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شركة إنجازات للتنمية العقارية
حضرات الساده مساهمي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســرني وأعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي إجتمــاع اجلمعيــة
العموميــة العامــة لشــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة (ش.م.ك.ع) ،وأقــدم
لكــم التقريــر الســنوي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016
متضمنـ ًا نشــاطات وإجنــازات الشــركة والبيانــات املاليــة للســنة املنتهيــة فــي
 31ديســمبر .2016
اســتطاعت الشــركة أن حتافــظ علــى أدائهــا الثابــت ونتائجهــا اإليجابيــة
مــن خــال تطبيــق املهــارات واخلبــرات املتراكمــة للشــركة وإداراتهــا فــي
احلفــاظ علــى جــودة أصولهــا وإلتزامهــا بإســتراتيجية متحفظــة وواعــدة
بالتوســع والتطويــر واالســتثمار.

أحــد األصــول العــام املاضــي ،بينمــا ارتفعــت إيــرادات التأجيــر للشــركة إلــى
 4.26مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب ـ  3.34مليــون دينــار كويتــي أي بنســبة
 %27.7العــام املاضــي ،كمــا انخفضــت املصاريــف وتكاليــف التشــغيل األخــرى
واملخصصــات مــن  5.4مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  2015إلــى  4.5مليــون
دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  2016أي بإنخفــاض قــدره  %16.8ممــا نتــج
عنــه إرتفــاع بســيط فــي صافــي ربــح الشــركة الــذي بلــغ  3.16مليــون دينــار
كويتــي فــي عــام  2016مقارنــة ب ـ  3.07مليــون دينــار كويتــي عــام  2015أي
بنمــو .%2.9

نتيجــة لهــذه النتائــج االيجابيــة اجليــدة ،أوصــى مجلــس إدارة الشــركة
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى املســاهمني  %5مــن القيمــة اإلســمية للســهم
لقــد انصــب تركيــز إدارة الشــركة علــى احملافظــة علــى معــدالت النمــو أي بواقــع ( 5فلــس ) للســهم الواحــد وذلــك ملالكــي أســهم الشــركة بتاريــخ
املســتمر وتعزيــز هوامــش الربــح وإدارة التدفقــات النقديــة ممــا حقــق نتائج إنعقــاد جمعيتكــم املوقــرة وهــي توصيــة تخضــع ملوافقة اجلمعية العمومية
ً
ماليــة طيبــة وفقـا حللــول عمليــة ومبتكــرة تتضمــن حتويــل األصــول غيــر للشــركة واجلهــات املختصــة.
املــدرة للدخــل إلــى أصــول مــدرة للدخــل واإلســتثمار فــي األصــول اجليــدة
واحملافظــة علــى التــوازن والتنــوع بإســتثماراتها العقاريــة فــي أســواق إن رؤيتنــا املســتقبلية لألعــوام القادمــة إيجابيــه بشــكل عــام ،مدعومــة
متعــددة.
بسياســتنا االســتثمارية املتوازنــة علــى صعيــد االســتثمار العقــاري
اجلغرافــي والنوعــي مــن أجــل حتقيــق أفضــل العوائــد بأقــل املخاطــر
كمــا حرصــت الشــركة باإللتــزام بتطبيــق نظــام احلوكمــة للشــركات املمكنــة.
ووضعــت آليــات وإجــراءات لضمــان التطبيــق الســليم ملعاييــر هيئــة ســوق
املــال وإســتحدثت جلانــا منبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة ملتابعــة تطبيــق السادة و السيدات مساهمي شركة إجنازات:
تلــك السياســات واملعاييــر كلجنــة تدقيــق ومخاطــر وجلنــة الترشــيحات
فــي ختــام كلمتــي ،ال يســعني إال أن أتقــدم بالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء
واملكافــآت واللجنــة التنفيذيــة.
مجلــس اإلدارة وباألصالــة عــن نفســي عــن خالــص شــكري وتقديــري
وحتقيقــا للسياســة التوســعية املدروســة لشــركة إجنــازات فــي عــام  2016لدعمكــم الكبيــر واملتواصــل ملجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة
علــى املســتوى العاملــي ،أجنــزت الشــركة فرصــة إســتثمارية جديــدة فــي وللعاملــن فيهــا وأن أؤكــد لكــم أننــا ســنعمل علــى احلفــاظ علــى هــذا األداء
ســوق العقــار األمريكــي عبــر متلــك قطعــة أرض فضــاء إلجــراء البنيــة اإليجابــي للشــركة وســنعمل بــكل طاقاتنــا علــى حتقيــق املزيــد مــن النجــاح
التحتيــة لهــا وإعــادة تقســيمها وطرحهــا للبيــع.
وأفضــل النتائــج خــال األعــوام القادمــة ،بــإذن اهلل ومشــيئته.
أمــا علــى املســتوى اإلقليمــي ،تقــوم الشــركة بتطويــر مشــروع اجلــداف
الســكني فــي منطقــة اجلــداف  -دبــي والــذي يتكــون مــن مبنــى ســكني
مبســاحة بنــاء إجماليــة تقــدر ب ـ  21,000متــر مربــع تقريب ـ ًا ويحتــوي
علــى مــا يقــارب  100وحــدة ســكنية .كذلــك قامــت الشــركة بتملــك قطــع
أراضــي فــي منطقــة جبــل علــي لتطويرهــا إلــى مشــروع ســكن عمــال .ومت
كذلــك إجنــاز مشــروع الســنبوك لســكن العمــال ومشــروع جبــل علــي ( )2فــي
منطقــة جبــل علــي وتأجيرهمــا بالكامــل ليضــاف بالتالــي إلــى قائمــة هــذه
النوعيــة مــن املشــاريع املــدرة للدخــل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

أمــا علــى صعيــد املركــز املالــي للشــركة فقــد بلغــت أصــول الشــركة 103.9
مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  2016مقارنــة ب ـ  97.6مليــون دينــار
كويتــي فــي نهايــة عــام  2015أي بزيــادة  .%6.4وبلغــت حقــوق املســاهمني
 58.3مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب ـ  57مليــون دينــار كويتــي عــام  2015أي
بنمــو قــدره .%2.3

إن اإلداء املالــي للشــركة خــال عــام  2016كان جيــداً ،إذ بلــغ مجمــل
إيــرادات الشــركة  7.9مليــون د.ك فــي نهايــة  2016مقارنــة مــع  8.7مليــون
دينــار كويتــي كمــا هــي فــي عــام  ، 2015منخفضـ ًا بســبب قيــام الشــركة بيــع

فيصل فهد الشايع
رئيس مجلس اإلدارة
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جــــدول الــمــحــتــويــات

القاعدة األولى

 :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

القاعدة الثانية

 :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

القاعدة الثالثة

 :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة

 :ضمان نزاهة التقارير المالية

القاعدة الخامسة

 :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

القاعدة السادسة

 :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

القاعدة السابعة

 :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

القاعدة الثامنة

 :احترام حقوق المساهمين

القاعدة التاسعة

 :إدراك دور أصحاب المصالح

القاعدة العاشرة

 :تعزيز وتحسين األداء

القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسئولية االجتماعية
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 :1.1تشكيل مجلس اإلدارة
قامــت الشــركة ببنــاء هيــكل متــوازن ملجلــس اإلدارة بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء املجلــس هــم أعضــاء غيــر تنفيذيــن ويضــم مجلــس اإلدارة عضــو
مســتقل ،كمــا راعــت الشــركة فــي تشــكيلها ملجلــس اإلدارة أن يضــم مجلــس اإلدارة أعضــاء ذوي خبــرات متنوعــة وطويلــة فــي مجــال عمــل الشــركة وكذلــك
فــي املجــاالت احملاســبية املاليــة مبــا يســاهم فــي إضافــة اخلبــرات التــي حتتاجهــا الشــركة عنــد مناقشــة املوضوعــات املعروضــة علــى مجلــس اإلدارة.
مت إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  2مايــو  2016مبــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون الشــركات وتعليمــات هيئــة أســواق املــال .ويتكــون مجلــس إدارة
الشــركة مــن ســبعة أعضــاء ،وفيمــا يلــي بيــان بتصنيــف ومؤهــات وخبــرات أعضــاء مجلــس اإلدارة:
االسم

السيد /فيصل فهد الشايع

تصنيف العضو

رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

املؤهل العلمي واخلبرة العلمية
• بكالوريوس في إدارة األعمال  -جامعة القاهرة.
• خبرة في مجال اإلستثمار والعقار مدة تزيد
عن  30عام.

• بكالوريــوس متويــل  -جامعــة ســان فرانسيســكو
فــي الواليــات املتحــدة.
السيد /محمد عبداحلميد املرزوق نائب رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي) • خبرة عملية ملدة تتجاوز  20عام في شركات
إستثمار وعقار في دولة الكويت.

تاريخ
االنتخاب /
التعيني
 2مايو

 2مايو

• بكالوريــوس محاســبة  -جامعــة ســان هوزيــه
كاليفورنيــا فــي الواليــات املتحــدة.
عضو مجلس والرئيس التنفيذي (تنفيذي) • خبرة في مراكز تنفيذية قيادية ومجالس
إدارات ومتثيل شركات عدة في مجال العقار
واإلستثمار ما يزيد عن  30سنة.

 2مايو

السيد /عيسى أحمد خلف

عضو مجلس اإلدارة (مستقل)

• ماجستير إدارة أعمال جامعة داالس /تكساس
في الواليات املتحدة.
• خبرة في مراكز قيادية ما يزيد على  30سنة .

 2مايو

السيد /وفا حيدر الشهابي

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

• ماجستير هندسة ميكانيكية  -جامعة
ويسكنسن في الواليات املتحدة.
• خبرة عملية في مجاالت اإلستثمار والصناعة
ما يزيد عن  40عام.

 2مايو

السيد /أمين عبداللطيف الشايع

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

• بكالوريوس هندسة ميكانيكية  -جامعة
الكويت.
• تقلد مناصب قيادية ملدة تزيد عن  30عام.

 2مايو

السيد /حمد عماد الصقر

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

• بكالوريوس متويل  -اجلامعة األمريكية في
دولة الكويت.
• خبرة عملية في مجال العقار والبنوك في دولة
الكويت.

 2مايو

السيد /محمد إبراهيم الفرحان

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

وقــد قــام مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  2مايــو  2016بتعيــن الســيد /ســائد محمــود حميــدة كأمــن ســر ملجلــس اإلدارة .ويشــغل الســيد/
ســائد منصــب نائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة واإلداريــة بالشــركة .وقــد قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد الوصــف الوظيفــي ألمــن ســر املجلــس .ويقــوم
أمــن الســر مبســاعدة رئيــس مجلــس اإلدارة فــي كافــة األمــور التــي تتعلــق بإعــداد أجنــدة إجتماعــات املجلــس وإصــدار الدعــوة الجتماعــات مجلــس اإلدارة
إلــى كافــة أعضــاء املجلــس .كمــا يقــوم أمــن ســر مجلــس اإلدارة بتســجيل كافــة قــرارات ومناقشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وتســجيل نتائــج عمليــات
التصويــت علــى قــرارات مجلــس اإلدارة والعمــل علــى حفــظ الوثائــق اخلاصــة بهــا .وحتتفــظ الشــركة بســجل جلميــع إجتماعــات ومحاضــر مجلــس
اإلدارة .وتوقــع محاضــر مجلــس اإلدارة مــن قبــل كافــة أعضــاء املجلــس وأمــن ســر مجلــس اإلدارة .وقــد قامــت الشــركة بإعــداد آليــة لطلــب وحصــول
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى املعلومــات .ومت اعتمــاد تلــك اآلليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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 :1.2اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمــع مجلــس اإلدارة بصــورة متنظمــة ،وقــد عقــد مجلــس اإلدارة ( )6إجتماعــات خــال عــام  2016منهــا خمســة إجتماعــات منــذ تاريــخ إعــادة تشــكيل
مجلــس اإلدارة ،وفيمــا يلــي بيــان إجتماعــات مجلــس اإلدارة وحضــور األعضــاء منــذ تاريــخ إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  2مايــو .2016
اجتماع ()5
اجتماع ()4
اجتماع ()3
اجتماع ( )1اجتماع ()2
اسم العضو مجلس اإلدارة منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ
 30يونيو  31 2016يوليو  29 2016سبتمبر 2016
 21يناير  2 2016مايو 2016

اجتماع ( )6اجتماع ()7
منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ
 25أكتوبر  31 2016يناير 2017

فيصل فهد الشايع
رئيس مجلس اإلدارة
محمد عبداحلميد املرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة
محمد إبراهيم الفرحان
عضو املجلس والرئيس
التنفيذي
عيسى أحمد خلف
عضو مجلس اإلدارة
وفا حيدر الشهابي
عضو مجلس اإلدارة
أمين عبداللطيف الشايع
عضو مجلس اإلدارة
حمد عماد الصقر
عضو مجلس اإلدارة

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمسؤوليات والمهام
 : 2.1املهام والصالحيات
قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد الئحــة مجلــس اإلدارة والتــي توضــح بشــكل تفصيلــي كافــة مهــام وصالحيــات واختصاصــات مجلــس اإلدارة كمــا قــام مجلــس
اإلدارة بإعتمــاد األوصــاف الوظيفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتــي توضــح الفصــل فــي املهــام والصالحيــات بــن مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة و مبــا يضمــن االســتقاللية والفعاليــة التامــة لكافــة األطــراف .ويتوفــر لــدى الشــركة جــدول لتحديــد صالحيــات إعتمــاد املعامــات.
وتتضمــن املهــام الرئيســية ملجلــس اإلدارة علــى مــا يلــي:
وضــع اهــداف الشــركة واســتراتيجيتها وخططهــا وسياســاتها وخطــط االعمــال الرئيســية اخلاصــة بهــا والهيــكل املالــي للشــركة والهيــاكل التنظيميةوالوظيفيــة للشــركة مــع املراجعــة الدوريــة لهــا.
إقرار امليزانيات التقديرية السنوية والبيانات املالية املرحلية والسنوية.االشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة الى ملكية األسهم واألصول والتصرف فيهما.املوافقة على الدخول في األعمال واألنشطة واملشاركة في خطوط اخلدمات واخلروج منها.التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.إرساء قنوات فعالة للتواصل تسمح بإبقاء مساهمي الشركة على علم مستمر ودوري مبختلف أنشطة الشركة وأية تطورات جوهرية حتدث بها.-تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.
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 2.2أهم إجنازات مجلس االدارة خالل عام 2016
قام مجلس اإلدارة بالعديد من املهام خالل عام  ،2016وفيما يلي بيان بأهم إجنازات مجلس اإلدارة:
متابعة أداء الشركة وما مت حتقيقه من اخلطة االستراتيجيةمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتشكيل جلان مجلس إدارة تتوافق مع املتطلبات الرقابية.مراجعة البيانات املالية املرحلية والبيانات املالية السنوية للشركة .تعيني مسؤول التدقيق الداخلي ومسؤول املخاطرمراجعة هيكل املكافآت وحتديث سياسة املكافآت على مستوى الشركة.مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وحتديثه وفقا ملتطلبات احلوكمة.التأكد من التزام الشركة بالقوانني والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات 2.3جلان مجلس اإلدارة
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل عــدد مــن اللجــان املتخصصــة املنبثقــة عنــه وقــام املجلــس بإقــرار لوائــح عملهــا ،وقــد مت مراعــاة تعليمــات وقواعــد احلوكمــة
الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال عنــد تشــكيل جلــان مجلــس اإلدارة وتتضمــن جلــان مجلــس اإلدارة اللجــان التاليــة :
 .1جلنة التدقيق وإدارة املخاطر
مت تشــكيل اللجنــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم  2016/2املــؤرخ فــي  30يونيــو  2016وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات ومت إعتمــاد الئحــة
عملهــا وفقــا لقواعــد احلوكمــة ،وتعمــل جلنــة التدقيــق وإدارة املخاطــر علــى ترســيخ ثقافــة اإللتــزام داخــل الشــركة مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة
التقاريــر املاليــة للشــركة فضـ ًا عــن التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة باإلضافــة إلــى مراجعــة الهيــكل التنظيمــي
واســتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر فــي الشــركة.
وقــد مت تشــكيل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذيــن ،وتضــم اللجنــة مــن بــن أعضاءهــا عضــو ًا مســتق ًال .وقــد عقــدت اللجنــة
أربعــة اجتماعــات خــال عــام  .2016وفيمــا يلــي بيــان بتشــكيل اللجنــة واجتماعاتهــا.
أعضاء اللجنة
السيد /عيسى أحمد خلف
السيد /وفا حيدر الشهابي
السيد /حمد عماد جاسم الصقر

املنصب
رئيس اللـجـنـة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات وذلك في التواريخ التالية :
ويتضمن تقرير جلنة التدقيق واملخاطر بيانا تفصيلي ًا مبهام اللجنة واجنازاتها خالل عام .2016

تصنيف العضو
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
  28يوليو 2016  29سبتمبر 2016  25أكتوبر 2016 23 -يناير 2017

 .2جلنة املكافآت والترشيحات
مت تشــكيل اللجنــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه رقــم  2016/2املــؤرخ  30يونيــو  2016وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات ومت إعتمــاد الئحــة عملهــا
وفقــا لقواعــد احلوكمــة .وتختــص اللجنــة بتقــدمي التوصيــات ملجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيحات ملناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقييــم
أدائهــم وكذلــك مراجعــة املكافــآت واملزايــا املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة .وتتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
غيــر التنفيذيــن وتضــم فــي عضويتهــا عضــو ًا مســتق ًال .وفيمــا يلــي بيانـ ًا تفصيليـ ًا بتشــكيل اللجنــة وعــدد اجتماعاتهــا وأهــم إجنازاتهــا خــال عــام : 2016
تصنيف العضو
املنصب
أعضاء اللجنة
غير تنفيذي
رئيس اللجنة
السيد /فيصل فهد الشايع
مستقل
عضو اللجنة
السيد /عيسى أحمد خلف
غير تنفيذي
عضو اللجنة
السيد /أمين عبد اللطيف الشايع
عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً في :
 31يناير 2017
•وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
•االشراف على عملية تقييم مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي لألعضاء وتقييم أداء الرئيس التنفيذي.
•حتديــد االحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ومراجعــة تلــك االحتياجــات
قامت اللجنة بعدد من اإلجنازات
بصورة ســنوية.
•وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غير التنفيذيني واألعضاء املستقلني.
خالل عام  2016ومنها:
•استقطاب طلبات الراغبني في شغل املناصب التنفيذية حسب احلاجة ومراجعة تلك الطلبات.
•التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.
•حتديد الشرائح املختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفني.
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 .3اللجنة التنفيذية
مت تشــكيل اللجنــة مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم  2016/2املــؤرخ  30يونيــو  2016وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات .وقــد مت تشــكيل اللجنــة
مــن ثالثــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .وتقــوم اللجنــة التنفيذيــة مبســاعدة مجلــس اإلدارة فــي املتابعــة علــى أداء الشــركة ومتابعــة تنفيــذ اخلطــة
االســتراتيجية للشــركة .وفيمــا يلــي بيانـ ًا بتشــكيل اللجنــة وتواريــخ إجتماعاتهــا وأهــم إجنازاتهــا.
تصنيف العضو
املنصب
أعضاء اللجنة
عضو غير تنفيذي
رئيس اللجنة
السيد /فيصل فهد الشايع
عضو غير تنفيذي
عضو اللجنة
السيد /محمد عبداحلميد املرزوق
عضو تنفيذي
عضو اللجنة
السيد /محمد إبراهيم الفرحان
 اجتماع أول في  26سبتمبر 2016عقدت اللجنة اجتماعني في التواريخ التالية :
 اجتماع ثان في  19يناير 2017·مناقشة االستراتيجية وخطة العمل واملوازنة التقديرية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
·متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية ومؤشرات األداء بصورة دورية.
وتقوم اللجنة بعدد من املهام أهمها:
·مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلياً ومناقشة اإلنحرافات
عن خطة العمل واملوازنة التقديرية.
·مناقشة استثمارات الشركة احلالية واجلديدة وتقدمي التوصيات بشأنها.
·مراجعة معدالت إجناز مشاريع الشركة ومناقشة أية معوقات في تنفيذ املشاريع.
 :2.4اإلدارة التنفيذية
تتشــكل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة مــن ك ًال مــن الرئيــس التنفيــذي ونائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة واإلداريــة ومديــر إدارة املشــاريع ومديــر االســتثمار
ومديــر اإلدارة القانونيــة وااللتــزام .يتوفــر لــدى الشــركة أوصــاف وظيفيــة حتــدد مهــام ومســؤوليات كل عضــو مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة واملهــام املوكلــة
لهــم .وتتضمــن املهــام الرئيســية لــإدارة التنفيذيــة (علــى ســبيل املثــال) ،علــى مــا يلــي:
• العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
• تنفيذ االستراتيجية واخلطة السنوية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
•إعــداد التقاريــر الدوريــة (ماليــة وغيــر ماليــة) بشــأن التقــدم احملــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة االســتراتيجية ،وعــرض تلــك
التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.
•إدارة العمــل اليومــي وتســيير النشــاط فضــا عــن إدارة مــوارد الشــركة بالشــكل األمثــل والعمــل علــى تعظيــم األربــاح وتقليــل النفقــات وذلــك مبــا يتفــق
مــع أهــداف وإســتراتيجية الشــركة.
•املشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.
•وضــع نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة املخاطــر ،والتأكــد مــن فاعليــة وكفايــة تلــك النظــم ،واحلــرص علــى االلتــزام بنزعــة املخاطــر املعتمــدة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة.

القاعدة الثالثة
اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 :3.1الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
•قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت والتــي تختــص بتلقــي طلبــات الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع
التوصيــات بشــأنها ملجلــس اإلدارة .وقــد قــام املجلــس باعتمــاد ميثــاق عمــل والــذي يتضمــن مســؤوليات ومهــام اللجنــة علــى النحــو الــوارد ذكــره أعــاه.
 :3.2مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
• قــام مجلــس اإلدارة بإعتمــاد سياســة املكافــآت والتــي تتضمــن نظــام احلوافــز واملزايــا املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وفيمــا يلــي
بيــان مبكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وذلــك مبــا يضمــن الشــفافية فــي احتســاب ومنــح املكافــآت .وفيمــا يلــي نبــذة عــن سياســة
مكافــآت ك ًال مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
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 3.2.1مكافآت مجلس اإلدارة
يتضمن نظام املكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على مايلي:
• مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة  -ويتــم احتســابها وفقــا الحــكام املــادة  198مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتــي تنــص علــى انــه ال
يجــوز تقديــر مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بأكثــر مــن عشــرة باملائــة مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهالك واالحتياطــات وتوزيــع
ربــح ال يقــل عــن خمســة باملائــة مــن رأس املــال علــى املســاهمني أو أي نســبة أعلــى ينــص عليهــا عقــد الشــركة .يجــوز إعفــاء عضــو مجلــس اإلدارة
املســتقل مــن احلــد األعلــى للمكافــآت ســالفة البيــان وذلــك بنــاء علــى موافقــة اجلمعيــة العموميــة .يجــب ان تتــم املوافقــة علــى مكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة.
• بــدالت اللجــان  -ومتثــل تلــك البــدالت مقابــل العمــل املبــذول مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر املشــاركة فــي اعمــال اللجــان وتأديــة مهــام التــي
قــام مجلــس اإلدارة بتفويضهــا للجــان وفقــا للوائــح عمــل اللجــان املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .ويتــم منــح عضــو مجلــس اإلدارة بــدل نقــدي
ســنوي عــن مشــاركته فــي عمــل كل جلنــة.
• بــدالت أخــري  -وميثــل هــذا املبلــغ البــدل النقــدي مقابــل قيــام مجلــس اإلدارة بتفويــض أيــا مــن أعضائــه فــي ممارســة بعــض الســلطات او
املســئوليات املناطــه باملجلــس وفقــا لنــص املــادة  185مــن قانــون الشــركات رقــم  1لعــام .2016
 3.2.2مكافآت اإلدارة التنفيذية
تنقسم مكافآت اإلدارة التنفيذية إلي قسمني:
املكافــآت الثابتــة والبــدالت  -وتشــمل تلــك املجموعــة الرواتــب والبــدالت واملزايــا الثابتــة التــي يتــم منحهــا ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وفقــا لعقــودالتوظيــف املعتمــدة والسياســات الداخليــة املطبقــة في الشــركة.
املكافآت املتغيرة  -وتشمل تلك املجموعة قيم املكافآت املتغيرة املرتبطة باإلداء وحتقيق أهداف الشركة.تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت بتقدمي توصية ملجلس اإلدارة بشأن قيم املكافآت املقترح منحها ألعضاء اإلدارة التنفيذية. 3.3تقرير املكافآت
تقــوم الشــركة بتحديــد مكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا لسياســة املكافــآت التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة .فيمــا يلــي حتليــل للمكافــآت
املمنوحــة ملجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:
 3.3.1مكافآت مجلس اإلدارة
تبلغ إجمالي املكافآت واملزايا املمنوحة ملجلس اإلدارة  141,500دينار كويتي ،وفيما يلي حتليل لتلك املبالغ:
إجمالي مكافأة مجلس اإلدارة  101,500دينار كويتي
إجمالي بدالت اللجان  40,000دينار كويتي
 3.3.2مكافآت رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية
تتشــكل اإلدارة التنفيذيــة مــن الرئيــس التنفيــذي ونائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة واإلداريــة ومديــر االســتثمار ومديــر إدارة املشــاريع ومســاعد مديــر
شــركة تابعــة  ،وحصلــت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي :
دينار كويتي
• رواتب ومزايا أخرى
107,435
• املكافأة السنوية
457,370
• املجموع
ال يوجد أي إنحرافات عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .
349,935

 3.3.3بيان مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
حتتفــظ الشــركة ببيــان دقيق ـ ًا ومفص ـ ًا عــن كافــة الرواتــب واملكافــآت واملزايــا املاليــة األخــرى التــي يســتحقها كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة.

