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إجتمــاع  يف  بكــم  أرحــب  أن  اإلدارة  جملــس  وأعضــاء  يســعدين 
اجلمعيــة العموميــة العامــة لشــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة 
)ش.م.ك.ع(، وأقــدم لكــم التقريــر الســنوي للســنة املاليــة متضمنــً 

.2015 ديســمرب   31 يف  املنتهيــة  للســنة  املاليــة  البيانــات 

إســتطاعت الشــركة أن حتافــظ علــى مكانتهــا يف طليعــة الشــركات 
املتميــز  املــايل  أدائهــا  خــال  مــن  الكويــت  دولــة  يف  العقاريــة 
بإســراتيجيتها  وإلتزامهــا  أصولهــا  وجــودة  بأغراضهــا  وإلتزامهــا 
ــن  ــم م ــك بالرغ ــة وذل ــا العقاري ــر أصوله ــز وتطوي ــى تعزي ــة عل القائم
التحديــات التــي تواجههــا املنطقــة وخاصــة خــال النصــف األخــري 

مــن العــام 2015. 

ــزام الشــركة باألحــكام  ــً علــى ضمــان إلت وتعمــل إدارة الشــركة حالي
هيئــة  عــن  الصــادرة  والتعليمــات  التنفيذيــة  واللوائــح  والقوانــني 
تنــص  والتــي  الشــركات  حوكمــة  متطلبــات  ومنهــا  املــال  أســواق 
علــى وجــود هيــكل متــوازن جمللــس اإلدارة يتضمــن أعضــاء غــري 

ومســتقلني. تنفيذيــني 

ــة  ــام فرص ــي ،  إمت ــتوى العامل ــى املس ــام 2015 عل ــازات ع ــرز إجن أب
اســتثمارية جديــدة يف ســوق العقــار الربيطــاين وحتديــدا مدينــة 
لنــدن، عــرب متلــك مبنــى ســكني لتجديــده وإعــادة تأهيلــه وطرحــة 
للبيــع كوحــدات ســكنية، كذلــك متلــك مبنــى يف إحــدى األحيــاء 
تقســيمه  ســيتم  حيــث  باريــس  الفرنســية  العاصمــة  مــن  الراقيــة 
إىل وحــدات قابلــة للبيــع . أمــا علــى املســتوى اإلقليمــي ، فقــد 
 - الســيف  منطقــة  يف  الســكني  اليــال  مشــروع  بتطويــر  البــدء  مت 
البحريــن والــذي يتكــون مــن مبنيــني ســكنيني مبســاحة بنــاء إجماليــة 
ــراكة يف  ــبة الش ــك زادت نس ــً. كذل ــع تقريب ــر مرب ــدر بـــ 91٫100 م تق
شــركة فريســت العقاريــة يف مملكــة البحريــن ، ملــا توعــد بــه مــن 
إســتثمارات وعوائــد جمزيــة يف الســنوات القادمــة. امــا يف دولــة 
علــي  جبــل  مشــروع  إجنــاز  مت  فقــد  املتحــدة  العربيــة  االمــارات 
الســكني، خمصــص لســكن العمــال . بينمــا اليــزال العمــل جاريــا يف 
ــذي  ــي ، وال ــل عل ــة جب ــال يف منطق ــكن العم ــبنوك لس ــروع الس مش
مــن املتوقــع اإلنتهــاء منــه يف النصــف الثــاين مــن عــام 2016. كمــا 
بــدأت الشــركة بتطويــر مشــروع بــرج ســكني وجتــاري يف منطقــة 
اجلــداف بإمــارة دبــي مبســاحة بنــاء إجماليــة تقــدر بـــ 21٫000 مــر 

ــً.   ــع تقريب مرب

أمــا علــى صعيــد املركــز املــايل للشــركة فقــد بلغــت أصــول الشــركة 
97٫6 مليــون دينــار كويتــي يف نهايــة عــام 2015 مقارنــة بـــ 105٫4 
 )%8( بإنخفــاض  أي   ،2014 عــام  نهايــة  يف  كويتــي  دينــار  مليــون 
نتيجــة قيــام الشــركة بتســديد 9 مليــون دينــار كويتــي ألحــد البنــوك 
احملليــة فيمــا بلغــت حقــوق املســاهمني 57 مليــون دينــار كويتــي 

مقارنــة بـــ 55٫5 مليــون دينــار كويتــي عــام 2014 أي بنمــو قــدره %3.
إن اإلداء املــايل للشــركة خــال عــام 2015 كان إيجابيــً  فقــد بلــغ 
ــة  ــة 2015 مقارن ــون د.ك يف نهاي ــركة 10٫3 ملي ــرادات الش ــل إي جمم
بذلــك  حمققــني   2014 عــام  يف  هــي  كمــا  د.ك  مليــون   6٫3 مــع 
رقــم مــزدوج يف نســبة النمــو واألربــاح أي بزيــادة قدرهــا 63% مــن 
العــام 2014، بينمــا إرتفعــت املصاريــف وتكاليــف التشــغيل األخــرى 
واخملصصــات مــن 4٫8 مليــون دينــار كويتــي يف عــام 2014 إىل 6٫9 
مليــون دينــار كويتــي يف نهايــة عــام 2015 أي بزيــادة قدرهــا %44 
ممــا نتــج عنــه إرتفــاع صــايف الربــح للشــركة إىل 3٫1 مليــون د.ك يف 
ــو  ــام 2014 أي بنم ــي ع ــار كويت ــون دين ــة بـــ 1٫5 ملي ــام 2015 مقارن ع

.%103

ــركة  ــس إدارة الش ــى جمل ــد أوص ــدة، فق ــج اجلي ــذه النتائ ــة له  نتيج
للســهم  فلــوس   5 بواقــع  املســاهمني  علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع 
بتاريــخ  الشــركة  أســهم  ملالكــي  وذلــك   )%5 مبعــدل  )أي  الواحــد 
ملوافقــة  تخضــع  توصيــة  وهــي  املوقــرة  جمعيتكــم  إنعقــاد 

اخملتصــة. واجلهــات  للشــركة  العموميــة  اجلمعيــة 
عــام،  بشــكل  إيجابيــه  القادمــة  لألعــوام  املســتقبلية  رؤيتنــا  إن 
الصعيــد  علــى  املتوازنــة  اإلســتثمارية  بسياســتنا  مدعومــة 
اإلســتثمار العقــاري اجلغــرايف والنوعــي مــن أجــل حتقيــق أفضــل 

املمكنــة. اخملاطــر  بأقــل  العوائــد 

السادة و السيدات مساهمي شركة إجنازات:
واللجنــة  اإلدارة  جملــس  ألعضــاء  أتقــدم  أن  اخلتــام  يف  أود 
ــكر  ــركة بالش ــني بالش ــع العامل ــة وجلمي ــة واإلدارة التنفيذي التنفيذي
كمــا  امللموســة.  وجهودهــم  الفاعلــة  مشــاركتهم  علــى  اجلزيــل 
أتقــدم بإســمي وبإســم أعضــاء جملــس اإلدارة و كافــة العاملــني يف 
ــى  ــرام عل ــاهمينا الك ــان ملس ــم االمتن ــكر و عظي ــل الش ــركة بجزي الش
ثقتهــم الغاليــة و دعمهــم املتواصــل األمــر الــذي يحفزنــا و يدفعنــا 

دائمــا لتقــدمي املزيــد مــن االجنــازات املميــزة.
والسام عليكم ورحمة اهلل و بركاته،،،

فيصل فهد الشايع
رئيس جملس األدارة

شركة إجنازات للتنمية العقارية
حضرات السادة مساهمي
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مشاريع الشركة
املقدمة 

ممــا الشــك فيــه أن مســرية النجــاح التــي انتهجتهــا شــركة اجنــازات ، مل تكــن وليــدة  الصدفــة  ، وإمنــا كانــت نتــاج عمــل مضنــي والتــزام 
باســراتيجية مدروســة واصلــت الشــركة العمــل بهــا بغايــة الوصــول إىل أهدافهــا املنشــودة ، وبالرغــم مــن حتديــات عــدة  مــرت علــى ســوق 
االســتثمار العقــاري ، كانــت خارجــة عــن إرادة اجلميــع ســواء لتغيــريات سياســية أو اقتصاديــة علــى املســتوى العاملــي أو االقليمــي ، تابعــت 
الشــركة مســريتها لتحقيــق األهــداف التــي اعتمدتهــا منــذ إعــادة هيكلــة أصولهــا يف عــام 2012 ، وباشــرت سياســة العمــل الــدؤوب مــن خــال 
ــري  ــول الغ ــل األص ــة إىل حتوي ــل ، باإلضاف ــدرة للدخ ــة وامل ــول املربح ــتثمار يف األص ــى االس ــدة عل ــغيلية املعتم ــات التش ــر العملي تطوي
مــدرة للدخــل إىل أصــول تشــغيلية مــدرة للدخــل ممــا يســاهم بدعــم غريهــا مــن األصــول . كمــا أن الشــركة حرصــت علــى إضفــاء مميــزات 
ــركة  ــوء الش ــهولة أن تتب ــن بالس ــة . ومل يك ــول الثابت ــى األص ــل عل ــن الدخ ــد م ــود مبزي ــا ويع ــن قيمته ــزز م ــا يع ــة مم ــول القائم ــرة لألص مبتك
الريــادة يف ســوق العقــار االســتثماري الــذي يشــهد تنافــس كبــري يف ظــل التذبذبــات والتحديــات احمليطــة بــه ،  دون االســتمرار يف تطبيــق 
إســراتيجيتها التوســعية لانفتــاح علــى أســواق جديــدة إقليميــا وعامليــا ، خاصــة األســواق الواعــدة والناميــة وتلــك األســواق التــي بــدأت 
بالتعــايف بعــد تداعيــات األزمــة االقتصاديــة ، لتحقــق بعــدا اســراتيجيا وحتــرز عامــات جنــاح فارقــة تــؤدي للتــوازن املنشــود بــني املشــاريع 
ــاريع  ــن مش ــاة م ــة منتق ــك يف جمموع ــى ذل ــراتيجية. يتجل ــع االس ــي ذات املواق ــرة  باألراض ــر واملتاج ــاريع التطوي ــل ومش ــدرة للدخ امل
الشــركة اإلســتثمارية والتطويريــة علــى املســتويات كافــة احملليــة منهــا واإلقليميــة والعامليــة، نتناولهــا بالتفصيــل يف األقســام التاليــة .

الكويت  
بالرغــم مــن انفــراد ســوق الكويــت بأصــل واحــد مــدر للدخــل مــن إجمــايل قائمــة أصــول الشــركة التشــغيلية ، إال أن شــركة إجنــازات تســعى 
باســتمرار إىل االســتثمار يف الســوق احمللــي . حيــث تضمنــت سياســة الشــركة املســتقبلية،  باإلضافــة إىل جمموعــة اخلدمــات العقاريــة 
التــي توفرهــا الشــركة والتــي تشــمل خدمــات البيــع واملتاجــرة يف األراضــي وتطويرهــا وإدارة املشــاريع تعمــل الشــركة جاهــدة علــى تعزيــز 

تواجدهــا يف الســوق احمللــي يف حــال توفــر الفــرص املناســبة التــي تتوافــق مــع العائــد املؤمــول طبقــً إلســراتيجية الشــركة.

مبنى الضجيج 

يقــع مبنــى الضجيــج يف منطقــة الفروانيــة وقــد مت شــراؤه ليشــكل أحــد روافــد الدخــل بالنســبة لشــركة إجنــازات، فضــًا عمــا يســهم بــه 
مــن تعزيــز إســراتيجية الشــركة الراميــة إىل التوســع حمليــً الســيما يف املشــاريع ذات العوائــد املنتظمــة. وتبلــغ املســاحة املؤجــرة فيــه 

حاليــً حــوايل 10٫634 مــر مربــع، وهــو مســتغل بالكامــل مــن خــال عقــود حكوميــة طويلــة األجــل. 
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دول جملس التعاون اخلليجي
 تســعى الشــركة لالتــزام بإســراتيجتها التوســعية الراميــة إىل حتقيــق التنــوع علــى املســتوى اجلغــرايف والنوعــي إقليميــا وعامليــا،  لــذا 
اســتمرت  يف نهــج السياســة التوســعية لتشــمل دول اجلــوار اخلليجيــة وتشــارك بقــوة يف التطــور العمــراين واالســتثماري يف هــذه الــدول 
متحديــة كافــة الظــروف التــي ترمــي بظالهــا علــى املنطقــة . حيــث قامــت الشــركة بتعزيــز أصــول  مشــاريعها باألســواق اخلليجيــة التــي 
تعافــت مؤخــرا كمــا هــو احلــال مبملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، بينمــا مت التخــارج مــن بعــض االســتثمارات الغــري مــدرة 
يف قطــر . والزالــت الشــركة تواصــل مســرية التحــدي بابتــكار أنســب الطــرق لانتفــاع مــن بعــض األصــول القائمــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وحتويلهــا إىل أصــول مــدرة للدخــل. ممــا يخلــق املزيــد مــن الفــرص العقاريــة اجملديــة لضمــان توفــري قيمــة مضافــة للشــركة 

ومســاهميها.

مملكة البحرين 
 ظهــرت بــوادر االســتقرار يف مملكــة البحريــن وبــدأت األمــور تســري علــى ســابق عهدهــا. واســتطاعت اململكــة املضــي قدمــً بخطتهــا 
اإلقتصاديــة مــن خــال العمــل علــى الطــرق الرئيســية وأعمــال البنيــة التحتيــة وذلــك ينعكــس موجبــً علــى البيئــة اإلســتثمارية وباألخــص يف 
القطــاع العقــاري. أمــا علــى صعيــد أصــول الشــركة، متكنــت الشــركة مــن جتــاوز كافــة املعوقــات ومت تأجــري كل املشــاريع بأســعار تنافســية. 

شركة الداو العقارية

ــر  ــتثمار والتطوي ــدف االس ــك به ــازات، وذل ــركة إجن ــل لش ــة بالكام ــة مملوك ــركة بحريني ــام 1999 كش ــة يف ع ــداو العقاري ــركة ال ــيس ش مت تأس
واملتاجــرة يف القطــاع العقــاري يف مملكــة البحريــن. وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج طيبــة عــرب عدد من صفقــات البيع والشــراء.  
كمــا عــززت قائمــة أصولهــا املــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع خمــازن ومســتودعات يف مشــروع مرســى البحريــن اإلســتثماري.  كمــا وال 

تــزال الشــركة متتلــك عــدة أراضــي يف مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

شركة اليال العقارية

تـــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي مــع شــركة فريســت العقاريــة يف مملكــة البحريــن. وقامــت هــذه الشــركة باإلنتهــاء مــن تطويــر بــرج 
اليــال رزدنــس يف عــام 2014. وتنــوي الشــركة بتطويــر أكــرب مشــاريعها يف منطقــة الســيف مبملكــة البحريــن علــى أن تبــدأ بتطويــر املشــروع 

خــال الربــع األول مــن عــام 2016.

)AL YAL RESIDENCE TOWER ( اليال رزدنس تاور

العقاريــة  ذات صلــة أرض  الشــركات  الشــركة باملشــاركة املتســاوية مــع إحــدى  خصصــت 
مبســاحة 1.553 مــر مربــع مبنطقــة الســيف لبنــاء بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن 25 طابقــا 
مبســاحة إجماليــة تبلــغ 19.178 مــر مربــع. يضــم املشــروع 130 وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل 
باإلضافــة إىل مطعــم وصالــة ألعــاب  وحمــام ســباحة. ويقــع املشــروع يف احــد اهــم املواقــع 
ــع  ــنر و جمم ــتي س ــع الس ــن جمم ــار م ــة امت ــد بضع ــى بع ــيف وعل ــة الس ــه يف منطق احليوي
الســيف التجاريــني كمــا وأنــه مطــل علــى البحــر. مت اإلنتهــاء مــن بنــاء الــربج يف شــهر أغســطس 

مــن عــام 2014 واملشــروع مؤجــر بالكامــل.



7التقرير السنوي 2015 www.injazzat.com

مشروع  اليال السكني 

تقــوم شــركة اليــال العقاريــة بتطويــر أكــرب مشــروع لهــا يف مملكــة البحريــن وهــو عبــارة عــن مبنيــني ســكنيني يتوســطهم جممــع جتــاري علــى 
أرض مســاحتها 6.530 مــر مربــع. وتنــوي الشــركة بيــع  الوحــدات يف أحــد الربجيــني واإلحتفــاظ باآلخــر وتأثيثــه بالكامــل وذلــك حتــى 

يتســنى للشــركة تأجــريه علــى املــدى الطويــل.

شركة فريست العقارية

ــع  ــاوية م ــص متس ــن وبحص ــة البحري ــة يف مملك ــت العقاري ــركة فريس ــيس ش ــام 2002 بتأس ــة يف ع ــة العقاري ــازات للتنمي ــركة إجن ــت ش قام
شــريك بحرينــي ذو خــربة عريقــة يف قطاعــي اإلنشــاء والعقــار وذلــك بغــرض بنــاء وتطويــر اجملمعــات الســكنية. ويف عــام 2005 مت إعــادة 
ــول  ــة لدخ ــة الفرص ــا وإتاح ــدة إليه ــول اجلدي ــض األص ــة بع ــك بإضاف ــي وذل ــار بحرين ــون دين ــمالها إىل 30 ملي ــادة رأس ــركة وزي ــة الش هيكل
ــع  ــي تتمت ــل والت ــدرة للدخ ــة امل ــا احلالي ــودة وأداء أصوله ــى ج ــة عل ــة احملافظ ــت العقاري ــركة فريس ــت ش ــد واصل ــدد. وق ــاهمني ج مس
بنســبة إشــغال عاليــة، إىل جانــب مواصلــة اإلســتثمار يف مشــاريع مســتقبلية واعــدة مســتفيدة ممــا حتتفــظ بــه مــن أراضــي وأصــول قابلــة 
للتطويــر يف مواقــع متميــزة ذات بعــد اســراتيجي، كمــا تقــوم الشــركة حاليــً بإعــداد الدراســات إلقامــة مشــروع ســكني آخــر علــى إحــدى 

القطــع اململوكــة للشــركة يف منطقــة الســيف.



اإلمارات العربية املتحدة
ــي أن  ــوق االمارات ــتطاع الس ــث اس ــي ، حي ــارة دب ــص يف إم ــتثمار وباألخ ــرص االس ــا لف ــتقرارا وجذب ــدول اس ــر ال ــن أك ــارات م ــة اإلم ــد دول  تع
يحافــظ علــى ثباتــه ومكتســباته أكــر مــن أقرانــه يف املنطقــة اخلليجيــة والعربيــة ، ومضــى قدمــا يف خطــة التعمــري والتطويــر. خاصــة أن 
الدولــة ملتزمــة بإســتضافة عــدد مــن الفعاليــات العامليــة والتــي اختــريت لهــا فضــًا عــن دول املنطقــة ، ومنهــا "اكســبو 2020"  مبــا يعــد 
مبســتقبل زاهــر ويبشــر بخلــق بيئــة تنافســية تأتــي مبزيــد مــن فــرص االســتثمار والتطويــر العقــاري. ويفتــح العديــد مــن اآلفــاق لصفقــات تعــود 
بالنفــع واالزدهــار علــى املنطقــة بأكملهــا ، لــذا حرصــت الشــركة علــى االســتمرار يف تطويــر وتنويــع مصــادر الدخــل وتوزيــع اخملاطــر يف 

الســوق اإلماراتــي ، وذلــك مــن خــال متلــك العديــد مــن األراضــي واملشــاريع يف مناطــق خمتلفــة بإمــارة دبــي وأبوظبــي. 

