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تقرير رئيـــس
مجلس اإلدارة

حضرات الساده مساهمي
شركـــــة انجــــــازات للتنميـــــة العقاريـــــة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مساهمينا الكرام
نرحــب بكــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  2021لشــركة انجــازات للتنميــة العقاريــة  ،ونضــع بيــن
أياديكــم الكريمــة التقريــر الســنوي لشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة
والمتضمــن األداء المالــي للشــركة والبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة
وتقريــر الحوكمــة وأبــرز أعمــال الشــركة خــال العــام المنتهــي فــي 31
ديســمبر .2021

مــن خــال إتبــاع سياســات مرنــة علــى الرغــم مــن صعوبــة ســوق
العقــارات فــي إمــارة دبــي وتأثــره بشــكل كبيــر بتداعيــات جائحــة كورونــا
المســتجد ،باالضافــة الــى اســتكمال واالنتهــاء مــن عــدد كبيــر مــن
المشــاريع الخاصــه بمعــرض اكســبو  2020والــذي يقــام فــي إمــارة دبــي،
وهــو مــا أثــر ســلباً علــى القيــم اإليجاريــة للوحــدات المخصصــه لســكن
العمــال فــي إمــارة دبــي بشــكل عــام.

ال يخفــي عليكــم إســتمرار جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد وتأثيراتهــا
علــى دولــة الكويــت ودول المنطقــة والعالــم أجمــع ،حيــث علــى الرغــم
مــن تخفيــف عــدد مــن الــدول لإلجــراءات االحترازيــة التــي ســاهمت
فــي تخفيــف حــده اآلثــار االقتصاديــة فــي المنطقــة وإرتفــاع معــدالت
التطعيــم المضــاد لفايــروس كورونــا المســتجد إال أنــه ظهــرت العديــد
مــن المتحــورات للفايــروس والتــي ســاهمت فــي زيــادة أعــداد المصابيــن
محليـاً وعالميـاً ممــا كان لــه بالــغ األثــر في إضطراب الحيــاة االقتصادية
فــي المنطقــة بشــكل عــام ،ناهيــك عــن اســتحداث أســاليب عمــل حديثــة
قلصــت مــن معــدالت الطلــب علــى العديــد مــن انــواع العقــارات.

كمــا اســتمرت الشــركة فــي البحــث عــن أفضل الفــرص العقاريــة والبحث
عــن أفضــل الطــرق الممكنــة لإلســتفادة مــن العقــارات المملوكــة فــي
إمــارة دبــي.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد نجحــت إدارة شــركة انجــازات للتنميــة
العقاريــة فــي الحفــاظ علــى معــدالت التشــغيل العاليــة فــي معظــم
اســتثماراتها العقاريــة ،باالضافــة الــى النجــاح فــي إكمــال وإنجــاز كافــة
المشــاريع فــي مواعيــد إنجازهــا المتوقــع وهــو مــا ســاهم فــي تحقيــق
الشــركة لمعــدالت ربحيــة تفــوق مثيالتهــا فــي القطــاع ،باالضافــة الــى
اســتمرار معــدالت النمــو وديمومــة التدفقــات النقديــة اإليجابيــة.
محلي ـاً شــارفت أعمــال الترميــم و الصيانــة الجاريــة حالي ـاً فــي مبنــى
الشــركة فــي منطقــة الضجيــج علــى االنتهــاء بعــد اســتخراج كافــة
التراخيــص الالزمــة لتقســيم المبنــى الــى وحــدات تجاريــة  ،وهــو مــا
سيســاهم فــي رفــع معــدالت الدخــل المتوقــع للمبنــى والــذي ســينعكس
إيجاب ـاً علــى قيمــة العقــار.
كمــا تــم االنتهــاء مــن إنجــاز مبنــى برايــم فــي منطقــة شــرق وبالتحديــد
فــي شــارع أحمــد الجابــر والــذي يعــد أهــم الشــوارع فــي قلــب عاصمــة
الكويــت التجاريــة ،وتــم االنتهــاء مــن بيــع معظــم طوابــق المبنــى المكــون
مــن  22طابــق مكــرر وثــاث محــات فــي الــدور االرضــي وعــدد ()2
ســرداب.
خليجيـاً تــم االنتهــاء مــن إنجــاز برجيــن فــي مملكــة البحريــن كاتامــاران
 1و كاتامــاران  11حيــث تــم التشــغيل التجــاري الفعلــي لوحــدات البرجيــن
وذلــك مــن خــال بيــع عــدد مــن الشــقق وتأجيــر الشــقق األخــرى بمــا
يضمــن للشــركة تحقيــق عوائــد دوريــة مميــزة.
وفــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة بــدأت الشــركة فــي بيــع وحــدات
مبنــى انجــازات ريزيدينــس فــي منطقــة ميــدان الواقعــه مقابــل منطقــة
وســط دبــي وبــرج خليفــه ،وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع أحــد أهــم
شــركات الوســاطة العقاريــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

عالميـاً ،إســتمرت الشــركة فــي تحقيــق عوائــد دوريــة منتظمــة مــن خــال
اإلدارة الفاعلــة والمتزنــة لعقــارات الشــركة ،باالضافــة الــى البحــث عــن
مصــادر تمويــل ذات معــدالت منخفضــة إلعــادة تمويــل العقــارات ورفــع
العوائــد المحققــة علــى االســتثمار.
علــى صعيــد األداء المالــي للشــركة فقــد نجحــت الشــركة فــي تحقيــق
معــدل نمــو فــي أصــول الشــركة بلــغ  4.9%حيــث بلغــت أصــول الشــركة
 105.6مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  2021مقارنة بـ  100.6مليون
دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ، 2020فيمــا بلغــت حقــوق المســاهمين
 56.6مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بـــ  53.2مليــون دينــار كويتــي عــام
 2020أي بنمــو قــدره .% 6.4
وقــد حققــت الشــركة صافــي أربــاح بلــغ  2.85مليــون دينــار كويتــي
مقارنــة بصافــي أربــاح بلــغ  0.83مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2020
بعــد اســتقطاع الضرائــب وحصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي،
والســبب الرئيــس إلرتفــاع األربــاح يعــود الــى عــدد مــن العمليــات
الناجحــة أبرزهــا بيــع عــدد مــن طوابــق بــرج برايــم باالضافــة الــى ارتفــاع
معــدالت االشــغال والقيــم االيجاريــة للوحــدات العقاريــة بشــكل عــام
حيــث حققــت الشــركة إيــرادات بلغــت  7.3مليــون دينــار كويتــي فــي عــام
 2021مقارنــة بإيــرادات بلغــت  4.7مليــون دينــار كويتــي فــي عــام ،2020
وعلــى ذلــك يصبــح معــدل النمــو فــي إجمالــي اإليــرادات  % 54.5فــي
نهايــة عــام .2021
وفــي الختــام نتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة
إنجــازات للتنميــة العقاريــة علــى إســهاماتهم الفعالــه والجهــود المبذولــة
والتــي كان لهــا اكبــر االثــر فــي تحقيــق الشــركة معــدالت ربحيــة مميــزة
رســخت موقــع الشــركة الريــادي بيــن الشــركات العقاريــة فــي المنطقــة،
والــذي إنعكــس علــى أداء الشــركة خــال العــام  ، 2021كمــا أتقــدم
بالشــكر الجزيــل لكافــة موظفيــن الشــركة والشــركات التابعــة والزميلــة
علــى مــا قامــوا بــه مــن جهــود كبيــرة خــال العــام .2021
د .عبد المحسن مدعج المدعج
رئيس مجلس اإلدارة

ونجحــت الشــركة فــي تأجيــر المشــاريع التــي تــم إنجازهــا فــي عــام
 2020والحفــاظ علــى معــدالت اإلشــغال المرتفعــة فــي كافــة العقــارات
التقرير السنوي 11 | 2021

تقـــريـــر
الحوكمة
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تقرير الحوكمة
شركات إنجازات للتنمية العقارية
للسنة المالية المنتهية في
2021/12/31
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مــــــقـــــدمــــــــة
يحــرص مجلــس إدارة الشــركة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة علــي تطبيــق تعليمــات الجهــات الرقابيــة والممارســات
الرائــدة فــي مجــال الحوكمــة وااللتــزام ،وانطالقــا مــن ذلــك فقــد حرصــت الشــركة علــى تعزيــز دور البيئــة الرقابيــة فــي
الشــركة والتأكــد مــن مــدى التــزام الشــركة وإداراتهــا وأنشــطتها بالتعليمــات الرقابيــة وقواعــد الحوكمــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز
مبــدا الشــفافية و حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح ويعــزز بالثقــة فــي التعامــل ويمكــن مــن تحقيــق رقابــة فعالــة
علــى أداء الشــركة.
فــي ضــوء ذلــك يس ـ ُر مجلــس اإلدارة أن يســتعرض علــى الســادة المســاهمين فــي تقريــره الســنوي للحوكمــة أهــم إنجــازات
الشــركة الخاصــة بالتــزام الشــركة بتعليمــات الســادة  /هيئــة أســواق المــال والخاصــة بالكتــاب الخامــس عشــر  -حوكمــة
الشــركات .وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم إنجــازات الشــركة فــي تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات:

 | 16التقرير السنوي 2021

القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة:
يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن ســبعة أعضــاء كمــا فــي  31ديســمبر  .2021ويتكــون مجلــس اإلدارة مــن هيــكل متــوازن يضــم
خمســة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وعضــو مســتقل وعضــو تنفيــذي .كمــا يتميــز تشــكيل مجلــس اإلدارة بالتنــوع فــي المؤهــات
العلميــة والخبــرات العمليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة .وقــد تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة
المنعقــدة بتاريــخ  15مايــو  2019ويوضــح الجــدول التالــي نبــذة عــن تشــكيل مجلــس اإلدارة و المؤهــات العلميــة والخبــرات
العمليــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة:
االسم

تصنيف العضو

الدكتور/عبدالمحسن رئيس مجلس
اإلدارة (غير
مدعج المدعج
تنفيذي)

المؤهل الدراسي و الخبرة العلمية

تاريخ االنتخاب
 /التعيين

¦حاصــل علــى دكتــوراه فــي الفلســفة  -التاريــخ مــن جامعة 2020 /01/ 07

درهــام انجلتــرا عام .1983

¦وزير النفط .1996 - 1994
¦عضو مجلس األمة .2003 - 1992
¦نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر التربيــة والتعليــم
العالــي .2014 - 2011
¦نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر التجــارة والصناعــة
.2015 - 2014
¦خبــرة عمليــة لمــدة تتجــاوز  30عــام فــي الهيئــات
الحكوميــة والبنــوك والــوزارات فــي دولــة الكويــت

السيد  /محمد
عبدالحميد المرزوق

نائب رئيس مجلس
االدارة (غير
تنفيذي)

السيد  /محمد
إبراهيم الفرحان

عضو مجلس
االدارة والرئيس
التنفيذي (تنفيذي)

السيد  /عيسى أحمد عضو مجلس
اإلدارة (مستقل)
خلف

¦بكالريــوس تمويــل  -جامعــة ســان فرانسيســكو فــي  15مايو 2019
الواليــات المتحــدة
¦خبــرة عمليــة لمــدة تتجــاوز  20عــام فــي شــركات
إســتثمار وعقــار فــي دولــة الكويــت.
¦بكالريــوس محاســبة  -جامعــة ســان هوزيــه كاليفورنيــا  15مايو 2019
فــي الواليــات المتحــدة.
¦خبــرة تزيــد عــن  30عــام فــي مراكــز تنفيذيــة و قياديــة
و مجالــس إدارات و تمثيــل عــدة شــركات فــي مجــال
العقــار و االســتثمار.
¦ماجســتير إدارة أعمــال جامعــة داالس  /تكســاس فــي  15مايو 2019
الواليــات المتحــدة.
¦خبرة في مراكز قيادية تزيد عن  30عام.

السيد  /وفا حيدر
الشهابي

عضو مجلس
االدارة (غير
تنفيذي)

¦ماجســتير هندســة ميكانيكيــة  -جامعــة ويسكنســن فــي  15مايو 2019
الواليــات المتحــدة.
¦خبــرة عمليــة فــي مجــاالت االســتثمار والصناعــة تزيــد
عــن  40عــام .
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االسم

تصنيف العضو

السيد  /أيمن
عبداللطيف الشايع

عضو مجلس
االدارة (غير
تنفيذي)

السيد  /حمد عماد
الصقر

عضو مجلس
االدارة (غير
تنفيذي)
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المؤهل الدراسي و الخبرة العلمية

¦بكالريوس هندسة ميكانيكية  -جامعة الكويت.

تاريخ االنتخاب
 /التعيين

 15مايو 2019

¦تقلد مناصب قيادية لمدة تزيد عن  30عام.
¦بكالريــوس تمويــل  -الجامعــة األمريكيــة فــي دولــة  15مايو 2019
الكويــت.
¦خبــرة عمليــه فــي مجــال العقــار و البنــوك فــي دولــة
الكويــت .

وقــد عقــد مجلــس ادارة الشــركة عــدد ( )6اجتماعــات خــال عــام  2021ونوجــز فيمــا يلــي نبــذة عــن اجتماعــات مجلــس
اإلدارة للشــركة:
اجتماع ( )1اجتماع ( )2اجتماع ( )3اجتماع ( )4اجتماع ()5
االسم

بتاريخ
 8مارس 21

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

اجتماع ()6
بتاريخ

بتاريخ

 9مايو  2 21اغسطس  2 21نوفمبر  10 21يناير  22 22فبراير 22

الدكتور /عبدالمحسن مدعج المدعج













السيد  /محمد عبدالحميد المرزوق











-

السيد  /محمد إبراهيم الفرحان













السيد  /عيسى أحمد خلف













السيد  /وفا حيدر الشهابي













السيد  /أيمن عبداللطيف الشايع





-







السيد  /حمد عماد الصقر







-





تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركه
تحــرص الشــركة علــى تســجيل وتنســيق وحفــظ محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة ويتــم تدويــن أرقــام المحاضــر وتاريــخ
وســاعة بــدء ونهايــة االجتمــاع وأســماء الحضــور ومــكان االجتمــاع فــي المحضــر ،وكذلــك تدويــن النقاشــات والمــداوالت
والقــرارات التــي اتخذهــا المجلــس أثنــاء االجتماعــات فــي المحضــر ،ويتــم توقيــع محاضــر االجتماعــات مــن جميــع األعضــاء
الحاضريــن ،كمــا يقــوم اميــن ســر مجلــس اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ كافــة قــرارات مجلــس االدارة بالتنســيق مــع كافــة اإلدارات
المعنيــة بالشــركة .ويتــم حفــظ محضــر كل اجتمــاع برقــم مسلســــل حســــب الســــنة فــي ســجل خــاص بذلــك يتــم االحتفــاظ بــه
بشــكل آمــن داخــل الشــركة.
ويتمتــع أميــن الســر بالمؤهــات التــي تســاعده علــى إتمــام هــذه المهــام والمســؤوليات ،ويتولــى أميــن الســر مهمــة تنســيق
إجتماعــات المجلــس ورفــع التقاريــر ،وإعــداد وحفــظ المحاضــر بشــكل دقيــق لــكل إجتمــاع علــى حــدة.
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إقرار العضو المستقل
أقر أنا الموقع أدناه  /عيسى أحمد خلف

الرقم المدني 244042800744 :

بصفتــي عضــو مجلــس إدارة بشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع بمعرفتــي شــروط اإلســتقاللية الــواردة فــي
تعليمــات هيئــة أســواق المــال  ،وأقــر بمــا يلــي :
	- 1أنــي ال أملــك  % 5أو اكثــر مــن أســهم الشــركة ،كمــا أننــي ال أمثــل أيــا مــن المســاهمين الذيــن يملكــون  % 5أو أكثــر
مــن أســهم الشــركة.
	- 2أن ليــس لــي أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أيــا ً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو
فــي أي مــن مجموعتهــا أو األطــراف الرئيســية ذات العالقــة مــع الشــركة.
	- 3أني لست عضوا ً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
 - 4أني لست موظفا ً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها ،أو لدى أيا ً من أصحاب المصالح للشركة.
 - 5أني لست موظفا ً لدى األشخاص اإلعتبارين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
	- 6أن ليســت لــي مصلحــة أو عالقــة مــع الشــركة قــد تؤثــر علــى اســتقالليتي ،وأقــر بأنــي علــى علــم بالمهــام والمســؤوليات
الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة المســتقل ،وأنــي أتعهــد بإبــاغ مجلــس اإلدارة فــوراً فــي حــال حــدوث أي تغييــر قــد
يؤثــر علــى اســتقالليتي وفقــا ً للبنــود الــواردة أعــاه وأتحمــل مســوؤلية أي إلتــزام أو مخالفــة قــد تفــرض علــى الشــركة
نظــراً لعــدم إخطــاري الشــركة بــأي تغييــر قــد يؤثــر علــى اســتقالليتي.

المقر بما فيه

اإلســم  :عيسى أحمد خلف
التوقيع :
التاريخ 22/2/2022 :
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القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات:
يقــوم مجلــس اإلدارة بمزاولــة جميــع االعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغراضهــا وال يحــد مــن هــذه الســلطة اال
مــا نــص عليــة القانــون او عقــد تأســيس الشــركة او قــرارات الجمعيــة العامــة .ويتوفــر لــدى الشــركة دليــل معتمــد لتفويــض
الصالحيــات معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويحــدد صالحيــات كال مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل واضــح.
كمــا يتوفــر لــدى الشــركة دليــل لوائــح مجلــس اإلدارة واللجــان بمــا يضمــن التحديــد الســليم فــي المهــام والمســؤوليات .كمــا
يتوفــر لــدي الشــركة اوصــاف وظيفيــة ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة .،وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة عــن مهــام
مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة:

مسؤوليات ومهام وانجازات مجلس اإلدارة:
تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
¦اعتماد األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
¦إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
¦اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
¦التأكــد مــن مــدى التــزام الشــركة بالسياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح الداخليــة
المعمــول بهــا.
¦ضمــان دقــة وســامة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمل اإلفصاح والشــفافية
المعمــول بها.
¦إرســاء قنــوات اتصــال فاعلــة تتيــح لمســاهمي الشــركة االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه أنشــطتها المختلفــة
والتطــورات الجوهريــة.
¦تشــكيل لجــان مختصــة وفــق ميثــاق يوضــح مــدة اللجنــة وصالحيتهــا ومســؤولياتها وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا ،كمــا
يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم ،فض ـ ً
ا عــن تقييــم أداء وأعمــال هــذه
اللجــان وأعضائهــا الرئيســيين.
¦التأكــد مــن أن السياســات واللوائــح المعتمــدة بالشــركة تتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار
والفصــل فــي الســلطات والصالحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
¦تحديــد الصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة ،وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض .كمــا يحــدد
المجلــس الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا ،وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها
للصالحيــات المفوضــة.
¦الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم،
¦تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين مثل شريحة المكافآت الثابتة والمرتبطة باألداء.
¦تعيين أو عزل أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن بين ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.
¦وضع سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
¦وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وذلك للحد من تضارب المصالح.
¦أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.
¦متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء الموضوعية.
وقد قام مجلس االدارة خالل عام  2021بإنجاز مهامه ومسؤولياته وفقا لتعليمات الجهات الرقابية.
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و تتولى اإلدارة التنفيذية في الشركه المسئوليات العامة التالية :
 - 1اإلشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة المقرر من قبل مجلس اإلدارة.
	- 2تطبيــق اإلســتراتيجيات وخطــط العمــل المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تعكــس األهــداف واألولويــات طويلــة
األجــل وقصيــرة االجــل.
 - 3تحمل المسئولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة عن كافة جوانب عمليات الشركة وأداءها.
 - 4التأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي المناسب وأنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية.

 - 5مراقبة العمليات والنتائج المالية عن كثب وفقاً للخطط والموازنات.

 - 6تمثيل الشركة أمام العمالء الرئيسيين والجمعيات المهنية وشركات تقديم الخدمات والجهات الرقابية.
 - 7إعداد تقارير األداء ورفعها لمجلس اإلدارة التي تتسم بالشفافية والشمول.
 - 8االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية.
 - 9الواجبات األخرى الموكلة إلى اإلدارة التنفيذية حسب توجيهات مجلس اإلدارة وتعليمات الجهات الرقابية.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجــان المســتقلة المتخصصــة مــن أجــل مســاعدته فــي تولــي المهــام المســندة إليــه ،وقــد تــم
اعتمــاد اللوائــح الخاصــة بهــذه اللجــان مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتحديــد مســؤولياتها وتعييــن أعضائهــا بمــا يتناســب مــع
المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة المطلوبــة لــكل لجنــة .علــى النحــو التالــي:

أوال :لجنة التدقيق و إدارة المخاطر
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة للتدقيــق وإدارة المخاطــر لتقــوم بدورهــا الرقابــي والمتمثــل فــي مســاندة مجلــس االدارة
فــي التحقــق مــن مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلشــراف علــى عمليــات التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر والتحقــق
مــن اســتقاللية مراقــب الحســابات الخارجــي للشــركة وتقييــم أداءه.

تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  7ينايــر  2020كلجنــة دائمــة تســتمر طيلــة دورة
المجلــس (مــدة ثــاث ســنوات) .
وتتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء منهــم عضــواً «مســتق ً
ال» و عضويــن غيــر تنفيذييــن  .وقــد عقــدت اللجنــة عــدد ()4
اجتماعــات خــال عــام  2021كمــا هــو موضــح ادنــاه:
اسم العضو

المنصب

اجتماع ()1
المنعقد في
تاريخ
2021 /05 /09

اجتماع ()4
اجتماع ( )2اجتماع ()3
المنعقد في
المنعقد في
المنعقد في
تاريخ
تاريخ
تاريخ
2022 /02/ 22 2021 /11/ 02 2021 /08/ 02

السيد /عيسى أحمد خلف

رئيس اللجنة
(عضو مستقل)









السيد /وفا حيدر الشهابي

عضو اللجنة









السيد /حمد عماد جاسم الصقر

عضو اللجنة





-



السيد /سائد حميدة

أمين ســر
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من أهم مهام ومسؤوليات وانجازات لجنة التدقيق و إدارة المخاطر
¦التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين المدقق الداخلي وتحديد أتعابه.
¦التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم.
¦متابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات الخارجييــن والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بأعمــال أخــرى للشــركة عــدا الخدمــات التــي
تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
¦دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
¦دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
¦تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير فيه توصيات اللجنة بهذا الشأن.
¦مراجعة البيانات المالية الدورية وعرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية باعتمادها.
¦مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء مالحظاتها عليها.
¦مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
¦التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
¦مراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر
¦مراجعة تقارير المخاطر الدورية ودراسة أهم المخاطر التي تواجه الشركة.

ثانيا  :لجنة الترشيحات و المكافآت
تهــدف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الــى مســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان ترشــيح
الكفــاءات الالزمــة للمناصــب التنفيذيــة واإلداريــة فــي الشــركة ،والتحقــق مــن كونهــا تتــم وفــق إطــار مؤسســي يتميــز بالكفــاءة
والشــفافية الكاملــة ويصــب بشــكل أساســي فــي صالــح الشــركة ومــن ثــم تحقيــق أهــداف المســاهمين .وكذلــك لضمــان
ســامة وصحــة سياســة المكافــآت والمخصصــات التــي تتبعهــا الشــركة والخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
والتحقــق مــن كــون سياســة المكافــآت التــي تتبعهــا الشــركة عادلــة وتســاهم بشــكل أساســي فــي اســتقطاب الكــوادر البشــرية
ذات الكفــاءة المهنيــة والقــدرات الفنيــة العاليــة ،فضـ ً
ا عــن ترســيخ مبــدأ االنتمــاء للشــركة.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  7ينايــر  2020كلجنــة دائمــة تســتمر طيلــة دورة
المجلــس (مــدة ثــاث ســنوات) وتتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء منهــم عضويــن «غيــر تنفيذييــن» وعضــو مســتقل.
وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام  2021كما هو موضح ادناه:
رقم

اسم العضو

1

الدكتور /عبدالمحسن المدعج

2

السيد /عيسى أحمد خلف

3

السيد  /أيمن عبداللطيف الشايع

الصفة

اجتماع

( )1المنعقد في

تاريخ 2022 /02 /06

رئيس اللجنة



عضو اللجنة (مستقل)



عضو اللجنة
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من أهم مهام وانجازات لجنة الترشيحات والمكافآت
¦االشراف على عملية تقييم مجلس االدارة و التقييم الذاتي لألعضاء وتقييم أداء الرئيس التنفيذي.
¦تحديــد االحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس االدارة و مراجعــة تلــك االحتياجــات بصــورة
ســنوية .
¦استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة و مراجعة تلك الطلبات .
¦التأكد من عدم إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس االدارة المستقل .
¦تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين .

تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات
بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب.
يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعــداد المتطلبــات اإلداريــة والقانونيــة لمجلــس اإلدارة حيــث أنــه النقطــة المرجعيــة والداعمة
لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وكمــا يضمــن لهــم حصولهــم علــى المعلومــات الالزمــة وفــي الوقــت المحــدد مــن جميــع
اإلدارات المعنيــة والتأكــد مــن تســليمهم لألعضــاء .ويحــرص أميــن الســر علــى توثيــق جميــع القــرارات والمناقشــات التــي
تمــت وحفــظ وتنظيــم ســجالت محاضــر االجتمــاع ومحاضــر اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائــق والتقاريــر ذات الصلــة.

القاعدة الثالثة  :إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية:
تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء منهــم عضويــن «غيــر تنفيذييــن» وعضــو مســتقل .وقــد عقــدت اللجنــة اجتمــاع واحــد خــال
عــام .2021

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتضمن نظام مكافآت أعضاء مجلس االدارة ما يلي :

مكافآه أعضاء مجلس االدارة :
يتــم احتســابها وفقـاً ألحــكام المــادة  198مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنه  2016والــذي ينــص على أنه ال يجــوز تقدير مجموع
مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة بأكثــر مــن عشــرة بالمائــه مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االســتهالكات و االحتياطــات و
توزيــع ربــح ال يقــل عــن  % 5مــن رأس المــال علــى المســاهمين أو أي نســبه أعلــى ينــص عليهــا عقــد الشــركة  ,و يجــوز إعفــاء
عضــو مجلــس االدارة المســتقل مــن الحــد األعلــى للمكافــآت ســالفة الذكــر و ذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة العاديــة ،
و يجــب ان تتــم الموافقــة علــى مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة .

بدالت اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :
تمثــل تلــك البــدالت مقابــل العمــل المبــذول مــن أعضــاء مجلــس االدارة نظيــر حضــور و المشــاركة فــي أعمــال اللجــان و تأديــة
المهــام المكلفــة بهــا اللجــان بعــد تفويــض مجلــس االدارة لهــا إلنجازهــا وفقـاً للوائــح عمــل اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس
االدارة  ،و يتــم منــح عضــو مجلــس االدارة بــدل نقــدي ســنوي عــن مشــاركته فــي عمــل كل لجنــة.
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بدالت أخرى :
تمثــل البــدالت االخــرى النقديــة مقابــل قيــام مجلس االدارة بتفويض احد أعضائه في ممارســة بعض الســلطات والمســؤوليات
المناطــة بالمجلــس وفقـاً لنــص المــادة  185من قانون الشــركات رقــم  1لعام . 2016

مكافآت وحوافز اإلدارة التنفيذية
تنقسم مكافآت االدارة التنفيذية إلى قسمين:

ً
أوال  :المكافآت الثابتة و البدالت:
تشــمل الرواتــب و البــدالت و المزايــا الثابتــه التــي يتــم منحهــا ألعضــاء االدارة التنفيذيــة وفقـاً لعقــود التوظيــف المعتمــدة و
السياســات الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة.

ثاني ًا  :المكافآت المتغيرة :
تشمل المكافآت المتغيرة المرتبطة باالداء و تحقيق أهداف الشركة .
تقــوم لجنــة الترشــيحات و المكافــآت بتقديــم توصيــة لمجلــس اإلدارة بشــان قيــم المكافــآت المقتــرح منحهــا ألعضــاء اإلدارة
التنفيذية.
المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة*
المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

إجمالي عدد
األعضاء

3

المكافآت
والمزايا الثابتة

المكافآت والمزايا
المتغيرة

(دينار كويتي)

(دينار كويتي)

تأمين صحي

مكافأة
سنوية

مكافأة
لجان

-

-

50,000

المكافآت والمزايا الثابتة

المكافآت والمزايا المتغيرة

(دينار كويتي)

(دينار كويتي)

الرواتب
الشهرية
تأمين صحي
اإلجمالية خالل
عام
-

-

مكافأة
سنوية

مكافأة لجان

-

-
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 وفيما يلي تحليل للمكافآت الممنوحة العضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل عام :2021إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت ،يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم
المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

إجمالي
عدد
المناصب
التنفيذية

5

المكافآت
والمزايا
المتغيرة
(دينار
كويتي)

المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)

الرواتب
بدل
بدل
الشهرية تأمين تذاكر بدل
تعليم
اإلجمالية صحي سنوية سكن مواصالت
األبناء
خالل العام
15,860 4,480 307,500

-

3,600

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

-

المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)

الرواتب
مكافأة الشهرية تأمين
سنوية اإلجمالية صحي
خالل العام
16,629

19,500

2,662

تذاكر
سنوية

بدل
سكن

بدل
بدل
تعليم
مواصالت
األبناء

المكافآت
والمزايا
المتغيرة
(دينار
كويتي)
مكافأة
سنوية

24,000

وقــد قامــت الشــركة باعــداد تقريــر تفصيلــي بكافــة المبالــغ التــي حصــل عليهــا اعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة
يعــرض علــي الســادة مســاهمي الشــركة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــه .باالضافــة لذلــك ،تحتفــظ
الشــركة ببيــان دقيــق و مفصــل عــن كافــة الرواتــب و المكافــآت و المزايــا األخــرى التــي يســتحقها كل عضــو مــن اعضــاء
مجلــس االدارة و االدارة التنفيذيــة ويتــاح للمســاهمين االطــاع عليــه.

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية:
التعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة
تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تعهــد كتابــي إلــى مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة بســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة
للشــركة .وأنهــا تغطــي كافــة الجوانــب الماليــة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية ،ويتــم إعدادهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة .كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة إلــى مســاهمين الشــركة بالتعهــد بســامة ونزاهــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة
بنشــاط الشــركة.
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إقرار اإلدارة التنفيذية
بنزاهة وعدالة البيانات المالية
نقــر نحــن عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ونائــب المديــر العــام لــإدارة الماليــة واإلداريــة بموجــب هــذا المســتند،
حســبما وصــل إليــه علمنــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع والتــي تتكــون مــن-:
¦بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر .2021
¦بيان الدخل المجمع كما في  31ديسمبر .2021
¦بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.
¦بيان التدفقات النقدية المجمع.
للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات
المحاســبية الهامــة تعبــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي الماديــة عــن المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر 2021
وعــن أداءهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة.

سائد محمود حميدة

محمد إبراهيم الفرحان

نائب المدير العام

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة المالية واإلدارية

الرئيس النتفيذي
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إقرار مجلس االدارة
بنزاهة وعدالة البيانات المالية
نقــر ونتعهــد نحــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك (عامــة) بدقــة وســامة البيانــات
الماليــة التــي تــم تزويــد المدقــق الخارجــي بهــا وبــأن التقاريــر الماليــة للشــركة قــد تــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة
ووفقـاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة وأنهــا معبــرة عــن المركــز المالــي
للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2021وذلــك بنــاء علــى مــا ورد إلينــا مــن معلومــات وتقاريــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومراقــب
الحســابات الخارجــي وقــد قمنــا ببــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن ســامة ودقــة هــذه التقاريــر.
اإلسم والمنصب

التوقيع

الدكتور /عبدالمحسن مدعج المدعج
رئيس مجلــس اإلدارة
السيد /محمد عبدالحميد المرزوق
نائب رئيــس مجلــس اإلدارة
السيد /محمد إبراهيم الفرحان
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
السيد /وفا حيدر الشهابي
عضو مجلس اإلدارة
السيد /عيسى أحمد خلف
عضو مجلس اإلدارة
السيد  /أيمن عبداللطيف الشايع
عضو مجلس اإلدارة
السيد  /حمد عماد الصقر
عضو مجلس اإلدارة

تشكيل لجنة التدقيق و ادارة المخاطر :
تقــوم لجنــة التدقيــق و إدارة المخاطــر بمراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة و الســنوية و مناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة قبــل
عرضهــا علــى مجلــس االدارة .
تجتمــع لجنــة التدقيــق و ادارة المخاطــر بصــورة دوريــة مــع مراقبــي الحســابات الخارجييــن المكلفيــن بتدقيــق حســابات الشــركة
لمناقشــة السياســات المحاســبية و البيانــات الماليــة الســنوية  ،و قــد عقــدت اللجنــة ( )4اجتماعــات خــال عــام . 2021
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التأكيد على إستقاللية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي :
يتــم عــرض أيــة خدمــات يقدمهــا مراقــب الحســابات الخارجــي علــى لجنــة التدقيــق و إدارة المخاطــر  ،للتحقــق مــن إســتقاللية
مراقــب الحســابات الخارجي.
قامــت لجنــة التدقيــق و المخاطــر بتقييــم أداء مراقــب الحســابات الخارجــي و التوصيــة لمجلــس االدارة بشــأن تعييــن أو إعــادة
تعييــن مراقــب الحســابات الخارجي .

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر و الرقابة الداخلية
وحدة إلدارة المخاطر
قامــت الشــركة بإنشــاء وحــدة إلدارة المخاطــر تتبــع مجلــس االدارة مباشــرة و قــد تــم اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للشــركة بعــد
التعديــل بشــكل يوضــح انشــاء وحــدة ادارة المخاطــر و قــد قــام مجلــس االدارة بتكليــف احــد الجهــات االستشــارية الخارجيــة
للقيــام بكافــة مهــام إدارة المخاطــر .

وحدة التدقيق الداخلي
تــم إنشــاء وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتبــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر مباشــرة وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتكليــف أحــد
المكاتــب المتخصصــة للقيــام بمهــام الوحــدة.

تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
تــم اعــادة تشــكيل اللجنــة بتاريــخ  7ينايــر  2020والمكونــة مــن  3أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مــن بينهــم عضــو مســتقل  ،وقــد
حــدد المجلــس مــدة عضويــة أعضــاء اللجنــة بمــدة العضويــة فــي مجلــس اإلدارة.

أنظمة الضبط والرقابة الداخليه
تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة مــن أنظمــة الضبــــط والقواعــــد الرقابيــــة التــي تغطــي جميــع أنشــــطة الشــــركة وإداراتهــــا،
وتعمــــل هــــذه النظــــم والقواعــد علــــى الحفــاظ علــى ســــامة المركــز المالــي للشــــــركة ودقــــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن
مختلــف الجوانــب ،ويعكــس الهيــكل التنظيمــي فــي الشــــركة ضوابــط الرقابــة المزدوجــة وتشــــمل التحديــد الســــليم للســلطات
والمســئوليات ،الفصــل التــام فــي المهــام وعــدم تعــــارض المصالــح والفحــص والرقابــة المزدوجــة والتوقيــع المــزدوج .ويتوفــر
لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات عمــل لكافــة اإلدارات.

تعيين مراقب حسابات مستقل لمراجعة تقييم نظم الرقابة الداخلية
وقــد قــام مجلــس إدارة الشــــركة بتعييــن مراقــب حســابات مســتقل للقيــام بأعمــال فحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــــة
للشــــــركة وعرضــه علــى مجلــس اإلدارة ويتــم موافــاة هيئــة أســواق المــال بنســخة مــن التقريــر بشــكل ســنوي .

تعيين مكتب تدقيق مستقل لمراجعة أداء التدقيق الداخلي
قامــت الشــركة بتعييــن مكتــب تدقيــق مســتقل لمراجعــة وتقييــم أداء التدقيــق الداخلــي كل الســنوات ،ويتــم رفــع تقريــر بنتائــج
التقييــم للجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة.
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القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك المهني و القيم األخالقية
معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
تؤمــن الشــركة متمثلــة بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع العامليــن فيهــا بــان الســلوك المهنــي واألخالقــي مــن أهــم
روافــد نجــاح الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا ،وانطالقـاً مــن هــذا اإليمــان قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة تختــص بتحديــد
معاييــر الســلوك المهنــي واألخالقــي فــي الشــركة مشــتملة علــى معاييــر الســلوك المهنــي واألخالقــي ،وكذلــك مســؤوليات كل مــن
الشــركة ،ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن .كمــا يتوفــر لــدي الشــركة سياســة اإلبــاغ والتــي وضعــت آليــة تتيــح
للموظفيــن وأصحــاب المصالــح اإلبــاغ عــن أي ممارســات غيــر ســليمة أو أمــور تثيــر الريبــة مــع وضــع الترتيبــات المناســبة التــي
تســمح بأجــراء تحقيــق مســتقل ،كمــا كلفــت اإلدارة التنفيذيــة مــدراء اإلدارات اتخــاذ االجــراء الــازم نحــو تطبيــق معاييــر الســلوك
المهنــي و األخالقــي  .وتنفيــذا اللتزاماتهــم تجــاه الشــركة يتطلــب مــن الموظفيــن علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
¦اإللمام والفهم والتقيد التام بالقواعد واإلجراءات واإلرشادات الداخلية المعمول بها لدي الشركة في أي وقت.
¦اإللتزام والتقيد بالقوانين السارية.
¦تجنــب أي موقــف مــن الممكــن أن ينشــأ عنــه تعــارض فــي المصالــح و فــي حالــة الشــك بذلــك أو مواجهــه أي عائــق يتــم
إبــاغ القســم التابــع لــه الموظــف علــي الفــور بذلــك التعــارض فــي المصالــح أو إبــاغ مســئول االلتــزام فــي الشــركة.
¦االلتزام التام بالمحافظة على األسرار المهنية.
¦اإلمتناع عن تجاوز الصالحيات الممنوحة لهم واحترام القواعد بخصوص التوقيعات المعتمدة.
¦االستمرار في تحمل المسئولية الكاملة التي يقومون بتفويض الغير بها وممارسة اإلشراف والمراقبة الكافية.
¦احترام كرامة وخصوصية زمالئهم.

سياسـات وإجراءات الشـركة للحد من حـاالت تعارض المصالح
يتوفــر لــدي الشــركة سياســات واجــراءات معتمــدة خاصــة للحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وأســاليب معالجتهــا والتعامــل معهــا
وذلــك ضمــن اطــار حوكمــة الشــركات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا ورد بقانــون الشــركات و ال توجــد أي تعديــات علــى السياســة.
حيــث تهــدف سياســة الحــد مــن تعــارض المصالــح المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة
الكتشــاف حــاالت تعــارض المصالــح الجوهريــة والتعامــل معهــا بشــكل فعــال  ،والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل
مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة والمتوقعــة وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح الشــركة.
يتــم التحقــق باســتمرار مــن التــزام كافــة الموظفيــن بمعاييــر الســلوك المهنــي واألخالقــي مــن خــال إدارة المــوارد البشــرية
بالشــركة ومــن خــال أعمــال التدقيــق الداخلــي الــذي يتــم علــى كافــة إدارات الشــركة.
تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص بالبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو تجــاوزات فــي السياســات أو الســلوك المهنــي واألخالقــي حيــث
لــم يتــم تســجيل أي بالغــات خــال عــام .2021

القاعدة السابعة  :اإلفصاح و الشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب
اإلفصاح والشفافية
يتوفــر لــدى الشــركة دليــل سياســات واجــراءات عمــل تتضمــن سياســات و آليــات االفصــاح والشــفافية وقــد تضمنــت تلــك
السياســات بشــكل واضــح القواعــد العامــة وإجــراءات واليــات اإلفصــاح  ،وبينــت السياســة مســؤولية إدارة االلتــزام بالشــركة
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عــن إدارة عمليــات اإلفصــاح والتحقــق مــن االلتــزام بالبيانــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي الوقــت المناســب وبشــكل وافــي
ودقيــق وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال والقوانيــن والنظــم المعمــول بهــا ،كمــا اكــدت السياســة علــى نشــر و تحديــث
المعلومــات علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة.
يتوفــر لــدي الشــركة دليــل اجــراءات معتمــد لتنظيــم تــداول األشــخاص المطلعيــن تعزيــزا لمبــدأ اإلفصــاح والشــفافية فــي جميــع
تعامالتهــا و ال توجــد أي تعديــات علــى الدليــل  ،حيــث بيــن الدليــل األشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة وبيــن المعلومــات الواجــب
اإلفصــاح عنهــا وتوقيــت اإلفصــاح وفتــرات حظــر التــداول كمــا بيــن تفصيــا إجــراءات تــداول األشــخاص المطلعيــن فــي األوراق المالية.

سجل اإلفصاح
تقــوم الشــــركة باإلحتفــاظ بســــجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلداره التنفيذيــه ،بحيــث يشــــمل الســــجل
على إفصاحات بنســــب الملكيــــة والتــــداوالت علــــى أســــهم الشــركة إضافــة إلى اإلقــرارات والتعهــدات المقدمة من أعضــاء
مجلــــس اإلدارة بصفتهــم أشــــخاص مطلعيــن ،ويحتفــظ بهــذا الســــجل فــي مقــر الشــــركة ويتــاح اإلطالع على الســــجل من قبل
كافــة مســاهمي الشــركة دون رســم أو مقابــل ويتــم تحديثــه بشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة.

وحدة شؤون المستثمرين
يوجــد لــدى الشــركة وحــدة مســتقلة مســؤولة عــن اتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين
الحالييــن والمحتمليــن فــي الشــركة و يتولــى مهــام الوحــدة الســيد /ســعود الفــوزان ،ويتــم نشــر كافــة المعلومــات والتقاريــر
واالخبــار علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة .ويقــوم بالتواصــل مــع المســتثمرين والمســاهمين مــن خــال االتصــال علــى الرقــم
 22275254او مــن خــال البريــد االلكترونــي التالــي:

sfowzan@injazzat.com
تكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح
قامــت الشــركة بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات ،واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح،
كمــا تــم انشــاء قســم مخصــص لحوكمــة الشــركات يتــم عــرض فيــه كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تســاعد المســاهمين
والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة.

القاعدة الثامنة :إحترام حقوق المساهمين :
تتمتــع كل فئــات المســاهمين بحقــوق متســاوية و بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة أو يتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة،
ومــن هــذه الحقــوق مــا يلــي:
¦اإلطالع والمشاركة في تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي .
¦المشاركة في الجمعيات العمومية وإبداء المالحظات والتوصيات والتحفظات في أداء الشركة.
¦توكيل أشخاص آخرين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية وذلك بمقتضى توكيل خاص.

