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مشروع أبراج  25فبراير

الرؤية
بتصميم يجسد الحاضر والمستقبل يجمع برج  25فبراير بين بناء شاهق وخدمات متميزة
وبين بيئة عمل معاصرة يعززها الموقع المتميز للمشروع الذي يحمل اسم مناسبة غالية
هما ذكرى عيد االستقالل.
ومع خصائصه المميزة من موقع فريد (يطلق عليه اآلن الوسط التجاري) والذي يقع وسط
أكثر شوارع منطقة شرق نشاطًا .ومن اسم يخلد تاريخ استقالل الكويت ،يعد البرج نموذجًا
فريدًا بما يوفره من خدمات لرجال األعمال وإطاللة ساحرة تعانق سماء الكويت.

المواصفات
يرتقي المشروع ببرج على مساحة من األرض (قدرها)  1000م 2ليشتمل على  34دورًا
ويضم مكاتب بمساحات ما بين  280إلى  320م ،2إضافة إلى  6مصاعد كهربائية .

مواصفات عالمية
لقد تم دراسة المساحات المخصصة للمكاتب التجارية داخل البرج بعناية وذلك لضمان
تلبية احتياجات المؤسسات العاملة من كافة الشرائح المتوسطة والكبيرة منها إضافة
إلى تلك التي تتطلب توفير أحدث الخدمات التكنولوجية في عملها.
ويضم البرج المشروع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بدءًا من شبكة اإلنترنت
واإلتصاالت والفاكس وأنظمة الحماية ومكافحة الحريق المصممة كجزء من المبنى،
فض ً
ال عن أسلوب البناء الحديث المتطور وجودة التشطيبات النهائية المتوافقة مع أحدث
معايير الحداثة والتطور.

معايير السالمة
إجراءات األمن وأنظمتها في الداخل والخارج تواكب أعلى المعايير العالمية ،وال تقتصر على
كاميرات المراقبة في جميع أنحاء البرج بل بتضمنه أحدث أنظمة الحرائق واإلنذار المبكر،
فض ً
ال عن خدمات الحراسة على مدار  24ساعة في اليوم.
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اسكــــابــــاد

في أجمل موقع من «ديفون ليه بان » في الجمهورية الفرنسية وبمحاذاة الحدود
السويسرية ،يلفت انتباهك ذلك المجمع السكني الفاخر في محيط يمتلىء بالخصوصية
التي ينشدها كل من يعشق الهدوء وكل من يهوى تأمل مناظر الطبيعة الخالبة ليرتاح
في سكن تشهد أرجائه شروق الشمس وغروبها بكل تفاصيلها ،فيأتي هاربًا من صخب
الحياة اليومية ،مسرعًا إلى ذلك المجمع الذي يتردد اسمه مباشرة بعد منتجع المدينة
الرئيسي ،إنه «إسكاباد  »..منتجعك الخاص.
«اسكاباد» هو مجمع فريد عبارة عن مجموعة من الفلل والوحدات السكنية حيث يتألف من
 3فيالت فاخرة ذات إطاللة فريدة على الجبال الرائعة ،إضافة إلى  6منازل «تاونهاوس » تحيط
بها المناظر الطبيعية الخالبة ،فضال عن  8شقق ذات تشطيب عالي المستوى تعلوها 4
مبنى من  3طوابق.
شقق «بانتهاوس» يضمها
ً
وكما هي العطلة األوروبية التي يقضيها أصحابها بعيدًا عن المنزل« ،اسكاباد» هو الخيار
األفضل واألمثل ،حيث المساحات الخضراء و االسترخاء والراحة بعيدا عن ضغوطات
الحياة ،وحيث تضفي روعة الريف األوروبي إحساسًا بدفىء الحياة العائلية واألسرية في
المنزل ولكن هذه المرة بعيدًا عن المنزل.
و «اسكاباد» هو المشروع األول من نوعه كمجمع سكني بهذا التصميم الفريد في
سواء ممرات المشاة ،االستراحات،
ديفون ليه بان حيث وسائل الترفيه الرائعة والمثيرة
ً
حمام السباحة بنظام التدفئة للكبار ،مالعب األطفال اآلمنة ومواقف السيارات
الموجودة داخل محيط المجمع من أجل خصوصية كاملة.
«اسكاباد» ...عش سعيدًا ...تغدو سليمًا.
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تقرير مجلس اإلدارة ألعمال
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

الإخوة امل�ساهمون،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

انق�ضى العام  2013الذي �شهد تراجع ًا يف االقت�صاد العاملي جمددا،
حت�سن قليال خالل العام  ،2011والن�صف الأول من العام
بعد �أن كان َّ
 ،2012واحتدمت �أزمة الديون ال�سيادية يف العديد من دول العامل،
وفر�ضت الغالبية العظمى من هذه الدول حالة تق�شف �شديدة ،وجنم عن
ذلك ا�ضطرابات كثرية ،وكادت �أكرث من دولة �أن تعلن �إفال�سها ،حيث
تراجعت معدالت منو �أغلبها.
�أما حملي ًا ،فقد متكن �سوق الكويت للأوراق املالية يف العام  2013من
حتقيق مكا�سب جيدة ن�سبي ًا على م�ستوى م�ؤ�شراته الثالث وخ�صو�ص ًا
امل�ؤ�شر ال�سعري الذي ا�ستفاد من عمليات امل�ضاربة التي �شكلت �سمة
تداوالت هذا العام حيث تركزت على اال�سهم ال�صغرية يف الغالب.
و�أقفل امل�ؤ�شر ال�سعري عند م�ستوى  7,549نقطة م�سج ًال ارتفاع ًا ن�سبته
 27.22%عن العام ال�سابق ،فيما بلغت ن�سبة منو امل�ؤ�شر الوزين مع
نهايه تداوالت �آخر يوم من العام � 2013إىل  8.43%مغلق ًا عند
م�ستوى  452.8نقطة.

قطاع البنوك

قطاع البنوك يكاد يكون �أف�ضل القطاعات االقت�صادية خالل العام
 ،2013فقد تعافى هذا القطاع ب�شكل كبري يف  ،2013وعلى الرغم من
ا�ستمرار املخ�ص�صات التحوطية يف ال�ضغط على هذا القطاع ،ف�إنه �شهد
منو ًا يف االئتمان والودائع ب�صورة كبرية.
وب�شكل عام� ،شهد االئتمان امل�صريف منوا جيدا خالل  ،2013حيث
ارتفع حجم القرو�ض الإجمايل يف القطاع امل�صريف ب�أكرث من  7يف املائة
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من  ،2013م�سجال نحو  28مليار دينار
خالل الفرتة املذكورة ،يف حني �سجل النمو االئتماين  5.5يف املائة لكامل
عام .2012

�سوق العقار املحلي

بالرغم مما �شهده العامل من �أزمات اقت�صادية وغريها من الأزمات
خالل هذا العام� ،إال �أن النتائج انعك�ست �إيجاب ًا فيما يبدو على �سوق
العقار الكويتي ،حيث بدا وا�ضح ًا انفراد هذا ال�سوق مبزايا عن
القطاعات الأخرى �سواء على م�ستوى العوائد او االيرادات واملخاطر
وباعتباره املالذ الآمن حاليا لأي م�ستثمر.
فعلى الرغم من كل تلك التقارير واحلقائق االقت�صادية التي تدق
ناقو�س اخلطر ملا ينبغي اتخاذه من �إجراءات ت�صحيحية حلماية
االقت�صاد الكويتي والدفع باجتاه زيادة اال�ستثمار املحلي وخلق الفر�ص
اال�ستثمارية� ،إال �أن ذلك مل ي�ؤثر يف �سوق العقار املحلي بكافة قطاعاته
التي ا�ستمرت وترية ن�شاطها يف التزايد معلنة حالة من التحدي والثبات
يف وجه العوا�صف االقت�صادية املتتالية.
10

لقد كانت ح�صيلة العام � 2013إيجابية على امل�ستوى العقاري� ،إذ
ارتفعت �سيولة ال�سوق اىل نحو  3935.8مليون دينار كويتي� ،أي ما
ن�سبته  18.0%مقارنة ب�سيولة عام  2012البالغة  3334.6مليون
دينار كويتي .وجاءت �سيولة عام  2013يف الرتتيب الثاين ،خالل الـ 13
�سنة الفائتة ،بدء ًا من عام  2000وانتهاء بعام .2013
وقد حققت �سيولة ن�شاط ال�سكن اخلا�ص ارتفاع ًا يف عام ،2013
فارتفع ن�صيب ال�سكن اخلا�ص من �سيولة ال�سوق ،وكاالت وعقود ًا� ،إىل
نحو  1944مليون دينار كويتي ،بينما انخف�ضت م�ساهمته الن�سبية �إىل
نحو  49.4%من �سيولة ال�سوق حيث كان ن�صيبه نحو  55.6%من
�سيولة ال�سوق يف عام  .2012وبلغت ن�سبة ارتفاع �سيولة ن�شاط ال�سكن
اخلا�ص نحو  ،4.9%مقارنة بعام  .2012وارتفعت تداوالت ن�شاط
ال�سكن اال�ستثماري� ،إىل نحو  1522مليون دينار كويتي ،مع ارتفاع يف
ن�سبة م�ساهمته من �سيولة ال�سوق� ،إىل نحو  38.7%يف عام ،2013
فيما كان ن�صيبه نحو  35.7%من �سيولة ال�سوق يف عام  ،2012وبلغت
ن�سبة ارتفاع �سيولة ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري نحو  ،28.0%مقارنة
بعام .2012
وقد ا�ستحوذ ن�شاط ال�سكن اخلا�ص واال�ستثماري على ما ن�سبته
 ،88.1%من �سيولة �سوق العقار ،يف عام  ،2013تاركني نحو
 11.1%من ال�سيولة للقطاع التجاري ،مقارنة بنحو  8.0%يف عام
 ،2012ونحو  0.8%للمخازن ،وهي ن�سبة عام  2012نف�سها .وارتفع
معدل قيمة ال�صفقة الواحدة ،يف نهاية عام  ،2013لل�سكن اخلا�ص،
لت�صل �إىل نحو � 290.7ألف دينار كويتي ،من م�ستوى � 224.7ألف
دينار كويتي يف عام  ،2012بينما ارتفع معدل ال�صفقة الواحدة ،لل�سكن
اال�ستثماري ،ب�شكل كبري� ،إىل نحو � 838.6ألف دينار كويتي ،من نحو
� 727.2ألف دينار كويتي ،بينما انخف�ض ،معدل ال�صفقة الواحدة يف
التجاري� ،إىل نحو  2.8مليون دينار كويتي ،بعد �أن كان  3.4مليون دينار
كويتي ،يف عام  ،2012وارتفع املعدل العام لل�صفقة يف تداوالت القطاع
العقاري كلها يف عام  2013بن�سبة .35.8%

الأخوة الأفا�ضل،

بالرغم من التح�سن الن�سبي الذي ات�سمت به بع�ض القطاعات يف ال�سوق
املحلي خالل هذا العام� ،إال �أن �أي�أ من ذلك ال يرتقي �إىل درجة ميكن معها
التفا�ؤل بح�صول منو اقت�صادي وا�ضح وملمو�س على م�ستوى الدولة،
فبينما كانت هذا القطاعات ت�سجل منو ًا ن�سبي ًا ،كان الو�ضع االقت�صادي
العام ي�سري يف االجتاه املعاك�س� ،إذ �سجل العام  2013انخفا�ض ًا يف
امل�ؤ�شرات االقت�صادية على الرغم من الفوائ�ض املالية ال�ضخمة التي
حتققها الدولة منذ �أكرث من  13عام ًا ،والتي يفرت�ض �أن يتم توجيهها
لتنويع م�صادر الدخل واحتواء االنفاق اجلاري وجلم الهدر امل�ستمر يف
امليزانية العامة.

تقرير مجلس اإلدارة ألعمال
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

توقعات العام 2014

يتوقع �أن ي�ستمر ال�سوق العقاري بالإرتفاع خالل العام  2014ب�سبب
معدل الطلبات املتزايد يف مقابل �شح كبري يف املعرو�ض باال�ضافة اىل
ارتفاع ن�سبة ال�سيولة يف ال�سوق املحلي االمر الذي �سين�سحب على جميع
انواع العقار ال�سكني واال�ستثماري والتجاري.
لقد ارتفعت ا�سعار العقار ب�شكل كبري بعد ان �شهدت �أ�سعار االرا�ضي
والبنايات ارتفاعا قيا�سيا خالل العام  2013حيث اقرتب �سعر املرت
املربع للأرا�ضي ال�سكنية من �سعر الأرا�ضي اال�ستثمارية يف بع�ض املناطق
احليوية يف وقت تعترب فيه اال�سعار ال�سائدة هي االعلى منذ عام 2008
كما �شهدت العقارات التجارية ن�شاطا ملحوظا خالل العام  2013مل
ي�سبق له مثيل منذ االزمة االقت�صادية التي �ضربت العامل قبل خم�سة
�أعوام حيث يتوقع �أن ت�ستمر �أ�سعار االيجارات باالرتفاع.

