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اإلخوة املساهمون..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،

فقد أقفل العام 2016 أبوابه مطلقا التوقعات واآلمال ببزوغ فجر عام جديد محمٍل بتفاؤل العالم ومتنياته بأن يكون 
القادم إلينا من املستقبل هو األفضل.

مساهمينا األعزاء: 

لقد كان عام 2016 مليئاً بالتحديات بالنسبة لالقتصاد العاملي واخلليجي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمو االقتصادي العاملي، بعد االنسحاب غير املتوقع لبريطانيا من االحتاد األوروبي، وواجهت الدول املصدرة للنفط 
مبا فيها الكويت العديد من التحديات، التي تطلبت منها التوحد والنظر في اإلصالحات املالية الضرورية للتكيف مع 

التحديات القائمة في املنطقة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في عام 2016 نحو 38,9 دوالر أمريكي هبوطاً من معدل بلغ نحو 48 دوالر 
أمريكي في عام 2015، أي فاقداً نحو %18.9، ولكن التفاوت في سعر البرميل بلغ نحو %115.1 باملوجب، وذلك ما بني 
أدنى معدل سعر له في شهر يناير 2016 والذي كان نحو 23,3 دوالر أمريكي، و50 دوالر أمريكي ملعدل شهر ديسمبر 
من نفس العام، أي أنه بدأ العام ضعيفاً جداً، وأنهى العام مبستوى مرتفع، وهو أمر جيد  جاء رمبا نتيجة االتفاق الذي 
أبرمته أوبك والدول املنتجة خارجها والذي يقضي بتحديد كميات السحب اليومي للبترول بعد أن أنهكتهم حروب فائض 

االنتاج.

سوق الكويت لألوراق املالية

تراجع  السعري، فيما  املؤشر  ارتفع  الثالثة، حيث  أداء مؤشراتها  تباين في  2016 على  الكويتية عام  البورصة  أنهت 
املؤشران الوزني وكويت 15، وجنح املؤشر السعري للبورصة في االرتفاع بنهاية العام %2.37 عند مستوى 5748,09 
نقطة، مقابل إقفاله في 2015 عند النقطة 5615,12، رابحاً نحو 133 نقطة، في املقابل سجل املؤشر الوزني تراجعاً 
نسبته %1.61, وانخفض مؤشر كويت 15 بنحو %15.4 وبلغ حجم التداوالت خالل 2016 نحو 30,18 مليار  سنوياً 
سهم، جاءت بتنفيذ 708,82 ألف صفقة، حققت سيولة بنحو 2,85 مليار دينار، وبلغ متوسط التداوالت خالل العام 
122,18 مليون سهم للجلسة الواحدة، بقيمة 11,55 مليون دينار، من خالل تنفيذ نحو 2,87 ألف صفقة، وارتفعت 
القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية العام بنحو %0.38 لتصل إلى 26,26 مليار دينار، مقابل 26,16 مليار دينار في 

عام 2015، مبكاسب سنوية تُقدر بحوالي 100 مليون دينار.

السوق العقاري

أما فيما يتعلق بالسوق العقاري، فقد شهد هذا السوق عام 2016 محطات عديدة، بعضها يتعلق بتداعيات تراجع أسعار 
النفط، والبعض اآلخر كان نتاج قرارات حكومية انعكس تأثيرها على القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر.

الركود كان مبثابة املناخ العام الذي طبع به سوق العقار على مدار أشهر العام 2016، مع تراجع األسعار في مختلف 
القطاعات العقارية وفي جميع املناطق واملواقع تقريباً، ناهيك عن غياب املضاربني إلى حد كبير من صفقات السوق 
وارتفاع معدالت البيع باملزادات العلنية الناجتة عن مديونيات لم تسدد، إذ كان للبنوك دور فعال في إمتام صفقات بيع 
عقارات مبئات املاليني من الدنانير، فيما استحوذت بعض املصارف على عقارات نتيجة تعثر مدينني وعدم تقدم أحد 

لشرائها في ظل أوضاع السوق.

تقرير مجلس ا�دارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
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تقرير مجلس ا�دارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وأوضحت االحصاءات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري أن إجمالي قيمة التداوالت العقارية حتى نهاية 
العام 2016 نحو 2499,2 مليون دينار بتراجع %24.7 عن حجم التداول لنفس الفترة من عام 2015 والتي حققت نحو 
3,3 مليار دينار، مع تراجع حركة التداوالت الشهرية على القطاعات العقارية من دون استثناء، وبلغ املعدل الشهري 

لتداوالت السكن اخلاص 88 مليون دينار، مقابل 75 مليوناً لـ »االستثماري« و42 مليوناً لـ »التجاري«.. 
وفيما يلي أبرز احملطات التي مر بها السوق العقاري احمللي خالل عام 2016 والتي كانت مبنزلة عالمات واضحة غيرت 

من مجريات السوق وهي كالتالي :

العقار السكني

شهد قطاع العقار السكني خالل عام 2016 حالة تراجع واضحة في مختلف املناطق السكنية الداخلية واخلارجية، 
بنسب تراوحت بني %15 و%35، حيث كان ال بد من التصحيح في األسعار بعد أن بلغت معدالت مرتفعة جداً، وقد 
إدارة  العدل  وزارة  الصادرة عن  البيانات  اظهرته  ما  وهو  أيضاً،  التداول  على صعيد حركة  ركودا   2016 العام  شهد 

التسجيل العقاري، إذ بدأت موجة التراجع بنسب محدودة مطلع العام لتتفاقم بعد ذلك.

العقارات االستثمارية

ما ميكن  أسعاره  إذ شهدت  االستثماري،  العقار  إلى قطاع  العقاري  السوق  الذي شهده  والتراجع  الركود  تأثير  امتد 
تسميته بالتصحيح بعد ارتفاعها إلى معدالت مبالغ فيها، وفقدت أكثر من %15 من قيمها. فقد وصل سعر املتر في 
مناطق مميزة عديدة إلى نحو 1500 دينار نزوالً من 2000 دينار، في حني تراجع سعر املتر في مواقع أخرى داخلية إلى 

1000 دينار، كما شهدت نسب االشغال في البنايات االستثمارية تراجعا الفتا بلغ نحو %5 إلى 15%. 
وقد كان لبعض القرارات احلكومية دورها وتأثيرها الواضح على قطاع العقار االستثماري والتي من أبرزها إقرار قانون 
زيادة رسوم الكهرباء واملاء التي جرى تقديرها وفقاً للتعرفة اجلديدة التي أقرها القانون، والتي يقدر أن يكون تأثيرها 

بنداً أساسياً فاعال ومؤثراً في عمليات شراء البنايات. 

املجمعات التجارية

اقدمت بعض املجمعات التجارية املعروفة خالل عام 2016 على تخفيض اإليجارات بنسبة %20 نظرا لتردي األوضاع 
االقتصادية، في خطوة جريئة للمحافظة على املستأجرين في املجمعات، وليس بغية استقطاب مستأجرين جدد، ال 
سيما أن تخفيض اإليجارات بات أمراً الزماً نتيجة تراجع حجم املبيعات بنسب مرتفعة في الكثير من احملال التجارية، 

مما جعل إيجار احملل عبئاً على ميزانية املستأجر في ظل الظروف االقتصادية احلالية.

أما قطاع املكاتب اإلدارية فلم يحقق النمو الذي توقعه البعض، خصوصا في ظل دخول عدد كبير من املساحات اجلديدة 
إلى السوق وتناقص الطلب على التأجير، وتراوح متوسط قيم االيجارات بني 6  -  8 دنانير للمتر املربع.

اإلخوة األفاضل،

ككل عام نطل عليكم فيه من خالل تقريرنا السنوي، يتأكد لنا مبا ال يدع مجاال للشك بأننا اتبعنا وال زلنا نتبع اخلطوات 
السليمة واملنهجية في التعامل مع مجريات األحداث احمليطة بنا، وأن اخليار التي اتخذته الشركة واملتعلق بإعادة تدوير 
أصولها وحتويلها إلى أصول عقارية مدرة وتوزيع استثماراتها في عدة دول خليجية كان خيارا صائباً، حيث تشكل أصول 
الشركة العقارية اليوم ما نسبته %86.5 من إجمال أصول الشركة، وهي مقسمة على شكل أصول قائمة مدرة تبلغ حالياً 

ما نسبته %93.8، وأصول عقارية أخرى يجري العمل على تطويرها وحتويلها إلى أصول مدرة أيضاً.
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محلياً، حتتفظ الشركة بعقاراتها املتمثلة في برج 25 فبراير في منطقة شرق والذي يشكل أحد دعامات اإليرادات 
الثابتة للشركة حيث أنه مؤجر بنسبة %100 حالياً، يضاف إليه عقارات الشركة املوزعة في أماكن عدة داخل الكويت، 
وهي تتمتع بنسب إشغال عالية وبأسعار تأجيرية جيدة جدا قياساً مع السوق احمللي، علماً بأن هذه العقارات تخضع 

للمتابعة والتطوير املستمرين لضمان نسب إشغال مرتفعة وبالتالي زيادة نسب العوائد منها.  

أما بالنسبة الستثمارات الشركة العقاريه في اخلارج، فإنها مستقرة على الرغم من االوضاع االقتصادية السيئة خالل 
الفترة املاضية، وهي تسير وفق ما يرسم لها من خطط مستقبليه، كما يجري العمل حالياً على تطوير بعضها وزيادة 

إنتاجية البعض اآلخر.

هذا وقد بلغ صافي الربح عام 2016 مبلغ 810,059 دينار كويتي مقارنة مع عام 2015 الذي بلغ صافي الربح فيه 
آنذاك 772,980 دينار كويتي، وحقق السهم ربحية قدرها 2.19 فلس للسهم في عام 2016 مقارنة بربحية قدرها 2.09 

فلس للسهم عام 2015.

كما بلغ إجمالي اإليرادات واملصروفات لعام 2016 مبلغ 3,362,776 دينار كويتي ومبلغ 2,552,717 دينار كويتي على 
التوالي.

وختامًا.. 

نود أن نتوجه بالشكر اجلزيل إلى اجلهازين اإلداري والتنفيذي للشركة وجميع املسئولني والعاملني فيها على جهودهم 
املخلصة، والشكر موصول إلى اإلخوة األفاضل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة مدققي احلسابات.

كما جندد االمتنان والشكر إلى جميع إخوتنا املساهمني الذين منحونا ثقتهم ودعمهم خالل الفترة السابقة سائلني اهلل 
أن يوفقنا ملا فيه مصلحة الشركة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الشيخة / ياسمني مبارك اجلابر الصباح      
         رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس ا�دارة للسنة المالية المنتهية 
في 2016/12/31
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اقرار وتعهد سالمة ونزاهة البيانات



10

Ă القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة:

تشكل مجلس اإلدارة احلالي في تاريخ 2016/05/12 على النحو التالي:

اإلسم
تصنيف العضو

 )تنفيذي/ غير تنفيذي/ 
مستقل(، أمني سر

املؤهل العلمي واخلبرة 
العملية

تاريخ االنتخاب
 تعيني أمني السر

بكالوريوس غير تنفيذيالشيخة/ ياسمني مبارك اجلابر الصباح
2016/05/12وخبرة 20 سنة

بكالوريوس تنفيذيالسيد/ طارق فريد العثمان
2016/05/12وخبرة 24 سنة

ثانوي عامة مستقلالسيد/ سعد ناصر فرج
2016/05/12وخبرة 52 سنة

ماجستير مستقلاآلنسة/ عنود فاضل احلذران
2016/05/12وخبرة 15 سنة

بكالوريوس غير تنفيذيالشيخ/ عبداهلل علي اخلليفة الصباح
2016/05/12وخبرة 5 سنة

ماجستيرأمني سرالسيدة/ تهاني العجمي
2016/05/12وخبرة 20 سنة

في عام 2016 تناوب على الشركة مجلسي إدارة إلنتهاء الفترة القانونية ملجلس اإلدارة السابق واجلداول الالحقة تفصل 
إجتماعات مجلس اإلدارة السابق ومجلس اإلدارة احلالي واحلضور فيها.

 اجتماعات مجلس اإلدارة السابق:

إسم العضو/ املجلس السابق
اجتماع رقم 
(1( املنعقد 

بتاريخ 
2016/01/18

اجتماع رقم 
(2( املنعقد 

بتاريخ 
2016/02/11

اجتماع رقم 
(3( املنعقد 

بتاريخ 
2016/02/16

اجتماع رقم 
(4( املنعقد 

بتاريخ 
2016/04/25

اجتماع رقم 
(5( املنعقد 

بتاريخ 
2016/05/12

عدد 
االجتماعات

الشيخة/ ياسمني الصباح 
)رئيس مجلس اإلدارة(

√√√√√5

السيد/ طارق العثمان 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

√√√√√5

 الشيخ/ علي الصباح 
  )عضو(

√√√√√5

 السيد/ سعد فرج 
)عضو مستقل(

√√√√√5

السيد/ عبدالوهاب العوضي
)عضو مستقل(

√√√×√4

تقرير حوكمة الشركات
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تقرير حوكمة الشركات

اجتماعات مجلس اإلدارة احلالي:

اسم العضو/ املجلس احلالي
اجتماع رقم )6( 

املنعقد بتاريخ
2016/06/15 

اجتماع رقم )7( 
املنعقد بتاريخ
2016/07/13 

اجتماع رقم )8( 
املنعقد بتاريخ
2016/10/24 

عدد االجتماعات

الشيخة/ ياسمني الصباح 
)رئيس مجلس اإلدارة(

√x√
2

 السيد/ طارق العثمان 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

√√√
3

السيد/ سعد فرج 
)عضو مستقل(

√√√
3

اآلنسة/ عنود احلذران
)عضو مستقل(

√√√
3

الشيخ/ عبداهلل الصباح
)عضو غير تنفيذي(

√√√
3

السيدة/ تهاني العجمي
)أمني سر(

√x√
2

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:
متاشياً مع متطلبات احلوكمة قام املجلس بتعيني السيدة/ تهاني العجمي  كأمني سر ملجلس اإلدارة بتاريخ 2016/5/12 
وتقع حتت مسئولياتها تدوين وحفظ جميع محاضر إجتماعات املجلس املوقعة والتقارير التي تعرض عليه كما تتولى 
إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة مبواعيد إجتماعات املجلس قبل ثالثة أيام عمل على األقل ، واحلرص على توصل أعضاء 
مجلس اإلدارة بشكل فعال إلى كل محاضر إجتماعات املجلس واملعلومات املتعلقة بالشركة. وفي سياق ذلك قام املجلس 

بإعتماد سياسة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على البيانات في تاريخ 2016/06/15.