¦التصويت في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة والترشح لعضوية مجلس الشركة طبقاً للقواعد واآلليات المنظمة لذلك.

¦الحصول على المعلومات والتقارير الالزمة التى تساعد في إتخاذ قرارت اإلستثمار.
¦الحصول على األرباح التى تقرر توزيعها.
¦حرية التصرف في األسهم من شراء  /بيع  /نقل  /تحويل .
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يســعى مجلــس إدارة الشــركة وإدارتــه التنفيذيــة إلــى العمــل علــى التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي الســجالت المذكــورة وفقـاً
ألقصــى درجــات الحمايــة والســرية ،وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع قانــون هيئــة أســواق المــال والئحتــه التنفيذيــة ومــا يصــدر عنهــا
مــن تعليمــات وضوابــط رقابيــة منظمة.
يتوفــر للشــركة ســجل يحفــظ لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة تقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد
األســهم المملوكــة لهــم.
كمــا يســعى مجلــس إدارة الشــركة وإدارتــه التنفيذيــة إلــى توفيــر المشــاركة الفعالــة للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة
العامــة ومناقشــة الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال ومــا يرتبــط بهــا مــن استفســارات وتوجيــه األســئلة بشــأنها إلــى
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقــب الحســابات الخارجــي ،وعلــى مجلــس اإلدارة أو مراقــب الحســابات الخارجــي اإلجابــة علــى
االســئلة بالقــدر الــذي ال يعــرض مصالــح الشــركة للضــرر.
و قــد وضعــت الشــركة السياســات التــي تنظــم عالقــة و حقــوق المســاهمين و األطــراف أصحــاب المصالــح  ،وهــذه السياســات
تضعهــا الشــركة بيــن أيــدي المســاهمين لإلطــاع فــي أي وقت.

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح:
تعمــل الشــركة علــى احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة والخارجيــة ،حيــث
إن إســهامات أصحــاب المصالــح تشــكل مــورداً بالــغ األهميــة لبنــاء القــدرة التنافســية للشــركة وتدعيــم مســتويات ربحيتهــا،
وفــي ســبيل حمايــة معامــات أصحــاب المصالــح مــع الشــركة ســواء كانــت عقــود أو صفقــات ،قامــت الشــركة باعتمــاد
سياســات ولوائــح داخليــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
	-سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
	-سياسة الحد من تعارض المصالح.
	-سياسة اإلبالغ عن المخالفات.
	-سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
	-سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.
تقــوم الشــركة بتوفيــر معلومــات عــن الشــركة ونشــرها علــى الموقــع االلكترونــي ممــا يتيــح ألصحــاب المصالــح الحصــول علــى
المعلومــات الالزمــة عــن الشــركة .كمــا تمكــن الشــركة أصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة
ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعامالتهــم مــع الشــركة مــن خــال اإلدارة الماليــة بالشــركة.
وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات ،تلتــزم الشــركة بموجبهــا بمراعــاة النزاهــة والســلوك
المهنــي واألخالقــي فــي كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر
قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر مشــروعة ،مــع التــزام الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي المخالفــة مــع توفيــر
حمايــة للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه.
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القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء:
تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قامــت إحــدى الشــركات االستشــارية بعقــد دورة تدريبيــة خــال العــام ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة .

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قامــت الشــركة بإعــداد نظــم وآليــات لتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــال وضــع مجموعــة مــن
مؤشــرات قيــاس األداء الموضوعيــة التــي ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

القيم المؤسسية
يتوفــر لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات تســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتعزيــز القيــم المؤسســية لــدى
العامليــن بمــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى الســامة الماليــة للشــركة.
كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد تقاريــر متكاملــة تســاعد أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ القــرارات التــي
تســاهم فــي تحقيــق مصالــح المســاهمين.

القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية :
يتوفــر لــدى الشــركة سياســة معتمــدة للمســئولية االجتماعيــة التــي تهــدف الــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف الشــركة واألهداف
التــي يســعى المجتمــع لتحقيقهــا وتكفــل توجيــه الشــركة بشــأن إدارة مســؤوليتها االجتماعيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة
للمجتمــع والعامليــن مــن خــال المســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل وتخفيــض مســتويات البطالــة فــي المجتمــع وتحقيــق
االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة.
كمــا قامــت شــركة إنجــازات بالعمــل علــى العديــد مــن المبــادرات فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال اســتخدامها لمــواد
ومســتلزمات تحافــظ علــى البيئــة والصحــة العامــة ومــن خــال اســتخدام أدوات داخليــة موفــرة للطاقــة وكذلــك مــن خــال حــرص
الشــركة فــي كافــة مشــاريعها علــى وضــع نظــم للتخلــص مــن المخلفــات فــي كافــة مشــاريع الشــركة بطريقــة آمنــة تحافــظ علــى
البيئــة والصحــة العامــة للمجتمــع  ،و بــادرت الشــركة خــال عــام  2021بعــدد مــن المبــادرات االجتماعيــة و هــي كالتالــي :
قدمت شركة إنجازات الدعم المادي لكل من-:
 - 1منظمة لوياك للتدريب األهلي.
 - 2الهالل األحمر الكويتي.
 - 3بيت عبداهلل لرعاية األطفال.
و ذلك حرصاً من الشركة على تشجيع أفراد المجتمع على التطوع و العمل االنساني و التكامل بين أفراد المجتمع الواحد.

الدكتور  /عبدالمحسن مدعج المدعج
																			

رئيس مجلس اإلدارة
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المقدمة
أنطلقــت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام  1998لتحقيــق عــدد مــن االهــداف والخطــط لتعظيــم ربحيــة المســاهمين
وتحقيــق نمــو فــي معــدالت التدفقــات النقديــة بالتــوازي مــع تحقيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة المؤسســية واإللتــزام بالقوانيــن
المنظمــه للعمــل ،وفــي ســبيل تحقيــق مــا ســعت لــه الشــركة مــن اهــداف اســتيراتيجية توســعت الشــركة فــي البحــث عــن فــرص
اســتثمارية مبتكــرة وخلــق فــرص وكيانــات إقتصاديــة بنــاءة ســاهمت وال تــزال تســاهم فــي ديمومــة االقتصــاد فــي المنطقــة،
كمــا ركــزت علــى تطويــر المشــاريع العقاريــة وتشــغيلها وفق ـاً ألعلــى المعاييــر القياســية بهــدف خلــق عوائــد دوريــة متنوعــة
لضمــان اســتمرارية تحقيــق معــدالت أربــاح تفــوق مثيالتهــا فــي المنطقــة ،كمــا نجحــت الشــركة فــي هيكلــة عــدد مــن المشــاريع
العقاريــة المطــورة وتنفيــذ عــدد مــن عمليــات التخــارج الناجــح وخلــق كيانــات إلدارة وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع .
ونوعــت إدارة الشــركة مــن اســتثماراتها فــي عــدد مــن الــدول التــي تتميــز بالثبــات واالســتقرار باالضافــة الــى االســتثمار فــي
دول واعــدة متوقــع لهــا النمــو المضطــرد فــي الفتــرة القادمــة ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى العمــل فــي قطاعــات عقاريــة
مبتكــرة تســاهم فــي خلــق قيمــة مضافــة إلســتثمارات الشــركة.

السوق المحلي
ركــزت الشــركة فــي عملهــا علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية داخــل دولــة الكويــت وتطويرهــا وهيكلتهــا وتحقيــق عوائــد
دوريــة مجزيــة وعوائــد رأســمالية عنــد التخــارج ،مــع مراعــاة التوافــق التــام مــع القوانيــن والتشــريعات وبمــا اليخالــف النظــام
األساســي للشــركة الــذي يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
	-عمليات البيع والشراء.

	-عمليات التطوير والتشغيل.
	-عمليات المتاجرة.

	-عمليات إدارة المشاريع.

مبنى الضجيج
قامــت الشــركة بتطويــر وصيانــه وترميــم الجــزء الشــاغر مــن مبنــى الضجيــج والــذي يحتــل احــد زوايــا منطقــة الضجيــج
االربعــه فــي محافظــة الفروانيــة ،ويعتبــر المبنــى أحــد مصــادر اإليــرادات المنتظمــة فــي شــركة إنجــازات ،حيــث تــم تأجيــر
الجــزء األكبــر مــن المبنــى ألحــد الــوزارات الحكوميــة باإلضافــة الــى ســعي الشــركة لتطويــر الجــزء الشــاغر بعــد االنتهــاء مــن
عمليــات الصيانــه الالزمــة لتأجيــر المســاحات التأجيريــة ممــا يســاهم فــي زيــادة معــدالت الدخــل الــدوري للشــركة .

برج برايم
تــم االنتهــاء مــن بنــاء وتطويــر بــرج مكاتــب فــي منطقــة الشــرق  -شــارع احمــد
الجابــر يتكــون مــن عــدد  2ســرداب وطابــق أرضــي وطابــق ميزانيــن و 22طابــق
متكــرر بمســاحة بنــاء كليــة  6,320متــر مربــع ،وتــم خــال العــام  2021بيــع
طوابــق مــن بــرج برايــم وتحقيــق عوائــد رأســمالية مجزيــة إنعكســت بشــكل
كبيــر علــى أداء الشــركة المالــي خــال العــام الحالــي .
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أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
وســعت الشــركة نطــاق أعمالهــا منــذ ســنوات مضــت لتشــمل االســتثمار فــي مناطــق واعــدة فــي العديــد مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،وذلــك بهــدف تعزيــز أُطــر التعــاون بيــن الكيانــات االقتصاديــة فــي منطقــة الخليــج باإلضافــة الــى توفيــر
فــرص اســتثمارية عقاريــة لمســاهمين الشــركة والجهــات ذات اإلهتمــام باالســتثمار فــي شــراء وتطويــر وتشــغيل وهيكلــة
والتخــارج مــن العقــارات فــي المنطقــة .

مملكة البحرين
شركة الداو العقارية
تــم تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام  1999كشــركة بحرينيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إنجــازات ،وذلك بهدف االســتثمار
والتطويــر والمتاجــرة فــي القطــاع العقــاري فــي مملكــة البحريــن ،وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج مثمــرة عبــر عــدد
مــن صفقــات البيــع والشــراء ،كمــا عــززت قائمــة أصولهــا المــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع مخــازن ومســتودعات فــي
مشــروع مرســى البحريــن اإلســتثماري ،باالضافــة الــى امتالكهــا عــدة أراضــي فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

شركة فيرست العقارية
قامــت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام  2002وبالتعــاون مــع شــركاء أســتراتجيين بتأســيس شــركة فيرســت
العقاريــة فــي مملكــة البحريــن ،وفــي عــام  2005تــم إعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة رأســمالها إلــى  30مليــون دينــار بحرينــي،
وذلــك بإضافــة بعــض األصــول الجديــدة إليهــا ،وإتاحــة الفرصــة لدخــول مســاهمين جــدد ،وقــد واصلــت شــركة فيرســت
العقاريــة المحافظــة علــى جــودة وأداء أصولهــا المــدرة للدخــل ،إلــى جانــب مواصلــة اإلســتثمار فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة،
مســتفيد ًة ممــا تحتفــظ بــه مــن أراضــي وأصــول قابلــة للتطويــر فــي مواقــع ذات بعــد اســتراتيجي متميــز.

شركة اليال العقارية
تـــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي بيــن شــركة الــداو العقاريــة وشــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن ،وذلــك
بهــدف دمــج وتطويــر قطــع األراضــي المملوكــة للشــركتين فــي منطقــة الســيف ،وقــد قامــت الشــركة بتطويــر أكبــر مشــاريعها (
مشــروع الكاتامــاران) وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني يتكــون مــن  583شــقة ويتوســطهم مجمــع تجــاري ،بمســاحات مخصصــة
للمطاعــم والمحــات تجاريــة وثالثــة طوابــق مخصصــة لنحــو  600موقــف للســيارات ،وتــم تخصيــص أحــد األبــراج للبيــع،
علــى أن يتــم اإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي للتأجيــر ،تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج األول المخصــص للبيــع بالربــع الثانــي مــن 2019
وتــم اإلنتهــاء مــن أعمــال التطويــر للبــرج الثانــي بالربــع الرابــع مــن عــام  2020وبــدأت الشــركة بتأجيــر البــرج الثانــي فــي الربــع
األول مــن عــام .2021

دولة اإلمارات العربية المتحدة
اســتثمرت الشــركة فــي قطاعــات عقاريــة مختلفــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ذات النشــاط المســتمر ومنهــا عقارات
متخصصــة فــي إيــواء وإســكان العمــال ،باالضافــة الــى عقــارات ســكنية وعقــارات تجاريــة وتفاصيلهــا كالتالــي :
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عقارات إسكان العمال :
عقار القوز 606 - 604

أمتلكــت الشــركة بالمناصفــة مــع إحــدى الشــركات الكويتيــة عقــار يقــع علــى أرض رقــم  604و 606فــي منطقــة القــوز فــي
إمــارة دبــي علــى مســاحة اجماليــة تبلــغ  100,136قــدم مربــع ،وتبلــغ مســاحة البنــاء اإلجماليــة حوالــي  227,000قــدم مربــع.
ويتكــون العقــار مــن مبنييــن إلســكان العمــال ،ويوفــر  656غرفــة باإلضافــة إلــى عــدد  24مكتــب و 8محــات تجاريــة ،وتقــوم
الشــركة مــن خــال ذراعهــا العقــاري فــي إمــارة دبــي بتشــغيل وإداره المبنــى .
عقار القوز 596

تعمــل الشــركة علــى إدارة وتشــغيل مبنــى رقــم  596والــذي قامــت بتطويــره كســكن للعمــال بمســاحه إجماليــة حوالــي 50,051
قــدم مربــع ،وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للبنــاء حوالــي  113,700قــدم مربــع ،ويضــم المشــروع  328غرفــة باإلضافــة إلــى 12
مكتــب و 4محــات تجاريــة.

عقار المحيصنة
يقــع هــذا العقــار فــي منطقــة المحيصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســاحة تبلــغ حوالــي
 56,914قــدم مربــع ،ويتكــون مــن ثــاث طوابــق ويحتــوي علــى  399غرفــة و 2وحــدات تجاريــة .وقــد قامــت الشــركة باالســتثمار
فــي هــذا العقــار بالمناصفــة مــع شــركة فيرســت العقاريــة  -مملكــة البحريــن ،وتعكــف الشــركة حاليـاً علــى إدخــال عــدد مــن
التقنيــات المتطــورة بهــدف رفــع كفــاءه المبنــى واســتغالل المــوارد المتاحــة بشــكل أفضــل .

مشروع جبل علي  9224 & 9223لسكن العمال
قامــت الشــركة باالســتثمار فــي شــراء وتطويــر قطعتيــن أرض بمســاحة إجماليــة  50,000قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي
وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن عمــال بمســاحة بنــاء إجماليــة  201,190قــدم مربــع ويتكــون مــن  345غرفــة ،وقــد تــم فــي
 2019إكتمــال أعمــال تطويــر المشــروع وتــم تأجيــره بالكامــل فــي نهايــة عــام .2021

عقارات شركة السنبوك العقارية
قامــت الشــركة ومجموعــة مــن المســتثمرين المحلييــن بتأســيس شــركة الســنبوك العقاريــة بهــدف إمتــاك وتطويــر وتشــغيل
قطعتــي أرض فــي منطقــة جبــل علــي  -امــاره دبــي ،بمســاحة إجماليــة تبلــغ  41,980قــدم مربــع ،وتــم تطويــر وبنــاء مبنييــن
إلســكان العمــال عليهــا بمســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ حوالــي  159,000قــدم مربــع ويوفــر المشــروع  380غرفــة ،وقــد تــم
اإلنتهــاء مــن بنــاء المشــروع وتأجيــره بالكامــل فــي نهايــة عــام .2016

عقارات قريه ديونز  -مجمع دبي لالستثمار
قامــت الشــركة مــن خــال ذراعهــا العقــاري شــركة البتيــل العقاريــة فــي عــام  2013بشــراء مبنييــن ســكنيين فــي قريــة ديونــز
فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار ،ويتكــون كل مبنــى مــن  52شــقة ســكنية علــى مســاحة قدرهــا  108,298قــدم مربــع ،وتقــوم الشــركة
بتشــغيل وإدارة وحــدات المبنييــن .

مشروع جبل علي التجاري
تــم فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام  2020بنــاء مجمــع تجــاري فــي منطقــة جبــل علــي مــن خــال شــركة البتيــل العقاريــة علــى
مســاحة  24,372قــدم مربــع لخدمــة مشــاريع مســاكن العمــال فــي المنطقــة ،وتــم تأجيــر كامــل وحــدات المبنــى علــى أحــد
الشــركات المتخصصــة فــي إدارة وتشــغيل المراكــز التجاريــة بعقــد طويــل األجــل .
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مشروع إنجازات ريزيدينس  -الميدان
تــم فــي نهايــة عــام  2020االنتهــاء مــن بنــاء وتطويــر قطعــة أرض بمســاحة  30,000قــدم مربــع فــي منطقــة الميــدان فــي إمــارة
دبــي  -دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  107,000قــدم مربــع تقريبـاً ،ويضــم المبنــى  53وحــدة
ســكنية وعــدد  3محــات تجاريــة ،وتــم تأجيــر المســاحات التجاريــة فــي المبنــى باالضافــة إلــى البــدء فــي بيــع وحــدات المبنــى
وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع أحــد أبــرز المســوقين العقارييــن فــي إمــارة دبــي .

األسواق العالمية
بهــدف تحقيــق أعلــى معاييــر التــوازن االســتثماري وتنويــع مصــادر الدخــل وتوزيــع معــدالت المخاطــر والتنــوع الجغرافــي
إتجهــت إنجــازات إلــى اإلســتثمار فــي األســواق العالميــة التــي تتصــف بالثبــات والتــوازن بيــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة
ومنهــا األســواق األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية والتــي ســاهمت فــي تنويــع محفظــة الشــركة العقاريــة حيــث عمــدت إلــى التعــاون
مــع عــدد مــن الشــركات ذات الخبــرة فــي إدارة وتشــغيل أصــول الشــركة فــي األســواق العالميــة.

ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي:
قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة  % 50فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة ألمانيــا اإلتحاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ
والتــي تقــع داخــل محافظــة دوســيلدورف.،ويتكون المبنــى مــن  8أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب لمواقــف الســيارات،
وبمســاحة كليــة تبلــغ  218,000قــدم مربــع ،والمبنــى مؤجــر لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل المــدى وبعوائــد
دوريــة ثابتــة.

الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون  ،399بارسيباني
تمتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني  -واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي المبنــى
مســاحة  206,115قــدم مربــع ،حيــث أن المشــروع مؤجــر بعقديــن طويليــن األجــل ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال المعــدات
الطبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال التغذيــة.

مبنى ڤالباك
تتملــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مشــروع ڤالباك
وهــو مبنــى عبــارة عــن مصنــع ومكاتــب تجاريــة
يقــع فــي مدينــة ســانت بيترســبرغ ضواحــي مدينــة
تامبــا والتــي تقــع فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة.
وتبلــغ مســاحة المبنــى الكليــة حوالــي 465,000
قــدم مربــع ومؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل
ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال التســويق فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ويعمــل المشــروع
علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة.
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التحليل المالي لعام

2021
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ً
أوال  -المركز المالي:
شــهدت شــركة إنجــازات خــال عــام  2021زيــادة فــي قيمــة موجوداتهــا ،حيــث ارتفعــت موجــودات الشــركة إلــى نحــو 105.6
مليــون دينــار كويتــي ،بزيــادة بنحــو  5مليــون دينــار كويتــي أو بنحــو  ،%4.9مقارنــة بمســتواها فــي عــام  2020البالــغ نحــو
 100.6مليــون دينــار كويتــي .وتحقــق ذلــك نتيجــة ارتفــاع بنــد النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك وصــوالً إلــى نحــو  5.2مليــون
دينــار كويتــي ( %4.9مــن إجمالــي الموجــودات) مقارنــة مــع نحــو  2.4مليــون دينــار كويتــي ( %2.8مــن إجمالــي الموجــودات).
وارتفــع أيضـاً ،بنــد مدينــون وموجــودات أخــرى وصــوالً إلــى نحــو  7.5مليــون دينــار كويتــي ( %7.1مــن إجمالــي الموجــودات)،
نتيجــة اإلرتفــاع فــي األرصــدة المســتحقة مــن بيــع عقــار إســتثماري ،مقارنــة مــع نحــو  5.8مليــون دينــار كويتــي ( %5.8مــن
إجمالــي الموجــودات) .مــن ناحيــة أخــرى ،ارتفــع قلي ـ ً
ا بنــد العقــارات اإلســتثمارية وهــو أكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي
الموجــودات ،إلــى نحــو  61.9مليــون دينــار كويتــي ( %58.6مــن إجمالــي الموجــودات) ،مقارنــة بنحــو  61.4مليــون دينــار كويتــي
( %61.9مــن إجمالــي الموجــودات) .وقامــت المجموعــة ببيــع بعــض الوحــدات ضمــن عقاراتهــا االســتثمارية تبلــغ قيمتهــا
الدفتريــة نحــو  3.3مليــون دينــار كويتــي ،محققــة ربــح بنحــو  1.7مليــون دينــار كويتــي.