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
تؤمــن شــركة إجنــازات بــأن ســامة البيانــات املاليــة هــي أهــم املؤشــرات علــى نزاهــة ومصداقيــة الشــركة فــي عــرض مركزهــا املالــي ومبــا يزيــد مــن ثقــة
املســتثمرين فــي البيانــات واملعلومــات التــي توفرهــا الشــركة وعليــه فقــد وضعــت شــركة إجنــازات آليــات وإجــراءات للتأكــد مــن ســامة البيانــات املاليــة
للشــركة علــى النحــو اآلتــي بيانــه:
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 4.1دور جلنة التدقيق واملخاطر في مراجعة البيانات املالية
تقوم جلنة التدقيق واملخاطر مبراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.جتتمع جلنة التدقيق بصورة دورية مع مراقبي احلسابات اخلارجيني ملناقشة السياسات احملاسبية والبيانات املالية السنوية. 4.2التعهدات بسالمة ونزاهة التقارير املالية
تقــدم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة تعهــدات كتابيــة ملجلــس اإلدارة بســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة .وقــدم مت عــرض البيانــات املاليــة الســنوية للشــركة عــن
الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم  6املــؤرخ بتاريــخ  31ينايــر  ، 2017وبنــاء علــى ذلــك يتعهــد ويؤكــد مجلــس
اإلدارة للســادة  /املســاهمني علــى ســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة للشــركة وأنــه قــد مت إعدادهــا وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل هيئــة
أســواق املــال.
 4.3مراقب احلسابات اخلارجي
يتــم عــرض ايــة خدمــات يقدمهــا مراقــب احلســابات اخلارجــي علــى جلنــة التدقيــق واملخاطــر ،للتحقــق مــن اســتقاللية مراقــب احلســاباتاخلارجــي.
قامــت جلنــة التدقيــق واملخاطــر بتقييــم أداء مراقــب احلســابات اخلارجــي والتوصيــة ملجلــس اإلدارة بشــأن تعيــن أو إعــادة تعيــن مراقــباحلســابات اخلارجــي.
قامــت الشــركة بتعيــن الســادة  /جرانــت ثورنتــون  -القطامــي والعيبــان وشــركاهم والســادة  /إرنســت ويونــغ  -العيبــان والعصيمــي وشــركاهمكمراقــب حســابات للشــركة عــن الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2016

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 5.1جلنة إدارة التدقيق الداخلي املخاطر
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة التدقيــق وإدارة املخاطــر يتاريــخ  30يونيــو  ،2016وقــد قامــت اللجنــة باالجتمــاع خــال عــام  2016ملناقشــة حــدود
املخاطــر والتحديــات التــي تواجــة الشــركة وآليــة مواجهتهــا.
 5.2وحدة إدارة املخاطر
قامــت الشــركة بإنشــاء وحــدة إلدارة املخاطــر تتبــع مجلــس اإلدارة مباشــرة وقــد مت تعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة بشــكل يوضــح أنشــاء وحــدة
التدقيــق واملخاطــر وقــد قــام مجلــس اإلدارة خــال عــام  2016بتكليــف إحــدى اجلهــات االستشــارية املتخصصــة للقيــام بكافــة مهــام إدارة املخاطــر.
 5.3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تغطــي جميــع أنشــطتها ،والتــي تعمــل علــى احلفــاظ علــى ســامة الشــركة املاليــة ودقــة بياناتهــا
وكفــاءة عملياتهــا مــن مختلــف اجلوانــب وذلــك مــن خــال وجــود هيــاكل تنظيميــة معتمــدة تراعــى مبــدأ الفصــل التــام فــي املهــام وعــدم تعــارض املصالــح،
كمــا يتوافــر لــدى الشــركة أدلــة سياســات وإجــراءات عمــل حتــدد بشــكل واضــح الســلطات واملســؤوليات .وقــد قامــت الشــركة بتكليــف أحــد مراقبــي
ـركة .
احلســابات بفحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة للشـ ِ
 5.4وحدة التدقيق الداخلي
مت أنشــاء وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتبــع جلنــة التدقيــق واملخاطــر مباشــرة وقــد مت تعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة بتاريــخ  30يونيــو
 2016لتوضيــح أنشــاء الوحــدة وتبعيتهــا للجنــة التدقيــق واملخاطــر ،وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتكليــف أحــد املكاتــب االستشــارية للقيــام مبهــام الوحــدة.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 6.1معايير ومحددات السلوك املهني واألخالقي
تؤمن الشركة متمثلة مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملني فيها بان السلوك املهني واألخالقي من اهم روافد جناح الشركة في حتقيق
أهدافهــا ،وانطالقــا مــن هــذا اإلميــان قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة تختــص بتحديــد معاييــر الســلوك املهنــي واألخالقــي فــي الشــركة مشــتملة
علــى معاييــر الســلوك املهنــي واألخالقــي ،وكذلــك مســؤوليات كل مــن الشــركة ،ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن .كمــا أقــر مجلــس اإلدارة
بتاريــخ  30يونيــو  2016سياســة اإلبــاغ والتــي وضعــت آليــة تتيــح للموظفــن وأصحــاب املصالــح اإلبــاغ عــن أي ممارســات غيــر ســليمة أو أمــور تثيــر
الريبــة مــع وضــع الترتيبــات املناســبة التــي تســمح بأجــراء حتقيــق مســتقل.
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 6.2سياسات وآليات احلد من حاالت تعارض املصالح
اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  30يونيــو  2016-سياســات وآليــات خاصــة للحــد مــن حــاالت تعــارض املصالــح وأســاليب معاجلتهــا والتعامــل معهــا
وذلــك ضمــن اطــار حوكمــة الشــركات مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــا ورد بقانــون الشــركات.
حيــث تهــدف سياســة احلــد مــن تعــارض املصالــح املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات املناســبة الكتشــاف حــاالت تعــارض املصالــح
اجلوهريــة والتعامــل معهــا بشــكل فعــال ،والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل مــع حــاالت تعــارض املصالــح القائمــة واحملتملــة واملتوقعــة وأن
كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا مبــا يحقــق مصالــح الشــركة.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1سياسة اإلفصاح والشفافية
تتســم الشــركة باالنفتــاح واملصداقيــة والتعــاون ،وحتقيقــا ملبــادئ الشــركة الراســخة وتطبيقــا ً ألفضــل ممارســات احلوكمــة الرشــيدة والتزامــا ً باملتطلبــات
القانونيــة كافــة قــام مجلــس اإلدارة بتاريــخ  30يونيــو  2016باعتمــاد سياســة خاصــة باإلفصــاح والشــفافية وتضمنــت السياســة يشــكل واضــح القواعــد
العامــة لإلفصــاح ،إجــراءات واليــة اإلفصــاح ،وبينــت السياســة مســؤولية إدارة االلتــزام بالشــركة عــن إدارة عمليــات اإلفصــاح والتحقــق مــن االلتــزام
بالبيانــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي الوقــت املناســب وبشــكل وافــي ودقيــق وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق املــال والقوانــن والنظــم املعمــول بهــا ،كمــا اكــدت
السياســة علــى نشــر املعلومــات علــى املوقــع االلكترونــي للشــركة.
كمــا قــام مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  30يونيــو  2016اعتمــاد دليــل تنظيــم تــداول األشــخاص املطلعــن تعزيــزا ملبــدأ اإلفصــاح والشــفافية فــي جميــع
تعامالتهــا ،حيــث بــن الدليــل األشــخاص املطلعــن فــي الشــركة وبــن املعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وتوقيــت اإلفصــاح وفتــرات حظــر التــداول كمــا
بــن تفصيــا إجــراءات تــداول األشــخاص املطلعــن فــي األوراق املاليــة.
 7.2سجل اإلفصاح
تقــوم الشــركة باالحتفــاظ بســجل خــاص بافصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،بحيــث يشــمل الســجل علــى افصاحــات بنســب امللكيــة
والتــداوالت علــى أســهم الشــركة إضافــة الــى االقــرارات والتعهــدات املقدمــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بصفتهــم اشــخاص مطلعــن.
ويحتفــظ بهــذا الســجل فــي مقــر الشــركة ويتــاح االطــاع علــي الســجل مــن قبــل كافــة مســاهمي الشــركة دون رســم أو مقابــل ويتــم حتديثــه بشــكل دوري
مبــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة.
 7.3وحدة شؤون املستثمرين
قامــت الشــركة بأنشــاء وحــدة مســتقلة مســؤولة عــن اتاحــة وتوفيــر البيانــات واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين احلاليــن واحملتملــن فــي
الشــركة و يتولــي مهــام تلــك الوحــدة الســيد- /ســعود الفــوزان  ،ويتــم نشــر كافــة املعلومــات و التقاريــر واالخبــار علــى املوقــع االلكترونــي للشــركة .ويقــوم
بالتواصــل مــع املســتثمرين واملســاهمني مــن خــال االتصــال علــى الرقــم التالــي او مــن خــال البريــد االلكترونــي التالــي:
22275254
sfowzan@injazzat.com
 7.4االعتماد على البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات في عمليات اإلفصاح
قامــت الشــركة بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات ،واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح ،كمــا مت انشــاء قســم مخصــص
حلوكمــة الشــركات يتــم عــرض فيــه كافــة املعلومــات والبيانــات التــي تســاعد املســاهمني واملســتثمرين احلاليــن واحملتملــن علــى ممارســة حقوقهــم
وتقييــم أداء الشــركة.

القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين
 8.1حماية احلقوق العامة للمساهمني وتشجيعهم على التصويت في اجلمعيات العامة
تلتــزم الشــركة مبســؤوليتها جتــاه املســاهمني بتبنــي أعلــى املعاييــر فــي حوكمــة الشــركات .حيــث تؤمــن الشــركة بــأن التطبيــق الســليم حلوكمــة الشــركات
يعــزز القيمــة ملســاهميها ،فالشــركة تقــوم مبعاملــة جميــع املســاهمني بالتســاوي ودون متييــز وال تقــوم الشــركة فــي أي حــال مــن األحــوال بحجــب أي
معلومــة أو حــق مــن حقــوق املســاهمني وتلتــزم الشــركة بهــذا الشــأن بكافــة أحــكام القوانــن والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة.
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  30يونيــو  2016-باعتمــاد سياســة خاصــة حلمايــة حقــوق املســاهمني تبــن دور كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة فــي حمايــة حقــوق املســاهمني والتأكــد مــن أن يتمتــع كافــة فئــات املســاهمني بنفــس حقــوق التصويــت وبــذات املعاملــة وتوفيــر كافــة املعلومــات
اخلاصــة بحقــوق التصويــت مــع منــح كافــة فئــات املســاهمني فرصــة مســاءلة مجلــس اإلدارة عــن املهــام املوكلــة إليهــم.
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 8.2مراعاة الدقة واملتابعة املستمرة للبيانات اخلاصة باملساهمني
قامــت الشــركة بإنشــاء ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة يقيــد فيــه أســماء املســاهمني وجنســياتهم ومواطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل
منهــم ويتــم التأشــير فــي ســجل املســاهمني بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة فيــه وتتيــح الشــركة للمســاهمني االطــاع علــى الســجل كمــا يتــم
التعامــل مــع البيانــات الــواردة فيــه بأقصــى درجــات احلمايــة والســرية.

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
تعمــل الشــركة علــى إحتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب املصالــح فــي جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة واخلارجيــة ،حيــث إن إســهامات أصحــاب
املصالــح تشــكل مــورد ًا بالــغ األهميــة لبنــاء القــدرة التنافســية للشــركة وتدعيــم مســتويات ربحيتهــا ،وفــي ســبيل حمايــة معامــات أصحــاب املصالــح مــع
الشــركة ســواء كانــت عقــود أو صفقــات ،قامــت الشــركة باعتمــاد سياســات ولوائــح داخليــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر مــا يلــي:
 سياسة حماية حقوق أصحاب املصالح. سياسة احلد من تعارض املصالح. سياسة اإلبالغ عن املخالفات. سياسة املعامالت مع األطراف ذات العالقة. سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.تقــوم الشــركة بتوفيــر معلومــات عــن الشــركة ونشــرها علــى املوقــع االلكترونــي ممــا يتيــح ألصحــاب املصالــح احلصــول علــى املعلومــات الالزمــة عــن
الشــركة .كمــا متكــن الشــركة أصحــاب املصالــح فــي احلصــول علــى املعلومــات والبيانــات املاليــة ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعامالتهــم مــع الشــركة مــن خــال
اإلدارة املاليــة بالشــركة.
وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن املخالفــات ،تلتــزم الشــركة مبوجبهــا مبراعــاة النزاهــة والســلوك املهنــي واألخالقــي فــي
كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة ألصحــاب املصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر مشــروعة ،مــع التــزام
الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي املخالفــة مــع توفيــر حمايــة للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه.

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسن األداء
 10.1تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع إحــدى الشــركات االستشــارية فــي مجــال احلوكمــة وقــد مت عقــد ورش عمــل تعريفيــة خــال العــام ألعضــاء مجلــس إدارة
الشــركة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــأن التزاماتهــم فــي ظــل قانــون الشــركات وتعليمــات حوكمــة الشــركات مــع عــرض آلليــات تطبيــق احلوكمــة.
 10.2تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قامــت الشــركة بإعــداد نظــم وآليــات لتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــال وضــع مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء املوضوعيــة
التــي ترتبــط مبــدى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
أقــر مجلــس اإلدارة بتاريــخ  30يونيــو  2016-سياســة املســئولية االجتماعيــة التــي تهــدف الــى حتقيــق التــوازن بــن أهــداف الشــركة واألهــداف التــي
يســعى املجتمــع لتحقيقهــا وتكفــل توجيــه الشــركة بشــأن إدارة مســؤوليتها االجتماعيــة مبــا يحقــق التنميــة املســتدامة للمجتمــع والعاملــن مــن خــال
املســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل وتخفيــض مســتويات البطالــة فــي املجتمــع وحتقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة.
كمــا قامــت شــركة إجنــازات بالعمــل علــى العديــد مــن املبــادرات فــي مجــال املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال اســتخدامها ملــواد ومســتلزمات حتافــظ علــى
البيئــة والصحــة العامــة ومــن خــال اســتخدام أدوات داخليــة موفــرة للطاقــة وكذلــك مــن خــال حــرص الشــركة فــي كافــة مشــاريعها علــى وضــع نظــم
للتخلــص مــن املخلفــات افــي كافــة مشــاريع الشــركة بطريقــة آمنــة حتافــظ علــى البيئــة والصحــة العامــة للمجتمــع.
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مشاريع الشركة
المقدمة
واصلــت شــركة إجنــازات مســيرتها االســتثمارية بوضــوح فــي الرؤيــة واإللتــزام باســتراتيجية عمــل مدروســة .حيــث تســتمر الشــركة بالبحــث عــن فــرص
إســتثمارية مجديــة والعمــل علــى تنويــع االســتثمارات ممــا انعكــس إيجابيــا علــى نتائــج عملياتهــا ووضعهــا بالصــدارة بــن مثيالتهــا فــي االســتثمار
العقــاري .حيــث عملــت الشــركة علــى تطويــر العمليــات التشــغيلية املعتمــدة علــى االســتثمار فــي األصــول املربحــة واملــدرة للدخــل وحتويــل األصــول غيــر
املــدرة للدخــل إلــى أصــول تشــغيلية مــدرة للدخــل لتســاهم فــي دعــم غيرهــا مــن األصــول ،كمــا حرصــت الشــركة علــى إضافــة مميــزات مبتكــرة لألصــول
القائمــة لتعزيــز قيمتهــا وزيــادة الدخــل مــن األصــول الثابتــة .ولــم يكــن تبــوء شــركة إجنــازات للريــادة فــي ســوق العقــار االســتثماري شــديد التنافــس دون
اإلســتمرار فــي تطبيــق اســتراتيجيتها التوســيعية لإلنفتــاح علــى أســواق جديــدة إقليميــا وعامليــا ،حيــث مكنهــا ذلــك مــن حتقيــق بعـ ٍـد اســتراتيجي وإحــراز
جنــاح مشــهود أدى للتكامــل املنشــود بــن املشــاريع املــدرة للدخــل ومشــاريع التطويــر واملتاجــرة باألراضــي ذات املواقــع االســتراتيجية .وســنتناول فيمــا يلــي
بالتفصيــل مجموعــة منتقــاه مــن مشــاريع الشــركة االســتثمارية والتطويريــة علــى كافــة املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.

الصعيد المحلي
بالرغــم مــن انفــراد ســوق الكويــت بأصــل واحــد مــدر للدخــل مــن إجمالــي قائمــة أصــول الشــركة التشــغيلية  ،إال أن شــركة إجنــازات تســعى باســتمرار إلــى
االســتثمار فــي الســوق احمللــي .حيــث تضمنــت سياســة الشــركة املســتقبلية ،باإلضافــة إلــى مجموعــة اخلدمــات العقاريــة التــي توفرهــا الشــركة والتــي
تشــمل خدمــات البيــع واملتاجــرة فــي األراضــي وتطويرهــا وإدارة املشــاريع .تعمــل الشــركة جاهــدة علــى تعزيــز تواجدهــا فــي الســوق احمللــي فــي حــال توفــر
الفــرص املناســبة التــي تتوافــق مــع العائــد املؤمــول طبقـ ًا إلســتراتيجية الشــركة.

مبنى الضجيج
يقــع مبنــى الضجيــج فــي منطقــة الفروانيــة وقــد مت متلكــه ليشــكل أحــد روافــد الدخــل بالنســبة لشــركة إجنــازات ،فض ـ ًا عمــا يســهم بــه مــن تعزيــز
إســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى التوســع محليـ ًا الســيما فــي املشــاريع ذات العوائــد املنتظمــة .وتبلــغ املســاحة املؤجــرة فيــه حاليـ ًا حوالــي  10,634متــر
مربــع ،وهــو مســتغل بالكامــل مــن خــال عقــود حكوميــة طويلــة األجــل.
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دول مجلس التعاون الخليجي
تعتمــد الشــركة سياســة التوســع كأحــد مكونــات اســتراتيجيتها األساســية .يهــدف هــذا التوســع إلــى حتقيــق التنــوع اجلغرافــي والنوعــي إقليميــا وعامليــا.
تشــمل هــذه السياســة التوســيعية دول اجلــوار اخلليجيــة مــن خــال املشــاركة القويــة والفعالــة فــي التطويــر العمرانــي واالســتثماري فيهــا .حيــث قامــت
الشــركة بتعزيــز أصــول مشــاريعها باألســواق اخلليجيــة خاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن.

مملكة البحرين
بعــد ان عــاد االســتقرار إلــى مملكــة البحريــن مضــت اململكــة قدم ـ ًا بخطتهــا االقتصاديــة مــن خــال العمــل علــى الطــرق الرئيســية وأعمــال البنيــة
التحتيــة ممــا إنعكــس إيجابي ـ ًا علــى البيئــة االســتثمارية خاصــة فــي القطــاع العقــاري .وبالنســبة ألصــول الشــركة ،جتــاوزت الشــركة كافــة املعوقــات
ومتكنــت مــن حتقيــق العوائــد املجزيــة.

شركة الداو العقارية
مت تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام  1999كشــركة بحرينيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إجنــازات ،وذلــك بهــدف االســتثمار والتطويــر واملتاجــرة فــي
القطــاع العقــاري فــي مملكــة البحريــن .وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج مثمــرة عبــر عــدد مــن صفقــات البيــع والشــراء .كمــا عــززت قائمــة
أصولهــا املــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع مخــازن ومســتودعات فــي مشــروع مرســى البحريــن اإلســتثماري .كمــا وال تــزال الشــركة متتلــك عــدة
أراضــي فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

اليال رزيدنس تاور ( )Al Yal Residence Tower

متتلــك شــركة الــداو بالتســاوي مــع شــركة فيرســت العقاريــة مشــروع بــرج اليــال رزيدنــس وهــو بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن  25طابقــا .يضــم املشــروع 130

وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل باإلضافــة إلــى مطعــم وصالــة ألعــاب وحمــام ســباحة .ويقــع املشــروع فــي احــد اهــم املواقــع احليويــه فــي منطقــة الســيف
وعلــى بعــد بضعــة امتــار مــن مجمــع الســتي ســنتر و مجمــع الســيف التجاريــن كمــا وأنــه مطــل علــى البحــر.
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شركة اليال العقارية
ت ــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي بــن شــركة الــداو العقاريــة و شــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن وذلــك بهــدف دمــج وتطويــر قطــع
األراضــي اململوكــة للشــركتني فــي منطقــة الســيف ،وقــد بــدأت الشــركة بتطويــر أكبــر مشــاريعها (مشــروع الكاتامــاران) وهــو عبــارة عــن مبنيــن ســكنيني
يتكونــان مــن  571شــقة إضافــة إلــى ثــاث طوابــق مواقــف بحــدود  600موقــف ومجمــع جتــاري ،ويحتويــان علــى مطاعــم ومحــات جتاريــة .مت تخصيــص
أحــد األبــراج للبيــع علــى أن يتــم اإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي للتأجيــر.

شركة فيرست العقارية
قامــت شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام  2002بتأســيس شــركة فيرســت
العقاريــة فــي مملكــة البحريــن وبحصــص متســاوية مــع شــريك بحرينــي ذو خبــرة
عريقــة فــي قطاعــي اإلنشــاء والعقــار وذلــك بغــرض بنــاء وتطويــر املجمعــات
الســكنية .وفــي عــام  2005مت إعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة رأســمالها إلــى 30
مليــون دينــار بحرينــي وذلــك بإضافــة بعــض األصــول اجلديــدة إليهــا وإتاحــة
الفرصــة لدخــول مســاهمني جــدد .وقــد واصلــت شــركة فيرســت العقاريــة احملافظــة
علــى جــودة وأداء أصولهــا احلاليــة املــدرة للدخــل  ،إلــى جانــب مواصلــة اإلســتثمار
فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة مســتفيدة ممــا حتتفــظ بــه مــن أراضــي وأصــول
قابلــة للتطويــر فــي مواقــع متميــزة ذات بعــد اســتراتيجي.
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اإلمارات العربية المتحدة
تعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وخاصــة إمــارة دبــي ،مــن أكثــر الــدول اســتقرار ًا وجذبـ ًا لفــرص االســتثمار حيــث حافــظ الســوق االماراتــي علــى ثباتــه
ومكتســباته بشــكل أفضــل مــن أقرانــه فــي املنطقــة اخلليجيــة والعربيــة ومضــى قدمــا فــي خطــة التعميــر والتطويــر .شــجعه فــي ذلــك إلتــزام الدولــة
بإســتضافة عــدد مــن الفعاليــات العامليــة التــي اختيــرت لهــا وأبرزهــا وأهمهــا «اكســبو  »2020مبــا يعــد مبســتقبل زاهــر ويبشــر بخلــق بيئــة تنافســية فيهــا
املزيــد مــن فــرص االســتثمار والتطويــر العقــاري وتفتــح آفاقـ ًا عديــدة لصفقــات تعــود بالنفــع واالزدهــار علــى املنطقــة بأكملهــا .مــن أجــل ذلــك ،اســتمرت
الشــركة فــي تطويــر وتنويــع مصــادر الدخــل وتوزيــع املخاطــر فــي الســوق اإلماراتــي مــن خــال متلــك العديــد مــن األراضــي واملشــاريع فــي مناطــق مختلفــة
بإمــارة دبــي وأبوظبــي.
مجمع دبي لالستثمار – « » Dunes Village

قامــت الشــركة مبرحلــة ســابقة بشــراء مبنيــن ســكنيني فــي قريــة ديونــز الســكنية فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار ،ويتكــون كل مبنــى مــن  52شــقة ســكنية
يغطــون مســاحة قدرهــا  108,298قــدم مربــع .كمــا وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املبنيــن مؤجريــن بالكامــل.
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مشروع الجداف
قامــت الشــركه بالبــدء بتطويــر بــرج ســكني علــى أحــد القطــع اململوكــة لهــا فــي منطقــة اجلــداف والتــي تقــع بالقــرب مــن منطقــة األعمــال التجاريــة
ومطــار دبــي .يتكــون املشــروع مــن ثــاث طوابــق مواقــف حتــت األرض مواقــف ســيارات ودور أرضــي جتــاري وعــدد  12طابــق ويحتــوي علــى  100وحــدة
ســكنية ،ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن املشــروع فــي عــام .2018

مشروع القوز السكني ()I

يقــع مشــروع القــوز لســكن العمــال فــي إمــارة دبــي علــى أرض تبلــغ مســاحتها  100,136قــدم مربــع ،ومبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ حوالــي  227,000قــدم
مربــع .ويتكــون املشــروع مــن مبنيــن لســكن العمــال ،ويوفــر  620غرفــة باإلضافــة إلــى مكاتــب ومحــات جتاريــة .ومتتلــك الشــركة  %50مشــاركة مــع
إحــدى الشــركات الكويتيــة.

مشروع القوز السكني ()II

قامــت الشــركة بتطويــر مشــروع القــوز لســكن العمــال ( )IIعلــى مســاحة أرض تبلــغ حوالــي  50,051قــدم مربــع ،فــي حــن تبلــغ املســاحة اإلجماليــة للبنــاء
حوالــي  106,759قــدم مربــع ،ويتكــون املشــروع مــن  310غرفــة باإلضافــة إلــى مكاتــب ومحــات جتاريــة ،مت تأجيــر كامــل وحــدات املشــروع.

مشروع المحيصنة

يقــع هــذا املشــروع فــي منطقــة احمليصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويغطــي مســاحة تبلــغ حوالــي  56,914قــدم مربــع ،حيــث
يتكــون مــن طابقــن ويحتــوي علــى  399غرفــة .وقــد قامــت الشــركة بشــراء هــذا املشــروع باملناصفــة مــع شــركة فيرســت العقاريــة – مملكــة البحريــن.
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شركة البرشاء العقارية

متلــك شــركه البرشــاء العقاريــه عقــار البرشــاء بوتيــك فــي إمــارة دبــي  -مبنطقــة البرشــاء علــى أرض تبلــغ مســاحتها  34,675قــدم مربــع ومبســاحة بنــاء
إجماليــة حوالــي  300,000قــدم مربــع ،ويتكــون املشــروع مــن  6طوابــق مكتبيــة باإلضافــة إلــى طابــق أرضــي جتــاري و عــدد  3طوابــق حتــت األرض
مواقــف ســيارات .ومتتلــك شــركة إجنــازات حصــه مؤثــرة فــي الشــركه مــع مســتثمرين اخريــن.

مشروع جبل علي ()I

قامــت الشــركة فــي نهايــة عــام  2014بالبــدء بتشــييد مشــروع ســكن عمــال يحتــوي علــى  248غرفــة مبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  78,084 sq.ftقــدم مربــع
ويقــع املشــروع فــي منطقــة جبــل علــي  -إمــارة دبــي وقــد مت اإلنتهــاء مــن املشــروع فــي بدايــة عــام  2015وتأجيــره بالكامــل.

مشروع جبل علي ()II

قامــت الشــركة وباملشــاركة مــع مســتثمرين اســتراتيجيني ومحليــن بتملــك أســهم شــركه الســنبوك العقاريــه والتــي متلكــت قطعتــي أرض فــي منطقــة
جبــل علــي  -امــاره دبــي ،مبســاحة إجماليــة تبلــغ  41,980قــدم مربــع ،وذلــك بغــرض تطويرهــا لتصبــح مشــروع ســكن عمــال مبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ
حوالــي  158,765قــدم مربــع علــى أن يوفــر املشــروع  380غرفــة .وقــد مت اإلنتهــاء مــن املشــروع وتأجيــره بالكامــل.

مشروع جبل علي ()III

قامــت الشــركة فــي عــام  2016بشــراء قســيمتني مبســاحة إجماليــة  50,000قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن عمــال
للنســاء وذلــك مبســاحة بنــاء إجماليــة  183,662قــدم مربــع علــى أن يحتــوي علــى  345غرفــة باإلضافــة إلــى محــات جتاريــة.
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الصعيد العالمي

أمــا علــى الصعيــد العاملــي فقــد تنوعــت إســتثمارات شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية وذلــك إمــا
باالستثمار املباشر في أراضي ومشاريع حتت التطوير أو في االستثمار غير املباشر في صناديق عقارية  ،حيث عهدت بعملية إدارة هذه االستثمارات
إلــى شــركاء ذوي خبــرة ودرايــة فــي إدارة األصــول العقاريــة.