Ă القاعدة الثانية
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  وواجبات  ومسؤوليات،  مهام،  سياسة  بتحديد  الشركة  قيام  كيفية  عن  نبذة 

التنفيذية، وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

التحديد السليم للمهام واملسئوليات:

بإعتماد جدول صالحيات ومسئوليات لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز   2016 قام مجلس اإلدارة خالل عام 
واإلجراءات  السياسات  جميع  بإعتماد  قام  2016/01/18،كما  بتاريخ  املنعقد   )1/2016( رقم  إجتماع  في  التنفيذي 

املنظمة لعمل جميع إدارات الشركة في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )6/2016( املنعقد بتاريخ 2016/06/15.
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أهم إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام 2016:
مناقشة واعتماد هيكل تنظيمي جديد للشركة.. 1
مناقشة واعتماد استثمارات جديدة وشراء عقارات.. 2
االطالع ومناقشة واعتماد البيانات املالية للشركة.. 3
االطالع ومناقشة واعتماد توقيع عقود تسهيالت للشركة.. 4
االطالع واملصادقة على محاضر اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغير العادية.. 5
تخفيض رأس مال الشركة إلطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة.. 6
االطالع ومناقشة واعتماد عقود صلح وتسويات خاصة بقضايا قانونية لصالح الشركة.. 7
مناقشة املوازنة التقديرية للشركة لعام 2016.. 8
مناقشة واعتماد وتعديل الئحة الصالحيات.. 9

مناقشة واعتماد سياسة املخاطر.. 10
مناقشة واعتماد سياسة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات من اإلدارة التنفيذية.. 11
مناقشة واعتماد سياسة شؤون املستثمرين.. 12
مناقشة واعتماد سياسة التدقيق الداخلي.. 13
مناقشة واعتماد سياسة اإلبالغ.. 14
مناقشة واعتماد سياسة املكافآت.. 15
مناقشة واعتماد ميثاق العمل ألعضاء مجلس اإلدارة.. 16
مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الداخلية املنظمة لعمل إدارات الشركة.. 17
االطالع والتوقيع على التعهدات اخلاصة باالفصاح والشفافية.. 18

ينص نظام مجلس اإلدارة املعتمد من مجلس اإلدارة احلالي على أنه ميارس املجلس مسئولياته من خالل ثالث جلان 
كالتالي:

جلنة املخاطرجلنة التدقيق الداخليجلنة الترشيحات واملكافآتإسم اللجنة

تاريخ تشكيل اللجنة 
ومدتها

2016/06/15
ومدتها 3 سنوات

2016/06/15
ومدتها 3 سنوات

2016/06/15
ومدتها 3 سنوات

أعضاء اللجنة مع
 حتديد رئيسها

 Ă)ياسمني الصباح )رئيس
 Ăطارق العثمان
 Ăسعد فرج

 Ă)عنود احلذران )رئيس
 Ăعبداهلل الصباح
 Ăسعد فرج

 Ă)سعد فرج )رئيس
 Ăطارق العثمان
 Ăعنود احلذران

مهام وأجنازات اللجنة 
خالل العام

 Ăمناقشة سياسة املكافآت ورفعها لالعتماد 
 Ă تسمية مرشحني مللء شواغر حسب الهيكل 

اإلداري اجلديد
 Ă توصيات بتوزيع مكافآت ألعضاء مجلس 

اإلدارة واجلهاز التنفيذي

 Ăمناقشة البيانات املالية ووضع التوصيات
 Ă دراسة عروض للتدقيق الداخلي ووضع 

التوصيات
 Ăتسمية مسئول ألعمال التدقيق الداخلي
 Ă مناقشة وترشيح مكتب تدقيق محاسبي

كمراقب للحسابات
 Ă االطالع على تقرير املدقق الداخلي ووضع

التوصيات

 Ă اخلاصة الشركة  سياسات  ومراجعة  إعداد 
بإدارة املخاطر

 Ă تقييم نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة 
أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها 

الشركة
 Ă مجلس ملساعدة  املخاطر  مستوى  قياس 

اإلدارة على حتديد وتقييم مستوى املخاطر 
املقبول للشركة

عدد االجتماعات التي 
364عقدتها اللجان خالل العام

تقرير حوكمة الشركات
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موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق 
وفي الوقت املناسب:

في سبيل تأمني تدفق املعلومات بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وضع مجلس اإلدارة سياسة تنظم حصول أعضاء 
مجلس اإلدارة على البيانات املالية وأية تقارير من إدارات الشركة من خالل تقدمي تقارير دورية ملجلس اإلدارة عن أداء 
اجلهاز التنفيذي، كما يحق ألي عضو من مجلس اإلدارة بطلب أي معلومة أو تقرير من أي إدارة وبالتنسيق مع أمني سر 

املجلس كما نظمتها السياسة السابق ذكرها.

Ă القاعدة الثالثة
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت:

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء، وأحد أعضائها عضو مستقل كما يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي 
كما تنص عليه قواعد حوكمة الشركات، ومن ضمن مهام اللجنة التوصية بقبول الترشح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن املراجعة السنوية 
لإلحتياجات التدريبية لعضوية مجلس اإلدارة وإستقطاب الراغبني في شغل املناصب التنفيذية. ومن أهم مسئوليات 
اللجنة إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي واحلرص على 

عرضه على اجلمعية العامة للشركة.

وضع مجلس اإلدارة من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت سياسة املكافآت بهدف احلفاظ على املوظفني العاملني في 
الشركة من ذوي اخلبرات الفنية العالية ولكسب والء املوظف للشركة وتعزيز وضع الشركة تنافسياً في جذب املوظفني 
لإلدارة  املكافأة  حتديد  أساسها  على  يتم  التي  املعايير  وتشمل  املكافآت  سياسة  وضعت  كما  للشركة،  اخلبرة  ذوي 

التنفيذية، التقييم الفردي واألرباح احملققة للشركة كمعيار لتحقيق الشركة أهدافها املوضوعة.
مت تقسيم املكافآت في السياسة إلى الراتب األساسي واملزايا األخرى )كالتذاكر السنوية والتعويض الطبي( واملكافأة 

السنوية ومكافأة نهاية اخلدمة.
كما وضحت السياسة املعايير التي يتم على أساسها حتديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متاشياً مع قانون الشركات 
ومشروطة مبوافقة اجلمعية العمومية للشركة وترتبط املكافأة بشكل مباشر بآداء الشركة مع مراعاة آداء ومشاركة كل 

عضو في مجلس اإلدارة.

Ă القاعدة الرابعة  
ضمان نزاهة التقارير املالية:

تتكون جلنة التدقيق من ثالثة أعضاء، إثنان منهم أعضاء مستقلني والعضو الثالث غير تنفيذي، كما تتوفر لعضو منهم 
اخلبرة العملية املناسبة في احملاسبة واملالية كما جتتمع اإلدارة بشكل ربع سنوي وتقوم باإلجتماع مع مراقب احلسابات 
اخلارجي واملدقق الداخلي، وخالل عام 2016 جاءت جميع قرارات مجلس اإلدارة مساندة لتوصيات جلنة التدقيق 
ومن أهم مهام اللجنة مراجعة البيانات املالية الدورية والتوصية بشأنها والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني 
مراقبي احلسابات اخلارجية وتقييم مدي كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة واإلشراف على أعمال 

التدقيق الداخلي ومتابعة التأكد من إستقاللية مراقبي احلسابات اخلارجيني. 

Ă القاعدة اخلامسة
تتكون جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء مستثنى منهم رئيس مجلس اإلدارة ويرأسها عضو غير تنفيذي ومن أهم مهامها 
إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر ورفعها ملجلس اإلدارة إلعتمادها وضمان توافر املوارد والنظم 

الكافية إلدارة املخاطر وإعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة. 

تقرير حوكمة الشركات
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تسعى شركة التجارة واإلستثمار العقاري دائماً لتطوير مبادئ الضبط الداخلي للرقابة وفي سياق ذلك قامت بتحديد 
مفصل للسلطات واملسؤوليات من خالل إجراءات وسياسات وبيان تداولها بني اإلدارات لتحقيق مصداقية البيانات 
احملاسبية وحتقيق الكفاءة والفاعلية للعمليات التشغيلية، كما فصلت في الئحة الصالحيات املعتمدة من مجلس اإلدارة 
وحرصت في ذلك على الفصل التام في املهام املوكلة لكل إدارة واحلرص على عدم تضارب املصالح، كما حرصت على 
تغطية التدقيق الداخلي لكل إدارات الشركة خالل عام 2016 ومتابعة مامت إتخاذه ملعاجلة جميع مالحظات املدقق 

الداخلي.

وفرت الشركة منسق للتدقيق الداخلي يتمتع باإلستقاللية التامة من خالل تبعيته الفنيه ملجلس اإلدارة وتعيينه ومتابعة 
مهامة ومسئولياته من قبل جلنة التدقيق كما قامت الشركة بتكليف مكتب تدقيق مستقل مبهمة تقييم ومراجعة نظم 

 .)ICR( الرقابة الداخلية وإعداد تقرير

Ă القاعدة السادسة
تعديل السلوك املهني والقيم اإلخالقية:

حرصاً من شركة التجارة واإلستثمار العقاري على أن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها وموظفي جهازها التنفيذي بتأدية 
عملهم على أفضل وجه مبا يعزز صورة الشركة وسعيها لتحقيق أهدافها، قامت الشركة برسم ميثاق العمل الذي يهدف 
إلرشاد وتزويد أعضاء مجلس اإلدارة مبعايير السلوك املهني وأخالقيات العمل وجتنب حاالت تعارض املصالح وتنظيم 
العمليات مع األطراف ذات العالقة، وقام جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اجلهاز التنفيذي على توقيع تعهد وإقرار 

باإللتزام مبيثاق العمل خالل عام 2016.

قامت شركة التجارة بوضع آلية واضحة للحد من حاالت تعارض املصالح، كما وضعت سياسة إبالغ آمنة متنح املبلغ 
أعلى درجة من الضمانات حلمايته من أي ضرر قد يلحق به نتيجة إبالغه بأي ممارسة غير سليمة.

Ă القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب:

نظراً إلدراك شركة التجارة واالستثمار العقاري ألهمية اإلفصاح والشفافية على سمعة الشركة وعلى مستثمريها قامت 
الشركة بوضع جدول تفصيلي مصنف يغطي جميع انواع اإلفصاحات، وتوضح مسئولية كل إفصاح ومتباعته لتفادي 

أي تداخل أو تأخير في أي إفصاح.

قسم جدول اإلفصاح اخلاص بالشركة إلى افصاحات مالية وإفصاحات معلومات جوهرية وإفصاحات حسب قواعد 
احلوكمة.

يحتوي سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على ما يلي: 

إقرار وتعهد )كشخص مطلع(.. 1
إقرار خاص بأعضاء مجلس اإلدارة.. 2
منوذج اإلفصاح عن األسهم املدرجة في البورصة )ملحق رقم 6(.. 3
إقرار وتعهد )خاص مبيثاق العمل(.. 4
إفصاح عن طرف ذو عالقه.. 5

كما حرصت شركة جتارة على تطوير البنية التحتية لنظم املعلومات وخلق بوابة لإلفصاحات لتمكن املستثمرين احلاليني 

تقرير حوكمة الشركات
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واملستقبليني من االطالع عليها وجاري العمل على حتميل االفصاحات عن السنوات السابقة.

Ă القاعدة الثامنة
احترام حقوق املساهمني:

وضعت الشركة الئحة حقوق املساهمني بهدف احلفاظ على مصالح املساهمني وتأمني حصولهم على كافة حقوقهم 
املرتبطة مبلكيتهم ألسهم الشركة، وقسمت الالئحة حقوق املساهمني كالتالي:

Ă  احلقوق املرتبطة بالسهم بحسب قيمة امللكية والتصرف في األسهم واحلصول على األرباح وأية حقوق أخرى يكفلها
القانون حلامل األسهم.

Ă  تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم واحلصول على معلومات حتتفظ الشركة بسجالت حديثة ودقيقة لدى الشركة
الكويتية للمقاصة، كما حتتفظ بسجالت داخلية للمساهمني داخل الشركة إلتاحة االطالع من قبل املساهمني وفقاً 

ألقصى درجات حماية السرية.

حقوق املساهمني فيما يتعلق باجلمعيات العامة:
- توجه الشركة الدعوة ملساهميها حلضور االجتماعات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع عن 
طريق االعالن مرتني في الصحف الرسمية، كما ترفق معها جدول أعمال اجلمعية الذي يتضمن جميع البنود املعروضة 
في اجلمعية وحسب قانون الشركات، وتشجع شركة جتارة دائماً وأبداً على وجود مساهميها ومشاركتهم نتائج الشركة 

في اجتماعات اجلمعيات العامة وممارستهم حقوقهم.

Ă القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب املصالح:

املالية  للتشغيل واالستمرارية من خالل املشروعات  تلتزم شركة جتارة بحماية حقوق أصحاب املصالح وخلق فرص 
السليمة، لذا وضعت الشركة سياسة لضمان احترام وحماية الشركة حلقوق أصحاب املصالح املنصوص عليها في 
القوانني املعمول بها داخل دولة الكويت ذات العالقة مما يوفر ألصحاب املصالح فرصة احلصول على تعويضات فعلية 
في حال انتهاك أي من حقوقهم، وعرفت السياسة أصحاب املصالح باملساهمني، اجلهات التنظيمية والعمالء واملوظفني 

واألطراف ذو العالقة.

كما وضعت الشركة سياسة إبالغ تتيح ألي صاحب مصلحة توصيل شكواه إلى مجلس اإلدارة الذي يتحمل مسئولية 
تطبيق هذه السياسة.

Ă القاعدة العاشرة
تعزيز وحتسني األداء:

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أعضاءه من خالل توفير منوذج تقييم ذاتي. وبناًء عليه يتم حصر االحتياجات التدريبية 
ألعضاء مجلس اإلدارة لتخطيط اخلطة التدريبية للعام التي قد تكون دورات خارجية أو ورش عمل داخلية.

