيمة في ا اجوهري أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال . ولكن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكنالمحتملة
 في المستقبل.  للموجودات أو المطلوبات المتأثرة الدفترية

 
 األحكام 

لتي ا ، إلى جانب تلك التقديرات المستخدمة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية
 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: التأثير األكثر جوهريةلها 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا  من  –تصنيف الموجودات المالية 

تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم 
 على أصل المبلغ القائم. فقطما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  –المتاحة للبيع  الماليةانخفاض قيمة الموجودات 

انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض ملحوظ أو متواصل  كاستثماراتالمتاحة للبيع  االستثمارات في أسهم المجموعةتعتبر 
اض د ما إذا كان االنخففي القيمة العادلة دون التكلفة أو عند توفر دليل موضوعي آخر على وقوع انخفاض القيمة. إن تحدي

تواصل" يتطلب إصدار أحكام جوهرية. عند إصدار هذه االحكام، تقوم المجموعة بتقييم، من بين عوامل "ملحوظ" أو "م
 أخرى، الحركات في أسعار األسهم التاريخية ومدتها ومدى انخفاض القيمة العادلة الستثمار ما عن تكلفته. 

 
 كمؤجرالمجموعة  –عقود تأجير تشغيلي 

أبرمت المجموعة عقود تأجير عقارات تجارية لعقاراتها االستثمارية. وتوصلت المجموعة استناد ا إلى تقييم شروط وأحكام 
الترتيبات، كأن مدة عقد التأجير ال تمثل جزءا رئيسيا من العمر االقتصادي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى 

ادل بصورة جوهرية القيمة العادلة الكاملة للعقار االستثماري، إلى أنها تحتفظ بكافة المخاطر من مدفوعات التأجير ال تع
 والمزايا الهامة لملكية هذه العقارات وقامت بالمحاسبة عن العقود كعقود تأجير تشغيلي.

 
 العقارات االستثماريةتصنيف 

أو الستخدام ة الرأسمالينتاج إيرادات تأجير أو الرتفاع قيمته تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته إل
 غير محدد في المستقبل.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2.6
 

 التقديرات واالفتراضات 
ن التقديرات بتاريخ لعدم التأكد م األخرى الرئيسيةالمصادر فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية و

لية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما الدفتريةعلى القيمة  ماديالتقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل 
ظروف لا، إال أن الالحقة. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة

واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف خارج نطاق سيطرة 
 المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
م سنوي مطورة استنادا  إلى إجراء تقييالستثمارية االعقارات اليتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير و

 صلة في تقييم مثل هذه العقارات باستخدامالمن قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين مهنيين لديهم المؤهالت والخبرة ذات 
هذه القيمة بصورة  ن من تحديدفي ضوء توصيات لجنة معايير التقييم الدولية، باستثناء إذا لم يتم التمك معروفةأساليب تقييم 

 موثوق منها في حالة العقارات االستثمارية قيد التطوير. 
 
 

وطريقة لألرض  بةبالنس يع مقارنة المبيعاتر باستخدام طريقة تجميتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوي
. يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي تدر إيرادات تأجير باستخدام اإلنشاءات ألعمالبالنسبة التكلفة 

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي ال تدر إيرادات تأجير باستخدام  يتم تحديدطريقة رسملة اإليرادات؛ حيث 
 سمات ومواقع مماثلة لتلك الخاصة بعقارات المجموعة. لها  لعقاراتعلى أساس معامالت حديثة  مقارنة المبيعاتطريقة 

 
 

 زميلة اتشركفي  انخفاض قيمة االستثمار
في  هااستثمارفي قيمة  خسارة انخفاضبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل 

 ركاتالشفي  اتوجود أي دليل موضوعي على أن االستثمارفي تاريخ كل تقارير مالية . تحدد المجموعة زميلةها الاتشرك
. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها ازميلة انخفضت قيمتهال
 في بيان الدخل المجمع. الخسارة، وتسجل  الدفترية ستثمار وقيمتهلال
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة  3
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء 
يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بينما أسهم الخزينة(. 

الخزينة( زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم  خالل السنة )باستثناء أسهم
 العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. كما في تاريخ التقارير المالية، لم يكن لدى المجموعة أسهم قائمة محتملة مخففة. 

 

 2018 2017 
   

 3,002,257 2,459,326 ربح السنة )دينار كويتي( 
 ═══════ ═══════ 

   

 184,212,867 184,212,867 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(
 ═══════ ═══════ 

 فلس 16.30 فلس 13.35 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ════════ ════════ 

 

 
 استثماريةعقارات        4

  
  

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 64,514,500 64,376,000  يناير   1في 

 325,076 352,787  إضافات 
 (463,576) (1,266,151)  عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل

  ─────── ─────── 
 64,376,000 63,462,636  ديسمبر  31في 

  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تتمة( عقارات استثمارية       4
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
طبقا لقانون العمل الكويتي. إن استحقاق هذه المكافأة يستند  لكافة موظفيهاتحتسب المجموعة مخصصا  لمكافأة نهاية الخدمة 

إن التكاليف المتوقعة . إتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى عادة  إلى الراتب األخير للموظفين وطول مدة خدمة الموظف وإلى
  فات مستحقة على مدى فترة الخدمة.يلها كمصرولهذه المكافآت يتم تسج

 
بالنسبة للموظفين الكويتيين بتقديم مساهمات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  أيضا   إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة

 محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها. المجموعةإن التزامات . كنسبة من رواتب الموظفين
 

 مخصصات
ن متسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث وقع في الماضي و

 وق منها.االلتزام بصورة موثمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ تتضمن موارد التدفق الصادر لالمحتمل 
 

 معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة بحيث يقدم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقدم منتجات أو خدمات ضمن بيئة 

 اقتصادية محددة )قطاع جغرافي( ويتعرض لمخاطر ومنافع مختلفة عن تلك المرتبطة بغيره من القطاعات.
 

 محتملةومطلوبات  موجودات
افع الوارد المن تدفقالفي البيانات المالية المجمعة ولكن يفصح عنها عندما يكون احتمال  المحتملةال تسجل الموجودات 

 . االقتصادية مرجحا  
 

التي وارد مصادر للتدفق الالال تسجل المطلوبات الطارئة في البيانات المالية المجمعة ولكن يفصح عنها ما لم يكن احتمال 
 تشتمل على المنافع االقتصادية مستبعدا .

  
 المحاسبية الهامة واالفتراضات األحكام والتقديرات  2.6

 
للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات التي من شأنها أن توثر المجمعة إن إعداد البيانات المالية 

واإلفصاح عن المطلوبات  واإلفصاحات المرفقة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المدرج المبلغعلى 
لقيمة في ا اجوهري أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال . ولكن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكنالمحتملة
 في المستقبل.  للموجودات أو المطلوبات المتأثرة الدفترية

 
 األحكام 

لتي ا ، إلى جانب تلك التقديرات المستخدمة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية
 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: التأثير األكثر جوهريةلها 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا  من  –تصنيف الموجودات المالية 

تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم 
 على أصل المبلغ القائم. فقطما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  –المتاحة للبيع  الماليةانخفاض قيمة الموجودات 

انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض ملحوظ أو متواصل  كاستثماراتالمتاحة للبيع  االستثمارات في أسهم المجموعةتعتبر 
اض د ما إذا كان االنخففي القيمة العادلة دون التكلفة أو عند توفر دليل موضوعي آخر على وقوع انخفاض القيمة. إن تحدي

تواصل" يتطلب إصدار أحكام جوهرية. عند إصدار هذه االحكام، تقوم المجموعة بتقييم، من بين عوامل "ملحوظ" أو "م
 أخرى، الحركات في أسعار األسهم التاريخية ومدتها ومدى انخفاض القيمة العادلة الستثمار ما عن تكلفته. 

 
 كمؤجرالمجموعة  –عقود تأجير تشغيلي 

أبرمت المجموعة عقود تأجير عقارات تجارية لعقاراتها االستثمارية. وتوصلت المجموعة استناد ا إلى تقييم شروط وأحكام 
الترتيبات، كأن مدة عقد التأجير ال تمثل جزءا رئيسيا من العمر االقتصادي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى 

ادل بصورة جوهرية القيمة العادلة الكاملة للعقار االستثماري، إلى أنها تحتفظ بكافة المخاطر من مدفوعات التأجير ال تع
 والمزايا الهامة لملكية هذه العقارات وقامت بالمحاسبة عن العقود كعقود تأجير تشغيلي.

 
 العقارات االستثماريةتصنيف 

أو الستخدام ة الرأسمالينتاج إيرادات تأجير أو الرتفاع قيمته تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته إل
 غير محدد في المستقبل.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2.6
 

 التقديرات واالفتراضات 
ن التقديرات بتاريخ لعدم التأكد م األخرى الرئيسيةالمصادر فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية و

لية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما الدفتريةعلى القيمة  ماديالتقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل 
ظروف لا، إال أن الالحقة. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة

واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف خارج نطاق سيطرة 
 المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
م سنوي مطورة استنادا  إلى إجراء تقييالستثمارية االعقارات اليتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير و

 صلة في تقييم مثل هذه العقارات باستخدامالمن قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين مهنيين لديهم المؤهالت والخبرة ذات 
هذه القيمة بصورة  ن من تحديدفي ضوء توصيات لجنة معايير التقييم الدولية، باستثناء إذا لم يتم التمك معروفةأساليب تقييم 

 موثوق منها في حالة العقارات االستثمارية قيد التطوير. 
 
 

وطريقة لألرض  بةبالنس يع مقارنة المبيعاتر باستخدام طريقة تجميتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوي
. يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي تدر إيرادات تأجير باستخدام اإلنشاءات ألعمالبالنسبة التكلفة 

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي ال تدر إيرادات تأجير باستخدام  يتم تحديدطريقة رسملة اإليرادات؛ حيث 
 سمات ومواقع مماثلة لتلك الخاصة بعقارات المجموعة. لها  لعقاراتعلى أساس معامالت حديثة  مقارنة المبيعاتطريقة 

 
 

 زميلة اتشركفي  انخفاض قيمة االستثمار
في  هااستثمارفي قيمة  خسارة انخفاضبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل 

 ركاتالشفي  اتوجود أي دليل موضوعي على أن االستثمارفي تاريخ كل تقارير مالية . تحدد المجموعة زميلةها الاتشرك
. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها ازميلة انخفضت قيمتهال
 في بيان الدخل المجمع. الخسارة، وتسجل  الدفترية ستثمار وقيمتهلال
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة  3
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء 
يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بينما أسهم الخزينة(. 

الخزينة( زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم  خالل السنة )باستثناء أسهم
 العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. كما في تاريخ التقارير المالية، لم يكن لدى المجموعة أسهم قائمة محتملة مخففة. 

 

 2018 2017 
   

 3,002,257 2,459,326 ربح السنة )دينار كويتي( 
 ═══════ ═══════ 

   

 184,212,867 184,212,867 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(
 ═══════ ═══════ 

 فلس 16.30 فلس 13.35 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ════════ ════════ 

 

 
 استثماريةعقارات        4

  
  

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 64,514,500 64,376,000  يناير   1في 

 325,076 352,787  إضافات 
 (463,576) (1,266,151)  عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل

  ─────── ─────── 
 64,376,000 63,462,636  ديسمبر  31في 

  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تتمة( عقارات استثمارية       4
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يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 
 

2018 
دينار كويتي

2017 
دينار كويتي

36,544,63637,433,000عقار قيد التطوير 
26,918,00026,943,000 عقارات مطورة 

──────────────
63,462,63664,376,000
══════════════

 

 37,433,000: 2017دينار كويتي ) 58,444,636، تم رهن عقار استثماري تبلغ قيمته العادلة 2018ديسمبر  31كما في 
: 2017ديسمبر  31( )16دينار كويتي )إيضاح  10,000,000بمبلغ  دائني مرابحةرصيد ( كضمان مقابل دينار كويتي

 . دينار كويتي( 10,000,000بمبلغ دائني مرابحة رصيد رهن عقار استثماري كضمان مقابل 
 

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استنادا  إلى تقييمات قام بإجرائها مقيمان عقاريان مهنيان مستقالن متخصصان 
في تقييم هذا النوع من العقارات االستثمارية. أحد هذين المقيمين هو بنك محلي واآلخر مقيم محلي معتمد يتمتع بسمعة جيدة. 

 م الطرق التالية: قام كال المقيمين باستخدا
 

ال بالنسبة لألرض وطريقة التكلفة ألعم مقارنة المبيعاتتجميع قيد التطوير باستخدام طريقة  اتتم تقييم العقار
.االنشاءات

ة رسملة اإليرادات.طريق بواسطةإيرادات تأجير  التي تحقق ةالمطور اتتم تقييم العقار
 

: التقييم األقل من بين التقييمين( وفقا  2017األقل من بين هذين التقييمين )ألغراض التقييم، اختارت المجموعة التقييم 
 1,266,151 بمبلغ وفقا  للقيمة العادلة خسارةلمتطلبات هيئة أسواق المال. استنادا  إلى هذه التقييمات، سجلت المجموعة 

 دينار كويتي( في بيان الدخل المجمع. 463,576 :2017دينار كويتي )
 

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة. 3تصنيف كافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى يتم 
 

 ي تم تقييمه باستخدام طريقة رسملة اإليرادات:ذالفيما يلي االفتراضات الهامة المتعلقة بتقييم العقار المطور
 

  20182017
9.69.4 متوسط اإليجار )لكل متر مربع( )دينار كويتي(

%6.12%6.20 معدل العائد
%3.23%1.58 معدل األماكن الشاغرة

 تحليل الحساسية 
 ثمارية. المتعلقة بتقييم العقارات االست األكثر جوهرية يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات

 

 

التغيرات في افتراضات 
التقييم

التأثير على ربح السنة
2018 2017 

دينار كويتيدينار كويتي 
 

219,722219,440%1 ±متوسط اإليجار 
178,512180,807نقطة أساسية  50 ±معدل العائد 

45,59344,641%1 ±معدل األماكن الشاغرة 
260,405254,168%1 + معدل مصاريف التشغيل إلى إيرادات اإليجار السنوية

 زميلة   شركاتاستثمار في        5
  
في الشركات الزميلة:  لدى المجموعة االستثمار التالي 

 

بلد التأسيساسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية

األنشطة الرئيسية السنة المالية20182017

أنشطة عقارية أكتوبر 31%35.53%35.53الكويت )مقفلة( .شركة الحمراء العقارية ش.م.ك

 ()"المدار" .شركة المدار الذهبية ذ.م.م
المملكة العربية 

ديسمبر 31%24%24السعودية 
 

أنشطة عقارية 
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 )تتمة(زميلة  شركاتاستثمار في        5
 

 زميلة خالل السنة هي كما يلي:ال اتشركاللالستثمار في  الدفتريةإن الحركة في القيمة 
 

 2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

   

 61,918,745 64,784,892 يناير 1كما في 
 2,525,292 2,467,629 الحصة في النتائج

 416,275 317,863 إضافات
     - (710,683) توزيعات أرباح

 (75,420) 25,694 تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── 

 64,784,892 66,885,395 ديسمبر 31كما في 
 ═══════ ═══════ 

 
 

 زميلة: شركاتاستثمار المجموعة في  عن موجزةيوضح الجدول التالي معلومات مالية 
  

 
شركة المدار 
 6 الذهبية ذ.م.م

 دينار كويتي

شركة الحمراء 
 .العقارية ش.م.ك

 6)مقفلة(
 دينار كويتي

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

     الزميلة: للشركاتبيان المركز المالي 
 300,892,637 301,335,341 266,913,798 34,421,543 موجودات غير متداولة

 5,070,955 6,059,336 5,198,776 860,560 موجودات متداولة
 (106,016,408) (103,247,910) (95,025,047) (8,222,863) مطلوبات غير متداولة

 (9,368,587) (7,412,178) (6,496,942) (915,236) مطلوبات متداولة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 190,578,597 196,734,589 170,590,585 26,144,004 حقوق الملكية
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

   %35.53 %24.00 نسبة ملكية المجموعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 64,784,892 66,885,395 60,610,834 6,274,561 لالستثمار الدفتريةالقيمة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     الزميلة: اتإيرادات ونتائج الشرك
 17,192,108 18,822,173 17,607,175 1,214,998 اإليرادات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 7,269,075 6,724,737 7,404,103 (679,366) النتائج

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 (314,254) (107,063)    - (107,063) خسائر شاملة أخرى
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 6,954,820 6,617,674 7,404,103 (786,429) إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 موجودات مالية متاحة للبيع         6

 
 

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    

 2,190,439    -  أوراق مالية محلية غير مسعرة
   ═══════ ═══════ 

    
    

 
بإعادة تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى موجودات  9قامت اإلدارة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 7مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح 
 

ي تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وأساليب التقييم مبينة بالتفصيل فإن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة المستخدم في 
 . 23اإليضاح 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2.6
 

 التقديرات واالفتراضات 
ن التقديرات بتاريخ لعدم التأكد م األخرى الرئيسيةالمصادر فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية و

لية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما الدفتريةعلى القيمة  ماديالتقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل 
ظروف لا، إال أن الالحقة. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة

واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف خارج نطاق سيطرة 
 المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
م سنوي مطورة استنادا  إلى إجراء تقييالستثمارية االعقارات اليتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير و

 صلة في تقييم مثل هذه العقارات باستخدامالمن قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين مهنيين لديهم المؤهالت والخبرة ذات 
هذه القيمة بصورة  ن من تحديدفي ضوء توصيات لجنة معايير التقييم الدولية، باستثناء إذا لم يتم التمك معروفةأساليب تقييم 

 موثوق منها في حالة العقارات االستثمارية قيد التطوير. 
 
 

وطريقة لألرض  بةبالنس يع مقارنة المبيعاتر باستخدام طريقة تجميتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوي
. يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي تدر إيرادات تأجير باستخدام اإلنشاءات ألعمالبالنسبة التكلفة 

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي ال تدر إيرادات تأجير باستخدام  يتم تحديدطريقة رسملة اإليرادات؛ حيث 
 سمات ومواقع مماثلة لتلك الخاصة بعقارات المجموعة. لها  لعقاراتعلى أساس معامالت حديثة  مقارنة المبيعاتطريقة 

 
 

 زميلة اتشركفي  انخفاض قيمة االستثمار
في  هااستثمارفي قيمة  خسارة انخفاضبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل 

 ركاتالشفي  اتوجود أي دليل موضوعي على أن االستثمارفي تاريخ كل تقارير مالية . تحدد المجموعة زميلةها الاتشرك
. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها ازميلة انخفضت قيمتهال
 في بيان الدخل المجمع. الخسارة، وتسجل  الدفترية ستثمار وقيمتهلال
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة  3
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء 
يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بينما أسهم الخزينة(. 

الخزينة( زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم  خالل السنة )باستثناء أسهم
 العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. كما في تاريخ التقارير المالية، لم يكن لدى المجموعة أسهم قائمة محتملة مخففة. 

 

 2018 2017 
   

 3,002,257 2,459,326 ربح السنة )دينار كويتي( 
 ═══════ ═══════ 

   

 184,212,867 184,212,867 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(
 ═══════ ═══════ 

 فلس 16.30 فلس 13.35 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ════════ ════════ 

 

 
 استثماريةعقارات        4

  
  

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 64,514,500 64,376,000  يناير   1في 

 325,076 352,787  إضافات 
 (463,576) (1,266,151)  عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل

  ─────── ─────── 
 64,376,000 63,462,636  ديسمبر  31في 

  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تتمة( عقارات استثمارية       4
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
 

26
 

يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 
 

2018 
دينار كويتي

2017 
دينار كويتي

36,544,63637,433,000عقار قيد التطوير 
26,918,00026,943,000 عقارات مطورة 

──────────────
63,462,63664,376,000
══════════════

 

 37,433,000: 2017دينار كويتي ) 58,444,636، تم رهن عقار استثماري تبلغ قيمته العادلة 2018ديسمبر  31كما في 
: 2017ديسمبر  31( )16دينار كويتي )إيضاح  10,000,000بمبلغ  دائني مرابحةرصيد ( كضمان مقابل دينار كويتي

 . دينار كويتي( 10,000,000بمبلغ دائني مرابحة رصيد رهن عقار استثماري كضمان مقابل 
 

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استنادا  إلى تقييمات قام بإجرائها مقيمان عقاريان مهنيان مستقالن متخصصان 
في تقييم هذا النوع من العقارات االستثمارية. أحد هذين المقيمين هو بنك محلي واآلخر مقيم محلي معتمد يتمتع بسمعة جيدة. 

 م الطرق التالية: قام كال المقيمين باستخدا
 

ال بالنسبة لألرض وطريقة التكلفة ألعم مقارنة المبيعاتتجميع قيد التطوير باستخدام طريقة  اتتم تقييم العقار
.االنشاءات

ة رسملة اإليرادات.طريق بواسطةإيرادات تأجير  التي تحقق ةالمطور اتتم تقييم العقار
 

: التقييم األقل من بين التقييمين( وفقا  2017األقل من بين هذين التقييمين )ألغراض التقييم، اختارت المجموعة التقييم 
 1,266,151 بمبلغ وفقا  للقيمة العادلة خسارةلمتطلبات هيئة أسواق المال. استنادا  إلى هذه التقييمات، سجلت المجموعة 

 دينار كويتي( في بيان الدخل المجمع. 463,576 :2017دينار كويتي )
 

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة. 3تصنيف كافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى يتم 
 

 ي تم تقييمه باستخدام طريقة رسملة اإليرادات:ذالفيما يلي االفتراضات الهامة المتعلقة بتقييم العقار المطور
 

  20182017
9.69.4 متوسط اإليجار )لكل متر مربع( )دينار كويتي(

%6.12%6.20 معدل العائد
%3.23%1.58 معدل األماكن الشاغرة

 تحليل الحساسية 
 ثمارية. المتعلقة بتقييم العقارات االست األكثر جوهرية يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات

 

 

التغيرات في افتراضات 
التقييم

التأثير على ربح السنة
2018 2017 

دينار كويتيدينار كويتي 
 

219,722219,440%1 ±متوسط اإليجار 
178,512180,807نقطة أساسية  50 ±معدل العائد 

45,59344,641%1 ±معدل األماكن الشاغرة 
260,405254,168%1 + معدل مصاريف التشغيل إلى إيرادات اإليجار السنوية

 زميلة   شركاتاستثمار في        5
  
في الشركات الزميلة:  لدى المجموعة االستثمار التالي 

 

بلد التأسيساسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية

األنشطة الرئيسية السنة المالية20182017

أنشطة عقارية أكتوبر 31%35.53%35.53الكويت )مقفلة( .شركة الحمراء العقارية ش.م.ك

 ()"المدار" .شركة المدار الذهبية ذ.م.م
المملكة العربية 

ديسمبر 31%24%24السعودية 
 

أنشطة عقارية 
 
 

 

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 )تتمة(زميلة  شركاتاستثمار في        5
 

 زميلة خالل السنة هي كما يلي:ال اتشركاللالستثمار في  الدفتريةإن الحركة في القيمة 
 

 2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

   

 61,918,745 64,784,892 يناير 1كما في 
 2,525,292 2,467,629 الحصة في النتائج

 416,275 317,863 إضافات
     - (710,683) توزيعات أرباح

 (75,420) 25,694 تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── 

 64,784,892 66,885,395 ديسمبر 31كما في 
 ═══════ ═══════ 

 
 

 زميلة: شركاتاستثمار المجموعة في  عن موجزةيوضح الجدول التالي معلومات مالية 
  

 
شركة المدار 
 6 الذهبية ذ.م.م

 دينار كويتي

شركة الحمراء 
 .العقارية ش.م.ك

 6)مقفلة(
 دينار كويتي

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

     الزميلة: للشركاتبيان المركز المالي 
 300,892,637 301,335,341 266,913,798 34,421,543 موجودات غير متداولة

 5,070,955 6,059,336 5,198,776 860,560 موجودات متداولة
 (106,016,408) (103,247,910) (95,025,047) (8,222,863) مطلوبات غير متداولة

 (9,368,587) (7,412,178) (6,496,942) (915,236) مطلوبات متداولة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 190,578,597 196,734,589 170,590,585 26,144,004 حقوق الملكية
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

   %35.53 %24.00 نسبة ملكية المجموعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 64,784,892 66,885,395 60,610,834 6,274,561 لالستثمار الدفتريةالقيمة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     الزميلة: اتإيرادات ونتائج الشرك
 17,192,108 18,822,173 17,607,175 1,214,998 اإليرادات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 7,269,075 6,724,737 7,404,103 (679,366) النتائج

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 (314,254) (107,063)    - (107,063) خسائر شاملة أخرى
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 6,954,820 6,617,674 7,404,103 (786,429) إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 موجودات مالية متاحة للبيع         6

 
 

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    

 2,190,439    -  أوراق مالية محلية غير مسعرة
   ═══════ ═══════ 

    
    

 
بإعادة تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى موجودات  9قامت اإلدارة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 7مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح 
 

ي تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية وأساليب التقييم مبينة بالتفصيل فإن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة المستخدم في 
 . 23اإليضاح 

 
 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2.6
 

 التقديرات واالفتراضات 
ن التقديرات بتاريخ لعدم التأكد م األخرى الرئيسيةالمصادر فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية و

لية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما الدفتريةعلى القيمة  ماديالتقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل 
ظروف لا، إال أن الالحقة. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة

واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف خارج نطاق سيطرة 
 المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
م سنوي مطورة استنادا  إلى إجراء تقييالستثمارية االعقارات اليتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير و

 صلة في تقييم مثل هذه العقارات باستخدامالمن قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين مهنيين لديهم المؤهالت والخبرة ذات 
هذه القيمة بصورة  ن من تحديدفي ضوء توصيات لجنة معايير التقييم الدولية، باستثناء إذا لم يتم التمك معروفةأساليب تقييم 

 موثوق منها في حالة العقارات االستثمارية قيد التطوير. 
 
 

وطريقة لألرض  بةبالنس يع مقارنة المبيعاتر باستخدام طريقة تجميتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوي
. يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي تدر إيرادات تأجير باستخدام اإلنشاءات ألعمالبالنسبة التكلفة 

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المطورة التي ال تدر إيرادات تأجير باستخدام  يتم تحديدطريقة رسملة اإليرادات؛ حيث 
 سمات ومواقع مماثلة لتلك الخاصة بعقارات المجموعة. لها  لعقاراتعلى أساس معامالت حديثة  مقارنة المبيعاتطريقة 

 
 

 زميلة اتشركفي  انخفاض قيمة االستثمار
في  هااستثمارفي قيمة  خسارة انخفاضبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل 

 ركاتالشفي  اتوجود أي دليل موضوعي على أن االستثمارفي تاريخ كل تقارير مالية . تحدد المجموعة زميلةها الاتشرك
. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها ازميلة انخفضت قيمتهال
 في بيان الدخل المجمع. الخسارة، وتسجل  الدفترية ستثمار وقيمتهلال
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة  3
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء 
يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بينما أسهم الخزينة(. 

الخزينة( زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم  خالل السنة )باستثناء أسهم
 العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. كما في تاريخ التقارير المالية، لم يكن لدى المجموعة أسهم قائمة محتملة مخففة. 

 

 2018 2017 
   

 3,002,257 2,459,326 ربح السنة )دينار كويتي( 
 ═══════ ═══════ 

   

 184,212,867 184,212,867 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(
 ═══════ ═══════ 

 فلس 16.30 فلس 13.35 ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ════════ ════════ 

 

 
 استثماريةعقارات        4

  
  

2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 64,514,500 64,376,000  يناير   1في 

 325,076 352,787  إضافات 
 (463,576) (1,266,151)  عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل

  ─────── ─────── 
 64,376,000 63,462,636  ديسمبر  31في 

  ═══════ ═══════ 
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 تتمة()للبيع موجودات مالية متاحة        6
 

 ، قامت المجموعة ببيع الموجودات المالية المتاح للبيع والتي نتج عنها 2017ديسمبر  31المنتهية في السابقة  خالل السنة
دينار كويتي يتعلق باالتفاقية المبرمة من قبل الشركة األم للحصول على بعض األسهم المدرجة  2,161,913ربح بمبلغ 

دينار كويتي مقابل األسهم غير المسعرة المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع التي  2,161,913بالقيمة العادلة بمبلغ 
تم تحويل األسهم المكتسبة إلى الشركة األم خالل السنة الحالية وتم تصنيفها  انخفضت قيمتها بالكامل في السنوات السابقة.

