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تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

اإلخوة املساهمون..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد،،
أتقــدم إليكــم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء
مجلــس اإلدارة املوقريــن بالتحيــة والتهنئــة بانتهــاء العــام 2015
وكلنــا أم ـ ٌل فــي أن يكــون العــام القــادم عــام خيــر واســتقرار ورخــاء
علــى ربــوع بالدنــا احلبيبــة الكويــت ســيما علــى شــركتنا العزيــزة
«جتــارة» كمــا يســعدني أن أقــدم لكــم التقريرالســنوي لشــركة التجــارة
واالســتثمارالعقاري عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 2015/12/31
والــذي يتضمــن صــورة واضحــة عــن أداء الشــركة ومركزهــا املالــي
خــال العــام املنصــرم.

السادة مساهمينا الكرام:

ليــس مــن املبالغــة القــول إن أقــل مطلــع علــى األحــداث واملجريــات
اليوميــة اســتطاع أن يتلمــس خــال العــام املاضــي الكــم الهائــل مــن
االزمــات االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة التــي أملــت بــدول العالــم
بشــكل عــام ودول اخلليــج بشــكل خــاص حيــث المــس االقتصــاد
والنفــط حدودهمــا الدنيــا بــل وتخطياهــا أحيانــاً.
فقــد بلــغ معــدل ســعر برميــل النفــط الكويتــي أقصــاه عنــد نحــو 60.7
دوالرا أميركيــا للبرميــل فــي مايــو  2015بينمــا بلــغ أدنــاه عنــد نحــو
 31.2دوالرا أميركيــا للبرميــل فــي ديســمبر  ،2015أي أنــه انخفــض
بنحــو  48.6 -فــي املئــة فــي  7أشــهرمما يصــل مبعــدل الســعر نحــو
 48دوالرا للبرميــل لعــام  ،2015مقابــل معدلــه البالــغ نحــو 95
دوالرا للبرميــل فــي  ،2014أي بانخفــاض ملحــوظ بلغــت نســبته
نحــو  49.5 -فــي املئــة.

سوق الكويت لألوراق املالية

اختتــم ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة تعامالتــه علــى تراجــع فــي
مؤشــراته العامــة وذلــك قياســا الــى نهايــة العــام  2014حيــث تراجــع
املؤشــر الســعري مبقــدار  920.6نقطــة بنســبة  % 14.1واملؤشــر
الوزنــي مبقــدار  57.2نقطــة بنســبة  % 13.0ومؤشــر NIC50
مبقــدار  563.6نقطــة بنســبة  % 11.2ومؤشــر كويــت  15مبقــدار
 159.5نقطــة بنســبة  % 15.0وكذلــك احلــال بالنســبة للمتغيــرات
العامــة حيــث انخفــص املعــدل اليومــي لكميــة األســهم املتداولــة
والقيمــة املتداولــة بنســبة  % 19.1و  % 35.2علــى التوالــي ،وبلــغ
املتوســط اليومــي للقيمــة املتداولــة  15.8مليــون دينــار خــال عــام
 2015مقابــل  24.4مليــون دينــار لعــام .2014
لقــد كان عنــوان حركــة الســوق خــال عــام  2015التذبــذب وعــدم
االســتقرار انعكاس ـاً للتأثيــرات الســلبية الناجتــة عــن االنخفاضــات
املتتاليــة ألســعار النفــط واألوضــاع اإلقليميــة ،وتأثيــر ذلــك علــى
االقتصــاد احمللــي بشــكل عــام.

«االســتثماري» أكبــر نســبة تراجــع فــي مؤشــر إجمالــي املبيعــات،
ومتوســط قيمــة الصفقــة ،بينمــا كان «الســكني» هــو األكثــر تراجعــا
فــي مؤشــر العــدد اإلجمالــي للصفقــات ،بينمــا اســتمر القطــاع
االســتثماري رغــم تراجعــه فــي احلفــاظ علــى بعــض الزخــم الــذي
أظهــره خــال شــهر نوفمبــر املاضــي ،مدفوعــاً باألعــداد املتزايــدة
للوافديــن والعائــد االقتصــادي اجليــد نســبياً للعقــارات االســتثمارية
فــي ظــل مســتويات الفائــدة املتدنيــة ،واألداء املتراجــع للبورصــة.
ومبتابعــة مجمــل أداء الســوق خــال  ،2015مقارنــة باملســتويات
القياســية املســجلة في  ،2014اليزال ســوق العقار متماســكا نســبياً،
برغــم التراجعــات التــي شــهدتها مؤشــرات قيمــة املبيعــات وأســعار
العقــار ،آخــذاً بعــن االعتبــار التطــورات االقتصاديــة التــي فرضتهــا
مســتويات أســعار النفــط املتدنيــة ،والتطــورات االقتصاديــة الســلبية
التــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي.

تقرير احلوكمة

فــي إطــار ســعي شــركة جتــارة لتطبيــق أعلــى معاييــر احلوكمــة والتــي
بــدأت فيهــا الشــركة منــذ عــام  2014وحققــت تطــوراً كبيــراً فــي عــام
 ،2015ليقينهــا بــأن تطبيــق احلوكمــة يســاهم فــي حتقيــق الشــركة
لــإدارة الفاعلــة وحتســن اخلدمــات املقدمــة ،ممــا ينعكــس إيجابي ـاً
علــى نتائــج الشــركة ومصداقيتهــا للمســتثمرين.

أعضاء مجلس اإلدارة:

 )1الشيخة  /ياسمني مبارك اجلابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
 )2السيد /طارق فريد العثمان  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
 )3السيد /سعد ناصر فرج  -عضو مستقل
 )4السيد /عبدالوهاب أحمد العوضي  -عضو مستقل
 )5الشيخ /علي عبد اهلل اخلليفة الصباح عضو غير تنفيذي

إجنازات مجلس اإلدارة خالل عام  2015م:

 تطوير السياسات املتطلبة لتطبيق أفضل معايير احلوكمة. حتديــد الصالحيــات واملســؤوليات وتوزيعهــا بحيــث تعكــس التــوازنوالصالحيــات والســلطات بــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
 تطوير سياسة اإلبالغ لتتالءم مع حجم الشركة. تطويــر سياســة املكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارةا لتنفيذ يــة .
 متابعــة تقاريــر املدقــق الداخلــي واخلــروج بتوصيــات لــإداراتاملعنيــة.

السوق العقاري

بلغــت قيمــة مبيعــات العقــار اإلجماليــة نحــو  3.43مليــار دينــار
(عقــود ووكاالت) مقارنــة باملســتويات القياســية املســجلة فــي ،2014
والبالغــة حينهــا  4.86مليــار دينــار ،فــي حــن تراجــع مؤشــر عــدد
الصفقــات املســجلة بنســبة  28فــي املئــة ،ليبلــغ  5955صفقــة فقــط،
مقارنــة بنحــو  8271صفقــة ســجلت خــال .2014
مــن ناحيــة ثانيــة ،تراجــع مؤشــر متوســط قيمــة الصفقــة وللمــرة
األولــى منــذ عــام  ،2012ليبلــغ  577ألــف دينــار ،متراجعــا بنحــو 2
فــي املئــة ،مقارنــة باملتوســط املســجل فــي  ،2014والــذي بلــغ 588
ألــف دينــار.
وفيمــا شــمل التراجــع القطاعــات الرئيســية الثالثــة ،فقــد ســجل
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تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  2015م:
مسلسل

رقم االجتماع

التاريخ

-2

2015/02

2015/04/20

-3

2015/03

2015/04/27

-4

2015/04

2015/07/13

-5

2015/05

2015/09/17

-6

2015/06

2015/10/27

-7

2015/07

2015/11/03

-1

2015/01

2015/03/09

جلان املجلس:

 جلنة التدقيق الداخلي:السيد /سعد ناصر سعيد فرج
عضو
(عضو مشترك مع املخاطر)
السيد /طارق فريد العثمان
عضو
الرئيس الشيخ /علي عبداهلل اخلليفة الصباح
 جلنة إدارة املخاطر:السيد /سعد ناصر سعيد فرج
عضو
(عضو مشترك مع التدقيق)
السيد /طارق فريد العثمان
عضو
الرئيس الشيخ /علي عبداهلل اخلليفة الصباح
 جلنة احلوكمة:السيد /طارق فريد العثمان
عضو
السيد /سعد ناصر سعيد فرج
عضو
(عضو مشترك مع التدقيق)
الرئيس الشيخة /ياسمني مبارك اجلابر األحمد الصباح
(رئيس مجلس اإلدارة)
 جلنة املكافآت:السيد /سعد ناصر سعيد فرج
عضو
السيد /طارق فريد العثمان
عضو
الرئيس الشيخ /علي عبداهلل اخلليفة الصباح
 جلنة الترشيحات:السيد /سعد ناصر سعيد فرج
عضو
السيد /طارق فريد العثمان
عضو
الرئيس الشيخ /علي عبداهلل اخلليفة الصباح

تقرير اإلفصاح:

يوضــح اجلــدول التالــي جميــع املكافــآت التــي أقرتهــا الشــركة ألعضاء
اجلهــاز التنفيذي.
 بلــغ مجمــوع مكافــآت اجلهــاز التنفيــذي مبلــغ  30,000د.ك (فقــطثالثــون ألــف دينــار كويتــي) عــن أدائهــم لعــام .2015

اإلخوة األفاضل،

إخواني..لقــد أثبتــت سياســة الشــركة جناحهــا خــال األعــوام
املاضيــة وذلــك حــن اعتمــدت أســلوباً مميــزاً للحفــاظ علــى قــدرة
الشــركة علــى توفيــر ســيولة نقديــة ،األمــر الــذي مكنهــا مــن إنهــاء
مشــاريعها بالكامــل وحتويلهــا إلــى أصــول مــدرة وواعــدة ،واالنطــاق
نحــو آفــاق إقليمــة خليجيــة لزيــادة االســتثمار فــي هــذه الــدول
حيــث تتوافــر فــرص اســتثمارية جيــدة ،كمــا تابعــت الشــركة تكريــس
جهودهــا للتركيــز علــى النشــاط العقــاري حيــث بلغــت قيمــة األصــول
العقاريــة مــن إجمالــي األصــول مــا نســبته  % 85مقســمة علــى شــكل
أصــول قائمــة مــدرة بنســبة  ، % 92واملتبقــي أصــول يتوقــع أن يتــم
حتويلهــا إلــى أصــول مــدرة وانعــكاس ذلــك علــى البيانــات املاليــة فــي
األعــوام القليلــة املقبلــة.
وعلــى الصعيــد احمللــي أبقــت الشــركة إشــغال البــرج  25فبرايــر
فــي منطقــة شــرق كام ـ ً
ا وهــو الــذي يعــد حالي ـاً مــن أهــم مصــادر
االيــرادات الثابتــه للشــركة ،ويحقــق إيــرادات جيــدة جــداً قياس ـاً مــع
الســوق فــي املنطقــة ،أمــا باقــي عقــارات الشــركة املوزعــة فــي مناطــق
عــدة داخــل الكويــت فمــا زالــت تتمتــع بنســب إشــغال عاليــة وهــي
عقــارات مــدرة وواعــدة ويجــري العمــل علــى تطويرهــا بشــكل مســتمر
لزيــادة نســب عوائدهــا.
أمــا بالنســبة الســتثمارات الشــركة العقاريــه فــي اخلــارج ،فإنهــا
مســتقرة وتســير وفــق مــا يرســم لهــا مــن خطــط مســتقبليه ،كمــا
يجــري العمــل حاليــاً علــى دراســة تطويــر بعضهــا أو بيعهــا وزيــادة
إنتاجيــة البعــض اآلخــر.
هــذا وقــد بلــغ صافــي الربــح عــام  2015مبلــغ  777,980دينــار
كويتــي مقارنــة مــع عــام  2014الــذي بلــغ صافــي الربــح فيــه آنــذاك
 1,820,801دينــار كويتــي ،كمــا حقــق الســهم ربحيــة قدرهــا 2.01
فلــس للســهم فــي عــام  2015مقارنــة بربحيــة قدرهــا  4.75فلــس
للســهم عــام .2014
كما بلغ إجمالي اإليرادات واملصروفات لعام  2015مبلغ 3,350,907
دينــار كويتــي ومبلــغ  2,577,927دينــار كويتــي علــى التوالــي.