 تسعى الشركة على الدوام على خلق القيم املؤسسية ملوظفيها ولقد قامت بذلك في عام 2016 من خالل إشراك جميع 
اإلدارات في رسم امليزانية التقديرية واألهداف املتوقعة خللق التناسق واالنسجام بني جميع اإلدارات كل فيما يتعلق 

بطبيعة عملها لتحقيق تلك األهداف املتوقعه وربط ذلك مبقاييس األداء للجهاز التنفيذي.

تقرير حوكمة الشركات
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Ă القاعدة احلادية  عاشرة 

أهمية املسئولية االجتماعية:
تؤمن الشركة مبسئوليتها جتاه املجتمع وتلتزم باملساهمة في تطويره بقدر ما تسمح به إمكانياتها وذلك من خالل العمل 
على استقطاب العمالة الوطنية وحتسني الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم وتخصيص نسبة من أرباح الشركة 

لتوجيهها نحو اخلدمات واملشاريع االجتماعية.

تشمل املسئولية االجتماعية موظفي الشركة واملجتمع كما تركز على املعاملة العادلة عند التوظيف واملسئولية املتعلقة 
بالصحة والسالمة نظراً لطبيعة الشركة باإلضافة إلى مسئولية احلفاظ على البيئة.

تقرير حوكمة الشركات
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مقدمة
تتألف جلنة التدقيق من السادة:

رئيس. 1 عنود فاضل احلذران  
عضو. 2 سعد ناصر فرج   
عضو. 3 عبداهلل علي اخلليفة الصباح 

اجتماعات اللجنة وإجنازاتها:
قامت اللجنة خالل العام 2016 بعقد عدد 6 اجتماعات، حيث اشتملت أهم اجنازاتها على األمور التالية:

 Ă.مناقشة البيانات املالية ووضع التوصيات
 Ă.دراسة عروض للتدقيق الداخلي ووضع التوصيات
 Ă.تسمية مسئول ألعمال التدقيق الداخلي
 Ă.مناقشة وترشيح مكتب تدقيق محاسبي كمراقب للحسابات
 Ă.االطالع على تقرير املدقق الداخلي ووضع التوصيات

 رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة:

من خالل قيام اللجنة في عام 2016 مبتابعة واالشراف على أعمال التدقيق الداخلي املستند إلى تقييم املخاطر، تعتقد 
اللجنة بأن الشركة تتوافر لديها بيئة رقابية كافية وفعالة، حيث لم يستدل خالل العام على أية فجوات جوهرية، كما 

لم يستدل على أي اخفاقات تذكر في تطبيقات نظم الرقابة الداخلية.

كما الحظت اللجنة حرص اجلهاز التنفيذي على تطبيق آليات ونظم الرقابة الداخلية لضمان حماية أصول الشركة 
وكفل صحة البيانات املالية باإلضافة إلى كفاءة سير العمليات التشغيلية للشركة وكفاءة جوانبها املالية واإلدارية.

تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية
في 2016/12/31
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أوال:
 نظام املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

إطار  يتسم  التنفيذية، حيث  واإلدارة  اإلدارة  املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس  إطار محكم الحتساب  الشركة  تتبع 
املكافآت مببدأ تكافؤ الفرص والشفافية معتمداً بذلك على ربط املكافآت واحلوافز مبستويات تقييم األداء على مستوى 

الشركة ككل وكذلك على مستوى أداء األفراد. 

ثانيًا: 
لشرائح  وحتليل  ومزايا،  ومنافع  مبالغ  من  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  املمنوحة  املكافآت  تفصيل 

املكافآت.

أ.املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس األدارة

شريحة املكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

شريحة املكافآت املتغيرة
ألف دينار كويتي

اجمالي املكافات واملزايا السنوية
ألف دينار كويتي

------

ب.املكافآت املمنوحة للجهاز التنفيذي:

شريحة املكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

شريحة املكافآت املتغيرة
ألف دينار كويتي

اجمالي املكافات واملزايا السنوية
ألف دينار كويتي

602,24125,000627,241

ثالثا :
 أية انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

ال يوجد أي إنحرافات جوهرية.

تقرير المكافآت للجمعية العامة العادية
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الرأي 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لشركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها 
بـ"املجموعة"(، والتي تتكون من بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2016 وبيانات الدخل واإليرادات الشاملة  معاً 
حول  واإليضاحات  التاريخ  بذلك  املنتهية  للسنة  به  املتعلقة  املجمعة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق  في  والتغيرات  األخرى 

البيانات املالية املجمعة، مبا في ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة.
في رأينا أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما 
في 31 ديسمبر 2016 وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 

للتقارير املالية.

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبًقا لتلك املعايير موضحة مبزيد من التفاصيل في 
قسم "مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقاً مليثاق 
بالوفاء  األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وقد قمنا 
التي  التدقيق  أدلة  أن  نعتقد  وإننا  للمحاسبني.  املهنية  ملعايير األخالقيات  الدولي  املجلس  مليثاق  وفقاً  مبسؤولياتنا األخالقية 

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا املهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في مهمة تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة 
للسنة احلالية. ومت عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل 
حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل أمر من هذه األمور في 

إطار تدقيقنا له.

تقييم العقارات االستثمارية
متثل العقارات االستثمارية لدى املجموعة جزًءا جوهرًيا من إجمالي املوجودات كما في 31 ديسمبر 2016 ويتم إدراجها بالقيمة 
العادلة. حتدد إدارة املجموعة القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية بصفة دورية من خالل تقييم تلك العقارات وتستعني مبقيمني 
خارجيني للقيام بذلك في نهاية السنة. يعتمد تقييم العقارات االستثمارية وفًقا للقيمة العادلة بدرجة كبيرة على التقديرات 
السوق  عن  واملعلومات  للمستأجرين  املالي  واالستقرار  اخلصم  ومعدالت  اإلشغال  ومعدالت  اإليجار  قيمة  مثل  واالفتراضات 
واملعامالت التاريخية. إضافة إلى ذلك، تعتبر اإلفصاحات املتعلقة باالفتراضات ذات أهمية نظًرا لعدم التأكد من التقديرات 
وحساسية التقييمات. وفي ضوء حجم وتعقيد إجراء تقييم العقارات االستثمارية وأهمية اإلفصاحات املتعلقة باالفتراضات 

املستخدمة في التقييم، كما هو موضح في ايضاح رقم 7 حول البيانات املالية املجمعة، يعتبر أحد أمور التدقيق الرئيسية. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

تقييم العقارات االستثمارية )تتمة(
لقد مت مراجعة االفتراضات والتقديرات التي وضعتها اإلدارة واملقيمون اخلارجيون في التقييم لتحديد مدى مالءمة البيانات 
باالستعانة  قمنا  املستخدمة،  والتقديرات  االفتراضات  ذلك  في  مبا  اخلارجي،  التقييم  وملراجعة  العادلة.  القيمة  تؤيد  التي 
مبتخصصني عقاريني في فريق التدقيق. وأخذنا في اعتبارنا املوضوعية واالستقاللية وخبرة املقيمني اخلارجيني باإلضافة إلى 
عدة عوامل أخرى. إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات املتعلقة بحساسية االفتراضات املوضحة في ايضاح 

رقم 7 حول البيانات املالية املجمعة. 

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016
إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى. يتكون قسم "املعلومات األخرى" من املعلومات الواردة في التقرير السنوي 
للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات حولها. لقد حصلنا 
على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبي احلسابات، ونتوقع احلصول على باقي أقسام التقرير السنوي 

بعد تاريخ تقرير مراقبي احلسابات.

إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخرى حال توفرها وحتديد ما إذا 
كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات املالية املجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية 
بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه املعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها، فإنه يتعني 

علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية وعن 
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن 

الغش أو اخلطأ.

مبدأ  أساس  على  أعمالها  متابعة  على  املجموعة  قدرة  تقييم  مسؤولية  اإلدارة  تتحمل  املجمعة،  املالية  البيانات  إعداد  عند 
االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  املتعلقة  األمور  عن  مناسباً،  ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  االستمرارية 
احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية املجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل املسؤولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة. 

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
إن هدفنا هو احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن الغش 
أو اخلطأ، وإصدار تقرير مراقبي احلسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول ميثل درجة عالية من التأكيد إال 
أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء املادية في حال وجودها. وقد 
تنشأ األخطاء املادية عن الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية إذا كان من املتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على 

القرارات االقتصادية للمستخدمني والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات املالية املجمعة. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(
كجزء من التدقيق وفقًا ملعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال 

التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 
Ă    حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ ووضع وتنفيذ

إجراءات التدقيق املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء 
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناجت عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناجت عن اخلطأ؛ حيث إن الغش 

قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية.
Ă    فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء

الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 
Ă    تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من

قبل اإلدارة. 
Ă    إلى أدلة التدقيق التي التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية احملاسبي والقيام، استناداً 

حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي ميكن أن يثير شًكا جوهرياً 
حول قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، 
يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار، في تقرير مراقبي احلسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املجمعة أو 
تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
مراقبي احلسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف املستقبلية في توقف املجموعة عن متابعة أعمالها 

على أساس مبدأ االستمرارية.
Ă    تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها مبا في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت

البيانات املالية املجمعة تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
Ă    احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول املعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي

حول البيانات املالية املجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة 
ونتحمل املسؤولية كاملًة عن رأي التدقيق. 

إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق 
الهامة مبا في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيًضا املسؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم 
أيًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من احملتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى 

التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املسؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق 
البيانات املالية املجمعة للسنة احلالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي 

احلسابات اخلاص بنا ما لم مينع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من املتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية املترتبة على هذا 
اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.

تقرير تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

في رأينا أيضاً أن الشركة األم حتتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس 
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة 
املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي 
يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، والتعديالت 
الالحقة لهما، وأنه قد أجري اجلرد وفقاً لألصول املرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات 
رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم، والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2016 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها املالي. 

محمد حمد السلطان وليد عبد اهلل العصيمي     
مراقب حسابات مرخص رقم 100 فئة أ سجل مراقبي احلسابات رقم 68 فئة أ    

السلطان وشركاه من العيبان والعصيمي وشركاهم     
عضو مستقل في بيكر تلي العاملية عضو في إرنست ويونغ      

16 يناير 2017
الكويت
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
بيان الدخل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2016إيضاحات
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

3,243,6542,681,226إيرادات تأجير  
48,941135,895إيرادات خدمات أخرى وإيرادات تشغيل 

(323,912)(286,367)مصروفات تشغيل عقارات 

(179,401)(3,195) 7خسائر غير محققة من إعادة قياس عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 
____________________

3,003,0332,313,808صافي الربح من العقارات االستثمارية
____________________

265,595(903) 5)خسائر( أرباح محققة من بيع عقارات للمتاجرة
____________________

265,595(903)صافي )اخلسارة( الربح من عقارات للمتاجرة 

-(13,311)6حصة في نتائج شركة زميلة 
-(528,099)6خسارة انخفاض القيمة

____________________
-(541,410)صافي خسائر االستثمار

_____________________
(1,277,174)(1,104,120)مصروفات إدارية

1,356,6001,302,229ربح التشغيل

(941,428)(1,119,985)تكاليف متويل
165,552437,142ربح حتويل عمالت أجنبية

301,07910,450إيرادات أخرى
(850)149,058مخصص انتفت احلاجة إليه )محمل(

_____________________
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 

852,304807,543دعم العمالة الوطنية والزكاة

-    (7,671)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
(24,688)(24,696)ضريبة دعم العمالة الوطنية

(9,875)(9,878)الزكاة 
_____________________

810,059772,980ربح السنة
____________________

2.09 فلس    2.19  فلس4ربحية السهم األساسية واملخففة

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
بيان الدخل الشامل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

810,059772,980ربح السنة 
____________________

إيرادات شاملة أخرى:
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى بيان الدخل املجمع في فترات 

مستقبلية:
57,153158,278فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

____________________
57,153158,278اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

____________________
867,212931,258إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
بيان المركز المالي المجمع 

كما في 31 ديسمبر 2016 

2016إيضاحات
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

املوجودات 
2,241,3072,743,142األرصدة لدى البنوك والنقد 

6659,7346,450,131مدينون ومدفوعات مقدمًا 
53,431,2513,501,027عقارات للمتاجرة

-    65,661,832استثمار في شركة زميلة 
752,141,40647,785,193عقارات استثمارية

64,558138,284عقار ومعدات

64,200,08860,617,777مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات 

8733,825859,872دائنون ومصروفات مستحقة 

924,394,81621,687,439دائنو متويل إسالمي 

766,306632,537مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

25,894,94723,179,848إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية 

1037,000,00038,446,256رأس املال

-    1083,407احتياطي قانوني

-    1083,407احتياطي عام

142,253142,253احتياطي خيارات أسهم

352,929295,776 احتياطي حتويل عمالت اجنبية

18,13218,132احتياطي أسهم خزينة

(1,464,488)625,013أرباح محتفظ بها )خسائر متراكمة(

38,305,14137,437,929إجمالي حقوق امللكية 

64,200,08860,617,777مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

 _____________                                                              ___________________
طارق فريد العثمان الشيخة/ ياسمني مبارك جابر األحمد الصباح      

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة            
 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

2016إيضاحات
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

أنشطة العمليات
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم 

العمالة الوطنية
تعديالت غير نقدية ملطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية:

852,304807,543

73,72668,926استهالك

212,634179,973مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

(265,595)5903خسائر )أرباح( محقق من بيع عقارات للمتاجرة

-613,311حصة في نتائج شركة زميلة 

-6528,099خسارة انخفاض قيمة 

73,195179,401خسائر غير محققة من إعادة قياس عقارات استثمارية وفقًا للقيمة العادلة

1,119,985941,428تكاليف متويل 

850(149,058)مخصص )انتفت احلاجة إليه( محمل

(437,142)(165,552)ربح حتويل عمالت أجنبية

2,489,5471,475,384

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

364,195(326,485)  مدينون ومدفوعات مقدًمًا 

(169,691)568,873  عقارات للمتاجرة

(397,478)(19,967)  دائنون ومصروفات مستحقة

2,211,9681,272,410التدفقات النقدية الناجتة من العمليات

-(78,865)مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

2,133,1031,272,410صافي التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار 
(63,993)-شراء عقار ومعدات

(3,468,323)(4,191,500)7شراء عقارات استثمارية

1,736,680-7متحصالت من بيع عقارات استثمارية

(1,795,636)(4,191,500)صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة االستثمار

--أنشطة التمويل

3,112,5003,750,000أرصدة متويل إسالمي دائنة مت احلصول عليها 

(550,183)(589,589)سداد أرصدة متويل إسالمي دائنة

(866,741)(968,639)تكاليف متويل مدفوعة

1,554,2722,333,076صافي التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التمويل

1,809,850(504,125)صافي )النقص( الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد 

2,29022,867صافي فروق حتويل عمالت أجنبية

2,743,142910,425األرصدة لدى البنوك والنقد في بداية السنة

2,241,3072,743,142األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية السنة
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

1. معلومات حول الشركة

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لشركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة 
)يشار إليها معاً بـ"املجموعة"( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في 16 يناير 2017.