فرنسا
صندوق ألفا لإلجارة

قامــت الشــركة بتأســيس وطــرح صنــدوق عقــاري يتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وهــو «صنــدوق ألفــا لإلجــارة» ،بهــدف االســتثمار فــي قطــاع األبنيــة
املكتبيــة واملخــازن ذات العوائــد املجزيــة فــي املــدن الفرنســية الواقعــة بــن العاصمــة الفرنســية باريــس فــي الشــمال ومرســيليا فــي اجلنــوب الشــرقي قــد
قامــت إدارة الصنــدوق بالبــدء بتســييل أصولــه للتخــارج خــال عــام .2017

مبنى مالكوف  -فرنسا

قامــت الشــركة باإلســتثمار فــي مشــروع
ســكني فــي قلــب العاصمــة الفرنســية باريــس
وبالتحديــد فــي أحــد األحيــاء الراقيــة
( ،)District 16يتكــون املشــروع مــن مبنيــان
ســكنيان يحتويــان علــى  18وحــدة ســكنية
ويتطلــع املســتثمرون إلــى زيــادة عــدد الوحــدات
الســكنية إلــى  33وحــدة عــن طريــق إعــادة
جتزئــة الشــقق الكبيــرة وترميــم املبنــى مــن
الداخــل ومــن ثــم بيعهــا.
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المملكة المتحدة
مشروع جيمس تايلور  -لندن
قامــت الشــركة فــي عــام  2015باإلســتثمار فــي مشــروع مبنــي ســكني فــي قلــب العاصمــة البريطانيــة  -لنــدن ،تتضمــن إســتراتيجية املشــروع إعــادة ترميــم
املبنــى الســكني ومــن ثــم إعــادة بيعــه كوحــدات ســكنية ومــن املتوقــع التخــارج الكامــل مــن املشــروع فــي عــام .2017

ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي
قامــت الشــركة باإلســتثمار فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة أملانيــا اإلحتاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ والتــي تقــع داخــل محافظــة دوســيلدورف،
تعتبــر مدينــة دويســبرغ مــن املراكــز املهمــة فــي مجــال جتــارة وإنتــاج الصلــب فــي العالــم كمــا تتميــز املدينــة مبينائهــا النهــري املســمى دويســبورت وهــو
األهــم فــي أوروبــا واكبرهــا .ويتكــون املبنــى مــن  8أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب ملواقــف الســيارات ومبســاحة كليــة تبلــغ  20,245متــر مربــع ،واملبنــى
مؤجــر بالكامــل لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل املــدى وبعوائــد دوريــة ثابتــة.

الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون  ،993بارسيباني
متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني  -واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي املبنــى مســاحة  206,115قــدم مربــع،
حيــث أن املشــروع مؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل ممــا يعمــل علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة.
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دنتون هيرفيست هيل

قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي واليــة تكســاس األمريكيــة فــي  2016وذلــك بغــرض إكمــال أعمــال البنيــة التحتيــة وتقســيمها إلــى مايقــارب
قســيمة ومــن ثــم بيعهــا كقطــع أراضــي ســكنية قبــل التطويــر.

149

برستون كريك

متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مجمــع جتــاري الواقــع فــي واليــة تكســاس  -مدينــة بالنــو حيــث أنــه مؤجــر بالكامــل ويعتبــر مــن ضمــن األصــول املــدرة
للدخل.

أمريكا الشمالية  -كندا
محفظة سكن الطالب  -مدينة مونتريـال كندا
تســاهم الشــركة فــي محفظــة لإلســتثمار فــي مبانــي لســكن الطــاب
فــي مدينــة مونتري ــال الكنديــة وذلــك باملشــاركة مــع شــركة (Beamont
 )Partnersالسويســرية حتتــوي احملفظــة حالي ـ ًا علــى مبنيــان مت
حتويلهمــا إلــى مبانــي لســكن الطــاب كالهــا يقــع بالقــرب مــن جامعــة
 McGillوجامعــة .Concordia
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االقتصاد المحلي
منــذ خريــف عــام  ،2014أصبــح ضعــف النمــو احلقيقــي لالقتصــاد احمللــي واقــع البــد مــن التعايــش معــه ،فمنــذ ذلــك الزمــن ،والنفــط ميــر بحقبــة متصلــة
مــن الضعــف ،وأصبــح أفضــل االحتمــاالت هــي أن تبلــغ أســعاره نصــف مســتوى أســعار عــام  .2013وعدلــت وحــدة املعلومــات ملجلــة «اإليكونومســت» أرقــام
منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي للكويــت ،مــن الســالب فــي عامــي  2014و  2015إلــى املوجــب ،ولكــن إلــى مســتوى  %0,5فــي عــام  2014ونحــو  %1.8فــي عــام
 ،2015ويســتمر منــوه ضعيفـ ًا ولكــن أعلــى وبحــدود  %2.3فــي عــام  2016بســبب متاســك أســعار النفــط قليـ ًا أعلــى مــن املتوقــع لهــا ،ثــم تتوقــع هبــوط
معــدل النمــو قليـ ًا إلــى  %1.6فــي عــام  .2017واملؤكــد بــات هــو إســتمرار النمــو الضعيــف لالقتصــاد احمللــي ،ولكــن هامــش اخلطــأ فــي تلــك التوقعــات كبيــر،
ألن متغيــرات ســوق النفــط واألحــداث اجليوسياســية فــي املنطقــة متغيــران مؤثــران جــداً ،ويصعــب جــد ًا التنبــؤ مبســارهما.
الشكل البياني رقم ()1

%1.0
%8.0

6.6%

%6.0
%4.0
1.8%

%2.0
%0.0

1.1%

2.3%

1.6%

0.5%

%-2.0
%-4.0
2012

2014

2013

2016

2015

2017

املصدر :بنك الكويت املركزي

أســعار النفــط وهــي أهــم املتغيــرات املؤثــرة ،كانــت حتــت ضغــط إلــى األدنــى بســبب تخمــة املعــروض مــن النفــط التقليــدي نتيجــة توظيــف النفــط ســاح ًا
فــي أحــداث العنــف اجليوسياســية فــي اإلقليــم ،ومبجــرد إعــان عــن توافــق محتمــل مــا بــن اخلصــوم علــى ضبــط اإلنتــاج ،ارتفعــت أســعار النفــط بنحــو
 %20فــي آخــر شــهرين مــن عــام  .2016فســعر برميــل النفــط الكويتــي كان فــي  31ديســمبر  2015عنــد  28.4دوالر أمريكــي ،بينمــا أغلــق فــي  31ديســمبر
 2016عنــد مســتوى  51.9دوالر أمريكــي ،أي ارتفــاع بحــدود  .%82.8والنفــط واألحــداث اجليوسياســية يصعــب جــد ًا التنبــؤ مبســارها ،لذلــك نؤكــد احلــذر
مــن اعتمــاد أي توقعــات للنمــو االقتصــادي ،فقــد تكــون أفضــل بكثيــر مــع صمــود ســوق النفــط وخفــوت عنــف األحــداث اجليوسياســية ،والعكــس متامـ ًا
صحيــح أيضـ ًا.
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وحتــاول احلكومــة ضبــط نفقاتهــا العامــة حتــى تخفــض الضغــوط علــى الســحب مــن احتياطاتهــا املاليــة ،أو التوســع فــي االقتــراض بضمانهــا،
وبلــغ حجــم النفقــات العامــة فــي موازنــة  2017/2016نحــو  18.9مليــار دينــار كويتــي بانخفــاض طفيــف وبحــدود  %2.2عــن ذلــك املقــدر فــي موازنــة
 .2016/2015وحتــاول احلكومــة أن تصــدر موازنــة متوســطة املــدى تغطــي ثــاث ســنوات ماليــة بــدء ًا مــن موازنــة  ،2018/2017وهــو إجــراء مالــي صحيــح
إن مت إحترامــه .ولكــن ،هــذا اإلجــراء جيــد مــن الناحيــة التنظيميــة ،بينمــا احلاجــة ماســة إلــى سياســات إصــاح مالــي تتعامــل مــع عجــز حقيقــي بلــغ
نحــو  4.6مليــار دينــار كويتــي للســنة املاليــة  ،2016/2015وســوف يبلــغ نفــس املســتوى تقريبـ ًا للســنة املاليــة احلاليــة  2017/2016ومــن اقتطــاع مــا يرحــل
الحتياطــي األجيــال القادمــة .وليــس العجــز وحــده مصــدر القلــق ،وإمنــا هيمنــة النفقــات اجلاريــة علــى بنــود اإلنفــاق العــام البالغــة نحــو  %87مــن
اإلجمالــي ،وضعــف املعلــن مــن سياســات اإلصــاح املالــي واالقتصــادي.
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وكمــا أعطــى شــهر ديســمبر مــن عــام  2016إشــارة علــى بــدء انتهــاء زمــن الفائــدة الهابطــة عندمــا رفــع الفيدرالــي األمريكــي ســعر األســاس علــى الــدوالر
األمريكــي ب ـ  0,25نقطــة مئويــة ،وتبعــه البنــك املركــزي الكويتــي ومعظــم بنــوك اإلقليــم املركزيــة ،تكــررت الزيــادة فــي ديســمبر  2016ب ـ  0,25نقطــة
مئويــة ،وتبعــه بنــك الكويــت املركــزي .وبينمــا توقــف الفيدرالــي األمريكــي نحــو  12شــهر ًا ليبــدأ مــن جديــد رفــع أســعار الفائــدة ،يبــدو هــذه املــرة أنــه بــات
متأكــد ًا مــن ســامة أساســات النمــو االقتصــادي األمريكــي ،وانتقــل قلقــه إلــى إســتباق الضغــوط التضخميــة ،مبــا يعنــي أن جرعــات مــن رفــع أســعار
الفائــدة أصبحــت فــي حــدود املتوقــع فــي عــام  .2017والبنــك املركــزي الكويتــي ال ميلــك مرونــة كافيــة ســوى التبعيــة لقــرار الفيدرالــي ،ومبرراتــه ليســت
النمــو مقابــل التضخــم ،وإمنــا احلفــاظ علــى هامــش يعطــي أفضليــة للفائــدة علــى الدينــار الكويتــي حتــى يضمــن عــدم النــزوح مــن الدينــار الكويتــي
إلــى الــدوالر األمريكــي .لذلــك ،مــن املرجــح أن ترتفــع تكلفــة التمويــل بالدينــار الكويتــي ،وعندمــا تكــون معــدالت منــو االقتصــاد متدنيــة ،يعتبــر رفــع
أســعار الفائــدة عامــل ســلبي يــؤدي إلــى خفــض إضافــي ملســتوى النشــاط االقتصــادي.
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لذلــك مــن املتوقــع أن تســتمر بيئــة التشــغيل العامــة فــي الكويــت وفــي اإلقليــم بيئــة ضعيفــة فــي عــام  ،2017تتنازعهــا متغيــرات يصعــب التحكــم فيهــا مثــل
ســوق النفــط واألحــداث اجليوسياســية وحركــة أســعار الفائــدة .ورغــم ذلــك ،قــد تكــون أفضــل مــن عــام  2016إن صمــد إتفــاق النفــط وهــدأت قليـ ًا األحــداث
اجليوسياســية حتــى وإن ارتفعــت تكلفــة التمويــل ،وقــد تكــون أســوأ إن حــدث العكــس ،وســوق العقــار بشــكل خــاص شــديد احلساســية لتلــك املتغيــرات.
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أداء سوق العقار المحلي
إســتمر إنحســار ســيولة ســوق العقــار احمللــي ،فبعــد فقدانــه فــي عــام  2015نحــو  %-33.7مــن مســتوى ســيولة عــام  ،2014فقــد نحــو  %-24.5فــي عــام 2016
مــن مســتوى ســيولة عــام  ،2015وإنحســار الســيولة عامــل ضغــط علــى أســعار العقــار إلــى األدنــى ،ومــن املؤكــد أن كل مكونــات ســوق العقــار احمللــي فقــدت
هامشـ ًا مــن أســعارها ،إال أن غيــاب مؤشــرات أســعار معتمــدة ،يضــع ذلــك الهامــش فــي حــدود التخمــن وليــس فــي حــدود اليقــن .وحتــى خــال عــام ،2016
حققــت ســيولة الســوق فــي نصفــه األول نحــو  1.37مليــار دينــار كويتــي ،ولكــن ،اســتمر إنحســار الســيولة فــي نصفــه الثانــي لتبلــغ  1.12مليــار دينــار كويتــي
فاقــدة نحــو  %-19مــن مســتوى ســيولة النصــف األول .وجــاء قــرار البنــك املركــزي برفــع ســعر اخلصــم فــي ديســمبر ربــع النقطــة املئويــة ،مــع إحتمــاالت
تكــرار تلــك الزيــادة ألكثــر مــن مــرة فــي عــام  ،2017ليؤكــد بــدء سياســة نقديــة إنكماشــية ،وآثارهــا ســلبية علــى ســيولة وأســعار ســوق العقــار احمللــي مــا لــم
تأتــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي األخــرى لتعــوض تلــك اآلثــار.
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نشاط السكن الخاص
نشــاط الســكن اخلــاص هــو أكبــر املســاهمني فــي ســيولة الســوق العقــاري علــى مــر الزمــن ،حيــث بلغــت قيمــة تداوالتــه فــي عــام  2016نحــو  1.022مليــار
دينــار كويتــي فاقــد نحــو  %-30.7مــن مســتوى ســيولته البالغــه فــي عــام  2015نحــو  1.474مليــار دينــار كويتــي ،وانخفضــت معهــا مســاهمته فــي ســيولة
العقــار لنفــس الفتــرة مــن  %44.8فــي عــام  2015إلــى  %41.1فــي عــام  .2016وتوزعــت تداوالتــه علــى  3076صفقــة مقابــل  4188صفقــة فــي عــام  ،2015مــع
تراجــع طفيــف ملعــدل قيمــة الصفقــة الواحــدة بنحــو  %-5.6حــن بلغــت نحــو  332ألــف دينــار كويتــي للصفقــة الواحــدة ،مقابــل  352ألــف دينــار كويتــي
ملعــدل الصفقــة فــي عــام  ،2015وكان معــدل عــام  2014قياســي ًا ،وانخفاضــه فــي عــام  2015وعــام  2016هــو نتــاج تراجــع ســيولة ســوق العقــار بشــكل عــام،
وأســبابها ضعــف أداء االقتصــاد الكلــي وارتفــاع مخاطــر االســتثمار فيــه.
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نشاط السكن االستثماري
مــع اســتمرار تراجــع ســيولة ســوق العقــار بشــكل عــام ،كان أكبــر املصابــن نشــاط الســكن االســتثماري .حيــث فقــد عــام  2016نحــو  %-36.6مــن ســيولة
عــام  ،2015وبلغــت قيمــة تداوالتــه نحــو  862مليــون دينــار كويتــي بعــد أن كانــت نحــو  1.360مليــار دينــار كويتــي ،ومعهــا انخفضــت أيضـ ًا مســاهمته فــي
ســيولة ســوق العقــار مــن  %41.4فــي عــام  2015إلــى  %34.7فــي عــام  .2016وهبــط معــدل قيمــة الصفقــة الواحــدة بنحــو  %-25.3فــي عــام  2016مقارنــة
مبعدلهــا فــي عــام  ،2015وهــذا دليــل علــى ضغــط ضعــف الســيولة علــى األســعار ،ولكنــه مؤشــر وليــس قيــاس صحيــح النخفــاض تلــك األســعار.
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نشاط العقار التجاري
ويشــمل نشــاط العقــار التجــاري ك ًال مــن املكاتــب واملجمعــات التجاريــة ،وخالفـ ًا للســكن اخلــاص والســكن االســتثماري ،بــدأت بعــض العقــارات املميــزة فــي
زيــادة معــدل إيجاراتهــا بعــد إرتفــاع نســب املشــغولية فيهــا .وارتفعــت ســيولته خالفـ ًا لشــركائه الرئيســيني فــي قطــاع العقــار وبنحــو  %31.8عــن مســتوى
عــام  2015مبــا رفــع مــن مســاهمته فــي الســيولة اإلجماليــة مــن  %13.8فــي عــام  2015إلــى  %24.2فــي عــام  .2016كمــا ارتفعــت قيمــة الصفقــة الواحــدة
بنحــو  %26.8فــي عــام  2016مقارنــة بعــام  ،2015ولكــن هــذا االرتفــاع قــد ال يكــون بدايــة لتحســن أداء نشــاط العقــار التجــاري حيــث تبقــى متغيــرات
االقتصــاد الكلــي واحلالــة اجليوسياســية الصعبــة فــي اإلقليــم لهمــا األثــر األكبــر فــي املســتقبل القريــب.

الشكل البياني رقم ()4
إجمالي القيم العقارية للنشاط التجاري (عقود ووكاالت) للسنوات 2016-2006
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التحليل المالي ألداء الشركة
اســتطاعت شــركة إجنــازات خــال عــام  2016مــن احملافظــة علــى قــوة ومتانــة مركزهــا املالــي مــن خــال إســتراتيجية التنــوع فــي اســتثماراتها محليــا
وإقليميــا ودوليــا ممــا ترتــب فــي رفــع قيمــة موجوداتهــا ،حيــث بلــغ إجمالــي موجــودات الشــركة نحــو  103.9مليــون دينــار كويتــي ،مرتفعــة بنحــو  6.3مليــون
دينــار كويتــي ،أو نحــو  ، %6.4مقارنــة مبســتواها فــي عــام  2015البالــغ نحــو  97.6مليــون دينــار كويتــي .وشــهدت بعــض البنــود الرئيســية ارتفاعــا ،وبنســب
متفاوتــة .فارتفــع بنــد العقــارات االســتثمارية وهــو اكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي األصــول ،إلــى نحــو  56,9مليــون دينــار كويتــي ( %54.7مــن إجمالــي
املوجــودات) ،مقارنــة بنحــو  52.4مليــون دينــار كويتــي ( %53.7مــن إجمالــي املوجــودات) ،حتقــق ذلــك نتيجــة إضافــة بعــض االســتثمارات العقاريــة.
وارتفــع ،أيضــا ،بنــد املدينــون وموجــودات أخــرى إلــى نحــو  7.5مليــون دينــار كويتــي ( %7.2مــن إجمالــي املوجــودات) ،مقارنــة بنحــو  5.1مليــون دينــار كويتــي
( %5.2مــن إجمالــي املوجــودات) ،بحيــث يتضمــن هــذا البنــد ،مبلــغ مســتحق مــن شــركة زميلــة بقيمــة  2.5مليــون دينــار كويتــي ،وحتمــل معــدل فائــدة %7
ســنويا مســتحق ســدادها فــي  30يونيــو .2017

ألف دينار كويتي
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مــن ناحيــة أخــرى ،انخفــض بنــد النقــد والنقــد املعــادل بنحــو  190ألــف دينــار كويتــي ،حــن بلــغ نحــو  4.1مليــون دينــار كويتــي ( %4مــن إجمالــي
املوجــودات) ،مقارنــة مــع نحــو  4.3مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  %4.4( 2015مــن إجمالــي املوجــودات) ،وانخفــض بنــد اســتثمار فــي شــركة زميلــة وبنــد
موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع بنحــو  262.3ألــف دينــار كويتــي ،أي مــا نســبته .%0.7
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وتوزعــت موجــودات الشــركة مــن الناحيــة اجلغرافيــة إلــى نحــو  %9.6فــي الســوق احمللــي ،و  %79.8فــي ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
و  %10.7فــي الســوق األوروبــي واألمريكــي ،مقارنــة مــع  %10.8و  %76.9و  %12.3علــى التوالــي فــي العــام الســابق.

التوزيع اجلغرافي ألصول الشركة كما في نهاية عام 2016

التوزيع اجلغرافي ألصول الشركة كما في نهاية عام 2015
السعودية%1.6 ،

أمريكا وكندا%4.3 ،
االمارات%37.4 ،
أوروبا%6.3 ،

الكويت%9.3 ،

أمريكا وكندا
%4.2
أوروبا
%8.1

االمارات%29.6 ،

الكويت%10.8 ،
البحرين%42.4 ،

البحرين%45.7 ،

ويبقــى التطــور األهــم ،التحســن املســتمر فــي نوعيــة أصــول الشــركة ،حيــث بلغــت قيمــة األصــول املــدرة للدخــل نحــو  65.5مليــون دينــار كويتــي ،أي نحــو
 %63.1مــن إجمالــي قيمــة األصــول ،بعــد أن كانــت قيمــة األصــول املــدرة للدخــل فقــط  37.3مليــون دينــار كويتــي قبــل ثــاث ســنوات.
وســجلت مطلوبــات الشــركة ارتفاعــا بنحــو  5مليــون دينــار كويتــي ،أي مــا نســبته  %12.2لتصــل إلــى نحــو  45.6مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو 40.6
مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  ،2015نتيجــة قيــام الشــركة باالســتحواذ علــى قــرض جديــد مــن بنــك محلــي فــي الكويــت بقيمــة  8.5مليــون دينــار كويتــي
وبفائــدة  %2.5فــوق الســعر اخلصــم املعلــن مــن بنــك الكويــت املركــزي ،مضمونــة برهــن بعــض العقــارات االســتثمارية ،واســتثمارات فــي شــركات زميلــة
مملوكــة للمجموعــة .وعليــه ،بلــغ حجــم القــروض البنكيــة نحــو  40مليــون دينــار كويتــي ،موزعــة مــا بــن ديــون قصيــرة املــدى بنحــو  8.8مليــون دينــار
كويتــي ،وديــون طويلــة املــدى بنحــو  31.2مليــون دينــار كويتــي ،مقابــل  36مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  .2015وبلغــت نســبة إجمالــي املطلوبــات
إلــى إجمالــي املوجــودات فــي عــام  2016نحــو  ، %43.9مقارنــة بنحــو  %41.6فــي عــام  ،2015وارتفعــت نســبة املطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق املســاهمني إلــى
نحــو  ، %78.3مقابــل  %71.4فــي نهايــة عــام .2015

وبلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبالكــي شــركة األم نحــو  58.2مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع نحــو  56.9مليــون دينــار كويتــي فــي عــام ،2015
أي أنهــا ارتفعــت بنحــو  1.3مليــون دينــار كويتــي ،أو مــا نســبته  ، %2.4وذلــك نتيجــة ارتفــاع بنــد أربــاح محتفــظ بهــا .وعليــه ،ســجلت القيمــة الدفتريــة
لســهم الشــركة نحــو  173فلــس فــي عــام  ،2016مقارنــة مبــا كانــت عليــه فــي عــام  ،2015البالــغ نحــو  171فلــس.
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األداء المالي
بشــكل عــام كان أداء اقتصاديــات الــدول اخلليجيــة ضعيــف ،مــع تراجــع ســيولة معظــم األســواق العقاريــة خــال عــام  ،2016إال أن الشــركة حققــت أرباحـ ًا
صافيــة (بعــد اســتبعاد احلصــص غيــر املســيطرة) بلغــت نحــو  3.16مليــون دينــار كويتــي ،مرتفعـ ًـة بشــكل بســيط ،مقارنــة بأربــاح عــام  ،2015حــن بلغــت
نحــو  3.07مليــون دينــار كويتــي .ويعكــس بيــان إيــرادات الشــركة نتائــج جهــود الشــركة فــي تطويــر عقاراتهــا إلــى عقــارات مــدرة للدخــل ،حيــث ارتفــع
بنــد إيــرادات تأجيــر بنحــو  926.1ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  4.3مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  3.3مليــون دينــار كويتــي فــي عــام .2015
واســتطاعت الشــركة حتقيــق أربــاح مــن بنــد أتعــاب إدارة واكتتــاب بنحــو  1.1مليــون دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  1.3مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو
 234ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  ،2015نتيجــة حتصيــل أتعــاب إداريــة مــن احــد مــدراء األصــول األجانــب ،املوقــع معــه اتفاقيــة استشــارية .وحققــت الشــركة
خــال العــام ،أربــاح مــن اســتبعاد اســتثمار فــي شــركة زميلــة الواقعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،والبالــغ نحــو  297.6ألــف دينــار كويتــي .وحقــق ،أيضــا،
مــن بنــد التغيــر فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ربحــا بنحــو  146ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة بخســارة بلغــت نحــو  1.5مليــون دينــار كويتــي
فــي عــام .2015
ومــن ناحيــة أخــرى ،قامــت الشــركة بتخفيــض املصروفــات اإلداريــة والعموميــة (شــاملة تكاليــف املوظفــن) ،بنحــو  68ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى
نحــو  1.18مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.24مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  .2015بينمــا ارتفعــت تكاليــف التمويــل إلــى نحــو  1.9مليــون دينــار
كويتــي ،مرتفعــة بنحــو  223ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.7مليــون دينــار كويتــي .وبذلــك ،تكــون الشــركة قــد حققــت صافــي ربــح (قبــل خصــم ضريبــة
دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة) نحــو  3.41مليــون دينــار كويتــي ،مرتفعـ ًا بنحــو  119ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع عــام  ،2015البالــغ نحــو  3.29مليــون
دينــار كويتــي.
وبلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم نحــو  9.4فلــس ،مقابــل  9.2فلــس للســهم الواحــد فــي عــام  ،2015واقتــرح
مجلــس اإلدارة توزيــع أرباحــا نقديــة للســنة احلاليــة وبنســبة  . %5انخفــض مؤشــر العائــد علــى إجمالــي املوجــودات ( )ROAإلــى نحــو  ، %3مقارنــة
بنحــو  %3.1فــي عــام  .2015بينمــا حافظــت الشــركة علــى مؤشــر العائــد علــى حقــوق املســاهمني اخلــاص مبســاهميها ( ،)ROEثابتــا ،عنــد نحــو ،%5.4
للفترتــن .ويشــير اجلــدول التالــي ،إلــى أن جميــع مؤشــرات أداء الشــركة جــاءت أفضــل مــن متوســط أداء عينــة مــن الشــركات العقاريــة املدرجــة فــي
بورصــة الكويــت.
شركة إجنازات للتنمية
العقارية

معدل الشركات العقارية املسجلة في بورصة
الكويت*

مضاعف سعر السهم على ربحية السهم P/E

7.9

17.9

مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية P/B

4.0

7.0

العائد على حقوق املساهمني % ROE

%5.4

%4.0

العائد على األصول % ROA

0.%3

%2.2

املؤشرات املالية

* معدل  21شركة مدرجة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها املالية محسوبة على أساس سنوي.