DUNES VILLAGE جممع دبي لالستثمار  

ــز الســكنية  يف جممــع دبــي لإلســتثمار، ويتكــون كل مبنــى مــن 52  قامــت الشــركة مبرحلــة ســابقة بشــراء مبنيــني ســكنيني يف قريــة ديون
ــل. ــن بالكام ــني مؤجري ــارة إىل أن املبني ــدر اإلش ــا وجت ــع. كم ــدم مرب ــا 108٫298 ق ــاحة قدره ــون مس ــكنية يغط ــقة س ش
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مشروع اجلداف 

ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــداف والت ــة اجل ــا يف منطق ــة له ــع اململوك ــد القط ــى أح ــكني عل ــرج س ــر ب ــدء بتطوي ــركه بالب ــت الش قام
منطقــة األعمــال التجاريــة ومطــار دبــي. علــى أن يتكــون املشــروع مــن دور ارضــي و عــدد 12 طابــق و عــدد 3 ســرداب ويحتــوي 

علــى 100 وحــدة ســكنية.

 )I( مشروع القوز السكني

يقــع مشــروع القــوز  لســكن العمــال يف إمــارة دبــي علــى أرض تبلــغ مســاحتها 100٫136 قــدم مربــع، ومبســاحة بنــاء إجماليــة 
تبلــغ حــوايل 227٫000 قــدم مربــع. ويتكــون املشــروع مــن مبنيــني لســكن العمــال، ويوفــر 620 غرفــة باإلضافــة إىل مكاتــب 

ــة. ــركات الكويتي ــدى الش ــع إح ــاركة م ــركة 50% مش ــك الش ــة. ومتتل ــات جتاري وحم

 )II( مشروع القوز السكني

ــغ  ــني تبل ــع، يف ح ــدم مرب ــوايل 50٫051 ق ــغ ح ــاحة أرض تبل ــى مس ــال )II( عل ــكن العم ــوز لس ــروع الق ــر مش ــركة بتطوي ــت الش قام
املســاحة اإلجماليــة للبنــاء حــوايل 106٫759 قــدم مربــع، ويتكــون املشــروع مــن 310 غرفــة باإلضافــة إىل مكاتب وحمــات جتارية. 

مشروع احمليصنة 

يقــع هــذا املشــروع يف منطقــة احمليصنــة يف امــاره دبــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويغطــي مســاحة تبلــغ 
ــروع  ــذا املش ــراء ه ــركة بش ــت الش ــد قام ــة. وق ــى 397 غرف ــوي عل ــني ويحت ــن طابق ــون م ــث يتك ــع، حي ــدم مرب ــوايل 56٫914 ق ح

ــن. ــة البحري ــة - مملك ــت العقاري ــركة فريس ــع ش ــة م باملناصف
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)I( مشروع جبل علي

قامــت الشــركة يف نهايــة عــام 2015 بتشــييد مشــروع ســكن عمــال يحتــوي علــى 248 غرفــة مبســاحة بنــاء إجمالية تبلــغ 77٫333 
قــدم مربــع ويقــع املشــروع يف منطقــة جبــل علــي - إمــارة دبــي.

)II( مشروع جبل علي

ــت   ــي متلك ــه والت ــنبوك العقاري ــركه الس ــهم ش ــك اس ــني بتمل ــراتيجيني وحملي ــتثمرين اس ــع مس ــاركة م ــركة وباملش ــت الش قام
ــا   ــرض تطويره ــك  بغ ــع، وذل ــدم مرب ــغ 41٫980 ق ــة تبل ــاحة إجمالي ــي، مبس ــاره دب ــي - ام ــل عل ــة جب ــي أرض يف منطق قطعت
لتصبــح مشــروع ســكن عمــال مبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ حــوايل 159٫000 قــدم مربــع علــى أن يوفــر املشــروع 380 غرفــة. وقــد 

مت البــدء بتشــييد املشــروع يف الربــع الثــاين مــن هــذا العــام ومــن املتوقــع اإلنتهــاء منــه يف عــام 2016.

شركة الربشاء العقارية

 متلــك شــركه الربشــاء العقاريــه عقــار الربشــاء بوتيــك يف إمــارة دبــي - مبنطقــة الربشــاء علــى أرض تبلــغ مســاحتها 34٫675 
قــدم مربــع ومبســاحة بنــاء إجماليــة حــوايل 300٫000 قــدم مربــع، ويتكــون املشــروع مــن 6 طوابــق مكتبيــة باإلضافــة إىل طابــق 
ــع  ــركه م ــرة يف الش ــه مؤث ــك حص ــركة متتل ــأن الش ــً ب ــل . علم ــروع بالكام ــري املش ــد مت تأج ــرداب وق ــدد 3 س ــاري و ع ــي جت أرض

مســتثمرين اخريــن.
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الصعيد العاملي
أمــا علــى الصعيــد الــدويل فقــد تنوعــت إســتثمارات شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة يف عــدد مــن الــدول األوروبيــة وأمريــكا 
الشــمالية وذلــك إمــا باالســتثمار املباشــر يف أراض ومشــاريع حتــت التطويــر أو يف االســتثمار غــري املباشــر يف صناديــق عقاريــة 

، حيــث عهــدت بعمليــة إدارة هــذه االســتثمارات إىل شــركاء ذوي خــربة ودرايــة يف إدارة األصــول العقاريــة.

فرنسا
صندوق ألفا لإلجارة 

ــدف  ــارة" به ــا لإلج ــدوق ألف ــو "صن ــامية وه ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــق م ــاري يتف ــدوق عق ــرح صن ــيس وط ــركة بتأس ــت الش قام
االســتثمار يف قطــاع األبنيــة املكتبيــة واخملــازن ذات العوائــد اجملزيــة يف املــدن الفرنســية الواقعــة بــني العاصمــة الفرنســية 

باريــس يف الشــمال ومرســيليا يف اجلنــوب الشــرقي وقــد باشــرت إدارة الصنــدوق بتســييل أصولــه وبيــع أربــع أصــول.

مبنى مالكوف - فرنسا

يف  ســكني  مشــروع  يف  باإلســتثمار  الشــركة  قامــت 
ــد  ــد يف أح ــس و بالتحدي ــية باري ــة الفرنس ــب العاصم قل
 .)District 16( األحيــاء الراقيــة يف العاصمــة باريــس
يتكــون املشــروع مــن مبنــى ســكني يحتــوي علــى 18 
وحــدة ســكنية  و بتطلــع املســتثمرون إىل زيــادة عــدد 
إعــادة  طريــق  عــن  وحــدة   59 إىل  الســكنية  الوحــدات 

ترميــم املبنــى مــن الداخــل ومــن ثــم بيعهــا.
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الواليات املتحدة األمريكية
جيفرسون 399، بارسيباين

متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة يف مبنــى مكاتــب يف منطقــة بارســيباين - واليــة نيوجريســي األمريكيــة ويغطــي املبنــى 
مســاحة 206٫115 قــدم مربــع، حيــث أن املشــروع مؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل ممــا يعمــل علــى خلــق تدفقــات نقديــة 

ــركة.  ــتقرة للش مس

أملانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي

ــع  ــي تق ــربغ والت ــة دويس ــد يف مدين ــة وبالتحدي ــا اإلحتادي ــة أملاني ــب يف جمهوري ــى مكات ــتثمار يف مبن ــركة باإلس ــت الش قام
داخــل حمافظــة دوســيلدورف، تعتــرب مدينــة دويســربغ مــن املراكــز املهمــة يف جمــال جتــارة وإنتــاج الصلــب يف العــامل كمــا 

ــا واكربهــا. ــز املدينــة مبينائهــا النهــري املســمى دويســبورت وهــو األهــم يف أوروب تتمي

ويتكــون املبنــى مــن 8 أدوار باإلضافــة إىل دوريــن ســرداب ملواقــف الســيارات ومبســاحة كليــة تبلــغ 20٫245 مــر مربــع. واملبنــى 
مؤجــر بالكامــل لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل املــدى وبعوائــد دوريــة ثابتــة.
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أمريكا الشمالية - كندا 
حمفظة سكن الطالب- مدينة مونرتيـال كندا

ــاب يف  ــكن الط ــاين لس ــتثمار يف مب ــة لإلس ــركة يف حمفظ ــاهم الش تس
Beamont Part� )مدينــة مونريـــال الكنديــة وذلــك باملشــاركة مــع شــركة 
ــً علــى مبنيــان مت حتويلهمــا  ners( السويســرية حتتــوي احملفظــة حالي
 McGill جامعــة  مــن   بالقــرب  يقــع  كاهــا  الطــاب  لســكن  مبــاين  إىل 

.Concordia وجامعــة 
 

مشاريع أخرى
متتلك الشركة مشاريع أخرى يف دور التخارج ومتوقع تنعكس نتائجها يف السنة املالية القادمة.

برستون كريك 

ــً  ــل تقريب ــر بالكام ــه مؤج ــث أن ــو حي ــة بان ــاس - مدين ــة تكس ــع يف والي ــاري الواق ــع جت ــرة يف جمم ــة مؤث ــركة حص ــك الش متتل
ــام 2014. ــن ع ــدءًا م ــل ب ــدرة للدخ ــول امل ــن األص ــن ضم ــرب م ويعت
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أداء  السوق االقتصادي احمللي

ميــر االقتصــاد الكويتــي بحقبــة مــن أداء ضعيــف، ويــزداد ضعفــً، وفقــً لوحــدة معلومــات جملــة »اإليكونومســت«، فبعــد أداء موجــب 
ــع أن  ــن املتوق ــام 2014، وم ــدل -1٫6% يف ع ــاش ومبع ــدأ باإلنكم ــام 2013، ب ــايل يف ع ــي اإلجم ــه احملل ــدود 1٫1% لناجت ــف وبح وضعي
يبلــغ معــدل انكماشــه نحــو   -2٫1% يف عــام 2015، ومــن املتوقــع أن يبــدأ منــوًا موجبــً بحــدود 1٫4% يف عــام 2016، وإن بــات ذلــك النمــو 
ــعار  ــت أس ــه بلغ ــام 2013 وخال ــن ع ــف األداء ع ــري ضع ــب تفس ــا يصع ــط. وبينم ــوق النف ــف س ــن ضع ــد م ــد املزي ــك بع ــكان ش ــع م املتوق
النفــط أعلــى معدالتهــا -104٫8 دوالر أمريكــي لربميــل النفــط الكويتــي-، مــن املؤكــد أن اإلنكمــاش يف عامــي 2014 و2015 يعــود إىل 
الضعــف الشــديد الــذي أصــاب ســوق النفــط. فمــع بعــض الضغــوط إىل األدنــى علــى اإلنتــاج بســبب وقــف عمليــات املنطقــة املقســومة 
مــع الســعودية، هبطــت أســعار برميــل النفــط الكويتــي إىل مســتوى 95 دوالر أمريكــي للربميــل يف عــام 2014، ثــم فقــدت نحــو %49٫4 

ــام 2015.  ــل يف ع ــي للربمي ــو 47٫9 دوالر أمريك ــعر إىل نح ــدل الس ــط مع ــا هب عندم

ولعــل األهــم تأثــريًا هــو إســتمرار املنحــى النــزويل ألســعار برميــل النفــط الكويتــي، حيــث بلــغ معــدل ســعره نحــو 42 دوالر أمريكــي للربميــل 
يف شــهر ينايــر 2015، ثــم ارتفــع إىل أعلــى مســتوى يف شــهر مايــو 2015 عنــد نحــو 63٫6 دوالر أمريكــي للربميــل يف 6 مايــو، بعدهــا عــاود 
الهبــوط بشــدة إىل أدنــى مســتوى يف شــهر ديســمرب عنــد نحــو 27٫9 دوالر أمريكــي للربميــل. واســتمر هبــوط ســعره يف الشــهر األخــري مــن 
الســنة مــن معــدل 37٫1 دوالر أمريكــي للربميــل يف 1 ديســمرب 2015 إىل 28٫4 دوالر أمريكــي للربميــل يف 31 ديســمرب 2015. والزال معــدل 
ســعر برميــل النفــط الكويتــي خــال الشــهور التســعة األوىل للســنة املاليــة احلاليــة -أبريــل 2015 إىل ديســمرب 2015- بحــدود 47٫8 دوالر 
أمريكــي، أي أعلــى بنحــو 2٫8 دوالر أمريكــي مــن الســعر املقــدر يف املوازنــة البالــغ 45 دوالر أمريكــي، ولكــن، اســتمرار املنحــى الهبوطــي 
ســوف ينتــج عنــه معــدل أدنــى مــن الســعر االفراضــي إن اســتمر ذلــك املنحــى للشــهور الثاثــة الباقيــة أي حتــى نهايــة مــارس 2016. وبينمــا 
حقــق ســعر برميــل النفــط الكويتــي معــداًل بحــدود 81٫3 دوالر أمريكــي يف الســنة املاليــة الفائتــة 2015/2014، إســتمرار هبــوط األســعار 

قــد يبلــغ نصــف هــذا املســتوى مــن الســعر للســنة املاليــة اجلاريــة 2016/2015، وهــو مؤشــر علــى أزمــة قادمــة يف السياســة املاليــة.

املصدر : مؤسسة البرول الكويتية ووكالة األنباء الكويتية )كونا(

الشكل البياين رقم )2(

املصدر : بنك الكويت املركزي، ووحدة املعلومات االقتصادية جمللة االيكونومست

الشكل البياين رقم )1(
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وانخفــض مســتوى النفقــات العامــة الفعليــة مــن أقصــاه يف الســنة املاليــة 2015/2014 عندمــا بلــغ نحــو 21٫4 مليــار دينــار كويتــي، إىل 
ــديد  ــاض ش ــة بانخف ــو 10٫5%، مقارن ــع بنح ــة 2015/2016، أي تراج ــنة املالي ــة للس ــة العام ــدرًا للموازن ــي مق ــار كويت ــار دين ــو 19٫2 ملي نح
يف اإليــرادات الفعليــة نتيجــة الضعــف الشــديد يف أســعار النفــط. وعليــه ســوف تشــهد حصيلــة الســنة املاليــة احلاليــة اختافــا جوهريــا 

وســالبا، وحتقــق عجــزًا وألول مــره بعــد 16 عشــر ســنة مــن فائــض متصــل. 

ويبــدو أيضــً أن زمــن الفائــدة الرخيصــة قــد إنتهــى، وإن كان مــن املتوقــع أن تبقــى هابطــة مــع إحتمــاالت زيــادة متصلــة وصغــرية وعلــى 
فــرات متباعــدة، وبــدأ ذلــك التغيــري مــع قــرار الفيــدرايل األمريكــي يف شــهر ديســمرب 2015 زيادتهــا بـــ 0٫25%، وتبعــه البنــك املركــزي الكويتــي 
ــة  ــة بيئ ــع صعوب ــً م ــل متزامن ــة التموي ــي يف تكلف ــاع تدريج ــي ارتف ــك يعن ــاون. ذل ــس التع ــة يف دول جمل ــلطات النقدي ــن الس ــة م وأربع
األعمــال الناجتــة عــن ضعــف ســوق النفــط وضغوطــه علــى النفقــات العامــة، لذلــك مــن احملتمــل أن حتقــق الزيــادة يف أســعار الفائــدة 
املزيــد مــن الضغــط الســلبي علــى أســعار األصــول. ومــع عمليــات اإلصــاح املــايل مبــا تعنيــه مــن ضغــط للنفقــات شــاملة حتريــر جزئــي 
أو كلــي ألســعار الســلع واخلدمــات املدعومــة، مــن احملتمــل أيضــً أن ترتفــع معــدالت التضخــم عــن مســتواها احلــايل والــذي يــراوح مــا 
بــني 3-3٫5%، وارتفاعهــا يعنــي بعــض التــآكل يف الدخــل املتــاح لألفــراد، وهــو عامــل ســلبي ثانــوي يــؤدي إىل زيــادة صعوبــة بيئــة األعمــال 

علــى املــدى القصــري.

وكل مــا تقــدم يعنــي إنحســار حمتمــل يف جانــب الطلــب علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، يقابلــه فائــض مــن العــرض علــى مســتوى 
الشــركات التــي تقــدم خدماتهــا العقاريــة، وغالبيتهــا تأســس يف زمــن الوفــرة املاليــة، لذلــك البــد مــن إنحســار مقابــل يف جانــب العــرض 
أيضــً، أي ضغــوط علــى الشــركات التــي تقــدم هــذه اخلدمــات قــد يخرجهــا مــن الســوق. وعمليــة الفــرز عمليــة صحيــة ويف صالــح الشــركات 
ــق  ــل أن يتحق ــن احملتم ــك م ــدة، لذل ــة اجلدي ــال الصعب ــة األعم ــب بيئ ــرًا لتناس ــا مبك ــف أوضاعه ــى تكيي ــادرة عل ــا والق ــة بأغراضه امللتزم

التــوازن حلســابها وليــس علــى حســابها.

املصدر : الوزارة املالية لدولة الكويت
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أداء سوق العقار احمللي

بــدأ ســوق النفــط حقبــة ضعــف يف خريــف عــام 2014، وإشــتد ضعفــه يف عــام 2015، وتزامــن مــع ضعــف ســوق النفــط اســتفحال العنــف يف 
اإلقليــم الــذي أضــاف اليمــن إىل جممــوع الــدول الفاشــله ودخلــت دول جملــس التعــاون اخلليجــي صراعــً مباشــرًا فيــه ومل متلــك الكويــت 
ــع  ــوق بالراج ــيولة الس ــدأت س ــني، وب ــلبً باحلدث ــي س ــي واإلقليم ــار احملل ــوق العق ــة س ــد إصاب ــن املؤك ــاركة. وكان م ــوى املش ــارًا س خي
التدريجــي وفقــدت ســيولته نحــو 33٫7% مــن ســيولة عــام 2014 القياســيه البالغــه 4٫96 مليــار دينــار كويتــي، وإســتقرت عنــد مســتوى 3٫29 
مليــار دينــار كويتــي، أو دون مســتوى ســيولة عــام 2013 بنحــو 15٫8%. واإلجتــاه النــزويل ملســتوى الســيولة كان واضحــً خــال عــام 2015، إذ 
بلغــت ســيولة نصفــه األول نحــو 1٫874 مليــار دينــار كويتــي، وإنخفضــت لنصفــه الثــاين بنحــو 23% بعــد أن بلغــت نحــو 1٫431 مليــار دينــار 

كويتــي، وقــد يســتمر تراجــع الســيولة يف عــام 2016. 