الأخوة الأفا�ضل،

عام م�ضى تخلله الكثري من الأزمات كما �أ�سلفنا ،حتديات و�صعاب،
�إ�صرار وحتدي ،و�أمل يف النجاح ،كل ذلك حتملناه مع ًا يف �سبيل حتقيق
الأهداف التي ر�سمناها يف بداية هذا العام والأعوام التي م�ضت ،وقد
متكنا بحمد اهلل وتوفيقه من �إجناز جزء كبري منها ،و�أملنا ي�ستمر مع
ا�ستمرار التحديات ،ولن نكل �أو منل حتى يتحقق الهدف الذي ن�صبناه
�أمام �أعيننا طيلة ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وهو �إعادة دفة هذه ال�شركة
باجتاه البحث عن فر�ص وا�ستثمارات تعود على ال�شركة وم�ساهميها
ب�إيرادات عالية ،حتقق تطلعات القائمني عليها وتر�ضي طموح م�ساهميها،
وذلك من خالل تدوير بع�ض الأ�صول وت�سييل البع�ض الآخر �إ�ضافة �إىل
زيادة �سيولة ال�شركة من خالل البحث عن م�صادر جديدة للتمويل ،عدا
عن االنطالق �إىل �آفاق �إقليمة خليجية لزيادة اال�سثمار يف هذه الدول
حيث تتوافر فر�ص ا�ستثمارية جيدة ،وحيث ميكن حتقيق عوائد مالية
�أعلى مما هي عليه حملي ًا.

م�ستقب ًال �أو بيعه وزيادة �إنتاجية البع�ض الآخر.
و�أما فيما يتعلق با�ستثمارات ال�شركة املالية ،فال�شركة ال تزال م�ستمرة يف
خطتها ونهجها ال�سابقني نحو تقلي�ص حجم هذه اال�ستثمارات �إىل �أق�صى
حد ممكن وهو ما يت�ضح جلي ًا يف حجم هذه اال�ستثمارات حالي ًا مقارنة
مبا كانت عليه يف ال�سابق ،وي�أتي ذلك يف �إطار م�ساعي ال�شركة لرتكيز
جهودها يف ممار�سة �أن�شطتها العقاريه مبا يكفل لها �أ�صو ًال ثابته و�آمنه
وعوائد م�ستقرة وجمدية يف ذات الوقت.
هذا وقد بلغ �صايف الربح عام  2013مبلغ  1,617,813دينار كويتي
مقارنة مع عام  2012الذي بلغت اخل�سارة فيه �آنذاك ()1,374,994
دينار كويتي ،كما حقق العائد على ر�أ�س املال �أرباح ًا قدرها  4.22فل�س
لل�سهم يف عام  2013مقارنة بخ�سارة قدرها ( )3.59فل�س لل�سهم عام
 2012وبلغت القيمة الدفرتية  89.53فل�س لل�سهم عام  2013مقارنة
بـ  85.26فل�س لل�سهم يف عام .2012
كما بلغ �إجمايل الإيرادات وامل�صروفات لعام  2013مبلغ 6,899,951
دينار كويتي ومبلغ (  )5,282,138دينار كويتي على التوايل.

وختام ًا ..نود �أن نتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل اجلهاز الإداري والتنفيذي
لل�شركة وجميع امل�سئولني والعاملني فيها على جهودهم املخل�صة ،وال�شكر
مو�صول �إىل الإخوة الأفا�ضل �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية وال�سادة
مدققي احل�سابات.
كما جندد االمتنان وال�شكر �إىل جميع الإخوة امل�ساهمني الذين منحونا
ثقتهم ودعمهم خالل الفرتة ال�سابقة �سائلني اهلل �أن يوفقنا ملا فيه
م�صلحة ال�شركة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ويف �سبيل حتقيق ذلك فقد قامت «جتارة» خالل العام  2013بخطوات
حملية و�إقليمية ناجحة يف هذا االجتاه ،فعلى امل�ستوى املحلي مت بيع
جممع كليفز الواقع يف ال�ساملية على �شارع اخلليج العربي ،كما مت بيع
الربج  26فرباير يف منطقة �شرق واملكون من  17طابق ًا� ،إ�ضافة �إىل بيع
م�شروعها ال�سكني يف منطقة اجلابرية ،وقد تكللت جميع عمليات البيع
ال�سابقة ب�أرباح جيدة جد ًا.
�أما �إقليمي ًا ،فقد قامت ال�شركة بالتخارج من حمفظة عقارية لأر�ض مب�ساحة
مليون مرت مربع تقريب ًا يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
�أما باقي عقارات ال�شركة املوجودة يف مناطق عدة داخل الكويت فهي
ت�سري ب�شكل جيد جد ًا وبن�سب �إ�شغال عالية وهي عقارات مدرة وواعدة.
وبالن�سبة ال�ستثمارات ال�شركة العقاريه يف اخلارج ،ف�إنها م�ستقرة وت�سري
وفق ما ير�سم لها من تقديرات م�ستقبليه ،حيث ن�أمل يف تطوير بع�ضها

ال�شيخ علي عبداهلل اخلليفة ال�صباح
رئي�س جمل�س الإدارة
11

تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

12

البيانات المالية المجمعة في  31ديسمبر 2013

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك( .عامة)

13

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك( .عامة)

تقرير حول البيانات املالية املجمعة

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة التجارة واال�ستثمار
العقاري �ش.م.ك( .مقفلة) («ال�شركة الأم») و�شركاتها التابعة (ي�شار
�إليها مع ًا بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما
يف  31دي�سمرب  2012وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف
حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ
وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستناد ًا
�إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي

م�س�ؤولي ��ة الإدارة ع ��ن البيان ��ات املالي ��ة
املجمعة
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة
ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �أدوات الرقابة
الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية
من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ.

14

تتطلب منا االلتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال
التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة
خالية من �أخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول
املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند
الإجراءات املختارة �إىل تقدير مراقبي احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم
خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت تلك
الأخطاء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ مراقبو
احل�سابات يف االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد املجموعة
للبيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها ،وذلك من �أجل و�ضع

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك( .عامة)

�إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبري عن
ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة .وي�شتمل التدقيق
�أي�ض ًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�صحة التقديرات
املحا�سبية الهامة التي �أجرتها الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل
للبيانات املالية املجمعة.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية
الأخرى
يف ر�أينا �أي�ض ًا �أن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن
البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة
الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه

باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي

الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها

�أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.

�ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع
املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012والنظام

الر�أي

الأ�سا�سي لل�شركة الأم و�أنه قد �أجري اجلرد وفق ًا للأ�صول املرعية.

يف ر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة  ،من جميع

ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف

النواحي املادية  ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب  2012خمالفات لقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة 2012

 2012وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك
التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

�أو النظام الأ�سا�سي على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط ال�شركة
الأم �أو مركزها املايل.

وليد عبد اهلل الع�صيمي

علي عبدالرحمن احل�ساوي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  68فئة �أ
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30

 RÖdlال�شرق الأو�سط
برقان – حما�سبون عامليون

الكويت  11مار�س 2013
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بيان الدخل المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

�إي�ضاحات

�إيرادات �إيجارات
�إيرادات خدمات �أخرى و�إيرادات ت�شغيل
م�صروفات ت�شغيل عقارات
�أرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية وفق ًا للقيمة العادلة

-      

)(369,647
8

3,198,000

-      

8

1,643,003

340,100

6,328,150

1,926,616

6

1,246,305

-      

6

)(168,428

-      

1,077,877

-      

7

)(78,960

)(60,596

2,491

)(218,607

-      

237,594

)(532,023

)(703,101

-      

)(23,828

6,830

9,251

�صايف خ�سائر اال�ستثمار

)(601,662

)(759,287

م�صروفات �إدارية
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة مدينني
خم�ص�ص دعوى ق�ضائية

)(832,723

)(819,436

)(197,152

-      

)(2,700,461

-      

12

ربح الت�شغيل

تكاليف متويل
�أرباح (خ�سائر) حتويل عمالت �أجنبية
�إيرادات �أخرى

ربح ال�سنة قبل �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

ربح (خ�سارة) ال�سنة
ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
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1,822,233

1,965,082
)(378,566

�صايف الربح من خمزون عقارات
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أرباح (خ�سائر) حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سارة بيع �شركة زميلة
�إيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية

دينار كويتي

دينار كويتي

34,561

�صايف الربح من عقارات ا�ستثمارية
�أرباح حمققة من بيع خمزون عقارات
خ�سارة انخفا�ض قيمة خمزون عقارات

2013

2012

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  21ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

5

3,074,029

347,893

)(1,492,636

)(1,764,627

91,794

)(10,486

3,792

52,226

1,676,979

)(1,374,994

)41,924

-      

)(17,242

-      

1,617,813

)(1,374,994

 4.22فل�س

) (3.59فل�س

بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

�إي�ضاحات

ربح (خ�سارة) ال�سنة
بنود �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الدخل املجمع:

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

1,617,813

)(1,374,994

موجودات مالية متاحة للبيع:

 �صايف اخل�سائر غري املحققة حمول �إىل بيان الدخل املجمع من البيع -خ�سارة انخفا�ض القيمة املحولة �إىل بيان الدخل املجمع

)(483,643
-

)(690,271
)(25,580

532,023

703,101

48,380

)(12,750

فروق حتويل عمالت �أجنبية من عمليات �أجنبية

)(25,898

85,722

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الإيرادات (اخل�سائر) ال�شاملة لل�سنة

22,482

72,972

1,640,295

)(1,302,022

7

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  21ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان المركز المالي المجمع
في  31ديسمبر 2013
�إي�ضاحات

املوجودات

الأر�صدة لدى البنوك والنقد
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خمزون عقارات
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
عقار ومعدات

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي خيارات �شراء �أ�سهم
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
احتياطي حتويل العمالت االجنبية
�أ�سهم خزينة
خ�سائر مرتاكمة

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
دائنو متويل �إ�سالمي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

155,095

6
7

4,480,973
250,391

734,034

8

37,421,129

60,459,231

3,909

6,996

47,593,174

69,955,008

38,446,256

38,446,256

47,418

47,418

10

3,640,756

3,640,756

10

2,793,231

2,793,231

142,253

142,253

86,714

38,334

()142,521

)(116,623

)(52,984

)(52,984

()10,539,674

)(12,157,487

34,421,449

32,781,154

9

11

12

4,613,427

2,975,440

13

8,168,507

33,855,797

389,791

342,617

�إجمايل املطلوبات

13,171,725

37,173,854

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

47,593,174

69,955,008

ال�شيخ علي عبد اهلل اخلليفة ال�صباح
رئي�س جمل�س الإدارة
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2,214,372
3,222,400

1,852,453
286,628

6,460,571

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات

دينار كويتي

-

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

2013

2012

دينار كويتي

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  21ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

طارق فريد العثمان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

�إجمايل (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

خ�سارة ال�سنة
(خ�سائر) �إيرادات �شاملة �أخرى

الر�صيد يف  1يناير 2012

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2013

�إجمايل الإيرادات (اخل�سائر) ال�شاملة
لل�سنة

�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى

ربح ال�سنة

الر�صيد يف  1يناير 2013

38,446,256

-

-

-

38,446,256

38,446,256

-

-

-

38,446,256

دينار كويتي

ر�أ�س
املال

47,418

-

-

-

47,418

47,418

-

-

-

47,418

دينار كويتي

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم

3,640,756

-

-

-

3,640,756

3,640,756

-

-

-

3,640,756

دينار كويتي

احتياطي
قانوين

2,793,231

-

-

-

2,793,231

2,793,231

-

-

-

2,793,231

دينار كويتي

احتياطي
عام

142,253

-

-

-

142,253

142,253

-

-

-

142,253

دينار كويتي

احتياطي
خيارات �شراء
�أ�سهم

38,334

)(12,750

)(12,750

-

51,084

86,714

48,380

48,380

-

38,334

دينار كويتي

التغريات
املرتاكمة
يف
القيمة العادلة

)(116,623

85,722

85,722

-

)(202,345

)(142,521

()25,898

()25,898

-

)(116,623

دينار كويتي

�إحتياطي
حتويل
عمالت
�أجنبية

)(52,984

-

-

-

)(52,984

)(52,984

-

-

-

)(52,984

دينار كويتي

�أ�سهم
خزينة

)(12,157,487

)(1,374,994

32,781,154

)(1,302,022

-

)(1,374,994

34,083,176

34,421,449

72,972

)(1,374,994

)(10,782,493

)(10,539,674

1,617,813

1,640,295

-

1,617,813

32,781,154

دينار كويتي

22,482

1,617,813

)(12,157,487

دينار كويتي

خ�سائر
مرتاكمة

املجموع

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  21ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
�إي�ضاحات

�أن�شطة العمليات

ربح (خ�سارة) ال�سنة
تعديالت غري نقدية ملطابقة ربح (خ�سارة) ال�سنة ب�صايف التدفقات النقدية:
ا�ستهالك
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
خ�سارة انخفا�ض قيمة خمزون عقارات
ربح حمقق من بيع خمزون عقارات
�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية وفق ًا للقيمة العادلة
�أرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية وفق ًا للقيمة العادلة
�إيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية
(�أرباح) خ�سائر بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

6
8

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

1,617,813

)(1,374,994

6,783
59,810
168,428
)(1,246,305
)(1,643,003
)(3,198,000
)(6,830
)(2,491

27,485
54,076

خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

انخفا�ض قيمة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سارة بيع �شركة زميلة
تكاليف متويل
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة مدينني
خم�ص�ص دعوى ق�ضائية
(ربح) خ�سارة حتويل عمالت �أجنبية

-

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
خمزون عقارات
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف العمليات
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة العمليات

�أن�شطة اال�ستثمار

�شراء عقار ومعدات
�شراء موجودات مالية متاحة للبيع
املح�صل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
�إيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية
�إ�ضافات �إىل عقارات ا�ستثمارية
املح�صل من بيع عقارات ا�ستثمارية
املح�صل من بيع �شركة زميلة
�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة اال�ستثمار

�أن�شطة التمويل

�سداد دائني متويل �إ�سالمي
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل

(النق�ص) يف الأر�صدة لدى البنوك والنقد
�صايف الزيادة
�صايف فروق حتويل عمالت �أجنبية
الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف بداية ال�سنة

الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف نهاية ال�سنة
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�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  21ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2013

 .1معلومات حول ال�شركة
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة ل�شركة التجارة واال�ستثمار العقاري �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها
مع ًا بـ «املجموعة») لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013وفق ًا لقرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف  10مار�س .2014
مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012من قبل م�ساهمي ال�شركة الأم خالل اجلمعية العمومية
ال�سنوية املنعقدة يف  5مايو .2013
�إن ال�شركة الأم هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة مت ت�سجيلها وت�أ�سي�سها بالكويت يف � 18أبريل  .1983تعمل املجموعة وفق ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،وت�ضطلع بالأن�شطة التالية:
-

�شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات ومبادلتها و�إقامة املباين واملجمعات التجارية وال�سكنية و�إيجارها وا�ستئجارها.
�إدارة عقارات و�أمالك الغري داخل الكويت وخارجها.
بيع و�شراء الأوراق املالية اخلا�صة بال�شركات التي تزاول �أعما ًال مماثلة.
تطوير وبناء العقارات اخلا�صة باملجموعة حل�سابها وحل�ساب الغري.
�أعمال ال�صيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة للمجموعة مبا يف ذلك الأعمال املدنية وامليكانيكية و�أعمال تكييف الهواء
مبا يكفل حماية كافة املباين والعقارات.
اال�ستثمار يف الأ�سهم واال�ستثمارات الأخرى.

�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو �ص.ب  5655ال�صفاة  13057الكويت .مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم يف �سوق الكويت للأوراق املالية
يف � 26سبتمرب .2005
مت �إ�صدار قانون ال�شركات يف  26نوفمرب  2012مبوجب املر�سوم بقانون رقم  25ل�سنة «( 2012قانون ال�شركات») والذي مبوجبه مت �إلغاء
قانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  .1960مت الحق ًا تعديل قانون ال�شركات بتاريخ  27مار�س  2013مبوجب املر�سوم بقانون رقم
 97ل�سنة ( 2013املر�سوم) .يف � 6أكتوبر  ،2013مت ن�شر الالئحة التنفيذية للقانون اجلديد املعدل ال�صادرة يف � 29سبتمرب  2013يف
اجلريدة الر�سمية .وفق ًا للمادة رقم ( )3من الالئحة التنفيذية ،ف�إنه يتعني على ال�شركات توفيق �أو�ضاعها مع القانون اجلديد املعدل خالل
�سنة واحدة من تاريخ ن�شر الالئحة التنفيذية.

 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 2.1أ�سا�س الإعداد
بيان االلتزام

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،ووفق ًا
ملتطلبات القرار الوزاري رقم  18لعام  1990ذات ال�صلة.

�أ�سا�س الإعداد

تعد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�ضمن قيا�س املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
والعقارات اال�ستثمارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع وفق ًا للقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�شركة الأم.
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� 2.2أ�سا�س التجميع

تت�ضمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب .2013
يتم جتميع ال�شركات التابعة ب�صورة كاملة من تاريخ احليازة وهو ميثل بداية ال�سيطرة للمجموعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة .تعد
البيانات املالية لل�شركات التابعة لنف�س فرتة تقرير ال�شركة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة .يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات
التابعة على �أ�سا�س كل بند على حدة من خالل �إ�ضافة البنود املماثلة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .يتم عند التجميع
ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت فيما بني �شركات املجموعة وتوزيعات الأرباح.
تتعلق اخل�سائر يف ال�شركة التابعة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو �أدت �إىل ر�صيد عجز.
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،مع عدم فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية� .إذا فقد املجموعة ال�سيطرة على
�شركة تابعة ،ف�إنها:
• ت�ستبعد موجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
• ت�ستبعد القيمة الدفرتية للح�ص�ص غري امل�سيطرة.
• ت�ستبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
• حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
• حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.
• حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح �أو اخل�سائر.
• تعيد ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود امل�سجلة �سابق ًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل بيان الدخل املجمع �أو الأرباح �أو اخل�سائر
�أو الأرباح املحتفظ بها ،ح�سبما هو منا�سب.

�إن تفا�صيل ال�شركات التابعة املت�ضمنة يف البيانات املالية املجمعة كما يلي:
ح�صة امللكية الفعلية

ا�سم ال�شركة

2013

2012

بلد الت�أ�سي�س

الأن�شطة

�شركة مدار الكويت للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م.

98%

98%

الكويت

التجارة العامة

�شركة تالل العقارية ذ.م.م.

95%

95%

اململكة العربية
ال�سعودية

العقارات

�شركة التجارة فرن�سا �ش.م.ل.

100%

100%

فرن�سا

العقارات

�إن بع�ض احل�ص�ص حمتفظ بها من قبل �أطراف ذات عالقة الذين �أكدوا كتاب ًة �أن ال�شركة الأم هي املالك امل�ستفيد من هذه احل�ص�ص.

 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
حتقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عندما يكون من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية �إىل املجموعة وعندما يكون بالإمكان قيا�س الإيرادات ب�صورة موثوق منها
ب�صرف النظر عن موعد ال�سداد .يتم قيا�س الإيرادات وفق ًا للقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق .تقوم املجموعة بتقييم ترتيبات
�إيراداتها مقابل معايري معينة لتحديد ما �إذا كانت تعمل ك�شركة �أ�سا�سية �أو كوكيل .وانتهت �إىل �أنها تعمل على �أنها من�ش�أة �أ�سا�سية تعمل عن
نف�سها يف جميع ترتيبات �إيراداتها.
يجب الوفاء مبعايري التحقق املحددة التالية قبل حتقق الإيرادات:

�إيرادات الت�أجري
تتم املحا�سبة عن �إيرادات الت�أجري الناجتة عن عقود الت�أجري الت�شغيلي على العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام طريق الق�سط الثابت على مدى
فرتات عقود الت�أجري.
�إيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية
تتحقق الإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم الدفعات.
بيع خمزون عقارات
يتم حتقق الإيرادات من بيع خمزون العقارات عندما تنتقل كافة خماطر ومزايا امللكية �إىل امل�شرتي ،عاد ًة عند ت�سليم العقارات.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تكاليف التمويل

�إن تكاليف التمويل التي تتعلق مبا�شرة بحيازة �أو �إن�شاء �أ�صل يحتاج �إن�شا�ؤه �إىل فرتة زمنية طويلة لكي ي�صبح جاهز ًا لال�ستعمال املزمع له �أو
بيعه يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة ذلك الأ�صل  .يتم �إيقاف ر�سملة تكاليف االقرتا�ض عندما يتم ا�ستكمال كافة الأن�شطة ال�ضرورية لتجهيز
الأ�صل لال�ستخدام املزمع له �أو البيع  .ت�سجل تكاليف التمويل الأخرى كم�صروف يف الفرتة التي يتم تكبدها خاللها.
حتت�سب تكاليف التمويل املر�سملة با�ستخدام املتو�سط املوزون لتكلفة االقرتا�ض بعد التعديل لغر�ض االقرتا�ض املرتبط بتطوير حمدد .عند
ارتباط االقرتا�ض بتطويرات حمددة ،ف�إن املبلغ املر�سمل ميثل �إجمايل تكاليف التمويل املتكبدة على تلك القرو�ض ناق�ص ًا �أي �إيرادات ا�ستثمار
ناجتة عن اال�ستثمارات امل�ؤقتة .يتم ر�سملة تكاليف التمويل اعتبار ًا من بداية �أعمال التطوير حتى تاريخ الإمتام الفعلي .يتم تعليق ر�سملة
تكاليف االقرتا�ض يف حالة توقف ن�شاط التطوير لفرتات طويلة .يتم ر�سملة تكاليف التمويل �أي�ض ًا يف تكلفة ال�شراء ملوقع عقار يتم حيازة ب�شكل
حمدد لغر�ض التطوير ،ولكن فقط عندما تكون الأن�شطة الالزمة لإعداد الأ�صل لإعادة التطوير قيد التنفيذ.

دمج الأعمال وال�شهرة

يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية .تقا�س تكلفة احليازة وفق ًا ملجموع املقابل املحول ،ويقا�س بالقيمة العادلة
يف تاريخ احليازة وقيمة �أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة .بالن�سبة لكل عملية دمج �أعمال ،يقوم امل�شرتي بقيا�س احل�ص�ص غري
امل�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة �إما بالقيمة العادلة �أو بن�سبة احل�صة يف �صايف قيمة املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة .تدرج تكاليف احليازة
كم�صروفات عند تكبدها.
عندما تقوم املجموعة بحيازة �أعمال ،تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ض حتديد الت�صنيف والتخ�صي�ص املنا�سب وفق ًا
لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما يف تاريخ احليازة .يت�ضمن هذا الف�صل بني امل�شتقات املت�ضمنة يف العقد
الأ�صلي من قبل امل�شرتي.
عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل ،ف�إن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�صة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �سابق ًا يف ال�شركة امل�شرتاة يتم
�إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة من خالل بيان الدخل املجمع.
�إن �أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سوف يتم �إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة.
�إن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي من املقدر �أن يكون �أ�صل �أو التزام� ،سوف يتم �إدراجها وفق ًا ملعيار املحا�سبة
الدويل � 39إما يف بيان الدخل املجمع �أو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند ت�صنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قيا�سه حتى
يتم ت�سويته نهائي ًا �ضمن حقوق امللكية.
يتم قيا�س ال�شهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي متثل زيادة �إجمايل املقابل املحول واملبلغ املحقق للح�ص�ص غري امل�سيطرة عن �صايف قيمة املوجودات
املحددة امل�شرتاة واملطلوبات املحتملة� .إذا كان هذا املقابل �أقل من القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت حيازتها ،يدرج
الفرق مبا�شر ًة يف بيان الدخل املجمع.
بعد الت�سجيل املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�ض القيمة .لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم توزيع
ال�شهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال ،من تاريخ احليازة� ،إىل كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد للمجموعة التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من دمج
الأعمال ب�صرف النظر عن تخ�صي�ص املوجودات �أو املطلوبات الأخرى لل�شركة امل�شرتاة �إىل تلك الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة �إنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة ،يتم �إدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات
امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العمليات .يتم قيا�س ال�شهرة امل�ستبعدة يف هذه
احلالة على �أ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة �إنتاج النقد.

الأدوات املالية -التحقق املبدئي والقيا�س الالحق
 -1املوجودات املالية
التحقق املبدئي والقيا�س
ت�صنف املوجودات املالية �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  39كـ «موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر وقرو�ض
ومدينني �أو كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو كموجودات مالية متاحة للبيع �أو كم�شتقات م�صنفة ك�أدوات تغطية يف تغطية فعالة،
متى كان ذلك منا�سب ًا .حتدد املجموعة ت�صنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية -التحقق املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
 -1املوجودات املالية (تتمة)
التحقق املبدئي والقيا�س (تتمة)
تدرج كافة املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد التكاليف املتعلقة مبا�شر ًة باملعاملة ،يف حالة اال�ستثمارات غري املدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
�إن �شراء �أو بيع املوجودات املالية الذي يتطلب ت�سليم موجودات خالل �إطار زمني من�صو�ص عليه مبوجب لوائح �أو عرف ال�سوق (متاجرة
الطريقة العادية) ي�سجل يف تاريخ املتاجرة (�أي التاريخ التي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء �أو بيع الأ�صل).
ت�شمل املوجودات املالية للمجموعة الأر�صدة لدى البنوك والنقد واملدينني واملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع.