تحليل أداء السهم في 2016
تأثــر أداء بورصــة الكويــت فــي عــام  ،2016بجملــة مــن املتغيــرات ،بعضهــا إيجابــي ،وغالبيتهــا ســلبي ،وتــرك آثــاره خــال العــام .حيــث فق ــد مع ــدل سع ــر
برمي ــل النف ــط الكويتــي فــي عــام  2016نحــو  %-18.9مــن مســتواه مقارنــة بعــام  ،2015وتصاع ــدت أح ــداث العن ــف اجليوسياســية ،وبــدأ بنــك الكويــت
املركــزي فــي ديســمبر سياســة نقديــة انكماشــية برفــع ســعر اخلصــم بربــع نقطــة مئويــة مــع احتمــال تكــرار الزيــادة أكثــر مــن مــرة فــي عــام .2017
فانخفــض املؤشــر الوزنــي للســوق انخفاضـ ًا طفيفـ ًا وبنحــو  %0.4مقارنــة بنهايــة عــام  ،2015وانخفــض مؤشــر الشــركة بنحــو  ، %9.8وفــي املقابــل ،ارتفــع
مؤشــر القطــاع بنحــو  %6.3لنفــس الفتــرة .ففــي نهايــة عــام  ،2016اقفــل ســعر ســهم الشــركة عنــد  74فلــس كويتــي ،مقارنــة مبســتوى إقفــال الســهم فــي
نهايــة عــام  2015والبالــغ  82فلــس كويتــي ،وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه فــي عــام  2016عنــد  87فلــس كويتــي ،فــي حــن ســجل ســعر الســهم
أدنــى مســتوى لــه عنــد  66فلــس كويتــي.
ويظهــر الرســم البيانــي تطــور ســعر ســهم الشــركة خــال الســنوات الســبع األخيــرة ( ،)2016-2009ويشــير أداء ســهم الشــركة وقطــاع العقــار إلــى تراجــع
بنســبة  %67.8و  %29.9لــكل منهمــا علــى التوالــي خــال الفتــرة.
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تطور مؤشر شركة إجنازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2016-2009
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وبلغــت قيمــة األســهم املتداولــة للشــركة خــال عــام  ،2016نحــو  4.5مليــون دينــار كويتــي ،ومبعــدل قيمــة للتــداول اليومــي بنحــو  18.4ألــف دينــار كويتــي،
وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو  %39.1مقارنــة مبعــدل تــداول عــام  2015البالــغ نحــو  30.2ألــف دينــار كويتــي .ومتثــل قيمــة األســهم املتداولــة نحــو %1.2
مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــال عــام  .2016فيمــا بلغــت كميــة األســهم املتداولــة نحــو  58مليــون ســهم ومبعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو
 234.9ألــف ســهم ،وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو  %40.5مقارنــة مبعــدل تــداول عــام  2015والبالــغ نحــو  394.6ألــف ســهم.
وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو  %17.7مقارنــة مبســتوى العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ  ، %26.5وتعتبــر أعلــى مــن قطــاع العقــار البالــغ نحــو  %16خــال
عــام  .2016فــي حــن انخفــض إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركة إلــى نحــو  25.6مليــون دينــار كويتــي وتبلــغ نحــو  %1.2مــن القيمــة الســوقية لقطــاع
العقــار وهــي اقــل بنحــو  2.8مليــون دينــار كويتــي عــن القيمــة الســوقية احملققــة فــي نهايــة عــام  ،2015والبالغــة نحــو  28.3مليــون دينــار كويتــي.
عام 2016

قيمة األسهم املتداولة عدد الصفقات املبرمة كمية األسهم املتداولة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين الى السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية  -ش.م.ك.ع
الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة اجنــازات للتنميــة العقاريــة  -ش.م.ك.ع«( .الشــركة االم») والشــركات التابعــة
لهــا («املجموعــة») ،وتشــمل بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016وبيــان االربــاح أو اخلســائر املجمــع وبيــان االربــاح
أو اخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع وبيــان التدفقــات النقديــة املجمــع للســنة
املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،وااليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا فــي ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
برأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي املاديــة ،املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016وعــن نتائــج أعمالهــا املجمعــة وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
أساس ابداء الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .ان مســؤولياتنا وفــق تلــك املعاييــر قــد مت شــرحها ضمــن بنــد
مســؤوليات مراقــب احلســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا .كمــا اننــا مســتقلني عــن املجموعــة وفقــا
ملتطلبــات ميثــاق األخالقيــة للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر أخالقيــة احملاســبني  ،كمــا قمنــا باإللتــزام
مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى مبــا يتوافــق مــع تلــك املتطلبــات وميثــاق األخالقيــة .اننــا نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا
عليهــا ،كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.
أمور التدقيق الهامة
ان أمــور التدقيــق الهامــة ،حســب تقديراتنــا املهنيــة ،هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات املاليــة
املجمعــة للفتــرة احلاليــة .ولقــد مت اســتعراض تلــك األمــور ضمــن فحــوى تقريرنــا حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ككل،
والــى التوصــل الــى رأينــا املهنــي حولهــا ،وأننــا ال نبــدي رأيــا منفصــا حــول تلــك األمــور .لــكل أمــر مــن أمــور التدقيــق الهامــة أدنــاه،
قمنــا بتوضيــح كيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر فــي إطــار تدقيقنــا لــه.
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تقييم العقارات االستثمارية
متثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة األراضــي واملبانــي ســواء الواقعــة داخــل دولــة الكويــت أو فــي دول اخلليــج العربــي .ان
القيمــة الكليــة للعقــارات االســتثمارية مهمــة للبيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة كمــا انهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة .قامــت
االدارة بتحديــد القيمــة العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية علــى اســاس دوري باســتخدام مقيمــن خارجيــن لدعــم عمليــة التقييــم.
تقــدر قيمــة العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقــة الربــط بالســوق والتــي ترتكــز علــى أخــر أســعار بيــع للعقــارات ضمــن مجــاالت
مماثلــة لبعــض العقــارات االســتثمارية وطريقــة رســملة االيــرادات والتــي تقــوم علــى اســاس التقديــرات واالفتراضــات كقيمــة
االيجــار ومعــدالت االشــغال واســعار اخلصــم واالســتقرار املالــي للمســتأجرين ومعرفــة الســوق واملعامــات التاريخيــة لبعــض
العقــارات االخــرى.
كمــا ان االفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات هــي ذات صلــة ونظــرا للتقديــرات غيــر املؤكــدة وحساســية التقييــم ونظــرا حلجــم
وتعقيــد عمليــة تقييــم العقــارات االســتثمارية واهميــة االفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات املســتخدمة فــي التقييــم فقــد قمنــا
بتحديــد ذلــك كأمــر هــام فــي عمليــة التدقيــق.
كجــزء مــن اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ضمــن امــور اخــرى  ،فقــد قمنــا بتقييــم االفتراضــات والتقديــرات التــي وضعتهــا
االدراة واملقييمــن اخلارجــن كمــا هــو مذكــور اعــاه .فــي عمليــة تقييــم وتقديــر مــدى مالئمــة البيانــات الداعمــة للقيمــة العادلــة.
كان متخصصــوا تقييــم العقــارات اخلاصــن بنــا جــزء مــن فريــق التدقيــق التابــع لنــا لتقييــم التقييمــات اخلارجيــة .لقــد اطلعنــا
علــى املوضوعيــة واالســتقاللية واخلبــرة للمقيمــن اخلارجيــن .وعــاوة علــى ذلــك ،قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات
املتعلقــة بحساســية االفتراضــات الــواردة فــي االيضــاح  26.3حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
انخفاض قيمة االصول املالية املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة
ان االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع التــي ليــس لهــا ســعر معــروض فــي ســوق نشــط والتــي ال ميكــن قيــاس قيمهــا العادلــة بشــكل
موثــوق فيــه يتــم قياســها بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة .فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي يشــير الــى ان اصــل مالــي متــاح
للبيــع مــدرج بالتكلفــة قــد شــهد انخفاضــا كبيــرا او متواصــا فــي القيمــة ،عندهــا يتــم تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي
بيــان الدخــل املجمــع .قــد تتضمــن مؤشــرات انخفــاض القيمــة دليــا علــى ان الشــركة املســتثمر فيهــا تواجــه صعوبــات ماليــة
كبيــرة وتدفقــات نقديــة متدهــورة وتغيــرات ســلبية فــي العمــل والعوامــل االقتصاديــة احمليطــة .ان االحــكام والتقديــرات الهامــة
يتــم اســتخدامها مــن قبــل االدارة للتقييــم فيمــا اذا كان هنــاك أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع
املدرجــة بالتكلفــة .وبنــاء عليــه ،يوجــد هنــاك مخاطــر بــان االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع واملدرجــة بالتكلفــة قــد يشــوبها اخطــاء
ماديــة .ونظــرا الهميــة االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع املدرجــة بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة وعــدم التأكــد مــن التقديــرات
املتعلقــة بهــا ،يعتبــر هــذا أمــر هــام فــي عمليــة التدقيــق.
خــال اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،قمنــا باختيــار عينــات لالصــول املاليــة املتاحــة للبيــع املدرجــة بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض
القيمــة وتقييــم مالئمــة تقييــم االدارة فيمــا اذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة والعوامــل النوعيــة والكميــة
املســتخدمة كالنتائــج املاليــة للشــركة املســتثمر فيهــا مبــا فــي ذلــك توزيعــات االربــاح والوضــع املالــي والعمليــات املاليــة وظروفهــا
الســوقية و االقتصاديــة .ان االفصاحــات املتعلقــة باالصــول املاليــة املتاحــة للبيــع مبينــة فــي االيضــاح  13حــول البيانــات املاليــة
املجمعــة.
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معلومات أخرى
ان االدارة مســؤولة عــن املعلومــات االخــرى .تتألــف املعلومــات االخــرى مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة
 ،2016بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة و تقريــر مراقبــي احلســابات .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس ادارة الشــركة االم قبــل تاريــخ
تقرير مراقبي احلسابات ونتوقع احلصول على ما تبقى من اقسام التقرير السنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقبي احلسابات.
ان رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات االخــرى املبينــة أعــاه واثنــاء القيــام بذلــك،
نقــوم بالنظــر فيمــا اذا كانــت املعلومــات االخــرى غيــر متطابقــة جوهريــا مــع البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة أو مــع معلوماتنــا
التــي مت احلصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق او غيــر ذلــك مــن األمــور التــي قــد يشــوبها اخطــاء ماديــة .وإذا مــا اســتنتجنا ،بنــاء
علــى االعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات االخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات ،بــان هنــاك فعــا
اخطــاء ماديــة ضمــن تلــك املعلومــات االخــرى ،فاملطلــوب منــا بيــان تلــك األمــور .ليــس لدينــا اي شــيء للتقريــر عنــه فــي هذا الشــأن.
مسؤولية االدارة و المسؤولين عن تطبيق الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة
ان االدارة هــي اجلهــة املســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا مــن اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل خــال مــن فروقــات
ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
والعــداد تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة ،تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية ،واالفصــاح
،عنــد احلاجــة ،عــن األمــور املتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي ،مالــم يكــن بنيــة االدارة
تصفيــة املجموعــة أو ايقــاف أنشــطتها ،أو عــدم توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة ســوى اتخــاذ هــذا االجــراء.
ان املسؤولني تطبيق احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقرير املالي للمجموعة.
مسؤوليات مراقبي احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
ان أهدافنــا هــي احلصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ،ككل ،خاليــة مــن فروقــات ماديــة ،ســواء كانــت ناجتــة
عــن الغــش أو اخلطــأ ،واصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا .ان التأكيــدات املعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة املســتوى،
ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق املنفــذة وفــق متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتدقيق،ســوف تكتشــف دائمــا األخطــاء املاديــة فــي
حالــة وجودهــا .إن الفروقــات ميكــن أن تنشــأ مــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة ،ســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة ،عندمــا يكــون
مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني بنــاء علــى مــا ورد فــي تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة.
وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق املعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،نقــوم مبمارســة التقديــرات املهنيــة واالحتفــاظ مبســتوى مــن الشــك
املهنــي طيلــة أعمــال التدقيــق .كمــا أننــا:
•نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ،وتصميــم
وتنفيــذ اجــراءات التدقيــق املالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك املخاطــر ،واحلصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة واملالئمــة لتوفــر لنــا
أساســا البــداء رأينــا .أن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات املاديــة الناجتــة عــن الغــش تعتبــر أعلــى مــن تلــك املخاطــر الناجتــة عــن
اخلطــأ ،حيــث أن الغــش قــد يشــمل تواطــؤ أو تزويــر أو حذوفــات مقصــودة أو عــرض خاطــئ أو جتــاوز إلجــراءات الضبــط الداخلــي.
•اســتيعاب اجــراءات الضبــط الداخلــي التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم اجــراءات التدقيــق املالئمــة حســب الظــروف،
ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمجموعــة.
•تقييــم مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املطبقــة وااليضاحــات املتعلقــة بهــا واملعــدة مــن
قبــل االدارة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين الى السادة المساهمين
شركة انجازات للتنمية العقارية  -ش.م.ك.ع (تابع)
•االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام االدارة لألســس احملاســبية فــي حتقيــق مبــدأ االســتمرارية ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي
حصلنــا عليهــا ،ســوف نقــرر فيمــا اذا كان هنــاك أمــور جوهريــة قائمــة ومرتبطــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير الــى وجــود شــكوك
جوهريــة حــول قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية .واذا مــا توصلنــا الــى وجــود تلــك الشــكوك اجلوهريــة ،فــان علينــا أن
نلفــت االنتبــاه لذلــك ضمــن تقريــر التدقيــق والــى االفصاحــات املتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ،أو فــي حالــة مــا
اذا كانــت تلــك االفصاحــات غيــر مالئمــة ،ســوف يــؤدي ذلــك الــى تعديــل رأينــا .ان اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق
التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق .ومــع ذلــك فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي الــى
عــدم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية.
•تقييــم االطــار العــام للبيانــات املاليــة املجمعــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى ،مبــا فــي ذلــك االفصاحــات ،وفيمــا اذا
كانــت تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة تعكــس املعامــات واألحــداث املتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض بشــكل عــادل.
•احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة عــن املعلومــات املاليــة اخلاصــة بالشــركات او األنشــطة األخــرى الــواردة ضمــن
املجموعــة البــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .اننــا مســؤولون عــن توجيــه واالشــراف علــى واداء اعمــال تدقيــق املجموعــة.
ال نــزال املســؤولني الوحيديــن عــن رأينــا حــول اعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا.
لقــد قمنــا بالعــرض علــى املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة  ،وضمــن امــور أخــرى ،خطــة واطــار وتوقيــت التدقيــق واألمــور اجلوهريــة األخــرى
التــي مت اكتشــافها ،مبــا فــي ذلــك نقــاط الضعــف اجلوهريــة فــي نظــام الضبــط الداخلــي التــي لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.
كمــا قمنــا بتزويــد املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة مبــا يفيــد التزامنــا مبتطلبــات أخالقية املهنة املتعلقة باالســتقاللية ،وتزويدهم
بكافــة ارتباطاتنــا واألمــور األخــرى التــي قــد تشــير الــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا والتدابيــر التــي مت إتخاذها ،حيثما وجدت.
ومــن بــن األمــور التــي مت التواصــل بهــا مــع املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة ،تلــك األمــور التــي مت حتديدهــا مــن قبلنــا علــى أن
لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للفتــرة احلاليــة ومت اعتبارهــا بذلــك ،مــن أمــور التدقيــق الهامــة .ولقــد
قمنــا باالفصــاح عــن تلــك األمــور ضمــن تقريــر التدقيــق ،مــا لــم تكــن القوانــن أو التشــريعات احملليــة حتــد مــن االفصــاح عــن أمــر
معــن ،أو فــي حــاالت نــادرة جــدا ،قررنــا عــدم االفصــاح عنهــا ضمــن تقريرنــا جتنبــا لنتائــج عكســية قــد حتــدث نتيجــة االفصــاح عنهــا
والتــي قــد تطغــي علــى املصلحــة العامــة.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينــا أيضــا أن الشــركة االم حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وان البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس
ادارة الشــركة االم فيمــا يتعلــق بهــذة البيانــات املاليــة املجمعــة ،متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت .وقــد حصلنــا علــى كافــة
املعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي
يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم ،والتعديــات
الآلحقــة لهمــا ،وأن اجلــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول املرعيــة ،وأنــه فــي حــدود املعلومــات التــي توفــرت لنــا ،لــم تقــع خــال الســنة املنتهيــة
فــي  13ديســمبر  ،2016مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة  2016والآلئحــة التنفيذيــة لــه أو عقــد التأســيس أو النظــام
األساســي للشــركة االم ،والتعديــات الآلحقــة لهمــا ،علــى وجــه يؤئــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم أو مركزهــا املالــي.

أنور يوسف القطامي

زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا
(مراقب مرخص رقم  50فئة أ )
جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان وشركاهم

وليد عبد اهلل العصيمي

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

الكويت
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

بيان االرباح او الخسائر المجمع

اإليرادات

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2015
د.ك

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2016
د.ك

إيضاحات

4,264,665

3,338,533

146,038

)(1,521,855

ربح من بيع عقارات استثمارية

-

2,142,504

ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

-

2,250,018

إيرادات توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع

133,751

353,524

أتعاب إدارة واكتتاب

8

1,330,410

233,769

حصة في نتائج شركات زميلة

15

1,336,953

653,754

ربح من بيع شركة زميلة

15

297,639

-

ربح من صفقة شراء شركة زميلة

-

467,859

(خسارة)  /ربح حتويل عمالت أجنبية

)(3,311

589,763

428,743

222,176

7,934,888

8,730,045

إيرادات تأجير
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية

إيرادات أخرى بالصافي

14

9

املصروفات واالعباء االخرى
تكاليف تشغيل العقارات

)(1,098,977

)(1,101,087

تكاليف موظفني

)(890,236

)(866,065

استهالك

)(27,193

)(59,847

مصروفات عموميه وإدارية

)(286,242

)(378,464

أتعاب استشارية ومهنية

)(105,697

)(170,494

تكاليف متويل

)(1,893,525

)(1,670,675

)(92,341

)(1,148,829

)(128,366

)(41,094

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

)(4,522,577

)(5,436,555

3,412,311

3,293,490

)(27,377

)(28,234

ضريبة دعم العمالة الوطنية

)(90,239

)(85,684

الزكاة

)(32,737

)(32,843

)(101,500

)(75,000

3,160,458

3,071,729

انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

13

مخصص ذمم مشكوك في حتصيلها

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

22

ربح السنة
اخلاص بـ:
مالكي الشركة األم

3,163,139

3,074,326

احلصص غير املسيطرة

)(2,681

)(2,597

ربح السنة

3,160,458

3,071,729

 9.4فلس

 9.2فلس

ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم
ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

بيان االرباح او الخسائر و الدخل الشامل األخر المجمع
السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2015

2016
د.ك

د.ك

3,160,458

3,071,729

 -صافي التغيرات في القيمة العادلة

)(415,223

255,441

 -احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر من البيع

-

()2,250,018

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر :
بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع :
موجودات مالية متاحة للبيع:

ترجمة عمالت اجنبية :
)(28,073

348,112

اجمالي اخلسارة الشاملة اآلخر للسنة

)(443,296

)(1,646,465

إجمالي الدخل الشامل للسنة

2,717,162

1,425,264

 -فروق حتويل ناجتة من ترجمة عمليات أجنبية

إجمالي الدخل الشامل اخلاص بـــ :
مالكي الشركة األم

2,719,843

1,426,029

احلصص غير املسيطرة

)(2,681

)(765

2,717,162

1,425,264

إجمالي الدخل الشامل للسنة

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

بيان المركز المالي المجمع

 31ديسمبر 2016
املوجودات

إيضاحات

د.ك

 31ديسمبر 2015
د.ك

النقد واألرصدة لدى البنوك

11

4,112,367

4,302,639

مدينون وموجودات أخرى

12

7,462,116

5,112,168

موجودات مالية متاحة للبيع

13

7,759,189

7,910,671

عقارات استثمارية

14

56,876,218

52,446,830

استثمار في شركات زميلة

15

27,677,215

27,788,018

معدات

26,601

59,139

مجموع املوجودات

103,913,706

97,619,465

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال

16

34,564,860

34,564,860

عالوة إصدار أسهم

16

2,869,130

2,869,130

احتياطي قانوني

17

8,032,161

7,690,662

احتياطي اختياري

17

4,016,082

3,845,332

أسهم خزينة

18

)(865,338

)(1,250,898

احتياطي أسهم خزينة

4,396,905

4,471,471

احتياطي حتويل عمالت أجنبية

1,601,489

1,629,562

تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

16,194

431,417

ارباح محتفظ بها

3,609,085

2,645,684

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

58,240,568

56,897,220

احلصص غير املسيطرة

88,493

91,174

إجمالي حقوق امللكية

58,329,061

56,988,394

املطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى

19

5,617,486

4,638,604

قروض بنكية

20

39,967,159

35,992,467

إجمالي املطلوبات

45,584,645

40,631,071

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

103,913,706

97,619,465

فيصل فهد الشايع

محمد إبراهيم الفرحان

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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34,564,860

-

-

-

-

-

-

-

-

2,869,130

-

-

-

-

-

-

-

-

2,869,130

د.ك

8,032,161

341,499

-

-

-

-

-

-

-

7,690,662

د.ك

اختياري

4,016,082

170,750

-

-

-

-

-

-

-

3,845,332

د.ك

قانوني

احتياطي

احتياطي

)(865,338

-

-

-

-

385,560

-

)(14,963

400,523

)(1,250,898

د.ك

خزينة

أسهم

4,396,905

-

-

-

-

)(74,566

-

-

)(74,566

4,471,471

د.ك

أسهم
خزينة

احتياطي

1,601,489

-

)(28,073

)(28,073

-

-

-

-

-

1,629,562

د.ك

احتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

2016

الرصيد في  31ديسمبر

احملول لالحتياطيات

ربح(/خسائر) شاملة
أخرى للسنة
إجمالي ربح(/اخلسائر)
الشاملة األخرى للسنة

ربح(/خسارة) السنة

إجمالي املعامالت مع
املساهمني

توزيعات أرباح نقدية

شراء أسهم خزينة

بيع أسهم خزينة

2016

الرصيد في  1يناير
34,564,860

د.ك

املال

رأس

إصدار
أسهم

عالوة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

16,194

-

)(415,223

)(415,223

-

-

-

-

-

431,417

د.ك

التغيرات
املتراكمة
في القيمة
العادلة

3,609,085

)(512,249

3,163,139

-

3,163,139

)(1,687,489

)(1,687,489

-

-

2,645,684

د.ك

محتفظ
بها

ارباح

58,240,568

-

2,719,843

)(443,296

3,163,139

)(1,376,495

)(1,687,489

)(14,963

325,957

56,897,220

د.ك

الفرعي

اإلجمالي

88,493

-

)(2,681

-

)(2,681

-

-

-

-

91,174

58,329,061

-

2,717,162

)(443,296

3,160,458

)(1,376,495

)(1,687,489

)(14,963

325,957

د.ك

املجموع

56,988,394

د.ك

احلصص
غير
املسيطرة
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34,564,860

-

-

-

-

2,869,130

-

-

-

-

2,869,130

د.ك

7,690,662

329,610

-

-

-

7,361,052

د.ك

قانوني

3,845,332

164,805

-

-

-

3,680,527

د.ك

اختياري

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

2015

الرصيد في  31ديسمبر

احملول الى االحتياطيات

الشاملة للسنة

الدخل ( /اخلسارة)
الشاملة األخرى
للسنة
إجمالي الدخل /
(اخلسارة)

ربح ( /خسارة) السنة

الرصيد في  1يناير
2015

34,564,860

د.ك

املال

رأس

إصدار
أسهم

عالوة

احتياطي

)(1,250,898

-

-

-

-

)(1,250,898

د.ك

خزينة

أسهم

4,471,471

-

-

-

-

4,471,471

د.ك

أسهم
خزينة

احتياطي

1,629,562

-

346,280

346,280

-

1,283,282

د.ك

احتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
احتياطي

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

431,417

-

)(1,994,577

)(1,994,577

-

2,425,994

د.ك

التغيرات
املتراكمة
في القيمة
العادلة

2,645,684

)(494,415

3,074,326

-

3,074,326

65,773

د.ك

محتفظ
بها

ارباح

56,897,220

-

1,426,029

)(1,648,297

3,074,326

55,471,191

د.ك

الفرعي

اإلجمالي

91,174

-

56,988,394

1,425,264

)(1,646,465

3,071,729

-

)(765

1,832

)(2,597

91,939

د.ك

املجموع

55,563,130

د.ك

احلصص
غير
املسيطرة
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016

بيان التدفقات النقدية المجمع

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
تعديالت :
ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع
ربح من بيع عقارات استثمارية
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح من بيع شركة زميلة
ربح من صفقة شراء شركة زميلة
استهالك
إيرادات فوائد
تكاليف متويل
مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
مدينون وموجودات أخرى
دائنون ومطلوبات أخرى
صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل
أنشطه االستثمار
إضافات الى ممتلكات ومعدات
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات
شراء موجودات مالية متاحة للبيع
الناجت من استرداد /بيع موجودات مالية متاحة للبيع
ايرادات توزيعات مستلمة من موجودات مالية متاحة للبيع
إضافات إلى عقارات استثمارية
احملصل من بيع عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة
احملصل من بيع استثمار في شركات زميلة
إيرادات فوائد مستلمة
صافي النقد الناجت من ( /املستخدم في) أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
توزيعات نقدية مدفوعة
قروض مت اإلستحواذ عليها
سداد قروض بنكية
شراء اسهم خزينة
احملصل من بيع أسهم خزينة
تكاليف متويل مدفوعة
صافي النقد الناجت من ( /املستخدم في) أنشطة التمويل
النقص في النقد واألرصدة لدى البنوك
النقد واألرصدة لدى البنوك في بداية السنة
النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية السنة
معامالت غير نقدية
ربح من صفقة شراء شركة زميلة
الناجت من استرداد  /بيع موجودات مالية متاحة للبيع
حيازة شركات زميلة

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2016
د.ك

إيضاح

11
11

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2015
د.ك

3,412,311

3,293,490

)(133,751
)(146,038
)(1,336,953
)(297,639
27,193
)(323,572
1,893,525
128,366
92,341
3,315,783

)(2,250,018
)(353,524
)(2,142,504
1,521,855
)(653,754

1,148,829
1,591,745

)(2,316,871
713,382
1,712,294

)(66,106
)(391,742
1,133,897

)(1,456
6,801
)(653,927
294,767
133,751
)(4,081,669
)(791,104
512,367
1,626,245
276,170
)(2,678,055

)(32,316
)(4,906,224
1,409,468
353,524
)(1,488,153
9,789,547
)(639,530
532,705
235,292
5,254,313

)(1,642,423
8,500,000
)(14,963
)(4,525,308
325,957
)(1,867,774
775,489
)(190,272
4,302,639
4,112,367

)(9,050,618
)(1,670,675
)(10,721,293
)(4,333,083
8,635,722
4,302,639

-

467,859
10,641,163
()11,109,022

)(467,859
59,847
)(235,292
1,670,675

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  84 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .1تأسيس الشركة ونشاطها
شــركة اجنــازات للتنميــة العقاريــة («الشــركة األم») هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تأسســت فــي  9أغســطس  1998وأدرجــت فــي ســوق الكويــت لــأوراق
املاليــة فــي  17يونيــو  .2002متــارس الشــركة األم بشــكل أساســي األنشــطة التاليــة:
متلــك وشــراء وبيــع وتطويــر جميــع أنــواع العقــارات االســتثمارية باســتثناء العقــارات الســكنية داخــل وخــارج دولــة الكويــت لصالــح الشــركة األمونيابــة عــن الغيــر.
متلك وبيع موجودات مالية وسندات للشركات العقارية لصالح الشركة األم فقط داخل وخارج دولة الكويت.إعداد وتقدمي الدراسات املتعلقة باألنشطة العقارية.صيانــة العقــارات اململوكــة للشــركة األم مبــا فــي ذلــك األعمــال املدنيــة وامليكانيكيــة والكهربيــة ،وجميــع أنــواع األعمــال املطلوبــة للحفــاظ علــىحالــة العقــارات.
إعداد التعاقدات العقارية املتعلقة مبشروعات الشركة األم وفقا للقواعد املقررة من وزارة التجارة.استضافة املزادات.متلك املراكز التجارية واملجمعات السكنية وإدارتها.متلك الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية وتأجيرها وتشغيلها.إدارة وتشغيل وتأجير جميع أنواع العقارات االستثمارية.إنشاء وإدارة صناديق االستثمار العقاري.يسمح للشركة األم باالستثمار في الصناديق املدارة من قبل مدراء متخصصني.تتكون املجموعة من شركة إجنازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة املبينة في إيضاح .7
عنوان الشركة األم املسجل هو ص .ب 970 .الصفاة  13010دولة الكويت.
مت اصدار قانون الشــركات اجلديد رقم ( )1لســنة  2016في  24يناير  2016ومت نشــره في اجلريدة الرســمية بتاريخ  1فبراير  2016والذي مبوجبه
مت الغــاء قانــون الشــركات رقــم ( )25لســنة  2012والتعديــات الآلحقــة لــه .وفقــا لنــص املــادة رقــم ( ،)5ســوف يتــم تفعيــل القانــون اجلديــد بأثــر رجعــي
اعتبــارا مــن  26نوفمبــر  . 2012مت إصــدار الالئحــة التنفيذيــة اجلديــدة للقانــون رقــم ( )1لســنة  2016فــي  12يوليــو  .2016ومت نشــرها فــي اجلريــدة
الرســمية بتاريــخ  17يوليــو  2016والتــي مت مبوجبهــا الغــاء الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )25لســنة . 2012
معــا
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع («الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (املشــار إليهــا ً
باســم «املجموعــة») للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016وفقـ ًا لقــرار مجلــس إدارة الشــركة األم الصــادر فــي  31ينايــر  2017إن اجلمعيــة العموميــة
الســنوية ملســاهمي الشــركة األم لهــا احلــق فــي تعديــل تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد إصدارهــا.
 .2أساس اإلعداد
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقـ ًا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية املدرجــة بالقيمــة
العادلة.
أيضا العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والذي ميثل ً
 .3بيان االلتزام
مت اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( )IFRSالصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة
( )IASBوكذلــك وفــق املتطلبــات الصــادرة مــن جلنــة التفســيرات( )IFRICملجلــس معاييــر احملاســبية الدوليــة (.)IASB
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .4التغيرات في السياسات المحاسبية
 4.1املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة
هناك عدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  2016والتي مت تطبيقها من قبل املجموعة لكن لم يكن
لها أي أثر جوهري على املركز املالي او نتائج السنة .فيما يلي املعلومات حول هذه املعايير اجلديدة:
املعيار أو التفسير

يفعل للفترات املالية التي تبدأ في

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  :11احملاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة -تعديالت

 1يناير 2016

معيار احملاسبة الدولي رقم  1مبادرة االفصاح  -تعديالت

 1يناير 2016

معيار احملاسبة الدولي رقم  16و  38توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء  -تعديالت

 1يناير 2016

معيار احملاسبة الدولي رقم  27طريقة حقوق امللكية في البيانات املالية املنفصلة  -تعديالت

 1يناير 2016

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10و  12ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28املنشآت االستثمارية :تطبيق
استثناء التجميع  -تعديالت

 1يناير 2016

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014

 1يناير 2016

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  11احملاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة  -تعديالت
ان التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم " 11ترتيبــات احملاصــة" تتطلــب مــن مشــتري احلصــة فــي عمليــة احملاصــة التــي يشــكل فيهــا
النشــاط العمــل (كمــا هــو محــدد فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم " 3دمــج االعمــال") لتطبيــق كافــة املبــادىء احملاســبية لعمليــات دمــج االعمــال
فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  3واملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة االخــرى ،باســتثناء تلــك املبــادىء التــي تتعــارض مــع االرشــادات الــواردة
فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  .11كمــا تتطلــب تلــك التعديــات ايضــا االفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة مــن قبــل املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة رقــم  3واملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة االخــرى اخلاصــة بعمليــات دمــج االعمــال.
تنطبــق التعديــات ايضــا علــى كل مــن الشــراء املبدئــي للحصــة فــي عمليــة احملاصــة وشــراء حصــة اضافيــة فــي عمليــة احملاصــة (فــي احلالــة االخيــرة،
ال يتــم اعــادة قيــاس احلصــص احملتفــظ بهــا ســابقا) .كمــا تنطبــق التعديــات ايضــا بصــورة مســتقبلية علــى شــراء احلصــص فــي عمليــات احملاصــة.