نشاط السكن اخلاص

ثــاين أكــرب املصابــني مــن انخفــاض ســيولة ســوق العقــار، كان نشــاط الســكن اخلــاص، وهــو املســاهم األكــرب مــن ســيولته علــى مــر الزمــن، 
حيــث بلغــت قيمــة تداوالتــه يف عــام 2015 نحــو 1٫474 مليــار دينــار كويتــي فاقــد نحــو 35٫1% مــن مســتوى ســيولته البالغــه يف عــام 2014 
نحــو 2٫273 مليــار دينــار كويتــي، و انخفضــت قليــًا مســاهمته يف ســيولة العقــار لنفــس الفــرة مــن 45٫8% يف عــام 2014 إىل 44٫8% يف 
ــي  ــعار أراض ــاض يف أس ــام 2015، إىل انخف ــن ع ــة األوىل م ــاع الثاث ــن األرب ــي ع ــل الكويت ــت التموي ــاري لبي ــر العق ــار التقري ــام 2015. وأش ع
ــاط  ــا أن نش ــول، كم ــماح أط ــرة س ــاج إىل ف ــيولة يحت ــص الس ــري نق ــن تأث ــى، ولك ــوط أعل ــي بهب ــق يوح ــو 8%، واملنط ــاص بنح ــكن اخل الس
الســكن اخلــاص حالــة إســتثنائية نتيجــة شــحة املعــروض مــن جانــب العــرض، وارتفــاع احلاجــة إىل الســكن ومعهــا قــوة يف جانــب الطلــب. 
وتوزعــت تداوالتــه علــى 4188 صفقــة مقابــل 6299 صفقــة يف عــام 2014، مــع تراجــع طفيــف ملعــدل قيمــة الصفقــة بنحــو 2٫4% والــذي 
بلــغ نحــو 352 ألــف دينــار كويتــي للصفقــة الواحــدة، مقابــل 360٫8 ألــف دينــار كويتــي ملعــدل الصفقــة يف عــام 2014، وكان معــدل عــام 

2014 قياســيً، وانخفاضــه يف عــام 2015 يرجــح صحــة تقديــرات هبــوط األســعار لبيــت التمويــل الكويتــي.
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نشاط السكن االستثماري

أكــرب املصابــني مــن هبــوط ســيولة ســوق العقــار وإن بشــكل طفيــف عــن نشــاط الســكن اخلــاص، كان نشــاط الســكن االســتثماري الــذي فقــد 
ســيولته يف عــام 2015 نحــو 35٫4% مــن مســتواها يف عــام 2014، وبلغــت قيمــة تداوالتــه نحــو 1٫360 مليــار دينــار كويتــي بعــد أن كانــت 
نحــو 2٫106 مليــار دينــار كويتــي، ومعهــا انخفضــت أيضــً مســاهمته يف ســيولة ســوق العقــار مــن 42٫5% يف عــام 2014 إىل 41٫4% يف عــام 
2015. وال يتوفــر مؤشــر ملــدى أثــر انخفــاض الســيولة علــى مســتوى أســعاره، ولكــن مــن املرجــح أن يكــون االنخفــاض أعلــى مــن انخفــاض 
أســعار الســكن اخلــاص، أحــد املؤشــرات هــو هبــوط معــدل قيمــة الصفقــة الواحــدة بنحــو 27٫5% يف عــام 2015 مقارنــة مبعدلهــا يف 
عــام 2014. ونشــاط الســكن االســتثماري يعتــرب أكــر قنــوات االســتثمار شــعبية يف الكويــت، ودعــم نشــاطه يف الســنوات القليلــة املاضيــة 
عــزوف فائــض الســيولة عــن التوجــه إىل البورصــة، والهبــوط الشــديد للعائــد مــن الودائــع لــدى البنــوك. لذلــك كان النشــاط األكــرب إصابــة، 
ومــع ارتفــاع أســعار الفائــدة والهبــوط الشــديد يف أســعار النفــط مبــا يعنــي احتمــال إنحســار يف الســيولة، قــد يتعــرض لضغــوط أكــرب 

مبــرور الوقــت. 

نشاط العقار التجاري

ويشــمل نشــاط العقــار التجــاري املكاتــب واجملمعــات التجاريــة، وخافــً للســكن اخلــاص والســكن االســتثماري، احتــاج امتصــاص الشــاغر 
ضمــن مكوناتــه إىل فــرة طويلــة بعــد أزمــة العــامل املاليــة يف عــام 2008، مبــا ضغــط بشــدة علــى نســب مشــغوليته ومعــدل إيجــار املــر 
للمكاتــب وتوقــف تقريبــً إنشــاء اجملمعــات اجلديــدة. ويبــدو أنــه بلــغ مرحلــة التــوازن بــني العــرض والطلــب يف عامــي 2014 و2015، وبــدأت 
بعــض العقــارات املميــزة يف زيــادة معــدل إيجاراتهــا بعــد إرتفــاع نســب املشــغولية فيهــا. وعليــه جــاء انخفــاض ســيولته بنســبة أدنــى مــن 
شــركائه الرئيســيني يف قطــاع العقــار حيــث فقــدت 21٫8% مبــا رفــع مــن مســاهمته يف الســيولة اإلجماليــة مــن 11٫7% يف عــام 2014 إىل 
13٫8% يف عــام 2015. ومــن املتوقــع لــه أن يحافــظ علــى مســتوى تذبــذب أقــل مــن نشــاطي الســكن اخلــاص والســكن االســتثماري بســبب 

حالــة التــوازن التــي متــرزه، ولكــن تبقــى متغــريات االقتصــاد الكلــي واحلالــة اجليوسياســية الصعبــة يف اإلقليــم لهمــا األثــر األكــرب.
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 التحليل املايل لعام 2015

املركز املايل:

بلــغ إجمــايل موجــودات الشــركة يف عــام 2015 نحــو 97٫6 مليــون دينــار كويتــي، منخفضــة بنحــو 7٫8 مليــون دينــار كويتــي، أو نحــو %7٫4، 
مقارنــة مبســتواها يف عــام 2014 البالــغ نحــو 105٫4 مليــون دينــار كويتــي، وشــهدت أغلبيــة بنــود املوجــودات انخفاضــً ولكــن بنســب 
متفاوتــة. فانخفــض بنــد العقــارات االســتثمارية وهــو اكــرب البنــود قيمــه يف إجمــايل األصــول، مــن نحــو 59٫1 مليــون دينــار كويتــي )%56 
مــن إجمــايل املوجــودات( إىل نحــو 52٫4 مليــون دينــار كويتــي )53٫7% مــن إجمــايل املوجــودات(، حتقــق ذلــك نتيجــة بيــع عقــار رئيســي 
يف قطــر و إضافــة بعــض االســتثمارات العقاريــة الصغــرية. وانخفــض، أيضــا، بنــد النقــد والنقــد املعــادل بنحــو 4٫3 مليــون دينــار كويتــي، 
حــني بلــغ نحــو 4٫3 مليــون دينــار كويتــي )4٫4% مــن إجمــايل املوجــودات(، مقارنــة مــع نحــو 8٫6 مليــون دينــار كويتــي يف عــام 2014 
)8٫2% مــن إجمــايل املوجــودات(. مــن ناحيــة أخــرى، ارتفــع بنــد اســتثمار يف شــركة زميلــة بنحــو 11٫7 مليــون دينــار كويتــي، أي مــا نســبته 
72٫9%، وصــوال إىل نحــو 27٫8 مليــون دينــار كويتــي )28٫5% مــن إجمــايل املوجــودات(، مقارنــة بنحــو 16٫1 مليــون دينــار كويتــي )%15٫2 
مــن إجمــايل املوجــودات(، يف عــام 2014، وكان الســبب الرئيســي لهــذه الزيــادة هــو إعــادة تصنيــف اســتثمار الشــركة يف شــركة »فريســت 

العقاريــة« مــن موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع إىل اســتثمار يف شــركة زميلــة.

  

حركة اأ�سول �سركة اإجنازات للتنمية العقارية خالل ال�سنوات 2015-2010 األف دينار كويتي
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وتوزعــت موجــودات الشــركة مــن الناحيــة اجلغرافيــة إىل نحــو 10٫8% يف الســوق احمللــي، و76٫8% يف ســوق اإلقليــم أو دول جملــس 
التعــاون اخلليجــي، و12٫4% يف الســوق األوروبــي واألمريكــي، مقارنــة مــع 10٫5% و75٫1% و14٫4% علــى التــوايل يف العــام الســابق.

 

ــي،  ــار كويت ــون دين ــو 40٫6 ملي ــل إىل نح ــبته 18٫5% لتص ــا نس ــي، أي م ــار كويت ــون دين ــو 9٫2 ملي ــً بنح ــركة انخفاض ــات الش ــجلت مطلوب وس
مقارنــة بنحــو 49٫9 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2014. واســتخدمت الشــركة حصيلــة بيــع بعــض العقــارات والتدفقــات النقديــة 
الناجتــة عــن العمليــات التشــغيلية يف تخفيــض قيمــة ديونهــا. وعليــه بلــغ حجــم القــروض البنكيــة نحــو 36 مليــون دينــار كويتــي، موزعــة 
مــا بــني ديــون قصــرية املــدى نحــو 4٫5 مليــون دينــار كويتــي، وديــون طويلــة املــدى بنحــو 31٫5 مليــون دينــار كويتــي، مقابــل 45 مليــون دينــار 
كويتــي يف نهايــة عــام 2014، أي أنهــا انخفضــت بنحــو 9٫1 مليــون دينــار كويتــي، وشــكلت نحــو 36٫9% مــن إجمــايل املطلوبــات وحقــوق 
املســاهمني. والقــروض مضمونــة برهــن بعــض املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع، وعقــارات اســتثمارية، واســتثمارات يف شــركات زميلــة 
مملوكــة للمجموعــة. وبلغــت نســبة إجمــايل املطلوبــات إىل إجمــايل األصــول يف عــام 2015 نحــو 41٫6%، مقارنــة بنحــو 47٫3% يف 
عــام 2014، وانخفضــت نســبة اخلصــوم إىل إجمــايل حقــوق املســاهمني إىل نحــو 71٫4%، مقابــل 89٫9% يف نهايــة عــام 2014. وتســعى 
الشــركة إىل االســتمرار يف اإليفــاء مبتطلبــات إســراتيجيتها إلعــادة هيكلــة ديونهــا، للوصــول إىل هيــكل متويــل ســليم، يتماشــى مــع 

طبيعــة أصولهــا، ويحتــاط مــن متغــريات بيئــة العمــل العامــة الصعبــة، وميكنهــا مــن االقــراض عنــد احلاجــة.

ــار كويتــي يف عــام 2014، أي أنهــا  ــار كويتــي، مقارنــة مــع نحــو 55٫5 مليــون دين وبلــغ إجمــايل حقــوق املســاهمني نحــو 56٫9 مليــون دين
ارتفعــت بنحــو 1٫4 مليــون دينــار كويتــي، أو مــا نســبته 2٫6%، وذلــك نتيجــة الرتفــاع بنــد أربــاح حمتفــظ بهــا. وبذلــك ســجلت القيمــة الدفريــة 

لســهم الشــركة نحــو 161 فلــس يف عــام 2015، مقارنــة مبــا كانــت عليــه عنــد نحــو 156٫9 فلــس لعــام 2014.
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التحليل املايل ألداء الشركة

حققــت الشــركة أرباحــً صافيــة )بعــد اســتبعاد احلصــص غــري املســيطرة( بلغــت نحــو 3٫1 مليــون دينــار كويتــي، مرتفعــًة بنحــو 1٫6 مليــون 
دينــار كويتــي، مقارنــة بأربــاح عــام 2014 حــني بلغــت نحــو 1٫5 مليــون دينــار كويتــي، وحتقــق ذلــك نتيجــة قيــام الشــركة ببيــع عقــار اســتثماري، 
ــو  ــت نح ــد بلغ ــس البن ــارة لنف ــع خس ــة م ــي، مقارن ــار كويت ــون دين ــو 2٫1 ملي ــتثمارية بنح ــارات االس ــع العق ــد بي ــح  يف بن ــق رب أدى إىل حتقي
185٫1 ألــف دينــار كويتــي، يف عــام 2014. وحققــت الشــركة ربــح بلــغ نحــو 2٫3 مليــون دينــار كويتــي، مــن عمليــة إعــادة تصنيــف اســتثمار بلــغ 
نحــو 10٫6 مليــون دينــار كويتــي، مــن موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع إىل اســتثمار يف شــركات زميلــة. وخــال الربــع الرابــع مــن عــام 2015، 
قامــت الشــركة باالســتحواذ علــى حصــة إضافيــة بنســبة 8٫9% يف ملكيــة شــركة »فريســت العقاريــة« الواقعــة يف البحريــن، ومت تصنيفهــا 
ــو  1٫5  ــارة بنح ــتثمارية خس ــارات االس ــة للعق ــة العادل ــالب يف القيم ــري الس ــد التغ ــق بن ــا حق ــة. بينم ــركة الزميل ــتثمار يف ش ــد اس ــن بن ضم

مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مــع ربــح بنحــو 1٫3 مليــون دينــار كويتــي يف عــام 2014.

ومــن ناحيــة أخــرى، ارتفعــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة )شــاما تكاليــف املوظفــني( إىل نحــو 1٫24 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مــع 
1٫05 مليــون دينــار كويتــي، أي بنحــو 191٫4 ألــف دينــار كويتــي. وارتفعــت تكاليــف التمويــل إىل نحــو 1٫7 مليــون دينــار كويتــي، أي بنحــو 109٫8 
ألــف دينــار كويتــي، مقارنــة بنحــو   1٫6 مليــون دينــار كويتــي  يف عــام 2014. وبهــذا تكــون الشــركة قــد حققــت صــايف ربــح )قبــل ضريبــة دعــم 
العمالــة الوطنيــة والــزكاة( بلــغ نحــو 3٫3 مليــون دينــار كويتــي، مرتفعــً بنحــو 1٫7 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مــع عــام 2014، حــني بلــغ 

نحــو 1٫6 مليــون دينــار كويتــي.

وبلغــت ربحيــة الســهم األساســية واخملففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم  نحــو 9٫2 فلــس، مقابــل 4٫5 فلــس للســهم الواحــد يف عــام 
ــة بنســبة 5%. وبلــغ مؤشــر العائــد علــى إجمــايل األصــول )ROA( نحــو  ــة للســنة احلالي ــاح نقدي ــع أرب 2014، واقــرح جملــس اإلدارة توزي
3٫1% مقارنــة بنحــو 1٫4% يف عــام 2014. وحقــق مؤشــر العائــد علــى حقــوق املســاهمني اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم )ROE( نحــو 
5٫4% مقارنــة مبســتواه احملقــق يف عــام 2014 والبالــغ 2٫7%. ويشــري اجلــدول التــايل، إىل أن جميــع مؤشــرات أداء الشــركة جــاءت أفضــل 

مــن متوســط أداء عينــة مــن الشــركات العقاريــة املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة.

معدل الشركات العقارية املسجلة يف البورصة*شركة إجنازات للتنمية العقارية  

P/E 8٫913٫6مضاعف سعر السهم على ربحية السهم
P/B  0٫8 0٫5مضاعف سعر السهم على القيمة الدفرتية 

% ROE 5٫7%5٫4 %العائد على حقوق املساهمني
% ROA 3٫1%  3٫1%العائد على األصول

    * معدل ٣٦ رشكة مدرجة يف بورصة الكويت توفرت بياناتها املالية محسوبة عىل أساس سنوي.

 حتليل أداء السهم يف 2015

واصــل ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة ادائــه الســلبي خــال عــام 2015، حيــث شــهدت املؤشــرات الرئيســية الرســمية الثاثــة خســائر كبــرية 
نتيجــة مواصلــة تراجــع أســعار النفــط ملســتويات متدنيــة )إىل مــا دون 30 دوالر أمريكــي للربميــل يف الربــع الرابــع مــن عــام 2015(، وإشــتداد 
ســخونة األحــداث اجليوسياســية يف اإلقليــم وتوظيــف النفــط ســاحً فيهــا. فحقــق املؤشــرالوزين للســوق انخفاضــً بنحــو 13% مقارنــة 
مبســتواه بنهايــة عــام 2014، كمــا انخفــض مؤشــر قطــاع العقــار بنحــو 15%. يف املقابــل، ارتفــع مؤشــر الشــركة بنحــو 24٫2% لنفــس الفــرة، 
بســبب االرتفــاع يف الطلــب علــى ســهم الشــركة رمبــا بتأثــري مــن دخــول مســاهم جديــد اىل قائمــة كبــار مــاك الشــركة، ممــا ادى اىل ارتفــاع 

ســعر ســهمها، وقــد يكــون ارتفــاع مؤقــت يف ظــل التاثــري الســلبي احملتمــل للظــروف العامــة.

ويظهــر الرســم البيــاين تطــور ســعر ســهم الشــركة خــال الســنوات الســت األخــرية )2009-2015(،  ويشــري أداء ســهم الشــركة وقطــاع العقــار 
إىل تراجــع بنســبة 34% و 64٫3% لــكل منهمــا علــى التــوايل خــال الفــرة.
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وأقفــل ســعر ســهم الشــركة يف نهايــة عــام 2015 عنــد 82 فلــس كويتــي، مقارنــة مبســتوى إقفــال الســهم يف نهايــة عــام 2014 والبالــغ 66 
فلــس كويتــي، وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه يف عــام 2015 عنــد 90  فلــس كويتــي، يف حــني ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى 

لــه عنــد 63 فلــس كويتــي. 

عام 2014
قيمة األسهم املتداولة

 )مليون د.ك(
عدد الصفقات املربمة

 )ألف صفقة(
كمية األسهم املتداولة

 )مليون سهم(
القيمة السوقية الرأسمالية

 )مليون د.ك(

249٫00عدد أيام التداول
7٫511٫8698٫2728٫34شركة اجنازات العقارية

651٫48220٫0412٫799٫972٫330٫33إجمايل قطاع العقار
3٫962٫17961٫8041٫555٫5426٫206٫70إجمايل السوق

1٫22%0٫77%0٫85%1٫15%نسبة من إجمايل قطاع العقار
0٫11%0٫24%0٫19%0٫19%نسبة من إجمايل السوق

26٫5%معدل دوران السهم 
28٫0%معدل دوران قطاع العقار 

    * وفقاً لعدد ٢٤٩ يوم تداول يف عام ٢٠١٥.

    * املصدر: البيانات املعلنة عىل موقع سوق الكويت لألوراق املالية.

وبلغــت قيمــة األســهم املتداولــة للشــركة خــال عــام 2015 نحــو 7٫5 مليــون دينــار كويتــي، ومبعــدل قيمــة للتــداول اليومــي بنحــو 30٫2 ألــف 
دينــار كويتــي، وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو 41٫9% مقارنــة مبعــدل تــداول عــام 2014 البالــغ نحــو 51٫9 ألــف دينــار كويتــي. ومتثــل قيمــة 
األســهم املتداولــة نحــو 1٫15% مــن إجمــايل قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار لعــام 2015. فيمــا بلغــت كميــة األســهم املتداولــة نحــو 98٫3 
مليــون ســهم ومبعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو 394٫6 ألــف ســهم، وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو 38٫6% مقارنــة مبعــدل تــداول عــام 2014 

والبالــغ نحــو 642٫3 ألــف ســهم. 

وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو 26٫5% مقارنــة مبســتوي العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ 55٫5% مبــا يعنيــه مــن انخفــاض ملحــوظ يف 
مســتوى الســيولة لســهم الشــركة، وتعتــرب اقــل مــن قطــاع العقــار البالــغ نحــو 28% خــال عــام 2015. يف حــني ارتفــع إجمــايل القيمــة 
ــو 5٫5  ــى بنح ــي أعل ــار وه ــاع العق ــوقية لقط ــة الس ــن القيم ــو 1٫22% م ــغ نح ــي وتبل ــار كويت ــون دين ــو 28٫3 ملي ــركة إىل نح ــوقية للش الس

ــي. ــار كويت ــون دين ــو 22٫8 ملي ــة نح ــام 2014، والبالغ ــة ع ــة يف نهاي ــوقية احملقق ــة الس ــن القيم ــي ع ــار كويت ــون دين ملي
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البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين

شركة انجازات للتنمية العقارية - ش.م.ك.ع  
والشركات التابعة لها 

الكويت

31 ديسمبر 2015
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الى السادة المساهمين

شركة انجازات للتنمية العقارية -  ش.م.ك.ع 
الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة انجازات للتنمية العقارية - شركة مساهمة كويتية عامة )»الشركة األم«(  والشركات التابعة لها 

أو الخسائر والدخل الشامل األخر  األرباح  أو الخسائر المجمع وبيان  األرباح  المالي المجمع كمـا في 31 ديسمبر 2015 وبيان  المركز  ، وتشمل بيان  )»المجموعة«( 

المجمع وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية 

والمعلومات اإليضاحية األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية المجمعة 
ان إدارة الشركة األم هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن نظام 

الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية 

للتدقيق . ان هذه المعايير تتطلب االلتزام بمتطلبات قواعد السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة حول 

ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من فروقات مادية.