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�صنيفها كما يلي:
قرو�ض ومدينني
متثل القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو حمددة غري مدرجة يف �سوق ن�شط .بعد القيا�س املبدئي ،يتم
قيا�س هذه املوجودات املالية الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي املعدل بخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجد .تدرج اخل�سائر
الناجتة من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ت�شمل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر املوجودات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة واملوجودات املالية
امل�صنفة ،عند التحقق املبدئي ،كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .ت�صنف املوجودات املالية كـ «حمتفظ بها لأغرا�ض
املتاجرة»� ،إذا مت حيازتها بغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء يف امل�ستقبل القريب .تدرج الأرباح �أو اخل�سائر من اال�ستثمارات املحتفظ بها لأغرا�ض
املتاجرة يف بيان الدخل املجمع .ت�صنف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .يف حالة �إدارة هذه املوجودات وتقييم
�أدائها ا�ستناد ًا �إىل القيمة العادلة املوثوق منها وفق ًا لإ�سرتاتيجية اال�ستثمار املوثقة .تدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة مع �إدراج التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.
تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة ،با�ستثناء امل�شتقات ،لتحديد ما �إذا كانت ال تزال هناك نية لبيع موجوداتها
املالية املتاحة للبيع على املدى القريب� .إذا مل ت�ستطيع املجموعة ،وذلك يف حاالت نادرة ،املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�سوق غري
الن�شطة والتغري ب�صورة جوهرية يف نية الإدارة لبيعها يف امل�ستقبل القريب ،يجوز للمجموعة �أن تختار �إعادة ت�صنيف هذه املوجودات املالية.
تعتمد �إعادة الت�صنيف �إىل قرو�ض ومدينني �أو موجودات مالية متاحة للبيع �أو حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق على طبيعة الأ�صل� .إن هذا التقييم
لي�س له ت�أثري على �أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وعند ا�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�صنيف ،ال
ميكن �إعادة ت�صنيف هذه الأدوات بعد التحقق املبدئي.
موجودات مالية متاحة للبيع
تت�ضمن املوجودات املالية املتاحة للبيع �أ�سهم و�أوراق دين مالية� .إن اال�ستثمارات يف �أ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع هي تلك غري امل�صنفة
كمحتفظ بها للمتاجرة وال امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .إن اال�ستثمارات يف هذه الفئة هي تلك التي يكون هناك نية
لالحتفاظ بها ملدة غري حمددة والتي ميكن �أن يتم بيعها لتلبية احتياجات ال�سيولة �أو ا�ستجابة للتغريات يف ظروف ال�سوق.
بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع الحق ًا وفق ًا القيمة العادلة مع �إدراج الأرباح واخل�سائر غري املحققة كتغريات
مرتاكمة يف القيمة العادلة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى يتم بيع اال�ستثمار �أو عند حتديد وجود انخفا�ض يف قيمته ،حيث يتم يف ذلك
الوقت �شطب الأرباح واخل�سائر املرتاكمة من التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة و�إدراجها يف بيان الدخل املجمع� .إن املوجودات املالية التي
يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة موثوق منها ،يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية -التحقق املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
 -1املوجودات املالية (تتمة)
القيا�س الالحق (تتمة)

موجودات مالية متاحة للبيع (تتمة)
تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع لتحديد ما �إذا كانت ال تزال هناك نية لبيع موجوداتها املالية املتاحة للبيع على املدى
القريب� .إذا مل ت�ستطيع املجموعة ،وذلك يف حاالت نادرة ،املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�سوق غري الن�شطة والتغري ب�صورة جوهرية
يف نية الإدارة لبيعها يف امل�ستقبل القريب ،يجوز للمجموعة �أن تختار �إعادة ت�صنيف هذه املوجودات املالية .تكون �إعادة الت�صنيف �إىل قرو�ض
ومدينني م�سموح به عندما تقابل املوجودات املالية تعريف قرو�ض ومدينني �أو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�ستقبل القريب
�أو حتى اال�ستحقاق .يتم ال�سماح ب�إعادة الت�صنيف �إىل فئة حمتفظ به حتى اال�ستحقاق فقط عندما يكون لدى املن�ش�أة القدرة والنية على
االحتفاظ بالأ�صل املايل.
بالن�سبة للأ�صل املايل املعاد ت�صنيفه من فئة املتاحة للبيع ،ف�إن �أي �أرباح �أو خ�سائر �سابقة من هذا الأ�صل ف�إن املبلغ املدرج للقيمة العادلة يف
تاريخ �إعادة الت�صنيف ي�صبح التكلفة املطف�أة اجلديدة مع �إطفاء �أي �أرباح �أو خ�سائر �سابقة على الأ�صل املدرجة �ضمن حقوق امللكية يف الأرباح
�أو اخل�سائر على مدى العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية .كما يتم �أي�ض ًا �إطفاء �أي فرق بني التكلفة املطف�أة اجلديدة
والتدفقات النقدية املتوقعة على مدى العمر املتبقي للأ�صل با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية� .إذا مت الحق ًا حتديد �أن الأ�صل قد انخف�ضت
قيمته ،فان املبلغ امل�سجل يف حقوق امللكية يتم �إعادة ت�صنيفه �إىل بيان الدخل املجمع.

عدم التحقق

ال يتم حتقق الأ�صل املايل (�أو ما ينطبق عليه ذلك �أو جزء من الأ�صل املايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة) عندما:
• احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل انتهت �صالحيته.
• حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو باملقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل
دون ت�أخري مادي �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع» و�إما (�أ) قامت املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو (ب)
مل تقم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن حولت ال�سيطرة على هذا الأ�صل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية وعندما تدخل املجموعة يف ترتيبات القب�ض والدفع
ومل تقم بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو حتويل ال�سيطرة على الأ�صل ،ويتحقق الأ�صل اجلديد مبقدار ا�ستمرار �سيطرة املجموعة على
هذا الأ�صل .يف هذه احلالة ،تقوم املجموعة �أي�ض َا بت�سجيل االلتزام ذات ال�صلة .ويتم قيا�س الأ�صل املحول وااللتزام املرتبط به على �أ�سا�س
يعك�س احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

 -2انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل �إجراء تقييم لتحديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل �إيجابي على �أن �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية
قد تنخف�ض قيمتها .تنخف�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية فقط �إذا ما توفر دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة كنتيجة لوقوع
حدث واحد �أو �أكرث بعد التحقق املبدئي للأ�صل («حدث خ�سارة») ويكون حلدث (�أحداث) اخل�سارة ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املقدرة للأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية التي ميكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها .قد تت�ضمن �أدلة االنخفا�ض يف القيمة ما ي�شري �إىل �أن
املقرت�ض �أو جمموعة املقرت�ضني تواجه �صعوبات مالية كبرية �أو العجز �أو الإهمال �أو عدم االلتزام باملدفوعات الأ�سا�سية �أو احتمال التعر�ض
خلطر الإفال�س �أو اال�ضطرابات املالية الأخرى وعندما ت�شري بيانات املراقبة �إىل انخفا�ض ملحوظ يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية مثل
التغريات يف الظروف االقت�صادية التي ترتبط بحدوث حاالت الإخفاق.
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أو ًال بتقييم ب�صورة م�ستقلة ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود
انخفا�ض جوهري يف قيمة املوجودات املالية ب�شكل منفرد� ،أو ب�صورة جممعة بالن�سبة للموجودات املالية غري اجلوهرية� .إذا قررت املجموعة
انه ال يوجد دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض بالن�سبة للأ�صل املايل الذي مت تقييمه ب�شكل منفرد� ،سواء كان جوهري ًا �أو ال ،فان املجموعة
تدرج الأ�صل املايل �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها �سمات خماطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييمها ب�شكل جممع لتحديد انخفا�ض
القيمة .املوجودات املالية التي مت تقييمها ب�شكل منفرد لتحديد انخفا�ض القيمة ووجد �أن هناك خ�سارة انخفا�ض يف القيمة �أو ال تزال حتقق
خ�سائر انخفا�ض القيمة ال تدرج �ضمن التقييم املجمع لتحديد انخفا�ض القيمة.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية -التحقق املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
 -2انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة (تتمة)
�إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود خ�سارة انخفا�ض القيمة ،فان مبلغ اخل�سارة يتم قيا�سه بالفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (با�ستثناء خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية املتوقعة التي مل يتم تكبدها بعد).
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص انخفا�ض القيمة ويتم ت�سجيل مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة يف
بيان الدخل املجمع .ويف حالة زيادة �أو نق�ص مبلغ خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املقدر يف �سنة الحقة ب�سبب وقوع حدث بعد ت�سجيل االنخفا�ض،
ف�إن خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة امل�سجلة �سابق ًا تزيد �أو تنق�ص عن طريق تعديل ح�ساب املخ�ص�ص� .إذا مت ا�سرتداد م�شطوبات م�ستقبلية بعد
ذلك ،يتم �إ�ضافة اال�سرتداد �إىل بيان الدخل املجمع.
موجودات مالية متاحة للبيع
بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية بتقييم �إذا ما كان يوجد دليل مو�ضوعي على �أن ا�ستثمار �أو
جمموعة من اال�ستثمارات قد تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة.
بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ض كبري وم�ستمر يف القيمة العادلة لال�ستثمار اقل من
تكلفتها� .إن تقييم ما �إذا كان االنخفا�ض «كبري» مقابل التكلفة الأ�صلية لال�ستثمار و»م�ستمر» مقابل الفرتة التي تكون فيها القيمة العادلة �أقل
من التكلفة الأ�صلية� .إذا كان هناك دليل على االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن اخل�سائر املرتاكمة – التي يتم قيا�سها بالفرق بني تكاليف احليازة
والقيمة العادلة احلالية ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة من تلك اال�ستثمارات واملدرجة �سابق ًا يف بيان الدخل املجمع -يتم ا�ستبعادها من
الإيرادات ال�شاملة الأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع .ال يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة من اال�ستثمارات يف �أ�سهم يف بيان الدخل
املجمع وتقيد الزيادة يف قيمتها العادلة بعد االنخفا�ض يف القيمة مبا�شر ًة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
بالن�سبة لأدوات الديون امل�صنفة ك�أدوات مالية متاحة للبيع ،يتم تقييم انخفا�ض القيمة ا�ستناد ًا �إىل نف�س املعايري بالن�سبة للموجودات املالية
املدرجة بالتكلفة املطف�أة .ولكن ،ميثل املبلغ امل�سجل النخفا�ض القيمة اخل�سائر املرتاكمة التي يتم قيا�سها بالفرق بني التكلفة املطف�أة والقيمة
العادلة احلالية ،ناق�ص ًا �أي خ�سارة من انخفا�ض القيمة امل�سجلة �سابق ًا يف بيان الدخل املجمع.

 -3املطلوبات املالية
التحقق املبدئي والقيا�س

ت�صنف املطلوبات املالية �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  39كـ «مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر وقرو�ض
و�سلف �أو كم�شتقات م�صنفة ك�أدوات تغطية يف تغطية فعالة ،متى كان ذلك منا�سب ًا  .حتدد ال�شركة الأم ت�صنيف مطلوباتها املالية عند التحقق
املبدئي.
تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويف حالة ال�سلف ،زائد ًا التكاليف املتعلقة مبا�شر ًة باملعاملة.
ت�شمل املطلوبات املالية للمجموعة احل�سابات الدائنة و دائنو التمويل الإ�سالمي وال�صكوك الإ�سالمية.

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على ت�صنيفها كما يلي:
دائنون
يقيد الدائنون عن املبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�ضائع �أو خدمات مت ت�سلمها� ،سواء �صدرت بها فواتري من قبل املورد �أو مل ت�صدر.
دائنون مبوجب متويل �إ�سالمي
ميثل دائنو الإجارة املبلغ امل�ستحق على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل ملوجودات م�شرتاة مبوجب اتفاقيات �إجارة �أو ت�أجري .يدرج دائنو الإجارة ب�إجمايل
احلد الأدنى لدفعات دائني الإجارة بال�صايف بعد �أي تكاليف م�ؤجلة.
ميثل دائنو التورق املبلغ امل�ستحق على �أ�سا�س الت�سوية امل�ؤجلة للموجودات امل�شرتاة مبوجب ترتيبات �صكوك .يدرج التورق امل�ستحق مبجمل مبلغ
امل�ستحقات ناق�ص ًا الربح امل�ستحق امل�ؤجل.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية -التحقق املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
 -3املطلوبات املالية (تتمة)
يدرج دائنو املرابحة ب�إجمايل املبلغ امل�ستحق بال�صايف بعد الربح امل�ستحق امل�ؤجل.
يتم ت�سجيل ربح املرابحة امل�ستحق وتكاليف الإجارة على �أ�سا�س ن�سبي زمني بحيث تدر معدل عائد دوري ثابت.
�صكوك �إ�سالمية
�إن ال�صكوك الإ�سالمية هي التزام دين تعاقدي يلتزم امل�صدر مبوجبه بالتزام دفع الأرباح واملبادئ املتفق عليها ،يف تواريخ حمددة ،والتي
مبوجبها يطالب حاملي هذه ال�صكوك مبلكية غري موزعة يف الأ�صل امل�شار �إليه.

عدم التحقق

يتم عدم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه.
عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري� ،أو بتعديل �شروط االلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري،
يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف
بيان الدخل املجمع.

 -4مقا�صة الأدوات املالية

تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�صايف املبلغ املبني يف بيان املركز املايل �إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ
ملقا�صة املبالغ املعرتف بها وتوجد نية ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف �أو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات يف �آن واحد.

خمزون عقارات

يحتفظ بالعقارات التي مت حيازتها �أو �إن�شاءها لغر�ض البيع يف م�سار العمل الطبيعي ،بخالف التي يتم االحتفاظ بها للت�أجري �أو الرتفاع قيمتها
الر�أ�سمالية ،كمحزون ويتم قيا�سها بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل.
ت�شتمل التكلفة على تكلفة �شراء العقار والتكاليف الأخرى املتكبدة فيما يتعلق ب�إن�شاء �أو تطوير العقار حتى يتم جتهيزه يف احلالة الالزمة
لإمتام عملية البيع.
ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها �إىل �سعر البيع املقدر يف امل�سار الطبيعي للأعمال ،ا�ستناد ًا �إىل �أ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية
وتخ�صم بالقيمة الزمنية للأموال ،متى كانت جوهرية ،ناق�ص ًا �أي التكاليف حتى الإجناز �أو التكاليف املقدرة لإمتام عملية البيع.