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مساهمي الشركة األم خالل اجلمعية 
العمومية السنوية في اجتماعها املنعقد في 10 مايو 2016.

إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية عامة مت تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 18 أبريل 1983. تعمل املجموعة وفقاً 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتضطلع باألنشطة التالية:

Ă    .شراء وبيع األراضي والعقارات ومبادلتها وإقامة املباني واملجمعات التجارية والسكنية وتأجيرها واستئجارها
Ă   .إدارة العقارات اخلاصة بها وبالغير داخل الكويت وخارجها
Ă   .بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركات التي تزاول أعماالً مماثلة
Ă   .تطوير وبناء العقارات اخلاصة باملجموعة حلسابها وحلساب الغير
Ă    أعمال الصيانة املتعلقة باملباني والعقارات اململوكة للمجموعة مبا في ذلك األعمال املدنية وامليكانيكية وأعمال تكييف الهواء

مبا يكفل حماية كافة املباني والعقارات. 
Ă   .االستثمار في األسهم واالستثمارات األخرى

إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو ص.ب. 5655 الصفاة 13057 الكويت. مت إدراج أسهم الشركة األم في سوق الكويت 
لألوراق املالية في 26 سبتمبر 2005.

مت إصدار قانون الشركات اجلديد رقم 1 لسنة 2016 في 24 يناير 2016، ومت نشره في اجلريدة الرسمية بتاريخ 1 فبراير 
2016 والذي مبوجبه مت إلغاء قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، والتعديالت الالحقة له. وفقاً للمادة رقم )5(، سوف يتم 
تفعيل القانون اجلديد بأثر رجعي اعتباراً من 26 نوفمبر 2012. مت إصدار الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون رقم 1 لسنة 
2016 في 12 يوليو 2016 ومت نشرها في اجلريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2016 وبهذا فقد ألغي العمل بالالئحة التنفيذية 

للقانون رقم 25 لسنة 2012. 

2. السياسات احملاسبية الهامة
2.1 أساس اإلعداد

بيان االلتزام
مت إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.

أساس اإلعداد
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل ليتضمن العقارات االستثمارية املدرجة وفقاً للقيمة العادلة.

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والذي ميثل أيًضا العملة الرئيسية للشركة األم. 
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016

2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.2 التغيرات في السياسات احملاسبية

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة
إن السياسات احملاسبية املستخدمة في اعداد البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك املطبقة في السنة السابقة، باستثناء املعايير 

اجلديدة/ التعديالت على الدولية للتقارير املالية املعدلة التي تسري اعتباًرا من 1 يناير 2016 واالستثمار في شركة زميلة.
"الشركات   28 الدولي  احملاسبة  ومعيار   12 املالية  للتقارير  الدولي  واملعيار   10 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  على  تعديالت 

االستثمارية": تطبيق استثناء التجميع
 10 املالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  طبًقا  االستثمارية  الشركات  استثناء  تطبيق  في  التي ظهرت  املشكالت  التعديالت  تتناول 
البيانات املالية املجمعة. توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 10 أن اإلعفاء من عرض البيانات املالية املجمعة 
ينطبق على الشركة األم التي متثل شركة تابعة لشركة استثمار عندما تقيس شركة االستثمار كافة شركاتها التابعة وفًقا للقيمة 

العادلة.  
إضافة إلى ذلك، توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 10 أنه يتم التجميع فقط للشركة التابعة لشركة استثمار 
عندما ال متثل تلك الشركة التابعة شركة استثمار في حد ذاتها، وتقدم خدمات دعم لشركة االستثمار. ويتم قياس كافة الشركات 
التابعة األخرى لشركة االستثمار وفًقا للقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 28 – االستثمارات في 
الشركات التابعة وشركات احملاصة للمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق امللكية، باالحتفاظ بقياس القيمة العادلة املطبق من 
قبل الشركة التابعة أو شركة احملاصة لشركة االستثمار على حصصها في الشركات التابعة. تنطبق هذه التعديالت بأثر رجعي 

وليس لها أي تأثير على املجموعة حيث إن املجموعة ال تطبق استثناء التجميع. 

معيار احملاسبة الدولي 34 التقارير املالية املرحلية 
يوضح التعديل أن اإلفصاحات املرحلية املطلوبة يجب إدراجها إما في البيانات املالية املرحلية املجمعة أو االشارة الى مصدر 
ورودها في البيانات املالية املرحلية املجمعة وحيثما ترد في التقارير املالية املرحلية )كتعليقات اإلدارة أو تقرير املخاطر(. كما 
املالية  بالبيانات  الشروط اخلاصة  لنفس  للمستخدمني وفقاً  املرحلية  املالية  التقارير  املعلومات األخرى ضمن  تُتاح  أن  ينبغي 

املرحلية املجمعة وفي نفس الوقت. ينطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على املجموعة. 
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 1 – مبادرة اإلفصاح 

توضح التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 1 عرض البيانات املالية املتطلبات احلالية ملعيار احملاسبة الدولي -1 دون إدخال 
أي تغييرات جوهرية عليها. توضح التعديالت ما يلي: 

متطلبات التأثير املادي من معيار احملاسبة الدولي 1 

Ă   أنه ميكن الفصل بني البنود احملددة في بيان )بيانات( األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى وبيان املركز املالي
Ă   أن الشركات تتمتع باملرونة في الترتيب عند عرض االيضاحات حول البيانات املالية
Ă    أن احلصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة وشركات احملاصة احملتسبة باستخدام طريقة حقوق امللكية يجب

عرضها بصورة مجمعة في بند فردي واحد، وتوزيعها بني هذه البنود التي سوف أو لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو 
اخلسائر. 

فضال عن ذلك، توضح التعديالت املتطلبات التي تسري عند عرض بنود اإلجمالي الفرعي اإلضافية في بيان املركز املالي وبيان 
)بيانات( األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة االخرى. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على املجموعة. 

 
2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

فيما يلي قائمة باملعايير الصادرة ولكن لم يسر مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. إن هذه 
القائمة متثل املعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع املجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو املركز أو 

االداء املالي عند تطبيقها في املستقبل. وتنوي املجموعة تطبيق هذه املعايير عند سريان مفعولها.
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016

2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: إيرادات من عقود مع عمالء
مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 15 في مايو 2014 والذي يطرح منوذجاً جديداً من خمس خطوات سوف يتم تطبيقه 
على اإليرادات الناجتة عن العقود مع عمالء. مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية 15، تتحقق اإليرادات بقيمة تعكس املقابل 
الذي تتوقع الشركة احلصول عليه مقابل نقل بضائع أو تقدمي خدمات للعميل. يحل معيار اإليرادات اجلديد محل كافة متطلبات 
حتقق اإليرادات احلالية مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية. ويلزم إما التطبيق الكامل أو املعدل بأثر رجعي للفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. ويسمح بالتطبيق املبكر للمعيار. تعتزم املجموعة تطبيق املعيار اجلديد اعتبارا من تاريخ 

السريان بحيث يتم تطبيق املعيار بالكامل بأثر رجعي. 
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 10 ومعيار احملاسبة الدولي 28: بيع أو املشاركة في املوجودات بني املستثمر والشركة 

الزميلة أو شركة احملاصة 
تعالج التعديالت التناقض بني املعيار الدولي للتقارير املالية 10 ومعيار احملاسبة الدولي 28 في التعامل مع فقد السيطرة على 
شركة تابعة مت بيعها أو ساهمت في شركة زميلة أو شركة محاصة. توضح هذه التعديالت أن األرباح أو اخلسائر الناجتة من 
بيع أو املشاركة في موجودات متثل عمال جتاريا وفقا للتعريف الوارد في املعيار الدولي للتقارير املالية 3 بني املستثمر وشركته 
الزميلة أو احملاصة يتم حتققها بالكامل. في حني أن أي أرباح أو خسائر ناجتة من بيع أو املساهمة في موجودات ال متثل عمال 
جتاريا فيتم حتققها فقط مبقدار حصص املستثمرين غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة او شركة احملاصة. قام مجلس 
معايير احملاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان مفعول هذه التعديالت ألجل غير مسمى، ولكن الشركة التي تقوم بالتطبيق املبكر 

للتعديالت يجب عليها فعل ذلك في املستقبل.
معيار احملاسبة الدولي 7 مبادرة االفصاح - تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 7

إن التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية تعتبر جزءاً من مبادرة االفصاح اخلاصة الصادرة من مجلس 
معايير احملاسبة الدولية، وتتطلب من املنشأة عرض افصاحات تتيح ملستخدمي البيانات املالية تقييم التغيرات في املطلوبات 
الناجتة من انشطة التمويل مبا في ذلك كال من التغيرات الناجتة من التدفقات النقدية والتغييرات غير النقدية. عند التطبيق 
املبدئي للتعديل، ال يجب على املنشآت تقدمي معلومات مقارنة للفترات السابقة. تسري هذه التعديالت للفترات السنوية التي 
تبدأ في او بعد 1 يناير 2017 مع السماح بالتطبيق املبكر. ويؤدي تطبيق التعديالت على عرض افصاحات إضافية من قبل 

املجموعة. 
املعيار الدولي للتقارير املالية 16 عقود التأجير 

مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 16 في يناير 2016 ويحل محل معيار احملاسبة الدولي 17 عقود التأجير، وتفسير جلنة 
تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 4 حتديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير جلنة التفسيرات الدائمة 
-15 عقود التأجير التشغيلي- احلوافز وتفسير جلنة التفسيرات الدائمة -27 تقييم جوهر املعامالت التي تتضمن شكاًل قانونياً 
لعقد التأجير. يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية 16 مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير ويتطلب 
من املستأجرين احملاسبة عن كافة العقود ضمن منوذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي طبًقا ملعيار 
احملاسبة الدولي 17. يتضمن املعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق باملستأجرين  املستأجرين للموجودات "منخفضة القيمة" )مثل 

أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير ملدة 12 شهًرا أو أقل( وفي تاريخ بداية عقد 
التأجير، يقوم املستأجر بتسجيل التزام ملدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل ميثل احلق في استخدام األصل 
األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل املرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على املستأجرين القيام بشكل منفصل بتسجيل 
مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل املرتبط بحق االستخدام. كما ينبغي على املستأجرين 
التأجير  التأجير والتغير في مدفوعات  التغير في مدة عقد  التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل  التزام عقد  إعادة قياس 
املستقبلية الناجتة من التغير في معدالت أو مؤشرات السوق املستخدمة في حتديد تلك املدفوعات(. ويقوم املستأجر بصورة 
عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل املرتبط بحق االستخدام. لم يطرأ تغير جوهري على 
طريقة احملاسبة للمؤجرين طبًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 عن طريقة احملاسبة املطبقة حالًيا طبًقا ملعيار احملاسبة 
الدولي 17. سيواصل املؤجرون تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام مبدأ التصنيف نفسه الوارد في معيار احملاسبة الدولي 
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2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.3 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد)تتمة(

املعيار الدولي للتقارير املالية 16 عقود التأجير )تتمة(
17 والتمييز بني نوعني من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي. كما يتطلب املعيار الدولي للتقارير
املالية 16 من املستأجرين واملؤجرين تقدمي إفصاحات أكثر تفصياًل وشمولية من تلك التي يتم تقدميها طبًقا ملعيار احملاسبة 
الدولي 17. يسري املعيار الدولي للتقارير املالية 16 على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يسمح بالتطبيق 
املبكر ولكن ليس قبل قيام الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15. ويستطيع املستأجر االختيار ما بني تطبيق املعيار 
ببعض  باملعيار  االنتقالية  األحكام  تسمح  رجعي.  بأثر  املعدل  التطبيق  أو  رجعي  بأثر  الكامل  التطبيق  طريقة  باستخدام  إما 
اإلعفاءات. في سنة 2017، تعتزم املجموعة تقييم التأثير احملتمل للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 على بياناتها املالية املجمعة.

2.4  أساس التجميع
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2016. 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها 
ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة املستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر 

املجموعة على الشركة املستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:

Ă    سيطرة على الشركة املستثمر فيها )أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة اخلاصة
بالشركة املستثمر فيها(.