معيار احملاسبة الدولي رقم  1مبادرة االفصاح  -تعديالت
تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  1باجراء التغيرات التالية:

•

املاديــة :توضــح التعديــات بــان ( )1املعلومــات اليجــب حجبهــا بالتجميــع او بتقــدمي معلومــات غيــر ماديــة )2( ،اعتبــارات املاديــة تنظبــق علــى كل
اجــزاء البيانــات املاليــة ،و ( )3حتــى عندمــا يتطلــب املعيــار افصاحــا محــددا ،عندهــا يتــم تطبيــق اعتبــارات املاديــة.

•

مالحظــات :تقــوم التعديــات باضافــة امثلــة اضافيــة للطــرق املمكنــة لترتيــب املالحظــات لتوضيــح ان قابليــة الفهــم واملقارنــة يجــب النظــر فيهــا
عنــد حتديــد ترتيــب املالحظــات والثبــات ان املالحظــات ال حتتــاج الــى عرضهــا بالترتيــب احملــدد حتــى اآلن فــي الفقــرة  114مــن معيــار احملاســبة
الدولــي رقــم  .1كمــا قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ايضــا بحــذف االرشــادات والشــركة األمثلــة املتعلقــة بتحديــد السياســات احملاســبية
الهامــة التــي لوحــظ انهــا مــن احملتمــل ان تكــون غيــر مفيــدة.

•

بيــان املركــز املالــي وبيــان االربــاح واخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر :تقــوم التعديــات مبــا يلــي )1( :تقــدمي توضيــح بــان قائمــة بنــود املفــردات التــي
ســيتم عرضهــا فــي هــذه البيانــات ميكــن عــدم جتميعهــا وجتميعهــا كمــا هــو مناســب وكذلــك تقــدمي ارشــادات اضافيــة حــول املجاميــع الفرعيــة فــي
هذه البيانات و ( )2توضيح ان حصة املنشــأة من االيرادات الشــاملة االخرى للشــركات الزميلة احملتســبة حســب حقوق امللكية وشــركات احملاصة
يتعــن عرضهــا فــي مجموعهــا كبنــود مفــردات واحــدة ســواء ســيتم الحقــا اعــادة تصنيفهــا ام ال فــي االربــاح واخلســائر.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .4تابع  /التغيرات في السياسات المحاسبية
 4.1تابع  /املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

معيار احملاسبة الدولي رقم  16و  38بيان الطرق املعتمدة لالستهالك واالطفاء  -تعديالت
مت بيان التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )16املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم ( )38االصول غير امللموسة:

•

تعتبــر طريقــة اســتهالك االصــول علــى أســاس الدخــل النــاجت مــن النشــاط املســتخدم بــه ذلــك االصــل طريقــة غيــر مناســبة الســتهالك املمتلــكات
واالالت واملعــدات.

•

التوقعــات التــي تشــير الــى انخفــاض ســعر البيــع للمــواد التــي يتــم انتاجهــا باســتخدام اصــول حتتــوي علــى تكنولوجيــا او توقعــات ذات عائــد
جتــاري بطــىء والتــي بدورهــا قــد تــؤدي الــى انخفــاض التوقعــات االقتصاديــة مــن ذلــك االصــل.

•

تعتبــر طريقــة اطفــاء علــى اســاس الدخــل النــاجت مــن النشــاط الــذي يســتخدم االصــل غيــر امللمــوس طريقــة غيــر مناســبة بشــكل عــام باســتثناء
بعــض احلــاالت احملــددة.

معيار احملاسبة الدولي رقم  27طريقة حقوق امللكية في البيانات املالية املنفصلة  -تعديالت
ان التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم - 27البيانــات املاليــة املنفصلــة -تســمح بــان يتــم اختياريــا احملاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات
التابعــة وشــركات احملاصــة والشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة فــي البيانــات املاليــة املنفصلــة.

املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  10و  12ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم  28املنشــآت االســتثمارية :تطبيــق اســتثناء التجميــع -
تعديــات
تهدف التعديالت الى توضيح اجلوانب التالية:

•

االعفــاء مــن اعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة :تؤكــد التعديــات بــان االعفــاء مــن اعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة لشــركة ام متوســطة متــاح الشــركة
األم التــي هــي شــركة تابعــة لشــركة اســتثمارية حتــى لــو قامــت االســتثمارية بقيــاس جميــع الشــركات التابعــة لهــا بالقيمــة العادلــة.

•

تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة مــن قبــل مســتثمر شــركة غيــر اســتثمارية علــى شــركة اســتثمارية مســتثمر فيهــا :عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكية
علــى شــركة زميلــة او شــركة محاصــة ،عندهــا ميكــن غيــر االســتثمارية املســتثمرة فــي شــركة اســتثمارية االحتفــاظ بقيــاس القيمــة العادلــة املطبــق
مــن قبــل الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة حلصصهــا فــي الشــركات التابعــة.

•

 التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشــطة االســتثمارية الشــركة األم :ان التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشــطة االســتثمارية الشــركة
األم ال يجب جتميعها اذا كانت التابعة نفســها شــركة اســتثمارية.

•

االفصاحــات املطلوبــة :االســتثمارية التــي تقيــس الشــركات التابعــة لهــا بالقيمــة العادلــة تقــوم بتقــدمي االفصاحــات املتعلقــة بالشــركات
االســتثمارية املطلوبــة مــن قبــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم .12

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014

•
•

•

التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  - 5تقــوم هــذه التعديــات باضافــة ارشــادات محــددة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
رقــم  5فــي احلــاالت التــي تقــوم فيهــا املنشــأة باعــادة تصنيــف االصــل مــن محتفــظ بــه لغــرض البيــع الــى محتفــظ بــه لغــرض التوزيــع والعكــس
بالعكــس وفــي احلــاالت التــي تتوقــف فيهــا محاســبة االصــل احملتفــظ بــه لغــرض التوزيــع.
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  - 7تقــوم هــذه التعديــات بتقــدمي ارشــادات اضافيــة لتوضيــح فيمــا اذا كان عقــد اخلدمــات
مســتمر باالنشــغال فــي االصــل احملــول ،والتوضيــح حــول موازنــة االفصاحــات فــي البيانــات املاليــة املجمعــة.

التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  - 19تقــوم هــذه التعديــات بتوضيــح أن ســندات الشــركات ذات اجلــودة اإلئتمانيــة العاليــة
املســتخدمة فــي تقييــم معــدل اخلصــم اخلــاص مبنافــع مــا بعــد اخلدمــة يجــب تقوميــه بنفــس العملــة التــي ســتدفع بهــا تلــك املنافــع.

 التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  - 34تقــوم هــذه التعديــات بتوضيــح معنــى  -فــي مــكان آخــر فــي التقريــر املرحلــي  -وتتطلــب اســناداترافقيا.
 | 2016 | 50اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي | إنجازات

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .4تابع  /التغيرات في السياسات المحاسبية
 4.2املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد
بتاريــخ املصادقــة علــى هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة  ،مت اصــدار بعــض املعاييــر /التعديــات والتفســيرات مــن قبــل مجلــس املعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم
تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل املجموعــة .
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد
أو التعديــل أو التفســير .ان املعلومــات عــن املعاييــر والتعديــات والتفســيرات اجلديــدة املتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات املاليــة للمجموعــة مبينــة أدناه.
هنــاك بعــض املعاييــر والتفســيرات اجلديــدة قــد مت اصدارهــا لكــن ليــس مــن املتوقــع ان يكــون لهــا اي تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعة للمجموعة .

يفعل للفترات
املعيار أو التفسير
املالية التي تبدأ في
معيار احملاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت
 1يناير 2017
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28بيع أو مساهمة األصول بني املستثمر لم يتم حتديد
تاريخ
وشركته الزميلة او شركة احملاصة  -تعديالت
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية :التصنيف والقياس
 1يناير 2018
 1يناير 2018
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء
 1يناير 2019
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16عقود اإليجار
 1يناير 2018
معيار احملاسبة الدولي رقم  40العقارات االستثمارية  -تعديالت
 1يناير  2017و 2018
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية  -دورة 2014-2016
 1يناير 2018
معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية والدفعة املقدمة
معيار احملاسبة الدولي رقم  )IAS 7( 7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت
تهــدف التعديــات الــى حتســن نوعيــة املعلومــات املقدمــة ملســتخدمي البيانــات املاليــة حــول التغيــرات فــي مديونيــة املنشــأة والتدفقــات النقديــة املتعلقــة بهــا
(و التغيــرات غيــر النقديــة)
التعديالت:

• تتطلــب مــن املنشــأة تقــدمي افصاحــات متكــن املســتخدمني مــن تقييــم التغيــرات االلتزامــات الناشــئة عــن االنشــطة التمويليــة .تقــوم املنشــأة بتطبيــق
حكمهــا عنــد حتديــد الشــكل واملضمــون احملــدد لالفصاحــات املطلوبــة للوفــاء بهــذه املتطلبــات.

•

اقتراح عدد من االفصاحات احملددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله ،مبا في ذلك:
*

التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية التي تسببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية ،معدالت الصرف االجنبي
او القيــم العادلــة ،او احلصــول علــى او فقــدان الســيطرة علــى الشــركات التابعــة او الشــركات االخــرى.

*

مطابقــة االرصــدة االفتتاحيــة واخلتاميــة لاللتزامــات الناشــئة عــن االنشــطة التمويليــة فــي بيــان املركــز املالــي مبــا فــي ذلــك تلــك التغيــرات
احملــددة مباشــرة أعــاه.
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املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم  28بيــع او مســاهمة االصــول بــن املســتثمر وشــركته الزميلــة
او شــركة احملاصــة  -تعديــات
ان التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 10البيانــات املاليــة املجمعــة” ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم “ 28االســتثمارات فــي الشــركات
الزميلــة وشــركات احملاصــة ( ”)2011تقــوم بتوضيــح معاجلــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن املســتثمر الــى شــركته الزميلــة او شــركة احملاصــة علــى
النحــو التالــي:

•
•

تتطلــب التســجيل الكامــل فــي البيانــات املاليــة للمســتثمر لالربــاح واخلســائر الناجتــة عــن بيــع او مســاهمة االصــول التــي تشــكل العمــل ( كمــا
هــو محــدد فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 3دمــج االعمــال”).

تتطلــب التســجيل اجلزئــي لالربــاح واخلســائر حيثمــا ال تشــكل االصــول العمــل ،اي يتــم تســجيل الربــح او اخلســارة فقــط الــى حــد مصالــح
املســتثمرين التــي ليســت لهــا عالقــة فــي تلــك الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة.

يتــم تطبيــق هــذه املتطلبــات بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي للمعاملــة ،مثــا ســواء حدثــت عمليــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن قبــل املســتثمر الــذي
يقــوم بتحويــل احلصــص فــي التابعــة التــي متتلــك االصــول (مــا ينتــج عنــه فقــدان الســيطرة علــى التابعــة) او مــن قبــل البيــع املباشــر لالصــول نفســها.
قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ الى اجل غير مسمى حلني اكتمال املشاريع االخرى .مع ذلك ،يسمح بالتنفيذ املبكر.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - )IFRS 9( 9األدوات املالية
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ( )IASBمؤخــرا باصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 9األدوات املاليــة” ( )2014مــا ميثــل امتــام خطتــه
الســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم “ 39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس” .يقــوم املعيــار اجلديــد بادخــال تغيــرات واســعة النطــاق علــى ارشــادات
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة كمــا يقــوم ايضــا بادخــال منــوذج “خســارة ائتمانيــة متوقعــة” جديــد
خــاص بهبــوط قيمــة االصــول املاليــة .يقــوم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9أيضــا بتقــدمي ارشــادات جديــدة حــول تطبيــق محاســبة التحــوط.
شــرعت االدارة بتقييــم أثــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9لكنهــا ليســت بعــد فــي وضــع ميكنهــا مــن تقــدمي معلومــات كميــة .فيمــا يلــي املجــاالت
الرئيســية لألثــر املتوقــع فــي هــذه املرحلــة:

•
•

•
•

ان تصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة ســوف يحتــاج الــى مراجعــة بنــاء علــى املعاييــر اجلديــدة التــي تراعــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة لالصــول ومنــوذج
االعمــال الــذي يتــم فيــه ادارتهــا.
ان اي هبــوط فــي القيمــة مبنــي علــى خســارة ائتمانيــة متوقعــة ســوف يحتــاج الــى تســجيل علــى الــذمم التجاريــة املدينــة واالســتثمارات فــي االصــول مــن نــوع
الديــون املصنفــة حاليــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ،مــا لــم يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال
االربــاح او اخلســائر وفقــا للمعاييــر اجلديــدة.
لــم يعــد بالشــركة األمــكان قيــاس االســتثمارات فــي االســهم بالتكلفــة ناقصــا هبــوط القيمــة وجميــع هــذه االســتثمارات ســيتم قياســها عوضــا عــن ذلــك بالقيمــة
العادلــة .ســيتم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االربــاح او اخلســائر مــا لــم تقــم بتصنيــف نهائــي ال رجعــة فيــه لعرضهــا فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى.
اذا اســتمرت باختيــار خيــار القيمــة العادلــة لبعــض اخلصــوم املاليــة ،عندهــا ســيتم عــرض تغيــرات القيمــة العادلــة فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى الــى احلــد
الــذي ترتبــط فيــه تلــك التغيــرات مبخاطــر االئتمــان اخلاصــة بهــا.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
مت اســتبدال املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )15مــكان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم “ 18االيــرادات”  ،ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم “ 11عقــود
االنشــاءات” وتفســيرات محاســبية مختلفــة تتعلــق باإليــرادات  ،وهــو يعطــي منــوذج حتقــق جديــد يعتمــد علــى مبــدأ الســيطرة وباســتخدام خمــس
خطــوات يتــم اســتخدامها علــى كافــة العقــود مــع العمــاء.
اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:
تعريف العقد مع العميل.

•
• تعريف التزامات االداء في العقد.
• حتديد سعر املعاملة.
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تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.

•
• تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء.
• كما يتضمن املعيار ارشادات هامة ،مثل:

العقــود التــي تتضمــن توريــد عــدد اثنــن أو أكثــر مــن اخلدمــات أو البضاعــة  -وكيــف يتــم احتســاب وتســجيل كل جزئيــة مت تنفيذهــا علــى حــده وذلــك
ضمــن الترتيبــات التــي حتتــوي علــى عــدة بنــود ،وكيــف تــوزع ســعر املعاملــة ومتــى تدمــج العقــود.
التوقيت  -فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.

•
• التســعير املتغيــر ومخاطــر االئتمــان  -والتــي تناقــش كيفيــة معاجلــة الترتيبــات التــي حتتــوي علــى أدوات ســعرية متغيــرة أو طارئــة (مثــال :تنفيــذ
مشــترط) كمــا مت حتديــث بنــد املعوقــات علــى االيــرادات.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء

•

قيمة الوقت  -متى تعدل سعر العقد الغراض متويلية.

•

أمور أخرى محددة تتضمن:
* املقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات املورد باعادة الشراء.
* الكفاالت.
* االصل مقابل الوكيل.
* الترخيص.
* تعويض الكسر.
* االتعاب املقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
* صفة الشركة األمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 16عقود االيجار
ســيتم اســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  17والتفســيرات الثالثــة املتعلقــة بــه باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  .16كمــا ســيتم تســجيل عقــود
االيجــار فــي بيــان املركــز املالــي علــى شــكل أصــل حــق انتفــاع والتــزام تأجيــري.
لــم تقــم االدارة حتــى اآلن بالتقييــم الكامــل ألثــر املعيــار وبالتالــي فهــي غيــر قــادرة علــى تقــدمي معلومــات محــددة الكميــة .مــع ذلــك ،ومــن اجــل حتديــد
األثــر ،تقــوم االدارة حاليــا مبــا يلــي:

•

اجــراء مراجعــة كاملــة جلميــع االتفاقيــات للتقييــم فيمــا اذا كانــت اي عقــود اضافيــة ســتصبح اآلن عقــد ايجــار مبوجــب التعريــف اجلديــد
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم .16
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املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 16عقود االيجار (تتمة)

• البــت فــي اي حكــم انتقالــي ســيتم تطبيقــه؛ امــا التطبيــق الكامــل باثــر رجعــي او التطبيــق اجلزئــي باثــر رجعــي (الشــركة األمــر الــذي يعنــي
انــه ال حاجــة لتعديــل ارقــام املقارنــة) .تقــوم طريقــة التطبيــق اجلزئــي ايضــا بتقــدمي اعفــاء اختيــاري مــن اعــادة التقييــم فيمــا اذا كانــت
العقــود محــل النقــاش هــي ،او حتتــوي علــى ،عقــد ايجــار ،باالضافــة الــى االعفــاءات االخــرى .ان البــت فــي اي مــن هــذه الذرائــع العمليــة
ســيتم تطبيقهــا لهــو امــر هــام النهــا خيــارات ملــرة واحــدة فقــط.
• تقييــم افصاحاتهــا احلاليــة اخلاصــة بالتمويــل وعقــود االيجــار التشــغيلية الن هــذه مــن احملتمــل ان تشــكل اســاس املبالــغ التــي ســيتم
رســملتها وتصبــح اصــول حــق انتفــاع
• حتديد اي ايضاحات محاسبية اختيارية تطبق على محفظة عقود االيجار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات
• تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.

معيار احملاسبة الدولي رقم  40العقارات االستثمارية  -تعديالت

ان التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  40توضــح ان التحويــات الــى ،او مــن ،العقــارات االســتثمارية مطلوبــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر
فــي اســتخدام العقــار مدعومــة باالدلــة .ويبــن التعديــات قائمــة الظــروف الظاهــرة فــي الفقــرة ( 57أ)(-د) كقائمــة أمثلــة غيــر حصريــة مــن االدلــة بــان
التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .كمــا أكــد املجلــس أن التغيــر فــي نيــة االدارة ،بنفســها ،ال ميثــل دليــل كاف بــان التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .ان
ادلــة التغيــر فــي االســتخدام يجــب ان تكــون ملموســة.

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية  -دورة 2016-2014

( )1تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  - 12يوضــح هــذا البنــد نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  12بتحديــد ان
متطلبــات االفصــاح اخلاصــة بــه (باســتثناء تلــك الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  )B17.12تنطبــق علــى مصالــح املنشــأة
بغــض النطــر عمــا اذا كانــت مصنفــة (او مدرجــة فــي مجموعــة مســتبعدة مصنفــة) كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع او كعمليــات موقوفــة وفقــا
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  .5يتــم تفعيــل التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر .2017
( )2تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  - 28يوضــح هــذا البنــد ان املنشــأة املؤهلــة قــادرة علــى االختيــار بــن تطبيــق طريقــة حقــوق
امللكيــة او قيــاس االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر ،بصــورة منفصلــة لــكل
شــركة زميلــة او شــركة محاصــة عنــد التحقــق املبدئــي الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة .يتــم تفعيــل التعديــل للفتــرات الســنوية التــي
تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر .2018

معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة

تقــوم التفســيرات مبراقبــة اي ســعر صــرف ســيتم اســتخدامه للتحويــل عندمــا تتــم الدفعــات او يتــم اســتالمها مقدمــا لالصــل او املصــروف او االيــراد
ذي الصلــة .مت مالحظــة اختــاف فــي املمارســة فــي الظــروف التــي تقــوم املنشــأة فيهــا بتســجيل التــزام غيــر نقــدي نــاجت عــن الدفعــة املقدمــة .ان
االختــاف النــاجت عــن حقيقــة ان بعــض املنشــآت كانــت تقــوم بتســجيل االيــرادات باســتخدام ســعر الصــرف الفــوري بالتاريــخ الــذي مت فيــه تســجيل
االيــرادات .يتنــاول املعيــار هــذه املســألة بتوضيــح ان تاريــخ املعاملــة لغــرض حتديــد ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه عنــد التحقــق املبدئــي لالصــل
او املصــروف او االيــراد (او جــزء منــه) هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه املنشــأة مبدئيــا بتســجيل االصــل غيــر النقــدي او االلتــزام غيــر النقــدي النــاجت عــن
دفــع او اســتالم الدفعــة املقدمــة.
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 .5السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات احملاسبية الهامة املطبقة في اعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي :
 5.1أسس التجميع
تســيطر املجموعــة علــى الشــركة التابعــة عندمــا تتعــرض املجموعــة لــ ،او يكــون لهــا احلــق بــ ،عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع التابعــة ويكــون لهــا القدرة
علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى التابعــة .يتــم اعــداد البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لتاريــخ التقريــر والتــي ال تزيــد عــن
ثالثة اشــهر من تاريخ التقرير الشــركة األم  ،بإســتخدام سياســات محاســبية مماثلة  .يتم عمل التعديالت لتعكس تأثير املعامالت الهامة واألحداث
األخــرى التــي تقــع بــن هــذا التاريــخ و تاريــخ التقريــر للبيانــات املاليــة للشــركة األم .
لغــرض التجميــع ،مت حــذف كافــة املعامــات واألرصــدة بــن شــركات املجموعــة ،مبــا فــي ذلــك األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة مــن املعامــات بــن شــركات
املجموعــة .وحيــث أن اخلســائر غيــر احملققــة نتيجــة معامــات بيــع األصــول بــن شــركات املجموعــة قــد مت عكســها ألغــراض التجميــع ،اال أن تلــك
األصــول مت اختبارهــا لتحديــد أي انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك بالنســبة للمجموعــة ككل .مت تعديــل املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات املاليــة للشــركات
التابعــة ،أينمــا وجــدت ،للتأكــد مــن توحيــد السياســات احملاســبية املطبقــة للمجموعــة.
مت تســجيل األربــاح أو اخلســائر وااليــرادات الشــاملة األخــرى اخلاصــة بالشــركات التابعــة أو الشــركات التــي مت اســتبعادها خــال الســنة ،مــن تاريــخ
احليــازة الــى تاريــخ االســتبعاد.
ان احلصــص غيــر املســيطرة املدرجــة كجــزء مــن حقــوق امللكيــة ،ميثــل اجلــزء مــن أربــاح أو خســائر وصافــي أصــول التابعــة التــي ال متتلكهــا املجموعــة.
تقــوم املجموعــة بفصــل االيــرادات أو اخلســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بــن مالكــي الشــركة األم واحلقــوق غيــر املســيطرة وفــق حصــص ملكيــة كل
منهــم فــي تلــك الشــركات.
عنــد بيــع حصــة مســيطرة فــي الشــركات التابعــة ،فــان الفــرق بــن ســعر البيــع وصافــي قيمــة االصــول باالضافــة الــى فــرق الترجمــة التراكمــي والشــهرة
يســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
ان التغيــر فــي حصــص ملكيــة املجموعــة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال تــؤدي الــى فقــدان املجموعــة للســيطرة علــى الشــركات التابعــة تتــم احملاســبة
عليهــا كمعامــات حقــوق ملكيــة .ان القيــم الدفتريــة حلصــص املجموعــة واحلصــص غيــر املســيطرة يتــم تعديلهــا لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا
املعنيــة فــي الشــركات التابعــة .واي فــرق بــن املبلــغ الــذي يتــم بــه تعديــل احلصــص غيــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ املدفــوع او املســتلم يتــم
تســجيله مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة ويخصــص ملالكــي الشــركة األم.
 5.2دمج األعمال
تقــوم املجموعــة بتطبيــق طريقــة الشــراء فــي محاســبة دمــج األعمــال .يتــم احتســاب املقابــل احملــول مــن قبــل املجموعــة لغــرض احلصــول علــى ميــزة
الســيطرة علــى التابعــة ،مبجمــوع القيــم العادلــة لألصــول احملولــة وااللتزامــات القائمــة وحقــوق امللكيــة املصــدرة للمجموعــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء.
والتــي تشــمل كذلــك ،القيــم العادلــة ألي أصــل أو خصــم قــد ينتــج عــن ترتيبــات طارئــة أو محتملــة .يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء كمصاريــف عنــد
حدوثهــا .وفــي جميــع معامــات دمــج األعمــال ،يقــوم املشــتري بتســجيل حصــة األطــراف غيــر املســيطرة امــا بالقيمــة العادلــة أو بنصيبــه مــن حصتــه
فــي صافــي األصــول املعرفــة املشــتراه.
وفــي حالــة مــا اذا متــت معاملــة دمــج األعمــال علــى مراحــل ،يتــم اعــادة قيــاس القيمــة العادلــة للحصــص التــي مت شــراؤها فــي الســابق بقيمتهــا العادلــة
كمــا فــي تاريــخ التملــك وذلــك مــن خــال بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .
تقــوم املجموعــة بتســجيل األصــول املعرفــة املشــتراه واخلصــوم القائمــة التــي مت احلصــول عليهــا نتيجــة دمــج األعمــال بغــض النظــر عمــا اذا كانــت تلــك
البنود قد مت تســجيلها ضمن البيانات املالية التي مت شــراؤها أم ال ،قبل تاريخ الشــراء .ويتم عادة قياس األصول املشــتراه واخلصوم املنقولة وبشــكل
عــام ،بالقيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء.
عنــد قيــام املجموعــة بشــراء نشــاط معــن ،تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات األصــول املاليــة املنقولــة وااللتزامــات القائمــة وفقــا للبنــود
التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء .يتضمــن ذلــك فصــل مشــتقات األدوات املاليــة املوجــودة ضمــن العقــود املبرمــة مــن
قبــل املشــتراه.
يتــم احتســاب قيمــة الشــهرة بعــد تســجيل قيمــة األصــول التــي مت تعريفهــا وبشــكل منفصــل .ويتــم احتســابها علــى أنهــا الزيــادة مــا بــن :أ) القيمــة
العادلــة للمقابــل املقــدم ،ب) القيمــة املســجلة للحصــص غيــر املســيطرة فــي ســجالت التــي مت شــراؤها ،وبــن ،ج) القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء،
ألي حقــوق ملكيــة قائمــة فــي املشــتراه فــوق القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لصافــي األصــول التــي مت تعريفهــا .اذا كانــت القيــم العادلــة لألصــول املعرفــة
تزيــد عــن مجمــوع البنــود أعــاه ،يتــم تســجيل تلــك الزيــادة (التــي تعتبــر ربــح نتيجــة املفاصلــة) ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع مباشــرة.
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 5.3حتقق اإليرادات
تتحقــق اإليــرادات إلــى احلــد الــذي يكــون مــن احملتمــل فيــه تدفــق منافــع اقتصاديــة إلــى املجموعــة وعندمــا يكــون بالشــركة األمــكان قيــاس اإليــرادات
بصــورة موثــوق منهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد .تقــوم املجموعــة بتطبيــق معيــار حتقــق االيــراد الــوارد أدنــاه وبشــكل منفصــل ولــكل بنــد مــن
االيــرادات .
 5.3.1إيرادات التأجير
تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق.
 5.3.2إيرادات الفوائد
تتحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 5.3.3ايرادات أتعاب ادارة وإكتتاب
تتحقق أتعاب اإلدارة واالكتتاب عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بهما .تتحقق األتعاب األخرى عند اكتسابها.
 5.3.4ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات توزيعات االرباح يتم تسجيلها عندما يثبت حق استالم دفعات تلك االرباح .
 5.4املصاريف التشغيلية
يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها.
 5.5تكاليف االقتراض
يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض اخلاصــة بشــراء أو بنــاء أو انتــاج أصــل معــن وذلــك خــال الفتــرة الآلزمــة لالنتهــاء مــن حتضيــر هــذا األصــل للغــرض
املــراد منــه أو لغــرض البيــع .ويتــم حتميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصاريــف للفتــرة التــي حدثــت فيهــا ويتــم ادراجهــا كتكاليــف متويــل.
 5.6الضرائب
 5.6.1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
حتتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1مــن ربــح الســنة املخصــص ملالكــي الشــركة األم وفقــا لعمليــة االحتســاب املعدلــة بنــاء
علــى قــرار اعضــاء مجلــس املؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ،مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة والتحويــل الــى
االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد احلصــة.