يتضمن التدقيق، القيام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واالفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية المجمعة.  ويعتمد اختيار تلك 

االجراءات على حكم المدققين ، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ 

.  وللقيام بتقدير تلك المخاطر ، يأخذ المدققين بعين االعتبار اجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية المجمعة للمنشأة لكي 

يتسنى لهم تصميم اجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة . كما يتضمن 

الشامل  االجمالي  العرض  تقييم  وكذلك   ، االدارة  قبل  المعدة من  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم  التدقيق، 

للبيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الى السادة المساهمين

شركة انجازات للتنمية العقارية -  ش.م.ك.ع 
الكويت

الرأي
برأينا أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي لشركة انجازات للتنمية العقارية - ش.م.ك.ع والشركات التابعة 

لها كما في 31 ديسمبر 2015، والنتائج المالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
يتعلق  فيما  األم  الشركة  إدارة  تقرير مجلس  الواردة في  والبيانات  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  منتظمة  تحتفظ بسجالت محاسبية  األم  الشركة  أن  برأينا 

بالبيانات المالية المجمعة، متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت، وقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما 

التاسيس والنظام  التنفيذية له وعقد  المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم )25( لسنة 2012 والالئحة  البيانات  أن 

األساسي للشركة األم ، والتعديالت الالحقة لهما، وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع خالل السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم )25( لسنة 2012 والالئحة التنفيذية له أوعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ، 

والتعديالت الالحقة لهما، على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

)CPA( وليد عبد اهلل العصيميعبداللطيف محمد العيبان

سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ (

من العيبان والعصيمي وشركاهمجرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم

عضو في إرنست ويونغ 

الكويت

21 يناير 2016



ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2015

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2014
د.كد.كاإي�ساحاتاإليرادات

3.338.5332.589.935إيرادات تأجير 
1.258.791)1.521.855(13التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية 

)185.094(132.142.504ربح / )خسارة( بيع عقارات استثمارية
-122.250.018ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

353.524132.947إيرادات توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع 
233.769202.143أتعاب إدارة واكتتاب 

14653.754958.237حصة في نتائج شركات زميلة
-14467.859ربح من صفقة شراء شركة زميلة

589.763831.037ربح تحويل عمالت أجنبية 
8222.176353.723إيرادات أخرى بالصافي

8.730.0456.141.719
المصروفات واالعباء االخرى

)855.778()1.101.087(تكاليف تشغيل العقارات
)756.468()866.065(تكاليف موظفين

)46.769()59.847(استهالك
)296.643()378.464(مصروفات عموميه وإدارية 

)173.277()170.494(أتعاب استشارية ومهنية
)1.560.897()1.670.675(تكاليف تمويل

)879.204()1.148.829(12انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 
-   )41.094(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

)5.436.555()4.569.036(
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

3.293.4901.572.683الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
-)28.234(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)41.786()85.684(ضريبة دعم العمالة الوطنية
)16.687()32.843(الزكاة

-)75.000(مكافأة أعضاء مجلس االدارة
3.071.7291.514.210ربح السنة

الخاص بـ: 

3.074.3261.516.936مالكي الشركة األم
)2.726()2.597(الحصص غير المسيطرة

3.071.7291.514.210ربح السنة
4.5 فل�س 9.2 فل�س9ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

بيان االرباح او الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 34 - 6٧ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2015

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2014
د.كد.ك

3.071.7291.514.210ربح السنة 
الدخل الشامل اآلخر :

بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع : 

موجودات مالية متاحة للبيع: 

255.44186.240-  صافي التغيرات في القيمة العادلة 
-(2.250.018)-  المحول الى بيان األرباح أو الخسائر من البيع

ترجمة عمالت اجنبية :

348.112754.885-  فروق تحويل ناتجة من ترجمة عمليات أجنبية 
841.125(1.646.465)اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

1.425.2642.355.335إجمالي الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل الخاص بـــ:

1.426.0292.358.061مالكي الشركة األم 
)2.726((765)الحصص غير المسيطرة

1.425.2642.355.335إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

بيان االرباح او الخسائر و الدخل الشامل األخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 34 - 6٧ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.



31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

د.كد.كاإي�ساحاتالموجودات

104.302.6398.635.722النقد والنقد المعادل 
115.112.1685.533.272مدينون وموجودات أخرى

127.910.67116.013.358موجودات مالية متاحة للبيع
1352.446.83059.071.466عقارات استثمارية

1427.788.01816.074.312استثمار في شركات زميلة 
59.13986.670ممتلكات ومعدات

97.619.465105.414.800مجموع الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

1534.564.86034.564.860رأس المال
152.869.1302.869.130عالوة إصدار أسهم
167.690.6627.361.052احتياطي قانوني 
163.845.3323.680.527احتياطي اختياري

)1.250.898((1.250.898)17أسهم خزينة 
4.471.4714.471.471احتياطي أسهم خزينة 

1.629.5621.283.282احتياطي تحويل عمالت أجنبية
431.4172.425.994تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

2.645.68465.773ارباح محتفظ بها 
56.897.22055.471.191حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

91.17491.939الحصص غير المسيطرة 
56.988.39455.563.130إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

184.638.6044.808.585دائنون ومطلوبات أخرى 
1935.992.46745.043.085قروض بنكية 

40.631.07149.851.670إجمالي المطلوبات 
97.619.465105.414.800مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فيصل فهد الشايع

رئيس مجلس اإلدارة

محمد إبراهيم الفرحان

الرئيس التنفيذي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

بيان المركز المالي المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 34 - 6٧ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2015

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 

2014
د.كد.كاإي�ساحأنشطة التشغيل

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
3.293.4901.572.683العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة

تعديالت :
-(2.250.018)ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

(132.947)(353.524)إيرادات توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع
185.094(2.142.504))ربح( / خسارة بيع عقارات استثمارية

(1.258.791)1.521.855التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
(958.237)(653.754)حصة في نتائج شركات زميلة

-(467.859)ربح من صفقة شراء شركة زميلة
(1.980)-ربح بيع ممتلكات ومعدات 

59.84746.769استهالك
(165.206)(235.292)إيرادات فوائد

1.670.6751.560.897تكاليف تمويل
1.148.829879.204خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

1.591.7451.727.486
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

2.890.327(66.106)مدينون وموجودات أخرى
(564.521)(391.742)دائنون ومطلوبات أخرى

1.133.8974.053.292صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطه االستثمار 

(13.861)(32.316)إضافات الى ممتلكات ومعدات
1.980-الناتج من بيع ممتلكات ومعدات 

(1.748.633)(4.906.224)شراء موجودات مالية متاحة للبيع 
1.409.468305.362الناتج من استرداد/ بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

(711.182)(1.488.153)إضافات إلى عقارات استثمارية
9.789.5475.900.438الناتج من بيع عقارات استثمارية 

(8.551.533)(1.242.548)حيازة شركات زميلة 
-532.705توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة

-603.018استبعاد استثمار في شركة زميلة
353.524132.947ايرادات توزيعات مستلمة من موجودات مالية متاحة للبيع 

235.292165.206إيرادات فوائد مستلمة
(4.519.276)5.254.313صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(74.722)-شراء أسهم خزينة 

4.065.001-الناتج من قروض بنكية 
-(9.050.618)سداد قروض بنكية 

(1.560.897)(1.670.675)تكاليف تمويل مدفوعة
2.429.382(10.721.293)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل 

1.963.398(4.333.083))النقص( / الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك
108.635.7226.672.324النقد واألرصدة لدى البنوك في بداية السنة  

104.302.6398.635.722النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية السنة 
معامالت غير نقدية

-467.859ربح من صفقة شراء شركة زميلة
-10.641.163الناتج من استرداد / بيع موجودات مالية متاحة للبيع

-(11.109.022)حيازة شركات زميلة

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 34 - 6٧ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.



1.  تأسيس الشركة ونشاطها 

شركة انجازات للتنمية العقارية )»الشركة األم«( هي شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في 9 أغسطس 1998 وأدرجت في سوق الكويت لألوراق المالية في 

1٧ يونيو 2002. تمارس الشركة األم بشكل أساسي األنشطة التالية:

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 االم وفقا للقواعد المقررة من وزارة التجارة. 	 

استضافة المزادات. 	 

تملك المراكز التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها. 	 

تملك الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وتأجيرها وتشغيلها. 	 

إدارة وتشغيل وتأجير جميع أنواع العقارات االستثمارية. 	 

إنشاء وإدارة صناديق االستثمار العقاري. 	 

يسمح للشركة األم باالستثمار في الصناديق المدارة من قبل مدراء متخصصين. 	 

تتكون المجموعة من شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة المبينة في إيضاح ٧.

عنوان الشركة األم المسجل هو  ص. ب. 9٧0 الصفاة 13010 دولة الكويت.

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع )»الشركة األم«( وشركاتها التابعة )المشار إليها مًعا باسم »المجموعة«( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة األم الصادر في 21 يناير 2016. إن الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم لها 

الحق في تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

2.  أساس اإلعداد 
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة. 

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والذي يمثل أيًضا العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم. 

3.  بيان االلتزام
 تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( وكذلك 

وفق المتطلبات ذات الصلة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1990.

4.  التغيرات في السياسات المحاسبية 
4.1      المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2015. فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة: 

يفعل للفترات المالية التي تبدأ فيالمعيار أو التفسير

1 يوليو 2014معيار المحاسبة الدولي رقم 19 خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين - معدل 

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2010 - 2012

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2011 - 2013

معيار المحاسبة الدولي رقم 19  خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين – معدل  

يقوم هذا البند بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 19 – منافع الموظفين لتوضيح المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي يجب فيها ان تنسب مساهمات 

الموظفين او الغير المرتبطة بالخدمة الى فترات الخدمة. باالضافة الى ذلك، يسمح هذا البند بوسيلة عملية اذا كان مبلغ المساهمات مستقل عن عدد سنوات 

الخدمة في ان المساهمات يمكن، لكن ليس مطلوبا، ان يتم االعتراف بها كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة. 

لم يكن لهذا التعديل اي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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4.   التغيرات في السياسات المحاسبية  )تتمة(
4.1      المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2010-2012 

• الملكية يتم قياسه الحقا 	 أداة حق  ال ينطبق عليه تعريف  الذي  المحتمل  المبلغ  )IFRS 3(-ان  رقم 3  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت على 

بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي مع تسجيل التغيرات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   IFRS 2( 2(-  يتم تطبيق هذا التعديل بصورة مستقبلية ويقوم بتوضيح العديد من المسائل 	

المتعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمات والتي هي شروط استحقاقية.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 13( 13(-ان االضافة على اساس االستنتاجات تؤكد معالجة القياس الحالية للذمم المدينة 	

والدائنة قصيرة االجل. 

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 – اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بتقديرات اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات اإلجمالية بالقطاعات 	

تقديمها بشكل  يتم  المنشأة مطلوبة في حال  اجمالي اصول  المعلنة مع  القطاعات  اإلقتصادية(.ان مطابقة اصول  والمؤشرات  )الشرح  التشغيلية 

منتظم الى رئيس صّناع القرارات التشغيلية.

• التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38-عند اعادة تقييم البنود، يتم تعديل القيمة الدفترية االجمالية بشكل ثابت على اعادة تقييم 	

صافي القيمة الدفترية.

• االم 	 الشركة  او  التقارير  المنشأة مقدمة  الى  العليا  االدارة  تقدم خدمات موظفي  التي  المنشآت  رقم 24-ان  الدولي  المحاسبة  التعديالت على معيار 

للمنشأة مقدمة التقارير تعتبر اطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.

لم يكن لهذه التعديالت اي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2013-2011 

• IFRS  1( 1(-ان التعديل على اساس االستنتاجات يوضح بان المنشأة التي تقوم باعداد بياناتها 	 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 قادرة على استخدام كل من:

المعايير الدولية للتقارير المالية المفعلة حاليا 	 

المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم اصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي تسمح بالتطبيق المبكر	 

يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دولي على جميع الفترات المقدمة.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 3( 3(-ال يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 على تشكيل ترتيب مشترك في 	

البيانات المالية لنفس الترتيب المشترك. 

• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 13( 13(-ان نطاق اعفاء المحفظة )IFRS 13.52( يتضمن كافة البنود التي لها مراكز موازنة في 	

السوق و/او المخاطر االئتمانية للطرف المقابل التي يتم تسجيلها وقياسها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39/المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9، بغض النظر عما اذا كان ينطبق عليها تعريف االصل/االلتزام المالي.

• التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 40 – تقوم هذه التعديالت بتوضيح العالقة المتبادلة بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 ومعيار 	

المحاسبة الدولي رقم 40 عند تصنيف العقار كغقار استثماري او عقار يشغله المالك. 

لم يكن لهذه التعديالت اي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

4.٢      المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة ،  تم اصدار بعض المعايير/ التعديالت والتفسيرات  من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلها 

بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة.

تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية للمجموعة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد أو التعديل 

أو التفسير. ان المعلومات عن المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض 

المعايير والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تاثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
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المعيار أو التفسير
يفعل للفترات المالية التي 

تبدأ في

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( االدوات المالية : التصنيف والقياس

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 بيع او مساهمة االصول بين المستثمر 
  وشركته الزميلة او شركة المحاصة - معدل

1 يناير 2016

1 يناير 2016المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 المحاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة - معدل

1 يناير 2019المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( عقود اإليجار

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 1 “مبادرة االفصاح” - معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 41 النباتات المثمرة - معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 توضيح الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء - معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 2٧ طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة - معدل 

المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المنشآت االستثمارية: تطبيق استثناء 
  التجميع - معدل 

1 يناير 2016 

1 يوليو 2016التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9( 9( - األدوات المالية 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( مؤخرا باصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “األدوات المالية” )2014( ما يمثل اتمام خطته الستبدال معيار 

المحاسبة الدولي رقم 39 “األدوات المالية: التحقق والقياس”. يقوم المعيار الجديد بادخال تغيرات واسعة النطاق على ارشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 

فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول المالية كما يقوم ايضا بادخال نموذج “خسارة ائتمانية متوقعة” جديد خاص بهبوط قيمة االصول المالية. يقوم المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9 أيضا بتقديم ارشادات جديدة حول تطبيق محاسبة التحوط. 

شرعت االدارة بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لكنها ليست بعد في وضع يمكنها من تقديم معلومات كمية. فيما يلي المجاالت الرئيسية 

لألثر المتوقع في هذه المرحلة: 

•    ان تصنيف وقياس االصول المالية للمجموعة سوف يحتاج الى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول ونموذج 
االعمال الذي يتم فيه ادارتها.

•    ان اي هبوط في القيمة مبني على خسارة ائتمانية متوقعة سوف يحتاج الى تسجيل على الذمم التجارية المدينة للمجموعة واالستثمارات في االصول من 
نوع الديون المصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، ما لم يتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

او الخسائر وفقا للمعايير الجديدة.

•    لم يعد باالمكان قياس االستثمارات في االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن ذلك بالقيمة العادلة. 
سيتم عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او الخسائر ما لم تقم المجموعة بتصنيف نهائي ال رجعة فيه لعرضها في االيرادات الشاملة األخرى .

•    اذا استمرت المجموعة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض الخصوم المالية، عندها سيتم عرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات الشاملة األخرى الى الحد 
الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة.   

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )51(: االيرادات من العقود مع العمالء
تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )11( “االيرادات” وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة 

وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.

الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:

• تعريف العقد مع العميل.	

• تعريف التزامات االداء في العقد.	

• تحديد سعر المعاملة.	

• توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.	

• تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء.	
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كما يتضمن المعيار ارشادات هامة، مثل:
•    العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة - وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده وذلك ضمن 

الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.

•    التوقيت - فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل فترة التنفيذ أو خالل نقطة محددة من الزمن.
•    التسعير المتغير ومخاطر االئتمان - والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة )مثال: تنفيذ مشترط( وتسعيره كما تم 

تحديث بند المعوقات على االيرادات.

•    قيمة الوقت - متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.
•    أمور أخرى محددة تتضمن:

*  المقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
*  تكلفة العقود.

*  حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
*  خيارات المورد باعادة الشراء.

*  الكفاالت.
*  الموكل مقابل الوكيل.

*  الترخيص.
*  تعويض الكسر.

*  االتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد، و
*  صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة او شركة المحاصة - معدل 

الزميلة  الدولي رقم 28 »االستثمارات في الشركات  المحاسبة  المجمعة« و معيار  المالية  »البيانات   10 المالية رقم  الدولي للتقارير  المعيار  التعديالت على  ان 

وشركات المحاصة )2011(« تقوم بتوضيح معالجة بيع او مساهمة االصول من المستثمر الى شركته الزميلة او شركة المحاصة على النحو التالي: 

•    تتطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمستثمر لالرباح والخسائر الناتجة عن بيع او مساهمة االصول التي تشكل العمل  ) كما هو محدد في 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 »دمج االعمال«(. 

•    تتطلب التسجيل الجزئي لالرباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او الخسارة فقط الى حد مصالح المستثمرين التي ليست 
لها عالقة في تلك الشركة الزميلة او شركة المحاصة. 

القانوني للمعاملة، مثال سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من قبل المستثمر الذي يقوم  يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل 

بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي تمتلك االصول )ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة( او من قبل البيع المباشر لالصول نفسها. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 المحاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة - معدل 
ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 “ترتيبات المحاصة” تتطلب من مشتري الحصة في عملية المحاصة التي يشكل فيها النشاط العمل 

)كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 “دمج االعمال”( لتطبيق كافة المبادىء المحاسبية لعمليات دمج االعمال في المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 3 والمعايير الدولية للتقارير المالية االخرى، باستثناء تلك المبادىء التي تتعارض مع االرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11. 

كما تتطلب تلك التعديالت ايضا االفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 والمعايير الدولية للتقارير المالية االخرى 

الخاصة بعمليات دمج االعمال. 

تنطبق التعديالت ايضا على كل من الشراء المبدئي للحصة في عملية المحاصة وشراء حصة اضافية في عملية المحاصة )في الحالة االخيرة، ال يتم اعادة 

قياس الحصص المحتفظ بها سابقا(. كما تنطبق التعديالت ايضا بصورة مستقبلية على شراء الحصص في عمليات المحاصة. 
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - عقود االيجار 
يتطلب المعيار الجديد ان يقوم المستأجرون بالمحاسبة عن عقود االيجار “على الميزانية العمومية” وذلك باالعتراف بأصل “حق االنتفاع” والتزام االيجار االمر الذي 

سيؤثر على معظم الشركات التي تعد تقاريرها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعمل في مجال التأجير كما سيكون له تأثيرا جوهريا على 

البيانات المالية لمستأجري العقارات والمعدات ذات القيمة العالية. ومع ذلك،بالنسبة للعديد من االعمال األخرى، ستقوم االستثناءات الخاصة بعقود االيجار 

قصيرة االجل وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة بالتخفيض من هذا التأثير.   