 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 
 من خالل األرباح أو الخسائر العادلةموجودات مالية مدرجة بالقيمة  7

  2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 1,237,209    -  )أوراق مالية مسعرة محلية(محافظ مدارة 
 49,882 2,301,970  مسعرة محليةغير  أوراق مالية

 163,143 115,951  صناديق مدارة
  ────── ────── 
  2,417,921 1,450,234 
  ══════ ══════ 
 

 وديعة محددة األجل        8
  

  شيءالبنسبة  امودعة لدى مؤسسة مالية محلية وتحمل معدل فائدة ثابتتم إدراج وديعة محددة األجل بالدينار الكويتي وهي 
 ( سنويا . %2.25: 2017ديسمبر  31)
 

 وعالوة إصدار األسهم  رأس المال 9
 

 يتكون رأسمال الشركة األم من:
 

 

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 

2018 2017  2018 2017 
 

 أسهم أسهم  دينار كويتي دينار كويتي
فلس  100سهم بقيمة  185,220,000عدد 
 185,220,000 185,220,000  18,522,000 18,522,000 مدفوعة بالكامل نقداللسهم 

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

 إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة للتوزيع. 
 

 إجبارياحتياطي      10
 

اقتطاع  الشركة األمبموجب توصية من مجلس إدارة ، يتم للشركة األموالنظام األساسي  تأسيسالوفقا  لقانون الشركات وعقد 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  قبل السنةكحد أدنى من ربح  %10نسبة ال تقل عن 

 أن تقرر األم للشركة السنوية عموميةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية الو والزكاة
 من رأس المال المصدر.  %50وقف هذه االقتطاعات عندما يتجاوز االحتياطي نسبة 

 
من رأس المال المدفوع في السنوات  %5محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة اإلجباري  إن توزيع هذا االحتياطي

 هذا الحد. بتأمين المرحلةالتي ال تسمح فيها األرباح 
 

  اختيارياحتياطي      11
 

من ربح السنة قبل  %10يقتطع سنويا  بحد أقصى نسبة النظام األساسي للشركة األم، و وعقد التأسيسلقانون الشركات وفقا  
 إلى االحتياطيمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة و حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

االختياري. يجوز وقف هذا االقتطاع بناء على قرار الجمعية العمومية للمساهمين بموجب توصية من مجلس االدارة. ال 
  توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي. 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 فائض رأس المال  12
 

وتم تحويله إلى حقوق  1996لمساهمي الشركة األم السابقين والذي تم التنازل عنه خالل عام  ا  مستحق ا  يمثل هذا الفائض مبلغ
 .دون قيودللتوزيع  متاحملكية مساهمي الشركة األم. هذا المبلغ 

 
 توزيعات مقترحة     13

 

مجلس اإلدارة بمبلغ  أعضاء مكافأةكما اقترح  ،توزيعات أرباحعدم  ، اقترح مجلس إدارة الشركة األم2019فبراير  11 في
 تخضع االقتراحات وهذه(. كويتي دينار 40,000: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  40,000
 .السنوية لمساهمي الشركة األم العادية العمومية الجمعية اجتماع لموافقة

 
فلس  5، وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم على توزيعات األرباح المقترحة بقيمة 2018مارس  12في 

 . 2017ديسمبر  31( للسنة المنتهية في %5: 2016: ال شيء( وأسهم منحة بنسبة ال شيء )2016للسهم )
 

 أسهم خزينة 14

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 1,007,133 1,007,133  عدد األسهم 
  ══════ ══════ 
    

 %0.54          %0.54  نسبة األسهم المصدرة 
  ══════ ══════ 
    

 167,184 135,963  القيمة السوقية )دينار كويتي( 
  ══════ ══════ 

 319,250 319,250  التكلفة )دينار كويتي(
  ══════ ══════ 

 
فلس للسهم( وذلك  166: 2017ديسمبر  31للسهم ) فلس 135 السوق ألسهم الشركة األم بلغ لسعرإن المتوسط المرجح 

   .2018ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 
 

 الشركة األم. لدىإن احتياطيات الشركة األم بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة تم تحديدها كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة     15

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 25,469 200,000  مبالغ مستحقة إلى مقاولين وموردين 
 93,792 124,578  إيجار مستلم مقدما  من مستأجرين 

 245,864 259,963  تأمينات من مستأجرين 
 193,864 167,916  مصروفات مستحقة

 143,640 135,391  توزيعات أرباح مستحقة 
 1,021 562  (18عالقة )إيضاح  أطراف ذاتمبالغ مستحقة إلى 

 3,309,430 994,028  * دائنون آخرون
  ────── ────── 

  1,882,438 4,013,080 
  ══════ ══════ 

 
 تعلق بضريبة دعم الوطنية والزكاة تمبمصروفات قانونية تاألرصدة الدائنة األخرى بصورة أساسية المطالبة *تتضمن 

 قامت الشركة األم بتسجيل مصروفات مقابل المطالباتالسنوات السابقة، وزارة المالية في الكويت. خالل  المطالبة بها من قبل
. 2012و 2011الية للسنتين القانونية تتعلق بضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة التي تم المطالبة بها من قبل وزارة الم

، قامت الشركة األم بتوقيع اتفاقية تسوية نهائية مع وزارة المالية تتعلق بضريبة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 وتم تسجيل مخصص مقابل هذا المبلغدينار كويتي  1,023,756بمبلغ  2011والزكاة لسنة  2011دعم العمالة الوطنية لسنة 

 1,023,756األم. استنادا  إلى هذه االتفاقية، قامت الشركة األم بسداد مبلغ  دفاتر الشركةدينار كويتي في  2,304,075بقيمة 
دينار كويتي إلى بيان الدخل المجمع  1,280,319المبلغ الزائد بقيمة  وردبه كويتي كتسوية نهائية للمبلغ المطالب دينار 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( دائنون ومصروفات مستحقة     15
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 

 

 

28 
 

 تتمة()للبيع موجودات مالية متاحة        6
 

 ، قامت المجموعة ببيع الموجودات المالية المتاح للبيع والتي نتج عنها 2017ديسمبر  31المنتهية في السابقة  خالل السنة
دينار كويتي يتعلق باالتفاقية المبرمة من قبل الشركة األم للحصول على بعض األسهم المدرجة  2,161,913ربح بمبلغ 

دينار كويتي مقابل األسهم غير المسعرة المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع التي  2,161,913بالقيمة العادلة بمبلغ 
تم تحويل األسهم المكتسبة إلى الشركة األم خالل السنة الحالية وتم تصنيفها  انخفضت قيمتها بالكامل في السنوات السابقة.

 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 
 من خالل األرباح أو الخسائر العادلةموجودات مالية مدرجة بالقيمة  7

  2018 
 دينار كويتي

2017 
 دينار كويتي

    
 1,237,209    -  )أوراق مالية مسعرة محلية(محافظ مدارة 
 49,882 2,301,970  مسعرة محليةغير  أوراق مالية

 163,143 115,951  صناديق مدارة
  ────── ────── 
  2,417,921 1,450,234 
  ══════ ══════ 
 

 وديعة محددة األجل        8
  

  شيءالبنسبة  امودعة لدى مؤسسة مالية محلية وتحمل معدل فائدة ثابتتم إدراج وديعة محددة األجل بالدينار الكويتي وهي 
 ( سنويا . %2.25: 2017ديسمبر  31)
 

 وعالوة إصدار األسهم  رأس المال 9
 

 يتكون رأسمال الشركة األم من:
 

 

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 

2018 2017  2018 2017 
 

 أسهم أسهم  دينار كويتي دينار كويتي
فلس  100سهم بقيمة  185,220,000عدد 
 185,220,000 185,220,000  18,522,000 18,522,000 مدفوعة بالكامل نقداللسهم 

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

 إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة للتوزيع. 
 

 إجبارياحتياطي      10
 

اقتطاع  الشركة األمبموجب توصية من مجلس إدارة ، يتم للشركة األموالنظام األساسي  تأسيسالوفقا  لقانون الشركات وعقد 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  قبل السنةكحد أدنى من ربح  %10نسبة ال تقل عن 

 أن تقرر األم للشركة السنوية عموميةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية الو والزكاة
 من رأس المال المصدر.  %50وقف هذه االقتطاعات عندما يتجاوز االحتياطي نسبة 

 
من رأس المال المدفوع في السنوات  %5محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة اإلجباري  إن توزيع هذا االحتياطي

 هذا الحد. بتأمين المرحلةالتي ال تسمح فيها األرباح 
 

  اختيارياحتياطي      11
 

من ربح السنة قبل  %10يقتطع سنويا  بحد أقصى نسبة النظام األساسي للشركة األم، و وعقد التأسيسلقانون الشركات وفقا  
 إلى االحتياطيمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة و حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

االختياري. يجوز وقف هذا االقتطاع بناء على قرار الجمعية العمومية للمساهمين بموجب توصية من مجلس االدارة. ال 
  توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي. 

 
  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 فائض رأس المال  12
 

وتم تحويله إلى حقوق  1996لمساهمي الشركة األم السابقين والذي تم التنازل عنه خالل عام  ا  مستحق ا  يمثل هذا الفائض مبلغ
 .دون قيودللتوزيع  متاحملكية مساهمي الشركة األم. هذا المبلغ 

 
 توزيعات مقترحة     13

 

مجلس اإلدارة بمبلغ  أعضاء مكافأةكما اقترح  ،توزيعات أرباحعدم  ، اقترح مجلس إدارة الشركة األم2019فبراير  11 في
 تخضع االقتراحات وهذه(. كويتي دينار 40,000: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  40,000
 .السنوية لمساهمي الشركة األم العادية العمومية الجمعية اجتماع لموافقة

 
فلس  5، وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم على توزيعات األرباح المقترحة بقيمة 2018مارس  12في 

 . 2017ديسمبر  31( للسنة المنتهية في %5: 2016: ال شيء( وأسهم منحة بنسبة ال شيء )2016للسهم )
 

 أسهم خزينة 14

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 1,007,133 1,007,133  عدد األسهم 
  ══════ ══════ 
    

 %0.54          %0.54  نسبة األسهم المصدرة 
  ══════ ══════ 
    

 167,184 135,963  القيمة السوقية )دينار كويتي( 
  ══════ ══════ 

 319,250 319,250  التكلفة )دينار كويتي(
  ══════ ══════ 

 
فلس للسهم( وذلك  166: 2017ديسمبر  31للسهم ) فلس 135 السوق ألسهم الشركة األم بلغ لسعرإن المتوسط المرجح 

   .2018ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 
 

 الشركة األم. لدىإن احتياطيات الشركة األم بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة تم تحديدها كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة     15

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 25,469 200,000  مبالغ مستحقة إلى مقاولين وموردين 
 93,792 124,578  إيجار مستلم مقدما  من مستأجرين 

 245,864 259,963  تأمينات من مستأجرين 
 193,864 167,916  مصروفات مستحقة

 143,640 135,391  توزيعات أرباح مستحقة 
 1,021 562  (18عالقة )إيضاح  أطراف ذاتمبالغ مستحقة إلى 

 3,309,430 994,028  * دائنون آخرون
  ────── ────── 

  1,882,438 4,013,080 
  ══════ ══════ 

 
 تعلق بضريبة دعم الوطنية والزكاة تمبمصروفات قانونية تاألرصدة الدائنة األخرى بصورة أساسية المطالبة *تتضمن 

 قامت الشركة األم بتسجيل مصروفات مقابل المطالباتالسنوات السابقة، وزارة المالية في الكويت. خالل  المطالبة بها من قبل
. 2012و 2011الية للسنتين القانونية تتعلق بضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة التي تم المطالبة بها من قبل وزارة الم

، قامت الشركة األم بتوقيع اتفاقية تسوية نهائية مع وزارة المالية تتعلق بضريبة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 وتم تسجيل مخصص مقابل هذا المبلغدينار كويتي  1,023,756بمبلغ  2011والزكاة لسنة  2011دعم العمالة الوطنية لسنة 

 1,023,756األم. استنادا  إلى هذه االتفاقية، قامت الشركة األم بسداد مبلغ  دفاتر الشركةدينار كويتي في  2,304,075بقيمة 
دينار كويتي إلى بيان الدخل المجمع  1,280,319المبلغ الزائد بقيمة  وردبه كويتي كتسوية نهائية للمبلغ المطالب دينار 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( دائنون ومصروفات مستحقة     15
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وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
 

30
 

 

في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:الدائنين والمصروفات المستحقة يتم اإلفصاح عن 
2018 

دينار كويتي
2017 

دينار كويتي

259,963245,864غير متداولة 
1,622,4753,767,216 متداولة 

────────────
1,882,4384,013,080

 ════════════
 

  مرابحةدائنو  16
 

بالدينار الكويتي وتحمل متوسط معدل ربح  وهي مدرجة، محلية تم الحصول على أرصدة مرابحة دائنة من مؤسسة مالية
دينار  58,444,636بمبلغ  ذات قيمة دفترية ةاستثماري اتوهي مكفولة برهن عقار( %4.75: 2017)سنويا   %4.69بنسبة 
 . (4)إيضاح ( دينار كويتي 37,433,000: 2017) 2018ديسمبر  31كما في كويتي 

 
 

 التغير في الموجودات المالية الناتجة من أنشطة التمويل 17
 

 يناير  1
2018 

  -التدفقات النقدية
 /المستخدمة في

(الناتجة من)
 ديسمبر  31

2018
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

135,391(8,249)143,640توزيعات أرباح مستحقة
 ═══════════════

 

 يناير  1
 

  -التدفقات النقدية
المستخدمة في/ 

)الناتجة من(
 ديسمبر  31

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

143,640(2,189)145,829توزيعات أرباح مستحقة
 ══════════════════

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 18

 

مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  الطبيعيتمثل هذه المعامالت تلك التي تقوم بها المجموعة في سياق األعمال 
ن فيها هؤالء يكو اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وأفراد عائالتهم المقربين والشركات التي

ر . تتم الموافقة على سياسات تسعياألطراف المالكين الرئيسيين أو بإمكانهم ممارسة السيطرة أو التأثير الملموس عليها
 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.

 

:بيان الدخل الشامل المجمعفيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في 
 

20182017 زميلة شركات
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

 مصروف إيجار )مدرج ضمن مصروفات تشغيل عقارات
784,940784,940788,881( ومصروفات إدارية

 
:بيان المركز المالي المجمعأطراف ذات عالقة المدرجة في  لدى األرصدةفيما يلي 

 
20182017 شركات زميلة 
دينار كويتيدينار كويتيكويتيدينار  
 

1,021(562)(562)(15طرف ذي عالقة )إيضاح  /من (إلى)مبالغ مستحقة 
 

 المالية البياناتعالقة ال تحمل أية فائدة وتستحق الدفع خالل سنة واحدة من تاريخ  أطراف ذات ( /منإلى)إن المبالغ المستحقة 
 . المجمعة

 

 

20172017

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 

 

 

31 
 

 )تتمة( ذات عالقةمعامالت مع أطراف  18
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا
 فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة: 

 
 

  

2018 2017 
 

  

 دينار كويتي دينار كويتي
 

  
  

 157,052 174,458   رواتب ومزايا قصيرة األجل
 17,387 17,647   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 

  

────── ────── 
   192,105 174,439 

 

  

══════ ══════ 
 

 محتملةمطلوبات  19
 

: 2017دينار كويتي ) 21,399تمثل خطاب ضمان بمبلغ  محتملةالمجموعة مطلوبات  لدى، 2018ديسمبر  31كما في 
كويتي( تم إصداره إلى وزارة المالية فيما يتعلق بعقارات استثمارية، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي  دينار 21,399

 مطلوبات مادية. 
 

 معلومات قطاعية      20
 

المجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات أعمال بناء  على منتجاتها وخدماتها ولديها قطاعا تشغيل يمكن إعداد تقارير  تم تنظيم
 بشأنهما كما يلي:

 
وتتضمن االستثمار والمتاجرة في العقارات وبناء أو تطوير العقارات بغرض بيعها ضمن  أنشطة االستثمار العقاري -

 سياق العمل العادي والخدمات العقارية األخرى المتعلقة بها.
 
أنشطة األسهم واالستثمارات األخرى وتتضمن المشاركة في صناديق مالية وعقارية وإدارة متطلبات السيولة لدى  -

 المجموعة.
 

 معلومات تقارير القطاعات: فيما يلي
 

 أنشطة  
األسهم  

واالستثمارات 
 األخرى

 األنشطة
 اإلجمالي غير موزعة العقارية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      2018ديسمبر  31 

 6,196,942 1,373,503 2,334,540 2,488,899 إيرادات القطاع
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 (1,266,151)     - (1,266,151)     - التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

موجودات مالية مدرجة  محققة منغير  خسائر
 (47,844)     -     - (47,844) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (472,466)     -     - (472,466) تكاليف تمويل 
 (1,951,155) (867,571) (1,083,584)     - مصروفات أخرى، بالصافي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,459,326 505,932 (15,195) 1,968,589 نتائج القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 134,354,292 1,588,340 63,462,636 69,303,316 موجودات القطاع 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 12,047,123 1,622,475 424,648 10,000,000 مطلوبات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 فائض رأس المال  12
 

وتم تحويله إلى حقوق  1996لمساهمي الشركة األم السابقين والذي تم التنازل عنه خالل عام  ا  مستحق ا  يمثل هذا الفائض مبلغ
 .دون قيودللتوزيع  متاحملكية مساهمي الشركة األم. هذا المبلغ 

 
 توزيعات مقترحة     13

 

مجلس اإلدارة بمبلغ  أعضاء مكافأةكما اقترح  ،توزيعات أرباحعدم  ، اقترح مجلس إدارة الشركة األم2019فبراير  11 في
 تخضع االقتراحات وهذه(. كويتي دينار 40,000: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  40,000
 .السنوية لمساهمي الشركة األم العادية العمومية الجمعية اجتماع لموافقة

 
فلس  5، وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم على توزيعات األرباح المقترحة بقيمة 2018مارس  12في 

 . 2017ديسمبر  31( للسنة المنتهية في %5: 2016: ال شيء( وأسهم منحة بنسبة ال شيء )2016للسهم )
 

 أسهم خزينة 14

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 1,007,133 1,007,133  عدد األسهم 
  ══════ ══════ 
    

 %0.54          %0.54  نسبة األسهم المصدرة 
  ══════ ══════ 
    

 167,184 135,963  القيمة السوقية )دينار كويتي( 
  ══════ ══════ 

 319,250 319,250  التكلفة )دينار كويتي(
  ══════ ══════ 

 
فلس للسهم( وذلك  166: 2017ديسمبر  31للسهم ) فلس 135 السوق ألسهم الشركة األم بلغ لسعرإن المتوسط المرجح 

   .2018ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 
 

 الشركة األم. لدىإن احتياطيات الشركة األم بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة تم تحديدها كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة     15

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 25,469 200,000  مبالغ مستحقة إلى مقاولين وموردين 
 93,792 124,578  إيجار مستلم مقدما  من مستأجرين 

 245,864 259,963  تأمينات من مستأجرين 
 193,864 167,916  مصروفات مستحقة

 143,640 135,391  توزيعات أرباح مستحقة 
 1,021 562  (18عالقة )إيضاح  أطراف ذاتمبالغ مستحقة إلى 

 3,309,430 994,028  * دائنون آخرون
  ────── ────── 

  1,882,438 4,013,080 
  ══════ ══════ 

 
 تعلق بضريبة دعم الوطنية والزكاة تمبمصروفات قانونية تاألرصدة الدائنة األخرى بصورة أساسية المطالبة *تتضمن 

 قامت الشركة األم بتسجيل مصروفات مقابل المطالباتالسنوات السابقة، وزارة المالية في الكويت. خالل  المطالبة بها من قبل
. 2012و 2011الية للسنتين القانونية تتعلق بضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة التي تم المطالبة بها من قبل وزارة الم

، قامت الشركة األم بتوقيع اتفاقية تسوية نهائية مع وزارة المالية تتعلق بضريبة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 وتم تسجيل مخصص مقابل هذا المبلغدينار كويتي  1,023,756بمبلغ  2011والزكاة لسنة  2011دعم العمالة الوطنية لسنة 

 1,023,756األم. استنادا  إلى هذه االتفاقية، قامت الشركة األم بسداد مبلغ  دفاتر الشركةدينار كويتي في  2,304,075بقيمة 
دينار كويتي إلى بيان الدخل المجمع  1,280,319المبلغ الزائد بقيمة  وردبه كويتي كتسوية نهائية للمبلغ المطالب دينار 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( دائنون ومصروفات مستحقة     15



التقرير السنوي ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
 

30
 

 

في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:الدائنين والمصروفات المستحقة يتم اإلفصاح عن 
2018 

دينار كويتي
2017 

دينار كويتي

259,963245,864غير متداولة 
1,622,4753,767,216 متداولة 

────────────
1,882,4384,013,080

 ════════════
 

  مرابحةدائنو  16
 

بالدينار الكويتي وتحمل متوسط معدل ربح  وهي مدرجة، محلية تم الحصول على أرصدة مرابحة دائنة من مؤسسة مالية
دينار  58,444,636بمبلغ  ذات قيمة دفترية ةاستثماري اتوهي مكفولة برهن عقار( %4.75: 2017)سنويا   %4.69بنسبة 
 . (4)إيضاح ( دينار كويتي 37,433,000: 2017) 2018ديسمبر  31كما في كويتي 

 
 

 التغير في الموجودات المالية الناتجة من أنشطة التمويل 17
 

 يناير  1
2018 

  -التدفقات النقدية
 /المستخدمة في

(الناتجة من)
 ديسمبر  31

2018
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

135,391(8,249)143,640توزيعات أرباح مستحقة
 ═══════════════

 

 يناير  1
 

  -التدفقات النقدية
المستخدمة في/ 

)الناتجة من(
 ديسمبر  31

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

143,640(2,189)145,829توزيعات أرباح مستحقة
 ══════════════════

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 18

 

مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  الطبيعيتمثل هذه المعامالت تلك التي تقوم بها المجموعة في سياق األعمال 
ن فيها هؤالء يكو اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وأفراد عائالتهم المقربين والشركات التي

ر . تتم الموافقة على سياسات تسعياألطراف المالكين الرئيسيين أو بإمكانهم ممارسة السيطرة أو التأثير الملموس عليها
 وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.

 

:بيان الدخل الشامل المجمعفيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في 
 

20182017 زميلة شركات
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
 

 مصروف إيجار )مدرج ضمن مصروفات تشغيل عقارات
784,940784,940788,881( ومصروفات إدارية

 
:بيان المركز المالي المجمعأطراف ذات عالقة المدرجة في  لدى األرصدةفيما يلي 

 
20182017 شركات زميلة 
دينار كويتيدينار كويتيكويتيدينار  
 

1,021(562)(562)(15طرف ذي عالقة )إيضاح  /من (إلى)مبالغ مستحقة 
 

 المالية البياناتعالقة ال تحمل أية فائدة وتستحق الدفع خالل سنة واحدة من تاريخ  أطراف ذات ( /منإلى)إن المبالغ المستحقة 
 . المجمعة

 

 

20172017

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 

 

 

31 
 

 )تتمة( ذات عالقةمعامالت مع أطراف  18
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا
 فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة: 

 
 

  

2018 2017 
 

  

 دينار كويتي دينار كويتي
 

  
  

 157,052 174,458   رواتب ومزايا قصيرة األجل
 17,387 17,647   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 

  

────── ────── 
   192,105 174,439 

 

  

══════ ══════ 
 

 محتملةمطلوبات  19
 

: 2017دينار كويتي ) 21,399تمثل خطاب ضمان بمبلغ  محتملةالمجموعة مطلوبات  لدى، 2018ديسمبر  31كما في 
كويتي( تم إصداره إلى وزارة المالية فيما يتعلق بعقارات استثمارية، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي  دينار 21,399

 مطلوبات مادية. 
 

 معلومات قطاعية      20
 

المجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات أعمال بناء  على منتجاتها وخدماتها ولديها قطاعا تشغيل يمكن إعداد تقارير  تم تنظيم
 بشأنهما كما يلي:

 
وتتضمن االستثمار والمتاجرة في العقارات وبناء أو تطوير العقارات بغرض بيعها ضمن  أنشطة االستثمار العقاري -

 سياق العمل العادي والخدمات العقارية األخرى المتعلقة بها.
 
أنشطة األسهم واالستثمارات األخرى وتتضمن المشاركة في صناديق مالية وعقارية وإدارة متطلبات السيولة لدى  -

 المجموعة.
 

 معلومات تقارير القطاعات: فيما يلي
 

 أنشطة  
األسهم  

واالستثمارات 
 األخرى

 األنشطة
 اإلجمالي غير موزعة العقارية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      2018ديسمبر  31 

 6,196,942 1,373,503 2,334,540 2,488,899 إيرادات القطاع
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 (1,266,151)     - (1,266,151)     - التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

موجودات مالية مدرجة  محققة منغير  خسائر
 (47,844)     -     - (47,844) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (472,466)     -     - (472,466) تكاليف تمويل 
 (1,951,155) (867,571) (1,083,584)     - مصروفات أخرى، بالصافي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,459,326 505,932 (15,195) 1,968,589 نتائج القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 134,354,292 1,588,340 63,462,636 69,303,316 موجودات القطاع 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 12,047,123 1,622,475 424,648 10,000,000 مطلوبات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 فائض رأس المال  12
 

وتم تحويله إلى حقوق  1996لمساهمي الشركة األم السابقين والذي تم التنازل عنه خالل عام  ا  مستحق ا  يمثل هذا الفائض مبلغ
 .دون قيودللتوزيع  متاحملكية مساهمي الشركة األم. هذا المبلغ 

 
 توزيعات مقترحة     13

 

مجلس اإلدارة بمبلغ  أعضاء مكافأةكما اقترح  ،توزيعات أرباحعدم  ، اقترح مجلس إدارة الشركة األم2019فبراير  11 في
 تخضع االقتراحات وهذه(. كويتي دينار 40,000: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  40,000
 .السنوية لمساهمي الشركة األم العادية العمومية الجمعية اجتماع لموافقة

 
فلس  5، وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم على توزيعات األرباح المقترحة بقيمة 2018مارس  12في 

 . 2017ديسمبر  31( للسنة المنتهية في %5: 2016: ال شيء( وأسهم منحة بنسبة ال شيء )2016للسهم )
 

 أسهم خزينة 14

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 1,007,133 1,007,133  عدد األسهم 
  ══════ ══════ 
    

 %0.54          %0.54  نسبة األسهم المصدرة 
  ══════ ══════ 
    

 167,184 135,963  القيمة السوقية )دينار كويتي( 
  ══════ ══════ 

 319,250 319,250  التكلفة )دينار كويتي(
  ══════ ══════ 

 
فلس للسهم( وذلك  166: 2017ديسمبر  31للسهم ) فلس 135 السوق ألسهم الشركة األم بلغ لسعرإن المتوسط المرجح 

   .2018ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 
 

 الشركة األم. لدىإن احتياطيات الشركة األم بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة تم تحديدها كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة     15

  
2018 

 دينار كويتي
2017 

 دينار كويتي
    

 25,469 200,000  مبالغ مستحقة إلى مقاولين وموردين 
 93,792 124,578  إيجار مستلم مقدما  من مستأجرين 

 245,864 259,963  تأمينات من مستأجرين 
 193,864 167,916  مصروفات مستحقة

 143,640 135,391  توزيعات أرباح مستحقة 
 1,021 562  (18عالقة )إيضاح  أطراف ذاتمبالغ مستحقة إلى 

 3,309,430 994,028  * دائنون آخرون
  ────── ────── 

  1,882,438 4,013,080 
  ══════ ══════ 

 
 تعلق بضريبة دعم الوطنية والزكاة تمبمصروفات قانونية تاألرصدة الدائنة األخرى بصورة أساسية المطالبة *تتضمن 

 قامت الشركة األم بتسجيل مصروفات مقابل المطالباتالسنوات السابقة، وزارة المالية في الكويت. خالل  المطالبة بها من قبل
. 2012و 2011الية للسنتين القانونية تتعلق بضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة التي تم المطالبة بها من قبل وزارة الم

، قامت الشركة األم بتوقيع اتفاقية تسوية نهائية مع وزارة المالية تتعلق بضريبة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 وتم تسجيل مخصص مقابل هذا المبلغدينار كويتي  1,023,756بمبلغ  2011والزكاة لسنة  2011دعم العمالة الوطنية لسنة 

 1,023,756األم. استنادا  إلى هذه االتفاقية، قامت الشركة األم بسداد مبلغ  دفاتر الشركةدينار كويتي في  2,304,075بقيمة 
دينار كويتي إلى بيان الدخل المجمع  1,280,319المبلغ الزائد بقيمة  وردبه كويتي كتسوية نهائية للمبلغ المطالب دينار 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( دائنون ومصروفات مستحقة     15



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 

 

 

32 
 

 )تتمة(معلومات قطاعية      20
 

      2017ديسمبر  31
 7,261,321 69,885 2,455,850 4,735,586 إيرادات القطاع

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (463,576) - (463,576) - عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل
محققة من موجودات مالية مدرجة غير خسائر 

 (306,866) - - (306,866) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (439,286) - - (439,286) خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (467,534) - - (467,534) تكاليف تمويل 
 (2,581,802) (1,525,524) (1,046,278) (10,000) مصروفات أخرى، بالصافي 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,002,257 (1,455,639) 945,996 3,511,900 نتائج القطاع  
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 134,931,268 2,129,703 64,376,000 68,425,565 موجودات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 14,150,842 3,767,216 383,626 10,000,000 مطلوبات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. تكمن إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي 
أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود المخاطر  فيالمخاطر 

ي إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة ف
 فرد بالمجموعة مسؤولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة به. 