وختام ًا..

نــود أن نتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى اجلهازيــن اإلداري والتنفيــذي
للشــركة وجميــع املســئولني والعاملــن فيهــا علــى جهودهــم املخلصــة،
والشــكر موصــول إلــى اإلخــوة األفاضــل أعضــاء هيئــة الرقابــة
الشــرعية والســادة مدققــي احلســابات.
كمــا جنــدد االمتنــان والشــكر إلــى جميــع إخوتنــا املســاهمني الذيــن
منحونــا ثقتهــم ودعمهــم خــال الفتــرة الســابقة ســائلني اهلل أن
يوفقنــا ملــا فيــه مصلحــة الشــركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الشيخة /ياسمني مبارك اجلابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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تقرير هيئة الرقابه الشرعيه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
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إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين  -شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة لشــركة التجــارة
واالســتثمار العقــاري ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة
(يشــار إليهــا معــاً بـــ «املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز
املالــي املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2015وبيانــات الدخــل والدخــل
الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة والتدفقــات النقديــة املجمعــة
للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص السياســات احملاســبية الهامــة
واملعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املجمعة

إن إدارة الشــركة األم هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانات
املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد
بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت بســبب
الغــش أو اخلطــأ.

مسؤولية مراقبي احلسابات

إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة
اســتناداً إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفق ـاً ملعاييــر التدقيــق
الدوليــة التــي تتطلــب منــا االلتــزام باملتطلبــات األخالقيــة وتخطيــط
وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن
البيانــات املاليــة املجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة.
يشــتمل التدقيــق علــى تنفيــذ إجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقيــق
حــول املبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا البيانــات املاليــة املجمعــة.
تســتند اإلجــراءات املختــارة إلــى تقديــر مراقبــي احلســابات ،مبــا فــي
ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة
ســواء كانــت تلــك األخطــاء بســبب الغــش أو اخلطــأ .عنــد تقييــم
تلــك املخاطــر ،يأخــذ مراقبــو احلســابات فــي االعتبــار أدوات الرقابــة
الداخليــة املتعلقــة بإعــداد املجموعة للبيانــات املالية املجمعة والعرض
العــادل لهــا ،وذلــك مــن أجــل وضــع إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين  -شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

الظــروف ،ولكــن ليــس بغــرض التعبيــر عــن رأي حــول فاعليــة أدوات
الرقابــة الداخليــة للمجموعــة .ويشــتمل التدقيــق أيض ـاً علــى تقييــم
مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة وصحــة التقديــرات احملاســبية
التــي أجرتهــا اإلدارة ،وكذلــك تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة
املجمعــة.
باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة
لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.

الرأي

فــي رأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن
جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي للمجموعــة كمــا فــي
 31ديســمبر  2015وعــن أدائهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة
املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلــى حضــرات الســادة المســاهمين -
شــر كة

وليد عبد اهلل العصيمي

سجل مراقبي احلسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

فــي رأينــا أيضــاً إن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتــر محاســبية
منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي
تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات
املاليــة املجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر .وأننــا
قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا
ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة
تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم
 25لســنة  2012والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة،
وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،وأنــه قــد
أجــري اجلــرد وفقـاً لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا
واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  25لســنة
 2012والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة ،أو لعقــد
التأســيس وللنظــام األساســي للشــركة األم خــال الســنة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2015علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً مادي ـاً
علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.

محمد حمد السلطان

مراقب حسابات مرخص رقم  100فئة أ
السلطان وشركاه
عضو مستقل في بيكر تلي العاملية

الكويت  11فبراير 2016
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إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
إيضاحات
إيرادات تأجير
إيرادات خدمات أخرى وإيرادات تشغيل
مصروفات تشغيل عقارات
خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة قياس عقارات استثمارية
بالقيمة العادلة

7

صا الربح من العقارات االستثمارية
أرباح محققة من بيع عقارات للمتاجرة

6

صافي الربح من عقارات للمتاجرة
ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح
خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
ربح بيع شركة تابعة

صافي إيرادات االستثمار
مصروفات إدارية
مخصص انخفاض قيمة مدينني
عكس مخصص دعوى قضائية

ربح التشغيل
تكاليف متويل
ربح حتويل عمالت أجنبية
إيرادات أخرى
ربح بيع عقار ومعدات

ربح السنة قبل حصة الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية

الزكاة
ضريبة دعم العمالة الوطنية

ربح السنة
ربحية السهم األساسية واملخففة

4

2015

دينار كويتي

2014

دينار كويتي

2,681,226
135,895
()323,912

1,554,133
70,506
()449,556

()179,401

28,559

─────────
2,313,808
─────────
265,595
─────────
265,595
─────────
5,799
3,547
        ─────────
9,346
─────────

─────────
1,203,642
─────────
    ─────────
    ─────────
147,975
    ()77,276
393
─────────
71,092
─────────

()1,277,174
()850
    ─────────
1,310,725
─────────
()941,428
437,142
1,104
    ────────
807,542
()9,875
()24,688
────────
772,980
════════
 2.01فلس
════════

()1,170,210
()252,217
2,200,461
─────────
2,052,768
─────────
()648,643
389,200
12,476
15,000
────────
1,820,801
        ────────
1,820,801
════════
 4.75فلس
════════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015

ربح السنة

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

772,980

1,820,801

──────

──────

إيرادات شاملة أخرى:
إيرادات شاملة أخرى سوف يتم إعادة تصنيفها
إلى بيان الدخل املجمع في فترات الحقة:
 -صافي خسائر غير محققة من موجودات مالية متاحة للبيع

 فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبيةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى التي سوف يتم إعادة تصنيفها إلى
بيان الدخل املجمع في فترات الحقة
خسارة انخفاض القيمة محولة إلى بيان الدخل املجمع
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

12
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-

()163,990

158,278

280,019

──────

──────

158,278
──────

116,029
──────

-

77,276

──────

──────

158,278

193,305

──────

──────

931,258

2,014,106

══════

══════

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2015

2015
دينار كويتي

إيضاحات

املوجودات
األرصدة لدى البنوك والنقد
مدينون ومدفوعات مقدماً
عقارات للمتاجرة

عقارات استثمارية

2,743,142

910,425

5

6,450,131

7,384,232

6

3,501,027

3,817,102

7

47,785,193

44,165,598

138,284

143,217

────────

────────

60,617,777

56,420,574

═════════

═════════

عقار ومعدات

مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

رأس املال

عالوة إصدار أسهم

احتياطي قانوني
احتياطي عام

8

38,446,256

38,446,256

8

-

47,418

8

-

3,640,756

8

-

2,793,231

142,253

142,253

295,776

137,498

18,132

18,132

()1,464,488

()8,718,873

────────

────────

37,437,929

36,506,671

────────

────────

احتياطي خيارات أسهم

احتياطي حتويل عمالت اجنبية
احتياطي أسهم خزينة

خسائر متراكمة

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات

دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو متويل إسالمي

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

إجمالي املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

الشيخة /ياسمني مبارك جابر األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

2014
دينار كويتي
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1,180,445

1,455,232

10

21,366,866

18,006,107

632,537

452,564

────────

────────

23,179,848

19,913,903

────────

────────

60,617,777

56,420,574

═════════

═════════

طارق فريد العثمان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
الرصيد في 31
ديسمبر 2014

إجمالي (اخلسائر)
اإليرادات الشاملة
للسنة
بيع أسهم خزينة

الرصيد كما في 1
يناير 2014
ربح السنة
(خسائر) إيرادات
شاملة أخرى للسنة

الرصيد في 31
ديسمبر 2015

إجمالي اإليرادات
الشاملة للسنة
شطب خسائر
متراكمة (إيضاح )8

الرصيد كما في 1
يناير 2015
ربح السنة
إيرادات شاملة
أخرى للسنة

═════════

38,446,256

────────

-

-

─────────

-

-

38,446,256

═════════

38,446,256

─────────

-

-

─────────

-

-

38,446,256

دينار كويتي

رأس املال

═════════

47,418

────────

-

-

────────

-

-

47,418

═════════

-

────────

()47,418

-

────────

-

-

47,418

دينار كويتي

عالوة إصدار
أسهم

═════════

2,793,231
═════════

3,640,756

────────

-

-

────────

-

-

2,793,231

═════════

-

─────────

()2,793,231

-

────────

-

-

2,793,231

دينار كويتي

────────

-

-

─────────

   -

-

3,640,756

═════════

-

─────────

()3,640,756

-

────────

-

-

3,640,756

دينار كويتي

احتياطي
قانوني

احتياطي عام

═════════

142,253

────────

-

-

────────

-

-

142,253

═════════

142,253

────────

-

-

────────

-

-

142,253

دينار كويتي

احتياطي
خيارات أسهم

═════════

-

─────────

-

()86,714

─────────

()86,714

-

86,714

═════════

-

─────────

-

-

─────────

-

-

-

دينار كويتي

التغيرات
املتراكمة
في القيمة
العادلة

═════════

137,498

─────────

-

280,019

─────────

280,019

-

()142,521

═════════

295,776

─────────

158,278
-

─────────

158,278

-

137,498

دينار كويتي

إحتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

772,980

─────────

-

772,980

931,258
-

─────────

158,278

772,980

-

-

1,820,801

1,820,801

34,421,449

═════════

-

─────────

52,984

-

═════════

18,132

─────────

18,132

-

─────────

═════════

═════════

()8,718,873

─────────

-

1,820,801

─────────

═════════

36,506,671

─────────

71,116

2,014,106

─────────

193,305

-

-

()10,539,674

═════════

═════════

18,132

()1,464,488

37,437,929

─────────

-

-

()52,984

═════════

-

─────────

─────────

─────────

-

-

─────────

-

-

─────────

-

6,481,405

-

18,132

()8,718,873

36,506,671

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

─────────

-

-

-

دينار كويتي

أسهم خزينة

احتياطي
أسهم خزينة

خسائر متراكمة

املجموع
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
2015
دينار كويتي

إيضاحات

أنشطة العمليات

ربح السنة قبل حصة الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية
تعديالت غير نقدية ملطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية:
استهالك
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
ربح محقق من بيع عقارات للمتاجرة
خسائر (ربح) غير محقق من إعادة قياس عقارات استثمارية وفقاً
للقيمة العادلة
ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح
ربح بيع شركة تابعة
تكاليف متويل
مخصص انخفاض قيمة مدينني
مخصص دعوى قضائية معكوس
ربح حتويل عمالت أجنبية

6
7

2014
دينار كويتي

807,543

1,820,801

68,926
179,973
()265,595
179,401
()5,799
    ()3,547
    941,428
850
    ()437,142

17,566
68,656
    ()28,559
()147,975
77,276
    ()393
648,643
252,217
()2,200,461
()389,200

──────────

──────────

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
مدينون ومدفوعات مقد ًماً
عقارات للمتاجرة
دائنون ومصروفات مستحقة