تطور موجودات شركة إنجازات للتنمية العقارية خالل السنوات 2021 - 2015

استثمارات يف شركات زميلة

النقد واألرصدة لدى البنوك

مدينون وموجودات أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

عقارات استثمارية

استثمارات متاحة للبيع
ودائع محددة األجل

ولــم تشــهد موجــودات الشــركة اختالفـاً كبيــراً فــي توزيعهــا الجغرافــي ،حيــث توزعــت الموجــودات فــي نهايــة عــام  2021مــن
الناحيــة الجغرافيــة بنســبة  %12.8فــي الســوق المحلــي ،و %76.5فــي ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
و %10.7في السوق األوروبي واألمريكي ،مقارنة مع  %12.7و %76.1و %11.2على التوالي في .2020
التوزيع الجغرافي ألصول الشركة
كما في نهاية عام 2021

التوزيع الجغرافي ألصول الشركة
كما في نهاية عام 2020

2.3%

2.7%

أوروبا
أمريكا وكندا

أوروبا
أمريكا وكندا

8.4%

اإلمارات

8.5%

اإلمارات

40.1%

الكويت

40.3%

الكويت
12.7%

12.8%

البحرين
36.4%

البحرين
35.7%
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ومــن ناحيــة المطلوبــات ،فقــد ســجلت ارتفاعـاً بنحــو  1.6مليــون دينــار كويتــي أي مــا نســبته  ،%3.3لتصــل إلــى نحــو  49مليــون
دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو  47.4مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  .2020وارتفــع حجــم القــروض البنكيــة بنحــو  0.5مليــون
دينــار كويتــي ،حيــث بلغــت  40.5مليــون دينــار كويتــي مقابــل نحــو  40مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ،2020أي ارتفعــت
بنحــو  .%1.2وشــكلت نحــو  %38.4مــن إجمالــي الموجــودات ،والقــروض مضمونــة بالعقــارات االســتثمارية ،واســتثمارات فــي
شــركات زميلــة مملوكــة للمجموعــة .وانخفضــت نســبة إجمالــي المطلوبــات إلــى إجمالــي الموجــودات فــي عــام  2021إلــى نحــو
 %46.4مقارنــة بنحــو  %47.1فــي عــام  ،2020وانخفضــت نســبة المطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق المســاهمين إلــى نحــو
 %86.5مقابــل  %89.1فــي نهايــة عــام .2020
وحقــق بنــد حقــوق الملكيــة الخاصــة بمالكــي شــركة األم إرتفاعــا إلــى نحــو  56.6مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع نحــو 53.2
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2020أي أنهــا ارتفعــت بنحــو  3.4مليــون دينــار كويتــي أو مــا نســبته  ،%6.4وتحقــق ذلــك نتيجــة
اإلرتفــاع فــي بنــد األربــاح المرحلــة عــام  .2021وعليــه ،ســجلت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة مســتوى  167فلــس فــي عــام
 2021مقارنــة مــع  159فلــس فــي عــام .2020
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ثاني ًا  -األداء المالي
حققــت الشــركة تحســناً ملحوظـاً فــي أرباحهــا فــي عــام  ،2021وبلغــت أربــاح الشــركة الصافيــة نحــو  2.8مليــون دينــار كويتــي،
مقارنــة بنحــو  831ألــف دينــار كويتــي فــي عــام .2020
وارتفعــت القيمــة العادلــة للعقــارات اإلســتثمارية بنحــو  1.02مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2021مقارنــة بانخفــاض بنحــو
 536ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  .2020وحققــت الشــركة أرباح ـاً ببيــع عقــارات اســتثمارية بنحــو  1.7مليــون دينــار كويتــي
(كمــا أســلفنا) ،وحققــت أربــاح فــي حصتهــا مــن نتائــج شــركات زميلــة بلغــت نحــو  815ألــف دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 691
ألــف دينــار كويتــي .مــن ناحيــة أخــرى ،حقــق بنــد التغيــر فــي القيمــة العادلــة لموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة
خســائر بنحــو  84.6ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  ،2021مقارنــة بأربــاح بنحــو  470ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  .2020وتراجــع
أيضـاً ،بنــد إيــرادات تأجيــر العقــارات بنحــو  143ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  ،2021وصــوالً الــى نحــو  2.7مليــون دينــار كويتــي
مقارنــة بنحــو  2.8مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام .2020
ومــن جهــة أخــرى ،ارتفــع إجمالــي المصروفــات إلــى نحــو  4.2مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة  2021مقارنــة بنحــو 3.8
مليــون دينــار كويتــي ،حيــث ارتفعــت معظــم بنــود المصروفــات .وارتفعــت المصروفــات اإلداريــة والعموميــة (شــاملة تكاليــف
الموظفيــن) بنحــو  276ألــف دينــار كويتــي ،وصــوالً إلــى نحــو  1مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو  737ألــف دينــار كويتــي فــي
عــام  .2020وارتفعــت أيضـاً ،تكاليــف تشــغيل عقــارات بنحــو  292ألــف دينــار كويتــي ،وصــوالً إلــى نحــو  1.3مليــون ديناركويتــي
مقارنــة بنحــو  1مليــون دينــار كويتــي .بينمــا انخفضــت تكاليــف التمويــل إلــى نحــو  1.5مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  2021أو
بنحــو  208ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.7مليــون دينــار كويتــي فــي عــام .2020
وســجلت ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم نحــو  8.60فلــس ،مقابــل نحــو  2.48فلــس
للســهم الواحــد فــي عــام  ،2020واقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع  %5أربــاح نقديــة ،وصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة
بنحــو  70ألــف دينــار كويتــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر .2021
وتحســنت جميــع المؤشــرات الماليــة للشــركة ،حيــث ارتفــع مؤشــر العائــد علــى إجمالــي الموجــودات ( )ROAإلــى نحــو
 %2.7مقارنــة نحــو  %0.8فــي عــام  .2020وارتفــع معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين ( ،)ROEإلــى نحــو  %5.0مقارنــة
نحــو  %1.6فــي عــام  .2020ويشــير الجــدول التالــي ،مقارنــة مؤشــرات أداء الشــركة مــع متوســط أداء عينــة مــن الشــركات
العقاريــة المدرجــة فــي بورصــة الكويــت.
المؤشرات المالية

شركة إنجازات
للتنمية العقارية

معدل الشركات العقارية
المسجلة في بورصة
الكويت*

مضاعف سعر السهم على ربحية السهم **P/E

11.8

17.9

مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية P/B

0.6

0.9

العائد على حقوق المساهمين % ROE

%5.0

%3.3

العائد على الموجودات % ROA

%2.7

%1.6

*معدل  37شركة مدرجة مختارة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها المالية محسوبة على أساس سنوي.
**مضاعف سعر السهم على ربحية السهم  P/Eللقطاع محسوبة بعد استبعاد الشركات التي حققت خسائر خالل ما مضى من عام .2021
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ثالث ًا  -تحليل أداء السهم في 2021

ارتفعــت ســيولة بورصــة الكويــت خــال عــام  2021مقارنــة مــع مســتواها فــي عــام  ،2020مــع ارتفــاع مؤشــرات األســعار
مقارنــة مــع نهايــة عــام  .2020ومــع نهايــة عــام  ،2021ارتفــع مؤشــر بورصــة الكويــت العــام بنحــو  %27.0وارتفــع مؤشــر
الشــال بنحــو  ،%27.7وارتفــع كذلــك مؤشــر الشــركة بنحــو  ،%34.2مقابــل ارتفــاع مؤشــر القطــاع بنحــو  %69.2للفتــرة
ذاتهــا .ففــي نهايــة عــام  ،2021اقفــل ســعر ســهم الشــركة عنــد  100فلــس كويتــي ،مقارنــة بمســتوى إقفــال الســهم فــي نهايــة
عــام  2020والبالــغ  75فلــس كويتــي ،وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه فــي عــام  2021عنــد  111فلــس كويتــي ،فــي حيــن
ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى لــه عنــد 67فلــس كويتــي.
ويظهر الرســم البياني حركة ســعر ســهم الشــركة خالل الســنوات العشــر األخيرة ( ،)2021-2012ويشــير أداء ســهم الشــركة
إلــى نمــو بنســبة  %3.1مقارنــة بإرتفــاع نحــو  %9.2لقطــاع العقــار خــال الفتــرة.
تطور مؤشر شركة إنجازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2021 - 2012
المؤشر 100 = 2012
2021

املؤشر
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
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تطور مؤشر شركة إنجازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2021
المؤشر 100 = 2021

قيمة التداول
ألف د.ك
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

وبلغــت قيمــة األســهم المتداولــة للشــركة خــال عــام  2021نحــو  41.7مليــون دينــار كويتــي ،وبمعــدل قيمــة للتــداول اليومــي
بنحــو  170.3ألــف دينــار كويتــي ،أي أكثــر مــن  100ضعــف مقارنــة بمعــدل قيمــة التــداول اليومــي لعــام  2020البالــغ نحــو 1.6
ألــف دينــار كويتــي ،وتعتبــر قيمــة التــداول اليومــي لعــام  2021هــي ثانــي أعلــى قيمــة تــداول يومــي منــذ عــام .2009
ونتيجــة هــذا التــداول النشــط علــى أســهم الشــركة خــال عــام  ،2021تــم إدراج ســهم الشــركة فــي مؤشــر الســوق الرئيســي
 50فــي بدايــة عــام  ،2022حيــث جــاءت الشــركة فــي المرتبــة  32مــن إجمالــي  140شــركة مدرجــة فــي الســوق الرئيســي مــن
حيــث متوســط القيمــة المتداولــة اليوميــة لعــام .2021
وتمثــل قيمــة األســهم المتداولــة نحــو  %2.2مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــال عــام  .2021فيمــا بلغــت كميــة
األســهم المتداولــة نحــو  459.8مليــون ســهم وبمعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو  1.9مليــون ســهم ،مقارنــة بمعــدل تــداول عــام
 2020والبالــغ نحــو  21.9ألــف ســهم.
وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو  %120.7مقارنــة بمســتوى العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ  ،%1.5ومعــدل الشــركة أعلــى
مــن معــدل قطــاع العقــار البالــغ نحــو  %66.2خــال عــام  .2021فــي حيــن ارتفــع إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركة إلــى نحــو
 34.6مليــون دينــار كويتــي ،وتبلــغ نحــو  %1.2مــن القيمــة الســوقية لقطــاع العقــار ،وهــي أعلــى بنحــو  8.8مليــون دينــار كويتــي
عــن القيمــة الســوقية المحققــة فــي نهايــة عــام  ،2020والبالغــة نحــو  25.8مليــون دينــار كويتــي.
قيمة األسهم
عام 2021

المتداولة
مليون (د.ك)

عدد الصفقات كمية األسهم القيمة السوقية
المتداولة
المبرمة
الرأسمالية
(ألف صفقة) (مليون سهم)

(مليون د.ك)

شركة انجازات للتنمية العقارية

41.7

10.5

459.8

34.6

إجمالي قطاع العقار

1,899.8

593.0

19,650.7

2,866.1

إجمالي السوق

13,615.4

3,058.3

84,565.9

41,934.6

نسبة من إجمالي قطاع العقار

%2.2

%1.8

%2.3

%1.2

نسبة من إجمالي السوق

%0.3

%0.3

%0.5

%0.1
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البيانات المالية المجمعة

 31ديسمبر 2021

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا ً
بـــ "المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2021وبيان األرباح أو الخسائر المجمع وبيان
الدخل الشامل المجمع وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية بذلك التاريخ
واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة
كما في  31ديسمبر  2021وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وف ًقا لميثاق األخالقيات

المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير

االستقاللية الدولية) ("الميثاق") .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء الرأي.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها .ونحن ال نبدي رأيا ً منفصالً
حول هذه األمور.

تقييم العقارات االستثمارية
تمثل العقارات االستثمارية نسبة  %59من إجمالي موجودات المجموعة ويتم قياسها وفقا ً للقيمة العادلة .تستعين إدارة المجموعة
بمقيمين خارجيين مؤهلين مهنيا ً لتقييم القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية سنويا ً .يعتمد تقييم العقارات االستثمارية بصورة كبيرة على
التقديرات واالفتراضات مثل القيمة اإليجارية ومعدالت اإلشغال ومعدالت الخصم وحالة الصيانة واالستقرار المالي للمستأجرين
والمعرفة بالسوق والمعامالت التاريخية ،والتي ،على الرغم من عدم مالحظتها بشكل مباشر ،إال أنها مدعومة ببيانات السوق التي
يمكن مالحظتها .إن اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت ذات صلة ،بالنظر إلى عدم التأكد من التقدير المتضمن في هذه التقييمات .نظرا ً
لحجم وأهمية تقييم العقارات االستثمارية وأهمية اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت المستخدمة في التقييم ،فقد اعتبرنا تقييم العقارات
االستثمارية أحد أمور التدقيق الرئيسية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
تقييم العقارات االستثمارية (تتمة)
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها:






قمنا بالتحقق من منهجية ومالئمة نماذج التقييم والمدخالت المستخدمة لتقييم العقارات االستثمارية.
قمنا بتنفيذ إجراءات تتعلق بمجاالت المخاطر والتقييم .وتتضمن متى امكن ذلك مقارنة االحكام المتخذة لممارسات السوق الحالية
واختبار التقييمات على أساس العينة السيما في ضوء كوفيد 19-المتطور بشكل مستمر.
إضافة الى ذلك ،قمنا بالتحقق من موضوعية واستقاللية وخبرة مقيمي العقارات الخارجيين.
قمنا بتقييم مدى مالئمة التقديرات واالفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل المقيمين الخارجيين.
قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بالعقارات االستثمارية الواردة ضمن إيضاحي  9و 22.2حول
البيانات المالية المجمعة.

تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تمثل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لدى المجموعة نسبة  %8من إجمالي موجودات
المجموعة ويتم قياسها بالقيمة العادلة كما هو مفصح عنها باإليضاح  8حول البيانات المالية المجمعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام آليات التقييم التي تتضمن
مدخالت غير ملحوظة ،وبالتالي تتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات جوهرية لتحديد القيمة العادلة .نظ ًرا لحجم وتعقيد تقييم هذه
االستثمار في أسهم ،بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد 19-المتطورة بشكل مستمر علي عدم التأكد من تقييماتها ،وأهمية اإلفصاحات
المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم ،هذا االمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها:



بالنسبة للتقييمات التي استخدمت مدخالت جوهرية غير ملحوظة ،قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات والمدخالت المستخدمة
في التقييمات حيثما كان مالئما ً بالمصادر المستقلة وبيانات السوق المتاحة خارجيا ً لتقييم مدى ارتباطها واكتمالها ودقتها.
قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بقياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر وفقا ً للقيمة العادلة ومدى الحساسية للتغييرات في المدخالت غير الملحوظة الواردة ضمن ايضاحي  8و 22.1حول
البيانات المالية المجمعة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2021بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة
األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها .وإذا
ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي
تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه
في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

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

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو
الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال
يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء
عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية
للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:












تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات
التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو
التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي
حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.
التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن نأخذ
بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم
مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من
ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل
المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما
في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نقدم أيضًا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا بكافة
العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد مصادر
التهديدات والتدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسبا ً.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للفترة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جدا ً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب
عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة
له.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون
الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات
لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2021على وجه قد يكون له تأثيرا ً ماديا ً على
نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

نبين أيضا أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010في شأن هيئة أسواق
المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2021على وجه قد يكون له تأثيرا ماديا على نشاط
الشركة األم أو مركزها المالي.

عبدالكريم عبدهللا السمدان
سجل مراقبي الحسابات رقم  208فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 22فبراير 2022
الكويت
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
اإليرادات
إيرادات تأجير
أرباح (خسائر) تقييم عقارات استثمارية
ربح من بيع عقارات استثمارية
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ربح بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
اتعاب إدارة
إيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة
صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

9

2,708,682
1,024,748
1,743,140

2,851,819
)(536,222
-

8
8

)(84,628
-

470,060
156,497

8

789,968
113,143
230,660
815,064
)(42,530
─────────
7,298,247
─────────

543,130
345,063
199,967
691,352
2,447
─────────
4,724,113
─────────

)(1,325,178
)(828,620
)(174,985
)(183,967
)(198,949
)(1,533,561
─────────
)(4,245,260
─────────
3,052,987
)(27,080
)(78,508
)(31,404
)(70,000
─────────
2,845,995
═════════

)(1,033,388
)(581,398
)(169,332
)(155,688
)(171,446
)(1,741,290
─────────
)(3,852,542
─────────
871,571
)(7,844
)(23,053
)(9,222
─────────
831,452
═════════

 8.60فلس
═════════

 2.48فلس
═════════

إيضاحات

3
10

إجمالي اإليرادات
المصروفات
تكاليف تشغيل عقارات
تكاليف موظفين
استهالك
مصروفات إدارية
أتعاب استشارية ومهنية
تكاليف تمويل
إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة
ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

4

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  25تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة.
6
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى:

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

حصة في (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة
صافي فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  25تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2,845,995
─────────

831,452
─────────

)(233,405
)(36,137
─────────
)(269,542
─────────
2,576,453
═════════

43,931
176,682
─────────
220,613
─────────
1,052,065
═════════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  25تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
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────────
34,564,860
════════

────────

34,564,860
-

────────
34,564,860
════════

────────

34,564,860
-

رأس
المال
دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة.

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  25تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة

في  31ديسمبر 2020

تحويل إلي احتياطات

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
إطفاء خسائر متراكمة (إيضاح )11
شراء أسهم خزينة

كما في  1يناير 2020
ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى للسنة

في  31ديسمبر 2021

إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للسنة
شراء أسهم خزينة
بيع أسهم خزينة
تحويل إلي احتياطات

كما في  1يناير 2021
ربح السنة
خسائر شاملة أخرى للسنة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

────────
2,869,130
════════

────────

2,869,130
-

────────
2,869,130
════════

────────

2,869,130
-

عالوة
إصدار أسهم
دينار كويتي

9

────────

────────

────────

4,421,250
-

────────

)(1,017,932
-

)(962,408
1,456,378
152,649
──────── ────────
)(610,946
196,228
════════ ════════

43,579
-

)(1,104,916
-

)(4,421,250
)(86,984
43,579
87,157
──────── ──────── ────────
)(1,104,916
43,579
8,929,655
════════ ════════ ════════

────────

8,842,498
-

305,299
────────
9,234,954
════════

────────

8,929,655
-

احتياطي
اجباري
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

أسهم
خزينة
دينار كويتي

────────

────────

1,699,560
)(269,542

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي

────────

53,228,645
2,845,995
)(269,542

────────

1,829,872
2,845,995
-

أرباح مرحلة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

────────
4,396,905
════════

────────

────────

────────

────────

1,052,065
831,452
220,613
4,421,250
)(86,984
)(130,736
──────── ──────── ────────
53,228,645
1,829,872
1,699,560
════════ ════════ ════════

4,396,905
-

1,478,947
220,613

)(3,292,094
831,452
-

52,263,564
831,452
220,613

2,576,453
2,845,995
)(269,542
)(962,408
1,783,319
326,941
)(457,948
──────── ──────── ──────── ────────
56,626,009
4,217,919
1,430,018
4,723,846
════════ ════════ ════════ ════════

4,396,905
-

احتياطي
أسهم خزينة
دينار كويتي

الخاصة بمساهمي الشركة األم
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاحات

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت لمطابقة الربح (الخسارة) قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:

أرباح (خسائر) تقييم من عقارات استثمارية
ربح من بيع عقارات استثمارية
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ربح بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
مصروف استهالك ممتلكات ومعدات
مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
إيرادات فوائد
مصروف فوائد لمطلوبات تاجير
تكاليف تمويل

9
8
8
8
10

تعديالت على رأس المال العامل:

مدينون وموجودات أخرى
دائنون ومطلوبات أخرى
استالم منح حكومية

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطه االستثمار
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
متحصالت من استرداد رأسمال لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إضافات إلي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات مستلمة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
نفقات رأسمالية متكبدة لعقارات استثمارية
إضافات إلى حصة في شركات زميلة
متحصالت من استرداد رأسمال الستثمار في شركات زميلة
إيرادات فوائد مستلمة
الحركة في ودائع محددة األجل

2,845,995

831,452

)(1,024,748
)(1,743,140
84,628
)(789,968
)(815,064
45,297
129,688
)(142,273
15,923
1,517,638
────────
123,976

536,222
)(470,060
)(543,130
)(156,497
)(691,352
45,018
124,314
)(163,868
22,816
1,718,474
────────
1,253,389

)(1,718,864
683,673
────────
)(911,215
────────
)(911,215
────────

119,841
435,452
────────
1,808,682
45,900
────────
1,854,582
────────

)(1,847
5,013,492

)(8,968
1,019
-

346
-

429,703
469,431
)(6,164

8
9
10
10

789,968
)(2,786,050
)(33,000
392,691
142,273
1,587
────────
3,519,460
────────

543,130
)(1,618,495
)(230,809
1,346,608
163,868
)(124
────────
1,089,199
────────

16
16

3,082,841
)(2,600,000
)(962,408
1,783,319
)(1,004,867
)(129,330
────────
169,555
────────
2,777,800
57,580
2,367,007
────────
5,202,387
════════

250,000
)(86,984
)(2,527,953
)(144,117
────────
)(2,509,054
────────
434,727
)(7,544
1,939,824
────────
2,367,007
════════

صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
متحصالت من قروض وسلفيات
سداد قروض وسلفيات
شراء أسهم خزينة
بيع أسهم خزينة
تكاليف تمويل مدفوعة
سداد مطلوبات تأجير

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

5

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

5

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  25تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
-1

التأسيس ومعلومات حول المجموعة
 1.1معلومات حول التأسيس
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها
التابعة (يشار إليها معا ً بـ"المجموعة") للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة
الشركة األم بتاريخ  22فبراير  .2022ويحق لمساهمي الشركة األم تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية
العمومية السنوية.
إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها ويقع مقرها في دولة الكويت ويتم تداول أسهمها في سوق الكويت
لألوراق المالية ("بورصة الكويت") .والعنوان البريدي المسجل للشركة األم هو ص.ب 970 .الصفاة  13010دولة
الكويت.
تعمل المجموعة بصورة رئيسية في األنشطة العقارية .وفيما يلي األغراض الرئيسية للشركة األم:












تملك وشراء وبيع وتطوير جميع أنواع العقارات االستثمارية باستثناء العقارات السكنية داخل وخارج دولة الكويت
لصالح الشركة األم ونيابة عن الغير.
تملك وبيع موجودات مالية وسندات للشركات العقارية لصالح الشركة األم فقط داخل وخارج دولة الكويت.
إعداد وتقديم الدراسات المتعلقة باألنشطة العقارية.
صيانة العقارات المملوكة للشركة األم بما في ذلك األعمال المدنية والميكانيكية والكهربية ،وجميع أنواع األعمال
المطلوبة للحفاظ على حالة العقارات.
إعداد التعاقدات العقارية المتعلقة بمشروعات الشركة األم وفقا للقواعد المقررة من وزارة التجارة.
استضافة المزادات.
تملك المراكز التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
تملك الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وتأجيرها.
إدارة وتشغيل وتأجير جميع أنواع العقارات االستثمارية.
إنشاء وإدارة صناديق االستثمار العقاري.
يسمح للشركة األم باالستثمار في الصناديق المدارة من قبل مدراء متخصصين.