 
 ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم. تتعرض المجموعة أيضا   معدالت الربحتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر 

لمخاطر التشغيل. ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغييرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع 
أعضاء مجلس اإلدارة  يتحملاألعمال حيث يتم مراقبة هذه المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي لدى المجموعة. 

 دارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ المخاطر. عن األسلوب الشامل إل كاملةالمسئولية 
 

 مخاطر االئتمان  21.1
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مما الوفاء بالتزامه  في حد أطراف أداة ماليةأ إخفاقإن مخاطر االئتمان هي مخاطر 
مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان وقصر المعامالت على  ضبطمالية. تسعى إدارة المجموعة إلى 

أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يقتصر 
 المجمع.  للموجودات المالية المدرجة في بيان المركز الماليالدفترية  على القيم

 
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمستأجرين للعقارات االستثمارية عن طريق مراقبة األرصدة المدينة 
 القائمة. تحد المجموعة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك عن طريق التعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة

 . فقط
 

الطرف ر تعثتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان نتيجة  ،خاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرىفيما يتعلق بم
 لهذه األدوات. الدفترية المقابل، بحيث يعادل الحد األقصى للتعرض للمخاطر القيمة 

 
 مخاطر السيولة 21.2

تنتج مخاطر السيولة عن قد التمويلية.  متطلباتها يعدم قدرة المجموعة على الوفاء بصاف مخاطرإن مخاطر السيولة هي 
ذه ه ولمواجهة التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور.

 اف  رصيد كوالمحافظة على المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، 
 .لتسويقهالنقد والنقد المعادل واألوراق المالية القابلة من ا

 
تقبلية على مدى المس معدالت األرباحتعكس قائمة السيولة للمطلوبات المالية التدفقات النقدية المتوقعة والتي تتضمن مدفوعات 

ي المجموعة كما ف علىالمالية غير المخصومة  عمر هذه المطلوبات المالية. يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات
 ديسمبر استنادا  إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.  31
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 21.2
 

 
 أقل من

 ثالثة أشهر 
  12إلى  3 

 شهرا 
 5إلى  1
 المجموع سنوات  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
2018     

 10,650,000 10,200,000 337,500 112,500 دائنو مرابحة 
 1,882,438 259,963 1,422,475 200,000 دائنون ومصروفات مستحقة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 12,532,438 10,459,963 1,759,975 312,500 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 
 أقل من

 ثالثة أشهر 
  12إلى  3 

 شهرا 
 5إلى  1
 المجموع سنوات  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
2017     

 11,075,000 10,600,000 356,250 118,750 دائنو مرابحة 
 4,013,080 245,864 3,741,747 25,469 دائنون ومصروفات مستحقة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,088,080 10,845,864 4,097,997 144,219 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخاطر السوق 21.3
 إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة أصل ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل

مخاطر  تدار تتعلق باالستثمار الفردي أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق.
السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا  على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات بالنسبة للتوزيع 

والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال 
 األجل في القيمة العادلة.

 
  معدالت الربحمخاطر  21.3.1

هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في  معدالت الربحإن مخاطر 
على أرصدة دائني المرابحة التي تحمل معدالت ربح  معدالت الربحفي السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر  معدالت الربح

 . (16متغيرة )إيضاح 
 

بكافة  مع االحتفاظ معدالت الربحيوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في 
 المتغيرات األخرى ثابتة:

 
 

النقص في النقاط  الزيادة/
 األساسية

التأثير على ربح السنة 
 قبل الضرائب
 دينار كويتي

   
2018 (+/-) 100 100,000 

   

2017 (+/-) 100 100,000 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 21.3.2
في أسعار  نتيجة التغيراتمخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 

 صرف العمالت األجنبية.
 

ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية حيث إن أغلبية موجودات ومطلوبات المجموعة مدرجة 
 بالدينار الكويتي. 

 
 
 
 

  



التقرير السنوي ٢٠١٨

49

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 

 

 

32 
 

 )تتمة(معلومات قطاعية      20
 

      2017ديسمبر  31
 7,261,321 69,885 2,455,850 4,735,586 إيرادات القطاع

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (463,576) - (463,576) - عقارات استثماريةالتغير في القيمة العادلة ل
محققة من موجودات مالية مدرجة غير خسائر 

 (306,866) - - (306,866) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (439,286) - - (439,286) خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (467,534) - - (467,534) تكاليف تمويل 
 (2,581,802) (1,525,524) (1,046,278) (10,000) مصروفات أخرى، بالصافي 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,002,257 (1,455,639) 945,996 3,511,900 نتائج القطاع  
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 134,931,268 2,129,703 64,376,000 68,425,565 موجودات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 14,150,842 3,767,216 383,626 10,000,000 مطلوبات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. تكمن إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي 
أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود المخاطر  فيالمخاطر 

ي إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة ف
 فرد بالمجموعة مسؤولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة به. 

 
 ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم. تتعرض المجموعة أيضا   معدالت الربحتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر 

لمخاطر التشغيل. ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغييرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع 
أعضاء مجلس اإلدارة  يتحملاألعمال حيث يتم مراقبة هذه المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي لدى المجموعة. 

 دارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ المخاطر. عن األسلوب الشامل إل كاملةالمسئولية 
 

 مخاطر االئتمان  21.1
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مما الوفاء بالتزامه  في حد أطراف أداة ماليةأ إخفاقإن مخاطر االئتمان هي مخاطر 
مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان وقصر المعامالت على  ضبطمالية. تسعى إدارة المجموعة إلى 

أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يقتصر 
 المجمع.  للموجودات المالية المدرجة في بيان المركز الماليالدفترية  على القيم

 
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمستأجرين للعقارات االستثمارية عن طريق مراقبة األرصدة المدينة 
 القائمة. تحد المجموعة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك عن طريق التعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة

 . فقط
 

الطرف ر تعثتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان نتيجة  ،خاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرىفيما يتعلق بم
 لهذه األدوات. الدفترية المقابل، بحيث يعادل الحد األقصى للتعرض للمخاطر القيمة 

 
 مخاطر السيولة 21.2

تنتج مخاطر السيولة عن قد التمويلية.  متطلباتها يعدم قدرة المجموعة على الوفاء بصاف مخاطرإن مخاطر السيولة هي 
ذه ه ولمواجهة التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور.

 اف  رصيد كوالمحافظة على المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، 
 .لتسويقهالنقد والنقد المعادل واألوراق المالية القابلة من ا

 
تقبلية على مدى المس معدالت األرباحتعكس قائمة السيولة للمطلوبات المالية التدفقات النقدية المتوقعة والتي تتضمن مدفوعات 

ي المجموعة كما ف علىالمالية غير المخصومة  عمر هذه المطلوبات المالية. يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات
 ديسمبر استنادا  إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.  31
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 21.2
 

 
 أقل من

 ثالثة أشهر 
  12إلى  3 

 شهرا 
 5إلى  1
 المجموع سنوات  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
2018     

 10,650,000 10,200,000 337,500 112,500 دائنو مرابحة 
 1,882,438 259,963 1,422,475 200,000 دائنون ومصروفات مستحقة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 12,532,438 10,459,963 1,759,975 312,500 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 
 أقل من

 ثالثة أشهر 
  12إلى  3 

 شهرا 
 5إلى  1
 المجموع سنوات  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
2017     

 11,075,000 10,600,000 356,250 118,750 دائنو مرابحة 
 4,013,080 245,864 3,741,747 25,469 دائنون ومصروفات مستحقة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,088,080 10,845,864 4,097,997 144,219 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخاطر السوق 21.3
 إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة أصل ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل

مخاطر  تدار تتعلق باالستثمار الفردي أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق.
السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا  على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات بالنسبة للتوزيع 

والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال 
 األجل في القيمة العادلة.

 
  معدالت الربحمخاطر  21.3.1

هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في  معدالت الربحإن مخاطر 
على أرصدة دائني المرابحة التي تحمل معدالت ربح  معدالت الربحفي السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر  معدالت الربح

 . (16متغيرة )إيضاح 
 

بكافة  مع االحتفاظ معدالت الربحيوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في 
 المتغيرات األخرى ثابتة:

 
 

النقص في النقاط  الزيادة/
 األساسية

التأثير على ربح السنة 
 قبل الضرائب
 دينار كويتي

   
2018 (+/-) 100 100,000 

   

2017 (+/-) 100 100,000 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 21.3.2
في أسعار  نتيجة التغيراتمخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 

 صرف العمالت األجنبية.
 

ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية لمخاطر العمالت األجنبية حيث إن أغلبية موجودات ومطلوبات المجموعة مدرجة 
 بالدينار الكويتي. 

 
 
 
 

  



شركـة أجيـال العقاريـة الترفيهيـة ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

 )تتمة( مخاطر السوق 21.3
 

 مخاطر أسعار األسهم 21.3.3
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيم العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل 

 تنويع االستثمارات بالنسبة لتركز قطاعات األعمال. 
 

يوضح الجدول التالي مدى حساسية قيمة االستثمارات المسعرة للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار األسهم، مع 
االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. إن تأثير النقص في أسعار األسهم من المتوقع أن يعادل ويقابل تأثير الزيادات 

 الموضحة. 
 

المجموعة )نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل فيما يلي التأثير على نتائج 
في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى  %5ديسمبر( نتيجة تغير بنسبة  31األرباح أو الخسائر في 

 ثابتة: 
 

  

 التأثير على ربح السنة قبل الضرائب 
  

2018 2017 
  

 دينار كويتي دينار كويتي
    مؤشرات السوق

 72,512 -  الكويت
 

 إدارة رأس المال 
إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي 

 تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون. 
 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال. لم يتم إجراء أي 
. يتكون 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 

نبية واحتياطي تحويل عمالت أجاحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة رأس المال من إجمالي حقوق الملكية باستثناء 
 دينار كويتي(.  120,827,434: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي كما في  122,376,395ويقدر ذلك بمبلغ 

 
 التزامات رأس المال22     

 

قامت المجموعة بإبرام عقود أنشاء مع أطراف أخرى وتلتزم المجموعة الحقا  باإلنفاق الرأسمالي المستقبلي فيما يتعلق 
 دينار كويتي.  783,746بالعقارات قيد اإلنشاء بمبلغ 

 
 قياس القيمة العادلة      23

 

 األدوات المالية 
 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

 

ة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها إن القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال ت درج بالقيمة العادل
 الدفترية.

 

الهامة على المنهجيات واالفتراضات المستخدمة : ملخص السياسات المحاسبية 2.5يشتمل قسم القيمة العادلة من اإليضاح 
 لتحديد القيمة العادلة للموجودات. 

 

يوضح الجدول التالي تحليل موجودات المجموعة المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة في 
 ديسمبر: 31
 
 
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(العادلة قياس القيمة      23
 

 )تتمة(األدوات المالية 
 

  المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2018     
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 2,417,921 2,417,921      -      - خالل األرباح أو الخسائر

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  المجموع 3المستوى  2المستوى  1 المستوى 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2017     
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 1,450,234 213,025      - 1,237,209 خالل األرباح أو الخسائر

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تم تسجيلها بالقيمة العادلة في يمن الموجودات المالية التي  3يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للمستوى 
 ديسمبر. 31

 في بداية السنة 

صافي 
 (/األرباحالخسائر)

المسجلة في بيان 
 الدخل المجمع

صافي المشتريات 
والتحويالت 

والمبيعات 
 السنةفي نهاية  والتسويات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
2018     

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 2,417,921 1,015,531 (47,844) 1,450,234 خالل األرباح أو الخسائر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

    
2017     

العادلة من مدرجة بالقيمة موجودات مالية  
 1,450,234 1,550,876 (361,054) 260,412 خالل األرباح أو الخسائر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  21
 

 )تتمة( مخاطر السوق 21.3
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نبية واحتياطي تحويل عمالت أجاحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة رأس المال من إجمالي حقوق الملكية باستثناء 
 دينار كويتي(.  120,827,434: 2017) 2018ديسمبر  31دينار كويتي كما في  122,376,395ويقدر ذلك بمبلغ 

 
 التزامات رأس المال22     

 

قامت المجموعة بإبرام عقود أنشاء مع أطراف أخرى وتلتزم المجموعة الحقا  باإلنفاق الرأسمالي المستقبلي فيما يتعلق 
 دينار كويتي.  783,746بالعقارات قيد اإلنشاء بمبلغ 

 
 قياس القيمة العادلة      23

 

 األدوات المالية 
 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

 

ة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها إن القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال ت درج بالقيمة العادل
 الدفترية.

 

الهامة على المنهجيات واالفتراضات المستخدمة : ملخص السياسات المحاسبية 2.5يشتمل قسم القيمة العادلة من اإليضاح 
 لتحديد القيمة العادلة للموجودات. 

 

يوضح الجدول التالي تحليل موجودات المجموعة المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة في 
 ديسمبر: 31
 
 
 
 

  

 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(العادلة قياس القيمة      23
 

 )تتمة(األدوات المالية 
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 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2018     
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
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═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2017     
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═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

تم تسجيلها بالقيمة العادلة في يمن الموجودات المالية التي  3يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للمستوى 
 ديسمبر. 31

 في بداية السنة 

صافي 
 (/األرباحالخسائر)

المسجلة في بيان 
 الدخل المجمع

صافي المشتريات 
والتحويالت 

والمبيعات 
 السنةفي نهاية  والتسويات

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
2018     

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 2,417,921 1,015,531 (47,844) 1,450,234 خالل األرباح أو الخسائر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

    
2017     

العادلة من مدرجة بالقيمة موجودات مالية  
 1,450,234 1,550,876 (361,054) 260,412 خالل األرباح أو الخسائر

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة      23
 

 بيان المدخالت غير الجوهرية للتقييم 
لمتعلقة اوالمحافظ المدارة استنادا  إلى صافي القيمة التي تم تقديمها من قبل أمين الصندوق. إن المعلومات  تقييم الصناديقتم 

بأساليب التقييم والمدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم لحساب حساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخالت غير 
 متوفرة.  ليستالملحوظة 

 

 اساليب التقييم  
المدخالت الجوهرية 

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة  المعدل  غير الملحوظة 
     

 أوراق مالية غير مسعرة 
 طريقة 

 مضاعفات السوق 
الخصم معدل 

 %20 *ضعف التسويقل

إن الزيادة )االنخفاض( بنسبة 
في الخصم تؤدي إلى  5%

انخفاض )زيادة( في القيمة 
دينار  6,861العادلة بمبلغ 

 كويتي
     

 
*إن الخصم لعدم قابلية التسويق يمثل المبالغ التي تقرر المجموعة أن يضعها المشاركون في السوق في اعتبارهم عند تحديد 

 سعر االستثمارات.  
 

 موجودات غير مالية
 المجموع 3المستوى  2المستوى  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2018    
 63,462,636 26,918,000 36,544,636 استثماريةعقارات 

    

2017    
 64,376,000 26,943,000 37,433,000 عقارات استثمارية

 
المدرجة بالقيمة العادلة في  3للموجودات غير المالية ضمن المستوى  االفتتاحي والختامييوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ 

 ديسمبر  31
 

 

 في بداية السنة 
المحول إلى 

 صافي الخسائر 3المستوى 

صافي المشتريات 
والتحويالت 

والمبيعات 
 في نهاية السنة  والتسويات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      2018ديسمبر  31كما في 

 26,918,000 56,150 (81,150)    - 26,943,000 عقارات استثمارية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 في بداية السنة 
المحول إلى 
 صافي الخسائر 3المستوى 

صافي المشتريات 
والتحويالت 
والمبيعات 
 في نهاية السنة  والتسويات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      2017ديسمبر  31كما في 
 26,943,000 88,600 (226,600)     - 27,081,000 استثماريةعقارات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة      23
 

 االستثمارية:و المدخالت الرئيسية المستخدمة لتقييم العقارات  وصف أساليب التقييم
 

 عقارات استثمارية 
 التطويرعقار قيد 

مقارنة . تستند طريقة لألرض وطريقة تكلفة أعمال االنشاءات المبيعاتيتم تقييم العقار قيد التطوير باستخدام طريقة مقارنة 
تها أو المعدلة للفرق في طبيع المتكافئةإلى مقارنة أسعار السوق النشطة لعقارات مماثلة ومعامالت السوق الحديثة  المبيعات

إلى مقارنة تكلفة إنشاء عقار مماثل مع مراعاة استهالك تكاليف  التكلفة المقدرةقار المحدد. تستند طريقة موقعها أو حالة الع
 اإلنشاء المعدلة للفرق في طبيعتها أو موقعها أو حالة العقار المحدد.

 
 عقارات مطورة

ومة من التدفقات النقدية السنوية المخصإلى رسملة  التي تستند طريقة رسملة اإليرادات بواسطة يتم تقييم العقارات المطورة
العقار والتي يتم احتسابها من خالل خصم إيرادات اإليجارات الناتجة سنويا  من العقار باستخدام معدل الخصم الحالي في 

 . 4السوق. إن تفاصيل مدخالت التقييم وتحليل الحساسية مبينة في اإليضاح 
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 وشركتها التابعة شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2018ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة      23
 

 بيان المدخالت غير الجوهرية للتقييم 
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 متوفرة.  ليستالملحوظة 

 

 اساليب التقييم  
المدخالت الجوهرية 

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة  المعدل  غير الملحوظة 
     

 أوراق مالية غير مسعرة 
 طريقة 

 مضاعفات السوق 
الخصم معدل 

 %20 *ضعف التسويقل

إن الزيادة )االنخفاض( بنسبة 
في الخصم تؤدي إلى  5%

انخفاض )زيادة( في القيمة 
دينار  6,861العادلة بمبلغ 

 كويتي
     

 
*إن الخصم لعدم قابلية التسويق يمثل المبالغ التي تقرر المجموعة أن يضعها المشاركون في السوق في اعتبارهم عند تحديد 
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 موجودات غير مالية
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 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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العقار والتي يتم احتسابها من خالل خصم إيرادات اإليجارات الناتجة سنويا  من العقار باستخدام معدل الخصم الحالي في 

 . 4السوق. إن تفاصيل مدخالت التقييم وتحليل الحساسية مبينة في اإليضاح 
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Chairman’s Message

Dear Shareholders – Ajial Real Estate and Entertainment Company   
On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present, the 22nd Annual Report of Ajial Real 
Estate & Entertainment Co., along with the Financial results for the fiscal year ended on 31st Decem-
ber 2018. 

Dear Shareholders: 
In the year of 2018 the Company started with the excavation works in Al-Andalus Project, a multi-pur-
pose project located in Hawalli area, on a land of 10.300 Sqm and a built-up area of 58.600 sqm ap-
proximately. The Project will contain offices, medical clinics, commercial shops, and a cinema. It is 
expected to be completed by the year 2022. 

The company managed to enter into a settlement with the Ministry of Finance regarding Zakat 
and National Labour Support Tax for the year 2011, which resulted in recovering a provision of KD 
1,280,319 and a decrease in current liabilities of KD 2,144,741. 

The Company maintained its rental income from Ajial Commercial and Entertainment Complex, a 
leading and distinctive facility in Al Fahaheel area. In addition, Ajial’s associates represented by Al 
Hamra Real Estate and Al Madar Al Thahabia Co. (Kingdom of Saudi Arabia) have maintained expect-
ed performances. Firstly, Al Hamra Real Estate continued its growth by increasing the occupancy rate 
in the Commercial Center and in the Business Tower. Secondly, Al Tamayuz Tower-Riyadh’s construc-
tion has been completed and the hotel apartment of the tower has opened in Q1 of 2018, which is 
operated by Fraiser Company, a reputable global hotel operator. Furthermore, the hotel apartments 
have achieved a high occupancy rate in comparison with similar projects. We are looking forward 
to maintain the growth in operating income and to continue on leasing the remaining offices and 
commercial shops.
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Financial Report
The balance sheet of Ajial Real Estate & Entertainment Co. clearly explains the Company’s financial 
position for the fiscal year ended 31/12/2018. The Company’s net profit has reached KD 2,459,326, 
with an EPS of 13.35 fils compared to KD 3,002,257 in 2017, with an EPS of 16.30 fils. Moreover, 
this represents a decrease of 18.08%. In addition, operational income has reached 50.59% from KD 
4,953,801 in 2017 to KD 2,447,773 in 2018. 

Administrative and general expenses have increased 4.18% from KD 730,951 in 2017 to KD 761,505 
in 2018. On the other hand, finance costs have decreased 1.05% from KD 467,534 in 2017 to KD 
472,466 in 2018.  

The consolidated balance sheet shows that assets have declined 0.43% from KD 134,931,268 in 
2017 to KD 134,354,292 in 2018, and total liabilities have dropped 14.87% from KD 14,150,842 in 
2017 to KD 12,047,123 in 2018. Furthermore, Shareholders’ equity has increased 1.26% from KD 
120,780,426 in 2017 to KD 122,307,169 in 2018. 

In the end, I would like to take this opportunity to extend my sincere gratitude and appreciation to all 
Shareholders, Board Members as well as the staff members. we look forward to a rewarding future 
driven by more efforts to reach even further success.  

Yours sincerely,,,

Shk. Ali Al Abdullah Al Khalifah Al Sabah
     Chairman  
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Kuwait on 11th February 2019

To the Shareholders of Ajial Real Estate & Entertainment Co. 

Acknowledgement & Undertaking of 
Integrity and Fairness of Statements   

The Board of Directors acknowledge and undertake that the financial reports are provided in a fair 
and a sound way, they present all financial aspects of the company, including data and operational 
results, and they are prepared accurately in accordance with the International Accounting Standards 
approved by Capital Markets Authority for the financial year ended 31 December 2018.

Shk. Ali Abdullah Al Khalifah Al Sabah 
Chairman

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah

Vice Chairman

Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash

Board Member & CEO

Mr. Mohammed Abdulrazzak Al Kandari

Board Member

Ms. Tahani Muslett Al Ajmi

Board Member
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Rule - 1: Construct a Balanced Board Composition
Ajial Board Structure is as follows:

Name

Board Member Status 
(Executive/Non-Executive/

Independent), or Board 
Secretary

Education 
Qualification

Date of Election/
Appointment of 
Board Secretary

Shk. Ali Abdullah Al Khalifah Al Sabah Non- Executive Board Member BA 01 Aug 17

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah Non- Executive Board Member BA 01 Aug 17

Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash Executive Board Member BA 01 Aug 17

Ms. Tahani Al Ajmi Non- Executive Board Member MA 01 Aug 17

Mr. Mohammed Abdulrazzak Al Kandari Independent Member BA 01 Aug 17

Mr. Abdulwahab Nabeel Al Oraifan Board Secretary BA 01 Aug 17
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The Board of Directors held 7 meetings during the year as described below: 

Name of Member
Meeting (1)

06/2/18

Meeting (2)

14/3/18

Meeting (3)

07/5/18

Meeting (4)

16/5/18

Meeting (5)

30/5/18

Meeting (6)

16/7/18

Meeting (7)

29/10/18

Number 
of  

Meetings

Shk. Ali Abdullah 
Al-Sabah 
(Chairman)

   -    6

Shk. Hamad Mubarak 
Al-Sabah 
(Vice-Chairman)

       7

Mr. Abdulaziz Faisal 
Al-Khatrash  
(Board Member & CEO)

       7

Ms. Tahani Al-Ajmi  
(Member)        7

Mr. Mohammed Abdulrazzak 
Al-Kandari 
(Independent Member) 

       7

The role of the Board Secretary of Ajial is to improve the efficiency of Board meetings and to ensure 
proper implementation of the resolutions made by the Board and Committee Members. To do so, 
minutes of meetings are documented and sorted out for each meeting, together with agendas and 
reports put forward to the Board which are kept in a safe and secure place. All minutes contain list 
of attendees, absentees, topics of discussion and submitted reports and proposals. All are accessible 
and available for all Board Members at any time according to the corporate governance rules and 
regulations. 

Rule - 2: Establish Appropriate Roles and Responsibilities  
The Board of Directors defined the roles and responsibilities of the Board and Executive Management 
as per the approved Company’s organization structure. Also, they approved the policies and 
procedures of Board Committees and the Company’s departments in detail.

Powers and authorities delegated to the Executive Management are as follows: 

1. Carry out and implement the strategies set out by the Board of Directors.

2. Develop executive objectives of each department and link such plans with the overall plan.

3. Overall monitoring of all departments and operations.

4. Ensure proper coordination between departments. 

5. Problem solving issues related to the Management.

6. Review and update the internal policies and procedures of the company and accordingly 
distribute it to the Employees.
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Board achievements during the Year: 

1. Reduced finance cost through loan restructuring.

2. Total Exit of equity investments and focused mainly on property/real estate investments. 

3. Settled the tax claims with the Ministry of Finance 

4. Acquired building permit for Al-Andalus project.

5. Increased marketing activities and events in Ajial Mall. 

The Board of Directors carry out their duties and responsibilities through three Committees as 
indicated below:

Name of Committee Audit Committee Risk Committee
Nomination and Remuneration 

Committee

Date of Formation 

Term

1 August 2017 

3 years

1 August 2017 

3 years

1 August 2017 

3 years

Number of Meetings 4 4 2

Committee Members 

and Chairman

o Shk. Hamad Al Sabah (Chairman)

o Ms. Tahani Al Ajmi (Member)

o  Mr. Mohammed Al Kandari 
(Member) 

o Ms. Tahani Al Ajmi (Chairman)

o Mr. Abdulaziz Al Khatrash (Member)

o  Mr. Mohammed Al Kandari 
(Member)

o Shk. Hamad Al Sabah (Chairman)

o  Mr. Abdulaziz Al Khatrash 
(Member) 

o Ms. Tahani Al Ajmi (Member)

Committee Functions 

and Achievements 

during the year

o  Regular review of the company’s 
financial statements and the 
observations made by the 
external auditors.

o  Consult the board on the 
appointment of the External 
auditors and monitor their 
activities.

o  Monitor the company 
internal audit function and 
recommend the appointment 
and termination of the internal 
auditor.

o  Ensure compliance with the 
rules and regulations of the 
regulatory authorities.

o  Verify the independence of the 
risk management personnel.

o  Prepare regular reports on the 
company’s risk exposure and 
present these reports to the 
Board. 

o  Approve the new employee 
grade and salary structure.

o  Evaluate the performance of 
the Board of Directors and 
Committees.