Ă    أو يكون لها حقوق في، عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها، والقدرة على استخدام تعرض ملخاطر، 
سيطرتها على الشركة املستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما حتتفظ املجموعة بأقل 
من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة املستثمر فيها، تأخذ املجموعة في اعتبارها كافة الوقائع والظروف ذات 

الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها مبا في ذلك:

Ă   .الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة املستثمر فيها
Ă   .احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى
Ă   .حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة

تعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل 
واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة 
التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج املوجودات واملطلوبات واإليرادات 
واملصروفات املتعلقة بالشركة التابعة التي مت حيازتها أو بيعها خالل السنة في بيان الدخل الشامل املجمع من تاريخ حصول 

املجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة املجموعة على الشركة التابعة.
غير  واحلصص  للمجموعة  األم  الشركة  مبساهمي  األخرى  الشاملة  اإليرادات  بنود  من  بند  وكل  اخلسائر  أو  األرباح  تتعلق 

املسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في احلصص غير املسيطرة. يتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات 
املالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة املوجودات 
واملطلوبات فيما بني شركات املجموعة وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني 

أعضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية في شركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد املوجودات ذات الصلة )مبا في ذلك الشهرة( واملطلوبات واحلصص 
غير املسيطرة والبنود األخرى حلقوق امللكية بينما يتم حتقق أي أرباح أو خسائر ناجتة في األرباح أو اخلسائر. يتم حتقق أي 

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
إن تفاصيل الشركات التابعة املتضمنة في البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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2.  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.4  أساس التجميع )تتمة(

األنشطة بلد التأسيس حصة 
امللكية 
2015

حصة
2016

اسم الشركة

التجارة العامة الكويت 100% 100% 
 شركة مدار الكويت للتجارة واملقاوالت

شركة الشخص الواحد

العقارات اململكة العربية السعودية 95% 95% *شركة تالل العقارية ذ.م.م

2.5 ملخص السياسات احملاسبية الهامة 
دمج األعمال والشهرة 

يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة احليازة احملاسبية. تقاس تكلفة احليازة وفقاً ملجموع املقابل احملول، ويقاس 
بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقوم 
املشتري بقياس احلصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة احلصة في صافي قيمة املوجودات 

احملددة للمشتري. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة كمصروفات.
عندما تقوم املجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغرض التحديد والتصنيف املناسب وفقاً 
املشتقات  األمر فصل  ويتضمن هذا  تاريخ احليازة.  الصلة كما في  والظروف ذات  االقتصادية  والظروف  التعاقدية  للشروط 

املتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.
إذا مت حتقيق دمج األعمال على مراحل، فإن حصة امللكية احملتفظ بها سابقاً يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة 

ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناجتة ضمن األرباح أو اخلسائر.
إن أي مقابل محتمل سيتم حتويله من قبل املشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة.

يتم قياس املقابل احملتمل املصنف كأصل أو التزام ميثل أداة مالية والذي يقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي 39 األدوات 
املالية: التحقق والقياس وفًقا للقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة إما في بيان الدخل املجمع أو كتغير في

اإليرادات الشاملة األخرى املجمعة. إذا لم يندرج املقابل احملتمل ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي 39، فإنه يُقاس وفقا للمعيار 
الدولي للتقارير املالية املالئم. وال يتم إعادة قياس املقابل احملتمل املصنف كحقوق ملكية ويتم احملاسبة عن التسوية الالحقة 

ضمن حقوق امللكية.
يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة إجمالي املقابل احملول واملبلغ املسجل للحصص غير املسيطرة، وأي حصة 
محتفظ بها سابًقا، عن صافي املوجودات احملددة التي متت حيازتها واملطلوبات املقدرة. إذا كان إجمالي املقابل احملول أقل من 
القيمة العادلة لصافي املوجودات التي مت حيازتها، تعيد املجموعة تقييم ما إذا كان قد مت حتديد كافة املوجودات التي مت حيازتها 
وكافة املطلوبات املقدرة وتقوم مبراجعة اإلجراءات املستخدمة في قياس املبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ احليازة. إذا كانت 
نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي املوجودات التي مت حيازتها عن إجمالي املقابل احملول، عندئذ 

يدرج الربح في األرباح أو اخلسائر.

بعد التحقق املبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، 
يتم توزيع الشهرة املكتسبة من دمج األعمال، من تاريخ احليازة، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى املجموعة والتي من 
املتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن توزيع املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املشتراة إلى تلك الوحدات.

املرتبطة   الشهرة  إدراج  يتم  الوحدة،  بداخل  العملية  استبعاد جزء من  ويتم  النقد  إنتاج  الشهرة جزًءا من وحدة  عندما تشكل 
بالعملية املستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند حتديد األرباح أو اخلسائر الناجتة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة 

املستبعدة في هذه احلالة على أساس القيم النسبية للعملية املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
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حتقق اإليرادات 
تتحقق اإليرادات إلى احلد الذي يكون معه تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة أمراً محتماًل ويكون باإلمكان قياس اإليرادات 
بصورة موثوق منها بصرف النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات وفقاً للقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق. تقوم 
املجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كشركة أساسية أو وكيل.  وانتهت إلى أنها 

تعمل كمنشأة أساسية في جميع ترتيبات إيراداتها. 
يجب أيضاً الوفاء مبعايير التحقق احملددة التالية قبل حتقق اإليرادات: 

إيرادات تأجير
تتم احملاسبة عن إيرادات التأجير الناجتة عن عقود تأجير تشغيلي لعقارات استثمارية على أساس القسط الثابت على مدى 

فترات عقود التأجير ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في بيان الدخل املجمع تبعاً لطبيعتها التشغيلية. 

إيرادات من محفظة استثمارات عقارية 
تتحقق اإليرادات من محفظة االستثمارات العقارية عندما يثبت حق املجموعة في استالم الدفعات. 

أرباح أو خسائر من بيع عقارات للمتاجرة
يتم حتقق األرباح أو اخلسائر من بيع العقارات للمتاجرة عندما تنتقل مخاطر ومزايا امللكية إلى املشتري ويكون باإلمكان قياس 

مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها. 

تكاليف التمويل 
إن تكاليف التمويل التي تتعلق مباشرة بحيازة وإنشاء أصل يحتاج إنشاؤه بالضرورة إلى فترة زمنية طويلة كي يصبح جاهزاً 
لالستعمال للغرض احملدد له أو بيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم إيقاف رسملة تكاليف االقتراض عندما 
يتم استكمال كافة األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستعمال للغرض احملدد له أو البيع. تسجل تكاليف التمويل األخرى 

كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها خاللها.

حتتسب تكاليف التمويل املرسملة باستخدام املتوسط املرجح لتكلفة االقتراض بعد التعديل ليعكس االقتراض املرتبط بتطوير 
محدد. عند ارتباط القروض بتطويرات محددة، فإن املبلغ املرسمل ميثل إجمالي تكاليف التمويل املتكبدة على تلك القروض 
ناقصاً أي إيرادات استثمار ناجتة عن استثمارها املؤقت. يتم رسملة تكاليف التمويل اعتباراً من بداية أعمال التطوير حتى تاريخ 
اإلمتام العملي. يتم تعليق رسملة تكاليف التمويل في حالة توقف نشاط التطوير لفترات طويلة. يتم رسملة تكاليف التمويل أيضاً 
في تكلفة الشراء ملوقع عقار يتم حيازته على وجه التحديد لغرض إعادة التطوير، ولكن فقط عندما تكون األنشطة الالزمة 

إلعداد األصل إلعادة التطوير قيد التنفيذ.

الضرائب
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

بعد  املتراكمة(  بعد اخلسائر  )بالصافي  السنة  ربح  من   1% بنسبة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  املجموعة حصة  حتتسب 
احملاسبة عن احملول إلى االحتياطي القانوني.

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
حتتسب املجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 لعام 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بنسبة 
%2.5 من الربح اخلاضع للضريبة للسنة. عند حتديد الربح اخلاضع للضريبة، يتم خصم الربح من الشركات الزميلة والتابعة 
التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات املدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة 

الوطنية.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
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الزكاة 
حتتسب املجموعة حصة الزكاة بنسبة %1 من ربح املجموعة وفقاً ملتطلبات قرار وزارة املالية رقم 58 لسنة 2007 الذي يسري 

اعتباًرا من 10 ديسمبر 2007. 

األرصدة لدى البنوك والنقد
تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في بيان املركز املالي املجمع من النقد لدى البنوك وفي الصندوق واللذين يتعرضان ملخاطر 

غير جوهرية من حيث التغيرات في القيمة. 

األدوات املالية - التحقق املبدئي والقياس الالحق
 

(1( املوجودات املالية

التحقق املبدئي والقياس
أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  "موجودات  كـ   39 الدولي  احملاسبة  معيار  نطاق  املالية ضمن  املوجودات  تصنف 
اخلسائر، أو قروض ومدينني، أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق، أو موجودات مالية متاحة للبيع، أو كمشتقات مصنفة 

كأدوات تغطية في تغطية فعالة، وفقاً ملا هو مناسب. حتدد املجموعة تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 
تدرج كافة املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف املتعلقة مباشرة باملعاملة في حالة االستثمارات غير املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

إن مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار زمني يتحدد وفقاً للوائح أو العرف السائد 
في السوق )املتاجرة بالطريقة االعتيادية( تسجل في تاريخ املتاجرة، أي التاريخ التي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو بيع األصل.

تشمل املوجودات املالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد واملدينني.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كما يلي:

قروض ومدينون 
متثل القروض واملدينني موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها وغير مدرجة في سوق نشط. بعد 
القياس املبدئي، يتم قياس مثل هذه املوجودات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي املعدل خلسائر 

انخفاض القيمة، إن وجدت. تدرج اخلسائر الناجتة من انخفاض القيمة في بيان الدخل املجمع.

عدم التحقق 
ال يتم حتقق أصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة أو حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

Ă   .تنتهي احلقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل
Ă    تقوم املجموعة بتحويل حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية املستلمة

بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر مبوجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر 
واملزايا اجلوهرية لألصل أو )ب( لم تقم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لألصل ولكنها 

فقدت السيطرة على األصل. 
القبض والدفع ولم  أو تدخل في ترتيبات  النقدية من أصل ما  التدفقات  عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها في استالم 
تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، يتحقق األصل مبقدار استمرار 
سيطرة املجموعة على هذا األصل. في هذه احلالة، تقوم املجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل احملول 
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األدوات املالية - التحقق املبدئي والقياس الالحق )تتمة(
(1( املوجودات املالية )تتمة(

عدم التحقق )تتمة(
وااللتزام املرتبط به على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو احلد األقصى 
للمقابل الذي قد ينبغي على املجموعة سداده أيهما أقل.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصال ماليا أو مجموعة 
موجودات مالية قد انخفضت قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل موضوعي 
ويكون حلدث  املبدئي لألصل )"حدث خسارة" متكبدة(  التحقق  بعد  أكثر  أو  واحد  لوقوع حدث  نتيجة  القيمة  انخفاض  على 
اخلسارة تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية ميكن تقديره بصورة موثوق 
منها. قد تتضمن أدلة االنخفاض في القيمة ما يشير إلى أن املقترضني أو مجموعة املقترضني تواجه صعوبات مالية كبيرة أو 
تعثر أو اإلهمال أو عدم االلتزام بسداد األرباح أو املدفوعات األساسية أو احتمال إشهار اإلفالس أو ترتيبات إعادة التنظيم 
املالية األخرى وعندما تشير البيانات امللحوظة إلى انخفاض ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات 

في املتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بحاالت التعثر.

(2( املطلوبات املالية
التحقق املبدئي والقياس

األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية مدرجة  39 كمطلوبات  الدولي  املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة  املطلوبات  تصنف 
واخلسائر أو قروض وسلف أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، وفقاً ملا هو مناسب. حتدد الشركة األم تصنيف 

مطلوباتها املالية عند التحقق املبدئي. 
تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف املتعلقة مباشرًة باملعاملة في حالة السلف.

تشمل املطلوبات املالية لدى املجموعة األرصدة الدائنة واملصروفات املستحقة ودائني التمويل اإلسالمي.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات املالية على تصنيفها كما يلي:

دائنون ومصروفات مستحقة 
يتم قيد األرصدة الدائنة واملصروفات املستحقة عن مبالغ ستدفع في املستقبل لقاء بضائع أو خدمات مت تسلمها، سواء صدرت 

بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.

دائنون مبوجب متويل إسالمي
دائنو  يدرج  وتأجير.  إجارة  اتفاقيات  املؤجل ملوجودات مشتراة مبوجب  الدفع  املستحق على أساس  املبلغ  اإلجارة  دائنو  ميثل 

اإلجارة بإجمالي احلد األدنى ملدفوعات التأجير املستحقة بالصافي بعد أي تكاليف مؤجلة. 
ميثل دائنو تورق املبالغ املستحقة على أساس التسوية املؤجلة للسلع املشتراة مبوجب ترتيبات تورق. يدرج دائنو تورق مبجمل مبلغ 

األرصدة الدائنة ناقصاً الربح املستحق املؤجل.

عدم التحقق
 يتم عدم حتقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو تعديل شروط االلتزام املالي احلالي 
بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في القيم 

الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل املجمع.
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مقاصة األدوات املالية
يتم إجراء مقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع فقط إذا كان هناك 
حق قانوني حالي ملزم ملقاصة املبالغ املسجلة وتوجد نية لتسوية تلك املبالغ على أساس الصافي أو حتقيق املوجودات وتسوية 

املطلوبات في آن واحد.  

عقارات للمتاجرة
يتم قياس العقارات للمتاجرة مبدئًيا بالتكلفة. الحًقا للتحقق املبدئي، يتم إدراج العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة 

املمكن حتقيقها احملددة على أساس إفراداي، أيهما أقل.
تشتمل التكلفة على تكلفة شراء العقار والتكاليف األخرى املتكبدة فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير العقار حتى يتم جتهيزه باحلالة 

الالزمة إلمتام عملية البيع.
اإلجناز  حتى  التكاليف  ناقصاً  لألعمال،  الطبيعي  السياق  في  املقدر  البيع  سعر  إلى  حتقيقها  املمكن  القيمة  صافي  يستند 

والتكاليف املقدرة إلمتام عملية البيع.