 5.6.2ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
حتتســب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة بنســبة  %2.5مــن ربــح الســنة املخصــص ملالكــي الشــركة األم وفقــا للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر
املاليــة رقــم  24لســنة . 2006
 5.6.3الزكاة
حتتســب حصــة الــزكاة بنســبة  %1مــن ربــح الســنة املخصــص ملالكــي الشــركة األم وفقــا لقــرار وزارة املاليــة رقــم  58/2007الســاري املفعــول اعتبــارا مــن
 10ديســمبر .2007
 5.7التقارير القطاعية
للمجموعــة قطاعــان تشــغيليان ،محلــي ودولــي .ولغــرض تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية ،تقــوم االدارة بتتبــع اخلطــوط االنتاجيــة للمنتجــات
الرئيســية واخلدمــات .يتــم ادارة تلــك القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات وطــرق ادارة كل قطــاع تكــون مختلفــة .يتــم معاجلــة
كافــة املعامــات البينيــة بــن القطاعــات باألســعار املتداولــة.
وألغراض االدارة ،تستخدم املجموعة نفس سياسات املقاييس املستخدمة ضمن البيانات املالية املجمعة.
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 5.8عقارات استثمارية
تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـ ًا بالتكلفــة مبــا فيهــا تكاليــف املعاملــة .تتضمــن القيمــة الدفتريــة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن العقــار االســتثماري
احلالــي وقــت تكبــد التكلفــة فيمــا لــو مت الوفــاء مبعاييــر التحقــق وتســتثني مــن ذلــك تكاليــف اخلدمــات اليوميــة للعقــار االســتثماري .الحقـ ًا للتحقــق
املبدئــي ،تــدرج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .تــدرج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن
التغيــرات فــي القيــم العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .يتــم تقديــر القيــم العادلــة مــن قبــل
اإلدارة مبســاعدة مقيمــن خارجيــن معتمديــن.
يتــم عــدم حتقــق العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع
اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه .يــدرج الفــرق بــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع فــي فتــرة
عــدم التحقــق.
تتــم التحويــات مــن وإلــى العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار
يشــغله املالــك فــإن التكلفــة املقــدرة للعقــار بالنســبة للمحاســبة الالحقــة متثــل قيمــة العقــار الدفتريــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام .فــي حالــة
إذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــار ًا اســتثمار ًيا تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن هــذا العقــار وفقـ ًا للسياســة املنصــوص عليهــا للعقــار واملعــدات
حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.
 5.9املعدات
يتــم تســجيل املعــدات مبدئيــا بتكلفــة الشــراء أو تكلفــة التصنيــع مبــا فــي ذلــك التكاليــف االضافيــة الآلزمــة جللــب هــذا األصــل الــى املوقــع واحلالــة التــي
ميكــن اســتخدامه حســب الغــرض املخصــص لــه مــن قبــل إدارة املجموعــة.
وبعــد ذلــك ،يتــم قيــاس املعــدات باســتخدام منــوذج التكلفــة ،وهــو التكلفــة ناقصــا االســتهالك املتراكــم وخســائر الهبــوط فــي القيمــة ان وجــدت.
يتــم تســجيل االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخفيــض القيمــة بعــد خصــم قيمــة اخلــردة .يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة
االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن الطريقــة املســتخدمة وفتــرة االســتهالك متماثلــة مــع املنافــع االقتصاديــة التاجتــة مــن مكونــات املعــدات .يتــم
اســتخدام األعمــار االنتاجيــة التاليــة:
أثاث وتركيبات ومعدات أخرى 5 - 3 :سنوات
يتم حتديث البيانات اخلاصة بتقديرات قيمة اخلردة أو العمر االنتاجي الآلزم ،سنويا على األقل.
عنــد بيــع األصــل أو اســتبعاده ،يتــم حــذف التكلفــة واالســتهالك املتراكــم اخلــاص بــه مــن احلســابات وأيــة أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن االســتبعاد يتــم
تســجيلها ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
 5.10االستثمار في الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة ،هــي تلــك الشــركات التــي بامــكان املجموعــة ممارســة التأثيــر الفعــال عليهــا والتــي ال تكــون شــركات تابعــة أو شــركات محاصــة .يتــم
تســجيل االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة وبعــد ذلــك يتــم محاســبتها باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة .ال يتــم االعتــراف بالشــهرة
أو التعديــات فــي القيمــة العادلــة حلصــة املجموعــة بشــكل منفصــل ولكــن يتــم تســجيلها ضمــن قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.
عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم زيــادة وتخفيــض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بحصــة املجموعــة فــي أربــاح أو خســائر وااليــرادات
الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركة الزميلــة بعــد عمــل التعديــات الآلزمــة ملطابقــة السياســات احملاســبية مــع سياســات املجموعــة.
يتــم حــذف األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة والشــركات الزميلــة الــى حــد حصــة املجموعــة فــي تلــك الشــركات.
وعندمــا يتــم حــذف اخلســائر غيــر احملققــة ،يتــم اختبــار األصــول املعنيــة بتلــك املعامــات لغــرض التأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا.
ال تتعــدى نهايــة الفتــرات املاليــة بــن املجموعــة والشــركات الزميلــة عــن ثالثــة شــهور.كما يتــم عمــل التعديــات الآلزمــة للمعامــات أو األحــداث
اجلوهريــة التــي تتــم خــال تلــك الفتــرة بــن نهايــة فتــرة الشــركة الزميلــة ونهايــة فتــرة املجموعــة .كمــا يتــم التأكــد مــن أن السياســات احملاســبية
املســتخدمة مــن قبــل الشــركة الزميلــة هــي ذاتهــا املســتخدمة مــن قبــل املجموعــة فــي تلــك املعامــات أو األحــداث الشــبيهة.
عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل احلصــة املتبقيــة بالقيمــة العادلــة ،ويتــم تســجيل أي فــرق
بــن القيمــة اجلاريــة الشــركة الزميلــة عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال والقيمــة العادلــة للحصــة املتبقيــة مضافــا اليهــا املبالــغ احملصلــة نتيجــة البيــع،
ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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 5.11.1التحقق ،القياس املبدئي وعدم التحقق
يتــم حتقــق األصــول واخلصــوم املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة املاليــة وتقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة املعدلــة
بتكاليــف املعامــات ،باســتثناء تلــك املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة.
يتم استبعاد اصل مالي (أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
 عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية أو عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل أو عندمــا تتحمــل اإللتــزام بدفــع التدفقــات بالكامــل دونتأخيــر مــادي الــى طــرف ثالــث مبوجــب ترتيــب «القبــض والدفــع» أو
(أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .
عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي ترتيــب القبــض والدفــع ولــم تقــم بتحويــل
او االحتفــاظ جوهريــا بكافــة مخاطــر ومزايــا االصــل او حتويــل الســيطرة علــى االصــل ،عندهــا يتــم حتقــق اصــل جديــد الــى مــدى التــزام املجموعــة
املتواصــل بذلــك االصــل.
ال يتــم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم االعفــاء مــن اإللتــزام احملــدد او إعفــاؤه او الغــاؤه او انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه  .عنــد اســتبدال التــزام مالــي
حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر  ،او بتعديــل شــروط اإللتــزام املالــي احلالــي بشــكل جوهــري  ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل او
التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلــي وحتقــق لاللتــزام اجلديــد  ،ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع.

 5.11.2التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية
لغرض القياس الالحق ،فان االصول املالية ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• قروض وذمم مدينة
• أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافــة االصــول املاليــة تخضــع للمراجعــة للتأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا علــى االقــل بتاريــخ كل تقريــر مالــي وذلــك لتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك
اي دليــل موضوعــي بــان احــد االصــول املاليــة او مجموعــة اصــول ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا .يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة
لــكل فئــة مــن فئــات االصــول املاليــة املبينــة ادنــاه.
• القروض والذمم املدينة
تعتبــر القــروض والــذمم املدينــة أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تتضمــن دفعــات محــددة غيــر مدرجــة فــي األســواق املاليــة النشــطة .بعــد التحقــق املبدئــي،
يتــم قيــاس تلــك األصــول املاليــة باســتخدام طريقــة التكلفــة املطفــأة بنــاء علــى معــدل الفائــدة الفعلــي ،ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة .ويتــم الغــاء
خصــم تلــك األرصــدة عندمــا يكــون هــذا اخلصــم غيــر مــادي.
يتــم عــادة مراجعــة مــدى انخفــاض قيمــة األرصــدة اجلوهريــة املدينــة عندمــا يكونــوا قــد اســتحقوا لفتــرة أو يكــون هنــاك دالئــل واقعيــة علــى أن احــدى
اجلهــات املدينــة ســوف تخفــق فــي التســديد .بالنســبة للــذمم املدينــة التــي ال ميكــن اعتبارهــا منخفضــة القيمــة بشــكل فــردي ،يتــم مراجعــة انخفــاض
قيمتهــا كمجموعــة وذلــك عــن طريــق ربطهــا بالقطــاع التشــغيلي اخلــاص بهــا وباملنطقــة وغيرهــا مــن املخاطــر احمليطــة بهــا .عنــد ذلــك يســتند تقديــر
خســارة انخفــاض القيمــة علــى معــدالت التخلــف التاريخيــة االخيــرة للجهــة املدينــة لــكل مجموعــة محــددة.
تقوم املجموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة الى الفئات التالية:
 الذمم املدينة واألصول األخرىتظهــر الــذمم املدينــة واألصــول األخــرى مببلــغ الفاتــورة االصلــي ناقصــا مخصــص اي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل .يتــم تقديــر الديــون املشــكوك فــي
حتصيلهــا عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال لتحصيــل املبلــغ بالكامــل .يتــم شــطب الديــون املعدومــة عنــد حدوثهــا.
 النقد وأرصدة لدى البنوكيتكــون النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك مــن نقــد فــي الصنــدوق وارصــدة لــدى البنــوك ميكــن حتويلهــا بســهولة الــى مبالــغ معروفــة مــن النقــد وال تخضــع
ملخاطــر هامــة مــن التغيــرات فــي القيمــة.
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• االصول املالية املتاحة للبيع
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول املالية.
ان االصــول املاليــة التــي ال ميكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم ادراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة ،ان وجــدت .يتــم
تســجيل تكاليــف انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع  .ان جميــع االصــول املاليــة االخــرى املتاحــة للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة .كمــا ان االربــاح واخلســائر تســجل فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتــدرج ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق امللكيــة ،باســتثناء خســائر
انخفــاض القيمــة ،وفروقــات حتويــل العمــات االجنبيــة علــى االصــول النقديــة تســجل فــي االربــاح او اخلســائر .عنــد اســتبعاد االصــل او حتديــده علــى
انــه قــد انخفضــت قيمتــه ،فــان بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع التراكميــة املســجلة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم اعــادة تصنيفهــا مــن احتياطــي
حقــوق امللكيــة الــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وتظهــر كتعديــل اعــادة تصنيــف ضمــن االيــرادات الشــاملة االخــرى.
تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بالتقييــم فيمــا اذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى ان احــد االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع او مجموعــة اصــول
ماليــة متاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا .ففــي حــال اســتثمارات االســهم املصنفــة كاصــول ماليــة متاحــة للبيــع ،يتضمــن الدليــل املوضوعــي انخفاضــا
جوهريــا او متواصــا فــي القيمــة العادلــة الســتثمار االســهم عــن تكلفتــه .يتــم تقييــم «االنخفــاض اجلوهــري» مقابــل التكلفــة االصليــة لالســتثمار و
«االنخفــاض املتواصــل» مقابــل الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة حتــت تكلفتهــا االصليــة .وحيثمــا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة ،يتــم
حــذف اخلســارة التراكميــة مــن االيــرادات الشــاملة االخــرى ويتــم تســجيلها فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتــم تسســجيل رد خســائر انخفــاض القيمــة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى ،باســتثناء االصــول املاليــة التــي هــي عبــارة عــن اوراق ديــن تســجل فــي بيــان
األربــاح أو اخلســائر املجمــع فقــط اذا كان بالشــركة األمــكان ربــط الــرد بشــكل موضوعــي بحــدث حصــل بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة.
 5.11.3التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية
تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة دائنون ومطلوبات أخرى وقروض بنكية.
يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التالي:
• دائنون ومطلوبات أخرى
يتم تسجيل الدائنون واملطلوبات األخرى ملبالغ سيتم دفعها في املستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر.
• القروض البنكية
تقــاس القــروض البنكيــة الحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .كمــا تســجل االربــاح واخلســائر فــي بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع عندمــا يتــم عــدم حتقــق اخلصــوم ايضــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ( )EIRعمليــة االطفــاء.
 5.12محاسبة تواريخ املتاجرة والسداد
ان جميــع املشــتريات واملبيعــات “بالطــرق املعتــادة” لالصــول املاليــة يتــم تســجيلها علــى اســاس تاريــخ املتاجــرة ،اي بالتاريــخ الــذي تلتــزم فيــه املنشــأة
بشــراء او بيــع االصــول .ان املشــتريات اواملبيعــات بالطــرق املعتــادة هــي مشــتريات او مبيعــات االصــول املاليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــال اطــار
زمنــي يتــم حتديــده بالنظــم او بالعــرف الســائد فــي االســواق.
 5.13تسوية االدوات املالية
يتــم تســوية االصــول واخلصــوم املاليــة ويتــم ادراج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط اذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا
لتســوية املبالــغ املســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي او لتحقــق االصــول وتســوية اخلصــوم فــي آن واحــد.
 5.14القيمة العادلة لالدوات املالية
ان القيمــة العادلــة لــادوات املاليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم حتديدهــا بالرجــوع الــى اســعار الســوق املدرجــة او
اســعار املتداولــن (ســعر العــرض للمراكــز املاليــة الطويلــة وســعر الطلــب للمراكــز املاليــة القصيــرة) ،دون اي خصــم خــاص بتكاليــف املعاملــة.
بالنســبة لــادوات املاليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط ،يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات تقييــم مناســبة .وهــذه التقنيــات قــد
تتضمــن اســتخدام معامــات علــى اســس جتاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع الــى القيمــة العادلــة احلاليــة الداة ماليــة اخــرى مماثلــة بصــورة جوهريــة؛
حتليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة او اســاليب تقييــم اخــرى.
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 5.15اختبار انخفاض االصول غير املالية
يتــم االعتــراف بالفــرق مــا بــن القيمــة املدرجــة لألصــل أو الوحــدة املنتجــة للنقــد والقيمــة املمكــن حتقيقهــا (وهــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف بيــع
قيمــة األصــل قيــد االســتخدام) ،كخســارة انخفــاض فــي القيمــة .ولغــرض تقديــر قيمــة األصــل قيــد االســتخدام ،تقــوم االدارة بتقديــر التدفقــات النقديــة
املســتقبلية املتوقعــة مــن هــذا األصــل وكذلــك تقديــر ســعر فائــدة معقــول لغــرض احتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة املســتقبلية .علمــا
بــأن املعلومــات املســتخدمة الختبــار انخفــاض القيمــة تكــون مرتبطــة مباشــرة بآخــر موازنــة تقديريــة معتمــدة للمجموعــة ،والتــي يتــم تعديلهــا عنــد
الضــرورة الســتبعاد تأثيــر اعــادة الهيكلــة وتطويــر األصــول .كمــا يتــم تقديــر ســعر اخلصــم بشــكل منفصــل ولــكل وحــدة منتجــة للنقــد علــى حــدة وهــو
ميثــل انعــكاس للمخاطــر املصاحبــة لهــذا األصــل كمــا مت تقديرهــا مــن قبــل االدارة.
يتــم اســتخدام مبلــغ انخفــاض القيمــة أوال لتخفيــض القيمــة اجلاريــة للشــهرة املرتبطــة بهــذا األصــل .ويتــم توزيــع مــا تبقــى مــن هــذا االنخفــاض علــى
األصــول األخــرى كل حســب نســبته .وباســتثناء الشــهرة ،يتــم الحقــا اعــادة تقديــر قيمــة األصــول التــي مت تخفيــض قيمتهــا فــي الســابق كمــا يتــم الحقــا
رد قيمــة هــذا االنخفــاض حتــى يعــود هــذا األصــل الــى قيمتــه اجلاريــة.
 5.16حقوق امللكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح
ميثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم املصدرة واملدفوعة.
تتضمــن عــاوة إصــدار األســهم أي عــاوات مســتلمة نتيجــة إلصــدار رأس املــال .يتــم خصــم أي تكاليــف معامــات تتعلــق بإصــدار األســهم مــن عــاوة
إصــدار األســهم.
يتكــون االحتياطــي القانونــي واالختيــاري مــن نســب أربــاح الفتــرة احلاليــة والســابقة وفقـ ًا ملتطلبــات قانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي
للشركة األم.
تتضمن البنود األخرى حلقوق امللكية ما يلي:
•احتياطــي حتويــل العمــات األجنبيــة  -يتكــون مــن فــروق حتويــل العمــات األجنبيــة الناجتــة مــن حتويــل البيانــات املاليــة للشــركات األجنبيــة التــي
تتعامــل مــع املجموعــة إلــى الدينــار الكويتــي.
•التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة  -يتكون من األرباح واخلسائر املتعلقة باملوجودات املالية املتاحة للبيع.
تتضمــن االربــاح احملتفــظ بهــا كافــة أربــاح وخســائر الفتــرة احلاليــة والســابقة .إن كافــة املعامــات مــع مالكــي الشــركة األم يتــم تســجيلها بصــورة
منفصلــة ضمــن حقــوق امللكيــة.
تدرج توزيعات األرباح املستحقة إلى املساهمني ضمن املطلوبات األخرى عند اعتماد توزيعات األرباح في اجلمعية العمومية.
 5.17أسهم خزينة
تتألــف أســهم خزينــة مــن أســهم رأس املــال املصــدرة للشــركة األم واملعــاد شــراؤها مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم حتــى حينــه إعــادة إصدارهــا أو إلغائهــا .يتــم
احملاســبة عــن أســهم اخلزينــة بطريقــة التكلفــة .وطبقــا لهــذه الطريقــة يتــم إدراج املتوســط املرجــح لتكلفــة األســهم املشــتراة فــي حســاب مقابــل ضمــن حقــوق
امللكيــة .ال تســتحق أســهم اخلزينــة توزيعــات أربــاح نقديــة ميكــن أن تقــوم املجموعــة بتوزيعهــا .ويــؤدي إصــدار توزيعــات أســهم إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة
بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم الواحــد بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.
عنــد اعــادة اصــدار اســهم اخلزينــة ،تقيــد االربــاح بحســاب منفصــل فــي حقــوق امللكيــة“( ،احتياطــي اســهم اخلزينــة”) ،ويتــم حتميــل أيــة خســائر محققــة
علــى نفــس احلســاب فــي حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك احلســاب .ويتــم حتميــل أيــة خســائر إضافيــة علــى األربــاح املرحلــة ثــم علــى االحتياطــي االختيــاري
واالحتياطــي القانونــي .الحقــا لذلــك  ،اذا نشــأت األربــاح مــن بيــع أســهم اخلزينــة  ،يتــم حتويــل مبلــغ الــى اإلحتياطيــات واألربــاح املرحلــة مســاوي للخســارة
احململــة ســابقا علــى هــذا احلســاب.
 5.18مكافأة نهاية اخلدمة
تقــدم املجموعــة مكافــآت نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا .يســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت الــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة اخلدمــة للموظفــن خضوعــا
المتــام حــد ادنــى مــن مــدة اخلدمــة وفقــا لقانــون العمــل وعقــود املوظفــن .كمــا ان التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت تســتحق طــوال فتــرة التعيــن .ان
هــذا االلتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ املســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء اخلدمــة بتاريــخ التقريــر.
بالنســبة ملوظفيهــا الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتتســب كنســبة مــن رواتــب املوظفــن
وتقتصــر التزامــات املجموعــة علــى هــذه املســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.
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 5.19ترجمة العمالت االجنبية
 5.19.1عملة العرض الرئيسية
تقــوم كل منشــأة فــي املجموعــة بتحديــد عملتهــا الرئيســية اخلاصــة بهــا والبنــود املدرجــة فــي البيانــات املاليــة لــكل منشــأة يتــم قياســها باســتخدام تلــك
العملــة الرئيســية.

 5.19.2معامالت العملة االجنبية واالرصدة
يتــم حتويــل معامــات العملــة االجنبيــة الــى العملــة الرئيســية للمنشــأة املعنيــة فــي املجموعــة باســتخدام اســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ املعامــات
(ســعر الصــرف الفــوري) .ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناجتــة عــن تســوية مثــل تلــك املعامــات وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة املقومــة
بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة املاليــة تســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة ،اليتــم يتــم اعــادة
ترجمتهــا فــي نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة (حتــول باســتخدام اســعار الصــرف فــي تاريــخ املعاملــة) ،باســتثناء البنــود غيــر النقديــة
املقاســة بالقيمــة العادلــة والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة.
 5.19.3العمليات االجنبية
فــي البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ،فــان جميــع االصــول واخلصــوم واملعامــات اخلاصــة مبنشــآت املجموعــة ذات العملــة الرئيســية بخــاف الدينــار
الكويتــي يتــم ترجمتهــا الــى الدينــار الكويتــي عنــد التجميــع .كمــا ان العملــة الرئيســية ملنشــآت املجموعــة بقيــت دون تغييــر خــال فتــرة التقاريــر املاليــة.
مت عنــد التجميــع حتويــل االصــول واخلصــوم الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال بتاريــخ التقريــر .ان تعديــات الشــهرة والقيمــة العادلــة الناشــئة عــن
شــراء منشــأة اجنبيــة قــد متــت معاملتهــا كاصــول وخصــوم للمنشــأة االجنبيــة ومت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال .كمــا ان االيــرادات
واملصاريــف قــد مت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي مبتوســط الســعر طــوال فتــرة التقريــر .فروقــات الصــرف حتمــل على/تقيــد فــي االيــرادات الشــاملة
االخــرى وتســجل فــي احتياطــي ترجمــة العملــة االجنبيــة ضمــن حقــوق امللكيــة .وعنــد بيــع عمليــة اجنبيــة ،فــان فروقــات الترجمــة التراكميــة املتعلقــة
بهــا واملســجلة فــي حقــوق امللكيــة يتــم اعــادة تصنيفهــا الــى بيــان مثــل تلــك املعامــات وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة املقومــة بالعملــة االجنبيــة
باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة املاليــة تســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وتســجل كجــزء مــن االربــاح او اخلســائر عنــد البيــع.
 5.20املخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة
يتــم تســجيل املخصصــات عندمــا يكــون علــى املجموعــة التــزام حالــي قانونــي او اســتداللي نتيجــة حلــدث ماضــي ويكــون هنــاك احتمــال الطلــب مــن
املجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى اخلــارج ويكــون بالشــركة األمــكان تقديــر املبالــغ بشــكل يعتمــد عليــه .ان توقيــت او مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل
غيــر مؤكــد.
يتــم قيــاس املخصصــات بالنفقــات املقــدرة املطلوبــة لتســوية االلتــزام احلالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا واملتوفــر بتاريــخ التقريــر املالــي ،مبــا فــي
ذلــك املخاطــر والتقديــرات غيــر املؤكــدة املرتبطــة بااللتــزام احلالــي .وحيثمــا يوجــد عــدد مــن االلتزامــات املماثلــة ،فــان احتماليــة طلــب تدفــق مصــادر
اقتصاديــة الــى اخلــارج فــي التســوية حتــدد بالنظــر فــي درجــة االلتزامــات ككل .كمــا يتــم خصــم املخصصــات الــى قيمهــا احلاليــة ،حيــث تكــون القيمــة
الزمنيــة للنقــود جوهريــة.
ال يتــم تســجيل االصــول الطارئــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة لكــن يتــم االفصــاح عنهــا عندمــا يكــون هنــاك احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى
الداخــل.
ال يتــم تســجيل االلتزامــات الطارئــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع لكــن يتــم االفصــاح عنهــا اال اذا كان احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى اخلــارج
امــرا مســتبعدا.
 5.21معامالت مع أطراف ذات صله
تتكــون األطــراف ذات الصلــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واملوظفــن التنفيذيــن وأفــراد عائالتهــم املقربــن وشــركات ميلكــون فيهــا حصصــا رئيســية.
جميــع املعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل اإلدارة.
 5.22املوجودات بصفة الشركة األمانة
املوجودات احملتفظ بها بصفة الشركة األمانة ال يتم معاملتها كأصول للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في البيانات املالية املجمعة.
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ان اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن
االيــرادات واملصاريــف واالصــول واخلصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر املاليــة .مــع ذلــك ،فان عــدم التأكد من تلك االفتراضات
والتقديــرات قــد تــؤدي الــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االصــول واخلصــوم والتــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات املســتقبلية.
 6.1أحكام االدارة الهامة
عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،تقــوم االدارة باتخــاذ االحــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا اكبــر االثــر علــى املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات
املاليــة املجمعــة:

 6.1.1تصنيف العقارات

يتعــن علــى اإلدارة اتخــاذ قــرار عنــد حيــازة عقــار معــن لكــي حتــدد ســواء كان يجــب تصنيفــه كعقــار محتفــظ بــه لغــرض البيــع أو عقــار اســتثماري .إن
إصــدار مثــل هــذه األحــكام عنــد احليــازة يحــدد مــا إذا كانــت هــذه العقــارات ســيتم قياســها الحق ـ ًا بالتكلفــة أو صافــي القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا
أقــل أو بالقيمــة العادلــة.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار محتفظ به لغرض البيع إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعية.
وتقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غير محددة.