The Company has made all information available to Board Members that enables them 
to carry out their supervisory role over the Executive Management. Any meetings may be 
arranged with the Executive Management through the Board Secretary. Board Members, 
especially Independent Members, are encouraged to visit the Company with or without the 
presence of the Top Management. In addition, if Board Members have any query or question 
about any information or documents they are free to approach the Board Secretary first so 
that he can coordinate with the respective department Manager and the Board Member.  
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Rule - 3: Recruit Highly Qualified Candidates for the Board of Directors & 
Executive Management
The Nomination and Remuneration Committee has been formed in accordance with corporate 
governance rules and regulations issued by Capital Markets Authority taking into consideration the 
following requirements in the selection of Committee Members: 

1. The Committee is comprised of three members.

2. The Committee is chaired by a Non-Executive Board Member. 

3. Chairman of the Board or CEO may be a Committee Member. 

The objective of this committee is to attract highly experienced skilled Employees and to retain 
Employees with potential.  Hence improving the competitive edge of the Company by carrying out 
the following functions and responsibilities:

1. Develop a clear remuneration policy for Board Members and executive management. 

2. Ensure that the remuneration policy is in line with the interest of the Shareholders. 

3. Prepare a detailed annual report to the Shareholders on the remuneration given to the Board 
Members and Executive Management.

4. Recommend on the nomination of Executive positions. 

5. Setting out training requirements for Board Members and Executive Management annually. 

The report on the remuneration of the Board of Directors and Executive Management for 2018 is 
included in the annual report for the year ended 31st December 2018.

Rule - 4: Safeguard the Integrity of Financial Reporting  
The Executive Management have submitted a written undertaking that the Company’s financial 
reports are provided in a sound and fair manner. Furthermore, they present all financial aspects of 
the Company, including data and operational results. Moreover, they are prepared in accordance 
with the International Accounting Standards approved by the Capital Markets Authority. The annual 
report submitted to Shareholders includes the Board’s undertaking/ acknowledgement of the 
soundness and integrity of all financial statements and reports related to the Company’s activities. 

The Audit Committee was formed in accordance with the corporate governance rules and regulations 
issued by Capital Markets Authority, taking into consideration the following requirements in the 
selection of Committee Members:
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1. Committee to be formed of at least three members including an Independent Member. 

2. Chairman of the Board shall not be a Committee Member. 

3. Chairman of Committee shall be a Non-Executive Board Member. 

4. Committee shall include at least a member of educational qualification and/or practical ex-
perience in the accounting and financial fields.

There was no conflict between the Audit Committee recommendations and Board decisions which 
require a detailed statement that explains such conflicts. 

The Company takes into account the principles and rules of Capital Markets Authority towards 
ensuring independence and neutrality of External Auditors. Following the best governance practices, 
the Company shall evaluate the External Auditor on annual basis based on a specific mechanism 
focusing on the performance, professionalism and independence under the supervision of the Audit 
Committee. 

Rule - 5: Apply Sound Systems of Risk Management and Internal Audit  
The Company has appointed a Risk Management Coordinator whose responsibility is to identify and 
monitor the risks associated with the Company’s activities. As a result, the Company’s risk exposure 
has been evaluated by preparing periodic reports to the Risk Management Committee. As best 
practice measures, the Risk Management Coordinator is fully independent by reporting directly to 
the Board through the Risk Management Committee without granting him any financial authorities. 

Risk Management Committee is formed in accordance with corporate governance rules and 
regulations issued by Capital Markets Authority, taking into account the following requirements in 
the selection of the Committee Members: 

1. Committee to be formed of at least three members, including an Independent Member. 

2. Chairman of the Board shall not be a Committee Member. 

3. Chairman of Committee shall be a Non-Executive Board Member. 

The Company has a good internal control environment that includes all company activities. The 
organizational structure of the Company supports the dual audit (Four Eyes Principles). An external 
office has been appointed to prepare an Internal Control Review (ICR) report which allows the 
Company to identify and address the weaknesses of such controls.

Regarding the issuance of the executive bylaws of the Capital Markets Authority – Module 15 - Rule 
5 – Article 6-9. The Company have appointed an independent auditing firm to revise and evaluate 
its internal audit function for the past 3 years. More importantly, to ensure the full compliance 
of the internal Audit unit with CMA regulations, international Internal Audit standards and ethical 
standards.  Ajial aims that the internal audit function continues to be an added value to the Company.
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Overall Framework of Internal Audit:

The Audit Committee considered the cost/benefit of establishing an internal audit unit within the 
Company or appoint an external firm to carry out the internal audit activities. As a result, the Committee 
decided to appoint an external firm to cooperate with the Company’s internal Audit Coordinator 
to carry out such activities. The Audit Committee should ensure the efficiency of the Company’s 
operations and that the internal audit structure covers all the Company’s areas of activities. 

Rule - 6: Promote Code of Conduct and Ethical Standards

Values and Ethics:

Ajial continues to apply corporate governance values as fundamental principles and as an integral 
part of the culture of the Company. The Company is also committed to achieving the highest levels 
of governance and has established those values within a number of principles:

 Applying measures to maintain confidentiality of information by adopting a Whistle-blowing 
policy which encourages Employees to report any complaint related to bad behavior / illegal or 
unprofessional actions.

Developing an ethic code which is considered one of the most important components of the corporate 
governance framework. This is being promoted through the code of conduct which is approved by 
the Board of Directors and adopted by Executive Management. The same is taken into consideration 
in the daily interactions with employees, customers and all of the Company’s Stakeholders.

Conflict of Interest Policy:

Conflict of interest occurs when the interest of an Employee is in conflict with that of the Company. 
In order to ensure maximum levels of transparency and objectivity, the Company at all times ensures 
that its transactions are carried out on the basis of equality, fairness and integrity. The policy of 
related party transactions has been reviewed and considered to be consistent with the Company’s 
activities. In addition, the Company adopted a set of procedures regulating disclosure of potential 
conflicts of interest and the mechanism of addressing it. 

Rule - 7: Ensure Timely and High-Quality Disclosure & Transparency
The Company made the following disclosures during the year:

1. The issuance of the interim financial statements.

2. The shareholders who hold 5% or more of the company’s share capital.

3. BOD meeting results

4. Court cases related to the Company. 
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5. Announcement of the Annual General Assembly meeting.
6. Restructuring of credit facilities.
7. Corporate actions due dates. 

The Company has in place a record of the disclosures and declarations made by Board Members and 
Executive Management available for review by all Company Shareholders free of charge. In addition, 
the Company is committed to update the aforesaid record’s information on a regular basis to reflect 
the current state of these persons. 

The Company established a unit for handling Investors’ affairs which is in charge of providing 
information and reports required for its potential Investors. This unit is run by the Account’s Manager 
but under the supervision of the CEO. Moreover, policies and procedures have been put in place to 
ensure proper independence of the Investors’ affairs unit which enables these Investors to have 
timely access to relevant information and reports. 

The Company seeks to further enhance the use of its IT functions to build proper communication 
channels with Shareholders, Investors and Stakeholders. A corporate governance section has been 
created in the Company’s website, in which all updated information is made available to assist 
Shareholders and Investors to exercise their rights to evaluate the Company’s performance. 

Rule - 8: Respect the Rights of Shareholders  
The Company ensures that the Shareholders have timely access to the company information; including 
its financial performance, objectives, corporate governance and the Company’s risk exposure. This 
will enable the Shareholders to exercise their rights in an efficient manner and allow Shareholders 
and Investors to easily interact with the Company. 

A record is kept with the clearing company that contains the names, nationalities, address and number 
of shares of each Shareholder of Ajial. Any changes to this information is updated accordingly. Any 
Stakeholder may request access to information in the aforesaid record from Ajial or the clearing company. 

The Company encourages Shareholders to exercise their rights to participate in the Company’s 
Annual General Meeting and vote regardless of their level or position. The Company’s Shareholders’ 
rights policy sets out the mechanism of participation and voting in the Annual General Meetings. 

Rule - 9: Recognize the Roles of Stakeholders
The Company allows Stakeholders to access information relevant to the Company’s activities in an 
easy and timely manner. All Stakeholders are allowed to express their views about the Company. The 
Company’s policies encourage Stakeholders to inform the Board of any practices prohibited in the 
Whistleblowing policy.

Rule - 10: Encourage and Enhance Performance
Board Members and Executive Management performance is evaluated each year. Thus, the Company 
provides ongoing training programs for Board and Executive Management as per their training 
requirements. Professional/Personal development activities for members must be approved in 
advance by the Board of Directors for which a training budget is prepared.
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The Company applies self-appraisal policy for the Board and each Member separately through a set of 
questions which allows each Member to evaluate themselves. In order to evaluate their achievements 
and assess the challenges faced and how it impacted the work quality and performance. Eventually 
this will help them to benefit from the process and become more efficient. 

The Board of Directors is committed to develop an integrated reporting system to be a communication 
tool by setting out mechanisms relevant to corporate strategy, governance, performance and future 
expectations. This will create value in the long term and bridge the gap between current company 
reports and the information required by the investors in order to evaluate investment values and 
company forecasts etc. 

Rule - 11: Focus on the Importance of Corporate Social Responsibility
In order to achieve and maintain a proper balance between Social/Environmental objectives and 
the Company’s business objectives, the Company aims to meet its obligation towards Society, 
Stakeholders, Employees, and the Environment by immersing in the field of Social work which 
includes but not limited to the following:

1. To create job opportunities and better work conditions.

2. To support national manpower and boost its competitive edge and efficiency. 

3. To present the Company’s activities in a manner consistent with the overall economic and 
cultural condition in the community.

4. Protect the environment against pollution, damage and destruction.

5. Initiate charitable activities. 
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Audit Committee Report For the Year Ended on 31 December 2017
Introduction
The Committee is comprised of three members, as follows:

1. Shk. Hamad Mubarak Al Sabah  ( Head of Committee )

2. Mr. Mohamad Abdulrazzak Al Kandari ( Member )

3. Ms. Tahani Al Ajmi    ( Member )    

Committee Meetings and Performance/Achievements:

Audit Committee holds its meetings on regular basis at least once each quarter of the year and when 
required or necessary. The Committee Secretary prepares the minutes of meeting for each meeting 
and keeps track of all of the Committee’s resolutions. The Committee held 4 meetings in 2018.  The 
key achievements of the Committee during the year are as follows: 

·	 Ensuring soundness, transparency and integrity of the financial reports by reviewing period-
ically the financial statements and submitting their opinions and recommendations to the 
Board.

·	 Making recommendations to the Board on the appointment of the External Auditors and 
monitor their performance to ensure that they are not providing any other services other 
than the audit profession.

·	 Supervising the Internal Audit activities and provide recommendations on the recruitment 
and termination of the Internal Audit firm which carries out such activities for the Company. 

·	 Reviewing the Internal Audit plan and results of the Internal Audit report. 

·	 Reviewing the internal policies and procedures for the Company’s various departments and 
ensure compliance with the requirements of the regulatory authorities. 

·	 Consider the applied accounting policies and provide the Board of Directors with opinion and 
recommendation in this regard.

Committee Opinion on Company Internal Control Process

As per Committee follow up and supervision of internal audit in 2018, and based on risk assessment, 
the Committee believes that the Company has adequate and efficient internal control environment 
in place, as no material weaknesses were found, and no failures have been detected in the internal 
control systems. 

The Executive Management continues to implement internal controls in a manner ensuring protec-
tion of the Company assets and integrity of financial statements. Along with the efficiency of the 
operational activities of the Company with its financial, administrative and accounting processes. 

Excellent cooperation and coordination at the professional and practical level remains in place with 
Internal Auditors, which was reinforced by holding regular meetings to exchange information on 
matters related to Audit, Administrative Control and Risk Management. Also, continuous communi-
cation of strategies, annual reports and individual plans have been made between the Internal Au-
ditors and Executive Management to ensure adequate and efficient supervision in order to address 
any weaknesses and failures. 
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Nomination & Remuneration Committee Report For the year ended 31 
December 2018

In the year 2018, Ajial faced many challenges as mentioned in the Chairman’s speech. The main 
mission of the Remuneration and Nomination Committee this year was the completion and 
implementation of the remuneration and incentives system in the Company. The aim was to ensure 
that the Company’s remuneration policy continues to attract, motivate and retain employees of 
talent and expertise and to allow the Executive Management to lead the Company in the near and 
long-term future.

The Remuneration and Nomination Committee consists of the following three members:

1. Shk. Hamad Mubarak Al Sabah ( Head of Committee )

2. Mrs. Tahani Al Ajmi   ( Member )

3. Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash ( Member )

This report shall disclose the Board Members and Executive Management’s remunerations for the 
period of January 2018 to December 2018.  

Ajial’s primary objective is to create value for its Shareholders. Hence, the remuneration policy 
strives to develop considering the following objectives:

·	 Ensuring the remuneration policy is consistent with the industry in which the Company 
operates, as well as the Board of Director’s achievements and having the ability to encourage 
and enhance performance.

·	 Ensuring the Executive Management’s remunerations are in line with good performance and 
the acceptable risk level of the Company set forth by the remuneration policy.

On February 11th, 2019 the Board of Directors proposed a total bonus of KD 40,000 to be paid to 
the Board Members for the year ended 31st December 2018, subject to the approval of the Annual 
General Meeting.

On February 11th, 2019 the Board of Directors proposed a total bonus of KD 52,000 to be paid to all 
staff members for the year ended 31st December 2018.

 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements 
 
Opinion 
We have audited the consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment 
Company K.S.C.P (the “Parent Company”) and its subsidiary (collectively, the “Group”), which 
comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2018, the 
consolidated statement of income, consolidated statement of comprehensive income, 
consolidated statement of cash flows and consolidated statement of changes in equity for the 
year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of 
significant accounting policies. 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2018, and 
its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended 
in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”). 
 
Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISA”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for 
the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent 
of the Group in accordance with International Ethics Standards Board for Accountants Code of 
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
Key Audit Matters 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance 
in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were 
addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in 
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each 
matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context. 
 
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of 
the Consolidated Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. 
Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our 
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The 
results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, 
provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements 
 
Opinion 
We have audited the consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment 
Company K.S.C.P (the “Parent Company”) and its subsidiary (collectively, the “Group”), which 
comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2018, the 
consolidated statement of income, consolidated statement of comprehensive income, 
consolidated statement of cash flows and consolidated statement of changes in equity for the 
year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of 
significant accounting policies. 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2018, and 
its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended 
in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”). 
 
Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISA”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for 
the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent 
of the Group in accordance with International Ethics Standards Board for Accountants Code of 
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
Key Audit Matters 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance 
in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were 
addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in 
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each 
matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context. 
 
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of 
the Consolidated Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. 
Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our 
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The 
results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, 
provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
a) Valuation of investment properties 
Investment properties of the Group represent a significant portion of the total assets as at 31 
December 2018 and are carried at fair value. The management of the Group determines the fair 
value of its investment properties on periodical basis and uses external appraisers to support the 
valuation at year-end. The valuation of the investment properties at fair value is highly 
dependent on estimates and assumptions such as rental value, occupancy rates, discount rates, 
financial stability of tenants, market knowledge and historical transactions. Further, the 
disclosures relating to the assumptions are relevant, given the estimation uncertainty and 
sensitivity of the valuations. Due to the size and complexity of the valuation of investment 
properties and the importance of the disclosures relating to the assumptions used in the 
valuation, we identified this as a key audit matter. The Group’s policies for fair valuation of 
investment properties are presented in accounting policies in Note 2 of the consolidated 
financial statements. 
 
Our audit procedures included, among others, the following: 
- We have reviewed the assumptions and estimates made by the management and the 

external appraisers, appropriateness of the valuation technique and reasonableness of data 
used in the valuation. 

- We have evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of 
reasonably possible changes to key assumptions on the fair value of properties such as 
rental income, occupancy rates, discount rates, and historical transactions. 

- We have considered the objectivity, independence and expertise of the external appraisers. 
- We assessed that the significant assumptions and related uncertainties are appropriately 

reflected in the sensitivity disclosure in Note 4 to the consolidated financial statements. 
 
b) Impairment of investment in associates 
The carrying value and the related share of results of investment in associates is significant to 
the Group’s consolidated financial statements and to the Group’s results. The Group assesses if 
there are any indicators of impairment in the carrying value of its investment in associates. Such 
assessment considers any significant adverse changes in economy, market, legal environment, 
industry or the political environment. Accordingly, we have considered this as a key audit 
matter. The accounting policies relating to investment in an associate is given in Note 2 to the 
consolidated financial statements. 
 
Our audit procedures included, among others, the following: 
- We evaluated management's considerations of the impairment indicators of investment in 

associates.  
- In such consideration, we assessed whether any decline in value exists, significant adverse 

changes in the economy, market, legal environment, industry or the political environment 
in which the associates operate, structural changes in the industry in which the associates 
operate, changes in the political environment affecting the associates business and changes 
in the associates’ financial condition. 

 
The disclosures relating to Group’s investment in associates are given in Note 5 of the 
consolidated financial statements. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Other information included in the Group’s 2018 Annual Report  
Management is responsible for the other information. Other information consists of the 
information included in the Group’s 2018 Annual Report, other than the consolidated financial 
statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s 
Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the 
remaining sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report. 
 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and 
we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon. 
 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to 
read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our 
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on 
the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of the 
auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, 
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated 
Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRS, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matters related to going 
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to 
liquidate the Groups or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting 
process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and 
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial 
statements. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
a) Valuation of investment properties 
Investment properties of the Group represent a significant portion of the total assets as at 31 
December 2018 and are carried at fair value. The management of the Group determines the fair 
value of its investment properties on periodical basis and uses external appraisers to support the 
valuation at year-end. The valuation of the investment properties at fair value is highly 
dependent on estimates and assumptions such as rental value, occupancy rates, discount rates, 
financial stability of tenants, market knowledge and historical transactions. Further, the 
disclosures relating to the assumptions are relevant, given the estimation uncertainty and 
sensitivity of the valuations. Due to the size and complexity of the valuation of investment 
properties and the importance of the disclosures relating to the assumptions used in the 
valuation, we identified this as a key audit matter. The Group’s policies for fair valuation of 
investment properties are presented in accounting policies in Note 2 of the consolidated 
financial statements. 
 
Our audit procedures included, among others, the following: 
- We have reviewed the assumptions and estimates made by the management and the 

external appraisers, appropriateness of the valuation technique and reasonableness of data 
used in the valuation. 

- We have evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of 
reasonably possible changes to key assumptions on the fair value of properties such as 
rental income, occupancy rates, discount rates, and historical transactions. 

- We have considered the objectivity, independence and expertise of the external appraisers. 
- We assessed that the significant assumptions and related uncertainties are appropriately 

reflected in the sensitivity disclosure in Note 4 to the consolidated financial statements. 
 
b) Impairment of investment in associates 
The carrying value and the related share of results of investment in associates is significant to 
the Group’s consolidated financial statements and to the Group’s results. The Group assesses if 
there are any indicators of impairment in the carrying value of its investment in associates. Such 
assessment considers any significant adverse changes in economy, market, legal environment, 
industry or the political environment. Accordingly, we have considered this as a key audit 
matter. The accounting policies relating to investment in an associate is given in Note 2 to the 
consolidated financial statements. 
 
Our audit procedures included, among others, the following: 
- We evaluated management's considerations of the impairment indicators of investment in 

associates.  
- In such consideration, we assessed whether any decline in value exists, significant adverse 

changes in the economy, market, legal environment, industry or the political environment 
in which the associates operate, structural changes in the industry in which the associates 
operate, changes in the political environment affecting the associates business and changes 
in the associates’ financial condition. 

 
The disclosures relating to Group’s investment in associates are given in Note 5 of the 
consolidated financial statements. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Other information included in the Group’s 2018 Annual Report  
Management is responsible for the other information. Other information consists of the 
information included in the Group’s 2018 Annual Report, other than the consolidated financial 
statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s 
Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the 
remaining sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report. 
 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and 
we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon. 
 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to 
read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our 
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on 
the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of the 
auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, 
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated 
Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRS, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matters related to going 
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to 
liquidate the Groups or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting 
process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and 
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial 
statements. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued) 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also: 
 
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 

statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive 
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. 

  
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management. 
 
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to 
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the 
consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to 
continue as a going concern. 

 
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 

statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 

entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated 
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of 
the group audit.  We remain solely responsible for our audit opinion. 

 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during our audit. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF 
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued) 
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all 
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, 
and where applicable, related safeguards. 
 
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of 
the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our 
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, 
in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our 
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 
the public interest benefits of such communication. 
 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company 
and the consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent 
Company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in 
accordance therewith. We further report that we obtained all the information and explanations 
that we required for the purpose of our audit and that the consolidated financial statements 
incorporate all information that is required by the Companies Law No 1 of 2016, as amended, 
and its executive regulations, as amended, and by the Parent Company's Memorandum of 
Incorporation and Articles of Association, as amended, that an inventory was duly carried out 
and that, to the best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No 1 of 
2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s 
Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, have occurred during 
the year ended 31 December 2018 that might have had a material effect on the business of the 
Parent Company or on its financial position. 
 
 
 
 
 
 
 
    
BADER A. AL ABDULJADER 
LICENCE NO. 207 A 
EY 
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS 
 
 

 
Kuwait 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued) 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also: 
 
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 

statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive 
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. 

  
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management. 
 
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to 
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the 
consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to 
continue as a going concern. 

 
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 

statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 

entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated 
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of 
the group audit.  We remain solely responsible for our audit opinion. 

 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during our audit. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF 
AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. (continued) 
 
 
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued) 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued) 
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all 
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, 
and where applicable, related safeguards. 
 
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of 
the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our 
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, 
in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our 
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 
the public interest benefits of such communication. 
 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company 
and the consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent 
Company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in 
accordance therewith. We further report that we obtained all the information and explanations 
that we required for the purpose of our audit and that the consolidated financial statements 
incorporate all information that is required by the Companies Law No 1 of 2016, as amended, 
and its executive regulations, as amended, and by the Parent Company's Memorandum of 
Incorporation and Articles of Association, as amended, that an inventory was duly carried out 
and that, to the best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No 1 of 
2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s 
Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, have occurred during 
the year ended 31 December 2018 that might have had a material effect on the business of the 
Parent Company or on its financial position. 
 
 
 
 
 
 
 
    
BADER A. AL ABDULJADER 
LICENCE NO. 207 A 
EY 
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS 
 
 

 
Kuwait 
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOMES
For the year ended 31 December 2018

The attached notes 1 to 23 from part of these consolidated financial statements.

 

The attached notes 1 to 23 form part of these consolidated financial statements. 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
    
Rental and services income  2,334,540 2,455,850 
Property operating expenses  (1,061,671) (1,027,907) 
  ────── ────── 
Net rental income  1,272,869 1,427,943 
  ────── ────── 
    
Change in fair value of investment properties 4 (1,266,151) (463,576) 
Share of result of associates 5 2,467,629 2,525,292 
Gain on sale/ redemption of financial assets available for sale 6 -     2,164,782 
Impairment loss on financial assets available for sale  -     (439,286) 
Unrealised loss on financial assets at fair value through profit 

or loss  (47,844) (306,866) 
Realised loss on sale of financial assets at fair value through profit or 

loss  (128,916) (54,188) 
Dividend income  150,186 99,700 
  ────── ────── 
Net investment income  1,174,904 3,525,858 
  ────── ────── 
Total operating income  2,447,773 4,953,801 
  ────── ────── 
    
Administrative expenses  (761,505) (730,951) 
Allowance for impairment of receivables  (21,913) (18,371) 
  ────── ────── 
Net operating income  1,664,355 4,204,479 
    
Other income   93,184 69,885 
Reversal/(charge) of claim for legal expenses 15 1,280,319 (678,761) 
Finance costs  (472,466) (467,534) 
  ────── ────── 
PROFIT FOR THE YEAR BEFORE  CONTRIBUTION TO 

KUWAIT FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCES (KFAS),  NATIONAL LABOUR SUPPORT TAX 
(NLST), ZAKAT AND BOARD OF DIRECTORS’ 
REMUNERATION  2,565,392 3,128,069 

    
NLST  (66,066) (79,855) 
Zakat  -     (5,957) 
Board of Directors’ remuneration 13 (40,000) (40,000) 
  ────── ────── 
PROFIT FOR THE YEAR  2,459,326 3,002,257 
  ══════ ══════ 
    
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 3 13.35 fils 16.30 fils 
  ══════ ══════ 

 

The attached notes 1 to 23 form part of these consolidated financial statements. 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
  KD KD 
    
Profit for the year  2,459,326 3,002,257 
  ─────── ─────── 
Other comprehensive income:    
Item that are (or) may be reclassified subsequently to consolidated 
statement of income in subsequent periods:    

Financial assets available for sale:    
- Net change in fair value   -     (662,118) 
- Transferred to consolidated statement of income on impairment  -     439,286 
- Transferred to consolidated statement of income   -     (2,869) 

   Foreign currency translation adjustments of an associate  25,694 (75,420) 
  ─────── ─────── 
Other comprehensive income (loss) for the year  25,694 (301,121) 
  ─────── ─────── 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR  2,485,020 2,701,136 
  ═══════ ═══════ 
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For the year ended 31 December 2018

The attached notes 1 to 23 from part of these consolidated financial statements.
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
    
Rental and services income  2,334,540 2,455,850 
Property operating expenses  (1,061,671) (1,027,907) 
  ────── ────── 
Net rental income  1,272,869 1,427,943 
  ────── ────── 
    
Change in fair value of investment properties 4 (1,266,151) (463,576) 
Share of result of associates 5 2,467,629 2,525,292 
Gain on sale/ redemption of financial assets available for sale 6 -     2,164,782 
Impairment loss on financial assets available for sale  -     (439,286) 
Unrealised loss on financial assets at fair value through profit 

or loss  (47,844) (306,866) 
Realised loss on sale of financial assets at fair value through profit or 

loss  (128,916) (54,188) 
Dividend income  150,186 99,700 
  ────── ────── 
Net investment income  1,174,904 3,525,858 
  ────── ────── 
Total operating income  2,447,773 4,953,801 
  ────── ────── 
    
Administrative expenses  (761,505) (730,951) 
Allowance for impairment of receivables  (21,913) (18,371) 
  ────── ────── 
Net operating income  1,664,355 4,204,479 
    
Other income   93,184 69,885 
Reversal/(charge) of claim for legal expenses 15 1,280,319 (678,761) 
Finance costs  (472,466) (467,534) 
  ────── ────── 
PROFIT FOR THE YEAR BEFORE  CONTRIBUTION TO 

KUWAIT FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCES (KFAS),  NATIONAL LABOUR SUPPORT TAX 
(NLST), ZAKAT AND BOARD OF DIRECTORS’ 
REMUNERATION  2,565,392 3,128,069 

    
NLST  (66,066) (79,855) 
Zakat  -     (5,957) 
Board of Directors’ remuneration 13 (40,000) (40,000) 
  ────── ────── 
PROFIT FOR THE YEAR  2,459,326 3,002,257 
  ══════ ══════ 
    
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 3 13.35 fils 16.30 fils 
  ══════ ══════ 

 

The attached notes 1 to 23 form part of these consolidated financial statements. 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
  KD KD 
    
Profit for the year  2,459,326 3,002,257 
  ─────── ─────── 
Other comprehensive income:    
Item that are (or) may be reclassified subsequently to consolidated 
statement of income in subsequent periods:    

Financial assets available for sale:    
- Net change in fair value   -     (662,118) 
- Transferred to consolidated statement of income on impairment  -     439,286 
- Transferred to consolidated statement of income   -     (2,869) 

   Foreign currency translation adjustments of an associate  25,694 (75,420) 
  ─────── ─────── 
Other comprehensive income (loss) for the year  25,694 (301,121) 
  ─────── ─────── 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR  2,485,020 2,701,136 
  ═══════ ═══════ 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
As at 31 December 2018 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
ASSETS    
Non-current assets    
Furniture and equipment  24,530 44,697 
Investment properties 4 63,462,636 64,376,000 
Investment in associates 5 66,885,395 64,784,892 
Financial assets available for sale 6 -     2,190,439 
              ─────── ─────── 
   130,372,561 131,396,028 
  ─────── ─────── 
Current assets    
Accounts receivable and prepayments  174,661 122,231 
Financial assets at fair value through profit or loss 7 2,417,921 1,450,234 
Term deposit 8 -    1,000,000 
Bank balances and cash  1,389,149 962,775 
  ─────── ─────── 
  3,981,731 3,535,240 
  ─────── ─────── 
TOTAL ASSETS  134,354,292 134,931,268 
  ═══════ ═══════ 
EQUITY AND LIABILITIES    
Equity     
Share capital 9 18,522,000 18,522,000 
Share premium  5,199,430 5,199,430 
Statutory reserve 10 1,082,849 826,310 
Voluntary reserve 11 899,218 642,679 
Share options reserve  -    37,213 
Capital surplus  12 759,234 1,680,298 
Treasury shares 14 (319,250) (319,250) 
Cumulative changes in fair value reserve  -    28,412 
Effect of change in accounting policy of investment properties  46,118,487 46,118,487 
Foreign currency translation reserve  (49,726) (75,420) 
Retained earnings  50,094,927 48,120,267 
  ─────── ─────── 
Total equity  122,307,169 120,780,426 
  ─────── ─────── 
Non-current liabilities    
Employees’ end of service benefits  164,685 137,762 
Accounts payable and accruals 15 259,963 245,864 
Murabaha payable 16 10,000,000 10,000,000 
  ─────── ─────── 
  10,424,648 10,383,626 
  ─────── ─────── 
Current liabilities    
Accounts payable and accruals 15 1,622,475 3,767,216 
  ─────── ─────── 
  1,622,475 3,767,216 
  ─────── ─────── 
Total liabilities  12,047,123 14,150,842 
  ─────── ─────── 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  134,354,292 134,931,268 
  ═══════ ═══════ 
 