تم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة في االيضاح  1.2أدناه .كما تم عرض معلومات حول العالقات مع األطراف
األخرى للمجموعة في االيضاح .17
 1.2معلومات حول المجموعة
أ) الشركات التابعة
تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي:

االسم

بلد التأسيس

حصة الملكية %
2020
2021

شركة إنجازات للمشروعات الترفيهية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة الداو العقارية – ش.م.ب( .مقفلة)
شركة الداو العالمية العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)
شركة المال والعقار للمشاريع المشتركة – ذ.م.م.
شركة إنجازات لوسيل – ذ.م.م

الكويت
البحرين
الكويت
الكويت
الكويت
االمارات
العربية المتحدة
لكسمبورج
الكويت

شركة البتيل العقارية – ذ.م.م.
شركة انجازات اس ايه ار ال
شركة البرشاء العقارية – ش.م.ك (مقفلة)
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األنشطة الرئيسية

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ترفيهية ومشاريع سياحية
عقارات
عقارات
عقارات
تجارة عامة ومقاوالت

100%

100%

100%

100%

100%

100%

عقارات
عقارات
عقارات

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
التأسيس ومعلومات حول المجموعة (تتمة)

-1

 1.2معلومات حول المجموعة (تتمة)
ب) الشركات الزميلة
يوضح الجدول التالي الشركات الزميلة للمجموعة كما في  31ديسمبر .لمزيد من التفاصيل راجع اإليضاح .10
االسم
شركة اليال العقارية – ذ.م.م.
شركة السنبوك العقارية – ذ.م.م.
شركة اليال سيف ريزيدنس ذ.م.م.
كانكورب ديوسبورج اس.ايه.ار.ال.
شركة فيرست العقارية – ش.م.ب (مقفلة)
شركة اوربان كوارتيرز – ذ.م.م
-2

بلد التأسيس
البحرين
األمارات العربية المتحدة
البحرين
لكسمبورج
البحرين
البحرين

نسبة الملكية %
2020
2021
50%
25%
50%
50%
28%
50%

50%
25%
50%
50%
28%
50%

األنشطة الرئيسية
عقارات
عقارات
عقارات
عقارات
عقارات
عقارات

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء العقارات االستثمارية والموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي تم قياسها وفقا ً للقيمة العادلة.
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضا ً العملة الرئيسية للشركة األم.
تعرض المجموعة بيان المركز المالي المجمع لها بترتيب السيولة .تم عرض تحليل يتعلق باالسترداد أو التسوية خالل 12
شهر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة (متداول) أو بعد أكثر من  12شهر من تاريخ البيانات المالية المجمعة (غير
متداول) في اإليضاح .21
تقدم البيانات المالية المجمعة المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة .قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض المبالغ
ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية .ليس لعمليات إعادة التصنيف هذه أي تأثير
على بيان األرباح أو الخسائر أو حقوق الملكية وتم إجراؤها لتحسين جودة المعلومات المعروضة.
 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة  2021إال أنها ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعة
للمجموعة.

اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  -المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ومعيار المحاسبة الدولي
 ،39والمعيار الدولي للتقارير المالية  ،7والمعيار الدولي للتقارير المالية  ،4و المعيار الدولي للتقارير المالية 16
تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأثيرات على التقارير المالية عندما يتم استبدال معدل الفائدة المعروض بين
البنوك بالمعدل البديل الخالي تقريبا من المخاطر .تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآلتية:





المبرر العملي الذي يتطلب التغيرات التعاقدية أو التغيرات في التدفقات النقدية المطلوبة مباشرة خالل عملية اإلصالح
بحيث يتم التعامل معها كتغييرات في سعر الفائدة المتغير بما يعادل الحركة في سعر الفائدة بالسوق.
السماح بالتغييرات المطلوبة في إطار إصالح معدل االيبور لتحوط التصنيفات والتوثيق دون وقف عالقة التحوط.
تقديم إعفاء مؤقت للشركات من ضرورة استيفاء المتطلبات المحددة بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة الخالية
تقريبا من المخاطر كبند تحوط المخاطر.
إن هذه التعديالت لم يكن لها تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث أنه ليس لديها أية عالقات تحوط .وتنوي
المجموعة استخدام المبررات العمليات في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.

12
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات (تتمة)
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة لسنة  2021ولكن ليس لها أي تأثير على البيانات المالية
المجمعة للمجموعة .ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد.
 2.3معايير صادرة ولم تسر بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة
للمجموعة .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  2021تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي
 1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .وتوضح التعديالت ما يلي:
 ما المقصود بحق تأجيل التسوية؛
 ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية؛
 لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛
 يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر
االلتزام على تصنيفها.
تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويجب تطبيقها بأثر
رجعي .تعمل المجموعة حاليا ً على تقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما اذا كانت اتفاقيات القروض القائمة
تتطلب إعادة التفاوض.
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2021تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال –
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي .والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض
البيانات المالية الصادر في سنة  1989بإشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018
دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.
كما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية استثنا ًء من مبادئ االعتراف الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  3لتجنب
إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي
تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  37أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  21الضرائب ،في
حالة تكبدها بصورة منفصلة.
وفي نفس الوقت ،قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير
المالية  3المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات
المالية .ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير جوهري على المجموعة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2020تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16الممتلكات والمنشآت
والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود ،والتي تمنع المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت من بيع بنود
الممتلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك
األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .بدالً من ذلك ،تسجل
المنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر .يسري التعديل على
فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وال بد من تطبيقه بأثر رجعي على بنود
الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق
التعديل ألول مرة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية – الرسوم ضمن اختبار "نسبة  "%10في حالة إلغاء االعتراف
بالمطلوبات المالية

كجزء من التحسينات السنوية للسنوات  2021-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية ،أصدر مجلس
معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية  .9يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي
تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن
شروط االلتزام المالي األصلي .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض
مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن الطرف األخر .تطبق المنشأة هذا
التعديل على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق
التعديل ألول مرة.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.
تعريف التقديرات المحاسبية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في فبراير  2021تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  8والتي قدم فيها تعريف
"التقديرات المحاسبية" .توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات والتغيرات المحاسبية في السياسات المحاسبية
وتصحيح األخطاء .كما توضح التعديالت كيف تستخدم المنشآت أساليب القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.
تسري التعديالت على فترات البيانات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023وتنطبق على التغييرات في
السياسات والتغيرات المحاسبية في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة .ويسمح بالتطبيق المبكر طالما
تم اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ليس من المتوقع ان يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وبيان الممارسة  2ضمن المعايير الدولية
للتقارير المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  2021تعديالت على معيار المحاسبة الدولية  1وبيان الممارسة  2ضمن
المعايير الدولية للتقارير المالية وضع أحكام المعلومات الجوهرية والتي يقدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على
تطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحاسبية .تهدف تلك التعديالت إلى مساعدة المنشآت على
تقديم إفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعا ً عن طريق استبدال متطلبات المنشآت في اإلفصاح عن سياستها
المحاسبية "الجوهرية" باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح عن سياستهم المحاسبية "الجوهرية" وإضافة اإلرشادات حول
كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم المعلومات الجوهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية.
تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023مع السماح بالتطبيق
المبكر .نظرا ً ألن التعديالت على بيان الممارسة  2يقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المعلومات الجوهرية
على معلومات السياسات المحاسبية ،فإن تاريخ سريان مفعول تلك التعديالت ليس الزاميا ً.
إن المجموعة بصدد تقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية للمجموعة.
 2.4السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة:
 2.4.1أساس التجميع
تتألف البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر
فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وبصورة محددة،
تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
الخاصة بالشركة المستثمر فيها)
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.
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 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
بشكل عام هناك افتراض أن أغلبية األصوات تؤدي إلى ممارسة السيطرة .ولدعم هذا االفتراض ،وعندما تحتفظ المجموعة
بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ المجموعــة فـي اعتبارهــا كافــة المعلومــات
والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:




الترتيب (الترتيبات) التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في
البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة
التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير
المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على
البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة
الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع .يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة،
دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،يتم إلغاء االعتراف بالموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة)
والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الملكية ،في حين تدرج أي أرباح أو خسائر ضمن األرباح
أو الخسائر .ويسجل االستثمار المتبقي وفقا للقيمة العادلة.
 2.4.2استثمار في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها .إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في
قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه
السياسات.
تمثل االعتبارات المستخدمة في تحديد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على
الشركات التابعة.
يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية،
يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا ً بالتكلفة ،ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لكي يتم إدراج التغيرات في حصة
المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة
الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان األرباح أو الخسائر المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغير في
اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى
ذلك عند حدوث تغير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات ،متى كان
ذلك مناسباً ،ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من
المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة.
يدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخسائر المجمع بخالف
أرباح التشغيل ،ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة في نفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة .ويتم عند الضرورة إجراء
تعديالت على السياسات المحاسبية لهذه الشركات بحيث تتوافق مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.2استثمار في شركات زميلة (تتمة)
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة انخفاض في القيمة
بشأن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة .في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،تحدد المجموعة فيما إذا كان هناك أي
دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .فإذا ما حدث ذلك ،تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض
القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل الخسارة كـ "حصة في أرباح شركة
زميلة" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة .كما يدرج
الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في
األرباح أو الخسائر.
 2.4.3النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل
ذات فترات استحقاق ثالثة اشهر أو اقل والتي تتعرض لمخاطر غير مادية للتغير في القيمة.
يدرج النقد والنقد المعادل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع قصيرة األجل وفقا للتعريف الموضح
أعاله ،بالصافي بعد الحسابات المكشوفة القائمة لدى البنوك ،حيث تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 2.4.4األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 )1الموجودات المالية
االعتراف المبدئي والقياس المبدئي
يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحقا ً وفقا ً للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى
نموذج األعمال المستخدم من قبل المجموعة إلدارته .باستثناء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري
أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها ،تقيس المجموعة مبدئيا ً األصل المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا
تكاليف المعامل ة في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وبالنسبة لألرصدة
التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها ،فيتم قياسها
وفقا ً لسعر المعاملة.
لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،يجب أن
يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم .يشار إلى هذا التقييم باختبار
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات
النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقا ً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض
النظر عن نموذج األعمال.
يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل
إنتاج تدفقات نقدية .ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو
بيع الموجودات المالية أو كليهما .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال
في يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات المالية
المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية والبيع.
إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما ً وفقا ً للنظم
أو بالعرف في األسواق (بالطريقة االعتيادية) يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه
المجموعة بشراء أو بيع األصل.
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 )1الموجودات المالية (تتمة)
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى  4فئات:





موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر
المتراكمة (أدوات الدين)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر
المتراكمة عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكية)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أ) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،كما تتعرض هذه
الموجودات النخفاض القيمة .وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو
تعديله أو انخفاض قيمته.

ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)

بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،تسجل إعادة تقييم تحويل العمالت
األجنبية أو خسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األرباح أو الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب الموجودات
المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة األخرى .عند إلغاء
االعتراف ،يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر.
عند االعتراف المبدئي ،يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي  32األدوات المالية :العرض ،وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة .يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة
على حدة.

ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية)

ال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر .وتسجل توزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من
هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي .وفي هذه الحالة ،تسجل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة
األخرى .إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض
القيمة.

ج) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة
العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .وتسجل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو إيرادات توزيعات أرباح
في األرباح أو الخسائر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف (أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة) بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي أو
جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:
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تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزا ًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة
لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
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 )1الموجودات المالية (تتمة)
إلغاء االعتراف (تتمة)
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"،
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك .عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في تسجيل األصل
المحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل .وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة .يتم
قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى
للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل.

 )2المطلوبات المالية
االعتراف المبدئي والقياس
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة القروض والسلف والمبالغ المستحقة إلى اطراف ذات عالقة والدائنين والمصروفات
المستحقة.
تسجل المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض والسلف
والدائنين.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين:



المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (بما في ذلك القروض والسلفيات).

لم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،وتعتبر المطلوبات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجموعة.

مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلفيات

بعد االعتراف المبدئي ،يتم الحقا قياس القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي .وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية
إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
تحتسب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة على الحيازة والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

دائنون ومصروفات مستحقة

تقيد األرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة تم تسلمها ،سواء صدرت بها
فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري ،أو تعديل شروط االلتزام الحالي
بشكل كبير ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد ،ويدرج الفرق في
القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 )3مقاصة األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط
عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وتعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي أو تحقيق
الموجودات وتسوية االلتزامات في آن واحد.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.5انخفاض قيمة الموجودات المالية
ال تتعرض االستثمارات في أسهم لخسائر االئتمان المتوقعة .إضافة إلى ذلك ،ليس لدى المجموعة أي استثمارات في الدين
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر .تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة
التدفقات النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي .سوف تتضمن
التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تشكل جزءا ال
يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة في
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل الـ
شهرا) .بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي حدثت فيها زيادة كبيرة في
شهرا القادمة (خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12
12
ً
ً
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يجب احتساب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي
لالنكشاف ،بصرف النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
بالنسبة للمدينين التجاريين واالرصدة المدينة االخرى ،فإن المجموعة تطبق المنهج المبسط في احتساب خسائر االئتمان
المتوقعة .وبالتالي ،ال تتبع المجموعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها بدالً من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .كما حددت المجموعة مصفوفة
مخصصات استنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة
بالمدينين والبيئة االقتصادية.
تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  180يوماً .ومع ذلك ،قد
تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت ،وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية
إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل
المجموعة .ويتم شطب األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 2.4.6عقارات استثمارية
تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا ً بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة .الحقا ً لالعتراف المبدئي ،تدرج العقارات االستثمارية
بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ البيانات المالية المجمعة .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من
التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في األرباح أو الخسائر خالل الفترة التي تنشأ فيها .ويتم تحديد القيمة
العادلة بناءا على تقييم سنوي يجريه خبير تقييم معتمد خارجي من خالل تطبيق نماذج التقييم المناسبة.
يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو عند سحبها
بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع
والقيمة الدفترية لألصل في األرباح أو الخسائر في فترة إلغاء االعتراف .ويتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم إدراجه ضمن
األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء االعتراف بالعقار االستثماري وفقا ً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في المعيار
الدولي للتقارير المالية .15
تتم التحويالت إلى (أو من) العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من عقار
استثماري إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تمثل قيمة العقار العادلة في تاريخ
التغيير في االستخدام .إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا ً لالستثمار تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا ً
للسياسة المنصوص عليها للممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
 2.4.7تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة حتى
يصبح جاهزاً لالستخدام المحدد له أو البيع كجزء من تكلفة األصل .يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات
في فترة حدوثها .تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.8ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
أثاث وتركيبات ومعدات

 5 - 3 -سنوات

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لغرض تحديد انخفاض القيمة في حالة وجود أحداث أو تغيرات في
الظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .فإذا ما توفر هذا المؤشر وفي حالة زيادة القيمة الدفترية عن المبلغ
المقدر الممكن استرداده ،فإنه يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها التي تمثل القيمة العادلة ناقص التكاليف
حتى البيع أو القيمة اثناء االستخدام أيهما أعلى.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة مستقلة،
ويتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل .كما يتم رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندم تؤدي إلى زيادة المزايا
االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .وتدرج كافة المصروفات األخرى في األرباح أو الخسائر
عند تكبدها.
إن بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا ً يتم الغاء االعتراف به عند البيع أو عند عدم توقع منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف باألصل (المحتسبة بالفرق
بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند الغاء االعتراف باألصل.
يتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات للموجودات في نهاية كل سنة مالية
ويتم تعديلها إن كان ذلك مالئ ًما .يبدأ استهالك هذه الموجودات عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 2.4.9انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض
قيمته .إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير
المبلغ المقدر الممكن استرداده لهذا األصل .إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج
النقد ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أكبر ،ويتم تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منت ًجا
لتدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك التي تنتجها الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى .عندما تزيد
القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى
قيمته الممكن استردادها.
عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل
الضرائب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة
ناقصا ً التكاليف حتى البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار .في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه
المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .ويتم تأييد هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المعلنة
للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.
يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة
لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها .تغطي هذه الموازنات
والحسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات .وبالنسبة للفترات األطول ،يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه
لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.9انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
بالنسبة للموجودات باستثن اء الشهرة ،يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على
أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة لم تعد موجودة أو انخفضت .فإذا ما وجد هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ
الممكن استرداده لألصل أو وحدة انتاج النقد .ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً فقط في حالة وجود تغيير في
االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر خسارة تقييم مسجلة .إن الرد محدود بحيث أال
تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها وال يتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد
االستهالك في حالة عدم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة .يدرج الرد في بيان األرباح أو
الخسائر المجمع ما لم يدرج األصل بالمبلغ المعاد تقييمه ،وفي هذه الحالة ،يتم التعامل مع الرد كزيادة إعادة تقييم.
يتم اختبار الشهرة سنويا ً كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تتوافر الظروف التي
تشير إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية .يتحدد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد
(أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد) التي تتوزع عليها الشهرة .تسجل خسائر انخفاض القيمة إذا كان المبلغ الممكن
استرداده لوحدة انتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية .ال يمكن رد خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض تحديد انخفاض القيمة سنويا كما في
تاريخ البيانات المالية المجمعة على مستوى وحدة انتاج النقد -متى أمكن ذلك -وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض
القيمة الدفترية.
 2.4.10مكافأة نهاية الخدمة
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها .يستند استحقاق هذه المكافآت إلى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة
للموظفين خضوعا إلتمام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين .كما ان التكاليف المتوقعة
لهذه المكافآت تستحق على مدى فترة الخدمة .ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة
النتهاء الخدمة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
باإلضافة إلى ذلك ،وبالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين .هذه المساهمات تسجل كمصروفات عند استحقاقها.
 2.4.11مخصصات
تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) ناتج من حدث سابق ،ومن المحتمل
تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية إلى خارج المجموعة لتسوية االلتزام ،ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة موثوق
منها.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس ،وفقا ً
لما هو مالئم ،المخاطر المرتبطة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،تدرج الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف
تمويل.
 2.4.12أسهم خزينة
يتم المحاسبة عن األسهم المملوكة للمجموعة بصفتها أسهم خزينة وتدرج بالتكلفة .عند بيع أسهم الخزينة ،تضاف األرباح
إلى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية (احتياطي أسهم خزينة) وهو غير قابل للتوزيع .تسجل أي خسائر محققة في نفس
الحساب مقابل الرصيد المضاف على هذا الحساب .كما يتم إضافة أي خسائر إضافية إلى األرباح المرحلة ثم تحمل إلى
االحتياطيات .يتم في البداية استخدام األرباح المحققة الحقا من بيع أسهم الخزينة لمبادلة أي خسائر مسجلة سابقا وفقا
للترتيب التالي :االحتياطيات ثم األرباح المرحلة ،وحساب احتياطي أسهم الخزينة .وال يتم توزيع أي أرباح نقدية لهذه
األسهم ويتم وقف حقوق التصويت الخاصة بها .إن إصدار أسهم المنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بصورة نسبية،
كما يؤدي إلى تخفيض متوسط تكلفة السهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
 2.4.13ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة المتعلق بمساهمي الشركة االم العاديين على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يتم احتساب قيمة ربحية السهم المخففة بقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديين للشركة االم (بعد تعديل حصة األسهم
التفضيلية القابلة للتحويل) على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية التي سيتم إصدارها لتحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.14توزيعات أرباح
تسجل المجم وعة التزام بسداد توزيعات األرباح عندما تصبح التوزيعات خارج إرادة المجموعة .وفقا لقانون الشركات ،يتم
التصريح بالتوزيعات عندما يتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية .ويسجل المبلغ المقابل مباشرة
ضمن حقوق الملكية.
يتم الموافقة على توزيعات األرباح للسنة بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم اإلفصاح عنها كحدث وقع بعد تاريخ
البيانات المالية المجمعة.
 2.4.15االعتراف باإليرادات

إيرادات تأجير

تكتسب المجموعة إيرادات بصفتها المؤجر من عقود التأجير التشغيلي التي ال تحول كافة المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة
بملكية العقار االستثماري.
يتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط الثابت على مدى
فترة التأجير ،وتدرج ضمن اإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع نظرا لطبيعتها التشغيلية ،باستثناء إيرادات
التأجير المحتملة التي تسجل عندما تنشأ.