 6.1.2تصنيف االدوات املالية

يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء.
تقوم املجموعة بتصنيف االصول املالية كاصول محتفظ بها لغرض املتاجرة اذا متت حيازتها بصفة اساسية من اجل حتقيق ربح قصير االجل.
ان تصنيــف االصــول كقــروض ومدينــن يعتمــد علــى طبيعــة تلــك االصــول .فــاذا لــم تتمكــن املجموعــة مــن املتاجــرة فــي هــذه االصــول املاليــة بســبب ســوق
غيــر نشــط وكانــت النيــة هــي اســتالم دفعــات ثابتــة او محــددة ،عندهــا يتــم تصنيــف االصــول املاليــة كقــروض ومدينــن.
جميع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع.

 6.1.3القيم العادلة لالصول واخلصوم املشتراة

ان حتديد القيمة العادلة لكل من االصول واخلصوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج االعمال يتطلب احكاما هامة.

 6.1.4تقييم السيطرة

عنــد حتديــد الســيطرة ،تقــوم االدارة بالنظــر فيمــا اذا كانــت املجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه االنشــطة ذات الصلــة املســتثمر فيهــا مــن
تلقــاء نفســها النتــاج عوائــد لنفســها .ان تقييــم االنشــطة ذات الصلــة والقــدرة علــى اســتخدام ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد املتغيــرة تتطلــب احكامــا
هامــة.

 6.2عدم التأكد من التقديرات
ان املعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى حتقــق وقيــاس االصــول واخلصــوم وااليــرادات واملصاريــف مبينــة ادنــاه .قــد تختلــف
النتائــج الفعليــة بصــورة جوهرية.

 6.2.1انخفاض قيمة الشركات الزميلة

تقــوم املجموعــة بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة بالتحديــد فيمــا اذا كان مــن الضــروري تســجيل اي خســارة انخفــاض فــي القيمــة على اســتثمار املجموعة
فــي الشــركات الزميلــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بنــاء علــى وجــود اي دليــل موضوعــي علــى ان االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه .فــاذا كان
هــذا هــو احلــال ،تقــوم املجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض كالفــرق بــن املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتــه املدرجــة وتســجيل املبلــغ فــي بيــان
األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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 6.2.2انخفاض املوجودات املالية املتاحة للبيع

تقــوم املجموعــة مبعاملــة املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع علــى انهــا انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض جوهــري او متواصــل فــي القيمــة
العادلــة عــن تكلفتهــا او عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة .ان حتديــد االنخفــاض «اجلوهــري» او «املتواصــل» يتطلــب تقديــرات هامــة.

 6.2.3انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة

يتــم عمــل تقديــر للمبلــغ املمكــن حتصيلــه لالرصــدة التجاريــة املدينــة عنــد عــدم امكانيــة حتصيــل املبلــغ بالكامــل .بالنســبة للمبالــغ الهامــة الفرديــة،
يتــم عمــل هــذا التقديــر علــى اســاس افــرادي .امــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بصــورة فرديــة ولكــن فــات موعــد اســتحقاقها ،فيتــم تقييمهــا بصــورة
مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص لهــا حســب طــول مــدة التأخيــر اســتنادا الــى معــدالت االســترداد التاريخيــة.

 6.2.4االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقــوم االدارة مبراجعــة تقديرهــا لالعمــار االنتاجيــة لالصــول القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل تقريــر مالــي اســتنادا الــى االســتخدام املتوقــع لالصــول.
كمــا ان التقديــرات غيــر املؤكــدة فــي هــذه التقديــرات تتعلــق بتقــادم فنــي قــد يغيــر اســتخدام بعــض البرامــج واملعــدات.

 6.2.5دمج األعمال

تســتخدم االدارة تقنيــات تقييــم فــي حتديــد القيــم العادلــة للعناصــر املختلفــة لعمليــات دمــج االعمــال .وبصفــة خاصــة ،فــان القيمــة العادلــة ملبلــغ
محتمــل تعتمــد علــى نتيجــة العديــد مــن التغيــرات التــي تؤثــر علــى الربحيــة املســتقبلية.

 6.2.6إعادة تقييم العقارات االستثمارية

تــدرج املجموعــة العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة ،مــع تســجيل التغييــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع .يتــم تقييــم
القيــم العادلــة مــن قبــل اإلدارة مبســاعدة تقييــم مقــدم مــن مقيمــن خارجيــن قامــوا باســتخدام أســاليب التقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة.

 6.2.7القيمة العادلة لالدوات املالية

تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــادوات املاليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق نشــط .وهــذا يتطلــب مــن االدارة
تطويــر تقديــرات وافتراضــات اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام بيانــات مرصــودة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل املتداولــن فــي الســوق فــي
تســعير االداة املاليــة .فــاذا كانــت تلــك البيانــات غيــر مرصــودة ،تقــوم االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا .قــد تختلــف القيــم العادلــة املقــدرة لــادوات
املاليــة عــن االســعار الفعليــة التــي ســيتم حتقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس جتاريــة بتاريــخ التقريــر.
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 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .7شركات تابعة
تتمثل الشركات التابعة املجمعة للمجموعة فيما يلي:
إسم الشركة التابعة
شركة إجنازات للمشروعات الترفيهية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة إجنازات العقارية  -فرنسا
شركة الداو العقارية  -ش.م.ب( .مقفلة)
شركة الداو العاملية العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة املال وعقار للمشاريع املشتركة ذ.م.م.
شركة القوز العاملية للتجارة العامة واملقاوالت  -ذ.م.م.
شركة إجنازات لوسيل  -ذ.م.م
شركة أمواج للتنمية العقارية  -ش.م.ك( .مقفلة)
شركة البتيل العقارية  -ذ.م.م.
شركة اجنازات اس ايه ار ال

نسبة امللكية

بلد

31

31

التأسيس

ديسمبر
2016

ديسمبر

الكويت

99%

99%

فرنسا
البحرين
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الشركة األمارات
العربية املتحدة
لكسمبورج

100%

100%

100%

100%

99%

99%

100%

100%

60%

60%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

عقارية

100%

100%

عقارية

2015

االنشطه الرئيسية
ترفيهية ومشاريع
سياحية
عقارية
عقارية
عقارية
عقارية
جتارة عامة ومقاوالت
جتارة عامة ومقاوالت
عقارية

تنتهــي الســنة املاليــة جلميــع الشــركات التابعــة املبينــة أعــاه فــي  31ديســمبر فيمــا عــدا شــركة إجنــازات العقاري ــة  -فرنســا والتــي تنتهــي ســنتها املاليــةفــي  30ســبتمبر.
 .8أتعاب إدارة واكتتاب
يتضمــن هــذا البنــد مبلــغ  1,083,254د.ك ميثــل اتعابــا مســتحقة مــن احــد مــدراء االصــول االجانــب والتــي توقفــت الشــركة األم عــن تســجيلها نظــرا
لعــدم التأكــد مــن امكانيــة حتصيلهــا .قامــت الشــركة األم بتوقيــع اتفاقيــة استشــارية بتاريــخ  10فبرايــر  2001مــع مديــر االصــول االجنبــي للمشــاركة في
االتعــاب االستشــارية واالداريــة لتقــدمي خدمــات استشــارية الــى مديــر االصــول .مــع ذلــك ،توقــف مديــر االصــول عــن دفــع االتعــاب بســبب االزمــة املاليــة
فــي  .2009لكــن الشــركة األم قامــت خــال الفتــرة بتحصيــل االتعــاب االداريــة وتســجيلها فــي هــذه املعلومــات املاليــة املجمعــة.
 .9إيرادات أخرى  ،بالصافي

السنة املنتهية في

السنة املنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

إيرادات فوائد من االرصدة لدى البنوك

9,371

60,371

إيرادات فوائد من الذمم املدينة

314,200

174,921

إيرادات ( /خسائر) أخرى

105,172

)(13,116

428,743

222,176
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .10ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة بقســمة ربــح الســنة اخلــاص مبالكــي الشــركة األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال
الســنة باســتثناء أســهم اخلزينــة .وحيــث أنــه ال يوجــد أدوات ماليــة مخففــة قائمــة فــإن ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة متطابقــة.
السنة املنتهية في
 31ديسمبر

السنة املنتهية في
 31ديسمبر
2015

2016

ربح السنة اخلاص مبالكي الشركة األم (د.ك)
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم اخلزينة)
ربحية السهم األساسية واملخففة

د.ك

د.ك

3,163,139

3,074,326

336,741,954

333,658,776

 9.4فلس

 9.2فلس

 .11النقد واالرصدة لدى البنوك
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك املدرج ضمن بيان املركز املالي املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع مما يلي:
 31ديسمبر
2016

نقد بالصندوق
حسابات جارية
حسابات حتت الطلب

 31ديسمبر
2015

د.ك

د.ك

4,255

1,270

3,240,402

2,612,927

867,710

1,688,442

4,112,367

4,302,639

إن احلسابات حتت الطلب حتمل فائدة مبعدل يتراوح بني  %0.5إلى  %0.5 :2015( %1إلى  )%1سنوي ًا.
 .12مدينون وموجودات أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2016

املوجودات املالية
املستحق من شركة زميلة (ايضاح )21
املستحق من أطراف أخرى ذات صلة (ايضاح )21
املستحق من بيع عقار استثماري (ايضاح )12
موجودات مالية أخرى
املوجودات غير املالية
دفعات مقدمة للمقاولني
مدفوعات مقد ًما وموجودات أخرى

2015

2,547,613

152,162

234,856

10,991

3,966,108

3,933,428

302,896

690,265

7,051,473

4,786,846

2,965

12,136

407,678

313,186

410,643

325,322

7,462,116

5,112,168

يتضمن املستحق من الشركة الزميلة مبلغ  2,538,309د.ك حتمل معدل فائدة  %7سنويا واملستحق سدادها في  30يونيو .2017
يتضمن املستحق من بيع عقار استثماري ذمم مدينة حتمل معدل فائدة فعلي بنسبة  )%4.5 :2015( %4.75سنوي ًا.
ليس لدى املجموعة أي موجودات مالية مادية منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر  2016و  31ديسمبر .2015
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 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .13موجودات مالية متاحة للبيع

منشآت عقارية ذات أغراض خاصة
استثمارات عقارية غير مسعرة
متويل دين

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

1,060,026

1,157,341

3,733,259

3,589,973

2,965,904

3,163,357

7,759,189

7,910,671

تتضمــن املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع اســتثمارات فــي مشــاريع تطويــر عقــاري ومحافــظ مــدارة مــن قبــل مدراء اســتثمار عقاريــن متخصصني .ونظرا
لطبيعــة تلــك االســتثمارات وعــدم إمكانيــة توقــع تدفقاتهــا النقديــة وغيــاب ســوق نشــط لهــذه االســتثمارات فــإن القيمــة العادلــة لتلــك االســتثمارات ال
ميكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا .ونتيجــة لذلــك ،تــدرج تلــك االســتثمارات بالتكلفــة ناقصـ ًا االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــد ،وتبلــغ القيمــة املدرجــة
لهذه االستثمارات  7,186,584د.ك ( 6,919,765 :2015د.ك).
تتضمــن املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع اســتثمارات بقيمــة مدرجــة  4,907,893د.ك ( 4,496,441 :2015د.ك) والتــي متثــل اســتثمارات فــي منشــآت
عقاريــة متتلــك املجموعــة فيهــا حصــة ملكيــة تتــراوح بــن  %20إلــى  %50وهــي عبــارة عــن منشــآت ذات أغــراض خاصــة مؤقتــة مت تأسيســها لتســهيل
اســتثمارات املجموعــة فــي بعــض املشــاريع العقاريــة األجنبيــة .ال متــارس املجموعــة ســيطرة أو تأثيــر ملمــوس علــى تلــك املنشــآت حيــث تــدار تلــك املنشــآت
مــن قبــل مــدراء تنميــة عقاريــة متخصصــن مســتقلني .ونتيجــة لذلــك ،مت تصنيــف االســتثمارات فــي تلــك املنشــآت كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع.
قامــت املجموعــة خــال الســنة بتســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة مببلــغ  92,341د.ك ( 1,148,829 :2015د.ك) علــى بعــض املوجــودات املاليــة
املتاحــة للبيــع .قامــت اإلدارة بإجــراء حتليــل لباقــي املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ذات العالقــة والــذي يشــير الــى عــدم وجــود مزيــد مــن اإلنخفــاض
فــيقيمتهــا.
إن اجلدول الهرمي لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها باستخدام أساليب التقييم مت عرضه في إيضاح .26.2
 .14عقارات استثمارية
فيما يلي احلركة على العقارات اإلستثمارية خالل السنة :

في  1يناير
إضافات
استبعادات
التغير في القيمة العادلة
تعديل ترجمة عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

52,446,830

59,071,466

4,081,669

1,488,153

-

)(7,647,043

146,038

)(1,521,855

201,681

1,056,109

56,876,218

52,446,830

إن التوزيع اجلغرافي للعقارات االستثمارية للمجموعة كما يلي :

الكويت
دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

8,500,000

8,500,000

48,376,218

43,946,830

56,876,218

52,446,830

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .14تابع  /عقارات استثمارية
) أإن عقــار إســتثماري بقيمــة مدرجــة  3,861,736د.ك ( 3,974,832 :2015د.ك) مســجل بأســماء أمنــاء .وقــد أكــد هــؤالء الشــركة األمنــاء
كتابي ًا أن الشــركة األم هي املالك املســتفيد لهذه العقارات .تتضمن العقارات االســتثمارية عقارات تخضع لســيطرة مشــتركة بقيمة مدرجة
 9,351,195د.ك ( 9,410,023 :2015د.ك).
) بإن عقارات استثمارية بقيمة مدرجة  22,640,446د.ك ( 31ديسمبر  41,880,111 :2015د.ك) مرهونة كضمان لقروض بنكية (ايضاح .)20
) تإيضاح  26.3يوضح كيف مت حتديد القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية.
 .15استثمار في شركات زميلة
 15.1إن تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة مذكورة أدناه:
إسم الشركة الزميلة

شركة ايكاروس العقارية  -ش.م.ك( .مقفلة)
شركة البرشاء العقارية  -ش.م.ك( .مقفلة)
شركة اليال العقارية  -ذ.م.م.
شركة السنبوك العقارية  -ذ.م.م* .
شركة اليال سيف ريزيدنس ذ.م.م.
شركة اجنازات العقارية ذ.م.م.
كانكورب ديوسبورج اس.ايه.ار.ال.
شركة فيرست العقارية  -ش.م.ب (مقفلة)

نسبة امللكية

بلد التأسيس

الكويت
الكويت
البحرين
الشركة األمارات العربية
املتحدة
البحرين
اململكة العربية السعودية
لكسمبورج
البحرين

النشاط الرئيسي

 31ديسمبر2016

 31ديسمبر2015

45%
35%
50%

45%
35%
50%

عقاري
عقاري
عقاري

25%

25%

عقاري

50%
50%
27.71%

50%
20%
50%
27.75%

عقاري
عقاري
عقاري
عقاري

* خــال الســنة  ،قامــت املجموعــة بإســتبعاد اســتثمار فــي شــركة زميلــة “شــركة اجنــازات العقاريــة  -اململكــة العربيــة الســعودية “بقيمــة دفتريــة
بلغــت  1,439,331د.ك مقابــل مبلــغ  1,736,970د.ك بربــح محقــق مببلــغ  297,639د.ك.
إن احلركة في القيمة املدرجة لالستثمار في شركات زميلة هي كالتالي:
 31ديسمبر2016

د.ك

 31ديسمبر2015

د.ك

في  1يناير
12,351,570
1,193,856
إضافات
)(603,018
)(1,439,331
استبعادات
)(402,752
العائد على الصندوق
)(532,705
)(512,366
توزيعات ارباح
653,754
1,336,953
حصة في نتائج السنة
)(155,895
)(287,163
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
27,788,018
27,677,215
في  31ديسمبر
إن القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة ال ميكــن تقديرهــا بصــورة موثــوق منهــا حيــث إن الشــركات الزميلــة غيــر مســعرة وليــس لهــا أســعار
ســوقية معلنــة.
كمــا فــي  31ديســمبر  2016إن اســتثمار فــي شــركات زميلــة بقيمــة مدرجــة  16,022,948د.ك ( 12,224,258 :2015د.ك) مرهونــة كضمــان مقابــل
قــروض بنكيــة (إيضــاح .)20
27,788,018

16,074,312
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .15تابع  /استثمار في شركات زميلة
 15.2ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة اجلوهرية للمجموعة موضحة أدناه:
أ) شركة البرشاء العقارية  -ش.م.ك( .مقفلة) :

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي املوجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
اجمالي املطلوبات
صافي املوجودات

االيرادات
ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

10,340,423

9,975,999

612,191

402,661

10,952,614

10,378,660

3,400,000

3,400,000

361,109

346,594

3,761,109

3,746,594

7,191,505

6,632,066

السنة املنتهية في

السنة املنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

699,681

662,404

452,705

408,718

452,705

408,718

فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية املوضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع:

حصة ملكية املجموعة
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة املجموعة في صافي املوجودات
القيمة الدفترية
%
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

35%

د.ك

35%

د.ك

7,191,505

6,632,066

2,517,027

2,321,223

2,517,027

2,321,223

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .15تابع  /استثمار في شركات زميلة
 15.2ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة اجلوهرية للمجموعة موضحة أدناه(:تتمة)
ب) شركة اليال سيف ريزيدنس  -ذ.م.م: .

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي املوجودات
مطلوبات غير متداولة
اجمالي املطلوبات
صافي املوجودات

االيرادات
ربح السنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

8,300,871

8,082,960

389,472

504,199

8,690,343

8,587,159

374,047

350,605

374,047

350,605

8,316,296

8,236,554

السنة املنتهية في

السنة املنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

1,065,330

825,355

821,448

626,528

821,448

626,528

فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية املوضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

حصة ملكية املجموعة

%

صافي موجودات الشركة الزميلة

حصة املجموعة في صافي املوجودات

القيمة الدفترية

د.ك

50%

50%

8,316,296

8,236,554

4,158,148

4,118,277

4,158,148

4,118,277
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .15تابع  /استثمار في شركات زميلة
ج) شركة اليال العقارية  -ذ.م.م :

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي املوجودات
مطلوبات متداولة
اجمالي املطلوبات
صافي املوجودات

االيرادات
خسارة السنة
اجمالي اخلسارة الشاملة للسنة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

8,570,375

6,881,625

2,286,363

28,116

10,856,738

6,909,741

1,710,385

10,205

1,710,385

10,205

9,146,353

6,899,536

السنة املنتهية في

السنة املنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

4,200

-

)(144,599

)(714

)(144,599

)(714

فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية املوضح اعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016

حصة ملكية املجموعة
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة املجموعة في صافي املوجودات
القيمة الدفترية
%

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

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي املوجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
اجمالي املطلوبات
صافي املوجودات
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2015

د.ك

د.ك

50%

50%

9,146,353

6,899,536

4,573,177

3,449,768

4,573,177

3,449,768

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

60,901,349

58,332,898

5,316,256

4,932,678

66,217,605

63,265,576

16,251,397

21,388,233

8,754,642

1,362,033

25,006,039

22,750,266

41,211,566

40,515,310

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .15تابع  /استثمار في شركات زميلة
د) تابع  /شركة فيرست العقارية  -ش.م.ب (مقفلة)

السنة املنتهية في

السنة املنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

االيرادات
239,629
1,853,962
ربح السنة
239,629
1,853,962
اجمالي الدخل الشامل للسنة
فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية املوضح اعاله الشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
4,111,517

3,729,064

2016

حصة ملكية املجموعة
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة املجموعة في صافي املوجودات
القيمة الدفترية

د.ك

27.712%

د.ك
27.712%

41,211,566

40,515,310

11,420,550

11,240,973

11,420,550

11,240,973

 15.3يوضح اجلدول التالي مجمل املعلومات املالية للشركات الزميلة الفردية غير اجلوهرية بالنسبة للمجموعة :
 31ديسمبر
2016

حصة املجموعة في النتائج
حصة املجموعة في اجمالي الدخل الشامل
إجمالي القيمة الدفترية حلصة املجموعة في هذه الشركات الزميلة

2015

د.ك

 31ديسمبر
2015

د.ك

178,862

142,525

178,862

142,525

4,975,480

5,687,557

 .16رأس المال وعالوة إصدار األسهم
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016يتألــف رأس مــال الشــركة األم املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل نقــد ًا مــن  345,648,600ســهم بواقــع  100فلــس
للســهم الواحــد ( 345,648,600 : 2015ســهم بواقــع  100فلــس للســهم الواحــد) .إن عــاوة إصــدار األســهم غيــر قابلــة للتوزيــع.
 .17االحتياطيات
وفقـ ًا لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يجــب حتويــل  %10مــن ربــح الســنة املخصــص ملالكــي الشــركة األم قبــل حصــة
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــد مقاصــة اخلســائر املتراكمــة املرحلــة إلــى
حســاب االحتياطــي القانونــي .يجــوز للشــركة األم أن تقــرر وقــف هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يعــادل رصيــد االحتياطــي أو يزيــد عــن نســبة %50
مــن رأس املــال املدفــوع.
إن التوزيــع مــن االحتياطــي القانونــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لدفــع توزيعــات أربــاح بنســبة ال تزيــد عــن  %5مــن رأس املــال املدفــوع فــي الســنوات التــي ال
تســمح فيهــا األربــاح احملتفــظ بهــا بتأمــن هــذا احلــد.
وفقــا لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم يتــم حتويــل نســبة  %5مــن ربــح الســنة اخلــاص مبالكــي الشــركة األم إلــى االحتياطــي االختيــاري
وذلــك قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــد مقاصــة اخلســائر
املتراكمــة املرحلــة .يجــوز للشــركة األم وقــف هــذه التحويــات الــى اإلحتياطــي اإلختيــاري بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة األم .ال يوجــد قيــود علــى
توزيــع االحتياطــي االختيــاري شــريطة ان تتــم املوافقــة علــى التوزيــع مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة ملســاهمي .
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .18أسهم الخزينة
فيما يلي تفاصيل أسهم اخلزينة:

التكلفة  -د.ك
عدد أسهم اخلزينة
نسبة رأس املال
القيمة السوقية  -د.ك
إن االحتياطيات املساوية لتكلفة أسهم اخلزينة احملتفظ بها غير قابلة للتوزيع.
 .19دائنون ومطلوبات أخرى

بنوك محلية  -بالدينار الكويتي
تستحق القروض السداد كما يلي:

خالل سنة
أكثر من سنة

2016

2015

865,338

1,250,898

8,371,824

11,989,824

2.42%

3.47%

611,143

959,186

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

ذمم دائنة
مستحق الى شركة زميلة (ايضاح )21
ايرادات إيجارات مستلمة مقدما
مصاريف مستحقة
مطلوبات أخرى

 .20قروض بنكية

 31ديسمبر

 31ديسمبر

املعدل الفعلي
للفائدة

الضمان

معدل خصم بنك الكويت املركزي +
 1.5%الى 3% +

مضمونة

د.ك

779,447

389,625

1,371,974

1,144,421

320,827

288,785

1,768,970

1,116,322

1,376,268

1,699,451

5,617,486

4,638,604

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

39,967,159

35,992,467

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

8,787,962

4,525,308

31,179,197

31,467,159

39,967,159

35,992,467

خــال الســنة  ،قامــت املجموعــة باإلســتحواذ علــى قــرض جديــد مــن بنــك محلــي فــي الكويــت بقيمــة  8,500,000د.ك بفائــدة فعليــة بنســبة %2.5

فــوق اخلصــم املعلــن مــن بنــك الكويــت املركــزي.
إن هــذه القــروض مضمونــة بالعقــارات اإلســتثمارية للمجموعــة واإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة للمجموعــة (ايضــاح  14و  )15تســتحق القــروض
البنكيــة علــى أقســاط غيــر متســاوية تنتهــي فــي  1يوليــو .2022
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .21معامالت مع أطراف ذات صلة
متثــل األطــراف ذات صلــة املســاهمني الرئيســيني والشــركات الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات التــي تخضــع للســيطرة املشــتركة وموظفــي
اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي ميلــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــو اإلدارة العليــا للمجموعــة حصصــا رئيســية أو بإمكانهــم ممارســة
تأثيــر ملمــوس أو ســيطرة مشــتركه عليهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
فيما يلي تفاصيل املعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات الصلة:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016

د.ك

األرصدة في بيان املركز املالي املجمع :
املستحق من شركة زميلة (انظر إيضاح ) 12
املستحق من أطراف أخرى ذات صله (إيضاح ) 12
املستحق من بيع عقار إستثماري (ايضاح )12
مستحق الى شركة زميلة (ايضاح ) 19
يتمثل املستحق من  /إلى أطراف أخرى ذات صلة في شركات تخضع للسيطرة املشتركة.
املعامالت املتضمنة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع :

ايرادات فوائد على ذمم مدينة (ايضاح )9
مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2015

د.ك

2,547,613

152,162

234,856

10,991

3,966,108

3,933,428

1,371,974

1,144,421

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

314,200

174,921

457,370

293,326

47,262

34,615

504,632

327,941

 .22التوزيعات المقترحة والجمعية العمومية للمساهمين
الحقــا لتاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  5فلــس لــكل ســهم ومكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
مببلــغ  101,500د.ك وذلــك عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  . 2016ويخضــع هــذا اإلقتــراح ملوافقــة املســاهمني فــي اجلمعيــة العموميــة
الســنوية واجلهــات الرســمية.
صادقت اجلمعية العمومية ملســاهمي الشــركة األم املنعق ــدة في  9مارس  2016على البيانات املالية املجمعـ ـ ــة للســنة املنتهية في  31ديســمبر ،2015
وعلــى اقتــراح مجلــس االدارة بتوزيــع اربــاح نقديــة بقيمــة  5فلــس لــكل ســهم مببلــغ  1,687,489د.ك ومكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مببلــغ 75,000
د.ك عــن الســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ.
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محلي
د.ك

 31ديسمبر 2016

دولي
د.ك

املجموع
د.ك

 31ديسمبر 2015

648,980
60,000
121,011
-

محلي
د.ك

2,689,553
)(1,521,855
2,142,504
2,250,018
353,524
173,769
532,743
467,859
589,763
170,779
1,590,533
)(28,824
)(866,065
)(47,614
)(257,197
)(130,254
)(1,668,372
)(146,761
)(75,000
)(3,220,087
()1,629,554
19,651,587
38,886,632

دولي
د.ك

3,338,533
)(1,521,855
2,142,504
2,250,018
353,524
233,769
653,754
467,859
51,397
7,139,512
)(1,072,263
)(12,233
)(121,267
)(40,240
)(2,303
)(1,148,829
)(41,094
)(2,438,229
4,701,283
77,967,878
1,744,439