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 مبادرة االفصاح - معدل   
تقوم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 باجراء التغيرات التالية: 

•    المادية: توضح التعديالت بان )1( المعلومات اليجب حجبها بالتجميع او بتقديم معلومات غير مادية، )2( اعتبارات المادية تنظبق على كل اجزاء البيانات 
المالية، و )3( حتى عندما يتطلب المعيار افصاحا محددا، عندها يتم تطبيق اعتبارات المادية.   

•    بيان المركز المالي وبيان االرباح والخسائر وااليرادات الشاملة االخرى: تقوم التعديالت بما يلي: )1( تقديم توضيح بان قائمة بنود المفردات التي سيتم عرضها 
في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو مناسب وكذلك تقديم ارشادات اضافية حول المجاميع الفرعية في هذه البيانات و )2( توضيح 

ان حصة المنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات الزميلة المحتسبة حسب حقوق الملكية وشركات المحاصة يتعين عرضها في مجموعها كبنود 

مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال في االرباح والخسائر. 

•    مالحظات: تقوم التعديالت باضافة امثلة اضافية للطرق الممكنة لترتيب المالحظات لتوضيح ان قابلية الفهم والمقارنة يجب النظر فيها عند تحديد ترتيب 
المالحظات والثبات ان المالحظات ال تحتاج الى عرضها بالترتيب المحدد حتى اآلن في الفقرة 114 من معيار المحاسبة الدولي رقم 1. كما قام مجلس معايير 

المحاسبة الدولية ايضا بحذف االرشادات واالمثلة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية الهامة التي لوحظ انها من المحتمل ان تكون غير مفيدة.

معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة: النباتات المثمرة - تعديالت 
 تم اجراء تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 »عقار واالت ومعدات«، ومعيار المحاسبة الدولي 41 »الزراعة« بحيث: 

•    تضم »النباتات المثمرة« ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 16 بدال من معيار المحاسبة الدولي 41 ما يتيح احتساب هذه الموجودات ضمن العقار واآلالت 
والمعدات ويتم قياسها بعد التحقق المبدئي بالتكلفة او بناءا على اعادة التقييم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 16. 

•    تقدم تعريف “المزروعات المنتجة” بصفتها نباتات حية تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية من المتوقع أن تقدم منتجات زراعية ألكثر من فترة مع 
استبعاد احتماالت بيعها كمنتجات زراعية باستثناء مبيعات الخردة المتعلقة بها. 

•    توضح أن المنتجات التي تنمو في صورة مزروعات منتجة سوف تستمر ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 41. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء - معدل  
تم بيان التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( الممتلكات واالالت والمعدات والمعيار رقم )38( االصول غير الملموسة:

•     تعتبر طريقة استهالك االصول على أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك االصل طريقة غير مناسبة الستهالك الممتلكات واالالت والمعدات.
•    تعتبر طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غير الملموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء بعض الحاالت 

المحددة.

•    التوقعات التي تشير  الى انخفاض سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها باستخدام اصول تحتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد تجاري بطىء والتي 
بدورها قد تؤدي الى انخفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢7 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة - معدل 
التابعة  الشركات  في  االستثمارات  عن  المحاسبة  اختياريا  يتم  بان  تسمح  المنفصلة”  المالية  “البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  ان 

وشركات المحاصة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. 
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4.   التغيرات في السياسات المحاسبية  )تتمة(
4.٢   المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد  )تتمة(

استثناء  تطبيق  االستثمارية:  المنشآت   ٢8 رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار   1٢ و   10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
التجميع - معدل 

تهدف التعديالت الى توضيح الجوانب التالية: 

•    االعفاء من اعداد بيانات مالية مجمعة: تؤكد التعديالت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية مجمعة لشركة ام متوسطة متاح للشركة االم التي هي شركة 
تابعة لشركة استثمارية حتى لو قامت الشركة االستثمارية بقياس جميع الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة. 

•    الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة االم: ان الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة 
االم ال يجب تجميعها اذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة استثمارية. 

•    تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مستثمر شركة غير استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فيها: عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على شركة 
زميلة او شركة محاصة، عندها يمكن للشركة غير االستثمارية المستثمرة في شركة استثمارية االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة 

الزميلة او شركة المحاصة لحصصها في الشركات التابعة. 

التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقديم االفصاحات المتعلقة بالشركات االستثمارية  •    االفصاحات المطلوبة: الشركة االستثمارية التي تقيس الشركات 
المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12.     

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة ٢01٢-٢014
•    التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 - تقوم هذه التعديالت باضافة ارشادات محددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 في الحاالت 
التي تقوم فيها المنشأة باعادة تصنيف االصل من محتفظ به لغرض البيع الى محتفظ به لغرض التوزيع والعكس بالعكس وفي الحاالت التي تتوقف 

فيها محاسبة االصل المحتفظ به لغرض التوزيع. 

•    التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 - تقوم هذه التعديالت بتقديم ارشادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد الخدمات مستمر باالنشغال 
في االصل المحول، والتوضيح حول موازنة االفصاحات في البيانات المالية المجمعة. 

•    التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19  - تقوم هذه التعديالت بتوضيح ان سندات الشركات ذات الكفاءة العالية المستخدمة في تقييم معدل 
الخصم الخاص  بمنافع ما بعد الخدمة يجب تقويمه بنفس العملة التي ستدفع بها تلك المنافع. 

•    التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 34 - تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى “في مكان آخر في التقرير المرحلي” وتتطلب اسنادا ترافقيا. 

5.   السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في اعداد البيانات المالية المجمعة كما يلي : 

5.1     أسس التجميع
تسيطر المجموعة على الشركة التابعة عندما تتعرض المجموعة لـ، او يكون لها الحق بـ، عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة التابعة ويكون لها القدرة 

على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة التابعة. يتم اعداد البيانات المالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير والتي ال تزيد عن ثالثة اشهر 

من تاريخ التقرير للشركة األم ، بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعكس تأثير المعامالت الهامة واألحداث األخرى التي تقع بين هذا 

التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات المالية للشركة االم .

لغرض التجميع، تم حذف كافة المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة، بما في ذلك األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة.  

اال أن تلك األصول تم اختبارها لتحديد  التجميع،  المجموعة قد تم عكسها ألغراض  المحققة نتيجة معامالت بيع األصول بين شركات  وحيث أن الخسائر غير 

أي انخفاض في قيمتها وذلك بالنسبة للمجموعة ككل.  تم تعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة، أينما وجدت، للتأكد من توحيد 

السياسات المحاسبية المطبقة للمجموعة.

التابعة أو الشركات التي تم استبعادها خالل السنة، من تاريخ الحيازة الى تاريخ  تم تسجيل األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة األخرى الخاصة بالشركات 

االستبعاد.

ان الحصص غير المسيطرة المدرجة كجزء من حقوق الملكية، يمثل الجزء من أرباح أو خسائر وصافي أصول الشركة التابعة التي ال تمتلكها المجموعة.  تقوم 

المجموعة بفصل االيرادات أو الخسائر الشاملة للشركات التابعة بين مالكي الشركة األم والحقوق غير المسيطرة وفق حصص ملكية كل منهم في تلك 

الشركات.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.1   أسس التجميع )تتمة(

عند بيع حصة مسيطرة في الشركات التابعة، فان الفرق بين سعر البيع وصافي قيمة االصول باالضافة الى فرق الترجمة التراكمي والشهرة يسجل في بيان 

األرباح أو الخسائر المجمع.  

المحاسبة عليها  التابعة تتم  الشركات  المجموعة للسيطرة على  الى فقدان  التابعة والتي ال تؤدي  الشركات  المجموعة في  التغير في حصص ملكية  ان 

كمعامالت حقوق ملكية. ان القيم الدفترية لحصص المجموعة والحصص غير المسيطرة يتم تعديلها لتعكس التغيرات في حصصها المعنية في الشركات 

التابعة. واي فرق بين المبلغ الذي يتم به تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع او المستلم يتم تسجيله مباشرة في حقوق الملكية 

ويخصص لمالكي الشركة االم.

5.٢   دمج األعمال
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة الشراء في محاسبة دمج األعمال. يتم احتساب المقابل المحول من قبل المجموعة لغرض الحصول على ميزة السيطرة على 

الشركة التابعة، بمجموع القيم العادلة لألصول المحولة وااللتزامات القائمة وحقوق الملكية المصدرة للمجموعة كما في تاريخ الشراء. والتي تشمل كذلك، 

القيم العادلة ألي أصل أو خصم قد ينتج عن ترتيبات طارئة أو محتملة. يتم تسجيل تكاليف الشراء كمصاريف عند حدوثها.  وفي جميع معامالت دمج األعمال، 

يقوم المشتري بتسجيل حصة األطراف غير المسيطرة اما بالقيمة العادلة أو بنصيبه من حصته في صافي األصول المعرفة للشركة المشتراه.

وفي حالة ما اذا تمت معاملة دمج األعمال على مراحل، يتم اعادة قياس القيمة العادلة للحصص التي تم شراؤها في السابق بقيمتها العادلة كما في تاريخ 

التملك وذلك من خالل بيان األرباح أو الخسائر المجمع .

تقوم المجموعة بتسجيل األصول المعرفة المشتراه والخصوم القائمة التي تم الحصول عليها نتيجة دمج األعمال بغض النظر عما اذا كانت تلك البنود قد 

تم تسجيلها ضمن البيانات المالية للشركة التي تم شراؤها أم ال، قبل تاريخ الشراء. ويتم عادة قياس األصول المشتراه والخصوم المنقولة وبشكل عام، 

بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء.

عند قيام المجموعة بشراء نشاط معين، تقوم االدارة بتقدير مالئمة تصنيفات وتوجيهات األصول المالية المنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية 

والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء. يتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات المالية الموجودة ضمن العقود المبرمة من قبل الشركة المشتراه.

يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول التي تم تعريفها وبشكل منفصل.  ويتم احتسابها على أنها الزيادة ما بين: أ( القيمة العادلة للمقابل 

المقدم، ب( القيمة المسجلة للحصص غير المسيطرة في سجالت الشركة التي تم شراؤها، وبين، ج( القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء، ألي حقوق ملكية 

قائمة في الشركة المشتراه فوق القيمة العادلة بتاريخ الشراء لصافي األصول التي تم تعريفها. اذا كانت القيم العادلة لألصول المعرفة تزيد عن مجموع البنود 

أعاله، يتم تسجيل تلك الزيادة )التي تعتبر ربح نتيجة المفاصلة( ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع مباشرة.   

5.3   تحقق اإليرادات 
تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل فيه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وعندما يكون باإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق منها بصرف 

النظر عن موعد السداد. تقوم المجموعة بتطبيق معيار تحقق االيراد الوارد أدناه وبشكل منفصل ولكل بند من االيرادات . 

5.3.1   إيرادات التأجير
تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق.

5.3.٢   إيرادات الفوائد
تتحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

5.3.3   ايرادات أتعاب ادارة وإكتتاب
تتحقق أتعاب اإلدارة واالكتتاب عند تقديم الخدمات المتعلقة بهما. تتحقق األتعاب األخرى عند اكتسابها.

5.3.4   ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات توزيعات االرباح يتم تسجيلها عندما يثبت حق استالم دفعات تلك االرباح .
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5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

5.4   المصاريف التشغيلية
يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.

5.5     تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض الخاصة بشراء أو بناء أو انتاج أصل معين وذلك خالل الفترة الآلزمة لالنتهاء من تحضير هذا األصل للغرض المراد منه أو لغرض 

البيع.  ويتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف للفترة التي حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف تمويل.

5.6   الضرائب 
 )KFAS( 5.6.1   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

بناء على قرار  المعدلة  االحتساب  األم وفقا لعملية  الشركة  المخصص لمالكي  السنة  ربح  1٪ من  العلمي بنسبة  للتقدم  الكويت  تحتسب حصة مؤسسة 

اعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة، مكافآت اعضاء مجلس االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب 

استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة. 

 )NLST( 5.6.٢   ضريبة دعم العمالة الوطنية
تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 2.5 ٪ من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة األم وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 24 

لسنة 2006 . 

5.6.3   الزكاة 
تحتسب حصة الزكاة بنسبة 1٪ من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم 58/2007 الساري المفعول اعتبارا من 10 ديسمبر 2007. 

5.7   التقارير القطاعية
للمجموعة قطاعان تشغيليان، محلي ودولي. ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية، تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجية للمنتجات الرئيسية والخدمات. 

يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفة. يتم معالجة كافة المعامالت البينية بين القطاعات 

باألسعار المتداولة.

وألغراض االدارة، تستخدم المجموعة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات المالية المجمعة.

5.8   عقارات استثمارية
تقاس العقارات االستثمارية مبدئيًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري الحالي وقت تكبد 

التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وتستثني من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري. الحقًا للتحقق المبدئي، تدرج العقارات االستثمارية 

بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير المالية. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة للعقارات االستثمارية في 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة التي تنشأ فيها. يتم تقدير القيم العادلة من قبل اإلدارة بمساعدة مقيمين خارجيين معتمدين.

اقتصادية  منافع  أي  يتوقع  وال  االستخدام  من  دائمة  بصفة  االستثماري  العقار  سحب  يتم  عندما  أو  بيعها  يتم  عندما  االستثمارية  العقارات  تحقق  عدم  يتم 

مستقبلية من بيعه. يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في بيان األرباح او الخسائر المجمع في فترة عدم التحقق.

تتم التحويالت من وإلى العقارات االستثمارية 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 الدفترية في تاريخ التغيير في االستخدام. في حالة إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك 

عقارًا استثمارًيا تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقًا للسياسة المنصوص عليها للعقار والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. 
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5.9   الممتلكات والمعدات
يتم تسجيل الممتلكات والمعدات مبدئيا بتكلفة الشراء أو تكلفة التصنيع بما في ذلك التكاليف االضافية الآلزمة لجلب هذا األصل الى الموقع والحالة التي 

يمكن استخدامه حسب الغرض المخصص له من قبل إدارة المجموعة.

وبعد ذلك، يتم قياس الممتلكات والمعدات باستخدام نموذج التكلفة، وهو التكلفة ناقصا االستهالك وخسائر الهبوط في القيمة. يتم تسجيل االستهالك 

باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم قيمة الخردة. يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن الطريقة 

المستخدمة وفترة االستهالك متماثلة مع المنافع االقتصادية التاتجة من مكونات الممتلكات والمعدات.  يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية:

3 - 5 سنوات أثاث وتركيبات ومعدات أخرى: 

يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي الآلزم، سنويا على األقل.

عند بيع األصل أو استبعاده، يتم حذف التكلفة واالستهالك المتراكم الخاص به من الحسابات وأية أرباح أو خسائر ناتجة عن االستبعاد يتم تسجيلها ضمن 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

5.10     االستثمار في الشركات الزميلة
الفعال عليها والتي ال تكون شركات تابعة أو شركات محاصة.  يتم تسجيل  التأثير  المجموعة ممارسة  التي بامكان  الزميلة، هي تلك الشركات  الشركات 

االستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بالشهرة أو التعديالت في القيمة 

العادلة لحصة المجموعة بشكل منفصل ولكن يتم تسجيلها ضمن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

عند استخدام طريقة حقوق الملكية، يتم زيادة وتخفيض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة بحصة المجموعة في أرباح أو خسائر وااليرادات الشاملة األخرى 

لتلك الشركة الزميلة بعد عمل التعديالت الآلزمة لمطابقة السياسات المحاسبية مع سياسات المجموعة.

يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة الى حد حصة المجموعة في تلك الشركات.  وعندما يتم حذف 

الخسائر غير المحققة، يتم اختبار األصول المعنية بتلك المعامالت لغرض التأكد من عدم انخفاض قيمتها.

ال تتعدى نهاية الفترات المالية بين المجموعة والشركات الزميلة عن ثالثة شهور.كما يتم عمل التعديالت الآلزمة للمعامالت أو األحداث الجوهرية التي تتم خالل 

تلك الفترة بين نهاية فترة الشركة الزميلة ونهاية فترة المجموعة. كما يتم التأكد من أن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة الزميلة هي 

ذاتها المستخدمة من قبل المجموعة في تلك المعامالت أو األحداث الشبيهة.

عند فقدان ميزة التأثير الفعال على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل الحصة المتبقية بالقيمة العادلة، ويتم تسجيل أي فرق بين القيمة 

أو  األرباح  بيان  البيع، ضمن  نتيجة  المحصلة  المبالغ  اليها  المتبقية مضافا  العادلة للحصة  الفعال والقيمة  التأثير  الزميلة عند فقدان ميزة  الجارية للشركة 

الخسائر المجمع.

5.11   االدوات المالية 
5.11.1   التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق 

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف 

المعامالت، باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر والتي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة. 

يتم استبعاد اصل مالي )أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا( اما 

-   عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية 

-   أو عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير 

مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب »القبض والدفع« أو

 )أ( ان تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو 

)ب( ان ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .

عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض والدفع ولم تقم بتحويل او االحتفاظ 

جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او تحويل السيطرة على االصل، عندها يتم تحقق اصل جديد الى مدى التزام المجموعة المتواصل بذلك االصل. 

ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام المحدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه . عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس 

المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ، او بتعديل شروط اإللتزام المالي الحالي بشكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم تحقق لاللتزام 

األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح او الخسائر المجمع.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها
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5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.11   االدوات المالية )تتمة(

5.11.٢   التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية  
لغرض القياس الالحق، فان االصول المالية، يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق المبدئي: 

•   قروض وذمم مدينة  
 .)AFS( أصول مالية متاحة للبيع   •

ان كافة االصول المالية تخضع للمراجعة للتأكد من عدم انخفاض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي 

بان احد االصول المالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت قيمتها. يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول المالية 

المبينة ادناه. 

•   القروض والذمم المدينة   
تعتبر القروض والذمم المدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق المالية النشطة. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس تلك 

األصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، ناقصا أي انخفاض في القيمة.  ويتم الغاء خصم تلك األرصدة عندما يكون 

هذا الخصم غير مادي. 

يتم عادة مراجعة مدى انخفاض قيمة األرصدة الجوهرية المدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفترة أو يكون هناك دالئل واقعية على أن احدى الجهات المدينة 

سوف تخفق في التسديد. بالنسبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي، يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة وذلك عن 

القيمة على معدالت  انخفاض  تقدير خسارة  بها. عند ذلك يستند  المحيطة  المخاطر  وبالمنطقة وغيرها من  بها  الخاص  التشغيلي  بالقطاع  ربطها  طريق 

التخلف التاريخية االخيرة للجهة المدينة لكل مجموعة محددة. 

تقوم المجموعة بتصنيف القروض والذمم المدينة الى الفئات التالية: 

-   الذمم المدينة واألصول األخرى

تظهر الذمم المدينة واألصول األخرى بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما ال 

يكون هناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها. 

-   النقد وأرصدة لدى البنوك 

يتكون النقد وأرصدة لدى البنوك من نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك يمكن تحويلها بسهولة الى مبالغ معروفة من النقد وال تخضع لمخاطر هامة من 

التغيرات في القيمة. 

•   االصول المالية المتاحة للبيع  
ان االصول المالية المتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول المالية. 