عقارات ا�ستثمارية

تدرج العقارات اال�ستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة .تت�ضمن القيمة الدفرتية تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار اال�ستثماري
احلايل وقت تكبد التكلفة فيما لو مت الوفاء مبعايري التحقق وت�ستثني من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية للعقار اال�ستثماري .الحق ًا للت�سجيل
املبدئي يتم �إدراج العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة التي تعك�س ظروف ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية .تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة
من التغريات يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف بيان الدخل املجمع لل�سنة التي تن�ش�أ فيها .يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات
اال�ستثمارية من قبل خرباء تقييم عقارات م�ستقلني با�ستخدام �أ�ساليب تقييم معروفة.
يتم عدم حتقق العقارات اال�ستثمارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �سحب العقار اال�ستثماري ب�صفة دائمة من اال�ستخدام وال يتوقع �أي
منافع اقت�صادية م�ستقبلية من بيعه� .إن �أي �أرباح �أو خ�سائر من ا�ستبعاد �أو بيع العقار اال�ستثماري يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع يف �سنة
اال�ستبعاد �أو البيع.
تتم التحويالت �إىل العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري �إىل عقار ي�شغله
مالك ،ف�إن التكلفة املقدرة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة يف تاريخ تغيري اال�ستخدام� .إذا حتول العقار الذي ي�شغله مالك �إىل عقار
ا�ستثماري ،ف�إن املجموعة تقوم باملحا�سبة عن هذا العقار وفق ًا لل�سيا�سة املبينة يف «عقار ومعدات» حتى تاريخ تغري اال�ستخدام.
مل يتم ت�صنيف �أي موجودات حمتفظ بها مبوجب ت�أجري ت�شغيلي كعقارات ا�ستثمارية.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ر�سملة تكاليف االقرتا�ض

يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة بحيازة �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل الذي ي�ستغرق فرتة �أ�سا�سية من الوقت لكي ي�صبح جاهز ًا لال�ستخدام
املعد له �أو البيع كجزء من تكاليف املوجودات ذات ال�صلة .يتم حتميل كافة تكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صروفات يف فرتة حدوثها .تتكون
تكاليف االقرتا�ض من الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ش�أة فيما يتعلق باقرتا�ض الأموال.

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،ي�سجل اال�ستثمار يف �شركة زميلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائدا التغريات بعد احليازة يف ح�صة
املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة .ال�شهرة املتعلقة ب�شركة زميلة تدرج �ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم �إطفائها �أو يتم
اختبارها ب�صورة مفردة لتحديد انخفا�ض القيمة.
يعك�س بيان الدخل املجمع احل�صة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .عند حدوث تغيري مت �إدراجه �ضمن حقوق امللكية لل�شركة الزميلة مبا�شرة،
تقيد ال�شركة ح�صتها يف �أية تغريات ويتم الإف�صاح عن هذه احل�صة �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع متى كان ذلك منا�سب ًا .يتم
ا�ستبعاد الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركة الزميلة مبقدار ح�صة ملجموعة يف ال�شركة الزميلة.
تعترب احل�صة يف نتائج ال�شركة الزميلة خا�صة مب�ساهمي ال�شركة الزميلة ولذلك ف�إن الربح بعد ال�ضرائب واحل�ص�ص غري امل�سيطرة يف
ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة لنف�س تاريخ التقارير املالية للمجموعة .عند ال�ضرورة ،يتم �إجراء تعديالت لكي ت�صبح ال�سيا�سات
املحا�سبية مت�سقة مع تلك التي ت�ستخدمها املجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة ما �إذا كان من ال�ضروري قيد خ�سارة انخفا�ض يف القيمة �إ�ضافية ال�ستثمار املجموعة يف
�شركات زميلة .حتدد املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار يف �شركة زميلة.
يف حالة حدوث االنخفا�ض ،حتت�سب املجموعة مبلغ االنخفا�ض يف القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شركة الزميلة والقيمة الدفرتية
ويتحقق املبلغ يف «ح�صة يف نتائج �شركة زميلة» �ضمن بيان الدخل املجمع.
عند فقدان الت�أثري امللمو�س على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل اال�ستثمار املتبقي وفق ًا لقيمته العادلة .تدرج �أي فروق بني
القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان الت�أثري امللمو�س والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�صالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.

عقار ومعدات

يدرج العقار واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
يحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة.
يتم مراجعة القيم الدفرتية للعقار واملعدات لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة
الدفرتية قد ال ميكن ا�سرتدادها .ف�إذا ما ظهرت تلك امل�ؤ�شرات ،و�إذا كانت هذه القيم الدفرتية م�سجلة ب�أكرث من املبالغ املمكن ا�سرتدادها،
تخف�ض املوجودات �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها.
يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال بند من بنود العقار واملعدات التي يتم املحا�سبة عنها ب�صورة منف�صلة ويتم �شطب القيمة الدفرتية
للعن�صر امل�ستبدل �أو امل�شطوب .ويتم فقط ر�سملة امل�صروفات الالحقة الأخرى عندما حتقق زيادة املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية لبند العقار
واملعدات املتعلقة بها .وتتحقق كافة امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.

معامالت املدفوعات بالأ�سهم

�إن املدفوعات بالأ�سهم هي م�صروفات يتم ت�سجيلها عند �شراء املجموعة لب�ضائع �أو خدمات مقابل �أ�سهم �أو حقوق يف �أ�سهم («معامالت
الت�سوية بالأ�سهم «) �أو مقابل موجودات �أخرى ذات قيمة تعادل عدد الأ�سهم �أو احلقوق يف الأ�سهم («معامالت ت�سوية نقدية»).
يتلقى موظفو املجموعة (مبا فيهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة) مكاف�آت يف �صورة معامالت مدفوعات بالأ�سهم حيث يقدم املوظفون خدمات مقابل
�أ�سهم �أو حقوق يف �أ�سهم («معامالت الت�سوية بالأ�سهم »).
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
معامالت الت�سوية بالأ�سهم
تتحقق تكلفة معامالت الت�سوية بالأ�سهم مع الزيادة املقابلة يف احتياطيات ر�أ�س املال الأخرى يف حقوق امللكية على مدى الفرتة التي يتم خاللها
الوفاء ب�شروط الأداء و� /أو اخلدمة .تدرج امل�صروفات املرتاكمة املحققة ملعامالت الت�سوية بالأ�سهم بتاريخ كل تقرير مايل �إىل �أن يعك�س تاريخ
اال�ستحقاق احلد الذي تنتهي عنده فرتة اال�ستحقاق و�أف�ضل تقديرات املجموعة املتاحة لعدد �أدوات حقوق امللكية التي �سيتم ا�ستحقاقها يف
النهاية� .إن التحميل �أو الإ�ضايف يف بيان الدخل املجمع لر�صيد فرتة ميثل احلركة يف امل�صروف املرتاكم امل�سجل كما يف بداية الفرتة ونهايتها.
ال يتم ت�سجيل م�صروف للمنح التي مل يتم ا�ستحقاقها ب�شكل نهائي ،با�ستثناء معامالت الت�سوية بالأ�سهم التي يكون ا�ستحقاقها م�شروط ًا
بظروف ال�سوق �أو عدم اال�ستحقاق والتي يتم معامالتها كا�ستحقاق بغ�ض النظر عن ا�ستيفاء �شروط ال�سوق �أو عدم ا�ستيفائها على �أن يتم
ا�ستيفاء كافة �شروط الأداء الأخرى.
عند تعديل فرتات معامالت الت�سوية بالأ�سهم ،ف�إن احلد الأدنى للم�صروف املدرج ميثل امل�صروف يف حالة عدم تعديل الفرتات ،يف حالة عدم
الوفاء بال�شروط الأ�صلية .ويتم ت�سجيل م�صروف �إ�ضايف لأي تعديل ،الذي ي�ؤدي �إىل الزيادة يف �إجمايل القيمة العادلة ملعامالت املدفوعات
بالأ�سهم� ،أو �أي مزايا �أخرى للموظفني حيث يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة يف تاريخ التعديل.
عند �إلغاء منحة الت�سوية بالأ�سهم ،يتم معاملتها كما لو كانت م�ستحقة بتاريخ الإلغاء ،ويتم فور ًا �إدراج �أي م�صروف للمنحة مل يكن مدرج ًا من
قبل .وهذا يت�ضمن �أي مزايا حيث ال يتم الوفاء ب�شروط عدم اال�ستحقاق يف ال�سيطرة لل�شركة �أو املوظف .ولكن� ،إذا مت ا�ستبدال منحة جديدة
بد ًال من تلك التي مت �إلغاءها ،ويتم ت�صنيفها كمنحة اكتتاب بالتاريخ املمنوحة فيه ،يتم معاملة املنح امللغاة واجلديدة كتعديل للمنحة الأ�صلية،
كما هو مبني يف الفقرة ال�سابقة .يتم معاملة كافة �إلغاءات منح معامالت الت�سوية بالأ�سهم ب�شكل متعادل.

�أ�سهم اخلزينة

يتم املحا�سبة عن �أ�سهم ال�شركة الأم اخلا�صة ك�أ�سهم خزينة وتدرج بالتكلفة .عند بيع �أ�سهم اخلزينة ت�سجل الأرباح �إىل ح�ساب منف�صل غري
قابل للتوزيع يف حقوق امللكية (احتياطي �أ�سهم خزينة) .كما يتم حتميل �أية خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن يف
ذلك احل�ساب ،ويتم حتميل �أية خ�سائر �إ�ضافية على الأرباح املحتفظ بها ومن ثم االحتياطيات .ت�ستخدم الأرباح املحققة الحق ًا من بيع �أ�سهم
اخلزينة ملقابلة �أي خ�سائر م�سجلة �سابق ًا يف االحتياطيات والأرباح املحتفظ بها وح�ساب احتياطي �أ�سهم اخلزينة على التوايل .ال يتم دفع
�أية توزيعات نقدية عن �أ�سهم اخلزينة هذه .وي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم منحة �إىل زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة بنف�س الن�سبة وتخفي�ض متو�سط تكلفة
ال�سهم بدون الت�أثري على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

حتت�سب املجموعة خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها� .إن ا�ستحقاق هذه املكاف�أة ي�ستند عادة �إىل الراتب النهائي للموظف وطول مدة
اخلدمة و�إىل �إمتام احلد الأدنى من فرتة اخلدمة � .إن التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت يتم ت�سجيلها كم�صروفات م�ستحقة على مدى فرتة اخلدمة.
بالن�سبة للموظفني الكويتيني تقوم املجموعة بتقدمي م�ساهمات �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية كن�سبة من رواتب املوظفني� ،إن
التزامات ال�شركة حمددة بهذه امل�ساهمات والتي حتمل كم�صروف عند ا�ستحقاقها.

حتويل العمالت الأجنبية

املعامالت والأر�صدة
تقيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئي ًا بالعملة الرئي�سية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة للعملة الرئي�سية بتاريخ التقارير املالية .وت�ؤخذ
كافة الفروق �إيل بيان الدخل املجمع.
البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية.
وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم �إعادة قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف التاريخ
الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�شركات املجموعة
يف تاريخ التقارير املالية ،يتم حتويل القيمة الدفرتية يف ال�شركات التابعة الأجنبية �إىل عملة العر�ض لل�شركة الأم ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
يف تاريخ التقارير املالية ،وحتول احل�صة يف نتائج تلك ال�شركات مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف املوزون لل�سنة .ت�ؤخذ كافة الفروق الناجتة عن
حتويل العمالت الأجنبية مبا�شرة �إىل الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند بيع �شركة �أجنبية ،يدرج املبلغ امل�ؤجل املرتاكم امل�سجل يف حقوق امللكية
اخلا�صة بعملية �أجنبية حمددة �ضمن بيان الدخل املجمع.

املطلوبات املحتملة

ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن بيان املركز املايل املجمع بل يتم الإف�صاح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق خ�سائر اقت�صادية م�ستبعد ًا .
ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�صادية مرجح ًا .

عقود الت�أجري

�إن عقود الت�أجري حيث حتول املجموعة معظم خماطر ومزايا ملكية الأ�صل هي عقود ت�أجري متويلي.
يتم ت�صنيف عقود الت�أجري عندما ال حتول املجموعة معظم خماطر ومزايا ملكية الأ�صل كعقود ت�أجري ت�شغيلي .يتم �إ�ضافة التكاليف املبا�شرة
املبدئية املتكبدة يف التفاو�ض على عقد الت�أجري الت�شغيلي �إىل القيمة الدفرتية للموجودات امل�ؤجرة ويتم ت�سجيلها على مدى فرتة الت�أجري على
نف�س �أ�سا�س �إيرادات الت�أجري .يتم �إدراج الإيجارات املحتملة ك�إيرادات يف الفرتة التي يتم اكت�سابها فيها.

قيا�س القيمة العادلة

تقوم املجموعة بقيا�س بع�ض الأدوات املالية الأدوات املالية واملوجودات غري املالية كعقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقارير
مالية .كما يتم الإف�صاح عن الأدوات املالية التي قيا�سها بالتكلفة املطف�أة يف البيانات املالية .تعرف القيمة العادلة ب�أنها املبلغ امل�ستلم من بيع
�أ�صل ما �أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني اطراف يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س .ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض
حدوث معاملة بيع الأ�صل �أو نقل االلتزام يف �إحدى احلاالت التالية:
•
•

البيع �أو النقل يف ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
يف حالة عدم وجود �سوق رئي�سي ،يف ال�سوق الأكرث مالئمة للأ�صل �أو االلتزام.