 
 

Sheikh\ Ali Al Abdullah Al Khalifah Al Sabah 
Chairman 

 Sheikh\ Hamad Mubarak Jaber Al Ahmad Al Sabah 
Vice Chairman 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
As at 31 December 2018 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
ASSETS    
Non-current assets    
Furniture and equipment  24,530 44,697 
Investment properties 4 63,462,636 64,376,000 
Investment in associates 5 66,885,395 64,784,892 
Financial assets available for sale 6 -     2,190,439 
              ─────── ─────── 
   130,372,561 131,396,028 
  ─────── ─────── 
Current assets    
Accounts receivable and prepayments  174,661 122,231 
Financial assets at fair value through profit or loss 7 2,417,921 1,450,234 
Term deposit 8 -    1,000,000 
Bank balances and cash  1,389,149 962,775 
  ─────── ─────── 
  3,981,731 3,535,240 
  ─────── ─────── 
TOTAL ASSETS  134,354,292 134,931,268 
  ═══════ ═══════ 
EQUITY AND LIABILITIES    
Equity     
Share capital 9 18,522,000 18,522,000 
Share premium  5,199,430 5,199,430 
Statutory reserve 10 1,082,849 826,310 
Voluntary reserve 11 899,218 642,679 
Share options reserve  -    37,213 
Capital surplus  12 759,234 1,680,298 
Treasury shares 14 (319,250) (319,250) 
Cumulative changes in fair value reserve  -    28,412 
Effect of change in accounting policy of investment properties  46,118,487 46,118,487 
Foreign currency translation reserve  (49,726) (75,420) 
Retained earnings  50,094,927 48,120,267 
  ─────── ─────── 
Total equity  122,307,169 120,780,426 
  ─────── ─────── 
Non-current liabilities    
Employees’ end of service benefits  164,685 137,762 
Accounts payable and accruals 15 259,963 245,864 
Murabaha payable 16 10,000,000 10,000,000 
  ─────── ─────── 
  10,424,648 10,383,626 
  ─────── ─────── 
Current liabilities    
Accounts payable and accruals 15 1,622,475 3,767,216 
  ─────── ─────── 
  1,622,475 3,767,216 
  ─────── ─────── 
Total liabilities  12,047,123 14,150,842 
  ─────── ─────── 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  134,354,292 134,931,268 
  ═══════ ═══════ 
 
 
 

Sheikh\ Ali Al Abdullah Al Khalifah Al Sabah 
Chairman 

 Sheikh\ Hamad Mubarak Jaber Al Ahmad Al Sabah 
Vice Chairman 
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For the year ended 31 D
ecem

ber 2018 

 
Share 
capital 

Share  
prem

ium
 

Statutory 
reserve 

Voluntary 
reserve 

Share options 
reserve  

    
  Capital  
surplus 

Treasury 
shares 

Cum
ulative 

changes in   
fair value 
reserve 

Effect of 
change  

in accounting  
policy of 

investm
ent 

properties 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings  

Total 
equity 

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
KD

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
s at 1 January 2018 

18,522,000 
5,199,430 

826,310 
642,679 

37,213 
1,680,298 

(319,250) 
28,412 

46,118,487 
(75,420) 

48,120,267 120,780,426 
Im

pact on adoption of 
   IFRS 9 at 1 January 2018 

(Note 2.3) 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(28,412) 
-     

-     
28,412 

-     
 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
───────

 
─────── 

─────── 
Restated balance at 1 

January 2018 
18,522,000 

5,199,430 
826,310 

642,679 
37,213 

1,680,298 
(319,250) 

-     
46,118,487 

(75,420) 
48,148,679 120,780,426 

Profit for the year 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
2,459,326 

2,459,326 
O

ther com
prehensive 

incom
e for the year  

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
25,694 

-     
25,694 

 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

───────
 
─────── 

─────── 
Total com

prehensive 
incom

e for the year 
-     

-     
-     

-     
- 

-     
-     

-     
-     

25,694 
2,459,326 

2,485,020 
Reversal of share options 

during the year 
-     

-     
-     

-     
(37,213) 

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(37,213) 
Dividends paid (Note 13) 

-     
-     

-     
-     

-     
(921,064) 

-     
-     

-     
-    

-    
(921,064) 

Transfer to reserves 
-     

-     
256,539 

256,539 
-     

-     
-     

-     
-     

-    
(513,078) 

-    
 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
───────

 
─────── 

─────── 
A

s at 31 D
ecem

ber 2018 
18,522,000 

5,199,430 
1,082,849 

899,218 
-    

759,234 
(319,250) 

-    
46,118,487 

(49,726) 
50,094,927 122,307,169 

 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════
 
═══════ 

═══════ 
 A

s at 1 January 2017 
17,640,000 

5,199,430 
513,503 

329,872 
37,213 

2,562,298 
(319,250) 

254,113 
46,118,487 

-     
45,743,624 118,079,290 

Profit for the year 
-      

-      
-      

-      
-      

-      
-      

-      
-      

-     
3,002,257 

3,002,257 
O

ther com
prehensive loss 

for the year  
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(225,701) 
-      

 
(75,420) 

-     
(301,121) 

 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

───────
 
─────── 

─────── 
Total com

prehensive (loss) 
incom

e for  the year 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(225,701) 
-     

 
(75,420) 

3,002,257 
2,701,136 

Issuance of bonus share                                         
882,000 

-     
-     

-     
-     

(882,000) 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
Transfer to reserves 

-     
-     

312,807 
312,807 

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(625,614) 
-     

 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

─────── 
─────── 

───────
 
─────── 

─────── 
A

s at 31 D
ecem

ber 2017 
18,522,000 

5,199,430 
826,310 

642,679 
37,213 

1,680,298 
(319,250) 

28,412 
46,118,487 

(75,420) 
48,120,267 120,780,426 

 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════ 
═══════ 

═══════
 
═══════ 

═══════ 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
OPERATING ACTIVITIES    
Profit for the year  2,459,326 3,002,257 
Adjustments to reconcile profit for the year to net cash flows:    

Change in fair value on investment properties 4 1,266,151 463,576 
Share of result of associates 5 (2,467,629) (2,525,292) 
Gain on sale/redemption of financial assets available for sale  -    (2,164,782) 
Impairment loss on financial assets available for sale  -    439,286 
Unrealised loss on financial assets at fair value through profit or 

loss  47,844 306,866 
Realised loss on sale of financial assets at fair value through 

profit or loss  128,916 54,188 
Dividend income  (150,186) (99,700) 
Interest income   (11,171) (26,562) 
Gain on disposal of furniture and equipment  -    (1,100) 
Depreciation  31,319 36,445 

   Provision for employees’ end of service benefits  45,447 45,820 
   Allowance for impairment of receivables  21,913 18,371 

Finance costs  472,466 467,534 
Reversal of share options   (37,213) -    
  ─────── ─────── 

  1,807,183 16,907 
Working capital adjustments:    

Accounts receivable and prepayments  (74,343) (64,562) 
Accounts payable and accruals  (2,122,393) 752,301 

  ─────── ─────── 
Cash flows (used in) from operating activities  (389,553) 704,646 
Employees’ end of service benefits paid  (18,524) (12,718) 
  ─────── ─────── 
Net cash flows (used in) from operating activities  (408,077) 691,928 
  ─────── ─────── 
INVESTING ACTIVITIES    
Additions to furniture and equipment  (11,152) (14,094) 
Additions to investment properties 4 (352,787) (325,076) 
Additions to investment in associates 5 (317,863) (416,275) 
Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or 
loss  1,120,992 611,037 

Purchase of financial assets at fair value through profit or loss  (75,000) -     
Proceeds from disposal of furniture and equipment  -     1,100 
Proceeds from sale/redemption of financial assets available for sale  -     2,869 
Dividend received from associates 5 710,683 -     
Dividend income  150,186 99,700 
Net movement in term deposits  1,000,000 -     
Interest income received  11,171 26,562 
  ─────── ─────── 
Net cash flows from (used in) investing activities  2,236,230 (14,177) 
  ─────── ─────── 
FINANCING ACTIVITIES    
Dividend paid  (929,313) (2,189) 
Finance costs paid  (472,466) (467,534) 
  ─────── ─────── 
Net cash flows used in financing activities  (1,401,779) (469,723) 
  ─────── ─────── 
    
NET INCREASE IN BANK BALANCES AND CASH  426,374 208,028 
    
Bank balances and cash at the beginning of the year  962,775 754,747 
  ─────── ─────── 
BANK BALANCES AND CASH AT THE END OF THE YEAR    1,389,149 962,775 
  ═══════ ═══════ 

Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
As at and for the year ended 31 December 2018 
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1  CORPORATE INFORMATION 
 
The consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (the “Parent 
Company”) and its Subsidiary (collectively, the “Group”) for the year ended 31 December 2018 were authorised 
for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors on ________. The General Assembly of the 
Parent Company’s shareholders has the power to amend these consolidated financial statements after their issuance. 
 
The Parent Company is a Kuwaiti public shareholding company registered and incorporated in 
Kuwait on 26 October 1996.  
 
The Parent Company activities are as follows: 
 
 All real estate activities including buying and selling lands, real estate and renting and leasing thereof inside 

and outside Kuwait; 
 

 Establish and maintain buildings and real estate projects including establishment of residential complexes 
thereof; 

 

 Establish commercial markets and entertainment centres, touristic facilities and building special 
accommodations; 

 

 Perform all contracting works and trade in building materials requires for real estates and invest in companies 
and projects shares with similar objects to the Parent Company’s; 

 

 Prepare studies for real estate projects, whether general of private and execute thereof directly or by proxy; 
 

 Manage properties inside or outside Kuwait and perform works which helps it to achieve its objectives; 
 

 Manage real estate portfolios for its accounts or for third parties and the Parent Company may have interest or 
take part in any aspect with persons and companies, establishments and entities which manage or practice 
works with similar objects or which may cooperate with it to achieve its objectives or be merged therein or 
buy thereof, or be affiliated thereto. 

 
The Parent Company’s shares are listed on Boursa Kuwait. 
 
The registered head office of the Parent Company is located at Al Hamra Tower, 26th Floor, Office No. 2, P.O. 
Box 22448, Safat 13085, Kuwait. 
 
2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
2.1  BASIS OF PREPARATION 
 
Statement of compliance 
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Basis of presentation 
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis modified to include the 
measurement at fair value of investment properties and financial assets at fair value through profit or loss. 
 
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (KD), which is also the functional 
and presentation currency of the Parent Company. 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
For the year ended 31 December 2018 
 
 
  2018 2017 
 Notes KD KD 
OPERATING ACTIVITIES    
Profit for the year  2,459,326 3,002,257 
Adjustments to reconcile profit for the year to net cash flows:    

Change in fair value on investment properties 4 1,266,151 463,576 
Share of result of associates 5 (2,467,629) (2,525,292) 
Gain on sale/redemption of financial assets available for sale  -    (2,164,782) 
Impairment loss on financial assets available for sale  -    439,286 
Unrealised loss on financial assets at fair value through profit or 

loss  47,844 306,866 
Realised loss on sale of financial assets at fair value through 

profit or loss  128,916 54,188 
Dividend income  (150,186) (99,700) 
Interest income   (11,171) (26,562) 
Gain on disposal of furniture and equipment  -    (1,100) 
Depreciation  31,319 36,445 

   Provision for employees’ end of service benefits  45,447 45,820 
   Allowance for impairment of receivables  21,913 18,371 

Finance costs  472,466 467,534 
Reversal of share options   (37,213) -    
  ─────── ─────── 

  1,807,183 16,907 
Working capital adjustments:    

Accounts receivable and prepayments  (74,343) (64,562) 
Accounts payable and accruals  (2,122,393) 752,301 

  ─────── ─────── 
Cash flows (used in) from operating activities  (389,553) 704,646 
Employees’ end of service benefits paid  (18,524) (12,718) 
  ─────── ─────── 
Net cash flows (used in) from operating activities  (408,077) 691,928 
  ─────── ─────── 
INVESTING ACTIVITIES    
Additions to furniture and equipment  (11,152) (14,094) 
Additions to investment properties 4 (352,787) (325,076) 
Additions to investment in associates 5 (317,863) (416,275) 
Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or 
loss  1,120,992 611,037 

Purchase of financial assets at fair value through profit or loss  (75,000) -     
Proceeds from disposal of furniture and equipment  -     1,100 
Proceeds from sale/redemption of financial assets available for sale  -     2,869 
Dividend received from associates 5 710,683 -     
Dividend income  150,186 99,700 
Net movement in term deposits  1,000,000 -     
Interest income received  11,171 26,562 
  ─────── ─────── 
Net cash flows from (used in) investing activities  2,236,230 (14,177) 
  ─────── ─────── 
FINANCING ACTIVITIES    
Dividend paid  (929,313) (2,189) 
Finance costs paid  (472,466) (467,534) 
  ─────── ─────── 
Net cash flows used in financing activities  (1,401,779) (469,723) 
  ─────── ─────── 
    
NET INCREASE IN BANK BALANCES AND CASH  426,374 208,028 
    
Bank balances and cash at the beginning of the year  962,775 754,747 
  ─────── ─────── 
BANK BALANCES AND CASH AT THE END OF THE YEAR    1,389,149 962,775 
  ═══════ ═══════ 

Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
As at and for the year ended 31 December 2018 
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1  CORPORATE INFORMATION 
 
The consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (the “Parent 
Company”) and its Subsidiary (collectively, the “Group”) for the year ended 31 December 2018 were authorised 
for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors on ________. The General Assembly of the 
Parent Company’s shareholders has the power to amend these consolidated financial statements after their issuance. 
 
The Parent Company is a Kuwaiti public shareholding company registered and incorporated in 
Kuwait on 26 October 1996.  
 
The Parent Company activities are as follows: 
 
 All real estate activities including buying and selling lands, real estate and renting and leasing thereof inside 

and outside Kuwait; 
 

 Establish and maintain buildings and real estate projects including establishment of residential complexes 
thereof; 

 

 Establish commercial markets and entertainment centres, touristic facilities and building special 
accommodations; 

 

 Perform all contracting works and trade in building materials requires for real estates and invest in companies 
and projects shares with similar objects to the Parent Company’s; 

 

 Prepare studies for real estate projects, whether general of private and execute thereof directly or by proxy; 
 

 Manage properties inside or outside Kuwait and perform works which helps it to achieve its objectives; 
 

 Manage real estate portfolios for its accounts or for third parties and the Parent Company may have interest or 
take part in any aspect with persons and companies, establishments and entities which manage or practice 
works with similar objects or which may cooperate with it to achieve its objectives or be merged therein or 
buy thereof, or be affiliated thereto. 

 
The Parent Company’s shares are listed on Boursa Kuwait. 
 
The registered head office of the Parent Company is located at Al Hamra Tower, 26th Floor, Office No. 2, P.O. 
Box 22448, Safat 13085, Kuwait. 
 
2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
2.1  BASIS OF PREPARATION 
 
Statement of compliance 
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Basis of presentation 
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis modified to include the 
measurement at fair value of investment properties and financial assets at fair value through profit or loss. 
 
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (KD), which is also the functional 
and presentation currency of the Parent Company. 
 
 
 
 
 

11 Feb. 2019
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2.2 ATION 
2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.2  BASIS OF CONSOLIDATION 
 
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Parent Company and its subsidiary 
as at 31 December 2018. 
 
Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee 
and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Group controls an 
investee if, and only if, the Group has: 

 Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the 
investee); 

 Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and  
 The ability to use its power over the investee to affect its returns. 
 
Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and 
when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant 
facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including: 

 The contractual arrangement with the other vote holders of the investee; 
 Rights arising from other contractual arrangements; and 
 The Group’s voting rights and potential voting rights. 
 
The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes 
to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control 
over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses 
of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated financial statements from the 
date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary. 
 
Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the 
parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a 
deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their 
accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, 
income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on 
consolidation. 
 
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.  
 
If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises assets (including goodwill), liabilities, non-controlling 
interests, and other components of equity while any resultant gain or loss is recognized in the consolidated statement 
of income. Consideration received and any investment retained are recognized in the consolidated statement of 
financial position at fair value. It also reclassifies any share of components previously recognised in OCI to the 
consolidated statement of income or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly 
disposed of the related assets or liabilities. 
 
Details of the subsidiary included in the consolidated financial statements are set out below: 
 

 
Name of the company 

Country of 
incorporation 

Effective interest in 
equity  

Principal activities 2018 2017 
     

Al Hamra Cinema Company K.S.C. (Closed) Kuwait 98% 97% 
Entertainment 
services 

 
The Parent Company effectively owns 100% equity interest in the above entity. Accordingly, the consolidated 
financial statements have been prepared on this basis. The ownership of 2% (2017:3%) is registered in the name of 
related parties as nominees. However, the Parent Company is the beneficial owner for 100% equity interest. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES 
 
The Group applies, for the first time, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers and IFRS 9 Financial 
Instruments that requires retrospective application. However, the Group has decided to implement these standards 
on partial retrospective basis, as allowed under the provisions of these standards. The Group has not early adopted 
any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective. 
 
The key changes to the Group’s accounting policies resulting from its adoption of IFRS 9 and IFRS 15 are 
summarised below: 
 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
The Group has adopted IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers effective from 1 January 2018. This 
standard supersedes IAS 11 Construction Contracts and IAS 18 Revenue and related interpretations and it applies 
to all revenue arising from contracts with customers, unless those contracts are in the scope of other standards. The 
new standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under 
IFRS 15, revenue is recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled 
in exchange for transferring goods or services to a customer. This standard removes inconsistencies and weaknesses 
in previous revenue recognition requirements, provides a more robust framework for addressing revenue issues 
and improves comparability of revenue recognition practices across entities, industries, jurisdictions and capital 
markets.  
 
The Group has adopted IFRS 15 using cumulative effect method (modified retrospective approach) with the effect 
of initially applying this standard recognised at the date of initial application (i.e. 1 January 2018).  
 
As the Group’s revenue is mainly arising from the rental income and related services generated from the operating 
leases, the adoption of this standard did not result in any change in accounting policies of the Group and does not have 
any material effect on the Group's consolidated financial statements. 
 
IFRS 9 Financial Instruments 
The Group has adopted IFRS 9 effective from 1 January 2018. IFRS 9 brings together the requirements for recognising 
and measuring financial assets and financial liabilities, impairment of financial assets and hedge accounting. This 
standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 
 
The Group has not restated comparative information for the financial year 2017, in respect to adoption of this 
standards, as permitted by the transitional provisions of the standard. Therefore, the information presented for the year 
ended 31 December 2017 does not reflect the requirements of IFRS 9 and is not comparable to the information 
presented for the year ended 31 December 2018.  
 
The following table shows reconciliation of original measurement categories and carrying value in accordance with 
IAS 39 and the new measurement categories under IFRS 9 for the Group’s financial assets and financial liabilities as 
at 1 January 2018. 
 

 
 
2018 

Original 
classification 
under IAS 39 

New 
classification 
under IFRS 9 

Original 
carrying 

amount under 
IAS 

Re-
measurement 

ECL 

New carrying 
amount under 

IFRS 9 
   KD KD KD 
Financial assets      
Unquoted equity 
investments AFS FVTPL 2,190,439 -     2,190,439 
Managed funds and 
portfolios 

 
FVTPL 

 
FVTPL 1,450,234 -     1,450,234 

Accounts receivable 
Loans and 
receivables Amortised cost 122,231 -     122,231 

Bank balances and cash 
Loans and 
receivables Amortised cost 962,775 -     962,775 

Term deposits 
Loans and 
receivables Amortised cost 1,000,000 -     1,000,000 

Financial liabilities      
Murabaha payable Amortised cost Amortised cost 10,000,000 -     10,000,000 
Accounts payable and 
accruals Amortised cost Amortised cost 4,013,080 -     4,013,080 
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2.2 ATION 
2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.2  BASIS OF CONSOLIDATION 
 
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Parent Company and its subsidiary 
as at 31 December 2018. 
 
Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee 
and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Group controls an 
investee if, and only if, the Group has: 

 Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the 
investee); 

 Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and  
 The ability to use its power over the investee to affect its returns. 
 
Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and 
when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant 
facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including: 

 The contractual arrangement with the other vote holders of the investee; 
 Rights arising from other contractual arrangements; and 
 The Group’s voting rights and potential voting rights. 
 
The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes 
to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control 
over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses 
of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated financial statements from the 
date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary. 
 
Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the 
parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a 
deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their 
accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, 
income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on 
consolidation. 
 
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.  
 
If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises assets (including goodwill), liabilities, non-controlling 
interests, and other components of equity while any resultant gain or loss is recognized in the consolidated statement 
of income. Consideration received and any investment retained are recognized in the consolidated statement of 
financial position at fair value. It also reclassifies any share of components previously recognised in OCI to the 
consolidated statement of income or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly 
disposed of the related assets or liabilities. 
 
Details of the subsidiary included in the consolidated financial statements are set out below: 
 

 
Name of the company 

Country of 
incorporation 

Effective interest in 
equity  

Principal activities 2018 2017 
     

Al Hamra Cinema Company K.S.C. (Closed) Kuwait 98% 97% 
Entertainment 
services 

 
The Parent Company effectively owns 100% equity interest in the above entity. Accordingly, the consolidated 
financial statements have been prepared on this basis. The ownership of 2% (2017:3%) is registered in the name of 
related parties as nominees. However, the Parent Company is the beneficial owner for 100% equity interest. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES 
 
The Group applies, for the first time, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers and IFRS 9 Financial 
Instruments that requires retrospective application. However, the Group has decided to implement these standards 
on partial retrospective basis, as allowed under the provisions of these standards. The Group has not early adopted 
any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective. 
 
The key changes to the Group’s accounting policies resulting from its adoption of IFRS 9 and IFRS 15 are 
summarised below: 
 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
The Group has adopted IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers effective from 1 January 2018. This 
standard supersedes IAS 11 Construction Contracts and IAS 18 Revenue and related interpretations and it applies 
to all revenue arising from contracts with customers, unless those contracts are in the scope of other standards. The 
new standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under 
IFRS 15, revenue is recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled 
in exchange for transferring goods or services to a customer. This standard removes inconsistencies and weaknesses 
in previous revenue recognition requirements, provides a more robust framework for addressing revenue issues 
and improves comparability of revenue recognition practices across entities, industries, jurisdictions and capital 
markets.  
 
The Group has adopted IFRS 15 using cumulative effect method (modified retrospective approach) with the effect 
of initially applying this standard recognised at the date of initial application (i.e. 1 January 2018).  
 
As the Group’s revenue is mainly arising from the rental income and related services generated from the operating 
leases, the adoption of this standard did not result in any change in accounting policies of the Group and does not have 
any material effect on the Group's consolidated financial statements. 
 
IFRS 9 Financial Instruments 
The Group has adopted IFRS 9 effective from 1 January 2018. IFRS 9 brings together the requirements for recognising 
and measuring financial assets and financial liabilities, impairment of financial assets and hedge accounting. This 
standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 
 
The Group has not restated comparative information for the financial year 2017, in respect to adoption of this 
standards, as permitted by the transitional provisions of the standard. Therefore, the information presented for the year 
ended 31 December 2017 does not reflect the requirements of IFRS 9 and is not comparable to the information 
presented for the year ended 31 December 2018.  
 
The following table shows reconciliation of original measurement categories and carrying value in accordance with 
IAS 39 and the new measurement categories under IFRS 9 for the Group’s financial assets and financial liabilities as 
at 1 January 2018. 
 

 
 
2018 

Original 
classification 
under IAS 39 

New 
classification 
under IFRS 9 

Original 
carrying 

amount under 
IAS 

Re-
measurement 

ECL 

New carrying 
amount under 

IFRS 9 
   KD KD KD 
Financial assets      
Unquoted equity 
investments AFS FVTPL 2,190,439 -     2,190,439 
Managed funds and 
portfolios 

 
FVTPL 

 
FVTPL 1,450,234 -     1,450,234 

Accounts receivable 
Loans and 
receivables Amortised cost 122,231 -     122,231 

Bank balances and cash 
Loans and 
receivables Amortised cost 962,775 -     962,775 

Term deposits 
Loans and 
receivables Amortised cost 1,000,000 -     1,000,000 

Financial liabilities      
Murabaha payable Amortised cost Amortised cost 10,000,000 -     10,000,000 
Accounts payable and 
accruals Amortised cost Amortised cost 4,013,080 -     4,013,080 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued) 
 
IFRS 9 Financial Instruments (continued) 
The impact of adoption of IFRS 9 as at 1 January 2018 has been to increase retained earnings by KD 28,412, and 
to decrease the cumulative changes in fair value reserve by KD 28,412 as follows: 
 

 

Cumulative 
changes in fair 
value reserve 

Retained 
earnings 

 KD KD 
Closing balance under IAS 39 as at 31 December 2017 (as originally 
 stated) 

 
28,412 

 
48,120,267 

Impact on reclassification and remeasurement:   
Equity securities from AFS to FVTPL (28,412)       28,412 
 ─────── ─────── 
Opening balance under IFRS 9 (1 January 2018) – restated -     48,148,679 
 ═══════ ═══════ 
 
The key changes to the Group’s accounting policies resulting from the adoption of IFRS 9 are summarised below: 
 
(a) Classification and measurement 
Except for certain accounts receivable, under IFRS 9, the Group initially measures a financial asset at its fair value 
plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs. 
 
Under IFRS 9, debt financial instruments are subsequently measured at fair value through profit or loss (FVTPL), 
Amortised Cost (AC), or fair value through other comprehensive income (FVOCI). The classification is based on two 
criteria:  the Group’s business model for managing the assets; and whether the instruments’ contractual cash flows 
represent ‘solely payments of principal and interest’ on the principal amount outstanding (the ‘SPPI criterion’). 
 
With respect to receivables, the Group analysed the contractual cash flow characteristics of those instruments and 
concluded that based on their business model which is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows 
which meets the SPPI criterion, these instruments shall be classified as at amortised cost under IFRS 9. Therefore, 
reclassification for these instruments is not required on initial adoption of IFRS 9. 
 
Financial assets at FVTPL comprise equity instruments which the Group had not irrevocably elected, at initial 
recognition or transition, to classify at FVOCI. This category would also include debt instruments whose cash flow 
characteristics fail the SPPI criterion or are not held within a business model whose objective is either to collect 
contractual cash flows, or to both collect contractual cash flows and sell. Under IAS 39, the Group’s equity securities 
were classified as AFS financial assets. Upon transition the AFS reserve relating to these equity securities, which had 
been previously recognised under accumulated OCI, was reclassified to retained earnings as at 1 January 2018. 
 
The assessment of the Group’s business models was made as of the date of initial application, 1 January 2018, and 
then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognised before 1 January 2018. The 
assessment of whether contractual cash flows on debt instruments are solely comprised of principal and interest was 
made based on the facts and circumstances as at the initial recognition of the assets. 
  
The accounting for the Group’s financial liabilities remains largely the same as it was under IAS 39. Similar to the 
requirements of IAS 39, IFRS 9 requires contingent consideration liabilities to be treated as financial instruments 
measured at fair value, with the changes in fair value recognised in the consolidated statement of income. 
 
(b) Impairment 
The adoption of IFRS 9 has fundamentally changed the Group’s accounting for impairment losses for financial  assets 
by replacing IAS 39’s incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss (ECL) approach. IFRS 9 
requires the Group to record an allowance for ECLs for all loans and other debt financial assets not held at FVTPL. 
 
ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the 
cash flows that the Group expects to receive. The shortfall is then discounted at an approximation to the asset’s original 
effective interest rate. 
 