استثمار في شركة زميلة 
يتم احملاسبة عن استثمار املجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية. إن الشركة الزميلة هي تلك التي متارس 

عليها الشركة تأثيراً ملموساً. 
تغيرات ما بعد  بالتكلفة زائداً  املالي املجمع  بيان املركز  الزميلة في  امللكية، يدرج االستثمار في الشركة  لطريقة حقوق  وفقاً 
احليازة في حصة املجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة املدرجة 

في الدفاتر لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة منفصلة لغرض حتديد أي انخفاض في القيمة.
يعكس بيان الدخل املجمع حصة املجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. في حالة تسجيل أي تغيير مباشرة في اإليرادات 
الشاملة األخرى للشركة الزميلة، تقوم املجموعة بتسجيل حصتها في هذا التغيير وتفصح عنه، متى أمكن ذلك، في اإليرادات 
الشاملة األخرى. يتم استبعاد األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة والشركة الزميلة مبا يتناسب 

مع حصة املجموعة في الشركة الزميلة.
تدرج حصة املجموعة في أرباح الشركة الزميلة في مقدمة بيان الدخل املجمع. وهذا ميثل الربح بعد الضرائب واحلصص غير 
املسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. يتم إعداد البيانات املالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقارير املالية للمجموعة، 

ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت لكي تصبح السياسات احملاسبية متسقة مع تلك التي تستخدمها املجموعة. 
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما إذا كان من الضروري قيد أية خسارة اضافية من االنخفاض في قيمة 
على  موضوعي  دليل  يوجد  كان  إذا  ما  مالية  تقارير  كل  تاريخ  في  املجموعة  الزميلة. حتدد  الشركة  في  املجموعة  استثمار 
االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة، وفي هذه احلالة، حتتسب املجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بني 

املبلغ املمكن استرداده للشركة الزميلة والقيمة املدرجة في الدفاتر للشركة الزميلة ويدرج املبلغ ضمن بيان الدخل املجمع.

العادلة.  لقيمته  وفقاً  متبقي  استثمار  أي  وتسجيل  بقياس  املجموعة  تقوم  الزميلة،  الشركة  على  امللموس  التأثير  فقدان  عند 
العادلة لالستثمار املتبقي  التأثير امللموس والقيمة  تدرج أي فروق بني القيمة املدرجة في الدفاتر للشركة الزميلة عند فقد 

واملتحصالت من البيع في بيان الدخل املجمع.

عقارات استثمارية
تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة. تتضمن القيمة املدرجة في الدفاتر تكلفة استبدال جزء 
من العقار االستثماري احلالي وقت تكبد التكلفة فيما لو مت استيفاء معايير التحقق وتستثنى من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية 
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عقارات استثمارية )تتمة(
للعقار االستثماري. الحقاً للتحقق املبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة مبا يعكس ظروف السوق في تاريخ 
التقارير املالية. تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان الدخل املجمع 
في السنة التي تنشأ فيها. يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقارات مستقلني باستخدام 

أساليب تقييم معروفة.
يتم عدم حتقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال 
يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. إن أي أرباح أو خسائر ناجتة من استبعاد أو بيع العقار االستثماري يتم تسجيلها 

في بيان الدخل املجمع في سنة االستبعاد أو البيع.

تتم التحويالت إلى العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار استثماري إلى 
عقار يشغله مالك، فإن التكلفة املقدرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االستخدام. إذا حتول العقار الذي 
يشغله مالك إلى عقار استثماري، فإن املجموعة تقوم باحملاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة املبينة في عقار ومعدات حتى 

تاريخ تغير االستخدام.

عقارات قيد اإلنشاء
تدرج العقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القيمة. إن التكاليف هي تلك املصروفات املتكبدة من قبل املجموعة 

واملتعلقة بصورة مباشرة بإنشاء األصل.

إن القيمة املدرجة في الدفاتر للعقارات قيد اإلنشاء يتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات 
في الظروف إلى أن القيمة املدرجة في الدفاتر قد ال ميكن استردادها. فإذا ما ظهر هذا املؤشر وفي حالة جتاوز القيم الدفترية 

للمبلغ املقدر املمكن استردادها، يتم تخفيض املوجودات إلى مبلغها املمكن استرداده.

عقار  ومعدات 
التاريخية  التكلفة  تتضمن  القيمة.  في  انخفاض  وأي  املتراكم  االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  واملعدات  العقار  يدرج 

املصروفات املتعلقة مباشرًة بحيازة البنود.
 تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة املدرجة في الدفاتر لألصل أو تدرج كأصل منفصل حسبما هو مالئم، فقط عندما يكون 
من احملتمل أن تتدفق إلى املجموعة املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند وميكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق فيها.

 تدرج تكاليف كافة اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل املجمع خالل السنة املالية التي مت تكبدها فيها.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لألثاث والتركيبات واملعدات واملقدرة بعدد 

3 سنوات.

يتم مراجعة القيم الدفترية للعقار واملعدات لغرض حتديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 
عدم إمكانية استرداد القيمة املدرجة في الدفاتر. فإذا ما ظهر مثل ذلك املؤشر، وإذا كانت القيم املدرجة في الدفاتر تتجاوز 

املبلغ املقدر املمكن استرداده، تخفض املوجودات إلى مبلغها املمكن استرداده.
يتم رسملة املصروفات املتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود العقار واملعدات التي يتم احملاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب 
القيمة املدرجة في الدفاتر للجزء املستبدل. ويتم رسملة املصروفات الالحقة األخرى فقط عندما حتقق زيادة املنافع االقتصادية 

املستقبلية لبند العقار واملعدات املتعلق بها. ويتم تسجيل كافة املصروفات األخرى في بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
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أسهم اخلزينة
يتم احملاسبة عن األسهم اخلاصة بالشركة األم كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم اخلزينة تسجل األرباح في حساب 
منفصل غير قابل للتوزيع في حقوق امللكية )احتياطي أسهم خزينة(. كما يتم حتميل أية خسائر محققة على نفس احلساب في 
حدود الرصيد الدائن في ذلك احلساب، ويتم حتميل أية خسائر إضافية على األرباح احملتفظ بها ثم االحتياطيات. تستخدم 
األرباح احملققة الحقاً من بيع أسهم اخلزينة أوالً ملقاصة أي خسائر مسجلة سابقاً في االحتياطيات ثم األرباح احملتفظ بها ثم 
حساب احتياطي أسهم اخلزينة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية عن أسهم اخلزينة. ويؤدي إصدار أسهم املنحة 

إلى زيادة عدد أسهم اخلزينة بشكل متناسب وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

تقدم املجموعة مكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيها. إن استحقاق هذه املكافأة يستند عادة إلى الراتب النهائي للموظف وطول مدة 
اخلدمة وإلى إمتام احلد األدنى من فترة اخلدمة. إن التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على 

مدى فترة اخلدمة. 
بالنسبة للموظفني الكويتيني، تقوم الشركة األم بتقدمي االشتراكات إلى التأمينات االجتماعية حتتسب من رواتب املوظفني. إن 

التزامات الشركة األم محددة بهذه االشتراكات والتي حتمل كمصروفات عند استحقاقها.

العمالت األجنبية 
يتم عرض البيانات املالية املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو أيًضا العملة الرئيسية للشركة األم. حتدد كل شركة تابعة 

للمجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود املتضمنة في البيانات املالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. 

(1) املعامالت واألرصدة
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات املجموعة بعملتها الرئيسية ذات الصلة وفقاً ألسعار الصرف 

الفورية للعملة الرئيسية بتاريخ تأهل املعاملة للتحقق ألول مرة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرئيسية بأسعار الصرف الفورية في تاريخ التقارير 

املالية.
تسجل الفروق الناجتة من تسوية أو حتويل البنود النقدية في بيان الدخل املجمع، باستثناء البنود النقدية املصنفة كجزء من 
تغطية صافي استثمار املجموعة في شركة أجنبية. يتم تسجيل هذه الفروق في اإليرادات الشاملة األخرى حتى يتم بيع صافي 

االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف املبلغ املتراكم إلى بيان الدخل املجمع.
إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 
املعامالت املبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار 

الصرف كما في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

(2) شركات املجموعة
تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  الكويتي  الدينار  إلى  األجنبية  للعمليات  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل  التجميع،  عند 
التقارير املالية، وحتول بيانات الدخل لتلك الشركات وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت. تدرج فروق حتويل 
العمالت األجنبية الناجتة من التحويل ألغراض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع شركة أجنبية، يدرج بند 

اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بالشركة األجنبية احملددة ضمن بيان الدخل املجمع. 

موجودات ومطلوبات طارئة
ال يتم إدراج املطلوبات الطارئة ضمن بيان املركز املالي املجمع بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق املوارد املتضمنة 
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ملنافع اقتصادية إلى خارج الشركة أمراً مستبعداً.
ال يتم إدراج املوجودات الطارئة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية إلى 

الشركة أمراً محتماًل.

عقود التأجير
عقود التأجير حيث تكون املجموعة مستأجًرا

يتم رسملة عقود التأجير التمويلي التي تقوم فيها املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا املرتبطة مبلكية البند املؤجر في بداية 
عقد التأجير وفًقا للقيمة العادلة لألصل املؤجر، أو يتم رسملتها بالقيمة احلالية للحد األدنى من دفعات التأجير إذا كانت أقل. 
يتم توزيع مدفوعات التأجير بني مصروفات التمويل وخفض التزام التأجير بحيث يتم حتقق معدل ثابت من الربح على الرصيد 

املتبقي من االلتزام. حتمل مصروفات التمويل كتكاليف متويل في بيان الدخل املجمع.
يتم استهالك املوجودات املؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. على الرغم من ذلك في حالة عدم التأكد بصورة معقولة من 
حصول املجموعة على امللكية بحلول نهاية عقد التأجير، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة 

عقد التأجير، أيهما أقصر.
تتحقق مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

التأجير. 

عقود التأجير حيث تكون املجموعة مؤجًرا
إن عقود التأجير التي تقوم املجموعة مبوجبها بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل هي عقود تأجير مالية ويتم 

هيكلتها في شكل مديني إجارة.
إن عقود التأجير التي ال تقوم املجموعة مبوجبها بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل تصنف كعقود تأجير تشغيلي. 
تدرج إيرادات عقود التأجير التشغيلي كجزء من إيرادات التأجير املستلمة في بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت 

على مدى فترة عقد التأجير. تدرج اإليجارات احملتملة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

معلومات القطاع
إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة حيث يقدم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقدم منتجات أو خدمات ضمن بيئة 

اقتصادية محددة )قطاع جغرافي( ويتعرض ملخاطر ومنافع مختلفة عن غيره من القطاعات األخرى.

3. األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة

إن إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املدرجة 
لإليرادات واملصروفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير املالية. ومع ذلك، فإن عدم 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات ميكن أن يؤدي إلى نتائج قد تستوجب معها إجراء تعديل مادي على القيمة املدرجة في 

الدفاتر لألصل أو االلتزام املتأثر في املستقبل. 
إن اإلفصاحات األخرى املتعلقة بتعرض املجموعة للمخاطر وأوجه عدم التأكد تتضمن ما يلي:

Ă   .7 إفصاحات حتليل احلساسية إيضاح
Ă   .14 إدارة املخاطر املالية والسياسات إيضاح
Ă   .15 إدارة رأس املال إيضاح

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
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3. األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة )تتمة(
األحكام

في إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة األحكام اجلوهرية التالية، بخالف تلك التي تتطلب تقديرات، 
والتي لها التأثير األكثر جوهرية على املبالغ املسجلة في البيانات املالية املجمعة:

دمج األعمال
تقوم املجموعة بحيازة شركات تابعة متتلك عقارات. في تاريخ احليازة، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كانت احليازة متثل حيازة 
لألعمال أم ال. تقوم املجموعة باحملاسبة عن احليازة كدمج لألعمال عندما يتم حيازة مجموعة متكاملة من األنشطة باإلضافة 
إلى العقار. وملزيد من التحديد، يتم التركيز على املدى الذي عنده يتعني اتخاذ إجراءات جوهرية، السيما اخلدمات اإلضافية 
املقدمة من قبل الشركة التابعة )أي الصيانة والنظافة واألمن وحفظ الدفاتر واخلدمات الفندقية... إلخ(. تتحدد أهمية أي 

إجراء بالرجوع إلى إرشادات معيار احملاسبة الدولي 40 حول اخلدمات اإلضافية.

عندما ال متثل حيازة الشركات التابعة حيازة أعمال، يتم احملاسبة عنها كحيازة مجموعة من املوجودات واملطلوبات. يتم توزيع 
تكلفة احليازة على املوجودات واملطلوبات التي مت حيازتها استناداً إلى قيمها العادلة النسبية وال يتم حتقق الشهرة عنها.

تصنيف العقارات
يتعني على إدارة املجموعة اتخاذ قرار بشأن حيازة العقار املطور والعقار قيد التطوير لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار 

للمتاجرة أو عقار استثماري أو عقار ومعدات.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي. 

أو  الرأسمالية  قيمته  رفع  أو  تأجيره  من  إيرادات  لتحقيق  حيازته  مت  إذا  استثماري  كعقار  العقار  بتصنيف  املجموعة  وتقوم 
الستخدامات مستقبلية غير محددة.

تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار ومعدات عندما يتم حيازتها لإلشغال من قبل املالك.

انخفاض قيمة األرصدة املدينة
يتم تقدير املبلغ املمكن حتصيله من األرصدة املدينة عندما يعد حتصيل املبلغ بالكامل أمراً غير محتمل. يتم هذا التقدير على 
املبالغ غير  لكل مبلغ من  بالنسبة  التقييم بصورة مجموعة  يتم  بينما  املبالغ اجلوهرية،  لكل مبلغ من  بالنسبة  إفرادي  أساس 
اجلوهرية والتي مر تاريخ استحقاقها دون حتصيلها ويتم احتساب مخصص لها حسب طول فترة التأخير استناداً إلى معدالت 

االسترداد التاريخية.

التقديرات واالفتراضات 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باملصادر املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
للموجودات  الدفاتر  في  املدرجة  القيم  على  مادي  تعديل  إجراء  تتطلب  جوهرية  مخاطرة  على  تنطوي  والتي  املالية  التقارير 

واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة:

من  عدد  هناك  جوهرًيا.  تقديرا  يتطلب  مسعرة  غير  أسهم  في  الستثمارات  اخلصم  وعوامل  النقدية  التدفقات  حتديد  إن 
االستثمارات التي يتعذر حتديد هذا التقدير بصورة موثوق منها. ونتيجة لذلك، يتم إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة ناقًصا 

انخفاض القيمة.