ان االصول المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة، ان وجدت. يتم تسجيل تكاليف 

انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع . ان جميع االصول المالية االخرى المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما ان االرباح والخسائر تسجل 

في االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية، باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وفروقات تحويل العمالت االجنبية على 

االصول النقدية  تسجل في االرباح او الخسائر. عند استبعاد االصل او تحديده على انه قد انخفضت قيمته، فان بيان األرباح أو الخسائر المجمع التراكمية المسجلة 

في االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق الملكية الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن االيرادات 

الشاملة االخرى. 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول المالية المتاحة للبيع او مجموعة اصول مالية متاحة 

للبيع قد انخفضت قيمتها. ففي حال استثمارات االسهم المصنفة كاصول مالية متاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاضا جوهريا او متواصال في 

القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته. يتم تقييم »االنخفاض الجوهري« مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و »االنخفاض المتواصل« مقابل الفترة التي 

كانت فيها القيمة العادلة تحت تكلفتها االصلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفاض القيمة، يتم حذف الخسارة التراكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم 

تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 

يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة في االيرادات الشاملة االخرى، باستثناء االصول المالية التي هي عبارة عن اوراق دين تسجل في بيان األرباح أو الخسائر 

المجمع فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة.   

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها
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5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.11   االدوات المالية )تتمة(

5.11.3   التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية 
تتضمن الخصوم المالية للمجموعة دائنون ومطلوبات أخرى وقروض بنكية.

يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها على النحو التالي: 

•   دائنون ومطلوبات أخرى 
يتم تسجيل الدئنون والمطلوبات األخرى لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر. 

•   القروض البنكية
تقاس القروض البنكية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما تسجل االرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما 

يتم عدم تحقق الخصوم ايضا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية )EIR( عملية االطفاء.

5.1٢   محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد 
ان جميع المشتريات والمبيعات “بالطرق المعتادة” لالصول المالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ المتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه المنشأة بشراء او بيع 

االصول. ان المشتريات اوالمبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خالل اطار زمني يتم تحديده بالنظم 

او بالعرف السائد في االسواق.   

5.13   تسوية االدوات المالية 
يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط اذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليا لتسوية 

المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صافي او لتحقق االصول وتسوية الخصوم في آن واحد. 

5.14   القيمة العادلة لالدوات المالية     
اسعار  او  المدرجة  السوق  اسعار  الى  بالرجوع  تحديدها  يتم  مالي  تقرير  كل  بتاريخ  نشطة  اسواق  في  تداولها  يتم  التي  المالية  لالدوات  العادلة  القيمة  ان 

المتداولين )سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصيرة(، دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة. 

بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه التقنيات قد تتضمن 

الحالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية  العادلة  القيمة  الى  الرجوع  استخدام معامالت على اسس تجارية حديثة في السوق؛ 

مخصومة او اساليب تقييم اخرى. 

5.15   اختبار انخفاض االصول غير المالية 
يتم االعتراف بالفرق ما بين القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد والقيمة الممكن تحقيقها )وهي القيمة العادلة ناقصا تكاليف بيع قيمة األصل 

قيد االستخدام(، كخسارة انخفاض في القيمة. ولغرض تقدير قيمة األصل قيد االستخدام، تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذا 

األصل وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية. علما بأن المعلومات المستخدمة الختبار انخفاض 

القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثير اعادة الهيكلة وتطوير األصول.  كما يتم 

تقدير سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو يمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة لهذا األصل كما تم تقديرها من قبل االدارة.

يتم استخدام مبلغ انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة الجارية للشهرة المرتبطة بهذا األصل. ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفاض على األصول األخرى كل 

حسب نسبته. وباستثناء الشهرة، يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول التي تم تخفيض قيمتها في السابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفاض حتى يعود 

هذا األصل الى قيمته الجارية.

5.16   حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح 
يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة والمدفوعة.

تتضمن عالوة إصدار األسهم أي عالوات مستلمة نتيجة إلصدار رأس المال. يتم خصم أي تكاليف معامالت تتعلق بإصدار األسهم من عالوة إصدار األسهم.

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من نسب أرباح الفترة الحالية والسابقة وفقًا لمتطلبات قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم. 

تتضمن البنود األخرى لحقوق الملكية ما يلي:

•   احتياطي تحويل العمالت األجنبية -  يتكون من فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للشركات األجنبية التي تتعامل مع 
المجموعة إلى الدينار الكويتي.
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5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.16   حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح )تتمة(

•   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة - يتكون من األرباح والخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المتاحة للبيع.
تتضمن االرباح المحتفظ بها كافة أرباح وخسائر الفترة الحالية والسابقة. إن كافة المعامالت مع مالكي الشركة األم يتم تسجيلها بصورة منفصلة ضمن حقوق 

الملكية.

تدرج توزيعات األرباح المستحقة إلى المساهمين ضمن المطلوبات األخرى عند اعتماد توزيعات األرباح في الجمعية العمومية.

5.17   أسهم خزينة
تتألف أسهم خزينة من أسهم رأس المال المصدرة  للشركة األم والمعاد شراؤها من قبل المجموعة ولم يتم حتى حينه إعادة إصدارها أو إلغائها. يتم المحاسبة عن 

أسهم الخزينة بطريقة التكلفة. وطبقا لهذه الطريقة يتم إدراج المتوسط المرجح لتكلفة األسهم المشتراة في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. ال تستحق أسهم 

الخزينة توزيعات أرباح نقدية يمكن أن تقوم المجموعة بتوزيعها. ويؤدي إصدار توزيعات أسهم إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة 

السهم الواحد بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 

عند اعادة اصدار اسهم الخزينة، تقيد االرباح بحساب منفصل في حقوق الملكية، )“احتياطي اسهم الخزينة”(، ويتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في 

حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب. ويتم تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم على االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني. الحقا لذلك ، اذا نشأت األرباح 

من بيع أسهم الخزينة ، يتم تحويل مبلغ الى اإلحتياطيات واألرباح المرحلة مساوي للخسارة المحملة سابقا على هذا الحساب.

5.18   مكافأة نهاية الخدمة  
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يستند استحقاق هذه المكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعا التمام حد ادنى 

من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفين. كما ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق طوال فترة التعيين. ان هذا االلتزام غير الممول 

يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير.  

بالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر 

التزامات المجموعة على هذه المساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها. 

5.19   ترجمة العمالت االجنبية  
5.19.1   عملة العرض الرئيسية   

تقوم كل منشأة في المجموعة بتحديد عملتها الرئيسية الخاصة بها والبنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك العملة 

الرئيسية.  

5.19.٢   معامالت العملة االجنبية واالرصدة 
المعامالت )سعر  المجموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ  المعنية في  الرئيسية للمنشأة  العملة  الى  العملة االجنبية  يتم تحويل معامالت 

الصرف الفوري(. ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة االجنبية باسعار 

السنة ويتم  اعادة ترجمتها في نهاية  النقدية، اليتم يتم  للبنود غير  بالنسبة  المجمع.  الخسائر  أو  األرباح  بيان  المالية تسجل في  السنة  الصرف في نهاية 

قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول باستخدام اسعار الصرف في تاريخ المعاملة(، باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها 

باستخدام اسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

5.19.3   العمليات االجنبية 
في البيانات المالية المجمعة للمجموعة، فان جميع االصول والخصوم والمعامالت الخاصة بمنشآت المجموعة ذات العملة الرئيسية بخالف الدينار الكويتي يتم 

ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة الرئيسية لمنشآت المجموعة بقيت دون تغيير خالل فترة التقارير المالية. 

الناشئة عن شراء منشأة  العادلة  التقرير. ان تعديالت الشهرة والقيمة  الكويتي بسعر االقفال بتاريخ  الدينار  الى  التجميع تحويل االصول والخصوم  تم عند 

اجنبية قد تمت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة االجنبية وتم تحويلها الى الدينار الكويتي بسعر االقفال. كما ان االيرادات والمصاريف قد تم تحويلها الى 

الدينار الكويتي بمتوسط السعر طوال فترة التقرير. فروقات الصرف تحمل على/تقيد في االيرادات الشاملة االخرى وتسجل في احتياطي ترجمة العملة االجنبية 

ضمن حقوق الملكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الترجمة التراكمية المتعلقة بها والمسجلة في حقوق الملكية يتم اعادة تصنيفها الى بيان مثل 

تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة المالية تسجل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع 

وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البيع. 
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5.   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

5.٢0   المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   
يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من المجموعة تدفق 

مصادر اقتصادية الى الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد. 

ذلك  بما في  المالي،  التقرير  بتاريخ  والمتوفر  وثوقا  االكثر  الدليل  الى  استنادا  الحالي  االلتزام  لتسوية  المطلوبة  المقدرة  بالنفقات  المخصصات  قياس  يتم 

المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة، فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج 

في التسوية تحدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم المخصصات الى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الداخل. 

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الخارج امرا مستبعدا. 

5.٢1   معامالت مع أطراف ذات صله   
تتكون األطراف ذات الصلة من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين وأفراد عائالتهم المقربين وشركات يملكون حصصا رئيسية. جميع المعامالت مع 

األطراف ذات الصلة يتم اعتمادها من قبل اإلدارة.

5.٢٢   الموجودات بصفة األمانة
الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم معاملتها كأصول للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في البيانات المالية المجمعة.

٦.   أحكام  االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من االيرادات والمصاريف 

واالصول والخصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج 

تتطلب تعديال جوهريا على القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية. 

6.1   أحكام االدارة الهامة  
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

6.1.1   تصنيف العقارات
يتعين على اإلدارة اتخاذ قرار عند حيازة عقار معين لكي تحدد سواء كان يجب تصنيفه كعقار محتفظ به لغرض البيع أو عقار استثماري. إن إصدار مثل هذه 

األحكام عند الحيازة يحدد ما إذا كانت هذه العقارات سيتم قياسها الحقًا بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل أو بالقيمة العادلة. 

تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار محتفظ به لغرض البيع إذا تم حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعية.

وتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غير محددة.

6.1.٢   تصنيف االدوات المالية
يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات المالية بناء على نية االدارة بالشراء. 

تقوم المجموعة بتصنيف االصول المالية كاصول محتفظ بها لغرض المتاجرة اذا تمت حيازتها بصفة اساسية من اجل تحقيق ربح قصير االجل. 

ان تصنيف االصول كقروض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك االصول. فاذا لم تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه االصول المالية بسبب سوق غير نشط 

وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او محددة، عندها يتم تصنيف االصول المالية كقروض ومدينين. 

جميع االصول المالية االخرى يتم تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع. 

6.1.3   القيم العادلة لالصول والخصوم المشتراة 
ان تحديد القيمة العادلة لكل من االصول والخصوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج االعمال يتطلب احكاما هامة. 

6.1.4   تقييم السيطرة  
عند تحديد السيطرة، تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت المجموعة لديها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من تلقاء 

نفسها النتاج عوائد لنفسها. ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثير على العوائد المتغيرة تتطلب احكاما هامة. 
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٦.   أحكام  االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات )تتمة(

6.٢   عدم التأكد من التقديرات 
ان المعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية 

بصورة جوهرية. 

6.٢.1   انخفاض قيمة الشركات الزميلة
تقوم المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية بالتحديد فيما اذا كان من الضروري تسجيل اي خسارة انخفاض في القيمة على استثمار المجموعة في الشركات 

الزميلة بتاريخ كل تقرير مالي بناء على وجود اي دليل موضوعي على ان االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. فاذا كان هذا هو الحال، تقوم المجموعة 

باحتساب مبلغ االنخفاض كالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمته المدرجة وتسجيل المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 

6.٢.٢   انخفاض الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع على انها انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض جوهري او متواصل في القيمة العادلة عن 

تكلفتها او عند وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة. ان تحديد االنخفاض »الجوهري« او »المتواصل« يتطلب تقديرات هامة. 

6.٢.3   انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تحصيله لالرصدة التجارية المدينة عند عدم امكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا 

التقدير على اساس افرادي. اما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة فردية ولكن فات موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص 

لها حسب طول مدة التأخير استنادا الى معدالت االسترداد التاريخية. 

6.٢.4   االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك 
تقوم االدارة بمراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى االستخدام المتوقع لالصول. كما ان التقديرات غير 

المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات. 

6.٢.5   دمج األعمال 
تستخدم االدارة تقنيات تقييم في تحديد القيم العادلة للعناصر المختلفة لعمليات دمج االعمال. وبصفة خاصة، فان القيمة العادلة لمبلغ محتمل تعتمد على 

نتيجة العديد من التغيرات التي تؤثر على الربحية المستقبلية.

6.٢.6   إعادة تقييم العقارات االستثمارية 
تدرج المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، مع تسجيل التغييرات في القيمة العادلة في بيان األرباح او الخسائر المجمع. يتم تقييم القيم العادلة 

من قبل اإلدارة بمساعدة تقييم مقدم من مقيمين خارجيين قاموا باستخدام أساليب التقييم لتحديد القيمة العادلة. 

6.٢.7   القيمة العادلة لالدوات المالية
تقديرات  االدارة تطوير  التتوفر هناك اسعار سوق نشط. وهذا يتطلب من  المالية عندما  لالدوات  العادلة  القيمة  لتحديد  تقييم  تقنيات  االدارة بتطبيق  تقوم 

وافتراضات استنادا الى معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في السوق في تسعير االداة المالية. فاذا 

كانت تلك البيانات غير مرصودة، تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة المقدرة لالدوات المالية عن االسعار الفعلية التي سيتم 

تحقيقها في معاملة على اسس تجارية بتاريخ التقرير .
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٧.   شركات تابعة
تتمثل الشركات التابعة المجمعة للمجموعة فيما يلي:

                            ن�سبة امللكية

بلد  التاأ�سي�سإسم الشركة التابعة
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
االن�سطه الرئي�سية

99%99%الكويتشركة إنجازات للمشروعات الترفيهية  ش.م.ك. )مقفلة( 
ترفيهية وم�ساريع 

�سياحية
عقارية100%100%فرن�ساشركة إنجازات العقارية - فرنسا 

عقارية100%100%البحرينشركة الداو العقارية - ش.م.ب. )مقفلة(
عقارية99%99%الكويتشركة الداو العالمية العقارية ش.م.ك. )مقفلة(
عقارية100%100%الكويتشركة المال وعقار للمشاريع المشتركة ذ.م.م. 

جتارة عامة ومقاوالت60%60%الكويتشركة القوز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت - ذ.م.م.
جتارة عامة ومقاوالت99%99%الكويتشركة إنجازات لوسيل - ذ.م.م

عقارية99%99%الكويتشركة أمواج للتنمية العقارية - ش.م.ك. )مقفلة(

شركة البتيل العقارية - ذ.م.م.
االإمارات 

عقارية100%100%العربية املتحدة

عقارية100%100%لك�سمبورجشركة انجازات اس ايه ار ال

-    تنتهي السنة المالية لجميع الشركات التابعة المبينة أعاله في 31 ديسمبر فيما عدا شركة إنجازات العقاريـة - فرنسا والتي تنتهي سنتها المالية في 30 
سبتمبر. 

-    تم تجميع البيانات المالية لشركة إنجازات اس ايه ار ال بناء على بيانات مالية كما في 30 سبتمبر 2015 معدة بواسطة إدارة تلك الشركة التابعة.

8.   إيرادات أخرى ، بالصافي

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

د.كد.ك
60.3714.411إيرادات فوائد من النقد واالرصدة لدى البنوك 

174.921165.206إيرادات فوائد من الذمم المدينة

184.106(13.116))خسائر( / إيرادات أخرى
222.176353.723

9.   ربحية السهم األساسية والمخففة
القائمة خالل السنة  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  األم على  الخاص بمالكي الشركة  ربح السنة  ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة  يتم احتساب 

باستثناء أسهم الخزينة. وحيث أنه ال يوجد أدوات مالية مخففة قائمة فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة. 

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

د.كد.ك
3.074.3261.516.936 ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم )د.ك(

333.658.776334.165.029المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(
4.5 فل�س9.2 فل�سربحية السهم األساسية والمخففة 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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10.   النقد واالرصدة لدى البنوك 

يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك المدرج ضمن بيان المركز المالي المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع مما يلي:  

31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

د.كد.ك
-1.270نقد بالصندوق
2.612.9278.193.960حسابات جارية

1.688.442441.762حسابات تحت الطلب
4.302.6398.635.722

إن الحسابات تحت الطلب تحمل فائدة بمعدل يتراوح بين 0.5٪ إلى 1٪ )2014: 0.5٪ إلى 1٪( سنويًا.

11.   مدينون وموجودات أخرى 
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.كالموجودات المالية

152.162352.759المستحق من شركة زميلة  )ايضاح 20(
10.991348.637المستحق من أطراف أخرى ذات صلة )ايضاح 20(

3.933.4283.794.063المستحق من بيع عقار استثماري )ايضاح 11(
690.265436.024موجودات مالية أخرى

4.786.8464.931.483
الموجودات غير المالية

12.13618.765دفعات مقدمة للمقاولين 
313.186583.024مدفوعات مقدًما وموجودات أخرى

325.322601.789
5.112.1685.533.272

يتضمن المستحق من بيع عقار استثماري ذمم مدينة تحمل معدل فائدة فعلي بنسبة 4.5٪ )2014: 4.5٪( سنويًا. 

ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية مادية منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014. 

12. موجودات مالية متاحة للبيع
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.ك

87.205-صناديق عقارية 
1.157.3413.215.714منشآت عقارية ذات أغراض خاصة

3.589.97310.876.496استثمارات عقارية غير مسعرة
3.163.3571.833.943تمويل دين

7.910.67116.013.358

تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع استثمارات في مشاريع تطوير عقاري ومحافظ مدارة من قبل مدراء استثمار عقاريين متخصصين. ونظرا لطبيعة 

تلك االستثمارات وعدم إمكانية توقع تدفقاتها النقدية وغياب سوق نشط لهذه االستثمارات فإن القيمة العادلة لتلك االستثمارات ال يمكن قياسها بصورة 

موثوق منها. ونتيجة لذلك، تدرج تلك االستثمارات بالتكلفة ناقصًا االنخفاض في القيمة، إن وجد، وتبلغ القيمة المدرجة لهذه االستثمارات 6.919.٧65 د.ك )2014: 

6.613.20٧ د.ك(. 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



12.   موجودات مالية متاحة للبيع )تتمة(

تمتلك  والتي تمثل استثمارات في منشآت عقارية  )2014: 3.688.54٧ د.ك(  4.496.441 د.ك  بقيمة مدرجة  للبيع استثمارات  المتاحة  المالية  الموجودات  تتضمن 

المجموعة فيها حصة ملكية تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ وهي عبارة عن منشآت ذات أغراض خاصة مؤقتة تم تأسيسها لتسهيل استثمارات المجموعة في بعض 

المشاريع العقارية األجنبية. ال تمارس المجموعة سيطرة أو تأثير ملموس على تلك المنشآت حيث تدار تلك المنشآت من قبل مدراء تنمية عقارية متخصصين 

مستقلين. ونتيجة لذلك، تم تصنيف االستثمارات في تلك المنشآت كموجودات مالية متاحة للبيع.