For accounts receivable and prepayments, the Group has applied the standard’s simplified approach and has calculated 
ECLs based on lifetime expected credit losses. The Group has established a provision matrix that is based on the 
Group’s historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic 
environment. Accordingly, the measurement of receivables under IFRS 9 doesn’t have material impact on 
consolidated statement of income for the Group. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued) 
 
IFRS 9 Financial Instruments (continued) 
The Group considers a financial asset in default when contractual payment are 90 days past due. However, in certain 
cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates 
that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit 
enhancements held by the Group. 
 
(c) Hedge accounting 
The Group did not have any impact resulting from the new guidance relating to hedge accounting included in IFRS 
9, as the Group is not dealing in any derivative instruments. 
 
(d) Other adjustments 
In addition to the adjustments described above, upon adoption of IFRS 9, other items of the primary financial 
statements such investment in associates (arising from the financial instruments held by these entities), tax expense, 
retained earnings and exchange differences on translation of foreign operations were adjusted as necessary.  
 
2.4          STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Group’s consolidated financial statements 
are listed below. This listing of standards issued is those that the Group reasonably expects to have an impact on 
disclosures, consolidated financial position or performance when applied at a future date. The Group intends to adopt 
these standards when they become effective. 
 

IFRS 16 Leases 
IFRS 16 was issued in January 2016 and it replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement 
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases-Incentives and SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions 
Involving the Legal Form of a Lease. IFRS 16 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation 
and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single on-balance sheet model similar to 
the accounting for finance leases under IAS 17. The standard includes two recognition exemptions for lessees – leases 
of ’low-value’ assets (e.g., personal computers) and short-term leases (i.e., leases with a lease term of 12 months or 
less). At the commencement date of a lease, a lessee will recognise a liability to make lease payments (i.e., the lease 
liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (i.e., the right-of-use 
asset). Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation 
expense on the right-of-use asset. 
 

Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in 
the lease term, a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those 
payments). The lessee will generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment 
to the right-of-use asset. Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under 
IAS 17. Lessors will continue to classify all leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish 
between two types of leases: operating and finance leases. IFRS 16 also requires lessees and lessors to make more 
extensive disclosures than under IAS 17. IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. 
Early application is permitted, but not before an entity applies IFRS 15. A lessee can choose to apply the standard 
using either a full retrospective or a modified retrospective approach. The standard’s transition provisions permit 
certain reliefs. In 2018, the Group will continue to assess the potential effect of IFRS 16 on its consolidated financial 
statements. 
 
Additional disclosures will be made in the consolidated financial statements when these standards, revisions and 
amendments become effective. 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
 
Revenue recognition applied from 1 January 2018 
Revenue from contracts with customers is recognised when control of the goods or services are transferred to the 
customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. The Group has concluded that it is acting as an agent in all of its revenue arrangements. 
 
The following specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised. 
 
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis 

over the lease term. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued) 
 
IFRS 9 Financial Instruments (continued) 
The impact of adoption of IFRS 9 as at 1 January 2018 has been to increase retained earnings by KD 28,412, and 
to decrease the cumulative changes in fair value reserve by KD 28,412 as follows: 
 

 

Cumulative 
changes in fair 
value reserve 

Retained 
earnings 

 KD KD 
Closing balance under IAS 39 as at 31 December 2017 (as originally 
 stated) 

 
28,412 

 
48,120,267 

Impact on reclassification and remeasurement:   
Equity securities from AFS to FVTPL (28,412)       28,412 
 ─────── ─────── 
Opening balance under IFRS 9 (1 January 2018) – restated -     48,148,679 
 ═══════ ═══════ 
 
The key changes to the Group’s accounting policies resulting from the adoption of IFRS 9 are summarised below: 
 
(a) Classification and measurement 
Except for certain accounts receivable, under IFRS 9, the Group initially measures a financial asset at its fair value 
plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs. 
 
Under IFRS 9, debt financial instruments are subsequently measured at fair value through profit or loss (FVTPL), 
Amortised Cost (AC), or fair value through other comprehensive income (FVOCI). The classification is based on two 
criteria:  the Group’s business model for managing the assets; and whether the instruments’ contractual cash flows 
represent ‘solely payments of principal and interest’ on the principal amount outstanding (the ‘SPPI criterion’). 
 
With respect to receivables, the Group analysed the contractual cash flow characteristics of those instruments and 
concluded that based on their business model which is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows 
which meets the SPPI criterion, these instruments shall be classified as at amortised cost under IFRS 9. Therefore, 
reclassification for these instruments is not required on initial adoption of IFRS 9. 
 
Financial assets at FVTPL comprise equity instruments which the Group had not irrevocably elected, at initial 
recognition or transition, to classify at FVOCI. This category would also include debt instruments whose cash flow 
characteristics fail the SPPI criterion or are not held within a business model whose objective is either to collect 
contractual cash flows, or to both collect contractual cash flows and sell. Under IAS 39, the Group’s equity securities 
were classified as AFS financial assets. Upon transition the AFS reserve relating to these equity securities, which had 
been previously recognised under accumulated OCI, was reclassified to retained earnings as at 1 January 2018. 
 
The assessment of the Group’s business models was made as of the date of initial application, 1 January 2018, and 
then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognised before 1 January 2018. The 
assessment of whether contractual cash flows on debt instruments are solely comprised of principal and interest was 
made based on the facts and circumstances as at the initial recognition of the assets. 
  
The accounting for the Group’s financial liabilities remains largely the same as it was under IAS 39. Similar to the 
requirements of IAS 39, IFRS 9 requires contingent consideration liabilities to be treated as financial instruments 
measured at fair value, with the changes in fair value recognised in the consolidated statement of income. 
 
(b) Impairment 
The adoption of IFRS 9 has fundamentally changed the Group’s accounting for impairment losses for financial  assets 
by replacing IAS 39’s incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss (ECL) approach. IFRS 9 
requires the Group to record an allowance for ECLs for all loans and other debt financial assets not held at FVTPL. 
 
ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the 
cash flows that the Group expects to receive. The shortfall is then discounted at an approximation to the asset’s original 
effective interest rate. 
 
For accounts receivable and prepayments, the Group has applied the standard’s simplified approach and has calculated 
ECLs based on lifetime expected credit losses. The Group has established a provision matrix that is based on the 
Group’s historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic 
environment. Accordingly, the measurement of receivables under IFRS 9 doesn’t have material impact on 
consolidated statement of income for the Group. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.3  CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued) 
 
IFRS 9 Financial Instruments (continued) 
The Group considers a financial asset in default when contractual payment are 90 days past due. However, in certain 
cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates 
that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit 
enhancements held by the Group. 
 
(c) Hedge accounting 
The Group did not have any impact resulting from the new guidance relating to hedge accounting included in IFRS 
9, as the Group is not dealing in any derivative instruments. 
 
(d) Other adjustments 
In addition to the adjustments described above, upon adoption of IFRS 9, other items of the primary financial 
statements such investment in associates (arising from the financial instruments held by these entities), tax expense, 
retained earnings and exchange differences on translation of foreign operations were adjusted as necessary.  
 
2.4          STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Group’s consolidated financial statements 
are listed below. This listing of standards issued is those that the Group reasonably expects to have an impact on 
disclosures, consolidated financial position or performance when applied at a future date. The Group intends to adopt 
these standards when they become effective. 
 

IFRS 16 Leases 
IFRS 16 was issued in January 2016 and it replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement 
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases-Incentives and SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions 
Involving the Legal Form of a Lease. IFRS 16 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation 
and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single on-balance sheet model similar to 
the accounting for finance leases under IAS 17. The standard includes two recognition exemptions for lessees – leases 
of ’low-value’ assets (e.g., personal computers) and short-term leases (i.e., leases with a lease term of 12 months or 
less). At the commencement date of a lease, a lessee will recognise a liability to make lease payments (i.e., the lease 
liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (i.e., the right-of-use 
asset). Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation 
expense on the right-of-use asset. 
 

Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in 
the lease term, a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those 
payments). The lessee will generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment 
to the right-of-use asset. Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under 
IAS 17. Lessors will continue to classify all leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish 
between two types of leases: operating and finance leases. IFRS 16 also requires lessees and lessors to make more 
extensive disclosures than under IAS 17. IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. 
Early application is permitted, but not before an entity applies IFRS 15. A lessee can choose to apply the standard 
using either a full retrospective or a modified retrospective approach. The standard’s transition provisions permit 
certain reliefs. In 2018, the Group will continue to assess the potential effect of IFRS 16 on its consolidated financial 
statements. 
 
Additional disclosures will be made in the consolidated financial statements when these standards, revisions and 
amendments become effective. 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
 
Revenue recognition applied from 1 January 2018 
Revenue from contracts with customers is recognised when control of the goods or services are transferred to the 
customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. The Group has concluded that it is acting as an agent in all of its revenue arrangements. 
 
The following specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised. 
 
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis 

over the lease term. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Revenue recognition applied from 1 January 2018 (continued) 
- Dividend income is recognised when the Group’s right to receive payment is established.  
- In determining the transaction price for the services, the Group considers the effects of variable consideration, 

the existence of significant financing components, noncash consideration and consideration payable to the 
customer (if any). The Group does not have any effect from these considerations since the Group is acting as 
an agent in all its revenue arrangements. 

 
Revenue recognition applied up to 31 December 2017 
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the 
revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, 
excluding discounts.   
 
The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised. 
 
Rental income 
Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis over 
the lease term. 
 
Dividend income 
Dividend income is recognised when the Group’s right to receive payment is established.  
 
Taxation 
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS) 
The Parent Company calculates the contribution to KFAS at 1% of profit for the year in accordance with the 
modified calculation based on the Foundation’s Board of Directors resolution, which states that income from 
associates and subsidiaries and transfer to statutory reserve should be excluded from profit for the year when 
determining the contribution. 
 
National Labour Support Tax (NLST) 
The Parent Company calculates the NLST in accordance with Law No. 19 of 2000 and the Minister of Finance 
Resolutions No. 24 of 2006 at 2.5% of taxable profit for the year. As per law, income from associates and 
subsidiaries, cash dividend from listed companies which are subjected to NLST have been deducted from the profit 
for the year. 
 
Zakat 
Zakat is calculated at 1% of the profit for the year in accordance with the requirements of the Ministry of Finance 
resolution No. 58/2007 effective from 10 December 2007. 
 
Impairment of non-financial assets 
The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired.  If any such 
indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the 
asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s fair 
value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not 
generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets and then its 
recoverable amount is assessed as part of the cash-generating unit to which it belongs. Where the carrying amount 
of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the asset (or cash-generating unit) is 
considered impaired and is written down to its recoverable amount by recognizing impairment loss in the 
consolidated statement of income. 
 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate 
that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or cash-
generating unit). In determining fair value less costs to sell an appropriate valuation model is used. These 
calculations are corroborated by available fair value indicators. 
 
An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised 
impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is 
estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates 
used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, 
the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Impairment of non-financial assets (continued) 
That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the consolidated 
statement of income. 
 
Foreign currencies 
Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency rate of exchange ruling at the 
date of the transaction. 
 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of 
exchange ruling at the reporting date. All differences arising on settlement or translation of monetary items are 
taken to the consolidated statement of comprehensive income.  
 
Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the 
exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign 
currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined. 
 
Business combination and goodwill 
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as 
the aggregate of the consideration transferred, which is measured at acquisition date fair value, and the amount of 
any non-controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether to measure 
the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable 
net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred and included in administrative expenses. 
 
When the Group acquires a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for appropriate 
classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent 
conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the 
acquiree. 
 
Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognised at fair value at the acquisition 
date. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope 
of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, is measured at fair value with the changes in fair 
value recognised in the consolidated statement of income. 
 
Goodwill is initially measured at cost (being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the 
amount recognised for non-controlling interests and any previous interest held over the net identifiable assets 
acquired and liabilities assumed). If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate 
consideration transferred, the Group re-assesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all 
of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognised at the 
acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the 
aggregate consideration transferred, then the gain is recognised in consolidated statement of income. 
 
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of 
impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of 
the Group’s cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other 
assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units. 
 
Where goodwill has been allocated to a cash-generating unit (CGU) and part of the operation within that unit is 
disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation 
when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these circumstances is measured based on the 
relative values of the disposed operation and the portion of the cash-generating unit retained. 
 

Operating leases 
Group as a lessee 
Leases where the lessor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the assets are classified as 
operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the consolidated statement of income 
on a straight line basis over the lease term. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Revenue recognition applied from 1 January 2018 (continued) 
- Dividend income is recognised when the Group’s right to receive payment is established.  
- In determining the transaction price for the services, the Group considers the effects of variable consideration, 

the existence of significant financing components, noncash consideration and consideration payable to the 
customer (if any). The Group does not have any effect from these considerations since the Group is acting as 
an agent in all its revenue arrangements. 

 
Revenue recognition applied up to 31 December 2017 
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the 
revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, 
excluding discounts.   
 
The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised. 
 
Rental income 
Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis over 
the lease term. 
 
Dividend income 
Dividend income is recognised when the Group’s right to receive payment is established.  
 
Taxation 
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS) 
The Parent Company calculates the contribution to KFAS at 1% of profit for the year in accordance with the 
modified calculation based on the Foundation’s Board of Directors resolution, which states that income from 
associates and subsidiaries and transfer to statutory reserve should be excluded from profit for the year when 
determining the contribution. 
 
National Labour Support Tax (NLST) 
The Parent Company calculates the NLST in accordance with Law No. 19 of 2000 and the Minister of Finance 
Resolutions No. 24 of 2006 at 2.5% of taxable profit for the year. As per law, income from associates and 
subsidiaries, cash dividend from listed companies which are subjected to NLST have been deducted from the profit 
for the year. 
 
Zakat 
Zakat is calculated at 1% of the profit for the year in accordance with the requirements of the Ministry of Finance 
resolution No. 58/2007 effective from 10 December 2007. 
 
Impairment of non-financial assets 
The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired.  If any such 
indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the 
asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s fair 
value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not 
generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets and then its 
recoverable amount is assessed as part of the cash-generating unit to which it belongs. Where the carrying amount 
of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the asset (or cash-generating unit) is 
considered impaired and is written down to its recoverable amount by recognizing impairment loss in the 
consolidated statement of income. 
 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate 
that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or cash-
generating unit). In determining fair value less costs to sell an appropriate valuation model is used. These 
calculations are corroborated by available fair value indicators. 
 
An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised 
impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is 
estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates 
used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, 
the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Impairment of non-financial assets (continued) 
That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the consolidated 
statement of income. 
 
Foreign currencies 
Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency rate of exchange ruling at the 
date of the transaction. 
 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of 
exchange ruling at the reporting date. All differences arising on settlement or translation of monetary items are 
taken to the consolidated statement of comprehensive income.  
 
Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the 
exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign 
currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined. 
 
Business combination and goodwill 
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as 
the aggregate of the consideration transferred, which is measured at acquisition date fair value, and the amount of 
any non-controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether to measure 
the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable 
net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred and included in administrative expenses. 
 
When the Group acquires a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for appropriate 
classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent 
conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the 
acquiree. 
 
Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognised at fair value at the acquisition 
date. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope 
of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, is measured at fair value with the changes in fair 
value recognised in the consolidated statement of income. 
 
Goodwill is initially measured at cost (being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the 
amount recognised for non-controlling interests and any previous interest held over the net identifiable assets 
acquired and liabilities assumed). If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate 
consideration transferred, the Group re-assesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all 
of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognised at the 
acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the 
aggregate consideration transferred, then the gain is recognised in consolidated statement of income. 
 
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of 
impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of 
the Group’s cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other 
assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units. 
 
Where goodwill has been allocated to a cash-generating unit (CGU) and part of the operation within that unit is 
disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation 
when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these circumstances is measured based on the 
relative values of the disposed operation and the portion of the cash-generating unit retained. 
 

Operating leases 
Group as a lessee 
Leases where the lessor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the assets are classified as 
operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the consolidated statement of income 
on a straight line basis over the lease term. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Operating leases (continued) 
Group as a lessor 
Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are 
classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying 
amount of the leased asset and recognised over the lease term. Contingent rents are recognised as revenue in the 
period in which they are earned. 
 

Rent received in advance from tenants 
Rent received in advance from tenants represents rent relating to period after the reporting date, but received before 
the reporting date, and are included under “accounts payable and accruals” in the consolidated statement of 
financial position. 
 

Finance costs 
Finance costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a 
substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All 
other finance costs are expensed in the period they occur. Finance costs consist of interest and other costs that an entity 
incurs in connection with the borrowings. 
 
Investment properties 
Investment properties comprise properties under development and developed properties that are held to earn rentals 
or for capital appreciation or both. Properties held under a lease are classified as investment properties when they 
are held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or 
for use in production or administrative functions. 
 

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Transaction costs include 
professional fees for legal services, commissions and other costs to bring the property to the condition necessary 
for it to be capable of operating. The carrying amount also includes the cost of replacing part of an existing 
investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of 
day to day servicing of an investment property. 
 
Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at 
the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in 
the consolidated statement of income in the year in which they arise. 
 
Transfers are made to or from investment properties only when there is a change in use. For a transfer from 
investment property to owner occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the 
date of change in use. If owner occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such 
property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use. 
 
Investment properties are derecognised when either they have been disposed of or when the investment property is 
permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. The difference 
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the investment property would result in either gains 
or losses on the retirement or disposal of the investment property. Any gains or losses are recognised in the 
consolidated statement of income in the period of derecognition. 
 
Investment in associates 
The Group’s investment in its associates is accounted for under the equity method of accounting. An associate is 
an entity in which the Group has significant influence. 
 
Under the equity method, the investment in the associate is carried in the consolidated statement of financial 
position at cost plus post-acquisition changes in the Group’s share of net assets of the associate. Goodwill relating 
to an associate is included in the carrying amount of the investment and is not amortised nor separately tested for 
impairment.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Investment in associates (continued) 
The consolidated statement of income reflects the Group’s share of the results of operations of the associate. Where 
there has been a change recognised directly in the other comprehensive income of the associate, the Group 
recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in other comprehensive income. Unrealised 
gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the 
interest in the associate. 
 
The Group’s share of profit of an associate is shown on the face of the consolidated statement of income and 
represents profit after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate. The financial statements 
of the associate are prepared for no more than three-month difference in reporting period with the Group. When 
necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group. 
 
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an additional 
impairment loss on the Group’s investment in its associates. The Group determines at each reporting date whether 
there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case the Group 
calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its 
carrying value and recognises the amount in the consolidated statement of income. Upon loss of significant 
influence over the associate, the Group measures and recognises any retained investment at its fair value. Any 
difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the 
retained investment and proceeds from disposal is recognised in the consolidated statement of income. 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition 
In the current year, the Group has adopted IFRS 9 Financial Instruments. See section 2.3 for an explanation of the 
impact. Comparative figures for the year ended 31 December 2017 have not been restated. Therefore, financial 
instruments in the comparative period are still accounted for in accordance with IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement. 
 
i) Financial assets 
Initial recognition and measurement  
Policy effective from 1 January 2018 (IFRS 9) 
Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, and fair value through 
profit or loss.   
 
The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s contractual cash flow 
characteristics and the Group’s business model for managing them. With the exception of accounts receivable that do 
not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient, the Group 
initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit 
or loss, transaction costs. Accounts receivable that do not contain a significant financing component or for which the 
Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under IFRS 15. 
 
In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost, it needs to give rise to cash flows that 
are ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’ on the principal amount outstanding. This assessment is referred 
to as the SPPI test and is performed at an instrument level. The Group’s business model for managing financial assets 
refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether 
cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both. Purchases or sales 
of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the 
market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase 
or sell the asset.   
 
The Group's financial assets include financial assets at accounts receivable,  financial assets at fair value through profit 
or loss and bank balances and cash. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Operating leases (continued) 
Group as a lessor 
Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are 
classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying 
amount of the leased asset and recognised over the lease term. Contingent rents are recognised as revenue in the 
period in which they are earned. 
 

Rent received in advance from tenants 
Rent received in advance from tenants represents rent relating to period after the reporting date, but received before 
the reporting date, and are included under “accounts payable and accruals” in the consolidated statement of 
financial position. 
 

Finance costs 
Finance costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a 
substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All 
other finance costs are expensed in the period they occur. Finance costs consist of interest and other costs that an entity 
incurs in connection with the borrowings. 
 
Investment properties 
Investment properties comprise properties under development and developed properties that are held to earn rentals 
or for capital appreciation or both. Properties held under a lease are classified as investment properties when they 
are held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or 
for use in production or administrative functions. 
 

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Transaction costs include 
professional fees for legal services, commissions and other costs to bring the property to the condition necessary 
for it to be capable of operating. The carrying amount also includes the cost of replacing part of an existing 
investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of 
day to day servicing of an investment property. 
 
Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at 
the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in 
the consolidated statement of income in the year in which they arise. 
 
Transfers are made to or from investment properties only when there is a change in use. For a transfer from 
investment property to owner occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the 
date of change in use. If owner occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such 
property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use. 
 
Investment properties are derecognised when either they have been disposed of or when the investment property is 
permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. The difference 
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the investment property would result in either gains 
or losses on the retirement or disposal of the investment property. Any gains or losses are recognised in the 
consolidated statement of income in the period of derecognition. 
 
Investment in associates 
The Group’s investment in its associates is accounted for under the equity method of accounting. An associate is 
an entity in which the Group has significant influence. 
 
Under the equity method, the investment in the associate is carried in the consolidated statement of financial 
position at cost plus post-acquisition changes in the Group’s share of net assets of the associate. Goodwill relating 
to an associate is included in the carrying amount of the investment and is not amortised nor separately tested for 
impairment.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Investment in associates (continued) 
The consolidated statement of income reflects the Group’s share of the results of operations of the associate. Where 
there has been a change recognised directly in the other comprehensive income of the associate, the Group 
recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in other comprehensive income. Unrealised 
gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the 
interest in the associate. 
 
The Group’s share of profit of an associate is shown on the face of the consolidated statement of income and 
represents profit after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate. The financial statements 
of the associate are prepared for no more than three-month difference in reporting period with the Group. When 
necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group. 
 
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an additional 
impairment loss on the Group’s investment in its associates. The Group determines at each reporting date whether 
there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case the Group 
calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its 
carrying value and recognises the amount in the consolidated statement of income. Upon loss of significant 
influence over the associate, the Group measures and recognises any retained investment at its fair value. Any 
difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the 
retained investment and proceeds from disposal is recognised in the consolidated statement of income. 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition 
In the current year, the Group has adopted IFRS 9 Financial Instruments. See section 2.3 for an explanation of the 
impact. Comparative figures for the year ended 31 December 2017 have not been restated. Therefore, financial 
instruments in the comparative period are still accounted for in accordance with IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement. 
 
i) Financial assets 
Initial recognition and measurement  
Policy effective from 1 January 2018 (IFRS 9) 
Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, and fair value through 
profit or loss.   
 
The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s contractual cash flow 
characteristics and the Group’s business model for managing them. With the exception of accounts receivable that do 
not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient, the Group 
initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit 
or loss, transaction costs. Accounts receivable that do not contain a significant financing component or for which the 
Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under IFRS 15. 
 
In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost, it needs to give rise to cash flows that 
are ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’ on the principal amount outstanding. This assessment is referred 
to as the SPPI test and is performed at an instrument level. The Group’s business model for managing financial assets 
refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether 
cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both. Purchases or sales 
of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the 
market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase 
or sell the asset.   
 
The Group's financial assets include financial assets at accounts receivable,  financial assets at fair value through profit 
or loss and bank balances and cash. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
i) Financial assets (continued) 
Initial recognition and measurement (continued) 
Policy effective before 1 January 2018 (IAS 39) 
The Group classifies its financial assets at initial recognition into the following categories, in accordance with IAS 
39: 
 
Loans and receivables   
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted 
in an active market. The Group includes in this category bank balances and cash and accounts receivable. 
 
Financial assets at fair value through profit or loss 
Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling and/or repurchasing in 
the near term. These assets are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations 
in price.  
 
Financial assets available-for-sale  
Financial assets available-for-sale are those non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale 
or are not classified as loans and receivables. After initial recognition at cost including transaction costs associated 
with the acquisition, financial assets whose fair value cannot be reliably measured are carried at cost less 
impairment losses, if any. 
 
Subsequent measurement 
The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows: 
 
Financial assets at amortised cost (debt instruments)   
The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:   
 The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect 

contractual cash flows; and   
 The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments 

of principal and interest on the principal amount outstanding Financial assets at amortised cost are 
subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and 
losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.   

 
Financial assets at fair value through profit or loss   
Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets 
designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to 
be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of 
selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified 
as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows 
that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, 
irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortised 
cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through 
profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.   
 
Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at 
fair value with net changes in fair value recognised in the consolidated statement of income.   
 
Derecognition of financial assets 
A financial asset (or, where applicable a part of financial asset or part of a group of similar financial assets) is 
derecognised when: 
 the rights to receive the cash flows from the asset have expired; or 
 the Group has transferred its right to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the 

received cash flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either 
(a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither 
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the 
asset. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
i) Financial assets (continued) 
 
Derecognition of financial assets (continued) 
When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into pass-through 
arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor 
transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Group’s continuing involvement in the 
asset. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability 
are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained. 
 
Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of 
the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be 
required to repay. 
 
Impairment of financial assets  
Policy effective from 1 January 2018 (IFRS 9) 
The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value 
through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with 
the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original 
effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other 
credit enhancements that are integral to the contractual terms.   
 
ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit 
risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible 
within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant 
increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the 
remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).   
 
For accounts receivable and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. 
Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime 
ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss 
experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.  
 
The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in 
certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information 
indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account 
any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation 
of recovering the contractual cash flows.   
 
Policy effective before 1 January 2018 (IAS 39) 
The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group 
of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only 
if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial 
recognition of the asset (an incurred ‘loss event’) and that loss event has an impact on the estimated future cash 
flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.  
 
Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant 
financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter 
bankruptcy or other financial reorganisation and where observable data indicate that there is a measurable decrease 
in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.  
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the 
difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding 
future ECLs that have not yet been incurred) discounted using the asset’s original EIR. The carrying amount of the 
asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in consolidated 
statement of income as credit loss expense.   
 
Impaired debts, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future 
recovery and all collateral has been realised or has been transferred to the Group. If a previous write-off is later 
recovered, the recovery is credited to the consolidated statement of income.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
i) Financial assets (continued) 
Initial recognition and measurement (continued) 
Policy effective before 1 January 2018 (IAS 39) 
The Group classifies its financial assets at initial recognition into the following categories, in accordance with IAS 
39: 
 
Loans and receivables   
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted 
in an active market. The Group includes in this category bank balances and cash and accounts receivable. 
 
Financial assets at fair value through profit or loss 
Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling and/or repurchasing in 
the near term. These assets are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations 
in price.  
 
Financial assets available-for-sale  
Financial assets available-for-sale are those non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale 
or are not classified as loans and receivables. After initial recognition at cost including transaction costs associated 
with the acquisition, financial assets whose fair value cannot be reliably measured are carried at cost less 
impairment losses, if any. 
 
Subsequent measurement 
The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows: 
 
Financial assets at amortised cost (debt instruments)   
The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:   
 The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect 

contractual cash flows; and   
 The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments 

of principal and interest on the principal amount outstanding Financial assets at amortised cost are 
subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and 
losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.   

 
Financial assets at fair value through profit or loss   
Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets 
designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to 
be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of 
selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified 
as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows 
that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, 
irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortised 
cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through 
profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.   
 
Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at 
fair value with net changes in fair value recognised in the consolidated statement of income.   
 
Derecognition of financial assets 
A financial asset (or, where applicable a part of financial asset or part of a group of similar financial assets) is 
derecognised when: 
 the rights to receive the cash flows from the asset have expired; or 
 the Group has transferred its right to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the 

received cash flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either 
(a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither 
transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the 
asset. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
i) Financial assets (continued) 
 
Derecognition of financial assets (continued) 
When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into pass-through 
arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor 
transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Group’s continuing involvement in the 
asset. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability 
are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained. 
 
Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of 
the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be 
required to repay. 
 
Impairment of financial assets  
Policy effective from 1 January 2018 (IFRS 9) 
The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value 
through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with 
the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original 
effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other 
credit enhancements that are integral to the contractual terms.   
 
ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit 
risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible 
within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant 
increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the 
remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).   
 
For accounts receivable and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. 
Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime 
ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss 
experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.  
 
The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in 
certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information 
indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account 
any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation 
of recovering the contractual cash flows.   
 
Policy effective before 1 January 2018 (IAS 39) 
The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group 
of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only 
if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial 
recognition of the asset (an incurred ‘loss event’) and that loss event has an impact on the estimated future cash 
flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.  
 
Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant 
financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter 
bankruptcy or other financial reorganisation and where observable data indicate that there is a measurable decrease 
in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.  
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the 
difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding 
future ECLs that have not yet been incurred) discounted using the asset’s original EIR. The carrying amount of the 
asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in consolidated 
statement of income as credit loss expense.   
 
Impaired debts, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future 
recovery and all collateral has been realised or has been transferred to the Group. If a previous write-off is later 
recovered, the recovery is credited to the consolidated statement of income.  
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
 
Financial liabilities 
Initial recognition and measurement 
Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value through profit or 
loss and loans and borrowings as appropriate. The Parent Company determines the classification of its financial 
liabilities at initial recognition. 
 

All financial liabilities are recognised initially at fair value and in case of loans and borrowings, plus directly 
attributable transactions costs. 
 
The Group’s financial liabilities include murabaha payable, accounts payable and accruals. 
 
Subsequent measurement 
Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows: 
 

Murabaha payable 
Murabaha payable is an Islamic agreement which represents the amount payable, on a deferred settlement basis, 
exceeding one year for assets purchased under murabaha arrangements. 
 

Accounts payable and accruals 
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the 
supplier or not. 
 
Derecognition of financial liabilities 
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.  
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or 
the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a 
derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective 
carrying amounts is recognised in the consolidated statement of income. 
 
Offsetting of financial instruments 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of 
financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and 
there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously. 
 
Fair value measurement 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 
between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that 
the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either: 
 In the principal market for the asset or liability; or 
 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. 
 
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group. 
 
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when 
pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. 
 
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate 
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that 
would use the asset in its highest and best use. 
 

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are 
available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of 
unobservable inputs. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Fair value measurement (continued) 
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised 
within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair 
value measurement as a whole: 

 Level 1 Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities 
 Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is directly or indirectly observable 
 Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is unobservable 
 

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Group determines 
whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest 
level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period. 
 

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of 
the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained 
above. An analysis of fair values of financial instruments and further details as to how they are measured are 
provided in Note 23. 
 
Treasury shares 
The Parent Company’s own shares are accounted for as treasury shares and are stated at cost. When the treasury 
shares are sold, gains are credited to a separate account in equity (treasury shares reserve) which is non-
distributable. Any realised losses are charged to the same account to the extent of the credit balance on that account. 
Any excess losses are charged to retained earnings then reserves. Gains realised subsequently on the sale of treasury 
shares are first used to offset any previously recorded losses in the order of reserves, retained earnings and the 
treasury shares reserve account. No cash dividends are distributed on these shares. The issue of bonus shares 
increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average cost per share without affecting 
the total cost of treasury shares. 
 
Employees’ end of service benefits 
The Group provides end of service benefits to all its employees under the Kuwait Labour Law. The entitlement to 
these benefits is based upon the employees’ final salary and length of service, subject to completion of a minimum 
service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment.  
 
Further, with respect to its national employees, the Group also makes contributions to Public Institution for Social 
Security calculated as a percentage of the employees’ salaries. The Group’s obligations are limited to these 
contributions, which are expensed when due. 
 
Provisions 
Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, 
it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation 
and a reliable estimate of the obligation amount can be made. 
 
Segment information 
A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing products or services 
(business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical 
segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments. 
 
Contingencies 
Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of 
economic benefits is probable. 
 

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the 
possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition (continued) 
 
Financial liabilities 
Initial recognition and measurement 
Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value through profit or 
loss and loans and borrowings as appropriate. The Parent Company determines the classification of its financial 
liabilities at initial recognition. 
 

All financial liabilities are recognised initially at fair value and in case of loans and borrowings, plus directly 
attributable transactions costs. 
 
The Group’s financial liabilities include murabaha payable, accounts payable and accruals. 
 
Subsequent measurement 
Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows: 
 

Murabaha payable 
Murabaha payable is an Islamic agreement which represents the amount payable, on a deferred settlement basis, 
exceeding one year for assets purchased under murabaha arrangements. 
 

Accounts payable and accruals 
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the 
supplier or not. 
 
Derecognition of financial liabilities 
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.  
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or 
the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a 
derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective 
carrying amounts is recognised in the consolidated statement of income. 
 
Offsetting of financial instruments 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of 
financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and 
there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously. 
 
Fair value measurement 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 
between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that 
the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either: 
 In the principal market for the asset or liability; or 
 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. 
 
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group. 
 
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when 
pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. 
 
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate 
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that 
would use the asset in its highest and best use. 
 

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are 
available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of 
unobservable inputs. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.5  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
Fair value measurement (continued) 
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised 
within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair 
value measurement as a whole: 

 Level 1 Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities 
 Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is directly or indirectly observable 
 Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is unobservable 
 

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Group determines 
whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest 
level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period. 
 

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of 
the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained 
above. An analysis of fair values of financial instruments and further details as to how they are measured are 
provided in Note 23. 
 
Treasury shares 
The Parent Company’s own shares are accounted for as treasury shares and are stated at cost. When the treasury 
shares are sold, gains are credited to a separate account in equity (treasury shares reserve) which is non-
distributable. Any realised losses are charged to the same account to the extent of the credit balance on that account. 
Any excess losses are charged to retained earnings then reserves. Gains realised subsequently on the sale of treasury 
shares are first used to offset any previously recorded losses in the order of reserves, retained earnings and the 
treasury shares reserve account. No cash dividends are distributed on these shares. The issue of bonus shares 
increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average cost per share without affecting 
the total cost of treasury shares. 
 
Employees’ end of service benefits 
The Group provides end of service benefits to all its employees under the Kuwait Labour Law. The entitlement to 
these benefits is based upon the employees’ final salary and length of service, subject to completion of a minimum 
service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment.  
 
Further, with respect to its national employees, the Group also makes contributions to Public Institution for Social 
Security calculated as a percentage of the employees’ salaries. The Group’s obligations are limited to these 
contributions, which are expensed when due. 
 
Provisions 
Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, 
it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation 
and a reliable estimate of the obligation amount can be made. 
 
Segment information 
A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing products or services 
(business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical 
segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments. 
 
Contingencies 
Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of 
economic benefits is probable. 
 

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the 
possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.6  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
 
The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and the 
accompanying disclosures, as well as the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions 
and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or 
liabilities affected in future periods. 
 
Judgments  
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following judgements, apart 
from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the 
consolidated financial statements: 
 
Classification of financial assets - applicable from 1 January 2018 
The Group determines the classification of financial assets based on the assessment of the business model within 
which the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the financial asset are solely payments 
of principal and profit on the principal amount outstanding.  
 
Impairment of financial assets available for sale - applicable before 1 January 2018 
The Group treats available for sale equity investments as impaired when there has been a significant or prolonged 
decline in the fair value below its cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination 
of what is “significant” or “prolonged” requires considerable judgement. In making this judgement, the Group 
evaluates, among other factors, historical share price movements and duration and extent to which the fair value of 
an investment is less than its cost. 
 
Operating leases – Group as lessor 
The Group has entered into commercial property leases on its investment properties. The Group has determined, 
based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a 
major part of the economic life of the commercial property and the present value of the minimum lease payments 
not amounting to substantially all of the fair value of the commercial property, that it retains all the significant risks 
and rewards of ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases. 
 
Classification of investment properties 
The Group classifies property as investment properties if it is acquired to generate rental income, for capital 
appreciation, or for undetermined future use. 
 
 

Estimates and assumptions 
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, 
that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within 
the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters 
available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about 
future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of 
the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. 
 
Valuation of investment properties 
The fair value of investment properties under development and developed investment properties is determined 
based on valuation performed annually by independent professional real estate valuation experts who have the 
required qualifications and experience in valuing such types of properties using recognised valuation techniques 
recommended by the International Valuation Standards Committee, except if such value cannot be reliably 
determined in the case of investment properties under development. 
 
The fair value of investment properties under development is determined using a combination of the sales 
comparison approach for the land and cost approach for the construction work. The fair value of developed 
investment properties which generate rental income is determined using the income capitalization approach; 
whereas,  the fair value of developed investment properties which do not generate rental income is determined 
using the sales comparison approach based on recent transactions for properties with characteristics and location 
similar to those of the Group’s properties. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.6  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

(continued) 
 
Impairment of investment in associates 
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an impairment 
loss on its investment in its associates. At each reporting date, the Group determines whether there is objective 
evidence that the investment in the associates is impaired. If such evidence exists, the Group calculates the amount 
of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment and its carrying value, then 
recognises the loss in the consolidated statement of income. 
 
3  BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 
 
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of ordinary 
shares outstanding during the year (excluding treasury shares). Diluted earnings per share is calculated by dividing 
the profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (excluding 
treasury shares) plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on the conversion of all 
the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. As at the reporting date, the Group had no outstanding 
dilutive potential shares. 
 
 2018 2017 
   
Profit for the year (KD) 2,459,326 3,002,257 
 ═══════ ═══════ 
   
Weighted average number of ordinary shares outstanding during the 

year (excluding treasury shares) 184,212,867 184,212,867 
 ═══════ ═══════ 
Basic and diluted earnings per share          13.35 fils          16.30 fils 
 ═══════ ═══════ 
 
4  INVESTMENT PROPERTIES 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
At 1 January 64,376,000 64,514,500 
Additions 352,787 325,076 
Change in fair value of investment properties (1,266,151) (463,576) 
 ─────── ─────── 
At 31 December  63,462,636 64,376,000 
 ═══════ ═══════ 
 
Investment properties are categorised as follows: 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
Property under development 36,544,636 37,433,000 
Developed properties 26,918,000 26,943,000 
 ─────── ─────── 
 63,462,636 64,376,000 
 ═══════ ═══════ 
 
As at 31 December 2018, an investment property with fair value of KD 58,444,636 (2017: KD 37,433,000) is 
pledged as a security against Murabaha payable of KD 10,000,000 (Note 16) (31 December 2017: pledged as a 
security against Murabaha payable of KD 10,000,000). 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.6  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
 
The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and the 
accompanying disclosures, as well as the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions 
and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or 
liabilities affected in future periods. 
 
Judgments  
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following judgements, apart 
from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the 
consolidated financial statements: 
 
Classification of financial assets - applicable from 1 January 2018 
The Group determines the classification of financial assets based on the assessment of the business model within 
which the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the financial asset are solely payments 
of principal and profit on the principal amount outstanding.  
 
Impairment of financial assets available for sale - applicable before 1 January 2018 
The Group treats available for sale equity investments as impaired when there has been a significant or prolonged 
decline in the fair value below its cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination 
of what is “significant” or “prolonged” requires considerable judgement. In making this judgement, the Group 
evaluates, among other factors, historical share price movements and duration and extent to which the fair value of 
an investment is less than its cost. 
 
Operating leases – Group as lessor 
The Group has entered into commercial property leases on its investment properties. The Group has determined, 
based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a 
major part of the economic life of the commercial property and the present value of the minimum lease payments 
not amounting to substantially all of the fair value of the commercial property, that it retains all the significant risks 
and rewards of ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases. 
 
Classification of investment properties 
The Group classifies property as investment properties if it is acquired to generate rental income, for capital 
appreciation, or for undetermined future use. 
 
 

Estimates and assumptions 
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, 
that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within 
the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters 
available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about 
future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of 
the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. 
 
Valuation of investment properties 
The fair value of investment properties under development and developed investment properties is determined 
based on valuation performed annually by independent professional real estate valuation experts who have the 
required qualifications and experience in valuing such types of properties using recognised valuation techniques 
recommended by the International Valuation Standards Committee, except if such value cannot be reliably 
determined in the case of investment properties under development. 
 
The fair value of investment properties under development is determined using a combination of the sales 
comparison approach for the land and cost approach for the construction work. The fair value of developed 
investment properties which generate rental income is determined using the income capitalization approach; 
whereas,  the fair value of developed investment properties which do not generate rental income is determined 
using the sales comparison approach based on recent transactions for properties with characteristics and location 
similar to those of the Group’s properties. 
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2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
2.6  SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

(continued) 
 
Impairment of investment in associates 
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an impairment 
loss on its investment in its associates. At each reporting date, the Group determines whether there is objective 
evidence that the investment in the associates is impaired. If such evidence exists, the Group calculates the amount 
of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment and its carrying value, then 
recognises the loss in the consolidated statement of income. 
 
3  BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 
 
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of ordinary 
shares outstanding during the year (excluding treasury shares). Diluted earnings per share is calculated by dividing 
the profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (excluding 
treasury shares) plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on the conversion of all 
the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. As at the reporting date, the Group had no outstanding 
dilutive potential shares. 
 
 2018 2017 
   
Profit for the year (KD) 2,459,326 3,002,257 
 ═══════ ═══════ 
   
Weighted average number of ordinary shares outstanding during the 

year (excluding treasury shares) 184,212,867 184,212,867 
 ═══════ ═══════ 
Basic and diluted earnings per share          13.35 fils          16.30 fils 
 ═══════ ═══════ 
 
4  INVESTMENT PROPERTIES 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
At 1 January 64,376,000 64,514,500 
Additions 352,787 325,076 
Change in fair value of investment properties (1,266,151) (463,576) 
 ─────── ─────── 
At 31 December  63,462,636 64,376,000 
 ═══════ ═══════ 
 
Investment properties are categorised as follows: 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
Property under development 36,544,636 37,433,000 
Developed properties 26,918,000 26,943,000 
 ─────── ─────── 
 63,462,636 64,376,000 
 ═══════ ═══════ 
 
As at 31 December 2018, an investment property with fair value of KD 58,444,636 (2017: KD 37,433,000) is 
pledged as a security against Murabaha payable of KD 10,000,000 (Note 16) (31 December 2017: pledged as a 
security against Murabaha payable of KD 10,000,000). 
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4  INVESTMENT PROPERTIES (continued) 
 
The fair value of investment properties has been determined based on valuations performed by two independent 
professional real estate valuers, who are industry specialised in valuing such type of investment properties. One of 
these valuers is a local bank and the other is a local reputable accredited valuer. Both valuers have used the following 
methods: 

 Properties under development has been valued using a combination of the sales comparison approach for the 
land and cost approach for the construction work. 

 Developed properties which generates rental income has been valued using the income capitalisation approach. 
 
For valuation purpose, the Group has selected the lower of these two valuations (2017: the lower of two valuations) 
as required by the Capital Market Authority (CMA). Based on these valuations, the Group has recorded a fair value 
loss of KD 1,266,151 (2017: KD 463,576) in the consolidated statement of income. 
 
 All investment properties are categorised in level 3 in the fair value hierarchy. 
 
The significant assumptions made relating to valuation of the developed property, that has been valued using the 
income capitalization approach, are set out below: 
 

 2018 2017 
   

Average rent (per sqm) (KD) 9.6 9.4 
Yield rate 6.20% 6.12% 
Vacancy rate 1.58% 3.23% 
 

Sensitivity analysis 
The table below presents the sensitivity of the valuation to changes in the most significant assumptions underlying the 
valuation of the investment properties. 
 

 

Changes in 
valuation 

assumptions 
Impact on profit 

for the year 
  2018 2017 
  KD KD 
    

Average rent ± 1% 219,722 219,440 
Yield rate ± 50 BP 178,512 180,807 
Vacancy rate ± 1% 45,593 44,641 
Percentage of operating expenses to annual rental income + 1% 260,405 254,168 
 
5  INVESTMENT IN ASSOCIATES  
 

The Group has the following investment in associates: 

 
Name of company 

Country of 
incorporation 

Effective interest in 
equity 

Year- end Principal activities 2018 2017 
      
Al Hamra Real Estate Company 

K.S.C. (Closed) Kuwait 35.53% 35.53% 
 

31 October Real estate activities 
Al Madar Al Thahabia Company 

W.L.L. (“Al Madar”) Saudi Arabia 24% 24% 
 

31 December Real estate activities 
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5  INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued) 
 
Movement in the carrying amount of investment in associates during the year is as follows: 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
As at 1 January 64,784,892 61,918,745 
Share of results 2,467,629 2,525,292 
Additions 317,863 416,275 
Dividends (710,683) -     
Foreign currency translation adjustments 25,694 (75,420) 
  ─────── ─────── 
As at 31 December 66,885,395 64,784,892 
 ═══════ ═══════ 
 

The following tables illustrates the summarized financial information of the Group’s investment in associates: 
 

 

 
Al Madar Al 

Thahabia 
Company 

W.L.L. 

Al Hamra 
Real Estate 
Company 

K.S.C. 
(Closed) 2018 2017 

Associates statement of financial position: KD KD KD KD 
Non-current assets 34,421,543 266,913,798 301,335,341 300,892,637 
Current assets 860,560 5,198,776 6,059,336 5,070,955 
Non-current liabilities (8,222,863) (95,025,047) (103,247,910) (106,016,408) 
Current liabilities (915,236) (6,496,942) (7,412,178) (9,368,587) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
Equity 26,144,004 170,590,585 196,734,589 190,578,597 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Proportion of the Group’s ownership 24.00% 35.53%   
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
Carrying value of the investment 6,274,561 60,610,834 66,885,395 64,784,892 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Associates revenues and results for   
  the year:     
Revenues 1,214,998 17,607,175 18,822,173 17,192,108 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Results (679,366) 7,404,103 6,724,737 7,269,075 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     
Other comprehensive loss (107,063) -     (107,063) (314,254) 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Total comprehensive income (786,429) 7,404,103 6,617,674 6,954,820 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 
6  FINANCIAL ASSETS AVAILABLE FOR SALE 
 
 2018 2017 
 KD KD 
   

Local unquoted equity securities -     2,190,439 
 ══════ ══════ 
 
On adoption of IFRS 9 the management has reclassified financial assets available for sale to financial assets at fair 
value through profit or loss detailed in Note 7. 
 
Fair value hierarchy for determining the fair value of the financial instruments and the valuation techniques are 
detailed in Note 23. 
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4  INVESTMENT PROPERTIES (continued) 
 
The fair value of investment properties has been determined based on valuations performed by two independent 
professional real estate valuers, who are industry specialised in valuing such type of investment properties. One of 
these valuers is a local bank and the other is a local reputable accredited valuer. Both valuers have used the following 
methods: 

 Properties under development has been valued using a combination of the sales comparison approach for the 
land and cost approach for the construction work. 

 Developed properties which generates rental income has been valued using the income capitalisation approach. 
 
For valuation purpose, the Group has selected the lower of these two valuations (2017: the lower of two valuations) 
as required by the Capital Market Authority (CMA). Based on these valuations, the Group has recorded a fair value 
loss of KD 1,266,151 (2017: KD 463,576) in the consolidated statement of income. 
 
 All investment properties are categorised in level 3 in the fair value hierarchy. 
 
The significant assumptions made relating to valuation of the developed property, that has been valued using the 
income capitalization approach, are set out below: 
 

 2018 2017 
   

Average rent (per sqm) (KD) 9.6 9.4 
Yield rate 6.20% 6.12% 
Vacancy rate 1.58% 3.23% 
 

Sensitivity analysis 
The table below presents the sensitivity of the valuation to changes in the most significant assumptions underlying the 
valuation of the investment properties. 
 

 

Changes in 
valuation 

assumptions 
Impact on profit 

for the year 
  2018 2017 
  KD KD 
    

Average rent ± 1% 219,722 219,440 
Yield rate ± 50 BP 178,512 180,807 
Vacancy rate ± 1% 45,593 44,641 
Percentage of operating expenses to annual rental income + 1% 260,405 254,168 
 
5  INVESTMENT IN ASSOCIATES  
 

The Group has the following investment in associates: 

 
Name of company 

Country of 
incorporation 

Effective interest in 
equity 

Year- end Principal activities 2018 2017 
      
Al Hamra Real Estate Company 

K.S.C. (Closed) Kuwait 35.53% 35.53% 
 

31 October Real estate activities 
Al Madar Al Thahabia Company 

W.L.L. (“Al Madar”) Saudi Arabia 24% 24% 
 

31 December Real estate activities 
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5  INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued) 
 
Movement in the carrying amount of investment in associates during the year is as follows: 
 

 2018 2017 
 KD KD 
   
As at 1 January 64,784,892 61,918,745 
Share of results 2,467,629 2,525,292 
Additions 317,863 416,275 
Dividends (710,683) -     
Foreign currency translation adjustments 25,694 (75,420) 
  ─────── ─────── 
As at 31 December 66,885,395 64,784,892 
 ═══════ ═══════ 
 

The following tables illustrates the summarized financial information of the Group’s investment in associates: 
 

 

 
Al Madar Al 

Thahabia 
Company 

W.L.L. 

Al Hamra 
Real Estate 
Company 

K.S.C. 
(Closed) 2018 2017 

Associates statement of financial position: KD KD KD KD 
Non-current assets 34,421,543 266,913,798 301,335,341 300,892,637 
Current assets 860,560 5,198,776 6,059,336 5,070,955 
Non-current liabilities (8,222,863) (95,025,047) (103,247,910) (106,016,408) 
Current liabilities (915,236) (6,496,942) (7,412,178) (9,368,587) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
Equity 26,144,004 170,590,585 196,734,589 190,578,597 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Proportion of the Group’s ownership 24.00% 35.53%   
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
Carrying value of the investment 6,274,561 60,610,834 66,885,395 64,784,892 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Associates revenues and results for   
  the year:     
Revenues 1,214,998 17,607,175 18,822,173 17,192,108 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Results (679,366) 7,404,103 6,724,737 7,269,075 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     
Other comprehensive loss (107,063) -     (107,063) (314,254) 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
Total comprehensive income (786,429) 7,404,103 6,617,674 6,954,820 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 
6  FINANCIAL ASSETS AVAILABLE FOR SALE 
 
 2018 2017 
 KD KD 
   

Local unquoted equity securities -     2,190,439 
 ══════ ══════ 
 
On adoption of IFRS 9 the management has reclassified financial assets available for sale to financial assets at fair 
value through profit or loss detailed in Note 7. 
 
Fair value hierarchy for determining the fair value of the financial instruments and the valuation techniques are 
detailed in Note 23. 
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6  FINANCIAL ASSETS AVAILABLE FOR SALE (continued) 
 
During the prior year ended 31 December 2017, the Group sold financial assets available for sale which resulted in a 
gain of KD 2,161,913 relating to an agreement entered by the Parent Company to obtain certain quoted shares with 
fair value of KD 2,161,913, against unquoted shares that were classified as financial assets available for sale and were 
fully impaired in previous years. The acquired shares were transferred to the Parent Company during the current year 
and classified as financial assets at fair value through profit or loss. 
 
7  FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 
 

 2018 2017 
 KD KD 

Managed portfolios (local quoted equity securities) -     1,237,209 
Local unquoted equity securities 2,301,970 49,882 
Managed funds 115,951 163,143 
 ────── ────── 
 2,417,921 1,450,234 
 ══════ ══════ 
 
8          TERM DEPOSIT 
 
Term deposit is denominated in Kuwaiti Dinars and placed with local financial institution and carries a fixed 
interest rate of Nil% (31 December 2017: 2.25%) per annum. 
 
9  SHARE CAPITAL 
 
The share capital of the Parent Company consists of: 
 
 Authorised, issued and  fully paid up share capital 
        2018        2017          2018        2017 
 KD KD  Shares Shares 
      
185,220,000 shares of 100 fils each , fully paid in 
cash 18,522,000 18,522,000  185,220,000 185,220,000 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

The share premium is not available for distribution.  
 
10  STATUTORY RESERVE 
 
In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of 
Association, a minimum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and board of 
directors’ remuneration shall be transferred to the statutory reserve based on the recommendation of the Parent 
Company’s board of directors. The annual general assembly of the Parent Company may resolve to discontinue such 
transfer when the reserve exceeds 50% of the issued share capital.   
 
Distribution of the statutory reserve is limited to the amount required to enable the payment of a dividend of 5% of 
paid up share capital to be made in years when retained earnings are not sufficient for the payment of a dividend of 
that amount. 
 
11  VOLUNTARY RESERVE 
 
In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of 
Association, a maximum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and board of 
directors’ remuneration is required to be transferred to the voluntary reserve. Such annual transfers may be 
discontinued by a resolution of the shareholders’ general assembly upon a recommendation by the Board of Directors. 
There are no restrictions on the distribution of this reserve. 
 
12  CAPITAL SURPLUS 
 
Capital surplus represents an amount due to the previous shareholders of the Parent Company, which was forfeited 
during 1996 and transferred to the Parent Company’s shareholders’ equity.  The amount is freely distributable.   
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13  PROPOSED DIVIDENDS  
 
On 11 February 2019, the Board of Directors of the Parent Company proposed no dividend and proposed Board of 
Directors’ remuneration of  KD 40,000 for the year ended 31 December 2018 (2017: KD 40,000). These proposals 
are subject to the approval of the Annual Ordinary General Assembly Meeting of the Parent Company’s shareholders. 
 
On 12 March 2018, the Ordinary Annual General Assembly of the Parent Company’s shareholders approved the 
proposed cash dividend of 5 fils per share (2016: Nil) and bonus shares of Nil (2016: 5%) for the year ended 31 
December 2017. 
 
14  TREASURY SHARES 
 

 2018 2017 
   

Number of shares 1,007,133 1,007,133 
 ══════ ══════ 
   
Percentage of issued shares 0.54%          0.54% 
 ══════ ══════ 
   
Market value (KD) 135,963 167,184 
 ══════ ══════ 
Cost (KD) 319,250 319,250 
 ══════ ══════ 
 

The weighted average market price of the Parent Company’s shares for the year ended 31 December 2018 was   
135 fils per share (31 December 2017: 166 fils per share). 
 
Reserves of the Parent Company equivalent to the cost of purchase of the treasury shares have been earmarked as 
non-distributable in the Parent Company. 
 
15  ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUALS 
 

 2018 2017 
 KD KD 

   
Amounts due to contractors and suppliers 200,000 25,469 
Rent received in advance from tenants 124,578 93,792 
Deposits from tenants 259,963 245,864 
Accrued expenses 167,916 193,864 
Dividend payable  135,391 143,640 
Amounts due to related parties (Note 18) 562 1,021 
Other payables* 994,028 3,309,430 
 ────── ────── 
 1,882,438 4,013,080 
 ══════ ══════ 
 
* Other payables mainly include legal claim expense relating to National Labour Service Tax and Zakat claimed by 
Ministry of Finance, Kuwait. During previous years, the Parent Company recorded expenses for legal claims 
relating to National Labour Service Tax (NLST) and Zakat claimed by Ministry of Finance for the years 2011 and 
2012. During the year ended 31 December 2018, the Parent Company signed a final settlement agreement with the 
Ministry of Finance relating to NLST of 2011 and Zakat of 2011 of 1,023,756, for which a provision of                      
KD 2,304,075 was recorded in the books of the Parent Company. Based on this agreement, the Parent Company 
paid an amount of KD 1,023,756 as final settlement of the claimed amount and reversed excess amount of                         
KD 1,280,319 to the consolidated statement of income for the year ended 31 December 2018. 
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6  FINANCIAL ASSETS AVAILABLE FOR SALE (continued) 
 
During the prior year ended 31 December 2017, the Group sold financial assets available for sale which resulted in a 
gain of KD 2,161,913 relating to an agreement entered by the Parent Company to obtain certain quoted shares with 
fair value of KD 2,161,913, against unquoted shares that were classified as financial assets available for sale and were 
fully impaired in previous years. The acquired shares were transferred to the Parent Company during the current year 
and classified as financial assets at fair value through profit or loss. 
 
7  FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 
 

 2018 2017 
 KD KD 

Managed portfolios (local quoted equity securities) -     1,237,209 
Local unquoted equity securities 2,301,970 49,882 
Managed funds 115,951 163,143 
 ────── ────── 
 2,417,921 1,450,234 
 ══════ ══════ 
 
8          TERM DEPOSIT 
 
Term deposit is denominated in Kuwaiti Dinars and placed with local financial institution and carries a fixed 
interest rate of Nil% (31 December 2017: 2.25%) per annum. 
 