قياسات القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس بعض األدوات املالية واملوجودات غير املالية كالعقار االستثماري بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقارير 
مالية. كما يتم اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة في البيانات املالية. تعرف القيمة 
العادلة بأنها السعر املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بني املشاركني في السوق في تاريخ 

القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام:
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3. األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة )تتمة(
األحكام )تتمة(

قياسات القيمة العادلة )تتمة(

Ă   ،في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام
Ă   .في ظل غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام

يجب أن تتمكن املجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة في تاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة 
ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي من املمكن للمشاركني في السوق استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، 
بافتراض أن املشاركني في السوق سيعملون ملصلحتهم االقتصادية املثلى. يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية 
قدرة املشاركني في السوق على حتقيق منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه 

إلى مشارك آخر في السوق من احملتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.

تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع تعظيم االعتماد على 
املدخالت امللحوظة ذات الصلة واحلد من استخدام املدخالت غير امللحوظة اجلوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى 1 - األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة؛
املستوى 2 - أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
املستوى 3 - أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة غير ملحوًظ. 

بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة في البيانات املالية املجمعة على أساس متكرر، حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت 
قد حدثت بني مستويات اجلدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية 

بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية. 
يتضمن اإليضاح 16 حتليل القيم العادلة للعقارات االستثمارية.

4 .  ربحية السهم األساسية واملخففة

حتتسب ربحية السهم األساسية واملخففة عن طريق قسمة ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
ناقًصا أسهم اخلزينة.

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

810,059772,980ربح السنة

370,000,000370,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )باستثناء أسهم اخلزينة(

2.09 فلس2.19 فلسربحية السهم األساسية واملخففة

بسبب شطب اخلسائر  املال  رأس  انخفاض  ملراعاة   2015 ديسمبر   31 في  املنتهية  للفترة  السهم  ربحية  احتساب  تعديل  مت 
املتراكمة )إيضاح 10(.
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5. عقارات للمتاجرة

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

3,501,0273,817,102القيمة املدرجة بالدفاتر في 1 يناير

2,260,255-إضافة 

(1,070,522)(69,776)استبعادات

(1,505,808)-حتويل إلى عقارات استثمارية )إيضاح 7(

3,431,2513,501,027القيمة املدرجة بالدفاتر في  31 ديسمبر

خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، قامت املجموعة ببيع بعض عقارات للمتاجرة ذات قيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ 
68,873 دينار كويتي )2015: 1,336,117 دينار  دينار كويتي( لقاء مقابل مببلغ  دينار كويتي )2015: 1,070,522   69,776
كويتي(، مما نتج عنه خسارة بيع عقار للمتاجرة مببلغ 903 دينار كويتي )2015: ربح من بيع عقارات للمتاجرة 265,595 دينار 

كويتي( مسجل في بيان الدخل املجمع.

6. استثمار في شركة زميلة
لدى املجموعة االستثمار التالي في شركة زميلة:

حصة امللكية كما بلد التأسيساسم الشركة
األنشطة الرئيسيةفي 31 ديسمبر

% 2016% 2015
شركة املدار الذهبية ذ.م.م. 

-24%اململكة العربية السعودية)"املدار"( 
شراء وبيع وتأجير واستئجار 

العقارات واألراضي

فيما يلي احلركة في القيمة املدرجة بالدفاتر لالستثمار في الشركة الزميلة:

2016
دينار كويتي 

5,572,043حيازة استثمار في شركة زميلة *

(13,311)حصة في النتائج

103,100تعديل حتويل عمالت أجنبية

5,661,832في 31 ديسمبر
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6. استثمار في شركة زميلة )تتمة(
فيما يلي معلومات مالية موجزة عن استثمار املجموعة في شركتها الزميلة في 31 ديسمبر 2016:

2016
دينار كويتي 

282,686موجودات متداولة

32,777,076موجودات غير متداولة

(1,212,383)مطلوبات متداولة

(8,256,411)مطلوبات غير متداولة

23,590,968حقوق امللكية

%24نسبة ملكية الشركة

5,661,832حصة الشركة في حقوق امللكية

 فيما يلي عرض موجز لبيان الدخل للشركة الزميلة:

من تاريخ احليازة
إلى 31 ديسمبر 2016

دينار كويتي

71,263إيرادات تأجير

(48,135)مصروفات إدارية

(78,592)تكاليف موظفني

(55,464)خسارة السنة

%24نسبة ملكية الشركة

(13,311)حصة الشركة في اخلسارة

شركة  في  استثمار  حيازة  مقابل  مقدًما  الدفعة  تصنيف  املجموعة  أعادت   ،2016 ديسمبر   31 في  املنتهية  السنة  * خالل 
املدار الذهبية ذ.م.م. شركة املدار الذهبية ذ.م.م. )"املدار"( وهي شركة مت تأسيسها في اململكة العربية السعودية من مدينون 
ومدفوعات مقدًما ذات قيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ 6,100,142 دينار كويتي إلى استثمار في شركة زميلة نظًرا لالنتهاء من 
اإلجراءات القانونية املتعلقة بشركة املدار خالل السنة احلالية ومتارس املجموعة حالًيا تأثيًرا ملموًسا على عمليات الشركة 
وعملية اتخاذ القرارات لديها. وحيث إنه مت حتديد القيمة العادلة لالستثمار في تاريخ احليازة مببلغ 5,572,043 دينار كويتي، 

سجلت املجموعة خسارة انخفاض في القيمة مببلغ 528,099 دينار كويتي في بيان الدخل املجمع.
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7. عقارات استثمارية

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

47,785,19344,165,598القيمة املدرجة بالدفاتر في 1 يناير 

4,191,5003,468,323إضافات 

(1,736,680)-استبعادات

(179,401)(3,195)خسارة غير محقق من إعادة القياس وفقًا للقيمة العادلة 

1,505,808-حتويل من عقارات للمتاجرة )إيضاح 5(

167,908561,545صافي ربح حتويل عمالت أجنبية

52,141,40647,785,193القيمة املدرجة بالدفاتر في 31 ديسمبر

خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، قامت املجموعة بشراء عقارين بالكويت لقاء إجمالي مقابل نقدي مببلغ 4,191,500 
دينار كويتي )2015: قامت املجموعة بشراء عقارين باململكة العربية السعودية لقاء مقابل مببلغ 3,468,323 دينار كويتي(.

24,041،659 دينار كويتي  العادلة  تبلغ قيمتها  التي  العقارات االستثمارية  31 ديسمبر 2016، مت االحتفاظ ببعض  كما في 
(2015: 20,143,945 دينار كويتي( مبوجب اتفاقية دائني إجارة )إيضاح 9(. 

مت حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مببلغ 52,141,406 دينار كويتي )2015: 46,274,238 دينار كويتي( استناداً 
إلى تقييمات مت احلصول عليها من قبل اثنني من املقيمني املستقلني املتخصصني في تقييم هذه األنواع من العقارات. أحد 
هذين املقيمني هو بنك محلي استخدم طريقة العائد لبعض العقارات في تقييم العقارات االستثمارية احمللية؛ إلى جانب تطبيق 
طريقة جتمع بني طريقة املقارنة السوقية لألرض وطريقة التكلفة ناقصاً االستهالك للمبنى من أجل العقارات االستثمارية. 
العائد.  طريقة  باستخدام  االستثمارية  العقارات  بتقييم  قام  حيث  السمعة،  طيب  معتمد  محلي  مقيم  فهو  اآلخر  املقيم  أما 
وألغراض التقييم، اختارت املجموعة القيمة األقل من بني هذين التقييمني وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق رأس املال. يتم تصنيف 
كافة العقارات االستثمارية ضمن املستوى 3 باجلدول الهرمي للقيمة العادلة. يوضح اجلدول أعاله احلركة في القيمة العادلة 

للعقارات االستثمارية.

فيما يلي االفتراضات الهامة املستخدمة في التقييمات:

دول مجلس التعاون الكويت2016
اخلليجي

1,844683سعر السوق املقدر لألرض )للمتر املربع( )دينار كويتي(

399270تكاليف اإلنشاء )للمتر املربع( )دينار كويتي(

84متوسط اإليجار الشهري )للمتر املربع( )دينار كويتي(

%8.5%8.8معدل العائد

%18.7%22.6معدل األماكن الشاغرة

دول مجلس التعاون الكويت2015
اخلليجي

1,934683سعر السوق املقدر لألرض )للمتر املربع( )دينار كويتي(

400273تكاليف اإلنشاء )للمتر املربع( )دينار كويتي(

74متوسط اإليجار الشهري )للمتر املربع( )دينار كويتي(

%8.4%7.5معدل العائد

%27.8%25.6معدل األماكن الشاغرة
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016

7. عقارات استثمارية )تتمة(
حتليل احلساسية 

يعرض اجلدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في أهم االفتراضات املتعلقة بتقييم العقار االستثماري. 

التغيرات في افتراضات 2016
التقييم

الكويت
دينار كويتي

دول مجلس 
التعاون اخلليجي

دينار كويتي
1,088,250447,676%5سعر السوق املقدر لألرض 

1,673,800853,887%5متوسط اإليجار 

1,594,095813,226%5معدل العائد 

1,673,800853,887%5معدل الشغور 

2015
الكويت

دينار كويتي

دول مجلس 
التعاون اخلليجي

دينار كويتي
947,900447,981%5سعر السوق املقدر لألرض 

1,454,230859,482%5متوسط اإليجار 

1,384,981818,554%5معدل العائد 

1,454,230859,482%5معدل الشغور 

8. دائنون ومصروفات مستحقة

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

109,049-    مبالغ دائنة ومحتجزات للمقاولني

179,498168,420دفعات إيجار مقدًما من مستأجرين

184,265148,800تأمينات مستردة

370,062433,603دائنون آخرون

733,825859,872
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016

9. دائنو متويل إسالمي

إجارة2016
دينار كويتي 

تورق
دينار كويتي 

اإلجمالي
دينار كويتي 

20,217,4466,366,11126,583,557مجمل املبلغ 

(2,188,741)(421,677)(1,767,064)ناقصًا: الربح املؤجل

18,450,3825,944,43424,394,816

2015
إجارة

دينار كويتي
تورق

دينار كويتي 
اإلجمالي

دينار كويتي

17,697,7706,464,72824,162,498مجمل املبلغ 

(2,475,059)(91,673)(2,383,386)ناقصًا: الربح املؤجل

15,314,3846,373,05521,687,439

متثل أرصدة التمويل اإلسالمي الدائنة تسهيالت مت احلصول عليها من مؤسسات مالية إسالمية وحتمل معدل ربح تقريًبا 
بنسبة تتراوح من %2.25 إلى %3 (2015: %3) سنوًيا فوق معدل اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي.

مت ضمان أرصدة التمويل اإلسالمي الدائنة مببلغ 17,112,500 دينار كويتي )2015: 14,000,000 دينار كويتي( بالعقارات 
االستثمارية مببلغ 24,041,659 دينار كويتي )2015: 20,143,945 دينار كويتي( )إيضاح 7(.

10. رأس املال واجلمعية العمومية السنوية واالحتياطيات
أ ( رأس املال واجلمعية العمومية السنوية

يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع نقدا بالكامل في 31 ديسمبر 2016 من 370,000,000 سهم بقيمة 100 فلس 
لكل سهم )2015: 384,462,560 سهم( مدفوعة نقًدا.

في 16 يونيو 2016، مت تعديل السجل التجاري رقم 34993 للشركة األم لكي يعكس قرار اجلمعية العمومية غير العادية الصادر 
في اجتماعها املنعقد بتاريخ 10 مايو 2016 بشأن شطب جزء من اخلسائر املتراكمة للشركة األم كما في 31 ديسمبر 2015 

مببلغ 1,446,256 دينار كويتي مقابل رأس املال. 

2015، مت اعتماد قرار  2 نوفمبر  العادية ملساهمي الشركة األم في اجتماعها املنعقد في  العمومية السنوية  خالل اجلمعية 
الشطب اجلزئي للخسائر املتراكمة للشركة األم كما في 30 يونيو 2015 مببلغ 8,241,012 دينار كويتي  مقابل عالوة إصدار 

األسهم واالحتياطي العام واالحتياطي القانوني مببلغ 47,418
2,793,231 دينار كويتي و3,640,756 دينار كويتي على التوالي.
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10. رأس املال واجلمعية العمومية السنوية واالحتياطيات )تتمة(
أ ( رأس املال واجلمعية العمومية السنوية )تتمة(

اقترح مجلس اإلدارة  في اجتماعه املنعقد بتاريخ 16 يناير 2017 عدم توزيع أرباح للسنة املنتهية في 31 ديسمبر  2016. هذا 
االقتراح خاضع للموافقة عليه من قبل اجلمعية العمومية العادية السنوية للمساهمني.

ب( االحتياطيات

االحتياطي القانوني
وفقاً ملتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، ينبغي حتويل نسبة %10من ربح السنة للمجموعة قبل حصة 
إلى حساب  املرحلة،  املتراكمة  اخلسائر  مقاصة  وبعد  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
أو متجاوًزا  االحتياطي القانوني. يجوز للمجموعة اتخاذ قرار بوقف هذه التحويالت السنوية عندما يكون االحتياطي معادالً 

لنسبة %50 من رأس املال املدفوع.

إن توزيع االحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتوزيعات أرباح بنسبة %5 من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح 
فيها األرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد.

االحتياطي العام
للتقدم  الكويت  %10من ربح املجموعة قبل حصة مؤسسة  ينبغي حتويل نسبة  النظام األساسي للشركة األم،  ملتطلبات  وفقاً 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة وبعد مقاصة اخلسائر املتراكمة املرحلة، إلى حساب االحتياطي العام. يجوز 
للمجموعة أن تقرر وقف إجراء هذا التحويل بناًء على قرار أعضاء مجلس إدارة املجموعة. ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي 

العام، طاملا اعتمد املساهمون هذا التوزيع خالل اجلمعية العمومية للمساهمني.

11. معامالت مع أطراف ذات عالقة

العليا  االدارة  وموظفي  االدارة  مجلس  وأعضاء  املساهمون  أي  عالقة،  ذات  أطراف  مع  التي متت  تلك  املعامالت  هذه  متثل 
للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو ميارسون عليها تأثيراً ملموساً. تتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط هذه 

املعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
لم يكن هناك أرصدة في نهاية السنة أو معامالت مبرمة مع األطراف ذات عالقة خالل السنة.

فيما يلي مكافآت أعضاء موظفي االدارة العليا:

2016
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي 

354,000330,250مكافأة موظفي اإلدارة العليا

179,842120,417رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

533,842450,667مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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12. التزامات رأسمالية ومطلوبات طارئة

ال يوجد لدى املجموعة التزامات رأسمالية فيما يتعلق باتفاقيات اإلنشاء كما في تاريخ التقارير املالية.