إيرادات أتعاب

تستحق االتعاب المكتسبة مقابل تقديم الخدمات في فترة استحقاقها على مدى تلك الفترة .تتضمن تلك االتعاب العمولة
واتعاب إدارة الموجودات.
 2.4.16إيرادات توزيعات أرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح .
 2.4.17إيرادات ومصروفات فوائد
تسجل إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان األرباح أو الخسائر المجمع لكافة األدوات المالية التي تحمل فائدة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة النقد المستلم المقدر في المستقبل من خالل
العمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي ،أو -متى أمكن ذلك -فترة أقصر الى مجمل القيمة الدفترية لألصل المالي.
 2.4.18الضرائب

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقا ً للحساب المعدل
استناداً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة  %2.5من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا للقانون رقم  19لسنة 2000
وقرار وزير المالية رقم  24لسنة . 2006

الزكاة

تحتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الذي يسري
اعتبارا من  10ديسمبر .2007
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 2.4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.19العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم .تقوم كل شركة في
المجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها ،كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة
الرئيسية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع .وعند بيع شركة أجنبية ،تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها
إلى األرباح أو الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفقا ً لسعر الصرف الفوري
في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى العملة الرئيسية وفقا ً لسعر الصرف الفوري في
تاريخ البيانات المالية المجمعة .وتسجل الفروق الناتجة من التسوية أو تحويل البنود النقدية في األرباح أو الخسائر.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ
المعامالت المبدئية .وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقا ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام
أسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .تتم معاملة الربح أو الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير
النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي ان
فروق تحويل البنود التي تدرج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر يتم
ايضا عرضها في اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر على التوالي).
عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل أو مصروفات أو إيرادات (أو جزء منها)
أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه
المنشأة باالعتراف المبدئي لألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة مبالغ
مدفوعة أو مستلمة مقدما ،فيجب على المنشاة تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من الدفعات مقدما.

شركات المجموعة

عند التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ
البيانات المالية المجمعة ،وتحول بيانات األرباح أو الخسائر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
تدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .عند بيع عملية
أجنبية ،يعاد تصنيف بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بهذه العملية األجنبية إلى األرباح أو الخسائر.
تتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية
في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 2.4.20موجودات بصفة األمانة
تقدم المجموعة خدمات الضمان وخدمات األمانة التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو استثمار موجودات نيابة عن
العمالء .ال يتم عرض الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة في البيانات المالية المجمعة ما لم تستوفي معايير االعتراف
حيث أنها ليست ضمن الموجودات الخاصة بالمجموعة.
 2.4.21المطلوبات والموجودات المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع ،ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد
متضمنة منافع اقتصادية إلى خارج المجموعة أمرا ً مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع
اقتصادية إلى المجموعة أمرا ً محتمالً.
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 2.4.22معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف .يتم
استخدام قطاعات التشغيل من قبل إدارة المجموعة لتخصيص الموارد وتقييم األداء .ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها
نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وطرق التوزيع وطبيعة البيئة التنظيمية متي كان مناسبًا ورفع
تقارير عنها كقطاعات يتم اإلبالغ عنها.
 2.4.23قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:



البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند
تسعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.
يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام
األصل بأعلى وأفضل مستوى له ،أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى
وأفضل مستوى له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى
استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن
الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين كما يلي ،استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة
العادلة ككل:




المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛
ً
المستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظا ،بشكل مباشر
أو غير مباشر؛ و
المستوى  :3أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المسجلة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت
التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إلى أقل مستوى من المدخالت
ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.
 2.4.24عقود التأجير
اختارت المجموعة استخدام المبررات العملية االنتقالية التي تسمح بتطبيق المعيار على العقود فقط والتي تم تحديدها سابقاً
على أنها عقود تأجير تطبق معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4في تاريخ
التطبيق المبدئي .اختارت المجموعة أيضًا في تاريخ بدء التطبيق استخدام إعفاءات االعتراف لعقود التأجير التي تبلغ
شهرا أو أقل وال تتضمن خيار الشراء ("عقود تأجير قصيرة األجل") ،ولعقود التأجير التي يندرج فيها األصل
مدتها 12
ً
األساسي منخفض القيمة ("الموجودات منخفضة القيمة").

 )1المجموعة كمستأجر

تطبق المجموعة طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود
تأجير الموجودات منخفضة القيمة .قامت المجموعة بتسجيل مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق
االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية.

موجودات حق االستخدام

تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير (أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام) .يتم
صا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها مقابل أي إعادة
قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناق ً
قياس لمطلوبات التأجير .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل ،والتكاليف المبدئية
صا أي حوافز تأجير مستلمة.
المباشرة المتكبدة ،ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ،ناق ً
24
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 2.4.24عقود التأجير (تتمة)

 )1المجموعة كمستأجر (تتمة)

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتاجية المقدرة
للموجودات أيهما أقصر .تمتد فترة عقود تأجير الشركة لمدة  5سنوات اعتبارا من تاريخ بدء عقد التأجير.
في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار
الشراء ،يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تتعرض موجودات حق االستخدام أيضًا إلى
االنخفاض في القيمة .راجع السياسات المحاسبية  -انخفاض قيمة الموجودات غير المالية.

مطلوبات التأجير

في تاريخ بدء عقد التأجير ،تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين
سدادها على مدى مدة عقد التأجير .تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها)
صا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر ،والمبالغ المتوقع سدادها
ناق ً
ضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل
بموجب ضمانات القيمة التخريدية .تتضمن مدفوعات التأجير أي ً
المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة
لخيار اإلنهاء.
يتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات (ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون) في
الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يستدعي حدوث السداد .عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير ،تستخدم
المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم إمكانية تحديد معدل الفائدة المتضمن في عقد
التأجير بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعات التأجير
المقدمة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة عقد
التأجير أو في مدفوعات التأجير (أي التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من حدوث التغير في مؤشر أو معدل
مستخدم لتحديد مدفوعات التأجير هذه) أو في تقييم خيار لشراء األصل األساسي.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير التي
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا إعفاء االعتراف بالموجودات
تبلغ مدتها 12
ً
منخفضة القيمة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج مدفوعات التأجير على عقود
التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة
التأجير.

 )2المجموعة كمؤجر

إن عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بنقل كافة المخاطر والمزايا الهامة المرتبطة بملكية األصل يتم تصنيفها
كعقود تأجير تشغيلي .يتم احتساب إيرادات التأجير الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترات التأجير وتدرج
ضمن اإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع بسبب طبيعتها التشغيلية .تضاف التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة
أثناء التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم تسجليها على مدى فترة
التأجير على نفس أساس إيرادات التأجير .تسجل اإليجارات المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابها.
2.5

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ
المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن
عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية
للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
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األحكام الجوهرية
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لها التأثير األكثر جوهرية على
المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف العقارات

إن تحديد تصنيف العقار يستند إلى ظروف معينة وإلى نوايا اإلدارة .يتم تصنيف العقار المحتفظ به لغرض إعادة البيع
ضمن سياق األعمال العادي أو الذي يتم تطويره لغرض البيع هذا كمخزون .يتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق
إيرادات تأجير أو لزيادة القيمة الرأسمالية أو كليهما كعقار استثماري .يتم تصنيف العقار المحتفظ به لغرض االستخدام في
اإلنتاج أو لتقديم البضاعة أو الخدمات أو ألغراض إدارية ضمن ممتلكات ومعدات.

تصنيف الموجودات المالية

تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا ً إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم
ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  -المجموعة كمستأجر

تحدد المجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة
عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من ممارسته ،أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم التأكد
بصورة معقولة من ممارسته.
تمتلك المجموعة خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية بموجب بعض عقود التأجير لديها .وتطبق المجموعة أحكام في
تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أم ال .أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق
حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .بعد تاريخ بداية التأجير ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان
هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم
ممارسة) خيار التجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من مدة عقد التأجير نظرا ألهمية هذه الموجودات في عملياتها .تتضمن عقود
التأجير تلك فترة قصيرة غير قابلة لإللغاء وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات في حالة عدم توافر البديل
بسهولة.

تقييم السيطرة على الشركات ذات األغراض الخاصة

تمتلك المجموعة حصص ملكية في شركات ذات أغراض خاصة .تنطوي الشركات ذات األغراض الخاصة على
مجموعة متنوعة من الترتيبات المعقدة في أغلب األحيان وتتطلب تقييم تفصيلي ومحدد لألنشطة المتعلقة بالشركة
المستثمر فيها وحقوق المستثمر في اتخاذ قرارات بشأنها .يجب مراعاة المزيد من االعتبارات لمدى قدرة المجموعة
العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة والحصول على عائدات متنوعة والقدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل
السيطرة على الشركة المستثمر فيها .إن الوصول إلى نتيجة قد يتطلب أحكام جوهرية.

التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات
المالية المجمعة والتي ترتبط بمخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية الالحقة يتم توضيحها أيضًا في اإليضاحات الفردية حول بنود البيانات المالية المجمعة ذات الصلة أدناه.
تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة .ومع ذلك قد تتغير
الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية نظرا للتغيرات في السوق أو الظروف الناتجة خارج نطاق
سيطرة المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة

يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة ،حيث يتم مبدئيا
إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي
موجودات الشركات الزميلة ناقصا ً أي خسائر انخفاض في القيمة .يجب على المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة
تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات على انخفاض القيمة .وفي حالة وجود هذه المؤشرات ،تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ
الممكن استرداده للشركة الزميلة لغرض تحديد مقدار خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت) .إن تحديد مؤشرات انخفاض
القيمة وتحديد المبالغ الممكن استردادها تتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.
26
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)

انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المالية المدرجة بالتكلفة
المطفأة .بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود ،تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة أثناء احتساب خسائر
االئتمان المتوقعة .وبالتالي ،ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تسجل مخصص خسائر
استنادا إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .قامت المجموعة
بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة
بالمدينين والبيئة االقتصادية .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك

تقوم اإلدارة بمراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة استنادا إلى
االستخدام المتوقع للموجودات .كما أن عدم التأكد المرتبط بهذه التقديرات يتعلق بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير استخدام
بعض برامج الكمبيوتر ومعدات تكنولوجيا المعلومات.

تقييم العقارات االستثمارية

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم عقارات باستخدام أساليب التقييم المعترف بها ومبادئ
المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة.
يتم قياس العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء بناءا على التقديرات التي وضعها خبراء تقييم العقارات المستقلين ،إال في حالة
عدم إمكانية تحديد هذه القيم بصورة موثوق منها .تم عرض الطرق واالفتراضات الجوهرية المستخدمة من قبل خبراء
التقييم في تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح .9

عقود التأجير – تقدير معدل االقتراض المتزايد

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد
لقياس مطلوبات التأجير .إن معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة سداده لالقتراض ،على
مدى مدة مماثلة ومقابل ضمان مماثل ،األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لألصل المرتبط بحق
االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .لذلك يعكس معدل االقتراض المتزايد ما "يتعين على المجموعة " سداده ،والذي يتطلب
تقديرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة (مثل الشركات التابعة التي ال تجري معامالت تمويل) أو عندما تحتاج إلى
ً
تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد التأجير (مثل عقود التأجير التي يتم توقيعها بعملة مغايرة للعملة الرئيسية للشركة
التابعة) .تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عندما
تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة (مثل التصنيف االئتماني الفردي للشركة التابعة).

قياس القيمة العادلة

تستخدم اإلدارة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية (عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط) .يتضمن ذلك
وضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركين في السوق في تسعير األداة .تستند اإلدارة في
افتراضاتها إلى البيانات الملحوظة قدر األمكان ،إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوفرة بصورة دائمة .وفي هذه الحالة،
تقوم اإلدارة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة .قد تختلف القيمة العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في
معاملة متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
3

إيرادات أخرى

إيرادات فوائد ألرصدة لدى البنوك
إيرادات فوائد ألرصدة مستحقة من طرف ذي عالقة (إيضاح )17
إيرادات فوائد أخرى
إيرادات أخرى

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

99
137,562
4,613
88,386

446
163,422
36,099

─────────

230,660
════════
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ربحية السهم

4

يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة الخاص بالمساهمين العاديين للشركة األم على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .يــتم احتســاب ربحيــة الســهم المخففــة عــن طريــق قســمة الــربح الخــاص بمســاهمي
الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائــدا ً المتوسـط المــرجح لعــدد األســهم
ـرا لعــدم وجـود أدوات
العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملــة المخففــة إلــى أســهم عاديــة .نظـ ً
مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.
2021

2020

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)

2,845,995
════════
345,648,600
)(14,590,783

831,452
════════
345,648,600
)(10,875,930

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (أسهم)

331,057,817

334,772,670

ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

8.60
════════

2.48
════════

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (أسهم)
ناقصا :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة (أسهم)

5

─────────
─────────

─────────
─────────

النقد والنقد المعادل

6

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك

1,312
5,201,075

21,040
2,345,967

النقد والنقد المعادل

5,202,387
════════

─────────

─────────

2,367,007
════════

ودائع محددة األجل
إن الودائع محددة األجل بمبلغ  428,123دينار كويتي ( 429,710 :2020دينـار كــويتي) مقيــدة ويــتم االحتفــاظ بهــا مقابــل
خطابات ضمان مقدمة للمجموعة (إيضاح .)24
مدينون وموجودات أخرى

7

الموجودات المالية
األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )17
1
األرصدة المستحقة من بيع عقار استثماري
مدينون آخرون

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

128,356
5,425,524
1,030,312

125,998
3,737,901
542,258

─────────

─────────

─────────

─────────

915,905

433,653
977,560

6,584,192

الموجودات غير المالية
دفعات مقدما إلى مقاولين
مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

─────────

─────────

─────────

─────────

915,905

7,500,097
════════

1

4,406,157

1,411,213

5,817,370
════════

إن األرصدة المستحقة من بيع عقار استثماري يدر فائدة بنسبة  )%4.18 :2020( % 3.75سنوياً .لالطــالع علــى المزيــد
من المعلومات حول الشروط واألحكام المتعلقة باألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة ،راجع إيضاح .17
ال تضمن الفئات ضمن األرصدة المدينة موجودات منخفضة القيمة.
28

التقرير السنوي 75 | 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
7

مدينون وموجودات أخرى (تتمة)
إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من
األرصدة المدينة المذكورة أعاله.
يتضمن اإليضاح  20.2إفصاحات تتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان وتحليل يتعلق بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة
للمدينين التجاريين للمجموعة .إن الفئات األخرى ضمن المدينين ال تتضمن موجودات منخفضة القيمة.

8

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 -أسهم غير مسعرة

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

8,077,815

8,162,790

─────────

8,077,815
════════

─────────

8,162,790
════════

يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها من خالل أساليب التقييم في إيضاح .22
تمثل األسهم غير المسعرة حصص المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة غير المجمعة .انتهت المجموعة إلى
إنها ال تمارس السيطرة وبالتالي ال يجب عليها تجميع الشركات ذات األغراض الخاصة.
تفاصيل حول طبيعة الشركات ذات األغراض الخاصة غير المجمعة والغرض منها وأنشطتها:
تشارك المجموعة بصورة رئيسية في الشركات ذات األغراض الخاصة من خالل استثماراتها في الشركات ذات
األغراض الخاصة ورعايتها ما يتيح فرص استثمار متخصصة .تستخدم المجموعة بشكل عام الشركات ذات األغراض
الخاصة في تمويل شراء العقارات االستثمارية من خالل إصدار أوراق الدين المالية واألسهم المكفولة بضمانات مقابل
الموجودات المحتفظ بها لدى الشركات ذات األغراض الخاصة.
المخاطر المرتبطة بالشركات ذات األغراض الخاصة غير المجمعة
تشير تقديرات اإلدارة إلى أن الحد األقصى من تعرض المجموعة لمخاطر خسائر مشاركتها في الشركات ذات األغراض
الخاصة في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لهذه الحصص .وفي إطار هذا التقييم ،تم مراعاة اعتبارات
متعلقة بااللتزامات والضمانات المتعلقة بهذه الحصص والمشاركة التعاقدية وغير التعاقدية للمجموعة.
يلخص الجدول التالي صافي قيمة الموجودات الخاصة بالحصص في الشركات ذات األغراض الخاصة غير المجمعة،
المسجل في بيان المركز المالي المجمع للمجموعة كما في  31ديسمبر:
2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

الموجودات
المطلوبات

42,667,270
26,886,391

41,929,976
26,897,862

صافي الموجودات

15,780,879
════════

─────────

─────────

15,032,114
════════

ليس لدى الشركات ذات األغراض الخاصة مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية كما في  31ديسمبر  2021أو .2020
توجد حصص المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة غير المجمعة في المناطق الجغرافية التالية:
2021
دينار كويتي

الواليات المتحدة األمريكية

15,780,879

─────────

15,780,879
════════
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2020
دينار كويتي
15,032,114

─────────

15,032,114
════════

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)

8

يوضح الجدول التالي تفاصيل حول اإليرادات والمصروفات المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للشركات ذات
األغراض الخاصة.
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
ربح من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
9

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

)(84,628
════════
════════

470,060
════════
156,497
════════

789,968
════════

543,130
════════

عقارات استثمارية
فيما يلي الحركة في العقارات االستثمارية خالل السنة:
في  1يناير
مصروفات رأسمالية لعقار مملوك
بيع عقار استثماري
2
التغير في القيمة العادلة
تعديالت تحويل عمالت أجنبية

1

في  31ديسمبر

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

61,413,721
2,786,050
)(3,270,351
1,024,748
)(57,580

60,323,903
1,618,495
)(536,222
7,545

─────────

─────────

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

12,065,000
49,831,588

11,811,000
49,602,721

61,896,588
════════

إن العقارات االستثمارية للمجموعة تقع في المناطق الجغرافية االتية:
دولة الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

─────────

61,896,588
════════

61,413,721
════════

─────────

61,413,721
════════

1

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021قامت المجموعة ببيع بعض الوحدات ضمن عقاراتها االستثمارية بقيمة دفترية
تبلغ 3,270,351دينار كويتي( :2020ال شيء) وربح محقق بمبلغ  1,743,140دينار كويتي ( :2020ال شيء) في بيان
األرباح أو الخسائر المجمع .باإلضافة إلى ذلك ،تكبدت المجموعة مصروفات تطوير بمبلغ  2,786,050دينار كويتي
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 1,618,495 :2020( 2021دينار كويتي).

2

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استنادا إلى تقييمات تم إجراؤها من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين لديهم
مؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة ويتمتعون بخبرة حديثة بمواقع وفئات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها .تتوافق
نماذج التقييم المطبقة مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية  13وتتحدد القيمة العادلة من خالل الجمع بين طريقة رسملة
اإليرادات وطريقة المقارنة بالسوق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار .يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة
رسملة اإليرادات بناءا على صافي إيرادات التشغيل المعتادة الناتجة من العقار ،التي يتم قسمتها على معدل الرسملة
(الخصم) .وفقا لطريقة المقارنة بالسوق ،يتم تقدير القيمة العادلة استنادًا إلى المعامالت المماثلة .تتمثل وحدة المقارنة
المطبقة من قبل المجموعة في سعر المتر المربع .استنادا إلى هذه التقييمات ،ارتفعت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
بمبلغ  1,024,748دينار كويتي مقارنة بقيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر  :2020( 2021انخفاض بمبلغ 536,222
دينار كويتي).
تم تقديم العقارات االستثمارية بقيمة دفترية قدرها  20,549,415دينار كويتي ( 20,244,696 :2020دينار كويتي)
كضمان للوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض القروض البنكية (إيضاح .)16
يتم اإلفصاح عن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  3من
الجدول الهرمي للقيمة العادلة باإلضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كما في  31ديسمبر  2021و 2020ضمن إيضاح
.22.2
30
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حصة المجموعة في نتائج السنة

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

إجمالي اإليرادات (الخسائر) الشاملة للسنة

إيرادات شاملة أخرى للسنة

ربح (خسارة) السنة

اإليرادات

القيمة الدفترية الستثمار المجموعة

حصة الملكية المحتفظ بها من قبل المجموعة

حقوق الملكية

مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة

2021

85,474

918,111
══════
170,948
══════
══════
170,948
══════
══════

9,074,273
──────
16,990,120
══════
50%
──────
8,495,060
══════

3,988,710
22,075,683

دينار كويتي

239,784

650,795
══════
479,434
══════
══════
479,434
══════
══════

9,295,954
──────
16,777,210
══════
50%
──────
8,388,605
══════

19,647,611
6,425,553

دينار كويتي

2020

شركة اليال
العقارية ذ.م.م.