يجب وجود �أمكانية و�صول املجموعة �إىل ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث مالئمة من قبل املجموعة .يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام
با�ستخدام افرتا�ضات من املمكن للم�شاركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام ،بافرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق �سيعملون
مل�صلحتهم اخلا�صة .يراعي قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية قدرة امل�شاركني يف ال�سوق على �إنتاج منافع اقت�صادية من خالل
ا�ستخدام الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوي له� ،أو من خالل بيعه �إيل م�شارك �آخر يف ال�سوق من املحتمل �أن ي�ستخدم الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوي له.
ت�ستخدم املجموعة �أ�ساليب تقييم تتنا�سب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�ستخدام املدخالت امللحوظة
املالئمة �إىل احلد الأق�صى وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.
امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم ملحوظة يكون بها �أقل م�ستوي من املدخالت والذي ميثل ت�أثري جوهري على قيا�س القيمة العادلة ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر؛ و
امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم غري ملحوظة ال يكون بها �أقل م�ستوي من املدخالت والذي ميثل ت�أثري جوهري على قيا�س القيمة العادلة.
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 2.3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
قيا�س القيمة العادلة (تتمة)
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية على �أ�سا�س م�ستمر/متكرر ،حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت
بني م�ستويات اجلدول الهرمي عن طريق �إعادة تقييم الت�صنيف ( ا�ستناد ًا �إىل �أقل م�ستوي من املدخالت ذو الت�أثري الهام على القيمة العادلة
ككل) يف نهاية كل فرتة تقارير مالية.
يت�ضمن الإي�ضاح  20على حتليل القيمة العادلة للأدوات املالية بالإ�ضافة �إىل تفا�صيل حول كيفية قيا�سها.

معلومات القطاع

�إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة حيث يقدم منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) �أو يقدم منتجات �أو خدمات �ضمن بيئة اقت�صادية
حمددة (قطاع جغرايف) ويتعر�ض ملخاطر ومنافع خمتلفة عن غريه من القطاعات.

 2.4التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية:

معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض البيانات املالية
تغري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1طريقة جتميع البنود املعرو�ضة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم عر�ض البنود التي ميكن
�إعادة ت�صنيفها (�أو «�إعادة �إدراجها») �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتة م�ستقبلية (على �سبيل املثال ،عند اال�ستبعاد �أو الت�سوية) ب�صورة
منف�صلة عن البنود التي ال ميكن �إعادة ت�صنيفها .نتج عن التعديل تغيريات على عر�ض الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
املعيار الدويل للتقارير املالية  10البيانات املالية املجمعة
ً
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  ،10الذي ي�سري اعتبارا من  1يناير  ،2013حمل ار�شادات التجميع يف معيار املحا�سبة الدويل 27
البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة؛ والأمور التي مت �إثارتها يف جلنة التف�سريات الدائمة –  12التجميع – املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة عن
طريق طرح منوذج جتميع فردي ينطبق على كافة الكيانات امل�ؤ�س�سة ،ا�ستناد ًا �إىل ال�سيطرة ب�صرف النظر عن طبيعة ال�شركة امل�ستثمر فيها.
ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر فيها عندما يكون لها تعر�ض �أو حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها؛
ولديها القدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها .مل يكن لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري مادي على
الأداء �أو املركز املايل للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  13قيا�س القيمة العادلة
ي�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية  13الإر�شادات حول قيا�س القيمة العادلة يف املراجع املحا�سبية للمعايري الدولية للتقارير املالية احلالية
مبعيار واحد .يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية  13بتعريف القيمة العادلة كما يقدم �إر�شادات حول كيفية حتديد القيمة العادلة ويتطلب
�إف�صاحات حول قيا�سات القيمة العادلة .ولكن ،ال يغري املعيار الدويل للتقارير املالية  13املتطلبات املتعلقة بتحديد البنود التي يجب قيا�سها
�أو الإف�صاح عنها وفق ًا للقيمة العادلة.
مل يكن لتطبيق تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � 13أي ت�أثري مادي على قيا�سات القيمة العادلة لل�شركة الأم.
مت عر�ض الإف�صاحات الإ�ضافية ،عند احلاجة �إليها يف �إي�ضاحات منف�صلة تتعلق باملوجودات واملطلوبات التي مت حتديد قيمتها العادلة.

 .3معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي معايري جمل�س معايري املحا�سبة الدويل التالية ال�صادرة ولكن مل ت�سر بعد ومل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لها:
املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية
مت �إ�صدار املعيار يف نوفمرب � 2009إال �أن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية قرر يف اجتماعه املنعقد يف يوليو  2013ت�أجيل تاريخ ال�سريان
الإلزامي للمعيار الدويل للتقارير املالية  9لأجل غري م�سمى .يعمل املعيار على حت�سني قدرة م�ستخدمي البيانات املالية على تقييم مبلغ وتوقيت
ودرجة عدم الت�أكد من التدفقات النقدية امل�ستقبلية للمن�ش�أة من خالل ا�ستبدال العديد من فئات ت�صنيف الأدوات املالية وطرق القيا�س
وانخفا�ض القيمة ذات ال�صلة.
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 .3معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل  32مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية
تو�ضح هذه التعديالت املق�صود بـ «لديها حق قانوين حايل ملزم باملقا�صة .تو�ضح التعديالت �أي�ضا معايري �أهلية �آليات الت�سوية املتزامنة لبيوت
املقا�صة لإجراء التقا�ص .ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2014
لي�س من املتوقع �أن ت�ؤثر هذه املعايري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة عندما ت�صبح هذه املعايري والتنقيحات والتعديالت �سارية املفعول،
با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية  9الذي �سينتج عنه تعديالت و�/أو �إف�صاحات �إ�ضافية تتعلق بت�صنيف وقيا�س واملخاطر املرتبطة
بالأدوات املالية.

 .4الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ
املدرجة للإيرادات وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات الطارئة يف تاريخ التقارير املالية .ومع ذلك ،ف�إن عدم
الت�أكد من االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على قيمة الأ�صل �أو االلتزام املت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
ت�صنيف اال�ستثمارات
يتعني على الإدارة اتخاذ قرار عند حيازة ا�ستثمار �سواء كان يجب ت�صنيفه كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أو متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية كموجودات مالية متاحة للبيع من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �إذا مت حيازتها ب�شكل �أ�سا�سي بغر�ض
حتقيق �أرباح على املدى الق�صري.
يعتمد ت�صنيف املوجودات املالية كـ «مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر» على الكيفية التي تراقب بها الإدارة �أداء تلك
اال�ستثمارات وعندما ال يتم ت�صنيفها كـ «حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة» ولكن تتوفر لها قيمة عادلة متاحة و تدرج التغريات يف القيمة العادلة
يف بيان الدخل املجمع �ضمن ح�سابات الإدارة املنتظمة يتم ت�صنيفها كـ «مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر» .يتم ت�صنيف
كافة اال�ستثمارات الأخرى كموجودات مالية متاحة للبيع.
ت�صنيف العقارات
تتخذ الإدارة قرار ًا ب�ش�أن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كمخزون عقارات �أو عقار ا�ستثماري.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كمخزون عقارات �إذا مت حيازته ب�صفة �أ�سا�سية بغر�ض بيعه �ضمن ن�شاط الأعمال العادية .وتقوم املجموعة
بت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري �إذا مت حيازته لتحقيق �إيرادات من ت�أجريه �أو ارتفاع قيمته �أو ال�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.
تقييم اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري امل�سعرة
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة عاد ًة �إىل واحدة مما يلي:
•
•
•
•
•

معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة.
القيمة العادلة احلالية لأداة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري.
معامل الربحية.
التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة � ،أو
مناذج تقييم �أخرى.

�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
تقوم املجموعة مبعاملة املوجودات املالية املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا
يقل عن تكلفتها �أو عند ظهور دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية.
انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
يتم عمل تقدير املبلغ املمكن حت�صيله من الأر�صدة التجارية املدينة عندما يعد حت�صيل كافة املبالغ بالكامل �أمر ًا غري ممكن ًا .وبالن�سبة
لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية ،يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س �إفرادي .يتم ب�صورة جممعة تقييم املبالغ غري اجلوهرية والتي مر تاريخ
ا�ستحقاقها دون حت�صيلها ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب طول فرتة الت�أخري ا�ستناد ًا �إىل معدالت اال�سرتداد التاريخية.

32

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2013

 .4الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تقييم العقارات اال�ستثمارية
تقوم املجموعة بتقدير القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية با�ستخدام �أحكام وافرتا�ضات هامة مطلوبة لتعك�س ظروف ال�سوق بتاريخ التقارير املالية.

 .5ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
الأ�سا�سية:
حتت�سب ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم عن طريق تق�سيم ربح (خ�سارة) ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة
الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة (بعد ا�ستبعاد �أ�سهم اخلزينة).

املخففة:

حتت�سب ربحية (خ�سارة) ال�سهم املخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم عن طريق تق�سيم ربح (خ�سارة) ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة
الأم ،املعدل بت�أثري حتويل خيارات �شراء الأ�سهم للموظفني ،على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة زائد ًا املتو�سط
املوزون لعدد الأ�سهم العادية التي قد يتم �إ�صدارها عند حتويل كافة خيارات �شراء الأ�سهم للموظفني .ال يوجد لدى ال�شركة الأم خيارات �أ�سهم
قائمة مبوجب برنامج خيارات �شراء الأ�سهم للموظفني كما يف  31دي�سمرب .2013
�إن املعلومات الالزمة الحت�ساب ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية ا�ستناد ًا �إىل املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة ناق�ص ًا �أ�سهم اخلزينة
خالل ال�سنة هي كما يلي:

ربح (خ�سارة) ال�سنة
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة)
ربحية(خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

1,617,813

()1,374,994

383,442,560

383,442,560

 4.22فل�س

( )3.59فل�س

 .6خمزون عقارات

القيمة الدفرتية يف  1يناير
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
املحول من عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )8
خ�سارة انخفا�ض القيمة
�صايف ربح حتويل عمالت �أجنبية
القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

6,460,571

4,706,598

309,032

-

()2,200,100

-

    -

1,753,973

()168,428

-

79,898

-

4,480,973

6,460,571

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ببيع خمزون عقارات بالقيمة الدفرتية مببلغ  2,200,100دينار كويتي لقاء مقابل مببلغ  3,446,405دينار
كويتي ،ما نتج عنه ربح من البيع مببلغ  1,246,305دينار كويتي.
بالن�سبة لبع�ض خمزون العقارات ،قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة مببلغ  168,428دينار كويتي ( :2012ال �شيء) يف
بيان الدخل املجمع ،التي تعر�ضت قيمتها العادلة النخفا�ض كبري دون التكلفة.
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 .7موجودات مالية متاحة للبيع
�أوراق مالية حملية م�سعرة
�أوراق مالية حملية غري م�سعرة
حمفظة �أوراق مالية �أجنبية غري م�سعرة

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

172,800

121,600

77,591

127,587

-

484,847

250,391

734,034

�إن �أوراق مالية غري م�سعرة مببلغ  77,591دينار كويتي ( 127,587 :2012دينار كويتي) مدرجة بالتكلفة حيث �إن القيمة العادلة ال ميكن
قيا�سها ب�صورة موثوق فيها .وقد قامت الإدارة مبراجعة الأوراق املالية غري امل�سعرة لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة وقد �سجلت خ�سارة
انخفا�ض يف القيمة مببلغ  50,000دينار كويتي ( :2012ال �شيء) على هذه اال�ستثمارات� .إن الإدارة لي�ست على دراية ب�أية ظروف قد ت�شري
�إىل انخفا�ض �إ�ضايف يف قيمة تلك اال�ستثمارات يف تاريخ التقارير املالية.
�إن الأوراق املالية الأجنبية غري امل�سعرة وحمفظة اال�ستثمارات العقارية غري امل�سعرة مببلغ ال �شيء ( 484,847 :2012دينار كويتي) مدرجة
بالقيمة العادلة ا�ستناداً �إىل التقارير الدورية من مدير اال�ستثمار ذات ال�صلة� .إن خ�سائر انخفا�ض القيمة مببلغ  482,023دينار كويتي
( 703,101 :2012دينار كويتي) مت �إدراجها يف بيان الدخل املجمع.