مطلوبات طارئة
في 31 ديسمبر 2016، كان لدى املجموعة مطلوبات طارئة تتمثل في خطاب ضمان مببلغ 4,062,120 دينار كويتي )2015: 

4,833,000 دينار كويتي( وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية. 

13. معلومات القطاعات  

تنقسم أعمال املجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات أعمال بناء على املنتجات واخلدمات التي تقدمها. لدى املجموعة اثنان 
من قطاعات التشغيل القابلة لرفع التقارير عنها كما يلي:

Ă    العقارات بغرض بيعها ضمن سياق العقارات وبناء أو تطوير  العقاري وتتضمن االستثمار واملتاجرة في  أنشطة االستثمار 
األعمال العادي واخلدمات العقارية األخرى املتعلقة بها.

Ă   .أنشطة األسهم واالستثمارات األخرى وتتضمن املشاركة في الصناديق املالية والعقارية وإدارة متطلبات السيولة لدى املجموعة

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016
أنشطة االستثمار 

العقاري
 دينار كويتي

أنشطة األسهم 
واالستثمارات األخرى

دينار كويتي

غير موزعة
 دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,292,595--3,292,595إيرادات القطاع

1,886,243--1,886,243نتائج القطاع

خسارة غير محققة من إعادة قياس عقارات 
(3,195)--(3,195)استثمارية وفًقا للقيمة العادلة

(903)--(903)خسارة محققة من بيع عقارات للمتاجرة

(13,311)-(13,311)-حصة في نتائج شركة زميلة

(528,099)-(528,099)-خسارة انخفاض قيمة 

(530,676)(530,676)--مصروفات غير موزعة  بالصافي

810,059(530,676)(541,410)1,882,145ربح القطاع

58,473,6985,661,83264,55864,200,088موجودات القطاع

766,30625,894,947-25,128,641مطلوبات القطاع

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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13. معلومات القطاعات  )تتمة(

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015
أنشطة  االستثمار 

العقاري
دينار كويتي

أنشطة األسهم 
واالستثمارات األخرى

دينار كويتي

غير موزعة
 دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

2,817,121-    -    2,817,121إيرادات القطاع

1,551,781-    -    1,551,781نتائج القطاع

خسارة غير محققة من إعادة قياس عقارات 
(179,401)-    -    (179,401)استثمارية وفًقا للقيمة العادلة 

265,595-    -    265,595ربح محقق من بيع عقارات للمتاجرة

(864,995)(864,995)-    -    مصروفات غير موزعة  بالصافي

772,980(864,995)-    1,637,975ربح القطاع

138,28460,617,777-    60,479,493موجودات القطاع

632,53723,179,848-    22,547,311مطلوبات القطاع

14. إدارة املخاطر 

متثل املخاطر جزءاً رئيسياً في أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً حلدود 
املخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة املخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار املجموعة في حتقيق األرباح ويتحمل 
كل فرد باملجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق باملسئوليات املنوطة به داخل املجموعة. تتعرض املجموعة ملخاطر 
االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق حيث ينقسم النوع األخير إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية 

ومخاطر أسعار األسهم. 

هيكل إدارة املخاطر 
يتحمل مجلس إدارة الشركة األم بصورة جوهرية املسؤولية عن حتديد ومراقبة املخاطر وعن أسلوب اإلدارة الشامل للمخاطر 

باإلضافة إلى مسؤولية املوافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر. 

اإلدارة التنفيذية
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة بوضع سياسات إدارة مخاطر املجموعة ورفع توصيات إلى مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن تتكبد املجموعة خسارة نتيجة عجز عمالئها أو األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم 
التعاقدية. تقوم املجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على قدر املخاطر الذي تقبل املجموعة حتمله 
لألطراف املقابلة من األفراد وللتركزات اجلغرافية وتركزات قطاعات األعمال، وعن طريق مراقبة االنكشافات فيما يتعلق بهذه 

احلدود.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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14. إدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر االئتمان)تتمة(

فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية األخرى للمجموعة مبا في ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد، ينتج 
للقيمة  للتعرض مساوياً  تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان من عجز الطرف املقابل عن االلتزام وبحيث يكون احلد األقصى 
الدفترية لهذه األدوات. حتد املجموعة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك 

جيدة السمعة.

احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون احتساب أي ضمان وأي تعزيزات ائتمانية أخرى
يوضح اجلدول التالي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املالي املجمع. يتم عرض أقصى حد 

لالنكشاف باملجمل قبل تأثير التخفيف من خالل االستعانة باتفاقيات التقاص والضمانات األساسية )إن وجدت(.

مجمل 
احلد األقصى
لالنكشاف 

2016
 دينار كويتي

مجمل 
احلد األقصى
 لالنكشاف 

2015
 دينار كويتي

2,239,5672,739,640النقد واألرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد في الصندوق(

659,7346,450,131مدينون ومدفوعات مقدما

2,899,3019,189,771إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان

تركزات مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة، قبل احتساب أي ضمان محتفظ به أو تعزيزات ائتمانية أخرى )إن وجدت(، حسب 

املناطق اجلغرافية وقطاعات األعمال التالية:

20162015

الكويت

دول مجلس 
التعاون اخلليجي 

األخرى

اخلدمات 
املصرفية واملالية

دينار كويتي

إنشاءات 
وعقارات

دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية واملالية

دينار كويتي

إنشاءات 
وعقارات

دينار كويتي
أخرى

دينار كويتي
املجموع

دينار كويتي

1,965,16937,49656,6802,059,3452,527,5686,263,25137,5628,828,381

274,398396,982168,576839,956212,072145,7343,584361,390

2,239,567434,478225,2562,899,3012,739,6406,408,98541,1469,189,771

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطـر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بصافي احتياجاتها التمويلية. تنتج مخاطر 

السيولة عن التقلبات في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور. وللحماية 
من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، واالحتفاظ برصيد كاٍف 

للنقد والنقد املعادل واألوراق املالية القابلة للتداول.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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14. إدارة املخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة وإدارة التمويل
حتتفظ املجموعة مبحفظة من املوجودات املتنوعة القابلة للتسويق لها بدرجة عالية والتي يسهل تسييلها في حالة وقوع حدث 

توقف التدفقات النقدية بطريقة غير متوقعة.

حتليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
لقد مت حتديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة املتبقية في تاريخ بيان املركز املالي املجمع إلى تاريخ 
االستحقاق التعاقدي. ويتم مراقبة قائمة االستحقاق من قبل اإلدارة للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية.  إن معلومات 
قوائم استحقاق املطلوبات املالية في نهاية السنة تستند إلى ترتيب السداد التعاقدي غير املخصوم أو إلى تقدير اإلدارة 

لتواريخ البيع املخططة.

كانت قائمة استحقاق املطلوبات املالية غير املخصومة في 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2016
خالل 3 

أشهر
دينار كويتي

3 إلى 6
 أشهر

دينار كويتي

6 إلى 12 
أشهر

دينار كويتي

6 إلى 12 
أشهر

دينار كويتي

سنة إلى 3 
سنوات

دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املطلوبات

دائنون ومصروفات مستحقة )باستثناء 
554,327-    -   554,327-    -    دفعات اإليجار مقدًما من مستأجرين(

1,525,579608,343733,17522,040,8201,675,64026,583,557دائنو متويل إسالمي

1,525,579608,3431,287,50222,040,8201,675,64027,137,884إجمالي املطلوبات

31 ديسمبر 2015
خالل 3 

أشهر
دينار كويتي

3 إلى 6
 أشهر

دينار كويتي

6 إلى 12 
أشهر

دينار كويتي

6 إلى 12 
أشهر

دينار كويتي

سنة إلى 3 
سنوات

دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املطلوبات

دائنون ومصروفات مستحقة )باستثناء دفعات 
691,452-    -    691,452-    -    اإليجار مقدًما من مستأجرين(

560,72797,207460,1588,758,33014,286,07624,162,498دائنو متويل إسالمي

560,72797,2071,151,6108,758,33014,286,07624,853,950إجمالي املطلوبات

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة املوجودات نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف 
العمالت األجنبية سواء نتجت تلك التغيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو اجلهة املصدرة له أو عوامل تؤثر على 

جميع االستثمارات املتاجر بها في السوق.
تدار مخاطر السوق على أساس توزيع املوجودات بصورة محددة مسبقاً على فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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 14. إدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر السوق )تتمة( 

بالنسبة للتوزيع اجلغرافي والتقييم املستمر لظروف السوق واجتاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في 
القيمة العادلة.

أ( مخاطر معدالت األرباح
إن مخاطر معدالت األرباح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية نتيجة للتغيرات في معدالت الربح 
 .)9 أرباح متغيرة )إيضاح  التي حتمل معدالت  اتفاقيات اإلجارة  تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت األرباح على  السوق.  في 

باستثناء ذلك، ال تتعرض املجموعة ألية مخاطر جوهرية أخرى متعلقة مبعدالت األرباح.

يوضح اجلدول التالي حساسية بيان الدخل املجمع للتغيرات احملتملة بصورة معقولة في معدالت األرباح مع االحتفاظ بكافة 
املتغيرات األخرى ثابتة:

الزيادة في
 النقاط
األساسية

التأثير على ربح
السنة

دينار كويتي

2016+/-1%239,620

2015+/-1%213,669

ب(  مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة إحدى األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

تدار مخاطر العمالت األجنبية من قبل إدارة اخلزينة بالشركة األم استناداً إلى احلدود التي يضعها مجلس إدارة الشركة 
األم والتقييم املستمر ملراكز املجموعة املفتوحة واحلركات احلالية واملتوقعة في أسعار الصرف. ترى اإلدارة أن مخاطر تكبد 
خسائر جوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف ال تزيد عن احلد األدنى، ولذلك ال تغطي املجموعة االنكشافات ملخاطر 

العمالت األجنبية. 
فيما يلي التأثير على الربح )بسبب التغير في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية(، نتيجة التغير في أسعار صرف 

العمالت األجنبية، مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة:

20162015

التغير في سعر األسهم
%

التأثير على 
ربح السنة 

بالدينار الكويتي

التغير في سعر األسهم
% 

التأثير على 
ربح السنة 

بالدينار الكويتي

العملة

3287,265-/+3292,957-/+ريال سعودي

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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15. إدارة رأس املال 
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم 

بها وحتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهمون. 
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص املخاطر 
للموجودات األساسية. ولكي يتم احلفاظ على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة 
إلى املساهمني أو رد رأس املال إلى املساهمني أو إصدار أسهم جديدة أو بيع املوجودات لغرض تخفيض الدين. مت إجراء تغييرات 
في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات املستخدمة إلدارة رأس املال خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 

2015 كما هو مفصح عنه في إيضاح 10 حول البيانات املالية املجمعة.
تراقب املجموعة رأس املال باستخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس املال زائًدا صافي الدين. 

تدرج املجموعة دائني التمويل اإلسالمي والدائنني واملصروفات املستحقة )باستثناء الدفعات مقدًما من املستأجرين( ضمن 
صافي الدين ناقًصا األرصدة لدى البنوك والنقد. ميثل راس املال إجمالي حقوق ملكية الشركة األم.

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي 

دائنون ومصروفات مستحقة )باستثناء دفعات اإليجار مقدًما من 
554,327691,452مستأجرين(

24,394,81621,687,439دائنو متويل إسالمي

(2,743,142)(2,241,307)ناقصًا: نقد وأرصدة لدى البنوك 

22,707,83619,635,749صافي الدين

38,305,14137,437,929حقوق امللكية 

61,012,97757,073,678إجمالي رأس املال وصافي الدين

%34% 37معدل اإلقراض 

16.قياسات القيمة العادلة 
فيما يلي مقارنة حسب الفئة للقيم املدرجة بالدفاتر والقيمة العادلة ملوجودات املجموعة:

املستوى 3كما في 31 ديسمبر 2016
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

52,141,40652,141,406عقارات استثمارية

املستوى 3كما في 31 ديسمبر 2015
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

47,785,19347,785,193عقارات استثمارية

خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016، لم يكن هناك أي حتويالت إلى ومن املستوى 3 لقياسات القيمة العادلة.
مت عرض مطابقة املبلغ االفتتاحي واخلتامي للمستوى 3 في اإليضاح 7.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في 31 ديسمبر 2016
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17. حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات
يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. لقد مت حتديد استحقاقات املوجودات واملطلوبات 

على أساس التاريخ املتوقع الستردادها أو سدادها. إن قائمة االستحقاق للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح واخلسائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة تستند إلى تقدير اإلدارة لتسييل 

تلك املوجودات.

إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

خالل سنة واحدة31 ديسمبر 2016
دينار كويتي

سنة إلى
 5 سنوات

دينار كويتي
املجموع

دينار كويتي

املوجودات
2,241,307-2,241,307أرصدة لدى البنوك ونقد 

659,734-659,734مدينون ومدفوعات مقدمًا
3,431,251-3,431,251عقارات للمتاجرة

5,661,8325,661,832-استثمار في شركة زميلة
52,141,40652,141,406-عقارات استثمارية

64,55864,558-عقار ومعدات

6,332,29257,867,79664,200,088إجمالي املوجودات 
املطلوبات

733,825-733,825دائنون ومصروفات مستحقة
2,143,63922,251,17724,394,816دائنو متويل إسالمي

766,306766,306-مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
2,877,46423,017,48325,894,947إجمالي املطلوبات

31 ديسمبر 2015
خالل سنة واحدة

دينار كويتي

سنة إلى
 5 سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املوجودات

2,743,142-    2,743,142أرصدة لدى البنوك ونقد 

6,450,131-    6,450,131مدينون ومدفوعات مقدمًا

3,501,027-    3,501,027عقارات للمتاجرة

47,785,19347,785,193-    عقارات استثمارية

138,284138,284-    عقار ومعدات

12,694,30047,923,47760,617,777إجمالي املوجودات

املطلوبات

859,872-    859,872دائنون ومصروفات مستحقة

870,16220,817,27721,687,439دائنو متويل إسالمي

632,537632,537-    مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1,730,03421,449,81423,179,848إجمالي املطلوبات

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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