2021

653,050

4,836,161
══════
2,348,087
══════
══════
2,348,087
══════
══════

2,948,800
24,450,756
──────
40,134,721
══════
27.812%
──────
11,162,269
══════

10,981,128
56,553,149

دينار كويتي

31

391,755

3,266,788
══════
1,399,463
══════
══════
1,399,463
══════
══════

2,809,272
24,397,142
──────
37,836,028
══════
27.812%
──────
10,522,955
══════

4,437,333
60,605,109

دينار كويتي

2020

شركة فيرست العقارية
ش.م.ب( .مقفلة)

2021

177,411

1,026,017
══════
354,822
══════
══════
354,822
══════
══════

2,843,704
8,400,290
──────
4,368,678
══════
50%
──────
2,184,339
══════

106,226
15,506,446

دينار كويتي

125,380

1,128,875
══════
250,760
══════
══════
250,760
══════
══════

2,678,443
9,088,765
──────
5,121,890
══════
50%
──────
2,560,945
══════

242,932
16,646,166

دينار كويتي

2020

كانكورب ديوسبورج
اس.ايه.ار.ال.

2021

)(100,871

402,505
══════
)(314,750
══════
══════
)(314,750
══════
══════

1,004,624
3,669,807
──────
1,388,563
══════
──────
362,255
══════

880,337
5,182,657

دينار كويتي

400,400
══════
)(232,532
══════
══════
)(232,532
══════
══════

734,248
3,731,588
──────
1,859,947
══════
──────
509,450
══════

949,781
5,376,002

2020

7,182,794
══════
2,559,107
══════
══════
2,559,107
══════
══════

15,871,401
36,520,853
──────
62,882,082
══════
──────
22,203,923
══════

15,956,401
99,317,935

5,446,858
══════
1,897,125
══════
══════
1,897,125
══════
══════

15,517,917
37,217,495
──────
61,595,075
══════
──────
21,981,955
══════

25,277,657
89,052,830

)(65,567

دينار كويتي

815,064

دينار كويتي

691,352

دينار كويتي

2020

2021

شركات زميلة غير مادية
على أساس فردي

اإلجمالي

ملخص المعلومات المالية حول الشركات الزميلة
يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية حول الشركات الزميلة المادية للمجموعة .تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في البيانات المالية للشركات الزميلة ذات الصلة وليس حصة
المجموعة في تلك المبالغ.

استثمار في شركات زميلة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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8,388,605
32,942
85,474
)(11,961
──────
8,495,060
══════

2,560,945 10,133,240 10,522,955
9,260,920
40,889
)(347,746
)(1,161,470
177,411
391,755
653,050
239,784
)(206,271
)(2,040
)(13,736
8,482
────── ────── ────── ──────
2,184,339 10,522,955 11,162,269
8,388,605
══════ ══════ ══════ ══════

2021

دينار كويتي

2020

دينار كويتي

2021

دينار كويتي

2,434,031
149,635
)(185,138
125,380
37,037
──────
2,560,945
══════

2020

دينار كويتي

كانكورب ديوسبورج
اس.ايه.ار.ال.

534,280
509,450
40,285
58
)(44,945
)(65,567
)(100,871
452
)(1,437
────── ──────
509,450
362,255
══════ ══════

2021

دينار كويتي

2020

دينار كويتي

شركات زميلة غير مادية
على أساس فردي

22,362,471 21,981,955
230,809
33,000
)(1,346,608
)(392,691
691,352
815,064
43,931
)(233,405
──────
──────
21,981,955 22,203,923
══════
══════

2021

دينار كويتي

دينار كويتي

2020

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر  ،2021تم تقديم االستثمار في شركات زميلة بقيمة دفترية قدرها  19,532,108دينار كويتي ( 18,793,513 :2020دينار كويتي) كضمان للوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض
القروض والسلف (إيضاح .)16

إن الشركات الزميلة المذكورة أعاله هي شركات خاصة غير مدرجة بأي سوق لألوراق المالية وبالتالي ،ليس هناك أسعار سوق معلنة متاحة ألسهمها.

في  31ديسمبر

المطابقة بالقيمة الدفترية:
الرصيد االفتتاحي لصافي الموجودات في  1يناير
إضافات
رد رأس المال
حصة في نتائج السنة
عملة أجنبية

2021

دينار كويتي

2020

دينار كويتي

شركة اليال
العقارية ذ.م.م.

شركة فيرست العقارية
ش.م.ب( .مقفلة)

فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية المذكورة أعاله بالقيمة الدفترية للشركات الزميلة:

استثمار في شركات زميلة (تتمة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
11

رأس المال وعالوة إصدار األسهم وتوزيعات األرباح

(أ) رأس المال
2021

أسهم بقيمة  100فلس للسهم (مدفوعة نقداً)

عدد األسهم

345,648,600
════════

2020

345,648,600
════════

رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع بالكامل
2020
2021
دينار كويتي
دينار كويتي
34,564,860
════════

34,564,860
════════

(ب) عالوة إصدار أسهم
إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة للتوزيع.

(ج) توزيعات أرباح مسددة ومقترحة
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  22فبراير  2022بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  5فلس للسهم ( :2020ال
شيء) للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2021تخضع توزيعات األرباح الموصى بها على األسهم العادية لموافقة الجمعية
العمومية السنوية وال يتم تسجيلها كالتزام كما في  31ديسمبر.
عالوة على ذلك ،قرر مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  8يونيو  2020إطفاء
الخسائر المتراكمة كما في  31ديسمبر  2019بمبلغ  4,421,250دينار كويتي مقابل رصيد االحتياطي االختياري.
12

االحتياطي اإلجباري
وفقا ً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،يتم تحويل نسبة ال تقل عن  %10بحد أدنى من ربح
السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي اإلجباري بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة
األم .يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا التحويل إذا تجاوز رصيد االحتياطي نسبة  %50من رأس
المال المصدر .وال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة تصل إلى  %5من رأس المال
المدفوع في السنوات التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع.
ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك ،ما لم يتجاوز االحتياطي نسبة
 %50من رأس المال المصدر.

13

االحتياطي االختياري
وفقا ً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،يجب تحويل نسبة ال تزيد عن  %5بحد أقصى من
ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذه التحويالت بنا ًء على
قرار الجمعية العمومية للمساهمين بموجب توصية من مجلس اإلدارة .ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
14

أسهم خزينة
عدد أسهم الخزينة
النسبة من إجمالي األسهم القائمة ()%
التكلفة (دينار كويتي)
القيمة السوقية (دينار كويتي)

2021

2020

7,117,101
2.06%
610,946
711,710

11,497,569
3.33%
1,104,916
908,308

إن االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع خالل فترة امتالك هذه األسهم طبقا ً
لتعليمات هيئة أسواق المال.
 15دائنون ومطلوبات أخرى

دائنون
أرصدة مستحقة إلى شركة زميلة (إيضاح )17
إيرادات تأجير مستلمة مقدما ً
دفعة مقدما مستلمة من بيع عقار استثماري
فائدة مستحقة
مصروفات مستحقة
مطلوبت تأجير
مطلوبات أخرى

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

922,810
166,216
505,145
2,471,070
768,216
1,803,214
237,516
1,592,405

878,420
80,469
550,329
2,798,700
260,374
1,029,617
382,768
1,402,878

─────────

8,466,592
════════

─────────

7,383,555
════════

لالطالع على توضيحات حول عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى المجموعة ،راجع إيضاح .20.3
16

قروض وسلف

قرض بنكي

العملة

معدل الفائدة

دينار كويتي

معدل الخصم الصادر
من بنك الكويت المركزي
%-2.25

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

40,500,000
════════

40,017,159
════════

يتضمن القرض البنكي المكفول بضمان لدى المجموعة ما يلي:




قرض محدد األجل بمبلغ  40,500,000دينار كويتي ( 40,017,159 :2020دينار كويتي) من تسهيل ائتماني في
حدود مبلغ  40,500,000دينار كويتي ( 40,500,000 :2020دينار كويتي) يحمل معدل فائدة بنسبة %2.25
( )%2.25 :2020سنويا ً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويستحق السداد على خمسة
أقساط سنوية تبدأ في  15يوليو  2022وتنتهي في  15يوليو  ،2026مع السداد دفعة واحدة في  15أغسطس
.2026
تسهيل قرض متجدد في حدود مبلغ  5,000,000دينار كويتي ( 5,000,000 :2020دينار كويتي) يحمل معدل
فائدة بنسبة  )%1.75 :2020( %1.75سنويا ً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويستحق
السداد على قسط واحد في  15يناير  .2022في  31ديسمبر  ،2021كان لدى المجموعة مبلغ  5,000,000دينار
كويتي ( 3,900,000 :2020دينار كويتي) من تسهيالت القروض الملتزم بها غير المسحوبة والتي تم بشأنها
استيفاء كافة الشروط المسبقة.

إن القروض البنكية مكفولة بضمان مقابل بعض العقارات االستثمارية واالستثمار في شركات زميلة لدى المجموعة.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
16

قروض وسلف (تتمة)
يتم إدراج المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة في إيضاح .20
التغيرات في المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل:
يوضح الجدول التالي تفاصيل حول التغيرات في المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل لدى المجموعة ،بما في ذلك
التغيرات النقدية وغير النقدية.

كما في  1يناير

التدفقات النقدية:

سداد مدفوعات قروض
متحصالت من قروض

40,017,159

39,767,159

)(2,600,000
3,082,841

250,000

─────────

كما في  31ديسمبر
17

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

40,500,000
════════

─────────

40,017,159
════════

إفصاحات األطراف ذات عالقة
تتضمن األطراف ذات عالقة بالمجموعة شركاتها الزميلة والمساهمين الرئيسيين والشركات الخاضعة للسيطرة
المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين بالمجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى والشركات التي
يمثلون المالكين الرئيسيين لها أو التي يمارسون عليها تأثيرا ً ملموسا ً أو سيطرة مشتركة .يتم الموافقة على سياسات
وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القائمة لدى أطراف ذات عالقة:

بيان المركز المالي المجمع
أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )7
شركة زميلة
أطراف أخرى ذات عالقة

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

6,657
121,699

4,282
121,716

─────────

─────────

3,608,035
════════

3,737,901
════════

166,216
════════

80,469
════════

100,583
137,562

104,985
163,422

128,356
════════

أرصدة مستحقة من بيع عقار استثماري (إيضاح )7
أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
شركة زميلة (إيضاح )15
بيان األرباح أو الخسائر المجمع
أتعاب إدارة
إيرادات فوائد ألرصدة مستحقة من طرف ذي عالقة

─────────

238,145
════════

125,998
════════

─────────

268,407
════════

أحكام وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة
باستثناء األرصدة المستحقة من بيع عقار استثماري (إيضاح  ،)7فإن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة
بضمان وال تحمل فائدة وتستحق السداد عند الطلب .لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات مقابل أرصدة مدينة أو دائنة
مستحقة القبض أو السداد لألطراف ذات عالقة .بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021لم تسجل المجموعة أي
مخصصات لخسائراالئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ( :2020ال شيء) .يتم إجراء هذا
التقييم خالل كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقة والسوق الذي يعمل به.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
17

إفصاحات األطراف ذات عالقة (تتمة)
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
يتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة ممن لديهم صالحية ومسؤولية
تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها ومراقبتها .كان إجمالي قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:

مكافأة موظفو اإلدارة العليا للمجموعة
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

441,395
47,163

408,133
47,163

─────────

488,558
════════

─────────

455,296
════════

أوصي مجلس إدارة الشركة األم بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  70,000دينار كويتي للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  31( 2021ديسمبر  :2020ال شيء) ،وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين.
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ربح (خسارة) السنة

إجمالي المصروفات

تكاليف تشغيل عقارات *
تكاليف موظفين **
استهالك
مصروفات إدارية
أتعاب استشارية ومهنية
تكاليف تمويل
ضرائب

إجمالي اإليرادات

إيرادات تأجير
أرباح (خسائر) تقييم من عقارات استثمارية
ربح من بيع عقارات استثمارية
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ربح من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
إيرادات توزيعات من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
أتعاب إدارة
إيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة
صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

157,385
)(42,530
────────
3,625,713
────────
)(219,634
)(898,620
)(143,483
)(137,993
)(187,907
)(59,181
)(136,992
────────
)(1,783,810
────────
1,841,903
════════

-

-

-

425,280
1,362,565
1,723,013

محلي
دينار كويتي

789,968
113,143
73,275
815,064
────────
3,672,534
────────
)(1,105,544
)(31,502
)(45,974
)(11,042
)(1,474,380
────────
)(2,668,442
────────
1,004,092
════════

-

)(84,628

2,283,402
)(337,817
20,127

دولي
دينار كويتي

789,968
113,143
230,660
815,064
)(42,530
────────
7,298,247
────────
)(1,325,178
)(898,620
)(174,985
)(183,967
)(198,949
)(1,533,561
)(136,992
────────
)(4,452,252
────────
2,845,995
════════

-

)(84,628

2,708,682
1,024,748
1,743,140

2021

المجموع
دينار كويتي
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164,049
2,447
────────
685,209
────────
)(139,221
)(581,398
)(142,820
)(103,876
)(165,709
)(49,039
)(40,119
────────
)(1,222,182
────────
)(536,973
════════

-

-

430,580
88,133
-

محلي
دينار كويتي

543,130
345,063
35,918
691,352
────────
4,038,904
────────
)(894,167
)(26,512
)(51,812
)(5,737
)(1,692,251
────────
)(2,670,479
────────
1,368,425
════════

156,497

470,060

2,421,239
)(624,355
-

دولي
دينار كويتي

543,130
345,063
199,967
691,352
2,447
────────
4,724,113
────────
)(1,033,388
)(581,398
)(169,332
)(155,688
)(171,446
)(1,741,290
)(40,119
────────
)(3,892,661
────────
831,452
════════

156,497

470,060

2,851,819
)(536,222
-

المجموع
دينار كويتي

2020

ألغراض اإلدارة ،تتركز أنشطة المجموعة في االستثمارات العقارية ضمن قطاعين رئيسين هما :محلي (الكويت) ودولي (مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية وقطر وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية) .فيما يلي معلومات حول قطاعات المجموعة:

* إن تكاليف التشغيل العقاري تتعلق بالكامل بالعقارات االستثمارية التي تولد إيرادات تأجير.
** تتضمن تكاليف الموظفين مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة الحالية.

18

معلومات القطاعات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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2

1

18

1
2

═══════
2,012,668
═══════
═══════

12,308,761

محلي
دينار كويتي

═══════
4,827,882
═══════
212,742
═══════

22,822,436

محلي
دينار كويتي

═══════
808,228
═══════
22,203,923
═══════

84,384,179

المجموع
دينار كويتي
═══════
2,820,896
═══════
22,203,923
═══════

72,075,418

دولي
دينار كويتي

═══════
44,138,710
═══════
306,706
═══════

82,770,165

105,592,601

═══════
48,966,592
═══════
519,448
═══════

 31ديسمبر 2021
دولي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

تتكون الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض من ممتلكات ومعدات والعقارات االستثمارية واالستثمار في شركات زميلة.
تتكون اإلضافات إلى موجودات غير متداولة من إضافات ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية واستثمار في شركات زميلة.

استثمار في شركات زميلة

إضافات إلى موجودات غير متداولة

إجمالي موجودات غير متداولة

إفصاحات أخرى

التزامات

إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

معلومات القطاعات (تتمة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

═══════
621,027
═══════
═══════

12,196,555

محلي
دينار كويتي

═══════
3,302,934
═══════
1,237,095
═══════

18,801,736

محلي
دينار كويتي

دولي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

═══════
1,243,410
═══════
21,981,955
═══════

71,655,927

═══════
44,097,780
═══════
444,095
═══════

81,827,623

100,629,359

═══════
1,864,437
═══════
21,981,955
═══════

83,852,482

═══════
47,400,714
═══════
1,681,190
═══════

 31ديسمبر 2020
دولي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي
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18

خدمات مقدمة في فترة زمنية معينة
خدمات مقدمة على مدار الوقت

توقيت االعتراف باإليرادات

═══════

───────

-

محلي
دينار كويتي

معلومات حول توزيع اإليرادات
يعرض الجدول التالي توزيع إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء:

معلومات القطاعات (تتمة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

113,143

39

═══════

───────

113,143

5,708
107,435

═══════

───────

5,708
107,435

 31ديسمبر 2021
دولي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

═══════

-

───────

-

محلي
دينار كويتي

345,063

═══════

───────

345,063

227,727
117,336

═══════

───────

227,727
117,336

 31ديسمبر 2020
دولي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
19

موجودات بصفة األمانة
تتكون الموجودات بصفة أمانة من عقار استثماري مدار نيابة عن العمالء .قدرت اإليرادات المحققة من الموجودات
بصفة األمانة بمبلغ  6,852دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  12,352 :2020( 2021دينار كويتي).

20

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية لدى المجموعة القروض البنكية والدائنين اآلخرين .إن الغرض الرئيسي من هذه
المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة المدينين والنقد
واألرصدة لدى البنوك التي تتحقق مباشرة من عملياتها .كما تحتفظ المجموعة باستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تراقب اإلدارة العليا للمجموعة إدارة هذه
المخاطر .يتولى مجلس إدارة الشركة األم المسؤولية الكاملة عن وضع ومراقبة إطار إدارة مخاطر المجموعة .قام
مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة مخاطر تتولى مسؤولية وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة .تقوم
اللجنة برفع التقارير بصورة منتظمة حول أنشطتها إلى مجلس اإلدارة .يتم وضع سياسات إدارة المخاطر للمجموعة
بغرض تحديد المخاطر التي تواجهها المجموعة وتحليلها ووضع الحدود المناسبة للمخاطر باإلضافة إلى السيطرة على
المخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة .يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس
التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة المتبعة
لديها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يعي فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع من هذه المخاطر ،المبينة بإيجاز أدناه.
 20.1مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أسـعار
السوق .تتكون مخاطر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخــاطر هــم :مخــاطر أسـعار الفائـدة ومخـاطر العمــالت األجنبيـة
ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم .تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق القــروض البنكيــة
والدائنين اآلخرين والنقد لدى البنك واالستثمارات في أسهم وبعض األرصدة المدينة.
إن الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخـاطر الســوق ضــمن إطــار المؤشـرات المقبولــة مــع
تحقيق أعلى قيمة من العائد.
أ) مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للتعــرض نتيجــة التغيــرات فــي
أسعار صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على المعــامالت المدرجــة بعملــة بخــالف
الدينار الكويتي .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيســية بأنشـطة
التشغيل لدى المجموعة (حيث يتم إدراج اإليرادات أو المصــروفات بعملـة أجنبيـة) وصــافي اسـتثمارات المجموعـة فــي
الشركات التابعة األجنبية.
ال تستعين المجموعة حاليا ً بمشتقات مالية إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية .تــدير المجموعــة مخــاطر العمــالت
األجنبية لديها استنادا إلى الحدود الموضوعة مــن قبــل اإلدارة والتقيــيم المســتمر للمراكـز القائمــة للمجموعــة والحركـات
الحالية والمتوقعة في أسعار صرف العمالت األجنبية .تضمن المجموعــة الحفــاظ علــى صــافي التعــرض للمخــاطر عنــد
مستوى مقبول عن طريق التعامل بعمالت ال تتقلب بصورة جوهرية مقابل الدينار الكويتي.
توضح الجداول التالية تعرض المجموعة ألسعار صرف العمالت األجنبية للموجودات و(المطلوبات) المالية النقديــة فــي
تاريخ البيانات المالية المجمعة:

دوالر أمريكي
درهم إماراتي
دينار بحريني
يورو

40

2021
المعادل
بالدينار الكويتي

2020
المعادل
بالدينار الكويتي

757,306
846,801
666,332
378,643

1,273,989
966,150
597,249
248,890
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
20

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 20.1مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)

الحساسية للعمالت األجنبية

توضح الجداول التالية تأثير التغير المحتمل بصــورة معقولـة فــي أســعار الصــرف المــذكورة أعــاله مــع االحتفــاظ بكافــة
المتغيرات األخرى ثابتة .فيما يلي التأثير على ربح المجموعة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبــات
النقدية:
التغير في سعر
صرف العمالت األجنبية

العملة
دوالر أمريكي
درهم إماراتي
دينار بحريني
يورو

+10%
+10%
+10%
+10%

التأثير على األرباح أو الخسائر
(المتعلق بالموجودات والمطلوبات
المالية النقدية)
2020
2021
دينار كويتي
دينار كويتي
75,730
84,680
66,633
37,864

127,398
96,615
59,724
24,889

ليس هناك تأثير عن الحساسية على اإليرادات الشاملة األخرى حيث إنه ليس لدى المجموعة موجــودات مصـنفة بالقيمــة العادلـة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو مصنفة كأدوات تحوط.
سيؤدي االنخفاض المكافئ في كل من العمالت المذكورة أعاله مقابل الدينار الكويتي إلى تأثير معادل وليس معاكس.
ب) مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في
أسعار الفائدة في السوق .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق بصورة رئيسية
بالقروض طويلة األجل لدى المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة .خالل السنوات  2021و ،2020كانت القروض
ذات معدل الفائدة المتغير لدى المجموعة مدرجة بالدينار الكويتي بصورة رئيسية.
تتمثل سياسة المجموعة في إدارة تكلفة الفائدة لديها عن طريق استغالل التسهيالت االئتمانية التنافسية المقدمة من
المؤسسات المالية المحلية ومراقبة التقلبات في أسعار الفائدة باستمرار.