9  SHARE CAPITAL 
 
The share capital of the Parent Company consists of: 
 
 Authorised, issued and  fully paid up share capital 
        2018        2017          2018        2017 
 KD KD  Shares Shares 
      
185,220,000 shares of 100 fils each , fully paid in 
cash 18,522,000 18,522,000  185,220,000 185,220,000 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

The share premium is not available for distribution.  
 
10  STATUTORY RESERVE 
 
In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of 
Association, a minimum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and board of 
directors’ remuneration shall be transferred to the statutory reserve based on the recommendation of the Parent 
Company’s board of directors. The annual general assembly of the Parent Company may resolve to discontinue such 
transfer when the reserve exceeds 50% of the issued share capital.   
 
Distribution of the statutory reserve is limited to the amount required to enable the payment of a dividend of 5% of 
paid up share capital to be made in years when retained earnings are not sufficient for the payment of a dividend of 
that amount. 
 
11  VOLUNTARY RESERVE 
 
In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of 
Association, a maximum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and board of 
directors’ remuneration is required to be transferred to the voluntary reserve. Such annual transfers may be 
discontinued by a resolution of the shareholders’ general assembly upon a recommendation by the Board of Directors. 
There are no restrictions on the distribution of this reserve. 
 
12  CAPITAL SURPLUS 
 
Capital surplus represents an amount due to the previous shareholders of the Parent Company, which was forfeited 
during 1996 and transferred to the Parent Company’s shareholders’ equity.  The amount is freely distributable.   
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13  PROPOSED DIVIDENDS  
 
On 11 February 2019, the Board of Directors of the Parent Company proposed no dividend and proposed Board of 
Directors’ remuneration of  KD 40,000 for the year ended 31 December 2018 (2017: KD 40,000). These proposals 
are subject to the approval of the Annual Ordinary General Assembly Meeting of the Parent Company’s shareholders. 
 
On 12 March 2018, the Ordinary Annual General Assembly of the Parent Company’s shareholders approved the 
proposed cash dividend of 5 fils per share (2016: Nil) and bonus shares of Nil (2016: 5%) for the year ended 31 
December 2017. 
 
14  TREASURY SHARES 
 

 2018 2017 
   

Number of shares 1,007,133 1,007,133 
 ══════ ══════ 
   
Percentage of issued shares 0.54%          0.54% 
 ══════ ══════ 
   
Market value (KD) 135,963 167,184 
 ══════ ══════ 
Cost (KD) 319,250 319,250 
 ══════ ══════ 
 

The weighted average market price of the Parent Company’s shares for the year ended 31 December 2018 was   
135 fils per share (31 December 2017: 166 fils per share). 
 
Reserves of the Parent Company equivalent to the cost of purchase of the treasury shares have been earmarked as 
non-distributable in the Parent Company. 
 
15  ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUALS 
 

 2018 2017 
 KD KD 

   
Amounts due to contractors and suppliers 200,000 25,469 
Rent received in advance from tenants 124,578 93,792 
Deposits from tenants 259,963 245,864 
Accrued expenses 167,916 193,864 
Dividend payable  135,391 143,640 
Amounts due to related parties (Note 18) 562 1,021 
Other payables* 994,028 3,309,430 
 ────── ────── 
 1,882,438 4,013,080 
 ══════ ══════ 
 
* Other payables mainly include legal claim expense relating to National Labour Service Tax and Zakat claimed by 
Ministry of Finance, Kuwait. During previous years, the Parent Company recorded expenses for legal claims 
relating to National Labour Service Tax (NLST) and Zakat claimed by Ministry of Finance for the years 2011 and 
2012. During the year ended 31 December 2018, the Parent Company signed a final settlement agreement with the 
Ministry of Finance relating to NLST of 2011 and Zakat of 2011 of 1,023,756, for which a provision of                      
KD 2,304,075 was recorded in the books of the Parent Company. Based on this agreement, the Parent Company 
paid an amount of KD 1,023,756 as final settlement of the claimed amount and reversed excess amount of                         
KD 1,280,319 to the consolidated statement of income for the year ended 31 December 2018. 
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15 ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUALS (continued)

Accounts payable and accruals are disclosed in the consolidated statement of financial position as follows:

2018 2017
KD KD

Non-current 259,963 245,864
Current 1,622,475 3,767,216

────── ──────
1,882,438 4,013,080
══════ ══════

16 MURABAHA PAYABLE
 

Murabaha payable is obtained from a local financial institution, denominated in Kuwaiti Dinar and carries average 
profit rate of 4.69% per annum (2017: 4.75%) and secured by a pledge over investment properties with a carrying 
value of KD 58,444,636 as at 31 December 2018 (2017: KD 37,433,000) (Note 4).

17      CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

1 January 

Cash
flows -
in/(out)

31 December 
2018

KD KD KD

Dividends payable 143,640 (8,249) 135,391
═════ ═════ ═════

1 January 
Cash

Flows -
in/(out)

31 December 
2017

KD KD KD

Dividend payable 145,829 (2,189) 143,640
═════ ═════ ═════

 
18 RELATED PARTY TRANSACTIONS

These represent transactions with major shareholders, directors, executive officers and key management personnel 
of the Group, close members of their families and companies of which they are principal owners or over which 
they are able to exercise control or significant influence entered into by the Group in the ordinary course of 
business. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the Parent Company’s management.

Transactions with related parties included in the consolidated statement of comprehensive income are as follows:

Associates 2018 2017
KD KD KD

Rent expense (included in property operating expenses and 
administrative expenses ) 784,940 784,940 788,881

 
Balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:

Associates 2018 2017
KD KD KD

Amounts due (to)/ from a related party (Note 15) (562) (562) 1,021

Amounts due (to)/ from a related party do not carry any interest and are payable within one year from the reporting 
date.

2017

2018
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18  RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 
 
Compensation of key management personnel 
The remuneration of key management personnel of the Group during the year were as follows: 
 

  2018 2017 
  KD KD 

    

Salaries and short-term benefits  174,458 157,052 
Employees’ end of service benefits  17,647 17,387 
  ────── ────── 
  192,105 174,439 
  ══════ ══════ 
 
19  CONTINGENT LIABILITIES 
 

As at 31 December 2018, the Group has contingent liabilities representing a letter of guarantee amounting to            
KD 21,399 (2017: KD 21,399) issued to the Ministry of Finance in respect of its investment properties, from which 
it is anticipated that no material liability will arise. 
 
20  SEGMENT INFORMATION 
 
For management purposes, the Group is organized into business units based on their products and services, and has 
two reportable operating segments as follows: 

- Real estate investing activities comprises investment and trading in real estate and construction or development 
of real estate for the sale in the ordinary course of business and other related real estate services. 

- Equities and other investing activities comprise participation in financial and real estate funds and managing 
the Group’s liquidity requirements. 

 

Segment reporting information is as follows: 
 

 

Equities and 
other investing 

activities 
Real estate 
activities 

 
 

Unallocated Total 
 KD KD KD KD 
31 December 2018     
Segment revenue 2,488,899 2,334,540 1,373,503 6,196,942 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Change in fair value of investment 

properties -     (1,266,151) -     (1,266,151) 
Unrealised loss on financial assets at fair 

value through profit or loss (47,844) -     -     (47,844) 
Finance costs (472,466) -     -     (472,466) 
Other expenses, net -     (1,083,584) (867,571) (1,951,155) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Segment results 1,968,589 (15,195) 505,932 2,459,326 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
Segment assets 69,303,316 63,462,636 1,588,340 134,354,292 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

Segment liabilities 10,000,000 424,648 1,622,475 12,047,123 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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15 ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUALS (continued)

Accounts payable and accruals are disclosed in the consolidated statement of financial position as follows:

2018 2017
KD KD

Non-current 259,963 245,864
Current 1,622,475 3,767,216

────── ──────
1,882,438 4,013,080
══════ ══════

16 MURABAHA PAYABLE
 

Murabaha payable is obtained from a local financial institution, denominated in Kuwaiti Dinar and carries average 
profit rate of 4.69% per annum (2017: 4.75%) and secured by a pledge over investment properties with a carrying 
value of KD 58,444,636 as at 31 December 2018 (2017: KD 37,433,000) (Note 4).

17      CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

1 January 

Cash
flows -
in/(out)

31 December 
2018

KD KD KD

Dividends payable 143,640 (8,249) 135,391
═════ ═════ ═════

1 January 
Cash

Flows -
in/(out)

31 December 
2017

KD KD KD

Dividend payable 145,829 (2,189) 143,640
═════ ═════ ═════

 
18 RELATED PARTY TRANSACTIONS

These represent transactions with major shareholders, directors, executive officers and key management personnel 
of the Group, close members of their families and companies of which they are principal owners or over which 
they are able to exercise control or significant influence entered into by the Group in the ordinary course of 
business. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the Parent Company’s management.

Transactions with related parties included in the consolidated statement of comprehensive income are as follows:

Associates 2018 2017
KD KD KD

Rent expense (included in property operating expenses and 
administrative expenses ) 784,940 784,940 788,881

 
Balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:

Associates 2018 2017
KD KD KD

Amounts due (to)/ from a related party (Note 15) (562) (562) 1,021

Amounts due (to)/ from a related party do not carry any interest and are payable within one year from the reporting 
date.

2017

2018
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18  RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 
 
Compensation of key management personnel 
The remuneration of key management personnel of the Group during the year were as follows: 
 

  2018 2017 
  KD KD 

    

Salaries and short-term benefits  174,458 157,052 
Employees’ end of service benefits  17,647 17,387 
  ────── ────── 
  192,105 174,439 
  ══════ ══════ 
 
19  CONTINGENT LIABILITIES 
 

As at 31 December 2018, the Group has contingent liabilities representing a letter of guarantee amounting to            
KD 21,399 (2017: KD 21,399) issued to the Ministry of Finance in respect of its investment properties, from which 
it is anticipated that no material liability will arise. 
 
20  SEGMENT INFORMATION 
 
For management purposes, the Group is organized into business units based on their products and services, and has 
two reportable operating segments as follows: 

- Real estate investing activities comprises investment and trading in real estate and construction or development 
of real estate for the sale in the ordinary course of business and other related real estate services. 

- Equities and other investing activities comprise participation in financial and real estate funds and managing 
the Group’s liquidity requirements. 

 

Segment reporting information is as follows: 
 

 

Equities and 
other investing 

activities 
Real estate 
activities 

 
 

Unallocated Total 
 KD KD KD KD 
31 December 2018     
Segment revenue 2,488,899 2,334,540 1,373,503 6,196,942 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Change in fair value of investment 

properties -     (1,266,151) -     (1,266,151) 
Unrealised loss on financial assets at fair 

value through profit or loss (47,844) -     -     (47,844) 
Finance costs (472,466) -     -     (472,466) 
Other expenses, net -     (1,083,584) (867,571) (1,951,155) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Segment results 1,968,589 (15,195) 505,932 2,459,326 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
Segment assets 69,303,316 63,462,636 1,588,340 134,354,292 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

Segment liabilities 10,000,000 424,648 1,622,475 12,047,123 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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20  SEGMENT INFORMATION (continued) 
 

 

Equities and 
other investing 

activities 
Real estate 
activities 

 
 

Unallocated Total 
 KD KD KD KD 
31 December 2017     
Segment revenue 4,735,586 2,455,850 69,885 7,261,321 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Change in fair value of investment 

properties -     (463,576) -     (463,576) 
Unrealised loss on financial assets at fair 

value through profit or loss (306,866) -     -     (306,866) 
Impairment loss on financial assets available 

for sale (439,286) -     -     (439,286) 
Finance costs (467,534)   (467,534) 
Other expenses, net (10,000) (1,046,278) (1,525,524) (2,581,802) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Segment results 3,511,900 945,996 (1,455,639) 3,002,257 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
Segment assets 68,425,565 64,376,000 2,129,703 134,931,268 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

Segment liabilities 10,000,000 383,626 3,767,216 14,150,842 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES 
 
The main risks arising from Group’s financial instruments are credit risk, liquidity risk, and market risk. Risk is 
inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and 
monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the Group’s 
continuing profitability and each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his 
or her responsibilities. 
 
Market risk is subdivided into profit rate risk, foreign currency risk and equity price risk. It is also subject to 
operating risks. The independent risk control process does not include business risks such as changes in the 
environment technology and industry. They are monitored through the Group’s strategic planning process. The 
Board of Directors are ultimately responsible for the overall risk management approach and for approving the risk 
strategies and principles. 
 
21.1  Credit risk 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other 
party to incur a financial loss. Management of the Group attempts to control credit risk by monitoring credit 
exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of 
counterparties. The maximum credit risk is limited to the carrying values of financial assets appearing on the 
consolidated statement of financial position. 
 
The Group seeks to limit its credit risk with respect to tenants of its investment properties by monitoring outstanding 
receivables. The Group limits credit risk with regard to its bank balances by only dealing with reputable banks. 
 
With respect to credit risk arising from the other financial assets, the Group’s exposure to credit risk arises from 
default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.  
 
21.2  Liquidity risk 
Liquidity risk is the risk that the Group will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be 
caused by market disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up 
immediately. To guard against this risk, management has diversified funding sources and assets are managed with 
liquidity considered, maintaining a healthy balance of cash and cash equivalents, and readily marketable securities. 
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21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued) 
 
The liquidity profile of financial liabilities reflects the projected cash flows which includes future profit rate 
payments over the life of these financial liabilities. The table below summarises the maturity profile of the Group’s 
undiscounted financial liabilities as at 31 December based on contractual undiscounted repayment obligations: 
 

 
Less than 
3 months 

3 to 12 
months 

1 to 5 
years Total 

                 KD                 KD                 KD                 KD 
2018     
Murabaha payable 112,500 337,500 10,200,000 10,650,000 
Accounts payables and accruals 200,000 1,422,475 259,963 1,882,438 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Total 312,500 1,759,975 10,459,963 12,532,438 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
Less than 
3 months 

3 to 12 
months 

1 to 5 
years Total 

                 KD                 KD                 KD                 KD 
2017     
Murabaha payable 118,750 356,250 10,600,000 11,075,000 
Accounts payables and accruals 25,469 3,741,747 245,864 4,013,080 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Total 144,219 4,097,997 10,845,864 15,088,080 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
21.3 Market risk 
Market risk is the risk that the value of an asset will fluctuate as a result of changes in market prices, whether those 
changes are caused by factors specific to the individual investment or its issuer or factors affecting all investments 
traded in the market. Market risk is managed based on pre-determined asset allocations across various asset 
categories, diversification of assets in terms of geographical distribution and industry concentration, a continuous 
appraisal of market conditions and trends and management’s estimate of long and short term changes in fair value. 
 

21.3.1 Profit rate risk  
Profit rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument will fluctuate because of 
changes in market interest rates. The Group is exposed to profit rate risk on its floating profit bearing murabaha 
payable (Note 16). 
 
The following table demonstrates the sensitivity of the consolidated statement of income to reasonably possible 
changes in profit rates, with all other variables held constant: 
 

 

Increase/ 
decrease 
in basis 
points 

Effect on profit for 
the year before 

taxes 
KD 

   
2018 (+/-) 100 100,000 
   
2017 (+/-) 100 100,000 
 
21.3.2 Foreign currency risk 
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in foreign exchange rates. 
 
The Group is not significantly exposed to foreign currency risk as the majority of the Group’s assets and liabilities 
are denominated in Kuwaiti Dinars. 
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20  SEGMENT INFORMATION (continued) 
 

 

Equities and 
other investing 

activities 
Real estate 
activities 

 
 

Unallocated Total 
 KD KD KD KD 
31 December 2017     
Segment revenue 4,735,586 2,455,850 69,885 7,261,321 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Change in fair value of investment 

properties -     (463,576) -     (463,576) 
Unrealised loss on financial assets at fair 

value through profit or loss (306,866) -     -     (306,866) 
Impairment loss on financial assets available 

for sale (439,286) -     -     (439,286) 
Finance costs (467,534)   (467,534) 
Other expenses, net (10,000) (1,046,278) (1,525,524) (2,581,802) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Segment results 3,511,900 945,996 (1,455,639) 3,002,257 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
Segment assets 68,425,565 64,376,000 2,129,703 134,931,268 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

Segment liabilities 10,000,000 383,626 3,767,216 14,150,842 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES 
 
The main risks arising from Group’s financial instruments are credit risk, liquidity risk, and market risk. Risk is 
inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and 
monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the Group’s 
continuing profitability and each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his 
or her responsibilities. 
 
Market risk is subdivided into profit rate risk, foreign currency risk and equity price risk. It is also subject to 
operating risks. The independent risk control process does not include business risks such as changes in the 
environment technology and industry. They are monitored through the Group’s strategic planning process. The 
Board of Directors are ultimately responsible for the overall risk management approach and for approving the risk 
strategies and principles. 
 
21.1  Credit risk 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other 
party to incur a financial loss. Management of the Group attempts to control credit risk by monitoring credit 
exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of 
counterparties. The maximum credit risk is limited to the carrying values of financial assets appearing on the 
consolidated statement of financial position. 
 
The Group seeks to limit its credit risk with respect to tenants of its investment properties by monitoring outstanding 
receivables. The Group limits credit risk with regard to its bank balances by only dealing with reputable banks. 
 
With respect to credit risk arising from the other financial assets, the Group’s exposure to credit risk arises from 
default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.  
 
21.2  Liquidity risk 
Liquidity risk is the risk that the Group will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be 
caused by market disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up 
immediately. To guard against this risk, management has diversified funding sources and assets are managed with 
liquidity considered, maintaining a healthy balance of cash and cash equivalents, and readily marketable securities. 
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21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued) 
 
The liquidity profile of financial liabilities reflects the projected cash flows which includes future profit rate 
payments over the life of these financial liabilities. The table below summarises the maturity profile of the Group’s 
undiscounted financial liabilities as at 31 December based on contractual undiscounted repayment obligations: 
 

 
Less than 
3 months 

3 to 12 
months 

1 to 5 
years Total 

                 KD                 KD                 KD                 KD 
2018     
Murabaha payable 112,500 337,500 10,200,000 10,650,000 
Accounts payables and accruals 200,000 1,422,475 259,963 1,882,438 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Total 312,500 1,759,975 10,459,963 12,532,438 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
Less than 
3 months 

3 to 12 
months 

1 to 5 
years Total 

                 KD                 KD                 KD                 KD 
2017     
Murabaha payable 118,750 356,250 10,600,000 11,075,000 
Accounts payables and accruals 25,469 3,741,747 245,864 4,013,080 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
Total 144,219 4,097,997 10,845,864 15,088,080 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
21.3 Market risk 
Market risk is the risk that the value of an asset will fluctuate as a result of changes in market prices, whether those 
changes are caused by factors specific to the individual investment or its issuer or factors affecting all investments 
traded in the market. Market risk is managed based on pre-determined asset allocations across various asset 
categories, diversification of assets in terms of geographical distribution and industry concentration, a continuous 
appraisal of market conditions and trends and management’s estimate of long and short term changes in fair value. 
 

21.3.1 Profit rate risk  
Profit rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument will fluctuate because of 
changes in market interest rates. The Group is exposed to profit rate risk on its floating profit bearing murabaha 
payable (Note 16). 
 
The following table demonstrates the sensitivity of the consolidated statement of income to reasonably possible 
changes in profit rates, with all other variables held constant: 
 

 

Increase/ 
decrease 
in basis 
points 

Effect on profit for 
the year before 

taxes 
KD 

   
2018 (+/-) 100 100,000 
   
2017 (+/-) 100 100,000 
 
21.3.2 Foreign currency risk 
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in foreign exchange rates. 
 
The Group is not significantly exposed to foreign currency risk as the majority of the Group’s assets and liabilities 
are denominated in Kuwaiti Dinars. 
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21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued) 
 
21.3.3 Equity price risk 
Equity price risk arises from the change in fair values of equity investments. The Group manages this risk through 
diversification of investments in terms of industry concentration. 
 
The following table demonstrates the sensitivity of quoted investments value to reasonably possible changes in 
equity prices, with all other variables held constant. The effect of decreases in equity prices is expected to be equal 
and opposite to the effect of the increases shown. 
 
The effect on the Group’s results as a result of a change in the fair value of financial assets at fair value through 
profit or loss at 31 December 2018 due to a 5% change in market indices, with all other variables held constant is 
as follows: 
 

 
Effect on profit 

for the year before taxes 
 2018 2017 
 KD KD 
Market indices   
Kuwait -     72,512 
 

 
Capital Management 
The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in 
order to support its business and maximise shareholders’ value.   
 
The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in business conditions. No 
changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended 31 December 2018 and                    
2017. Capital comprises total equity excluding cumulative changes in fair value reserve and foreign currency 
translation reserve, and is measured at KD 122,376,395 as at 31 December 2018 (2017: KD 120,827,434). 
 
22 CAPITAL COMMITMENTS 
 
The Group has entered into construction contracts with third parties and is consequently committed to future 
capital expenditure in respect of properties under construction amounting to KD 783,746. 
 
23  FAIR VALUE MEASUREMENT 
 

Financial instruments 
 

Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities. 
 
The fair values of financial assets and financial liabilities that are not carried at fair value are not materially different 
from their carrying amounts.  
 
The methodologies and assumptions used to determine fair values of  assets is described in fair value section of Note 
2.5: Summary of Significant Accounting Policies. 
 
The following table shows an analysis of the Group’s assets recorded at fair value by level of the fair value 
hierarchy at 31 December: 
 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 KD KD KD KD 
2018     
     
     
Financial assets at fair value through profit 
or loss -     -     2,417,921 2,417,921 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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23  FAIR VALUE MEASUREMENT (continued) 
 
Financial instruments (continued) 
 
 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 KD KD KD KD 
2017     
     
Financial assets at fair value through profit 
or loss 1,237,209 -      213,025 1,450,234 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
The following table shows a reconciliation of the opening and closing amount of level 3 financial assets which are 
recorded at fair value at 31 December. 
 

 
 

At the 
beginning of 

the year 

Net  
(losses)/gain  

recorded in the 
consolidated 
statement of 

income 

Net purchases, 
transfers, sales 

and 
settlements 

At the end of 
the year 

 KD KD KD KD 
2018     
     

     
Financial assets at fair value through 

profit or loss 1,450,234 (47,844) 1,015,531 2,417,921 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
2017     
     

Financial assets at fair value through 
profit or loss 260,412 (361,054) 1,550,876 1,450,234 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
Description of significant unobservable inputs to valuation 
Managed funds and portfolios have been valued based on Net Asset Value (NAV) provided by the custodian of the 
fund. The information relating to valuation techniques and significant unobservable inputs to valuation to compute 
the sensitivity of the fair value measurement to changes in unobservable inputs is not available. 
 

 
Valuation 
techniques 

Significant 
unobservable 

inputs Range 
Sensitivity of the input to 

fair value 
     

Unquoted equity securities 
Market multiples 

apprach DLOM * 20% 
5% increase (decrease) in the 
discount would decrease 
(increase) the fair value by 
KD 6,861.     

 
*    Discount for lack of marketability represents the amounts that the Group has determined that market participants 
would take into account when pricing the investments. 
 
Non-financial assets  
  Level 2 Level 3 Total 
  KD KD KD 
2018     
Investment properties  36,544,636 26,918,000 63,462,636 
     
2017     
Investment properties  37,433,000 26,943,000 64,376,000 
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21  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued) 
 
21.3.3 Equity price risk 
Equity price risk arises from the change in fair values of equity investments. The Group manages this risk through 
diversification of investments in terms of industry concentration. 
 
The following table demonstrates the sensitivity of quoted investments value to reasonably possible changes in 
equity prices, with all other variables held constant. The effect of decreases in equity prices is expected to be equal 
and opposite to the effect of the increases shown. 
 
The effect on the Group’s results as a result of a change in the fair value of financial assets at fair value through 
profit or loss at 31 December 2018 due to a 5% change in market indices, with all other variables held constant is 
as follows: 
 

 
Effect on profit 

for the year before taxes 
 2018 2017 
 KD KD 
Market indices   
Kuwait -     72,512 
 

 
Capital Management 
The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in 
order to support its business and maximise shareholders’ value.   
 
The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in business conditions. No 
changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended 31 December 2018 and                    
2017. Capital comprises total equity excluding cumulative changes in fair value reserve and foreign currency 
translation reserve, and is measured at KD 122,376,395 as at 31 December 2018 (2017: KD 120,827,434). 
 
22 CAPITAL COMMITMENTS 
 
The Group has entered into construction contracts with third parties and is consequently committed to future 
capital expenditure in respect of properties under construction amounting to KD 783,746. 
 
23  FAIR VALUE MEASUREMENT 
 

Financial instruments 
 

Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities. 
 
The fair values of financial assets and financial liabilities that are not carried at fair value are not materially different 
from their carrying amounts.  
 
The methodologies and assumptions used to determine fair values of  assets is described in fair value section of Note 
2.5: Summary of Significant Accounting Policies. 
 
The following table shows an analysis of the Group’s assets recorded at fair value by level of the fair value 
hierarchy at 31 December: 
 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 KD KD KD KD 
2018     
     
     
Financial assets at fair value through profit 
or loss -     -     2,417,921 2,417,921 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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23  FAIR VALUE MEASUREMENT (continued) 
 
Financial instruments (continued) 
 
 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 KD KD KD KD 
2017     
     
Financial assets at fair value through profit 
or loss 1,237,209 -      213,025 1,450,234 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
The following table shows a reconciliation of the opening and closing amount of level 3 financial assets which are 
recorded at fair value at 31 December. 
 

 
 

At the 
beginning of 

the year 

Net  
(losses)/gain  

recorded in the 
consolidated 
statement of 

income 

Net purchases, 
transfers, sales 

and 
settlements 

At the end of 
the year 

 KD KD KD KD 
2018     
     

     
Financial assets at fair value through 

profit or loss 1,450,234 (47,844) 1,015,531 2,417,921 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
2017     
     

Financial assets at fair value through 
profit or loss 260,412 (361,054) 1,550,876 1,450,234 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
Description of significant unobservable inputs to valuation 
Managed funds and portfolios have been valued based on Net Asset Value (NAV) provided by the custodian of the 
fund. The information relating to valuation techniques and significant unobservable inputs to valuation to compute 
the sensitivity of the fair value measurement to changes in unobservable inputs is not available. 
 

 
Valuation 
techniques 

Significant 
unobservable 

inputs Range 
Sensitivity of the input to 

fair value 
     

Unquoted equity securities 
Market multiples 

apprach DLOM * 20% 
5% increase (decrease) in the 
discount would decrease 
(increase) the fair value by 
KD 6,861.     

 
*    Discount for lack of marketability represents the amounts that the Group has determined that market participants 
would take into account when pricing the investments. 
 
Non-financial assets  
  Level 2 Level 3 Total 
  KD KD KD 
2018     
Investment properties  36,544,636 26,918,000 63,462,636 
     
2017     
Investment properties  37,433,000 26,943,000 64,376,000 
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23  FAIR VALUE MEASUREMENT (continued) 
 
Non-financial assets (continued) 
 
The following table shows a reconciliation of the opening and closing amount of level 3 non-financial assets which 
are recorded at fair value at 31 December. 
 

 

At the 
beginning 
of the year 

 
Transfer to 

level 3 Net losses 

Net purchases, 
transfers, sales 
and settlements 

At the 
end of the year 

 KD KD KD KD KD 
As at 31 December 2018      
Investment properties 26,943,000 -    (81,150) 56,150 26,918,000 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

At the 
beginning 
of the year 

 
Transfer to 

level 3 Net losses 

Net purchases, 
transfers, sales 
and settlements 

At the 
end of the year 

 KD KD KD KD KD 
As at 31 December 2017      
Investment properties 27,081,000 -     (226,600) 88,600 26,943,000 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
Description of valuation techniques used and key inputs to valuation of investment properties: 
 
Investment properties 
Property under development 
Property under development is valued using using a combination of the sales comparison approach for the land and 
cost approach for the construction work. Sales comparison approach is based on a comparison of active market 
prices for similar properties and recent arm’s length market transactions, adjusted for difference in the nature, 
location or condition of the specific property. Estimated cost approach is based on a comparison of the cost of 
constructing a similar property taking into consideration depreciation of the construction costs, adjusted for 
difference in the nature, location or condition of the specific property. 
 
Developed properties 
Developed properties are valued using the income capitalization approach, which is based on capitalization of the 
discounted annual cash flows from the property, which is calculated by discounting rental income generated 
annually by the property using the current market discount rate. Details of inputs to the valuation and sensitivity 
analysis are provided in Note 4. 
 