364,195
()169,691
()397,478

()4,350,233
()1,170,000
()804,246

التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة في) العمليات

1,263,064

1,466,038

──────────

118,571

──────────

()6,205,908

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

    -

صافي التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة في) أنشطة
العمليات

──────────

──────────

1,263,064

()6,211,791

──────────

──────────

()63,993
5,799
()3,468,323
1,736,680
    3,547

()156,874
234,376
()6,156,796
    1,871,721
    -

أنشطة االستثمار

شراء عقار ومعدات
متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
شراء عقارات استثمارية
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
متحصالت من بيع شركة تابعة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

7
7

()5,883

صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة االستثمار

──────────

()1,786,290

──────────

──────────

──────────

متحصالت من بيع أسهم خزينة
دائني متويل إسالمي مت احلصول عليها
سداد دائني متويل إسالمي
تكاليف متويل مدفوعة

    3,750,000
()550,183
()866,741

71,116
10,250,000
()573,149
()786,469

أنشطة التمويل

()4,207,573

صافي التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التمويل

──────────

2,333,076

──────────

صافي الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك
والنقد

──────────

──────────

1,809,850

()1,457,866

صافي فروق حتويل عمالت أجنبية
األرصدة لدى البنوك والنقد في بداية السنة

22,867
910,425

153,919
2,214,372

األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية السنة

2,743,142

8,961,498

──────────

──────────

══════════

══════════

910,425

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015

معلومات حول الشركة

1

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  31ديسمبر  2015وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة في في  11فبراير .2016
مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2014من قبل مساهمي الشركة األم خالل اجلمعية العمومية
السنوية في اجتماعها املنعقد في  20أبريل .2015
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مت تســجيلها وتأسيســها بالكويــت فــي  18أبريــل  .1983تعمــل املجموعــة وفق ـاً ألحــكام
الشــريعة اإلســامية ،وتضطلــع باألنشــطة التاليــة:
شراء وبيع األراضي والعقارات ومبادلتها وإقامة املباني واملجمعات التجارية والسكنية وإيجارها واستئجارها.
إدارة العقارات اخلاصة بها وبالغير داخل الكويت وخارجها.
ً
بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركات التي تزاول أعماال مماثلة.
تطوير وبناء العقارات اخلاصة باملجموعة حلسابها وحلساب الغير.
أعمــال الصيانــة املتعلقــة باملبانــي والعقــارات اململوكــة للمجموعــة مبــا فــي ذلــك األعمــال املدنيــة وامليكانيكيــة وأعمــال تكييــف الهــواء مبــا
يكفل حماية كافة املباني والعقارات.
االستثمار في األسهم واالستثمارات األخرى.
إن عنــوان مكتــب الشــركة األم املســجل هــو ص.ب 5655 .الصفــاة  13057الكويــت .مت إدراج أســهم الشــركة األم فــي ســوق الكويــت لــأوراق
املاليــة فــي  26ســبتمبر .2005

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 إعادة تقييم العقارات االستثمارية وفقاً للقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل ً
أيضا العملة الرئيسية للشركة األم.

2.2

التغيرات في السياسات احملاسبية

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة

إن السياســات احملاســبية املســتخدمة فــي اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة مماثلــة لتلــك املطبقــة فــي الســنة الســابقة ،باســتثناء املعاييــر
اجلديــدة /التعديــات علــى الدوليــة للتقاريــر املاليــة املعدلــة التــي تســري اعتبــا ًرا مــن  1ينايــر :2015
املعيار الدولي للتقارير املالية  3دمج األعمال
يســري هــذا التعديــل بأثــر مســتقبلي ويوضــح أن كافــة ترتيبــات املقابــل احملتمــل املصنفــة كمطلوبــات (أو موجــودات) الناجتــة مــن دمــج األعمــال
يجــب أن يتــم قياســها الح ًقــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ســواء كانــت ضمــن أو لــم تكــن ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة
الدولــي  .39ويســتق ذلــك مــع السياســة احملاســبية احلاليــة للمجموعــة ،وبالتالــي فــإن هــذا التعديــل لــم يكــن لــه اي تأثيــر الــى السياســة
احملاســبية للمجموعــة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015

2

السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

2.2

التغيرات في السياسات احملاسبية (تتمة)

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة (تتمة)

املعيار الدولي للتقارير املالية  8قطاعات التشغيل
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2015وتوضح ما يلي:
يجــب علــى املنشــأة اإلفصــاح عــن األحــكام التــي وضعتهــا اإلدارة عنــد تطبيــق معاييــر التجميــع فــي الفقــرة  12مــن املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  ،8مبــا فــي ذلــك وصــف مختصــر لقطاعــات التشــغيل التــي مت جتميعهــا واخلصائــص االقتصاديــة (علــى ســبيل
املثال ،املبيعات والهوامش اإلجمالية) املستخدمة في تقييم ما إذا كانت القطاعات «متماثلة».
ينبغــي اإلفصــاح عــن مطابقــة موجــودات القطــاع بإجمالــي املوجــودات فقــط إذا مت رفــع تقريــر حــول املطابقــة إلــى مســئول اتخــاذ
القرارات التشغيلية ،بشكل مماثل لإلفصاحات الالزمة ملطلوبات القطاع.
قامــت املجموعــة بعــرض مطابقــة موجــودات القطــاع مقابــل اجمالــي املوجــودات فــي الســنوات الســابقة ،وتســتمر فــي االفصــاح عنهــا فــي
االيضــاح رقــم  13مــن البيانــات املاليــة املجمعــة لهــذه الســنة .كمــا يتــم عــرض تقريــر املطابقــة علــى مســئول اتخــاذ القــرارات التشــغيلية
ألغــراض اتخــاذ القــرار.
معيار احملاسبة الدولي رقم  24إفصاحات الطرف ذي عالقة
يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ويوضــح أن شــركة اإلدارة (شــركة تقــدم خدمــات موظفــي اإلدارة العليــا) متثــل طرفـاً ذي عالقــة يخضــع
إلفصاحــات األطــراف ذات العالقــة .إضاف ـ ًة إلــى ذلــك ،فإنــه يتعــن علــى املنشــأة التــي تســتعني بشــركات إدارة اإلفصــاح عــن املصروفــات
املتكبــدة خلدمــات اإلدارة .إن هــذا التعديــل ليــس لــه صلــة باملجموعــة حيــث أن املجموعــى ال تتلقــى خدمــات اإلدارة مــن شــركات أخــرى.
املعيار الدولي للتقارير املالية  13قياس القيمة العادلة
يســري التعديــل فــي املســتقبل ويوضــح أنــه ميكــن تطبيــق االســتثناء للمحافــظ فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  13ليــس فقــط علــى
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة فقــط ولكــن أيضــا علــى العقــود األخــرى ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  .39ال تطبــق املجموعــة اســتثناء
احملفظــة الــوارد ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .13
معيار احملاسبة الدولي  40العقارات االستثمارية
يحــدد وصــف اخلدمــات التكميليــة ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  40الفــروق بــن العقــار االســتثماري والعقــار الــذي يشــغله املالــك (أي عقــار
واالت ومعــدات) .يســري هــذا التعديــل فــي املســتقبل؛ ويوضــح أن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة – 3وليــس وصــف اخلدمــات التكميليــة
ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  40-يطبــق لتحديــد مــا اذا كانــت املعاملــة متثــل شــراء أصــل أو دمــج أعمــال .فــي الفتــرات الســابقة ،اســتندت
املجموعــة الــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3وليــس معيــار احملاســبة الدولــي  40لتحديــد نــوع املعاملــة مــا إذا كانــت متثــل شــراء أصــل أو
دمــج أعمــال .وبالتالــي فــإن هــذا التعديــل لــم يؤثــر علــى السياســة احملاســبية للمجموعــة.
إن التعديــات االخــرى علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  2015لــم يكــن لهــا أي
تأثيــر مــادي علــى السياســات احملاســبية او املركــز او االداء املالــي للمجموعــة.

2.3

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

فيمــا يلــي املعاييــر الصــادرة ولكــن لــم يســر مفعولهــا بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة املجموعــة للمجموعــة .إن هــذه القائمــة متثــل
تلــك املعاييــر والتفســيرات الصــادرة والتــي تتوقــع املجموعــة بصــورة معقولــة أن يكــون لهــا تأثيــر علــى اإلفصاحــات أو املركــز أو االداء املالــي
للمجموعــة عنــد تطبيقهــا فــي املســتقبل .وتنــوي املجموعــة تطبيــق هــذه املعاييــر عنــد ســريان مفعولهــا.

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
2
2.3

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

املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة الصيغــة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  - 9األدوات املاليــة فــي يوليــو  2014والــذي
يســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  2018مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .يوضــح املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9
متطلبــات حتقــق وقيــاس املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وبعــض عقــود شــراء او بيــع املوجــودات غيــر املاليــة .يحــل هــذا املعيــار محــل
معيــار احملاســبة الدولــي  39االدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس .إن تطبيــق هــذا املعيــار ســوف يكــون لــه تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس
املوجــودات املاليــة للمجموعــة ولكــن ليــس مــن املتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس املطلوبــات املاليــة .إن املجموعــة بصــدد تقييــم
تأثيــر هــذا املعيــار علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة عنــد التطبيــق.
املعيار الدولي للتقارير املالية  15اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15بتاريــخ  28مايــو  2014ويســري علــى الفتــرات الســنوية التــي
تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2017يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15محــل معيــار احملاســبة الدولــي  - 11عقــود اإلنشــاء ومعيــار
احملاســبة الدولــي  - 18اإليــرادات باإلضافــة إلــى تفســيرات جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  13و  18وتفســير جلنــة
التفســيرات الدائمــة  31مــن تاريــخ الســريان .يســتبعد هــذا املعيــار اجلديــد حــاالت عــدم التوافــق ونقــاط الضعــف فــي متطلبــات اإليــرادات
الســابقة كمــا يطــرح إطــار عمــل أكثــر قــوة ملعاجلــة قضايــا اإليــرادات وحتســن جــودة املقارنــة ملمارســات حتقــق اإليــرادات بــن الشــركات
وقطاعــات األعمــال ونطاقــات االختصــاص وأســواق املــال .إن املجموعــة بصــدد تقييــم تأثيــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15علــى
املجموعــة وال تتوقــع وجــود أي تأثيــر جوهــري مــن تطبيــق هــذا املعيــار.
إن دورتــي التحســينات الســنوية  2012-2010و  2013-2011التــي تســري اعتبــارا مــن  1ينايــر  2016ليــس مــن املتوقــع ان يكــون لهــا
تأثيــر مــادي علــى املجموعــة.
ســيتم عــرض إفصاحــات إضافيــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة عندمــا تصبــح هــذه املعاييــر والتنقيحــات والتعديــات ســارية املفعــول ،إال أن
املجموعــة ال تتوقــع أي تأثيــر مــادي مــن تطبيــق هــذه التعديــات علــى مركزهــا أو أداءهــا املالــي املجمــع.