 .8عقارات ا�ستثمارية

القيمة الدفرتية يف  1يناير
الإ�ضافات

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

60,459,231
    -

61,727,453
12,391

اال�ستبعادات
�أرباح غري حمققة من �إعادة القيا�س وفق ًا للقيمة العادلة
املحول �إىل خمزون عقارات
�صايف (خ�سارة) ربح حتويل عمالت �أجنبية

()69,105

133,260

القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب

37,421,129

60,459,231

()24,612,000
1,643,003
    -

340,100
)(1,753,973

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ببيع عقارات ا�ستثمارية بالقيمة الدفرتية مببلغ  24,612,000دينار كويتي لقاء مقابل مببلغ 27,810,000
دينار كويتي ،ما نتج عنه ربح من البيع مببلغ  3,198,000دينار كويتي .ا�ستخدمت املجموعة املتح�صالت لت�سوية دائني متويل �إ�سالمي
(�إي�ضاح .)13

كما يف  31دي�سمرب  ،2013كان جزء من العقار اال�ستثماري مببلغ ال �شيء ( 37,571,126 :2012دينار كويتي) حمتفظ ًا به مبوجب اتفاقية
ت�أجري ت�شغيلي.
مت ت�صنيف قيا�سات القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية �ضمن امل�ستوى  3للقيمة العادلة ،ا�ستناد ًا �إىل مدخالت �أ�سلوب التقييم املتبع.
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 .8عقارات ا�ستثمارية (تتمة)
مت حتديد القيمة العادلة للعقار اال�ستثماري ا�ستناد ًا �إىل تقييمات مت احل�صول عليها من قبل مقيمني م�ستقلني ،متخ�ص�صني يف تقييم هذا النوع
من العقارات اال�ستثمارية� .أحد هذين املقيمني هو بنك حملي ،الذي قيم العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام طريقة العائد لبع�ض العقارات،
وبا�ستخدام طريقة جتمع بني طريقة املقارنة ال�سوقية للأرا�ضي وطريقة التكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك للمباين من العقارات اال�ستثمارية� .أما
املقيم الآخر فهو مقيم حملي ذو �سمعة طيبة ،الذي قيم العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام طريقة العائد .ولأغرا�ض التقييم ،اختارت ال�شركة
القيمة التي حددها املقيم املحلي املعتمد والتي متثل القيمة الأقل من بني التقييمني وفق ًا ملتطلبات هيئة �أ�سواق ر�أ�س املال.
فيما يلي االفرتا�ضات الهامة امل�ستخدمة يف التقييم:
الكويت

2013

دول جمل�س
التعاون اخلليجي

�سعر ال�سوق املقدر للأر�ض (للمرت املربع) (دينار كويتي)
تكاليف الإن�شاء (للمرت املربع) (دينار كويتي)
متو�سط الإيجار ال�شهري (للمرت املربع) (دينار كويتي)
معدل العائد

1,701

841

1,272

930

17

10

6.7%

6.7%

معدل الأماكن ال�شاغرة

10%

-

2012

�سعر ال�سوق املقدر للأر�ض (للمرت املربع) (دينار كويتي)
تكاليف الإن�شاء (للمرت املربع) (دينار كويتي)
متو�سط الإيجار ال�شهري (للمرت املربع) (دينار كويتي)
معدل العائد

1,391

818

1,125

904

14

11

6.5%

7.9%

معدل الأماكن ال�شاغرة

10%

-

حتليل احل�سا�سية

يعر�ض اجلدول التايل ح�سا�سية التقييم للتغريات يف �أهم االفرتا�ضات املتعلقة بتقييم العقار اال�ستثماري:

التغريات يف
افرتا�ضات التقييم

الكويت
دينار كويتي

دول جمل�س التعاون
اخلليجي
دينار كويتي

2013

�سعر ال�سوق املقدر للأر�ض
متو�سط الإيجار
معدل العائد

+/- 5%

833,650

196,582

+/- 5%

2,069,091

413,856

+/- 5%

832,806

394,149

معدل امل�ساكن اخلالية

+/- 5%

903,584

413,856

2012

�سعر ال�سوق املقدر للأر�ض
متو�سط الإيجار
معدل العائد

+/- 5%

1,456,700

192,737

+/- 5%

2,235,725

405,762

+/- 5%

2,872,050

386,440

معدل امل�ساكن اخلالية

+/- 5%

2,996,629

405,762
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 .9ر�أ�س املال
امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

� 384,462,560سهم بقيمة  100فل�س لكل �سهم مدفوعة نقد ًا

38,446,256

38,446,256

 .10االحتياطيات

وفق ًا لقانون ال�شركات الكويتي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،ينبغي حتويل ن�سبة  10%من ربح ال�سنة للمجموعة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وبعد ت�سوية اخل�سائر املرتاكمة املرحلة� ،إىل ح�ساب االحتياطي القانوين .يحق للمجموعة
وقف �إجراء هذا التحويل عندما ي�ساوي االحتياطي �أو يتجاوز ن�سبة  50%من ر�أ�س املال املدفوع.
		
�إن توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيعات �أرباح ال تزيد عن  5%من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها
الإيرادات املحتفظ بها بت�أمني هذا احلد.
وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي للمجموعة ،ينبغي حتويل ن�سبة  5%من ربح املجموعة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وبعد ت�سوية اخل�سائر املرتاكمة املرحلة� ،إىل ح�ساب االحتياطي االختياري .يحق للمجموعة وقف �إجراء هذا
التحويل بنا ًء على قرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري ،طاملا يوافق امل�ساهمون خالل اجلمعية العمومية
على هذا التوزيع.
وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مل يتم �إجراء �أي حتويل �إىل االحتياطيات حيث �أن اخل�سائر املرتاكمة املرحلة مل يتم
ا�سرتدادها بالكامل بعد.

�	.11أ�سهم خزينة
2013

عدد الأ�سهم
ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

2012

1,020,000

1,020,000

0.27%

0.27%

72,420

40,800

�إن احتياطيات ال�شركة الأم مبا يعادل تكلفة �شراء �أ�سهم اخلزينة مت تخ�صي�صها كاحتياطيات غري قابلة للتوزيع يف ال�شركة الأم.

 .12دائنون وم�صروفات م�ستحقة
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي
مبالغ دائنة وحمتجزة للمقاولني
م�صروفات م�ستحقة
دائنون لقاء حيازة عقارات ا�ستثمارية
دفعات مقدم ًا وت�أمينات م�سرتدة
دائنون لقاء دعوى ق�ضائية
دائنون �آخرون

36

862,352

1,503,407

482,548

622,880

123,113

323,521

246,854

361,222

2,700,461

-

198,099

164,410

4,613,427

2,975,440
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 .12دائنون وم�صروفات م�ستحقة (تتمة)

يف � ،2006أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف حكم ًا ل�صالح ال�شركة يف دعوى ق�ضائية مببلغ  2,700,461دينار كويتي ومبلغ  1,946,750دينار
كويتي �ضد ال�شركة ،وبالتايل ،مت عمل ت�سوية وح�صلت ال�شركة على مبلغ  753,711دينار كويتي يف ذلك التاريخ ،ومن ثم جل�أ كال الطرفان
�إىل حمكمة التمييز .ال حق ًا لتاريخ التقارير املالية ،يف  22يناير � ،2014أ�صدرت حمكمة التمييز حكمها على اال�ستئناف �ضد ال�شركة ،وقامت
ب�إلغاء حكم حمكمة اال�ستئناف الذي كان ل�صالح ال�شركة .وبالتايل� ،أ�صبحت ال�شركة مطلوبة ل�سداد قيمة الدعوى الأ�صلية مببلغ 2,700,461
دينار كويتي ،ومت ت�سجيل املبلغ �ضمن بيان الدخل املجمع لل�سنة احلالية.

 .13دائنو متويل �إ�سالمي
2013

املبلغ الإجمايل
ناق�ص ًا :الربح امل�ؤجل

2012

املبلغ الإجمايل
ناق�ص ًا :الربح امل�ؤجل

�إجارة
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

الإجمايل
دينار كويتي

1,160,548

7,389,074

8,549,622

()160,548

()220,567

()381,115

1,000,000

7,168,507

8,168,507

�إجارة
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

الإجمايل
دينار كويتي

30,282,913

9,058,328

39,341,241

)(5,282,913

)(202,531

)(5,485,444

25,000,000

8,855,797

33,855,797

قامت ال�شركة بت�سوية اتفاقية الإجارة نقد ًا وبالكامل ،والتي متثل بيع ومتويل اتفاقيات �إعادة ت�أجري متويلي تتعلق ببع�ض العقارات اال�ستثمارية
بقيمة دفرتية مببلغ  37,571,126دينار كويتي.

 .14برنامج خيار �شراء املوظفني للأ�سهم

تقوم ال�شركة الأم بتطبيق برنامج خيار �شراء املوظفني للأ�سهم ملكاف�أة املوظفني على �أدائهم .ويطبق هذا الربنامج لفرتة � 9سنوات اعتبار ًا من
 1يناير � .2002إن �إجمايل الزيادة يف ر�أ�س املال للوفاء مبتطلبات الربنامج يجب �أال تتجاوز  10%من ر�أ�سمال ال�شركة الأم يف نهاية .2013
ي�شمل الربنامج كافة املديرين التنفيذيني بال�شركة الذين يتم منحهم خيار االكتتاب يف �أ�سهم تخ�ص�ص لهم يف بداية كل �سنة من فرتة ثالث
�سنوات ،يجوز للموظف يف نهايتها ممار�سة هذا اخليار� .إن هذه اخليارات تنتهي بعد فرتة ثالث �سنوات من تاريخ املنح .يجوز للموظف
ممار�سة اخليار يف �أي وقت خالل فرتة اخليار.
يف  31دي�سمرب  2013و  ،2012مل يكن هناك خيارات قائمة �أو مت منحها �أو ممار�ستها.
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 .15معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع �أطراف ذات عالقة� ،أي امل�ساهمني واملوظفني التنفيذيني والإدارة العليا للمجموعة و�شركات ي�سيطرون
عليها ب�صورة �أ�سا�سية �أو ميار�سون عليها ت�أثري ًا ملمو�س ًا .تتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة الأم.
ال توجد �أر�صدة يف نهاية ال�سنة �أو معامالت مع الأطراف ذات عالقة خالل ال�سنة.
2013

مدفوعات الإدارة العليا

رواتب ومكاف�آت �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

دينار كويتي

2012

دينار كويتي

236,700

236,700

39,122

37,600

275,822

274,300

 .16التزامات ر�أ�سمالية ومطلوبات طارئة
التزامات ر�أ�سمالية

ال يوجد لدى املجموعة التزامات فيما يتعلق باتفاقيات ان�شاء كما يف تاريخ التقارير املالية.

مطلوبات طارئة
يف  31دي�سمرب  ،2013كان لدى املجموعة مطلوبات طارئة متثل كتاب �ضمان مببلغ  4,833,000دينار كويتي ( 4,833,000 :2012دينار
كويتي) ولي�س من املتوقع �أن تن�ش�أ عنها �أي التزامات مادية.

 .17معلومات القطاعات
تنظم املجموعة ،لأغرا�ض الإدارة ،يف وحدتي �أعمال بنا ًء على منتجاتهم وخدماتهم ولديها قطاعي ت�شغيل لهم �سمعة جيدة كما يلي:
		
 �إدارة العقارات وتت�ضمن اال�ستثمار واملتاجرة يف العقارات وبناء �أو تطوير العقارات بغر�ض بيعها �ضمن �سياق العمل العادي واخلدماتالعقارية الأخرى املتعلقة بها.
� -أن�شطة الأ�سهم واال�ستثمارات الأخرى وتت�ضمن امل�شاركة يف �صناديق مالية وعقارية و�إدارة متطلبات ال�سيولة لدى املجموعة.
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 .17معلومات القطاعات (تتمة)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

�إيرادات القطاع
نتائج القطاع

�صايف ربح من خمزون عقارات
�أرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خ�سائر انخفا�ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
م�صروفات غري موزعة  -بال�صايف

�أرباح (خ�سارة) القطاع

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�أن�شطة
اال�ستثمار
العقاري
دينار كويتي

�أن�شطة
الأ�سهم
واال�ستثمارات
الأخرى
دينار كويتي

غري
موزعة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

1,863,624
1,493,977
1,077,877
3,198,000
1,643,003

-

-

1,863,624
1,493,977
1,077,877
3,198,000
1,643,003

-

()78,960

-

()78,960

-

2,491

-

2,491

-

()532,023
-

()5,186,552

()532,023
()5,186,552

7,412,857

()608,492

()5,186,552

1,617,813

47,338,874
12,781,934

250,391
-

3,909
389,791

47,593,174
13,171,725

�أن�شطة
اال�ستثمار
العقاري
دينار كويتي

�إيرادات القطاع
نتائج القطاع
�أرباح غري حمققة من �إعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خ�سائر حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سائر انخفا�ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سارة بيع �شركة زميلة
م�صروفات غري موزعة  -بال�صايف
�أرباح (خ�سارة) القطاع
1,935,867
موجودات القطاع
69,058,883
مطلوبات القطاع
36,831,237
1,974,333
1,595,767
340,100

�أن�شطة
الأ�سهم
واال�ستثمارات
الأخرى
دينار كويتي

غري
موزعة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

-

-

1,974,333
1,595,767
340,100

()60,596

-

()60,596

()218,607
237,594
()703,101
()23,828
-

()2,542,323

()218,607
237,594
()703,101
()23,828
()2,542,323

()768,538

()2,542,323

()1,374,994

889,129
-

6,996
342,617

69,955,008
37,173,854
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�	.18إدارة املخاطر
متثل املخاطر جزء ًا رئي�سي ًا يف �أن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفق ًا لقيود املخاطر
وال�ضوابط الأخرى� .إن هذه الطريقة يف �إدارة املخاطر ذات �أهمية كبرية ال�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة
م�سئولية التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات املنوطة به داخل املجموعة .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سوق حيث يتم تق�سيم النوع الأخري �إىل خماطر معدل الربح وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار الأ�سهم.

هيكل �إدارة املخاطر

يتحمل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم امل�س�ؤولية الكاملة عن حتديد ومراقبة املخاطر وعن �أ�سلوب الإدارة العامة للمخاطر بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولية
املوافقة على �إ�سرتاتيجيات ومبادئ �إدارة املخاطر.

الإدارة التنفيذية
تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة بو�ضع �سيا�سات �إدارة خماطر املجموعة ورفع تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة.

خماطر االئتمان

�إن خماطر االئتمان هي خماطر �أن تتكبد املجموعة خ�سارة نتيجة عجز عمالئها �أو الأطراف املقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
تدير املجموعة وتراقب خماطر االئتمان عن طريق و�ضع حدود على مبلغ املخاطر الذي تقبل املجموعة حتمله للأطراف املقابلة من الأفراد
وللرتكزات اجلغرافية وتركزات قطاعات الأعمال ،وعن طريق مراقبة االنك�شاف فيما يتعلق بهذه احلدود.
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى للمجموعة مبا يف ذلك الأر�صدة لدى البنوك والنقد ،ينتج تعر�ض ال�شركة
ملخاطر االئتمان من تخلف الطرف املقابل عن االلتزام وبحيث يكون احلد الأق�صى للتعر�ض م�ساوي ًا للقيمة الدفرتية لهذه الأدوات .حتد
ال�شركة من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالأر�صدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك جيدة ال�سمعة.