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

فيما يلي قائمة أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل معدالت فائدة لدى المجموعة كما تم تسجيلها في تقرير مرفوع
إلى إدارة المجموعة:
أدوات ذات معدالت متغيرة
موجودات مالية
مطلوبات مالية

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

4,036,158
)(40,500,000

3,868,455
)(40,017,159

)(36,463,842
════════

)(36,148,704
════════

─────────

─────────

حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات المعدالت المتغيرة

أن التغير المحتمل بصورة معقولة في  50نقطة أساسية ( 50 :2020نقطة أساسية) في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات
المالية المجمعة قد أدى الى نقص في ربح السنة بمبلغ  182,319دينار كويتي ( 180,744 :2020دينار كويتي).
يفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى -السيما أسعار صرف العمالت األجنبية -تظل ثابتة.
ج) مخاطر أسعار األسهم
تتعرض االستثمارات في أسهم لدى المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عوامل عدم التيقن بشأن القيم
المستقبلية للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تحتفظ المجموعة باستثمارات في أسهم استراتيجية لدى شركات ذات أغراض خاصة تدعم عمليات المجموعة (إيضاح
 .)8ترى اإلدارة أن التعرض لمخاطر السوق الناتجة عن هذا النشاط مقبول في ظل الظروف التي تواجهها المجموعة.
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،قدر التعرض لمخاطر االستثمارات في أسهم غير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة
بمبلغ  8,077,815دينار كويتي ( 8,162,790 :2020دينار كويتي) .تم إدراج تحليالت الحساسية لهذه االستثمارات في
إيضاح .22
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
20

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 20.2مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تكمن طرف مقابل من الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل ،مما
يؤدي إلى خسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة من أنشطتها التشغيلية (وبصورة رئيسية من إيرادات
التأجير المستحقة) بما في ذلك النقد لدى البنوك واألدوات المالية األخرى.
تتمثل سياسة المجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة .فيما يتعلق بإيرادات التأجير المستحقة ،تقوم اإلدارة
بتقييم المستأجرين طبقا لمعايير المجموعة قبل االتفاق بشأن ترتيبات التأجير .إن مخاطر االئتمان على األرصدة لدى
البنوك محدودة نظرا ألن األطراف المقابلة تمثل مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من
قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.
إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من
الموجودات المالية:
أرصدة لدى البنوك (إيضاح )5
ودائع محددة األجل (إيضاح )6
مدينون وموجودات أخرى (إيضاح )7

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

5,201,075
428,123
6,584,192
────────
12,213,390
════════

2,345,967
429,710
4,406,157
────────
7,181,834
════════

أرصدة لدى البنوك وودائع محددة األجل

إن مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية محدودة حيث إن األطراف المقابلة تمثل
مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتمان العالمية .باإلضافة
إلى ذلك ،يخضع أصل المبالغ للودائع في البنوك المحلية (بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات الجارية) لضمانات
بنك الكويت المركزي طبقا ً للقانون رقم  30لسنة  2008بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت والذي
أصبح ساريا ً اعتبارا ً من  3نوفمبر .2008
تم قياس انخفاض قيمة األرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهراً ويعكس االستحقاقات القصيرة للتعرض للمخاطر .ترى المجموعة أن األرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل
مرتبطة بمخاطر ائتمان منخفضة استنادا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة ،وضمان بنك الكويت
المركزي للودائع المودعة لدى البنوك المحلية.

مدينو مستأجرين

تستعين المجموعة بمصفوفة مخصصات استنادا إلى معدالت التعثر السابقة الملحوظة لدى المجموعة لقياس خسائر
االئتمان المتوقعة لمديني المتسأجرين الناتجة من العمالء األفراد والتي تتضمن عدد كبير للغاية من األرصدة الصغيرة.
تفترض المجموعة االزدياد الجوهري في مخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي في حالة التأخر في سداد
المدفوعات التعاقدية ألكثر من  365يوما ً ما لم يتوفر للمجموعة معلومات مقبولة ومؤيدة تؤيد خالف ذلك .كما في تاريخ
ضا وال يتضمن
البيانات المالية المجمعة ،فإن أغلبية التعرض لمخاطر تعثر األطراف المقابلة لدى المجموعة يعتبر منخف ً
أي مبالغ متأخرة السداد .وبالتالي ،انتهت اإلدارة إلى أن خسائر االنخفاض في القيمة غير جوهرية.
كما في  31ديسمبر  ،2021قدر الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لطرف مقابل واحد بمبلغ
 3,608,035دينار كويتي ( 3,737,901 :2020دينار كويتي) ،وهو مكفول بضمان مقابل عقار استثماري مسجل باسم
المجموعة ويمكن استدعاؤه في حالة تعثر الطرف المقابل طبقا لشروط االتفاقية.

موجودات أخرى

تعتبر الموجودات األخرى مرتبطة بمخاطر تعثر منخفضة وترى اإلدارة أن األطراف المقابلة لديهم قدرة كبيرة على
الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية في المستقبل القريب .ونتيجة لذلك ،فإن تأثير تطبيق نموذج خسائر االئتمان
المتوقعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعتبر غير مادي.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
20

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 20.3مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بإنها مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي
يتم تسويتها من خالل سداد النقد أو تسليم أصل مالي آخر.
تنشأ مخاطر السيولة من إدارة المجموعة لرأس المال العامل ورسوم التمويل ومدفوعات أصل المبلغ ألدوات الدين.
إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استغالل التسهيالت البنكية .قامت
المجموعة بتقييم تركز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل الدين لديها وتوصلت إلى انخفاض معدالته .يمكن للمجموعة
الحصول على مجموعة متنوعة وكافية من مصادر التمويل.
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات المالية لدى المجموعة استنادا ً إلى التزامات السداد التعاقدية غير
المخصومة.
أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 31ديسمبر 2021
دائنون ومطلوبات أخرى (باستثناء الدفعات مقدما ً)
قروض وسلف

4,516,665

-

دائنون ومطلوبات أخرى (باستثناء الدفعات مقدما ً)
قروض وسلف

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

4,449,007

1,606,089
1,495,143

778,132
45,580,337

6,833,228
47,075,480

-
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4,063,697

43,717,298

52,297,660

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

4,449,007

43

2,579,673
1,484,024

865,109
42,852,189

7,961,447
44,336,213

───────

4,516,665

 31ديسمبر 2020

 12 - 3شهرا
دينار كويتي

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

3,101,232

46,358,469

53,908,708

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 21تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للوقت المتوقع الستردادها أو تسويتها .تــم تصــنيف موجــودات
هرا ،بصرف النظــر عـن االسـتحقاقات التعاقديــة الفعليــة
ومطلوبات المتاجرة بحيث تستحق و /أو يتم سدادها خالل  12ش ً
للمنتجات.

الموجودات
النقد والنقد المعادل
ودائع محددة األجل
مدينون وموجودات أخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 12 - 3شهرا
دينار كويتي

5,202,387
3,781,337

428,123
3,718,760

-

8,077,815
61,896,588
22,203,923
283,668

8,077,815
61,896,588
22,203,923
283,668

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

5,021,810

2,579,673
2,000,000

865,109
38,500,000

8,466,592
40,500,000

-

4,146,883

92,461,994

105,592,601

──────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

5,021,810

صافي فجوة السيولة

-

5,202,387
428,123
7,500,097

───────

8,983,724

المطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض وسلف

-

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

3,961,914

4,579,673

)(432,790

39,365,109
53,096,885

48,966,592
56,626,009

فيما يلي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات في  31ديسمبر :2020

الموجودات
النقد والنقد المعادل
ودائع محددة األجل
مدينون وموجودات أخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

شهرا
ً 12 - 3
دينار كويتي

2,367,007
1,968,743

429,710
3,848,627

-

───────

───────

───────

───────

───────

───────

4,999,334

1,606,089

778,132
40,017,159

7,383,555

4,278,337

-

92,015,272

100,629,359

40,017,159

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

4,999,334

)(663,584

44

8,162,790
61,413,721
21,981,955
456,806

8,162,790
61,413,721
21,981,955
456,806

───────

-

صافي فجوة السيولة

-

2,367,007
429,710
5,817,370

───────

4,335,750

المطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض وسلف

-

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

1,606,089

2,672,248

40,795,291
51,219,981

47,400,714
53,228,645

التقرير السنوي 91 | 2021

شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
22

قياس القيمة العادلة
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانــات الماليــة المجمعــة ضــمن
الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين كما يلي ،استنادا ً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثـل أهميــة لقيــاس القيمــة
العادلة ككل:
 المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
 المستوى  - 2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا
بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى  - 3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا.
إن تقييم أهمية أحد المدخالت المعينة يتطلب اتخاذ أحكام مع مراعاة العوامل المرتبطة باألصل أو االلتزام.
 22.1األدوات المالية
توضح الجداول التالية الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية لدى المجموعة:
قياس القيمة العادلة بواسطة

اإلجمالي

 31ديسمبر 2021
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
أسهم غير مسعرة

 31ديسمبر 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

أسهم غير مسعرة

دينار كويتي

8,077,815

══════

8,162,790

══════

أسعار معلنة في
أسواق نشطة
(المستوى )1
دينار كويتي

-

══════

-

══════

مدخالت جوهرية
ملحوظة
(المستوى )2
دينار كويتي

-

══════

-

══════

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
(المستوى ) 3
دينار كويتي

8,077,815

══════

8,162,790

══════

لم يتم إجراء أي تحويالت بين أي من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  2021أو .2020
أساليب التقييم
تستثمر المجموعة في شــركات ذات أغــراض خاصــة غيــر مســعرة فــي ســوق نشــط .ال يــتم إجــراء المعــامالت فــي هـذه
االستثمارات على أساس منتظم .تستعين المجموعة بأسلوب تقييم يستند إلى صافي قيمة الموجودات بالنسبة لهذه المراكز.
يتم تعديل صافي قيمة الموجودات لالستثمارات متى كان ذلك ضــروريًا لـتعكس اعتبــارات مثــل خصــومات الســيولة فــي
السوق والعوامل المحددة األخرى المتعلقة باالستثمارات .وبالتالي ،يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى .3
بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى ،تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة الدفترية تعــادل القيمــة العادلــة
تقريبا ً.
مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 3
يوضح الجدول التالي مطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضــمن المســتوى  3بــين بدايــة ونهايــة فتــرة
البيانات المالية المجمعة:

 31ديسمبر 2021
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر:
أسهم غير مسعرة
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في  1يناير
دينار كويتي

إجمالي
الخسائر
المسجلة في
األرباح أو
الخسائر
دينار كويتي

صافي
(المبيعات)
والمشتريات
دينار كويتي

في  31ديسمبر
دينار كويتي

8,162,790

)(84,628

)(347

8,077,815

══════
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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22

قياس القيمة العادلة (تتمة)
 22.1األدوات المالية (تتمة)
مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى ( 3تتمة)

 31ديسمبر 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر:
أسهم غير مسعرة

في  1يناير
دينار كويتي

إجمالي األرباح
المسجلة في
األرباح أو
الخسائر
دينار كويتي

صافي
(المبيعات)
والمشتريات
دينار كويتي

في  31ديسمبر
دينار كويتي

8,429,204

626,557

)(892,971

8,162,790

══════

══════

══════

══════

تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم:
يعرض الجدول التالي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى
 3من الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،إلى جانب تحليل الحساسية الكمية كما في  31ديسمبر:
مدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة

معدل الخصم لضعف التسويق

حساسية المدخالت للقيمة العادلة

المعدل
()%10 :2021
()%10 :2020

إن الزيادة (النقص) بنسبة  )%10 :2020( %10في معدل الخصم
سيؤدي إلى نقص (زيادة) القيمة العادلة بمبلغ  84,628دينار كويتي
( 1,217,227 :2020دينار كويتي).

إن معدل الخصم لضعف التسويق يمثل المبالغ التي انتهت المجموعة إلى أن المشاركين في السوق سيأخذونها في
اعتبارهم عند تسعير االستثمارات.
 22.2األدوات غير المالية
توضح الجداول التالية الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة:
قياس القيمة العادلة بواسطة

أسعار معلنة في
أسواق نشطة
(المستوى )1
دينار كويتي

اإلجمالي

 31ديسمبر 2021

دينار كويتي

عقارات استثمارية

61,896,588

-

══════

 31ديسمبر 2020
عقارات استثمارية

══════
-

61,413,721

══════

══════

مدخالت جوهرية
ملحوظة
(المستوى )2
دينار كويتي
-

══════
-

══════

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
(المستوى ) 3
دينار كويتي
61,896,588

══════

61,413,721

══════

لم يتم إجراء أي تحويالت بين أي من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  2021أو .2020
يتم اإلفصاح عن مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة للعقارات االستثمارية المصنفة ضمن المستوى  3من الجدول
الهرمي للقيمة العادلة ضمن إيضاح .9
لم تحدث أي تغيرات في أساليب التقييم خالل السنة .يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة
العادلة ضمن المستوى  3والمدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.

أسلوب التقييم

القيمة العادلة
2021
دينار كويتي

القيمة العادلة
2020
دينار كويتي

طريقة رسملة اإليرادات

35,324,353

35,633,003

طريقة المقارنة بالسوق

26,572,235

25,780,718

متوسط اإليجار (للمتر
المربع) (دينار كويتي)
معدل العائد ()%

6 to 83
1.18%-11.17%

7 – 53
1.36%-8.91%

السعر (للمتر المربع)
(دينار كويتي)

165 – 29,280

165 – 12,203

المدخالت الرئيسية غير
الملحوظة
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22

قياس القيمة العادلة (تتمة)
 22.2األدوات غير المالية (تتمة)

تحليل الحساسية

إن معدالت الزيادة (النقص) الجوهرية في متوسط اإليجار للمتر المربع ومعدل العائد وسعر المتر المربع فقط سيؤدي
إلى ارتفاع (انخفاض) جوهري في القيمة العادلة للعقارات.
يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات األكثر الجوهرية التي يستند إليها تقييم العقارات
االستثمارية.
التغيرات في افتراضات التقييم

متوسط اإليجار
معدل العائد
سعر المتر المربع
23

+/- 5%
 +/- 50نقطة أساسية
+/- 5%

التأثير على ربح السنة
2020
2021
دينار كويتي
دينار كويتي
1,766,218
11,615,223
6,877,288

1,781,650
4,924,828
6,890,967

إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال
التي تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات
المخاطر للموجودات األساسية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات
األرباح إلى المساهمين أو إجراءات المعامالت على أسهم الخزينة أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض
الديون.
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائدا ً صافي
الدين .تدرج المجموعة القروض والسلف ذات معدالت فائدة ضمن صافي الدين ناقصا ً النقد والنقد المعادل .لغرض إدارة
رأسمال المجموعة ،يتضمن رأس المال بنود رأس المال المصدر وعالوة إصدار أسهم وكافة احتياطيات حقوق الملكية
األخرى.
2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

قروض وسلف ذات معدالت فائدة
ناقصا :النقد والنقد المعادل
صا :ودائع محددة األجل
اق ً

40,500,000
)(5,202,387
)(428,123

40,017,159
)(2,367,007
)(429,710

صافي الدين
رأس المال

34,869,490
56,626,009

رأس المال وصافي الدين

91,495,499

معدل اإلقراض

38.1%

 | 94التقرير السنوي 2021

47

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

37,220,442
53,228,645
90,449,087
41.2%
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24

التزامات ومطلوبات محتملة

التزامات رأسمالية

كما في  31ديسمبر  ،2021كان لدى المجموعة عقود إنشاءات جارية مع أطراف أخرى وبالتالي فهي ملتزمة
بمصروفات رأسمالية مستقبلية تتعلق بالعقارات االستثمارية قيد التطوير بمبلغ  519,448دينار كويتي (:2020
 1,681,190دينار كويتي) .ليس هناك أي التزامات تعاقدية تتعلق بالعقارات االستثمارية المكتملة.

التزامات عقود تأجير تشغيلي – المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود تأجير تشغيلي لمحفظة عقارات استثمارية .تتراوح مدة عقود التأجير هذه ما بين سنة إلى سنتين
وتتضمن شروطا ً تنص على التقييم الدوري المستمر لرسوم التأجير طبقا ً للشروط السائدة في السوق.
فيما يلي الحد األدنى من مديني التأجير طبقا لعقود التأجير التشغيلي كما في  31ديسمبر:

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ليس أكثر من  5سنوات

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,871,302
1,759,323
───────
3,630,625
═══════

1,895,137
1,739,386
───────
3,634,523
═══════

احتمالية مطالبات قانونية

تعمل المجموعة في قطاع العقارات وهي عرضة للنزاعات القانونية مع المستأجرين ضمن سياق األعمال العادي .ال
ترى اإلدارة أن هذه اإلجراءات القانونية سيكون لها تأثير مادي على النتائج والمركز المالي للمجموعة.

مطلوبات محتملة:

خطابات ضمان

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

411,845
═══════

1,948,460
═══════

لدى المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بضمان بنكي ناتج ضمن سياق األعمال العادي وليس من المتوقع ان ينشأ عنه أي
مطلوبات مادية .إن الودائع محددة األجل بمبلغ  428,123دينار كويتي ( 429,710 :2020دينار كويتي) مقيدة مقابل
خطابات ضمان مقدمة إلى المجموعة من البنك الخاص بها (إيضاح .)6
 25تأثير تفشي كوفيد19
شهدت جائحة فيروس كرورونا (كوفيد )19-التي بدأت في االنتشار بحلول بداية سنة  2020زيادة في عدد الحاالت في
معظم البالد في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك دولة الكويت وكان لها تأثير على معظم األعمال التجارية واألنشطة
االقتصادية .كما في  31ديسمبر  ،2021استمرت جائحة كوفيد  19-في االنتشار مما أدى إلى حدوث أزمة صحية
وإنسانية غير مسبوقة كما أدت اإلجراءات الالزمة الحتواء الفيروس إلى انخفاض اقتصادي.
كان إلجراءات إبطاء انتشار فيروس كوفيد 19-تأثير كبير على االقتصاد العالمي .حيث فرضت الحكومات في جميع
أنحاء العالم حظ ًرا على السفر وإجراءات حجر صحي صارمة ،وتتعامل الشركات مع اإليرادات المفقودة وسالسل
التوريد المعطلة .وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاف الكامل لألعمال ،كان التخفيف تدريجيًا .أدت جائحة كوفيد19-
أيضًا إلى حدوث تقلبات كبيرة في أسواق المال ونتيجة لذلك ،أعلنت الحكومة عن اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة المالية
للقطاع الخاص.
في ضوء كوفيد  ،19-قامت المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أية تعديالت أو تغييرات في
األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر وتم تسجيل نتائج التقييم في البيانات المالية المجمعة .فيما يلي االفتراضات األساسية
حول مصادر التقديرات المستقبلية والمصادر األساسية األخرى التي قد يكون لها مخاطر جوهرية تؤدي إلى تعديالت
مادية على البيانات المالية المجمعة.
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شركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 25تأثير تفشي كوفيد( 19تتمة)

مدينو مستأجرين ومدينون آخرون

توجب على المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة .كانت تتعلق
هذه بشكل أساسي بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ،حيث أن
التصنيف المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج إلى المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يستمر بها
بها تأثير تفشي فيروس كوفيد 19-والتأثيرات المتعلقة به على أنواع مختلفة من العمالء (أي من خالل شروط تمديد سداد
المدينين التجاريين أو باتباع إرشادات محددة صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجار أو المدفوعات األخرى).
ستستمر المجموعة في تقييم تأثير الجائحة مع توفر بيانات أكثر تأكيدا ً وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب إجراء أي تعديل
على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات المالية المجمعة الالحقة.

الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية واالستثمار في شركات زميلة (الموجودات غير المالية)

كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية في
تحديد المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل
المعلومات المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ البيانات
المالية المجمعة .ومع ذلك ،ال تزال األسواق متقلبة كما ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.
تقر المجموعة بأن بعض المواقع الجغرافية والقطاعات التي تقع بها هذه الموجودات قد تأثرت سلبا ،ومع استمرار عدم
استقرار الوضع ،ستراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم هذه
الموجودات غير المالية عند حدوثها.

القيمة العادلة لألوراق المالية

تستمر حاالت عدم التيقن الناتجة عن كوفيد  19-في التطور مما تتطلب من المجموعة إجراء تقييم للمدخالت
واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية .قامت المجموعة بتحديد القيمة العادلة ألوراقها المالية
استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة في السوق فيما يتعلق باالستثمارات ذات الصلة وتسجيل التأثير في البيانات المالية
المجمعة.
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