2.4

أساس التجميع

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .2015
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة املســتثمر فيهــا
ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر املجموعــة
علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
ســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا (أي احلقــوق احلاليــة التــي متنحهــا القــدرة احلاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة اخلاصــة
بالشركة املستثمر فيها).
تعرض ملخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها ،و
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

بشــكل عــام ،هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت تــؤدي إلــى الســيطرة .لدعــم هــذا االفتــراض وعندمــا حتتفــظ املجموعــة بأقــل مــن
أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة املســتثمر فيهــا ،تأخــذ املجموعــة فــي اعتبارهــا كافــة احلقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد
تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مبــا فــي ذلــك:
الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.
احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فــي حالــة إذا كانــت احلقائــق والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات فــي
عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات
واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي بيــان الدخــل الشــامل مــن تاريــخ حصــول املجموعــة علــى
الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

2

 2.4أساس التجميع (تتمة)

تتعلــق األربــاح أو اخلســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى مبســاهمي الشــركة األم للمجموعــة واحلصــص غيــر املســيطرة
حتــى وإن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي احلصــص غيــر املســيطرة .يتــم إجــراء تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات املاليــة للشــركات
التابعــة لكــي تتماشــى السياســات احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات فيمــا بــن
شــركات املجموعــة وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن أعضــاء املجموعــة بالكامــل
عنــد التجميــع.
يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية في شركة تابعة ،مع عدم فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تســتبعد املوجــودات ذات الصلــة (مبــا فــي ذلــك الشــهرة) واملطلوبــات واحلصــص غيــر
املســيطرة والبنــود األخــرى حلقــوق امللكيــة بينمــا يتــم حتقــق أي أربــاح أو خســائر ناجتــة فــي األربــاح أو اخلســائر .يتــم حتقــق أي اســتثمار
محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.
إن تفاصيل الشركات التابعة املتضمنة في البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:
حصة امللكية
اسم الشركة

2015

شركة مدار الكويت للتجارة واملقاوالت ذ.م.م.
شركة تالل العقارية ذ.م.م.

% 100
% 95

2014
% 98
95%

بلد التأسيس

األنشطة

الكويت
اململكة العربية السعودية

التجارة العامة
العقارات

إن احلصــص املتبقيــة فــي الشــركة التابعــة محتفــظ بهــا مــن قبــل أطــراف ذات عالقــة أكــدوا كتابـ ًة علــى أن الشــركة األم هــي املالــك املســتفيد
مــن هــذه احلصــص.

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.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض التحديــد والتصنيــف املناســب وفقــاً
للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ احليــازة .يتضمــن هــذا فصــل املشــتقات املتضمنــة فــي
العقــود الرئيســية مــن قبــل الشــركة املشــتراة.
إذا مت حتقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن حصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا ســابقاً يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ احليــازة
ويتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناجتــة ضمــن األربــاح أو اخلســائر.
إن أي مقابل محتمل سيتم حتويله من قبل املشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة.
يتــم قيــاس املقابــل احملتمــل املصنــف كأصــل أو التــزام ميثــل أداة ماليــة والــذي يقــع ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات املاليــة:
التحقــق والقيــاس وف ًقــا للقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة إمــا فــي األربــاح أو اخلســائر أو كتغيــر فــي اإليــرادات الشــاملة
األخــرى .إذا لــم ينــدرج املقابــل احملتمــل ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  ،39يتــم قياســه وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة املالئــم.
وال يتــم إعــادة قيــاس املقابــل احملتمــل املصنــف كحقــوق ملكيــة ويتــم احملاســبة عــن التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق امللكيــة.

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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دمج األعمال والشهرة (تتمة)

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة إجمالي املقابل احملول واملبلغ املسجل للحصص غير املسيطرة وأي حصة محتفظ بها
ساب ًقا 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 مدى صحة قيامها بتحديد 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 ،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 في 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 تخصيص املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املشتراة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جز ًءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة املرتبطة 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.

حتقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات إلى احلد الذي يكون عنده من احملتمل تدفق منافع اقتصادية إلى املجموعة وعندما يكون 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 كوكيل .وانتهت إلى أنها تعمل على أنها منشأة
أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات إيراداتها.
يجب الوفاء مبعايير التحقق احملددة التالية قبل حتقق اإليرادات:

إيرادات اإليجارات

تتم احملاسبة عن إيرادات اإليجارات الناجتة عن عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى
فترات عقود التأجير ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في بيان الدخل املجمع نتيجة لطبيعتها التشغيلية.

إيرادات من محفظة استثمارات عقارية

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

بيع عقارات للمتاجرة

يتم حتقق اإليرادات من بيع العقارات للمتاجرة عندما تنتقل مخاطر ومزايا امللكية إلى املشتري ،ويكون ذلك عاد ًة عند تسليم العقارات.

تكاليف التمويل

إن تكاليف التمويل التي تتعلق مباشرة بحيازة وإنشاء أصل يحتاج إنشاؤه إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزاً لالستعمال املزمع له أو
بيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل .يتم إيقاف رسملة تكاليف االقتراض عندما يتم استكمال كافة األنشطة الضرورية لتجهيز
األصل لالستخدام املزمع له أو البيع .تسجل تكاليف التمويل األخرى كمصروف 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 حيازة
بشكل محدد لغرض إعادة التطوير ،ولكن فقط عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل إلعادة التطوير قيد التنفيذ.
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الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حتتســب املجموعــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  % 1مــن ربــح الســنة (بالصافــي بعــد اخلســائر املتراكمــة) بعــد احملاســبة
عــن احملــول إلــى االحتياطــي القانونــي.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

حتتســب املجموعــة ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفق ـاً للقانــون رقــم  19لعــام  2000وقــرارات وزيــر املاليــة رقــم  24لعــام  2006بنســبة
 % 2.5مــن الربــح اخلاضــع للضريبــة للســنة .عنــد حتديــد الربــح اخلاضــع للضريبــة ،يتــم خصــم الربــح مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة
التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة مــن الشــركات املدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.

الزكاة

مخصصــا للــزكاة بنســبة  % 1مــن ربــح املجموعــة وفقـاً ملتطلبــات قــرار وزارة املاليــة رقــم  58لســنة  2007الــذي يســري
حتتســب املجموعــة
ً
اعتبــا ًرا مــن  10ديســمبر .2007

األرصدة لدى البنوك والنقد

تتكــون األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع مــن النقــد لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق واللذيــن يتعرضــان ملخاطــر غيــر
جوهريــة مــن حيــث التغيــرات فــي القيمــة.

األدوات املالية -التحقق املبدئي والقياس الالحق
( )1املوجودات املالية
التحقق املبدئي والقياس

تصنــف املوجــودات املاليــة ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  39كـــ «موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر أو
قــروض ومدينــن أو كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع أو مشــتقات مصنفــة كأدوات تغطيــة فــي
تغطيــة فعالــة ،متــى كان ذلــك مناســباً .حتــدد املجموعــة تصنيــف موجوداتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي.
تــدرج كافــة املوجــودات املاليــة مبدئي ـاً بالقيمــة العادلــة زائــد تكاليــف املعاملــة املتعلقــة بهــا مباشــر ًة ،فــي حالــة االســتثمارات غيــر املدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.
إن مشــتريات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــال إطــار زمنــي منصــوص عليــه مبوجــب لوائــح أو العــرف
الســائد فــي الســوق (املتاجــرة بالطريقــة االعتياديــة) تســجل فــي تاريــخ املتاجــرة ،أي التاريــخ التــي تلتــزم فيــه املجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.
تشــمل املوجــودات املاليــة للمجموعــة األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد واملدينــن واملوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح
أو اخلســائر واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كما يلي:

قروض ومدينني

ميثــل القــروض واملدينــون موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة لتحديدهــا وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط .بعــد
القيــاس املبدئــي ،يتــم قيــاس مثــل هــذه املوجــودات املاليــة الحقـاً بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي املعــدل خلســائر انخفــاض
القيمــة ،إن وجــدت .تــدرج اخلســائر الناجتــة مــن انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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األدوات املالية -التحقق املبدئي والقياس الالحق (تتمة)
( )1املوجودات املالية (تتمة)
عدم التحقق

ال يتم حتقق األصل املالي (أو جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:
تنتهي احلقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل.
تقــوم املجموعــة بتحويــل احلــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو باملقابــل تتحمــل التزا ًمــا بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة
بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر مبوجــب ترتيــب «القبــض والدفــع» وإمــا (أ) تقــوم املجموعــة بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا
اجلوهريــة لألصــل أو (ب) لــم تقــم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا اجلوهريــة لألصــل ولكنها فقدت الســيطرة على
األصل.
عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل احلقــوق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو عندمــا تدخــل املجموعــة فــي ترتيبــات القبــض والدفــع
ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل أو لــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل ،يتحقــق األصــل مبقــدار اســتمرار
ســيطرة املجموعــة علــى هــذا األصــل .فــي هــذه احلالــة ،تقــوم املجموعــة أيض ـاَ بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة .ويتــم قيــاس األصــل احملــول
وااللتــزام املرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة.
يتــم قيــاس الســيطرة املســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل احملــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لذلــك األصــل أو احلــد األقصــى
للمقابــل الــذي قــد ينبغــي علــى املجموعــة ســداده أيهمــا أقــل.

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بإجــراء تقييــم لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن أصــا ماليــا أو مجموعــة
موجــودات ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا .تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة فقــط إذا مــا توفــر دليــل موضوعــي علــى
انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث واحــد أو أكثــر بعــد التحقــق املبدئــي لألصــل («حــدث خســارة» متكبــدة) ويكــون حلــدث اخلســارة تأثيــر
علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو مجموعــة املوجــودات املاليــة والــذي ميكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا .قــد
تتضمــن أدلــة االنخفــاض فــي القيمــة مــا يشــير إلــى أن املقترضــن أو مجموعــة املقترضــن تواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة أو العجــز أو اإلهمــال
أو عــدم االلتــزام بســداد الفائــدة أو املدفوعــات األساســية أو احتمــال التعــرض خلطــر اإلفــاس أو االضطرابــات املاليــة األخــرى وعندمــا
تشــير البيانــات امللحوظــة إلــى انخفــاض ميكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة مثــل التغيــرات فــي املتأخــرات أو الظــروف
االقتصاديــة التــي ترتبــط بحــدوث حــاالت اإلخفــاق.

( )2املطلوبات املالية
التحقق املبدئي والقياس
تصنــف املطلوبــات املاليــة ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  39كـــ «مطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح
واخلســائر أو قــروض وســلف أو مشــتقات مصنفــة كأدوات تغطيــة فــي تغطيــة فعالــة ،متــى كان ذلــك مناســباً .حتــدد الشــركة األم تصنيــف
مطلوباتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي.
تــدرج كافــة املطلوبــات املاليــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة وفــي حالــة الســلف ،تــدرج املطلوبــات بالقيمــة العادلــة زائــداً تكاليــف املعاملــة املتعلقــة
بهــا مباشــر ًة.
تشمل املطلوبات املالية على املجموعة األرصدة الدائنة ودائني التمويل اإلسالمي.
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األدوات املالية -التحقق املبدئي والقياس الالحق (تتمة)
( )2املطلوبات املالية (تتمة)
القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للمطلوبات املالية على تصنيفها كما يلي:

دائنون

يقيد الدائنون عن املبالغ التي ستدفع في املستقبل لقاء بضائع أو خدمات مت تسلمها ،سواء صدرت بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.

دائنون مبوجب متويل إسالمي

ميثل دائنو اإلجارة املبلغ املستحق على أساس الدفع املؤجل ملوجودات مشتراة مبوجب اتفاقيات إجارة وتأجير .يدرج دائنو اإلجارة بإجمالي
احلد األدنى ملدفوعات التأجير املستحقة بالصافي بعد أي تكاليف مؤجلة.
ميثل دائنو التورق املبالغ املستحقة على أساس التسوية املؤجلة للسلع املشتراة مبوجب ترتيبات صكوك .يدرج دائنو التورق مبجمل مبلغ
األرصدة الدائنة ناقصاً الربح املستحق املؤجل.
يدرج دائنو املرابحة بإجمالي املبلغ املستحق بالصافي بعد الربح املستحق املؤجل .يتم تسجيل دائني ربح املرابحة وتكاليف اإلجارة على
أساس توزيع نسبي زمني بحيث تدر معدل عائد دوري ثابت.