قامت المجموعة خالل السنة بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 1.148.829 د.ك ):2014 8٧9.204 د.ك( على بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع. قامت 

اإلدارة بإجراء تحليل لباقي الموجودات المالية المتاحة للبيع ذات العالقة والذي يشير الى عدم وجود مزيد من اإلنخفاض في  قيمتها. 

تم اعادة تصنيف استثمار بمبلغ 10.641.163 د.ك من موجودات مالية متاحة للبيع الى استثمار في شركات زميلة )ايضاح 14(. ونتج عن إعادة التصنيف ربح بمبلغ 

2.250.018 د.ك.

إن الجدول الهرمي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام أساليب التقييم تم عرضه في إيضاح 25.

إن استثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة بلغت ال شيء د.ك )2014: 6.994.٧4٧ د.ك( مضمونة مقابل قروض بنكية )إيضاح 19(.

13.   عقارات استثمارية

فيما يلي الحركة على العقارات اإلستثمارية خالل السنة :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

59.071.46662.188.407في 1 يناير 
1.488.153711.182إضافات 

(6.085.532)(7.647.043)استبعادات 
1.258.791(1.521.855)التغير في القيمة العادلة

1.056.109998.618تعديل ترجمة عمالت أجنبية 
52.446.83059.071.466في 31 ديسمبر

إن التوزيع الجغرافي للعقارات االستثمارية للمجموعة كما يلي :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

8.500.0008.500.000الكويت
43.946.83050.571.466دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

52.446.83059.071.466

المالك  هي  األم  الشركة  أن  كتابيًا  األمناء  هؤالء  أكد  وقد  أمناء.  بأسماء  مسجل  د.ك(   4.832.438  :2014( د.ك   3.9٧4.832 مدرجة  بقيمة  إستثماري  عقار  أ(    إن 

المستفيد لهذه العقارات. تتضمن العقارات االستثمارية عقارات تخضع لسيطرة مشتركة بقيمة مدرجة 9.410.023 د.ك )2014: 16.489.٧20 د.ك(. 

ب(     إن عقارات استثمارية بقيمة مدرجة 41.880.111 د.ك )31 ديسمبر 2014: 45.804.228 د.ك( مرهونة كضمان لقروض بنكية )ايضاح 19(. 

ج(     قامت المجموعة خالل السنة ببيع عقار استثماري بقيمة مدرجة ٧.64٧.043 د.ك )2014: 6.085.532 د.ك( مقابل قيمة بيعية بلغت 9.٧89.54٧ د.ك )2014: 5.900.438 

د.ك( مما نتج عنه ربح بيع عقار استثماري بمبلغ 2.142.504 د.ك )2014: خسارة بمبلغ 185.094 د.ك(.

د(     إيضاح 25.3 يوضح كيف تم تحديد القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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14.   استثمار في شركات زميلة 
14.1   إن تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة مذكورة أدناه:

ان�ساط الرئي�سين�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�ساإ�سم ال�سركة الزميلة
31 دي�سمرب

2015

31 دي�سمرب
2014

عقاري45%45%الكويتشركة ايكاروس العقارية - ش.م.ك. )مقفلة(
عقاري35%35%الكويتشركة البرشاء العقارية - ش.م.ك. )مقفلة(

عقاري50%50%البحرينشركة اليال العقارية - ذ.م.م.
عقاري15%25%االإمارات العربية املتحدةشركة السنبوك العقارية - ذ.م.م. *
عقاري50%50%البحرين شركة اليال سيف ريزيدنس ذ.م.م. 

عقاري20%20%اململكة العربية ال�سعوديةشركة انجازات العقارية ذ.م.م.
عقاري50%50%لك�سمبورجكانكورب ديوسبورج اس.ايه.ار.ال. 

عقاري-%27.75البحرينشركة فيرست العقارية - ش.م.ب )مقفلة( **

*    يصنف االستثمار في شركة السنبوك العقارية ذ.م.م. كاستثمار في شركة زميلة حيث تمارس المجموعة تأثير ملموس على هذه الشركة من خالل االتفاقيات 

التي أبرمتها مع مستثمرين استراتيجيين آخرين. خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة اضافية بنسبة 10٪ مقابل مبلغ 850.428 د.ك .

**   قامت المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015 باإلستحواذ على حصة إضافية بنسبة 8.9٪ في ملكية شركة فيرست العقارية - ش.م.ك 

)مقفلة( الواقعة في مملكة البحرين بمبلغ 3.102.346 د.ك. وعليه، قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذا اإلستثمار البالغ 10.641.163 د.ك، والذي يمثل نسبة 

27.75 ٪ في حقوق ملكية تلك الشركة المستثمر فيها، من موجودات مالية متاحة للبيع الى استثمار في شركة زميلة بسبب قدرة إدارة المجموعة على 

ممارسة تأثير ملموس على تلك الشركة المستثمر بها. نتج عن اعادة التصنيف ربح صفقة شراء مؤقت بمبلغ 467.859 د.ك. فيما يلي القيمة العادلة 

المؤقتة لالصول والخصوم المحددة في تاريخ االستحواذ للشركة الزميلة أعاله:  

د.ك
62.997.783مجموع األصول

22.958.094مجموع الخصوم
40.039.689صافي األصول
10.641.163مقابل الشراء

(11.109.022)حصة صافي األصول المشتراه 
(467.859)ربح صفقة شراء

ان القيمة العادلة لالصول والخصوم المحددة المستحوذ عليها قد تم تحديدها بصفة مؤقتة من قبل ادارة المجموعة. تخضع التقديرات المشار اليها 

اعاله وربح صفقة الشراء الناتج عن ذلك للتنقيح خالل اثني عشر شهرا من تاريخ االستحواذ. 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



14.   استثمار في شركات زميلة )تتمة(
14.1   إن تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة مذكورة أدناه: )تتمة(

إن الحركة في القيمة المدرجة لالستثمار في شركات زميلة هي كالتالي:

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

16.074.3126.357.466في 1 يناير 
12.351.57012.441.042إضافات

(3.889.510)(603.018)استبعادات
-     (532.705)توزيعات ارباح 

653.754958.237حصة في نتائج السنة
207.077(155.895)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

27.788.01816.074.312في 31 ديسمبر 

إن القيمة العادلة لالستثمار في الشركات الزميلة ال يمكن تقديرها بصورة موثوق منها حيث إن الشركات الزميلة غير مسعرة وليس لها أسعار سوقية معلنة.

كما في 31 ديسمبر 2015 إن استثمار في شركات زميلة بقيمة مدرجة 12.224.258 د.ك )2014: 2.813.816 د.ك( مرهونة كضمان مقابل قروض بنكية )إيضاح 19(.

14.٢ ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه: 

أ(   شركة البرشاء العقارية - ش.م.ك. )مقفلة( :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

9.975.9999.976.382موجودات غير متداولة 
402.661347.139موجودات متداولة 

10.378.66010.323.521اجمالي الموجودات 
3.400.0003.400.000مطلوبات غير متداولة 

346.594280.361مطلوبات متداولة 
3.746.5943.680.361اجمالي المطلوبات 
6.632.0666.643.160صافي الموجودات 

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

د.كد.ك
662.4041.199.783االيرادات 

408.718578.269ربح السنة 
408.718578.269إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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14.   استثمار في شركات زميلة )تتمة(
14.٢ ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه: )تتمة(

ا( تابع / شركة البرشاء العقارية - ش.م.ك. )مقفلة( :

فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

35%35%حصة ملكية المجموعة %
6.632.0666.643.160صافي موجودات الشركة الزميلة 

2.321.2232.325.106حصة المجموعة في صافي الموجودات 
2.321.2232.325.106القيمة الدفترية 

ب(  شركة ايكاروس العقارية - ش.م.ك. )مقفلة(

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

2.184.4782.199.043موجودات متداولة 
2.184.4782.199.043اجمالي الموجودات 
28.43718.084مطلوبات متداولة 

28.43718.084اجمالي المطلوبات 
2.156.0412.180.959صافي الموجودات 

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

د.كد.ك
2.162.816-االيرادات 

2.035.322(24.918))خسارة( / ربح  السنة 
2.035.322(24.918)اجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة 

فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

45%45%حصة ملكية المجموعة %
2.156.0412.180.959صافي موجودات الشركة الزميلة 

970.218981.432حصة المجموعة في صافي الموجودات 
970.218981.432القيمة الدفترية 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



14.   استثمار في شركات زميلة )تتمة(
14.٢ ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه: )تتمة(

ج( شركة اليال سيف ريزيدنس - ذ.م.م. :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

8.082.9607.781.910موجودات غير متداولة 
504.199249.056موجودات متداولة 

8.587.1598.030.966اجمالي الموجودات 
350.6051.047.948مطلوبات غير متداولة 

350.6051.047.948اجمالي المطلوبات 
8.236.5546.983.018صافي الموجودات 

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

د.كد.ك
825.355535.626االيرادات 

626.528459.228ربح السنة 
626.528459.228اجمالي االيرادات الشاملة للسنة 

فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

50%50%حصة ملكية المجموعة %
8.236.5546.983.018صافي موجودات الشركة الزميلة 

4.118.2773.491.509حصة المجموعة في صافي الموجودات 
4.118.2773.491.509القيمة الدفترية 

د( شركة اليال العقارية - ذ.م.م :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

6.881.6256.563.783موجودات غير متداولة 
28.116364.084موجودات متداولة 

6.909.7416.927.867اجمالي الموجودات 
     --مطلوبات غير متداولة 

10.205346.433مطلوبات متداولة 
10.205346.433اجمالي المطلوبات 
6.899.5366.581.434صافي الموجودات 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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 14.   استثمار في شركات زميلة )تتمة(

14.٢ ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه: )تتمة(

د( شركة اليال سيف ريزيدنس - ذ.م.م. : )تتمة(

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014

د.كد.ك
     --االيرادات 

(13.377)(714)خسارة السنة 
(13.377)(714)اجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

د(   شركة اليال العقارية - ذ.م.م:

 فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

50%50%حصة ملكية المجموعة %
6.899.5366.581.434صافي موجودات الشركة الزميلة 

3.449.7683.290.717حصة المجموعة في صافي الموجودات 
3.449.7683.290.717القيمة الدفترية 

هـ( شركة فيرست العقارية - ش.م.ب )مقفلة( :

31 دي�سمرب 2015 
د.ك

58.332.898موجودات غير متداولة 
4.932.678موجودات متداولة 

63.265.576اجمالي الموجودات 
21.388.233مطلوبات غير متداولة 

1.362.033مطلوبات متداولة 
22.750.266اجمالي المطلوبات 
40.515.310صافي الموجودات 

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2015

د.ك
3.729.064االيرادات 

239.629ربح السنة 
239.629اجمالي الدخل الشامل للسنة 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



14.   استثمار في شركات زميلة )تتمة(
14.٢ ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه: )تتمة(

هـ( شركة فيرست العقارية - ش.م.ب )مقفلة( : )تتمة(

 فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

31 دي�سمرب 2015 
د.ك

27.75%حصة ملكية المجموعة %
40.515.310صافي موجودات الشركة الزميلة 

11.240.973حصة المجموعة في صافي الموجودات 
11.240.973القيمة الدفترية 

14.3   يوضح الجدول التالي مجمل المعلومات المالية للشركات الزميلة الفردية غير الجوهرية بالنسبة للمجموعة :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 
د.كد.ك

(382.978)142.525حصة المجموعة في النتائج 
(382.978)142.525حصة المجموعة في اجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة 

5.687.5575.985.548إجمالي القيمة الدفترية لحصة المجموعة في هذه الشركات الزميلة 

15.   رأس المال وعالوة إصدار األسهم

كما في 31 ديسمبر 2015، يتألف رأس مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل نقدًا من 345.648.600 سهم بواقع 100 فلس للسهم الواحد )2014 : 

345.648.600 سهم بواقع 100 فلس للسهم الواحد(. إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيع.

1٦.   االحتياطيات 
وفقًا لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يجب تحويل 10٪ من ربح السنة المخصص لمالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد مقاصة الخسائر المتراكمة المرحلة إلى حساب االحتياطي 

القانوني. يجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذه التحويالت السنوية عندما يعادل رصيد االحتياطي أو يزيد عن نسبة 50٪ من رأس المال المدفوع.   

إن التوزيع من االحتياطي القانوني محدد بالمبلغ المطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة ال تزيد عن 5٪ من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 

األرباح المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.

وفقا لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم يتم تحويل نسبة 5٪ من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم إلى االحتياطي االختياري وذلك قبل حصة 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد مقاصة الخسائر المتراكمة المرحلة. يجوز للشركة 

األم وقف هذه التحويالت الى اإلحتياطي اإلختياري بقرار من مجلس إدارة الشركة األم. ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري شريطة ان تتم الموافقة على 

التوزيع من قبل الجمعية العمومية لمساهمي الشركة. 

1٧.   أسهم الخزينة 
فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة:

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

1.250.8981.250.898التكلفة - د.ك
11.989.82411.989.824عدد أسهم الخزينة

3.47%3.47%النسبة الى رأس المال
959.186755.359القيمة السوقية -  د.ك

إن االحتياطيات المساوية لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير قابلة للتوزيع.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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18.   دائنون ومطلوبات أخرى 
31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015 

د.كد.ك
389.625650.378دائنون

1.144.4211.094.600مستحق الى شركة زميلة )ايضاح 20(
288.785537.429ايرادات إيجارات مستلمة مقدما

1.116.322822.601مصاريف مستحقة
386.373-مستحق إلى أطراف أخرى ذات صلة )ايضاح 20( 

1.699.4511.317.204مطلوبات أخرى
4.638.6044.808.585

19.   قروض بنكية

الضمانالمعدل الفعلي للفائدة
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.ك

بنوك محلية -  بالدينار الكويتي
معدل خصم بنك 

الكويت المركزي + %1.5 
الى + %2.5 

35.992.46745.043.085مضمونة

تستحق القروض السداد كما يلي:

31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

د.كد.ك
4.525.3084.504.308خالل سنة

31.467.15940.538.777أكثر من سنة
35.992.46745.043.085

إن هذه القروض مضمونة مقابل رهن بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع، وعقارات استثمارية واستثمارات في شركات زميلة مملوكة للمجموعة )ايضاحات 

12 و 13 و 14(، تستحق القروض البنكية الدفع على أقساط غير متساوية تنتهي في 1 ابريل 2018.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



20.   معامالت مع أطراف ذات صلة
تمثل األطراف ذات صلة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي تخضع للسيطرة المشتركة وموظفي اإلدارة العليا 

للمجموعة والشركات التي يملك فيها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا للمجموعة حصصا رئيسية أو بإمكانهم ممارسة تأثير ملموس أو سيطرة 

مشتركه عليها. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

فيما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات الصلة: 

 
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.ك

األرصدة في بيان المركز المالي المجمع :

152.162352.759المستحق من شركة زميلة )انظر إيضاح 11 (
10.991348.637المستحق من أطراف أخرى ذات عالقة )إيضاح 11 (

-3.933.428المستحق من بيع عقار إستثماري )ايضاح 11(
386.373-المستحق إلى أطراف أخرى ذات عالقة )إيضاح 18 (

1.144.4211.094.600مستحق الى شركة زميلة )ايضاح 18 (

يتمثل المستحق من / إلى أطراف أخرى ذات صلة في شركات تخضع للسيطرة المشتركة. 

المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع :

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.ك

293.326296.336رواتب ومزايا قصيرة األجل
34.61534.615مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

327.941330.951

21.   التوزيعات المقترحة والجمعية العمومية للمساهمين
الحقا لتاريخ بيان المركز المالي المجمع اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلس لكل سهم بمبلغ 1.٧28.243 د.ك ومكافأة ألعضاء مجلس 

اإلدارة بمبلغ ٧5.000 د.ك )2014 : ال شيء( وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . ويخضع هذا اإلقتراح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية 

السنوية والجهات الرسمية.

صادقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة األم المنعقـدة في 23 مارس 2015 على البيانات المالية المجمعــــة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2014، وعلى اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع اية ارباح أو مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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23.   الموجودات بصفة األمانة 

تتضمن الموجودات بصفة األمانة استثمارات مدارة نيابة عن عمالء بمبلغ 48.2٧0 د.ك )2014: 51.٧83 د.ك(. 

24.   أهداف وسياسات إدارة المخاطر
تمثل المخاطر جزءا رئيسيا في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا لقيود المخاطر والضوابط األخرى. 

إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسوؤلية التعرض للمخاطر فيما يتعلق 

بالمسؤوليات المنوطة به داخل المجموعة.

المالية  المالية. تتضمن الخصوم  البنوك واإلستثمارات في األوراق  ، واألصول األخرى واألرصدة لدى  المالية مثل ذمم مدينة  لدى المجموعة العديد من األصول 

الرئيسية لدى المجموعة الذمم الدائنة والخصوم األخرى والقروض البنكية. إن الهدف الرئيسي للخصوم المالية هو تمويل األنشطة التشغيلية للمجموعة.

تتعرض المجموعة نتيجة النشطتها الى العديد من المخاطر المالية، مثل: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات 

األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة األم هم المسؤولين بشكل نهائي عن تحديد سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر .

إن المجموعة ال تستخدم األدوات المالية المشتقة.

فيما يلي أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة :

٢4.1     مخاطر السوق
أ( مخاطر العملة األجنبية

مخاطر العملة االجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لالدوات المالية نتيجة لتغير سعر صرف العمالت االجنبية .

تعمل المجموعة ، وبشكل أساسي، في دول الخليج وأوروبا والواليات المتحدة االمريكية، وهي بذلك عرضة لمخاطر العملة األجنبية الناتجة من العديد من 

العمالت األجنبية. المركز المالي للمجموعة قد يتأثر بشكل اساسي بالتغيرات في هذه العمالت.

للتخفيف من تعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، غير الكويتية . وفقا لسياسات المجموعة إلدارة المخاطر.

تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية المحددة باالصول النقدية مطروحا منها الخصوم النقدية عند تاريخ بيان المركز المالي المجمع والتي تم تحويلها 

الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال كما يلي :

31 دي�سمرب  2015
يعادل
د.ك

31 دي�سمرب 2014
يعادل
د.ك

1.201.530369.858دوالر امريكي
874.18379.189يورو

482.185488.403جنيه استرليني
4.381.2423.695.858درهم اماراتي

يبين الجدول التالي تفاصيل حساسية المجموعة للزيادة والنقص بنسبة 2٪ )2014 : 2٪( في الدينار الكويتي مقابل العمالت األجنبية أعاله. إن تحليل الحساسية يشمل 

فقط األصول والخصوم النقدية القائمة المقّومة بالعمالت األجنبية وتعديل سعر تحويلها في نهاية السنة مقابل التغير بنسبة 2٪ في أسعار العمالت األجنبية. إن 

الرقم الموجب أدناه يشير الى الزيادة في ربح السنة في حين أن الرقم السالب يشير الى النقص في ربح السنة. ال يوجد تأثير جوهري على اإليرادات الشاملة األخرى. 

تبقى كافة التغيرات األخرى ثابتة. لم يكن هناك أي تغيير في الطرق المحاسبية واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.

%2+
تاأثري

%2+
تاأثري

%2-
تاأثري

%2-
تاأثري

31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

د.كد.كد.كد.ك
(92.666)(138.783)138.78392.666نتائج السنة

تتفاوت مخاطر تقلبات صرف العمالت االجنبية خالل السنة بناء على حجم وطبيعة المعامالت ، ولكن يمكن اعتبار التحليل الموضح اعاله على أنه يمثل مدى 

تعرض المجموعة لمخاطر العملة االجنبية .