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان دون احت�ساب �أي �ضمانات و�أي تعزيزات ائتمانية �أخرى

يو�ضح اجلدول التايل احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع .يت�ضح �أق�صى حد انك�شاف باملجمل
قبل ت�أثري التخفيف من خالل ا�ستخدام اتفاقيات ال�ضمانات واملقا�صة الأ�سا�سية (�إن وجدت).
جممل
احلد الأق�صى
لالنك�شاف

جممل
احلد الأق�صى
لالنك�شاف

دينار كويتي

دينار كويتي

2,211,563

1,851,060

3,222,400

286,628

5,433,963

2,137,688

2013

النقد والأر�صدة لدى البنوك (با�ستثناء النقد يف ال�صندوق)
مدينون ومدفوعات مقدما

�إجمايل التعر�ض ملخاطر االئتمان

2012

تركزات خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان

ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة ،قبل احت�ساب �أي �ضمانات حمتفظ بها �أو تعزيزات ائتمانية �أخرى ،ح�سب الأقاليم اجلغرافية
وقطاعات الأعمال التالية:
2013

الكويت
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2012

اخلدمات
البنكية
�إن�شاءات
واملالية
املجموع
�أخرى
وعقارات
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

اخلدمات
البنكية
واملالية
دينار كويتي

5,433,963

1,851,060

2,211,563

3,111,378

111,022

�إن�شاءات
�أخرى
وعقارات
دينار كويتي دينار كويتي
259,734

26,894

املجموع
دينار كويتي
2,137,688
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�	.18إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر ال�سيولة

�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�صايف احتياجاتها التمويلية .تنتج خماطر ال�سيولة عن
التقلبات يف ال�سوق �أو تدين درجة االئتمان مما قد يت�سبب يف ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل على الفور .وللوقاية من هذه املخاطر ،قامت
كاف للنقد والنقد املعادل والأوراق املالية
الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات مع �أخذ ال�سيولة يف االعتبار ،واالحتفاظ بر�صيد ٍ
القابلة للتداول.
�إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل
حتتفظ املجموعة مبحفظة من املوجودات املتنوعة والتي ي�سهل ت�سييلها يف حالة وقوع حدث توقف التدفقات النقدية بطريقة غري متوقعة.
حتليل املطلوبات املالية ح�سب اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية
لقد مت حتديد اال�ستحقاق التعاقدي املطلوبات على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع �إىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
ويتم مراقبة معلومات اال�ستحقاق من قبل الإدارة للت�أكد من االحتفاظ بال�سيولة الكافية� .إن معلومات ا�ستحقاق املطلوبات يف نهاية ال�سنة
ت�ستند �إىل ترتيبات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة �أو �إىل تقدير الإدارة حول تواريخ اخلروج املحددة.
�إن معلومات ا�ستحقاق املطلوبات املالية غري املخ�صومة يف  31دي�سمرب كان كما يلي:
 31دي�سمرب 2013

خالل � 3أ�شهر
دينار كويتي

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
دائنو متويل �إ�سالمي

     493,110

�إجمايل املطلوبات

493,110

املطلوبات

 31دي�سمرب 2012

خالل � 3أ�شهر
دينار كويتي

املطلوبات
    دائنون وم�صروفات م�ستحقة
757,882
دائنو متويل �إ�سالمي
757,882
�إجمايل املطلوبات

� 3إىل � 6أ�شهر
دينار كويتي

� 6إىل � 12أ�شهر
دينار كويتي

�سنة �إىل � 3سنوات �أكرث من � 3سنوات
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

 4,613,427         319,795
    -

    2,369,000

4,613,427
    8,549,622 5,367,717

    -

4,933,222

2,369,000

13,163,049 5,367,717

� 3إىل � 6أ�شهر
دينار كويتي

� 6إىل � 12أ�شهر
دينار كويتي

�سنة �إىل � 3سنوات �أكرث من � 3سنوات
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

    57,706

2,975,440
845,862

2,975,440
        39,341,241 34,966,791 2,713,000

57,706

3,821,302

42,316,681 34,966,791 2,713,000

خماطر ال�سوق

�إن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة �أ�صل نتيجة للتغريات يف متغريات ال�سوق مثل �أ�سعار الربح و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار
الأ�سهم �سواء نتجت هذه التغريات عن عوامل تتعلق با�ستثمارات خا�صة �أو اجلهة امل�صدرة له �أو عوامل ت�ؤثر على جميع اال�ستثمارات املتاجر
بها يف ال�سوق.
تدار خماطر ال�سوق على �أ�سا�س توزيع املوجودات ب�صورة حمددة م�سبق ًا على فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات بالن�سبة للتوزيع
اجلغرايف والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�صرية الأجل يف القيمة العادلة.

�أ) خماطر �أ�سعار الأرباح

�إن خماطر �أ�سعار الأرباح هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية نتيجة للتغري يف �أ�سعار الفائدة ال�سوقية .تتعر�ض
املجموعة ملخاطر �أ�سعار الأرباح على اتفاقيات الت�أجري التي حتمل �أرباح متغرية (�إي�ضاح  .)13با�ستثناء ذلك ،تتعامل املجموعة مع الأدوات
املالية الإ�سالمية ،وبالتايل ال تتعر�ض ملخاطر �أ�سعار الأرباح على ت�سهيالتها.
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�	.18إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر ال�سوق (تتمة)
�أ) خماطر �أ�سعار الأرباح (تتمة)
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل املجمع على التغريات املحتملة املعقولة يف �أ�سعار الأرباح مع االحتفاظ بكافة املتغريات
الأخرى ثابتة:
الزيادة يف
النقاط
الأ�سا�سية

الت�أثري على ربح
(خ�سارة) ال�سنة
دينار كويتي

2013

+/-1%

10,000

2012

+/-1%

250,000

ب) خماطر العمالت الأجنبية

�إن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
تدار خماطر العمالت الأجنبية من قبل �إدارة اخلزينة يف ال�شركة الأم ا�ستناد ًا �إىل احلدود التي ي�ضعها جمل�س �إدارة املجموعة والتقييم
امل�ستمر ملراكز املجموعة املفتوحة واحلركات احلالية واملتوقعة يف �أ�سعار ال�صرف .ترى الإدارة �أن خماطر تكبد خ�سائر كبرية نتيجة
التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف ال تزيد عن احلد الأدنى ،ولذلك ال تغطي املجموعة انك�شافات خماطر العمالت الأجنبية.
�إن الت�أثري على اخل�سائر (ب�سبب التغري يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية) وعلى حقوق امللكية ،نتيجة التغري يف �أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة ،كما يلي:
2013

التغري يف
�أ�سعار العمالت
بالن�سبة املئوية %

العملة
دوالر
+/-3%
�أمريكي
ج) خماطر �أ�سعار الأ�سهم

2012

الت�أثري على خ�سارة
ال�سنة بالدينار الكويتي

التغري يف
�أ�سعار العمالت
بالن�سبة املئوية %

الت�أثري على خ�سارة
ال�سنة بالدينارالكويتي

140,055

+/-3%

157,808

تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم .تدار خماطر �أ�سعار الأ�سهم من قبل �إدارة
اال�ستثمارات املبا�شرة يف ال�شركة الأم .تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم غري املدرجة من املحفظة اال�ستثمارية للمجموعة .تدير املجموعة
املخاطر من خالل توزيع اال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات اجلغرافية.

�إن الت�أثري على حقوق امللكية (نتيجة التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب) و�أرباح املجموعة (نتيجة
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كما يف  31دي�سمرب) نتيجة التغري املحتمل يف
م�ؤ�شرات ال�سوق ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة ،هي كما يلي:
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�	.18إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر ال�سوق (تتمة)
ج) خماطر �أ�سعار الأ�سهم (تتمة)
2013

م�ؤ�شرات ال�سوق
الكويت
دول جمل�س التعاون اخلليجي
�أخرى

2012

الت�أثري على
الإيرادات ال�شاملة
الأخرى
دينار كويتي

التغريات يف
�أ�سعار الأ�سهم
%

الت�أثري على
خ�سارة ال�سنة
دينار كويتي

الت�أثري على
الإيرادات ال�شاملة
الأخرى
دينار كويتي

+/-5

-    

12,519

+/-5

3,807

12,459

+/-5

-    

-    

+/-5

3,948

+/-5

-    

-    

+/-5

-    

التغريات يف
�أ�سعار الأ�سهم
%

الت�أثري على
خ�سارة ال�سنة
دينار كويتي

-    
24,242

فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع غري امل�سعرة املدرجة بالتكلفة (�إي�ضاح  ،)7ف�إن ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الأ�سهم ال ميكن حتديدها
ب�صورة موثوق منها نتيجة لعدم توفر قيمة عادلة موثوق منها لهذه اال�ستثمارات.

�	.19إدارة ر�أ�س املال
�إن هدف املجموعة الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س املال هو �ضمان املحافظة على معدالت ر�أ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق
�أعلى قيمة يح�صل عليها الأع�ضاء.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال و�إجراء تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف ظروف الأعمال .با�ستثناء ا�ستخدام معدل االقرتا�ض ملراقبة
ر�أ�س املال ،مل يتم �إجراء تغريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2013و 31دي�سمرب .2012
تراقب املجموعة ر�أ�س املال با�ستخدام معدل االقرتا�ض وهو �صايف الدين مق�سوم على �إجمايل ر�أ�س املال زائد ًا �صايف الدين .تُدرج
املجموعة امل�ستحق للبنوك والدائنون وامل�صروفات امل�ستحقة ناق�ص ًا النقد والنقد املعادل .يت�ضمن ر�أ�س املال حقوق امللكية اخلا�صة
مب�ساهمي ال�شركة الأم.

2013

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
دائنو متويل �إ�سالمي
ناق�ص ًا :نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�صايف الدين
حقوق امللكية
�إجمايل ر�أ�س املال

ر�أ�س املال و�صايف الدين
معدل االقرتا�ض

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

4,613,427

2,975,440

8,168,507

33,855,797

)(2,214,372

)(1,852,453

10,567,562

34,978,784

34,421,449

32,781,154

34,421,449

32,781,154

44,989,011

67,759,938

23%

52%
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 .20قيا�سات القيمة العادلة
فيما يلي مقارنة من حيث الفئة للقيمة الدفرتية والقيمة العادلة للأدوات املالية للمجموعة ،واملدرجة يف البيانات املالية:
كما يف  31دي�سمرب 2013

موجودات مالية متاحة للبيع

م�ستوى1 :

دينار كويتي

دينار كويتي

172,800

77,591

250,391

172,800

77,591

250,391

كما يف  31دي�سمرب 2012

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
موجودات مالية متاحة للبيع

م�ستوى3 :

املجموع
دينار كويتي

م�ستوى1 :
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

م�ستوى3 :
دينار كويتي

76,134

78,961

155,095

121,600

612,434

734,034

197,734

691,395

889,129

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013ال توجد �أي حتويالت بني قيا�سات امل�ستوى  1وامل�ستوى  2للقيمة العادلة ،وال توجد حتويالت
�إىل �أو من قيا�سات امل�ستوى  3للقيمة العادلة.

 .21حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة .لقد مت حتديد ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س
التاريخ املتوقع ال�سرتدادها �أو �سدادها� .إن قائمة اال�ستحقاق للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر
واملوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية واال�ستثمار يف �شركات زميلة يتم حتديدها بناء على تقدير الإدارة ل�سيولة تلك
املوجودات املالية.
�إن معلومات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:
 31دي�سمرب 2013

خالل � 3أ�شهر
دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
مدينون ومدفوعات مقدم ًا

2,214,372

املوجودات

خمزون عقارات
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
عقار ومعدات

�إجمايل املوجودات
املطلوبات

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
دائنو متويل �إ�سالمي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

�إجمايل املطلوبات
44

� 3إىل �12شهراً
دينار كويتي
    -

�سنة �إىل � 5سنوات
دينار كويتي
   -

    -

3,222,400

   -

    -

4,480,973

    -

املجموع
دينار كويتي
2,214,372
3,222,400
4,480,973

    -

    -

250,391

250,391

    -

    -

37,421,129

37,421,129

    -

    -

3,909

3,909

37,675,429

47,593,174

2,214,372
    -

7,703,373
4,613,427

   -

4,613,427

    -

    -

8,168,507

8,168,507

    -

    -

389,791

389,791

8,558,298

13,171,725

    -

4,613,427
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 .21حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات (تتمة)
 31دي�سمرب 2012

املوجودات

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
مدينون ومدفوعات مقدماً
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خمزون عقارات
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقار ومعدات

�إجمايل املوجودات
املطلوبات

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
دائنو متويل �إ�سالمي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

�إجمايل املطلوبات

خالل � 3أ�شهر
دينار كويتي

1,852,453
1,852,453
-

� 3إىل �12شهر ًا
دينار كويتي

286,628

�سنة �إىل � 3سنوات
دينار كويتي

-

املجموع
دينار كويتي

1,852,453
286,628

155,095
6,460,571
6,902,294

734,034
60,459,231
6,996
61,200,261

155,095
6,460,571
734,034
60,459,231
-    
6,996
69,955,008

2,975,440
2,975,440

33,855,797
342,617
34,198,414

2,975,440
33,855,797
342,617
37,173,854
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