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 بتعديل 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.

مقاصة األدوات املالية

تتم املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع إذا كان هناك حق قانوني حالي ملزم ملقاصة
املبالغ املسجلة وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو حتقيق املوجودات وتسوية املطلوبات في آن واحد.

عقارات للمتاجرة

يتم قياس العقارات للمتاجرة مبدئ ًيا بالتكلفة .الح ًقا 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.
يستند صافي القيمة املمكن حتقيقها إلى سعر البيع املقدر في السياق الطبيعي لألعمال ،ناقصاً التكاليف حتى اإلجناز والتكاليف املقدرة
إلمتام عملية البيع.

عقارات استثمارية

تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة .تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري
احلالي وقت تكبد التكلفة فيما لو مت الوفاء مبعايير التحقق وتستثنى من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية للعقار االستثماري .الحقاً
للتسجيل املبدئي ،يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس 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.
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عقارات استثمارية (تتمة)

يتــم عــدم حتقــق العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام
وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه .إن أي أربــاح أو خســائر مــن اســتبعاد أو بيــع العقــار االســتثماري يتــم تســجيلها
فــي بيــان الدخــل املجمــع فــي ســنة االســتبعاد أو البيــع.
تتــم التحويــات إلــى العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري
إلــى عقــار يشــغله مالــك ،فــإن التكلفــة املقــدرة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ تغييــر االســتخدام .إذا حتــول
العقــار الــذي يشــغله مالــك إلــى عقــار اســتثماري ،فــإن املجموعــة تقــوم باحملاســبة عــن هــذا العقــار وفقـاً للسياســة املبينــة فــي «عقــار
ومعــدات» حتــى تاريــخ تغيــر االســتخدام.

عقارات قيد اإلنشاء

ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة .إن التكاليــف هــي تلــك املصروفــات املتكبــدة مــن قبــل
تــدرج العقــارات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة
ً
املجموعــة واملتعلقــة بصــورة مباشــرة بإنشــاء األصــل.
إن القيمــة الدفتريــة للعقــارات قيــد اإلنشــاء يتــم مراجعتهــا لتحديــد انخفــاض القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي
الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال ميكــن اســتردادها .فــإذا مــا ظهــر هــذا املؤشــر وفــي حالــة جتــاوز القيــم الدفتريــة للمبلــغ
املقــدر املمكــن اســتردادها ،يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى مبلغهــا املمكــن اســترداده.

رسملة تكاليف االقتراض

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض املتعلقــة مباشــر ًة بحيــازة أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مــا يســتغرق فتــرة جوهريــة مــن الوقــت لكــي يصبــح
جاهــزاً لالســتخدام املعــد لــه أو البيــع كجــزء مــن تكلفــة املوجــودات ذات الصلــة .يتــم حتميــل كافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى
كمصروفــات فــي فتــرة حدوثهــا .تتكــون تكاليــف االقتــراض مــن تكاليــف التمويــل والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا املنشــأة فيمــا
يتعلــق باقتــراض األمــوال.

عقار ومعدات

يــدرج العقــار واملعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــاً االســتهالك املتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة .تتضمــن التكلفــة التاريخيــة
املصروفــات املتعلقــة مباشــر ًة بحيــازة البنــود.
تــدرج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل حســبما هــو مالئــم ،فقــط عندمــا يكــون مــن احملتمــل
أن تتدفــق إلــى املجموعــة املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املرتبطــة باألصــل وعندمــا ميكــن قيــاس تكلفــة البنــد بصــورة موثــوق فيهــا.
تــدرج تكاليــف كافــة اإلصالحــات والصيانــة األخــرى فــي بيــان الدخــل املجمــع خــال الســنة املاليــة التــي مت تكبدهــا فيهــا.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة.
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للعقــار واملعــدات لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف
إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال ميكــن اســتردادها .فــإذا مــا ظهــر مثــل ذلــك املؤشــر ،وإذا كانــت القيــم الدفتريــة تتجــاوز املبلــغ املقــدر
املمكــن اســترداده ،تخفــض املوجــودات إلــى مبلغهــا املمكــن اســترداده.
يتــم رســملة املصروفــات املتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود العقــار واملعــدات التــي يتــم احملاســبة عنهــا بصــورة منفصلــة ويتــم
شــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء املســتبدل .ويتــم رســملة املصروفــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا حتقــق زيــادة املنافــع االقتصاديــة
املســتقبلية لبنــد العقــار واملعــدات املتعلــق بهــا .وتتحقــق كافــة املصروفــات األخــرى فــي بيــان الدخــل املجمــع عنــد تكبدهــا.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
2

السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
أسهم اخلزينة

يتــم احملاســبة عــن األســهم اخلاصــة بالشــركة األم كأســهم خزينــة وتــدرج بالتكلفــة .عنــد بيــع أســهم اخلزينــة تســجل األربــاح فــي
حســاب منفصــل غيــر قابــل للتوزيــع فــي حقــوق امللكيــة (احتياطــي أســهم خزينــة) .كمــا يتــم حتميــل أيــة خســائر محققــة علــى
نفــس احلســاب فــي حــدود الرصيــد الدائــن فــي ذلــك احلســاب ،ويتــم حتميــل أيــة خســائر إضافيــة علــى األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم
االحتياطيــات .تســتخدم األربــاح احملققــة الحقـاً مــن بيــع أســهم اخلزينــة أوالً ملقاصــة أي خســائر مســجلة ســابقاً فــي االحتياطيــات ثم
األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم حســاب احتياطــي أســهم اخلزينــة علــى التوالــي .ال يتــم دفــع أي توزيعــات أربــاح نقديــة عــن أســهم اخلزينــة.
ويــؤدي إصــدار أســهم املنحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بشــكل متناســب وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم بــدون التأثيــر علــى
إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

مخصصــا ملكافــأة نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا .إن اســتحقاق هــذه املكافــأة يســتند عــادة إلــى الراتــب النهائــي
حتتســب املجموعــة
ً
للموظــف وطــول مــدة اخلدمــة وإلــى إمتــام احلــد األدنــى مــن فتــرة اخلدمــة .إن التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت يتــم تســجيلها
كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة اخلدمــة.
بالنســبة للموظفــن الكويتيــن ،تقــوم الشــركة األم بتقــدمي مســاهمات إلــى برنامــج التأمينــات االجتماعيــة كنســبة من رواتــب املوظفني.
إن التزامــات الشــركة األم محــددة بهــذه املســاهمات والتــي حتمــل كمصروفات عند اســتحقاقها.

حتويل العمالت األجنبية
املعامالت واألرصدة

تقيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً بالعملة الرئيسية وفقاً لسعر الصرف السائد بتاريخ املعاملة.
يتــم إعــادة حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة وفقـاً لســعر الصــرف الســائد للعملــة الرئيســية بتاريــخ التقاريــر
املاليــة .وتؤخــذ كافــة الفــروق إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تواريــخ
املعامــات املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفق ـاً للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام
أســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه حتديــد القيمــة العادلــة.

شركات املجموعة

فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة ،يتــم حتويــل القيمــة الدفتريــة للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى عملــة العــرض للشــركة األم وف ًقــا لســعر
الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .تؤخــذ الفــروق الناجتــة عــن حتويــل العمــات األجنبيــة مباشــرة إلــى احتياطــي حتويــل
العمــات األجنبيــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد بيــع شــركة تابعــة أجنبيــة ،يــدرج املبلــغ املؤجــل املتراكــم املســجل فــي
اإليــرادات الشــاملة األخــرى فيمــا يتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة احملــددة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.

املطلوبات الطارئة

ال يتــم إدراج املطلوبــات الطارئــة ضمــن بيــان املركــز املالــي املجمــع بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق املــوارد املتضمنــة
ملنافــع اقتصاديــة إلــى خارج الشــركة مســتبعداً.
ال يتــم إدراج املوجــودات الطارئــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون احتمــال تدفــق منافــع
اقتصاديــة إلــى داخــل الشــركة مرجحاً.

عقود التأجير

إن عقود التأجير التي مبوجبها حتول املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل هي عقود تأجير متويلي.
يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر التــي ال حتــول املجموعــة مبوجبهــا كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة األصــل كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
يتــم إضافــة التكاليــف املباشــرة املبدئيــة املتكبــدة فــي التفــاوض علــى عقــد التأجيــر التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املؤجــر
ويتــم تســجيلها علــى مــدى فتــرة التأجيــر علــى نفــس أســاس إيــرادات التأجيــر .يتــم إدراج اإليجــارات الطارئــة كإيــرادات فــي الفتــرة
التــي يتــم اكتســابها فيهــا.
إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
2

السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
معلومات القطاع

إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن املجموعــة حيــث يقــدم منتجــات أو خدمــات (قطــاع أعمــال) أو يقــدم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة
اقتصاديــة محــددة (قطــاع جغرافــي) ويتعــرض ملخاطــر ومنافــع مختلفــة عــن غيــره مــن القطاعــات.

3

األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى املبالــغ املدرجــة
لإليــرادات واملصروفــات واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصــاح عــن املطلوبــات الطارئــة فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .ومــع ذلــك ،فــإن
عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات والتقديــرات ميكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهر ًيــا علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل
أو االلتــزام املتأثــر فــي املســتقبل.
إن اإلفصاحات األخرى املتعلقة بتعرض املجموعة للمخاطر وأوجه عدم التأكد تتضمن ما يلي:
إدارة رأس املال إيضاح .15
إدارة املخاطر املالية والسياسات إيضاح .14
إفصاحات حتليل احلساسية إيضاح .7

األحكام

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

دمج األعمال

تقــوم املجموعــة بحيــازة شــركات تابعــة متتلــك عقــارات .فــي تاريــخ احليــازة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد مــا إذا كانــت احليــازة متثــل
حيــازة لألعمــال أم ال .تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن احليــازة كدمــج لألعمــال عندمــا يتــم حيــازة مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة
باإلضافــة إلــى العقــار .وملزيــد مــن التحديــد ،يتــم التركيــز علــى املــدى الــذي عنــده يتعــن اتخــاذ إجــراءات جوهريــة ،وبالتحديــد ،مــدى
تقــدمي اخلدمــات اإلضافيــة مــن قبــل الشــركة التابعــة (أي الصيانــة والنظافــة واألمــن وحفــظ الدفاتــر واخلدمــات الفندقيــة ...إلــخ).
تتحــدد أهميــة أي إجــراء بالرجــوع إلــى إرشــادات معيــار احملاســبة الدولــي  40حــول اخلدمــات اإلضافيــة.
عندمــا ال متثــل حيــازة الشــركة التابعــة حيــازة ألعمــال ،يتــم احملاســبة عنهــا كحيــازة مجموعــة مــن املوجــودات واملطلوبــات .يتــم توزيــع
تكلفــة احليــازة علــى املوجــودات واملطلوبــات التــي مت حيازتهــا اســتناداً إلــى قيمتهــا العادلــة النســبية وال يتــم حتقــق شــهرة أو ضرائــب
مؤجلــة عنهــا.

تصنيف العقارات

تتخــذ إدارة املجموعــة قــراراً بشــأن حيــازة العقــار املطــور والعقــار قيــد التطويــر لتحديــد مــا إذا كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة
أو عقــار اســتثماري أو عقــار ومعــدات.

تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن نشاط األعمال العادية.
وتقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري إذا مت حيازتــه لتحقيــق إيــرادات مــن تأجيــره أو رفــع قيمتــه الرأســمالية أو
الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار ومعدات عندما يتم حيازتها لإلشغال من قبل املالك.

تصنيف االستثمارات في أسهم

يتم تصنيف كافة االستثمارات كمتاحة للبيع.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
األحكام (تتمة)

انخفاض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
تقــوم املجموعــة مبعاملــة املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع كمنخفضــة القيمــة إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر أو متواصــل فــي القيمــة
العادلــة مبــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عنــد ظهــور دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة .إن عمليــة حتديــد االنخفــاض «الكبيــر» أو
«املتواصــل» تتطلــب قــرارات جوهريــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة بتقييــم عوامــل أخــرى ،مبــا فــي ذلــك ،التقلــب املعتــاد فــي
أســعار األســهم لألســهم املســعرة والتدفقــات النقديــة املســتقبلية وعوامــل اخلصــم لألســهم غيــر املســعرة.

انخفاض قيمة األرصدة املدينة

يتــم تقديــر املبلــغ املمكــن حتصيلــه مــن األرصــدة املدينــة عندمــا يعــد حتصيــل املبلــغ بالكامــل أمــراً غيــر محتمــل .وبالنســبة للمبالــغ
اجلوهريــة بصــورة فرديــة ،يتــم هــذا التقديــر علــى أســاس إفــرادي .يتــم علــى أســاس مجمــع تقييــم املبالــغ غيــر اجلوهريــة بصــورة
فرديــة والتــي مــر تاريــخ اســتحقاقها دون حتصيلهــا ويتــم احتســاب مخصــص لهــا حســب طــول فتــرة التأخيــر اســتناداً إلــى معــدالت
االســترداد التاريخيــة.

التقديرات واالفتراضات

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باملســتقبل واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ التقاريــر
املاليــة والتــي تنطــوي علــى مخاطــرة جوهريــة بالتســبب فــي تعديــل مــادي علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة
املاليــة الالحقــة:

تقييم أدوات حقوق امللكية غير املسعرة

يستند تقييم أدوات حقوق امللكية غير املسعرة عاد ًة إلى واحدة مما يلي:
معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة.
القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير.
مضاعف الربحية أو مضاعف الربحية املتعلق بقطاع األعمال.
التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة  ،أو
مناذج تقييم أخرى.
إن حتديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم لالســتثمارات فــي أســهم غيــر مســعرة يتطلــب تقديــرا جوهر ًيــا .هنــاك عــدد مــن
االســتثمارات التــي ال ميكــن لهــا حتديــد هــذا التقديــر بصــورة موثــوق منهــا .ونتيجــة لذلــك ،يتــم إدراج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة
ناقصــا انخفــاض القيمــة.
ً

قياسات القيمة العادلة

تقــوم املجموعــة بقيــاس بعــض األدوات املاليــة واملوجــودات غيــر املاليــة كالعقــار االســتثماري بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة
تقاريــر ماليــة .كمــا يتــم اإلفصــاح عــن القيــم العادلــة لــأدوات املاليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة فــي البيانــات املاليــة .تعــرف
القيمــة العادلــة بأنهــا املبلــغ املســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معاملــة منظمــة بــن املشــاركني فــي الســوق فــي
تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام فــي إحــدى احلــاالت التاليــة:
البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في حالة عدم وجود سوق رئيسي ،في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.
يجــب أن تتمكــن املجموعــة مــن الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر مالءمــة فــي تاريــخ القيــاس .يتــم قيــاس القيمــة
العادلــة ألصــل أو االلتــزام مــا باســتخدام االفتراضــات التــي مــن املمكــن للمشــاركني فــي الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل
أو االلتــزام ،بافتــراض أن املشــاركني فــي الســوق ســيعملون ملصلحتهــم االقتصاديــة املثلــى .يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات
غيــر املاليــة قــدرة املشــاركني فــي الســوق علــى حتقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو
مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم تتناســب مــع الظــروف وتتــاح لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة اســتخدام املدخالت
امللحوظــة ذات الصلــة إلــى احلــد األقصــى وتقليــل اســتخدام املدخــات غيــر امللحوظــة اجلوهريــة لقيــاس القيمــة العادلة ككل:
إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
3

األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)

قياسات القيمة العادلة (تتمة)
املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املطابقة؛
ً
ملحوظــا بشــكل
املســتوى  :2أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن املدخــات والــذي يعــد جوهر ًيــا لقيــاس القيمــة العادلــة
مباشر أو غير مباشر؛ و
		
ً
ملحوظا.
املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي يعد جوهر ًيا لقياس القيمة العادلة
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة ما اذا كانــت التحويالت
قــد حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف ( اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات الــذي يعــد
جوهر ًيــا لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة.
يتضمن اإليضاح  16حتليل القيم العادلة لألدوات املالية باإلضافة إلى تفاصيل أخرى.

4

ربحية السهم األساسية واملخففة
حتتســب ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة عــن طريــق قســمة ربــح الســنة علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة
ناقصــا أســهم اخلزينة.
ً
2015
دينار كويتي
ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باستثناء أسهم اخلزينة)
ربحية السهم األساسية واملخففة

772,980
────────
384,462,560
════════
 2.01فلس
════════

2014
دينار كويتي
1,820,801
────────

383,718,427
════════

 4.75فلس
════════

حيث إنه ليس هناك أية أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية واملخففة متطابقة.

 5مدينون ومدفوعات مقدما
تتضمــن املدينــون واملدفوعــات مقدمــا املبالــغ املدفوعــة مقدمــا لشــراء اســتثمار فــي اململكــة العربيــة الســعودية مببلــغ 73,680,000
ريــال ســعودي مبــا يعــادل  5,756,066دينــار كويتــي ( :4201ال شــئ دينــار كويتــي).

6

عقارات للمتاجرة

2015
دينار كويتي

القيمة الدفترية في  1يناير
إضافة
استبعادات
حتويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )7
القيمة الدفترية في  31ديسمبر

3,817,102
2,260,255
()1,070,522
()1,505,808
─────────
3,501,027
════════

2014
دينار كويتي
4,480,973
1,170,000
()1,833,871
    -

─────────

3,817,102

════════

خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015قامــت املجموعــة ببيــع عقــارات للمتاجــرة ذات قيمــة دفتريــة مببلــغ 1,070,522
دينــار كويتــي لقــاء مقابــل مببلــغ  1,336,117دينــار كويتــي ،ممــا نتــج عنــه ربــح بيــع عقــار للمتاجــرة مببلــغ  265,595دينــار كويتــي

مســجل فــي بيــان الدخــل املجمــع.
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في  31ديسمبر 2015
7

عقارات استثمارية

القيمة الدفترية في  1يناير
إضافات
استبعادات
ً
ربح غير محقق من إعادة القياس وفقا للقيمة العادلة
حتويل من عقارات للمتاجرة (إيضاح )6
صافي ربح حتويل عمالت أجنبية
القيمة الدفترية في  31ديسمبر

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

44,165,598
3,468,323
()1,736,680
()179,401
1,505,808
561,545
─────────
47,785,193
════════

37,421,129
6,156,796
    28,559
    559,114
─────────
44,165,598
════════

خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015قامــت املجموعــة بشــراء عقاريــن باململكــة العربيــة الســعودية لقــاء مقابــل نقــدي
مببلــغ  3,468,323دينــار كويتــي (مــا يعــادل  61,710,900ريــال ســعودي) ( 31ديســمبر  6,156,796 :2014دينــار كويتــي
(مبــا يعــادل  82,000,000ريــال ســعودي)).
خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015قامــت املجموعــة ببيــع نســبة  % 50مــن ملكيتهــا فــي عقــار مقــام باململكــة العربيــة
الســعودية لقــاء مقابــل نقــدي مببلــغ  1,736,680دينــار كويتــي مبــا يعــادل  21,525,000ريــال ســعودي.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015مت االحتفــاظ بعقــارات اســتثمارية معينــة تبلــغ قيمتهــا العادلــة  20,143,945دينــار كويتــي
( 19,984,165 :2014دينار كويتي) ضمن اتفاقية دائني إجارة (إيضاح .)10
مت تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مببلــغ  47,785,193دينــار كويتــي ( 44,165,598 :2014دينــار
كويتــي) ضمــن املســتوى  3للقيمــة العادلــة ،اســتناداً إلــى مدخــات أســلوب التقييــم املتبــع .ومت عــرض احلركــة فــي القيمــة العادلــة
للعقــار االســتثماري فــي اجلــدول املشــار إليــه ســابقا.
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مببلــغ  46,274,238دينــار كويتــي ( 44,165,598 :2014دينــار كويتــي)
اســتناداً إلــى تقييمــات مت احلصــول عليهــا مــن قبــل اثنــن مــن املقيمــن املســتقلني املتخصصــن فــي تقييــم هــذه األنــواع مــن العقــارات.
أحــد هذيــن املقيمــن هــو بنــك محلــي اســتخدم طريقــة العائــد لبعــض العقــارات فــي تقييــم العقــارات االســتثمارية احملليــة؛ إلــى
جانــب تطبيــق طريقــة جتمــع بــن طريقــة املقارنــة الســوقية لــأرض وطريقــة التكلفــة ناقصـاً االســتهالك للمبنــى مــن أجــل العقــارات
االســتثمارية .أمــا املقيــم اآلخــر فهــو مقيــم محلــي معتمــد طيــب الســمعة ،حيــث قــام بتقييــم العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقــة
العائــد .وألغــراض التقييــم ،اختــارت املجموعــة القيمــة األقــل مــن بــن هذيــن التقييمــن وفقـاً ملتطلبــات هيئــة أســواق رأس املــال.
يتــم إدارة احملافــظ العقاريــة مــن قبــل مــدراء خارجيــن تبلــغ قيمتهــا العادلــة  1,510,955دينــار كويتــي ( :2014الشــئ دينــار
كويتــي) مــن قبــل مــدراء خارجيــن ،ويتــم تقديرهــا وفقـاً للتقييــم الصــادر مــن مــدراء احملافــظ العقاريــة .لــم يتــم تســجيل ربــح اعــادة
تقييــم العقــارات االســتثمارية فــي بيــان الدخــل املجمــع لهــذه العقــارات ( :2014الشــئ دينــار كويتــي).