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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24.   أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
٢4.1     مخاطر السوق )تتمة(

ب(   مخاطر معدالت أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ان 

المجموعة معرضه لمخاطر اسعار الفائدة بالنسبة الى القروض البنكية.

الجدول التالي يوضح درجات الحساسية على نتائج السنة بناء على تغيرات معقولة في معدالت أسعار الفائدة ، تتراوح بين +100 نقطه أساسية )1 ٪( و - 100 نقطه 

أساسية )1 ٪( )2014 : تتراوح بين +100 نقطه أساسية )1 ٪( و - 100 نقطه اساسية )1 ٪( وبأثر رجعي من بداية السنة .  تمت عملية االحتساب بناء على األدوات المالية 

للمجموعة المحتفظ بها في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع مع األخذ بعين االعتبار أن كافة المتغيرات األخرى بقيت ثابتة . لم يكن هنالك أي تغيير خالل السنة 

في الطرق واالفتراضات المستخدمة في اعداد تحليل الحساسية .

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
%1 +%1 -%1 +%1 -
د.كد.كد.كد.ك

(450.431)450.431(359.925)359.925نتائج السنة

ج(   المخاطر السعرية
تتعرض المجموعة لمخاطر التقلبات السعرية إلستثماراتها ، خاصة المتعلقة باستثماراتها في مساهمات الملكية.  يتم تصنيف االستثمارات في مساهمات 

الملكية كموجودات مالية متاحة للبيع.

والدارة المخاطر الناتجة عن التقلبات السعرية الستثماراتها في األوراق المالية تقوم المجموعة بتنويع محافظها االستثمارية.  وتتم عملية التنويع تلك، بناء 

على حدود موضوعة من قبل المجموعة.

يوضح الجدول التالي درجات الحساسية التي تتعرض لها المجموعة والمتعلقة باستثماراتها في األوراق المالية، وعلى أساس المخاطر المحتملة ألسعار تلك 

األوراق كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة. لم يحدث خالل السنة تغيير على الطرق والفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.

اذا تغيرت أسعار األوراق المالية بنسبة 10٪ ) 2014 : 10٪( بالزيادة / النقصان فان تأثير تلك التغيرات على حقوق الملكيــة سيكون كما يلي ، ال يوجد تأثير جوهري 

على نتائج السنة :

حقوق امللكية

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
د.كد.ك

940.015	±90.091	±موجودات مالية متاحه للبيع

٢4.٢   مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخر مسببا بذلك خسارة الطرف اآلخر. 

ان سياسة المجموعة تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم.  كما تحاول المجموعة عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو 

مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة.

ان مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن األصول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع والملخصة على النحو التالي:

كما في 31 ديسمبر 2015 ، إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لطرف منفرد بلغ 3.933.428 د.ك )2014 : 3.794.063 د.ك(، إن ذلك المبلغ مضمون مقابل عقار 

إستثماري مسجل بإسم المجموعة.

 
31 دي�سمرب

2015
31 دي�سمرب

2014
د.كد.ك

4.301.3698.635.722النقد واالرصدة لدى البنوك )ايضاح 10(
4.786.8464.931.483مدينون وموجودات أخرى )إيضاح 11(  

4.138.2223.270.697موجودات مالية متاحة للبيع )ايضاح 12(
13.226.43716.837.902

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



24.   أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
٢4.٢   مخاطر االئتمان )تتمة(

تعتبر ادارة المجموعة االصول المالية اعاله والتي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها في جميع تواريخ البيانات المالية تحت المراجعة 

ذات كفاءة ائتمانية عالية . 

إن مخاطر اإلئتمان الخاصة باألرصدة لدى البنوك تعتبر غير هامة نظرا ألن األطراف المعنية تعتبر مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية. ان المعلومات 

المتعلقة بتمركز األصول مذكورة في ايضاح 24.3 .

٢4.3   تركز الموجودات المالية

إن توزيع الموجودات المالية حسب القطاع الجغرافي هو كما يلي:

دول جمل�س 
اأوروباالتعاون اخلليجي

الوليات 
املتحدة 

الأمريكية
املجموع

د.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2015 

1.898.0921.323.2611.080.0164.301.369النقد واالرصدة لدى البنوك )إيضاح 10(
4.604.7721.129180.9454.786.846مدينون وموجودات أخرى )إيضاح 11(

4.138.222-4.138.222-موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 12(
6.502.8645.462.6121.260.96113.226.437

31 ديسمبر 2014 
7.736.699534.331364.6928.635.722النقد واالرصدة لدى البنوك )إيضاح 10(

161.0854.931.483-4.770.398مدينون وموجودات أخرى )إيضاح 11(
3.270.697-3.270.697-اصول مالية متاحة للبيع )إيضاح 12(

12.507.0973.805.028525.77716.837.902

٢4.4  مخاطر السيولة  
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.  وللحد من تلك المخاطر، قامت إدارة الشركة 

األم بتنويع مصادر التمويل وإدارة موجوداتها بعد األخذ بعين االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة على أساس دوري.

يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. 

إن قائمة السيولة للمطلوبات المالية تعكس التدفقات النقدية المتوقعة التي تتضمن مدفوعات الفوائد المستقبلية على مدى أعمار هذه المطلوبات المالية. 

إن قائمة السيولة للمطلوبات المالية هي كما يلي:

حتى �سهر واحد31 ديسمبر 2015 
3-1
اأ�سهر

12 - 3
�سهرًا

اكرث من 
�سنة

املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كالمطلوبات المالية 

3.149.883157.040707.227624.4544.638.604دائنون ومطلوبات أخرى
427.4111.282.23239.001.84840.711.491-قروض بنكية

3.149.883584.4511.989.45939.626.30245.350.095

31 ديسمبر 2014 
حتى �سهر 

واحد
3-1
اأ�سهر

12 - 3
�سهرًا

اأكرث من 
�سنة

املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كالمطلوبات المالية 
3.023.236493.040608.150684.1594.808.585دائنون ومطلوبات أخرى

4.504.308405.3881.216.16344.423.74250.549.601قروض بنكية
7.527.544898.4281.824.31345.107.90155.358.186

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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24.   أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
٢4.4  مخاطر السيولة  )تتمة(

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. باستثناء االصول المالية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية، فقد تم تحديد 

االستحقاق الستثمارات  إن قائمة  التعاقدي.  االستحقاق  تاريخ  إلى  المالية  التقارير  تاريخ  المتبقية من  الفترة  الموجودات والمطلوبات على أساس  استحقاقات 

الموجودات المالية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية تتحدد استناًدا إلى تواريخ اإلنهاء المخطط لها من قبل اإلدارة. 

إن قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية في 31 ديسمبر 2015 هي كما يلي :

1-3حتى �سهر واحد
اأ�سهر

12 - 3
�سهرًا

اأكرث من
املجموع �سنة

د.كد.كد.كد.كد.ك
الموجودات 

4.302.639---4.302.639النقد واالرصدة لدى البنوك 
5.112.168-924.7165.8374.181.615مدينون وموجودات أخرى 

7.910.6717.910.671---موجودات مالية متاحة للبيع
52.446.83052.446.830---عقارات استثمارية

27.788.01827.788.018---استثمار في شركات زميلة
59.13959.139---ممتلكات ومعدات

5.227.3555.8374.181.61588.204.65897.619.465
المطلوبات

3.149.883157.040707.227624.4544.638.604دائنون ومطلوبات أخرى
35.992.46735.992.467---قروض بنكية

3.149.883157.040707.22736.616.92140.631.071
3.474.38851.587.73756.988.394(151.203)2.077.472صافي فجوة السيولة 

 

   إن قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية في 31 ديسمبر 2014 هي كما يلي :

1-3حتى �سهر واحد
اأ�سهر

12 - 3
�سهرًا

اأكرث من
املجموع �سنة

د.كد.كد.كد.كد.كالموجودات
8.635.722             -             -             -8.635.722النقد واالرصدة لدى البنوك 

5.533.272             -1.004.9941.352.7593.175.519مدينون وموجودات أخرى 
16.013.35816.013.358             -             -             -موجودات مالية متاحة للبيع

59.071.46659.071.466             -             -             -عقارات استثمارية
16.074.31216.074.312             -             -             -استثمار في شركات زميلة

86.67086.670             -             -             -عقار ومعدات
9.640.7161.352.7593.175.51991.245.806105.414.800

المطلوبات
684.1594.808.585     3.023.236493.040608.150دائنون ومطلوبات أخرى

40.538.77745.043.085             -             -4.504.308قروض بنكية
7.527.544493.040608.15041.222.93649.851.670

2.113.172859.7192.567.36950.022.87055.563.130صافي فجوة السيولة 

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



25.   قياس القيمة العادلة
٢5.1     التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 

ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم 

تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو التالي:

اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.مستوى 1 :-

مباشرة مستوى 2 :- بصورة  سواء   والخصوم  لألصول  تتبعها  يمكن  والتي   1 مستوى  في  المتضمنة  المدرجة  االسعار  غير  معطيات 

)كاالسعار( او بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار( .
معطيات االصول والخصوم المالية التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعها )معطيات غير قابلة للمراقبة(.مستوى 3 :-

٢5.٢  قياس القيمة العادلة لالدوات المالية
ان القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن ان تصنف على النحو التالي :

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015أصول مالية
د.كد.كقروض ومدينون بالتكلفة المطفأة:

4.302.6398.635.722نقد وأرصدة لدى البنوك
5.112.1685.533.272مدينون وموجودات أخرى

موجودات مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة: 

990.9069.400.150موجودات مالية متاحة للبيع
10.405.71323.569.144

مطلوبات مالية :

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:

4.638.6044.808.585دائنون ومطلوبات أخرى
35.992.46745.043.085قروض بنكية

40.631.07149.851.670

تعتبر االدارة المبالغ المدرجة للقروض والمدينون والخصوم المالية والتي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة.

يتم تحديد المستوى الذي يتم فيه تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية بناء على أدنى مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.

ان القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع باستثناء بعض االستثمارات المدرجة بالتكلفة ناقص انخفاض القيمة يتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث. 

مستوى 3 : قياسات القيمة العادلة
ان اصول وخصوم المجموعة المالية المصنفة ضمن المستوى 3 تعتمد على تقنيات تقييم تستند الى معطيات هامة ال تعتمد على بيانات سوقية قابلة 

للمراقبة . كما ان االدوات المالية ضمن هذا المستوى يمكن تسويتها من بداية السنة المالية الى نهايتها كما يلي: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
د.كد.ك

9.400.1509.621.520الرصيد االفتتاحي
-3.147.706مشتريات / محول من

(281.866)(11.165.953)مبيعات / محول الى
ارباح او خسائر مسجلة في:

(87.770)2.250.018بيان األرباح أو الخسائر المجمع	 
148.266(2.641.015)- ايرادات شاملة اخرى 

990.9069.400.150الرصيد النهائي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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25.   قياس القيمة العادلة )تتمة(
٢5.٢  قياس القيمة العادلة لالدوات المالية )تتمة(

مع  بالتشاور  وذلك   3 للمستوى  العادلة  القيم  ذلك  بما في  المالية،  التقارير  الغراض  المالية  للبنود  تقييم  عمليات  باجراء  للمجموعة  المالي  الفريق  يقوم 

االستفادة من  زيادة  اداة مالية بهدف  بناء على خصائص كل  التقييم  اختيار تقنيات  األمر. يتم  لزم  ، حيثما  المعقدة  للتقييمات  ثالث  أخصائي تقييم طرف 

المعلومات السوقية. 

ان تقنيات التقييم المستخدمة لالدوات المصنفة ضمن المستوى 3 مبينة ادناه:

موجودات مالية متاحة للبيع  :
ان القيمة العادلة لالدوات المالية غير المتاجر بها في سوق نشط )مثل االوراق المالية غير المسعرة( يتم تحديدها باستخدام تقنيات التقييم. كما ان القيمة 

العادلة لالستثمارات في االوراق المالية غير المسعرة هي تقريبا اجمالي القيمة المقدرة لالستثمارات المعنية كما لو تم تحقيقها بتاريخ بيان المركز المالي.  

عند تحديد القيمة العادلة لتلك االستتثمارات، يقوم مدراء االستثمار باستخدام طرق متنوعة والقيام بافتراضات مبنية على احوال السوق الموجودة بتاريخ كل 

مركز مالي. كما قام مدراء االستثمار باستخدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي المخصوم واسعار المعامالت االخيرة ومضاعفات السوق لتحديد القيمة العادلة.

ان األرباح او الخسائر المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة مدرجة ضمن ربح أو خسارة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع وخسارة من انخفاض 

قيمة موجودات مالية متاحة للبيع.

ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى 3 الى افتراضات بديلة محتملة ومعقولة لن يغير بشكل كبير المبالغ المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع او 

اجمالي االصول او اجمالي الخصوم او اجمالي حقوق الملكية. 

ان التأثير على بيان األرباح أو الخسائر المجمع وبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع سيكون غير مادي اذا كان التغير في المخاطر ذات الصلة 

المستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات المستوى 3 بنسبة 5 ٪.

٢5.3 قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية
يبين الجدول التالي المستويات ضمن التسلسل الهرمي للموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على اساس متكرر كما في 31 ديسمبر 2015 و 31 

ديسمبر 2014:

املجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1
د.كد.كد.كد.ك

31 ديسمبر 2015

عقارات استثمارية :

8.500.0008.500.000--مبنى في الكويت 	 
19.924.13619.924.136--مبانى في دول الخليج االخرى	 
24.022.69424.022.694--اراضي في دول الخليج االخرى	 

--52.446.83052.446.830

31 ديسمبر 2014

عقارات استثمارية :

8.500.0008.500.000--مبنى في الكويت 	 
19.399.20719.399.207--مبانى في دول الخليج االخرى	 
31.172.25931.172.259--اراضي في دول الخليج االخرى	 

--59.071.46659.071.466

تم تحديد القيمة العادلة لجميع العقارات االستثمارية بناء على تقييمات تم الحصول عليها من مقيمين مستقلين لكل عقار استثماري، متخصصين في 

تقييم هذه االنواع من العقارات االستثمارية. كما يتم تطوير المدخالت الهامة واالفتراضات بالتشاور الوثيق مع االدارة. كما في 31 ديسمبر 2015 و 2014 ، والغراض 

التقييم، اختارت المجموعة القيمة االدنى للتقييمين و الذي تم الحصول عليهما لكل عقار استثماري.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



25.   قياس القيمة العادلة )تتمة(
٢5.3 قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية )تتمة(

مبانى في الكويت ودول الخليج االخرى
تم تحديد القيمة العادلة للمباني في الكويت ودول الخليج االخرى بناءا على القيمة األدنى من تقييمين، أحدهما بنك محلي بالنسبة للعقارات المحلية، والتي 

تم الحصول عليها من قبل مقيم مستقل والذي قام بتقييم العقارات االستثمارية باستخدام طريقة العائد والتي تقوم برسملة ايراد االيجار الشهري المتوقع 

، صافي من تكلفة التشغيل المتوقعة باستخدام معدل خصم ناتج من السوق. عند اختالف القيمة الحقيقية اليراد اإليجار عن القيمة المتوقعة ، يتم عمل 

تعديالت اليراد االيجار المتوقع. عند استخدام طريقة االيجار المتوقع ، يتم ادراج تعديالت لعوامل محددة مثل معدل االشغال ، شروط عقد االيجار الحالي ، توقعات 

االيجار من عقود االيجار المستقبلية والمساحات المؤجرة غير المرخصة.

أراضي في دول الخليج األخرى
تم تحديد القيمة العادلة لألراضي في دول الخليج األخرى بناءا على القيمة األدنى من تقييمين والتي تم الحصول عليها من مقيم مستقل باستخدام نهج 

مقارنة السوق والتي تعكس اسعار يمكن تتبعها لمعامالت سوقية حديثة لعقارات شبيهة وتتضمن تعديالت لعوامل محددة لالرض موضوع البحث، بما في 

ذلك حجم القطعة، الموقع ، واالستخدام الحالي.

معلومات اضافية بخصوص قياسات القيمة العادلة للمستوى 3 مبينة في الجدول ادناه:

تقنية التقييمالبيان
مدخالت هامة غري 

مر�سودة
نطاق املدخالت غري 

املر�سودة

عالقة املدخالت غري 
املر�سودة بالن�سبة للقيمة 

العادلة

مباني في الكويت 
ودول الخليج األخرى

طريقة العائد من اإليجار 
المتوقع 

معدل اإليجار اإلقتصادي 
الشهري

44.855 د.ك - 56.931 د.ك 
)2014:  43.266 د.ك - 54.000  

د.ك(

كلما زاد اإليجار زادت القيمة 
العادلة وبالعكس

اراضي في دول الخليج 
األخرى

طريقة المقارنة السوقية
سعر السوق المقدر 

)للمتر المربع(
73 د.ك -  139 د.ك )2014:  

73 د.ك - 175  د.ك(
كلما زاد سعر المتر المربع 

زادت القيمة العادلة

المستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة 
عند قياس العقارات االستثمارية المصنفة في المستوى الثالث، تقوم المجموعة باستخدام مدخالت تقنيات التقييم التي ال تستند الى بيانات سوقية مرصودة. 

كما يتم تسوية العقارات االستثمارية ضمن هذا المستوى من االرصدة االفتتاحية الى االرصدة الختامية على النحو التالي:

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
د.كد.ك

59.071.46662.188.407الرصيد االفتتاحي
1.488.153711.182اضافات

(5.900.438)(9.789.547)استبعادات ، قيمة البيع
األرباح أو الخسائر المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع من :

(185.094)2.142.504بيع عقارات استثمارية	 
1.258.791(1.521.855)التغيرات في القيمة العادلة 	 

1.056.109998.618فروقات تحويل مسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى
52.446.83059.071.466الرصيد النهائي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015
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2٦.   إدارة رأس المال 
قيمة  أعلى  وتحقيق  بها  تقوم  التي  األعمال  لدعم  الجيدة  المال  رأس  معدالت  على  المحافظة  ضمان  هو  المال  رأس  إدارة  من  الرئيسي  المجموعة  هدف  إن 

للمساهم. 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وسمات المخاطر للموجودات األساسية. للمحافظة على 

هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة شراء أسهم الخزينة أو إصدار أسهم جديدة أو بيع 

موجودات لتخفيض المديونية. 

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقسوم على إجمالي رأس المال زائدًا صافي الدين. ُتدرج المجموعة القروض البنكية 

ناقصًا النقد واالرصدة لدى البنوك ضمن صافي الدين. يتضمن رأس المال حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم. 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
د.كد.ك

35.992.46745.043.085قروض بنكية
(8.635.722)(4.302.639)ناقصًا: النقد واالرصدة لدى البنوك 

31.689.82836.407.363صافي المديونية
56.988.39455.563.130حقوق الملكية 

88.678.22291.970.493إجمالي رأس المال

وتماشيا مع الجهات األخرى في نفس القطاع، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس معدل اإلقراض. إن سياسة المجموعة هي المحافظة على معدل 

إقراض ضمن حدود ٪60. 

تم احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال كما يلي:

31 دي�سمرب
2015

31 دي�سمرب
2014

د.كد.ك
31.689.82836.407.363صافي الدين

88.678.22291.970.493رأس المال
40%36%معدل اإلقراض 

2٧.   مبالغ المقارنة 

تم اعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لتتناسب مع عرض البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. لم تؤثر إعادة التصنيف تلك على نتائج األعمال وإجمالي 

األصول وحقوق الملكية المعلنة سابقا.

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015