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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عقارات استثمارية (تتمة)

فيما يلي االفتراضات الهامة املستخدمة في التقييمات:
دول مجلس التعاون
اخلليجي
683
628
10
%9
% 35

الكويت

2015
سعر السوق املقدر لألرض (للمتر املربع) (دينار كويتي)
تكاليف اإلنشاء (للمتر املربع) (دينار كويتي)
متوسط اإليجار الشهري (للمتر املربع) (دينار كويتي)
معدل العائد
معدل األماكن الشاغرة

1,934
1,033
19
% 7.5
% 24
الكويت

2014
سعر السوق املقدر لألرض (للمتر املربع) (دينار كويتي)
تكاليف اإلنشاء (للمتر املربع) (دينار كويتي)
متوسط اإليجار الشهري (للمتر املربع) (دينار كويتي)
معدل العائد
معدل األماكن الشاغرة

1,913
1,066
17
% 6.8
% 10

دول مجلس التعاون
اخلليجي

701
743
9

% 7.2
% 52

حتليل احلساسية

يعرض اجلدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في أهم االفتراضات املتعلقة بتقييم العقار االستثماري.
2015

8

التغيرات في
افتراضات التقييم

سعر السوق املقدر لألرض
متوسط اإليجار
معدل العائد
معدل الشغور

% 5 -/+
% 5 -/+
% 5 -/+
% 5 -/+

2014
سعر السوق املقدر لألرض
متوسط اإليجار
معدل العائد
معدل الشغور

% 5 -/+
% 5 -/+
% 5 -/+
% 5 -/+

الكويت
دينار كويتي
947,900
1,454,230
1,384,981
1,454,230
937,700
1,460,150
1,390,619
1,460,150

دول مجلس
التعاون اخلليجي
دينار كويتي
447,981

859,482
818,554
859,482
363,257
748,130
712,505
748,130

رأس املال ،اجلمعية العمومية السنوية و االحتياطيات
أ) رأس املال ،اجلمعية العمومية السنوية

يتكــون رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع نقــدا بالكامــل فــي  31ديســمبر  2015مــن  384,462,560ســهم
بقيمة  100فلس لكل سهم ( 384,462,560 :2014سهم) مدفوعة نقدًا.
خــال اجلمعيــة العموميــة الســنوية ملســاهمي الشــركة األم فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي  20أبريــل  ،2015مت اعتمــاد البيانــات
املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2014ولــم يتــم املوافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة أو أســهم منحــة للســنة املنتهيــة
في  31ديسمبر  31( 2014ديسمبر  :2013ال شيء).
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  11فبرايــر  2016بعــدم توزيــع أربــاح للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2015

هــذه التوصيــة خاضعــة للموافقــة عليهــا مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة العادية الســنوية للمســاهمني.
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رأس املال ،اجلمعية العمومية السنوية و االحتياطيات (تتمة)

8

ب) االحتيطيات
وفق ـاً ملتطلبــات قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،ينبغــي حتويــل نســبة  % 10مــن ربــح الســنة للمجموعــة قبــل
حصــة الــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وبعــد مقاصــة اخلســائر املتراكمــة املرحلــة ،إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي .يجــوز
للمجموعــة اتخــاذ قــرار بوقــف هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يكــون االحتياطــي معــادالً أو متجــاوزًا لنســبة  % 50مــن رأس املــال
املدفــوع.
إن توزيــع االحتياطــي القانونــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لتوزيعــات أربــاح بنســبة  % 5مــن رأس املــال املدفــوع فــي الســنوات التــي
ال تسمح فيها اإليرادات احملتفظ بها بتأمني هذا احلد.
وفق ـاً ملتطلبــات النظــام األساســي للشــركة األم ،ينبغــي حتويــل نســبة  % 5مــن ربــح املجموعــة قبــل حصــة الــزكاة وضريبــة دعــم
العمالــة الوطنيــة وبعــد مقاصــة اخلســائر املتراكمــة املرحلــة ،إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري .يجــوز للمجموعــة وقــف إجــراء
هــذا التحويــل بنــا ًء علــى قــرار أعضــاء مجلــس إدارة املجموعــة .ال يوجــد قيــود علــى توزيــع االحتياطــي االختيــاري ،طاملــا يوافــق
املســاهمون خــال اجلمعيــة العموميــة علــى هــذا التوزيــع.
وفقـاً لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،لــم يتــم إجــراء أي حتويــل إلــى االحتياطيــات حيــث أن اخلســائر املتراكمــة
املرحلــة لــم يتــم اســتردادها بالكامــل بعــد.
اعتمــدت اجلمعيــة العموميــة العاديــة ملســاهمي الشــركة األم فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي  2نوفمبــر  2015الشــطب اجلزئــي للخســائر
املتراكمــة للشــركة األم كمــا فــي  30يونيــو  2015مببلــغ  8,241,012دينــار كويتــي مقابــل عــاوة إصــدار أســهم واحتياطــي عــام
واحتياطــي قانونــي مببلــغ  47,418دينــار كويتــي و  2,793,231دينــار كويتــي و  3,640,756دينــار كويتــي علــى التوالــي.

دائنون ومصروفات مستحقة

9

2015
دينار كويتي
مبالغ دائنة ومحتجزات للمقاولني
مصروفات مستحقة
دفعات مقدماً وتأمني مسترد
دائنون آخرون

10

2014

دينار كويتي

109,049
320,573
317,220
433,603
──────────
1,180,445
════════

241,316
338,985
451,195
423,736
──────────
1,455,232
════════

دائنو متويل إسالمي

2015
مجمل املبلغ
ناقصاً :الربح املؤجل

إجارة
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

17,697,770
()2,697,770

6,686,102
()319,236

()3,017,006

──────────

──────────

──────────

15,000,000
════════

6,366,866
════════

21,366,866
════════

24,383,872

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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دائنو متويل إسالمي (تتمة)
2014

مجمل املبلغ
ناقصاً :الربح املؤجل

إجارة
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

14,452,906
()3,202,906

7,262,340
()506,233

()3,709,139

──────────

──────────

──────────

11,250,000
════════

6,756,107
════════

18,006,107
════════

21,715,246

تتمثــل أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة فــي تســهيالت مت احلصــول عليهــا مــن مؤسســات ماليــة إســامية وحتمــل معــدل ربــح
بنســبة  ) % 3 :2014( % 3ســنو ًيا فــوق معــدل اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.
مت ضمــان أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة مببلــغ  14,000,000دينــار كويتــي ( 10,250,000 :2014دينــار كويتــي) بالعقــارات
االســتثمارية مببلــغ  20,143,495دينــار كويتــي ( 19,984,165 :2014دينــار كويتــي) (إيضــاح .)7

11

معامالت مع أطراف ذات عالقة
تتمثــل هــذه املعامــات فــي تلــك التــي متــت مــع أطــراف ذات عالقــة ،أي املســاهمني وأعضــاء مجلــس االدارة وموظفــي االدارة العليــا
للمجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو ميارســون عليهــا تأثيــراً ملموسـاً .تتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه
املعامــات مــن قبــل إدارة الشــركة األم.
ال توجد أرصدة في نهاية السنة أو معامالت مع األطراف ذات عالقة خالل السنة.
فيما يلي مكافآت أعضاء موظفي االدارة العليا:
2014

2015

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

12

اإللتزام الرأس مالي والطوارئ

دينار كويتي

دينار كويتي
330,250
120,417
──────
450,667
══════

276,600
59,361
──────

335,961
══════

التزام رأسمالي

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

مطلوبات طارئة

فــي  31ديســمبر  ،2015كان لــدى املجموعــة مطلوبــات طارئــة تتمثــل فــي خطــاب ضمــان مببلــغ  4,833,000دينــار كويتــي
( 4,833,000 :2014دينار كويتي) وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية.
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معلومات القطاعات
تنقســم أعمــال املجموعــة ،ألغــراض اإلدارة ،إلــى وحــدات أعمــال بنــاء علــى املنتجــات واخلدمــات التــي تقدمهــا .لــدى املجموعــة اثنــان
مــن قطاعــات التشــغيل القابلــة لرفــع التقاريــر عنهــا كمــا يلــي:
أنشــطة االســتثمار العقــاري وتتضمــن االســتثمار واملتاجــرة فــي العقــارات وبنــاء أو تطويــر العقــارات بغــرض بيعهــا ضمــن ســياق
األعمــال العــادي واخلدمــات العقاريــة األخــرى املتعلقــة بهــا.

أنشــطة األســهم واالســتثمارات األخــرى وتتضمــن املشــاركة فــي الصناديــق املاليــة والعقاريــة وإدارة متطلبــات الســيولة لــدى
املجموعــة.
أنشطة
أنشطة
غير
األسهم
املجموع
االستثمار
موزعة
واالستثمارات
العقاري
األخرى
السنة املنتهية في  31ديسمبر 2015
دينار كويتي

إيرادات القطاع
نتائج القطاع

خسارة غير محقق من إعادة قياس عقارات
استثمارية وف ًقا للقيمة العادلة
ربح محقق من بيع عقارات للمتاجرة
ربح محقق من استرداد موجودات مالية
متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح
مصروفات غير موزعة – بالصافي
أرباح القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

2,817,121

دينار كويتي

2,817,121

══════════

══════════

══════════

    -

══════════

2,493,209

    -

    -

2,493,209

            ───────
2,579,403

5,799
3,547
    ───────
9,346

        ()1,815,769

───────

()1,815,769

772,980

══════════

══════════

══════════

══════════

()179,401
265,595

    -

دينار كويتي

دينار كويتي

        -

        -

───────

()179,401
265,595
5,799
3,547
()1,815,769

60,479,493

-

138,284

60,617,777

══════════

══════════

══════════

══════════

22,547,311

-

632,537

23,179,848

══════════

══════════

══════════

══════════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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معلومات القطاعات (تتمة)

السنة املنتهية في  31ديسمبر 2014

إيرادات القطاع
نتائج القطاع
ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
ربح غير محقق من إعادة قياس عقارات
استثمارية وف ًقا للقيمة العادلة
ربح بيع شركة تابعة
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة
للبيع
مخصص دعوى قضائية معكوس
مصروفات غير موزعة – بالصافي
أرباح القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

14

إدارة املخاطر

أنشطة
االستثمار
العقاري
دينار كويتي
1,624,639

أنشطة
األسهم
واالستثمارات
األخرى
دينار كويتي

غير
موزعة

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

-

1,624,639

══════════

══════════

══════════

══════════

1,175,083
    -

       147,975

        -

1,175,083
147,975

()77,276

    -

28,559
        -

        ───────
1,203,642

    -

    393

        -

2,200,461
()1,654,394

28,559
393
()77,276
2,200,461

        ───────
71,092

───────

546,067

───────
1,820,801

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

    -

══════════

══════════

    -

56,277,357
19,461,339

()1,654,394

143,217

56,420,574

══════════

══════════

452,564

19,913,903

══════════

══════════

متثــل املخاطــر جــزءاً رئيســياً فــي أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر تُــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفقـاً
حلــدود املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة فــي إدارة املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة فــي حتقيــق
األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بــه داخــل املجموعــة .تتعــرض
املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق حيــث يتــم تقســيم النــوع األخيــر إلــى مخاطــر معــدالت الربــح
ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم.
هيكل إدارة املخاطر
يتحمــل مجلــس إدارة الشــركة األم بصــورة جوهريــة املســؤولية عــن حتديــد ومراقبــة املخاطــر وعــن أســلوب اإلدارة الشــامل للمخاطــر
باإلضافــة إلــى مســؤولية املوافقــة علــى اســتراتيجيات ومبــادئ إدارة املخاطــر.
اإلدارة التنفيذية
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة بوضع سياسات إدارة مخاطر املجموعة ورفع توصيات إلى مجلس اإلدارة.
مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر أن تتكبــد املجموعــة خســارة نتيجــة عجــز عمالئهــا أو األطــراف املقابلــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــم
التعاقديــة .تقــوم املجموعــة بــإدارة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق وضــع حــدود علــى قــدر املخاطــر الــذي تقبــل املجموعــة
حتملــه لألطــراف املقابلــة مــن األفــراد وللتركــزات اجلغرافيــة وتركــزات قطاعــات األعمــال ،وعــن طريــق مراقبــة االنكشــافات فيمــا
يتعلــق بهــذه احلــدود.
فيمــا يتعلــق مبخاطــر االئتمــان الناجتــة عــن املوجــودات املاليــة األخــرى للمجموعــة مبــا فــي ذلــك األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد ،ينتــج
تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان مــن عجــز الطــرف املقابــل عــن االلتــزام وبحيــث يكــون احلــد األقصــى للتعــرض مســاوياً للقيمــة
الدفتريــة لهــذه األدوات .حتــد املجموعــة مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق باألرصــدة لــدى البنــوك مــن خــال التعامــل فقــط مــع
البنــوك جيــدة الســمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
14

إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون احتساب أي ضمان وأي تعزيزات ائتمانية أخرى

يوضــح اجلــدول التالــي احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق ببنــود بيــان املركــز املالــي املجمــع .يتــم عــرض أقصــى
حــد لالنكشــاف باملجمــل قبــل تأثيــر التخفيــف مــن خــال االســتعانة باتفاقيــات الضمانــات واملقاصــة األساســية (إن وجــدت).
مجمل
احلد األقصى
لالنكشاف

مجمل
احلد األقصى
لالنكشاف

دينار كويتي

دينار كويتي

2015

النقد واألرصدة لدى البنوك (باستثناء النقد في الصندوق)
مدينون ومدفوعات مقدما
إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان

2,739,640
6,450,131
─────────
9,189,771
═════════

2014

907,616
7,384,232
─────────

8,291,848
═════════

تركزات مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ميكــن حتليــل املوجــودات املاليــة للمجموعــة ،قبــل احتســاب أي ضمــان محتفــظ بــه أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى (إن وجــدت) ،حســب
املناطــق اجلغرافيــة وقطاعــات األعمــال التاليــة:
اخلدمات
البنكية واملالية
دينار كويتي

الكويت

2015
إنشاءات
أخرى
وعقارات
دينار
دينار كويتي
كويتي

املجموع
دينار كويتي

9,189,771 41,146 6,408,985 2,739,640
══════
══════ ══════ ═════

اخلدمات البنكية
واملالية
دينار كويتي

907,616
═════

2014
إنشاءات
وعقارات

دينار كويتي

أخرى
دينار
كويتي

املجموع
دينار كويتي

8,291,848 26,523 7,357,709
══════
══════ ═════

مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بصافــي احتياجاتهــا التمويليــة .تنتــج مخاطــر
الســيولة عــن التقلبــات فــي الســوق أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا قــد يتســبب فــي نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور.
وللحمايــة مــن هــذه املخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار ،واالحتفــاظ
برصيــد ٍ
كاف للنقــد والنقــد املعــادل واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول.

مخاطر السيولة وإدارة التمويل

حتتفــظ املجموعــة مبحفظــة مــن املوجــودات املتنوعــة القابلــة للتســويق لهــا بدرجــة عاليــة والتــي يســهل تســييلها فــي حالــة وقــوع حــدث
توقــف التدفقــات النقديــة بطريقــة غيــر متوقعة.
حتليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
لقــد مت حتديــد االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة املتبقيــة فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع إلــى تاريــخ
االســتحقاق التعاقــدي .ويتــم مراقبــة قائمــة االســتحقاق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن االحتفــاظ بالســيولة الكافيــة .إن معلومــات
قوائــم اســتحقاق املطلوبــات املاليــة فــي نهايــة الســنة تســتند إلــى ترتيــب الســداد التعاقــدي غيــر املخصــوم أو إلــى تقديــر اإلدارة
لتواريــخ البيــع املخططــة.

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  17تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2015
14

إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

حتليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية (تتمة)
كانت قائمة استحقاق املطلوبات املالية غير املخصومة في  31ديسمبر كما يلي:
خالل 3

 31ديسمبر 2015

املطلوبات
دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو متويل إسالمي
إجمالي املطلوبات

 31ديسمبر 2014
املطلوبات
دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو متويل إسالمي
إجمالي املطلوبات

 3إلى 6

 6إلى 12

أشهر
دينار كويتي

أشهر
دينار كويتي

أشهر
دينار كويتي

    560,727
─────
560,727
═════

    97,206
────
97,206
════

1,180,445
─────
1,640,603
══════

خالل 3

 3إلى 6

 6إلى 12

أشهر
دينار كويتي

أشهر
ديناركويتي

أشهر
دينار كويتي

    341,577
─────
341,577
═════

    416,211
────
416,211
════

1,455,232
493,658
─────
1,948,890
══════

سنة إلى 3

سنوات
دينار كويتي
    8,758,330
─────
8,758,330
══════
سنة إلى 3

سنوات
دينار كويتي
    9,789,963
─────
9,789,963
══════

املجموع

أكثر من
 3سنوات
دينار كويتي

دينار كويتي

    14,507,451
─────
14,507,451
═════

1,180,445
24,383,872
─────
25,564,317
══════

أكثر من
 3سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

    10,673,837
─────
10,673,837
══════

1,455,232
21,715,246
─────
23,170,478
══════

مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة أصــل نتيجــة للتغيــرات فــي متغيــرات الســوق مثــل معــدالت الربــح وأســعار صــرف
العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم ســواء نتجــت تلــك التغيــرات عــن عوامــل تتعلــق باالســتثمار الفــردي أو اجلهــة املصــدرة لــه أو
عوامــل تؤثــر علــى جميــع االســتثمارات املتاجــر بهــا فــي الســوق.
تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع املوجــودات بصــورة محــددة مســبقاً علــى فئــات متعــددة للموجــودات وتنويــع املوجــودات
بالنســبة للتوزيــع اجلغرافــي والتقييــم املســتمر لظــروف الســوق واجتاهاتــه وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل فــي
القيمــة العادلــة.

أ) مخاطر معدالت األرباح

إن مخاطــر معــدالت األربــاح هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الربــح
فــي الســوق .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر معــدالت األربــاح علــى اتفاقيــات اإلجــارة التــي حتمــل معــدالت أربــاح متغيــرة (إيضــاح .)10
باســتثناء ذلــك ،تتعامــل املجموعــة مــع املؤسســات املاليــة اإلســامية ،وبالتالــي ال تتعــرض ملخاطــر معــدالت األربــاح علــى تســهيالتها.
يوضــح اجلــدول التالــي حساســية بيــان الدخــل املجمــع للتغيــرات احملتملــة بصــورة معقولــة فــي معــدالت األربــاح مــع االحتفــاظ بكافــة
املتغيــرات األخــرى ثابتــة:
الزيادة في
النقاط
األساسية
2015
2014
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إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر العمالت األجنبية

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

تــدار مخاطــر العمــات األجنبيــة مــن قبــل إدارة اخلزينــة بالشــركة األم اســتناداً إلــى احلــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة املجموعــة
والتقييــم املســتمر ملراكــز املجموعــة املفتوحــة واحلــركات احلاليــة واملتوقعــة فــي أســعار الصــرف .تــرى اإلدارة أن مخاطــر تكبــد
خســائر جوهريــة نتيجــة التقلبــات فــي أســعار الصــرف ال تزيــد عــن احلــد األدنــى ،ولذلــك ال تغطــي املجموعــة االنكشــافات ملخاطــر
العمــات األجنبيــة.
فيمــا يلــي التأثيــر علــى الربــح (بســبب التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات النقديــة) ،نتيجــة التغيــر فــي أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة ،مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى ثابتــة:
2015
التغير في
أسعار صرف العمالت
بالنسبة املئوية %

العملة
ريال سعودي

15

%-3/+

2014
التأثير على
ربح السنة
بالدينار الكويتي

223,578

التغير في
أسعار صرف العمالت
بالنسبة املئوية %
%-3/+

التأثير على
خسارة السنة
بالدينار الكويتي
-

إدارة رأس املال
إن هــدف املجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس املــال هــو ضمــان احملافظــة علــى معــدالت رأس املــال اجليــدة لدعــم األعمــال التــي تقــوم
بهــا وحتقيــق أعلــى قيمــة يحصــل عليهــا املســاهمون.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وخصائــص املخاطــر
للموجــودات األساســية .ولكــي يتــم احلفــاظ علــى هيــكل رأس املــال أو تعديلــه ،يجــوز للمجموعــة تعديــل مبلــغ توزيعــات األربــاح
املدفوعــة إلــى املســاهمني أو رد رأس املــال إلــى املســاهمني أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع املوجــودات لغــرض تخفيــض الديــن.
مت إجــراء تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات املســتخدمة إلدارة رأس املــال خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2015كمــا هــو مفصــح عنهــا فــي إيضــاح  8حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015لــم يتــم إجــراء أي
تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات إلدارة رأس املــال خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2014
2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو تمويل إسالمي
ناقصاً :نقد وأرصدة لدى البنوك

1,012,024
21,366,866
()2,743,142
───────
19,635,748

1,130,174
18,006,107
()910,425
───────
18,225,856

حقوق الملكية

37,437,929
───────
37,437,929
───────
57,073,677
═══════
34%
═══════

36,506,671
───────
36,506,671
───────
54,732,527
═══════
33%
═══════

صافي الدين

إجمالي رأس المال
رأس المال وصافي الدين
معدل اإلقراض
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في  31ديسمبر 2015
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قياسات القيمة العادلة
فيما يلي مقارنة حسب الفئة للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة ،واملدرجة في البيانات املالية املجمعة:
املستوى 3
دينار كويتي

كما في  31ديسمبر 2015
عقارات استثمارية

47,785,193
═══════

═══════

املستوى 3
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

كما في  31ديسمبر 2014
عقارات استثمارية

املجموع
دينار كويتي

44,165,598
═══════

47,785,193

44,165,598

═══════

خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015لــم يكــن هنــاك أي حتويــات بــن قياســات املســتوى  1واملســتوى  2للقيمــة العادلــة ،وال
توجــد حتويــات إلــى ومــن قياســات املســتوى  3للقيمــة العادلــة.

38

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

حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات
يلخــص اجلــدول التالــي قائمــة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات املجموعــة .لقــد مت حتديــد اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات علــى
أســاس التاريــخ املتوقــع الســتردادها أو ســدادها .إن قائمــة االســتحقاق للموجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح واخلســائر واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية والعقــارات للمتاجــرة بنــاء علــى تقديــر اإلدارة لســيولة
تلــك املوجــودات.
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

 31ديسمبر 2015
الموجودات
أرصدة لدى البنوك ونقد
مدينون ومدفوعات مقدما ً
عقارات للمتاجرة
عقارات استثمارية
عقار ومعدات

إجمالي املوجودات
املطلوبات

دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو تمويل إسالمي
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي املطلوبات

 31ديسمبر 2014
الموجودات
أرصدة لدى البنوك ونقد
مدينون ومدفوعات مقدما ً
عقارات للمتاجرة
عقارات استثمارية
عقار ومعدات

إجمالي املوجودات
المطلوبات
دائنون ومصروفات مستحقة
دائنو تمويل إسالمي
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي املطلوبات

خالل سنة واحدة
دينار كويتي

سنة إلى
 5سنوات
دينار كويتي

2,743,142
6,450,131
3,501,027
        ───────
12,694,300
═══════

            47,785,193
138,284
───────
47,923,477
═══════

2,743,142
6,450,131
3,501,027
47,785,193
138,284
───────
60,617,777
═══════

1,180,445
551,606
    ───────
1,732,051
═══════

    20,815,260
632,537
───────
21,447,797
═══════

1,180,445
21,366,866
632,537
───────
23,179,848
═══════

خالل سنة واحدة
دينار كويتي
910,425
7,384,232
3,817,102
        ───────
12,111,759
═══════
  
1,455,232
537,488
───────
1,992,720
═══════

املجموع
دينار كويتي

سنة إلى
 5سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

            44,165,598
143,217
───────
44,308,815
═══════

910,425
7,384,232
3,817,102
44,165,598
143,217
───────
56,420,574
═══════

    17,468,619
452,564
───────
17,921,183
═══════

1,455,232
18,006,107
452,564
───────
19,913,903
═══════

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