املجموع
د.ك

 .23معلومات القطاعات
ألغــراض اإلدارة ،تتركــز أنشــطة املجموعــة فــي االســتثمارات العقاريــة ضمــن قطاعــن رئيســن :محلــي (الكويــت) ودولــي (مملكــة البحريــن ودولــة الشــركة األمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية وقطــر
وأوروبــا والواليــات املتحــدة الشــركة األمريكيــة) .فيمــا يلــي معلومــات القطاعــات للمجموعــة:

إيرادات إيجار
التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
ربح من بيع عقارات استثمارية
ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع
أتعاب إدارة واكتتاب
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح من صفقة شراء شركة زميلة
ربح من بيع استثمار في شركة زميلة
ربح (/خسارة) حتويل عمالت أجنبية
إيرادات أخرى  ،بالصافي
اجمالي الدخل
التكاليف التشغيلية للعقار
تكاليف موظفني
استهالك
مصروفات عمومية وإدارية
أتعاب استشارات وأتعاب مهنية
تكاليف متويل
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
مخصص ذمم مشكوك في حتصيلها
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
مكافاة اعضاء مجلس االدارة
اجمالي املصاريف واالعباء االخرى
(خسارة)  /ربح السنة
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
648,980
60,000
347,798
)(3,311
396,825
1,450,292
)(44,300
)(890,236
)(22,037
)(267,831
)(78,222
)(1,891,436
)(150,353
)(101,500
)(3,445,915
)(1,995,623
21,939,093
44,000,880

3,615,685
146,038
133,751
1,270,410
989,155
297,639
31,918
6,484,596
)(1,054,677
)(5,156
)(18,411
)(27,475
)(2,089
)(92,341
)(128,366
)(1,328,515
5,156,081
81,974,613
1,583,765

4,264,665
146,038
133,751
1,330,410
1,336,953
297,639
)(3,311
428,743
7,934,888
)(1,098,977
)(890,236
)(27,193
)(286,242
)(105,697
)(1,893,525
)(92,341
)(128,366
)(150,353
)(101,500
)(4,774,430
3,160,458
103,913,706
45,584,645
589,763
222,176
8,730,045
)(1,101,087
)(866,065
)(59,847
)(378,464
)(170,494
)(1,670,675
)(1,148,829
)(41,094
)(146,761
)(75,000
)(5,658,316
3,071,729
97,619,465
40,631,071
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 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .24الموجودات بصفة الشركة األمانة
تتضمن املوجودات بصفة الشركة األمانة استثمارات مدارة نيابة عن عمالء مببلغ  46,540د.ك ( 48,270 :2015د.ك).
 .25أهداف وسياسات إدارة المخاطر
متثــل املخاطــر جــزءا رئيســيا فــي أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر تــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفقــا لقيــود املخاطــر
والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة فــي إدارة املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة فــي حتقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة
مســوؤلية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســؤوليات املنوطــة بــه داخــل املجموعــة.
لــدى املجموعــة العديــد مــن األصــول املاليــة مثــل ذمم مدينــة  ،واألصــول األخــرى واألرصــدة لــدى البنــوك واإلســتثمارات فــي األوراق املاليــة .تتضمــن
اخلصــوم املاليــة الرئيســية لــدى املجموعــة الــذمم الدائنــة واخلصــوم األخــرى والقــروض البنكيــة .إن الهــدف الرئيســي للخصــوم املاليــة هــو متويــل
األنشــطة التشــغيلية للمجموعــة.
تتعــرض املجموعــة نتيجــة النشــطتها الــى العديــد مــن املخاطــر املاليــة ،مثــل :مخاطــر الســوق (وتشــمل مخاطــر ســعر العملــة ومخاطــر ســعر الفائــدة
ومخاطــر تقلبــات األســعار) ،ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
إن أعضاء مجلس إدارة الشركة األم هم املسؤولني بشكل نهائي عن حتديد سياسات واستراتيجيات إدارة املخاطر .
إن املجموعة ال تستخدم األدوات املالية املشتقة.
فيما يلي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة :
 25.1مخاطر السوق
أ) مخاطر العملة األجنبية
مخاطــر العملــة االجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر القيمــة العادلــة او التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــادوات املاليــة نتيجــة لتغيــر ســعر صــرف العمــات
االجنبيــة .
تعمــل املجموعــة  ،وبشــكل أساســي ،فــي دول اخلليــج وأوروبــا والواليــات املتحــدة الشــركة األمريكيــة ،وهــي بذلــك عرضــة ملخاطــر العملــة األجنبيــة
الناجتــة مــن العديــد مــن العمــات األجنبيــة .املركــز املالــي للمجموعــة قــد يتأثــر بشــكل اساســي بالتغيــرات فــي هــذه العمــات.
للتخفيــف مــن تعــرض ملخاطــر العملــة األجنبيــة ،يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة  ،غيــر الكويتيــة  .وفقــا لسياســات املجموعــة إلدارة املخاطــر .قــد يتأثــر
املركــز املالــي للمجموعــة بشــكل جوهــري بحركــة هــذه العمالت.
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر العملــة األجنبيــة احملــددة باالصــول النقديــة مطروحــا منهــا اخلصــوم النقديــة عنــد تاريــخ بيــان املركــز املالــي والتــي مت
حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بأســعار االقفــال كمــا يلــي :

 31ديسمبر

 31ديسمبر

يعادل
د.ك

يعادل
د.ك

2016

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
درهم اماراتي

37,191

2015

1,201,530

547,928

874,183

1,159,131

482,185

5,939,391

4,381,242
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 .25تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر
 25.1تابع  /مخاطر السوق
أ) تابع  /مخاطر العملة األجنبية
يبــن اجلــدول التالــي تفاصيــل حساســية املجموعــة للزيــادة والنقــص بنســبة  )%2 : 2015( %2فــي الدينــار الكويتــي مقابــل العمــات األجنبيــة أعــاه .إن
حتليــل احلساســية يشــمل فقــط األصــول واخلصــوم النقديــة القائمــة املق ّومــة بالعمــات األجنبيــة وتعديــل ســعر حتويلهــا فــي نهايــة الســنة مقابــل التغيــر
بنســبة  %2فــي أســعار العمــات األجنبيــة .إن الرقــم املوجــب أدنــاه يشــير الــى الزيــادة فــي ربــح الســنة فــي حــن أن الرقــم الســالب يشــير الــى النقــص فــي ربــح
الســنة .ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى .تبقــى كافــة التغيــرات األخــرى ثابتــة .لــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي الطــرق احملاســبية
واالفتراضــات املســتخدمة فــي إعــداد حتليــل احلساســية.

نتائج السنة

%2+

%2+

%2-

%2-

تأثير
 31ديسمبر

تأثير
 31ديسمبر

تأثير
 31ديسمبر

تأثير
 31ديسمبر

2016

2015

2016

2015

د.ك
153,673

د.ك
138,783

د.ك
)(153,673

د.ك
()138,783

تتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العمــات االجنبيــة خــال الســنة بنــاء علــى حجــم وطبيعــة املعامــات  ،ولكــن ميكــن اعتبــار التحليــل املوضــح اعــاه علــى
أنــه ميثــل مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر العملــة االجنبيــة .
ب) مخاطر معدالت أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى األربــاح املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات
املاليــة .ان املجموعــة معرضــه ملخاطــر اســعار الفائــدة بالنســبة الــى القــروض البنكيــة.
اجلــدول التالــي يوضــح درجــات احلساســية علــى نتائــج الســنة بنــاء علــى تغيــرات معقولــة فــي معــدالت أســعار الفائــدة  ،تتــراوح بــن  100 +نقطــه
أساســية ( )%1و  100 -نقطــه أساســية ( : 2015( )%1تتــراوح بــن  100 +نقطــه أساســية ( )%1و –  100نقطــه اساســية ( ))%1وبأثــر رجعــي مــن بدايــة
الســنة  .متــت عمليــة االحتســاب بنــاء علــى األدوات املاليــة للمجموعــة احملتفــظ بهــا فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن كافــة
املتغيــرات األخــرى بقيــت ثابتــة  .لــم يكــن هنالــك أي تغييــر خــال الســنة فــي الطــرق واالفتراضــات املســتخدمة فــي اعــداد حتليــل احلساســية .
 31ديسمبر 2016

نتائج السنة

 31ديسمبر 2015

1% +

1% -

1% +

1% -

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

399,672

)(399,672

359,925

()359,925

ج) املخاطر السعرية
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار األســهم  ،خاصــة املتعلقــة باســتثماراتها فــي مســاهمات امللكيــة .يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي مســاهمات امللكيــة
كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع.
والدارة املخاطــر الناجتــة عــن التقلبــات الســعرية الســتثماراتها فــي األوراق املاليــة تقــوم املجموعــة بتنويــع محافظهــا االســتثمارية .وتتــم عمليــة
التنويــع تلــك ،بنــاء علــى حــدود موضوعــة مــن قبــل املجموعــة.
يوضــح اجلــدول التالــي درجــات احلساســية التــي مت حتديدهــا علــى أســاس مخاطــر ألســعار تلــك األوراق املاليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر .لــم يحــدث
خــال الســنة تغييــر علــى الطــرق والفرضيــات املســتخدمة فــي إعــداد حتليــل احلساســية.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .25تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر
 25.1تابع  /مخاطر السوق
ج) تابع  /املخاطر السعرية
اذا تغيــرت أســعار األوراق املاليــة بنســبة  )10% : 2015 ( %10بالزيــادة  /النقصــان فــان تأثيــر تلــك التغيــرات علــى حقــوق امللكيـ ــة ســيكون كمــا يلــي  ،ال
يوجــد تأثيــر جوهــري علــى نتائــج الســنة :
حقوق امللكية

 31ديسمبر 2016

موجودات مالية متاحه للبيع

د.ك

57,260±

 31ديسمبر 2015

د.ك

90,091±

 25.2مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي تلــك املخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات املاليــة الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك
خســارة الطــرف اآلخــر .ان سياســة املجموعــة جتــاه تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان تتطلــب مراقبــة تلــك املخاطــر بشــكل دائــم .كمــا حتــاول املجموعــة عــدم
تركيــز تلــك املخاطــر علــى أفــراد أو مجموعــة عمــاء فــي مناطــق محــددة أو مــن خــال تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة.
ان مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان محــدود باملبالــغ املدرجــة ضمــن األصــول املاليــة كمــا فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي املجمــع وامللخصــة علــى
النحــو التالــي:
كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2016إن احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان لطــرف منفــرد بلــغ  3,908,597د.ك ( 3,933,428 : 2015د.ك) ،إن ذلــك
املبلــغ مضمــون مقابــل عقــار إســتثماري مســجل بإســم املجموعــة.
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016

االرصدة لدى البنوك (ايضاح )11
مدينون وموجودات أخرى (إيضاح )12
موجودات مالية متاحة للبيع (ايضاح )13

د.ك

2015

د.ك

4,108,112

4,301,369

7,051,473

4,786,846

3,520,736

4,138,222

14,680,321

13,226,437

تعتبــر ادارة املجموعــة االصــول املاليــة اعــاه والتــي لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات املاليــة
حتــت املراجعــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة .
إن مخاطــر اإلئتمــان اخلاصــة باألرصــدة لــدى البنــوك تعتبــر غيــر هامــة نظــرا ألن األطــراف املعنيــة تعتبــر مؤسســات ماليــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة.
ان املعلومــات املتعلقــة بتمركــز األصــول مذكــورة فــي ايضــاح . 24.3
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .25تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر
 25.3تركز املوجودات املالية
إن توزيع املوجودات املالية حسب القطاع اجلغرافي هو كما يلي:
دول مجلس
التعاون
اخلليجي
د.ك
 31ديسمبر 2016
2,000,002
النقد واالرصدة لدى البنوك (إيضاح )11
7,039,779
ذمم مدينة وموجودات أخرى (إيضاح )12
موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح )13
9,039,781

الواليات
املتحدة الشركة
األمريكية
د.ك

أوروبا
د.ك

املجموع
د.ك

2,028,693

83,672

4,112,367

11,647

47

7,051,473

3,520,736

-

3,520,736

5,561,076

83,719

14,684,576

 31ديسمبر 2015

النقد واالرصدة لدى البنوك (إيضاح )11
ذمم مدينة وموجودات أخرى (إيضاح )12
اصول مالية متاحة للبيع (إيضاح )13

1,898,092

1,323,261

1,080,016

4,301,369

4,604,772

1,129

180,945

4,786,846

-

4,138,222

-

4,138,222

6,502,864

5,462,612

1,260,961

13,226,437

 25.4مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها .وللحــد مــن تلــك املخاطــر ،قامــت
إدارة الشــركة األم بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة موجوداتهــا بعــد األخــذ بعــن االعتبــار الســيولة ومراقبــة تلــك الســيولة علــى أســاس دوري.
يلخص اجلدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات املالية للمجموعة استناد ًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير املخصومة.
إن قائمــة الســيولة للمطلوبــات املاليــة تعكــس التدفقــات النقديــة املتوقعــة التــي تتضمــن مدفوعــات الفوائــد املســتقبلية علــى مــدى أعمــار هــذه املطلوبات
املاليــة .إن قائمــة الســيولة للمطلوبــات املاليــة هــي كمــا يلــي:
اكثر من
12 – 3
3-1
حتى شهر واحد
 31ديسمبر 2016
املجموع
ً
ا
شهر
أشهر
سنة
املطلوبات املالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

 31ديسمبر 2015

املطلوبات املالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

2,190,220

1,864,891

729,840

511,708

5,296,659

-

538,652

10,408,020

35,950,810

46,897,482

2,190,220

2,403,543

11,137,860

36,462,518

52,194,141

3-1

12 – 3

أكثر من
سنة
د.ك

حتى شهر واحد
د.ك

أشهر
د.ك

شهر ًا
د.ك

املجموع
د.ك

2,861,098

157,040

707,227

624,454

4,349,819

-

427,411

1,282,232

39,001,848

40,711,491

2,861,098

584,451

1,989,459

39,626,302

45,061,310

يلخــص اجلــدول التالــي قائمــة اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة .باســتثناء االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية،
فقــد مت حتديــد اســتحقاقات املوجــودات واملطلوبــات علــى أســاس الفتــرة املتبقيــة مــن تاريــخ التقاريــر املاليــة إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي .إن قائمــة
ـتنادا إلــى تواريــخ اإلنهــاء املخطــط لهــا مــن قبــل اإلدارة.
االســتحقاق الســتثمارات املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية تتحــدد اسـ ً
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .25تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر
 25.4تابع  /مخاطر السيولة
إن قائمة استحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية في  31ديسمبر  2016هي كما يلي :
حتى شهر
واحد
املوجودات
النقد واالرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات
املطلوبات
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض بنكية
صافي فجوة السيولة

د.ك

3-1

12 – 3

أكثر من

أشهر
د.ك

شهر ًا
د.ك

سنة
د.ك

املجموع
د.ك

4,112,367

-

-

-

4,112,367

628,006

5,988

6,828,122

-

7,462,116

-

-

-

7,759,189

7,759,189

-

-

-

56,876,218

56,876,218

-

-

-

27,677,215

27,677,215

-

-

-

26,601

26,601

4,740,373

5,988

6,828,122

92,339,223

103,913,706

2,511,047

1,864,891

729,840

511,708

5,617,486

-

-

8,787,962

31,179,197

39,967,159

2,511,047

1,864,891

9,517,802

31,690,905

45,584,645

2,229,326

()1,858,903

()2,689,680

60,648,318

58,329,061

إن قائمة استحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية في  31ديسمبر  2015هي كما يلي :
حتى شهر
واحد
املوجودات
النقد واالرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات
املطلوبات
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض بنكية
صافي فجوة السيولة

د.ك

3-1

12 – 3

أكثر من

أشهر
د.ك

شهر ًا
د.ك

سنة
د.ك

املجموع
د.ك

4,302,639

-

-

-

4,302,639

924,716

5,837

4,181,615

-

5,112,168

-

-

-

7,910,671

7,910,671

-

-

-

52,446,830

52,446,830

-

-

-

27,788,018

27,788,018

-

-

-

59,139

59,139

5,227,355

5,837

4,181,615

88,204,658

97,619,465

3,149,883

157,040

707,227

624,454

4,638,604

-

-

-

35,992,467

35,992,467

3,149,883

157,040

707,227

36,616,921

40,631,071

2,077,472

)(151,203

3,474,388

51,587,737

56,988,394
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .26قياس القيمة العادلة
 26.1التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع اصــل او دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بــن املشــاركني فــي الســوق بتاريــخ
القيــاس.
ان االصــول واخلصــوم املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان املركــز املالــي يتــم تصنيفهــا الــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلة.
يتــم حتديــد املســتويات الثــاث بنــاء علــى قابليــة املالحظــة للمدخــات الهامــة للقيــاس وذلــك علــى النحــو التالــي:
 مستوى  :1اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة. مستوى  :2معطيــات غيــر االســعار املدرجــة املتضمنــة فــي مســتوى  1والتــي ميكــن تتبعهــا لألصــول واخلصــوم ســواء بصورة مباشــرة (كاالســعار)او بصــورة غيــر مباشــرة (معطيــات متعلقة باألســعار) .
 مستوى  :3معطيات االصول واخلصوم املالية التي ال تستند الى معلومات سوقية ميكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة). 26.2قياس القيمة العادلة لالدوات املالية
ان القيمة املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة الواردة في بيان املركز املالي املجمع ميكن ان تصنف على النحو التالي :
 31ديسمبر
 31ديسمبر
أصول مالية
2016

قروض ومدينون بالتكلفة املطفأة:
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة:
موجودات مالية متاحة للبيع
مطلوبات مالية :
مطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة:
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

د.ك

4,112,367

7,051,473

2015

د.ك

4,302,639

4,786,846

572,604

990,906

11,736,444

10,080,391

5,296,659

4,349,819

39,967,159

35,992,467

45,263,818

40,342,286

تعتبر االدارة املبالغ املدرجة للقروض واملدينون واخلصوم املالية والتي هي بالتكلفة املطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة.
يتم حتديد املستوى الذي يتم فيه تصنيف املوجودات أو املطلوبات املالية بناء على أدنى مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.
ان القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع باســتثناء بعــض االســتثمارات املدرجــة بالتكلفــة ناقــص انخفــاض القيمــة يتــم تصنيفهــا ضمــن
املســتوى الثالــث.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .26تابع  /قياس القيمة العادلة
 26.2تابع  /قياس القيمة العادلة لالدوات املالية
مستوى  : 3قياسات القيمة العادلة
ان اصــول وخصــوم املجموعــة املاليــة املصنفــة ضمــن املســتوى  3تعتمــد علــى تقنيــات تقييــم تســتند الــى معطيــات هامــة ال تعتمــد علــى بيانــات ســوقية
قابلــة للمراقبــة  .كمــا ان االدوات املاليــة ضمــن هــذا املســتوى ميكــن تســويتها مــن بدايــة الســنة املاليــة الــى نهايتهــا كمــا يلــي:

الرصيد االفتتاحي
مشتريات  /محول من
مبيعات  /محول الى
ارباح او خسائر مسجلة في:
بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ايرادات شاملة اخرىالرصيد النهائي

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

د.ك

د.ك

990,906

9,400,150

-

3,147,706

-

)(11,165,953

-

2,250,018

)(418,302

()2,641,015

572,604

990,906

يقــوم الفريــق املالــي للمجموعــة باجــراء عمليــات تقييــم للبنــود املاليــة الغــراض التقاريــر املاليــة ،مبــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى  3وذلــك
بالتشــاور مــع أخصائــي تقييــم طــرف ثالــث للتقييمــات املعقــدة  ،حيثمــا لــزم الشــركة األمــر .يتــم اختيــار تقنيــات التقييــم بنــاء علــى خصائــص كل اداة
ماليــة بهــدف زيــادة االســتفادة مــن املعلومــات الســوقية.
ان تقنيات التقييم املستخدمة لالدوات املصنفة ضمن املستوى  3مبينة ادناه:
موجودات مالية متاحة للبيع :
ان القيمــة العادلــة لــادوات املاليــة غيــر املتاجــر بهــا فــي ســوق نشــط (مثــل االوراق املاليــة األجنبيــة غيــر املســعرة) يتــم حتديدهــا باســتخدام تقنيــات
التقييــم .كمــا ان القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي االوراق املاليــة غيــر املســعرة هــي تقريبــا اجمالــي القيمــة املقــدرة لالســتثمارات املعنيــة كمــا لــو مت
حتقيقهــا بتاريــخ بيــان املركــز املالــي.
عنــد حتديــد القيمــة العادلــة لتلــك االســتتثمارات ،يقــوم مــدراء االســتثمار باســتخدام طــرق متنوعــة والقيــام بافتراضــات مبنيــة علــى احــوال الســوق
املوجــودة بتاريــخ كل مركــز مالــي .كمــا قــام مــدراء االســتثمار باســتخدام تقنيــات كتحليــل التدفــق النقــدي املخصــوم واســعار املعامــات االخيــرة
ومضاعفــات الســوق لتحديــد القيمــة العادلــة.
ان األربــاح او اخلســائر املســجلة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع للســنة مدرجــة ضمــن ربــح أو خســارة مــن بيــع موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع
وخســارة مــن انخفــاض قيمــة موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع.
ان تغييــر املدخــات لتقييمــات املســتوى  3الــى افتراضــات بديلــة محتملــة ومعقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر املبالــغ املســجلة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر
املجمــع او اجمالــي االصــول او اجمالــي اخلصــوم او اجمالــي حقــوق امللكيــة.
ان التأثيــر علــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وبيــان األربــاح أو اخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع ســيكون غيــر مــادي اذا كان التغيــر فــي
املخاطــر ذات الصلــة املســتخدم لتقديــر القيمــة العادلــة الســتثمارات املســتوى  3بنســبة .%5
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .26تابع  /قياس القيمة العادلة
 26.3قياس القيمة العادلة لالصول غير املالية
يبــن اجلــدول التالــي املســتويات ضمــن التسلســل الهرمــي للموجــودات غيــر املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس متكــرر كمــا فــي  31ديســمبر
 2016و  31ديســمبر :2015
املجموع
مستوى 3
مستوى 2
مستوى 1
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 31ديسمبر 2016
عقارات استثمارية:
8,500,000
8,500,000
مبنى في الكويت23,143,195
23,143,195
مبانى في دول اخلليج االخرى25,233,023
25,233,023
اراضي في دول اخلليج االخرى-

 31ديسمبر
عقارات استثمارية:
مبنى في الكويتمبانى في دول اخلليج االخرى-اراضي في دول اخلليج االخرى

-

56,876,218

56,876,218

2015

-

-

8,500,000

8,500,000

-

-

19,924,136

19,924,136

-

-

24,022,694

24,022,694

-

-

52,446,830

52,446,830

مت حتديــد القيمــة العادلــة جلميــع العقــارات االســتثمارية بنــاء علــى تقييمــات مت احلصــول عليهــا مــن مقيمــن مســتقلني لــكل عقــار اســتثماري،
متخصصــن فــي تقييــم هــذه االنــواع مــن العقــارات االســتثمارية .كمــا يتــم تطويــر املدخــات الهامــة واالفتراضــات بالتشــاور الوثيــق مــع االدارة .كمــا فــي
 31ديســمبر  2016و  ، 2015والغــراض التقييــم ،اختــارت املجموعــة القيمــة االدنــى للتقييمــن و الــذي مت احلصــول عليهمــا لــكل عقــار اســتثماري.
مبانى في الكويت ودول اخلليج االخرى
مت حتديــد القيمــة العادلــة للمبانــي فــي الكويــت ودول اخلليــج االخــرى بنــاءا علــى القيمــة األدنــى مــن تقييمــن ،أحدهمــا بنــك محلي بالنســبة للعقارات
احملليــة ،والتــي مت احلصــول عليهــا مــن قبــل مقيــم مســتقل والــذي قــام بتقييــم العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقــة العائــد والتــي تقــوم برســملة
ايــراد االيجــار الشــهري املتوقــع  ،صافــي مــن تكلفــة التشــغيل املتوقعــة باســتخدام معــدل خصــم نــاجت مــن الســوق .عنــد اختــاف القيمــة احلقيقيــة اليــراد
اإليجــار عــن القيمــة املتوقعــة  ،يتــم عمــل تعديــات اليــراد االيجــار املتوقــع .عنــد اســتخدام طريقــة االيجــار املتوقــع  ،يتــم ادراج تعديــات لعوامــل محــددة
مثــل معــدل االشــغال  ،شــروط عقــد االيجــار احلالــي  ،توقعــات االيجــار مــن عقــود االيجــار املســتقبلية واملســاحات املؤجــرة غيــر املرخصــة.
أراضي في دول اخلليج األخرى
مت حتديــد القيمــة العادلــة لألراضــي فــي دول اخلليــج األخــرى بنــاءا علــى القيمــة األدنــى مــن تقييمــن والتــي مت احلصــول عليهــا مــن مقيــم مســتقل
باســتخدام نهــج مقارنــة الســوق والتــي تعكــس اســعار ميكــن تتبعهــا ملعامــات ســوقية حديثــة لعقــارات شــبيهة وتتضمــن تعديــات لعوامــل محــددة لــارض
موضــوع البحــث ،مبــا فــي ذلــك حجــم القطعــة ،املوقــع  ،واالســتخدام احلالــي.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .26تابع  /قياس القيمة العادلة
 26.3تابع  /قياس القيمة العادلة لالصول غير املالية
معلومات اضافية بخصوص قياسات القيمة العادلة للمستوى  3مبينة في اجلدول ادناه:

البيان

تقنية التقييم

مباني في الكويت ودول
اخلليج األخرى

طريقة العائد من
اإليجار املتوقع

اراضي في دول اخلليج
األخرى

طريقة املقارنة
السوقية

مدخالت هامة
غير مرصودة
معدل اإليجار
اإلقتصادي
الشهري
سعر السوق املقدر
(للقدم املربع)

نطاق املدخالت غير املرصودة

عالقة املدخالت غير املرصودة
بالنسبة للقيمة العادلة

 11,133د.ك – 62,623
د.ك ( 44,855 :2015د.ك –
 56,931د.ك)

كلما زاد اإليجار زادت القيمة
العادلة وبالعكس

 47د.ك –  198د.ك (:2015
 73د.ك –  139د.ك)

كلما زاد سعر املتر املربع زادت
القيمة العادلة

املستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة :
عنــد قيــاس العقــارات االســتثمارية املصنفــة فــي املســتوى الثالــث ،تقــوم املجموعــة باســتخدام مدخــات تقنيــات التقييــم التــي ال تســتند الــى بيانــات
ســوقية مرصــودة .كمــا يتــم تســوية العقــارات االســتثمارية ضمــن هــذا املســتوى مــن االرصــدة االفتتاحيــة الــى االرصــدة اخلتاميــة علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر
2016

الرصيد االفتتاحي
اضافات
استبعادات قيمة البيع
األرباح أو اخلسائر املسجلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من :
بيع عقارات استثماريةالتغيرات في القيمة العادلةفروقات حتويل مسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى
الرصيد النهائي

 31ديسمبر
2015

د.ك

د.ك

52,446,830

59,071,466

4,081,669

1,488,153

-

()9,789,547

-

2,142,504

)(34,373

)(1,521,855

382,092

1,056,109

56,876,218

52,446,830
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .27إدارة رأس المال
إن هــدف املجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس املــال هــو ضمــان احملافظــة علــى معــدالت رأس املــال اجليــدة لدعــم األعمــال التــي تقــوم بهــا وحتقيــق أعلــى
قيمــة للمســاهم.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة وســمات املخاطــر للموجــودات األساســية.
للمحافظــة علــى هيــكل رأس املــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم املجموعــة بتعديــل مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى املســاهمني أو إعــادة شــراء أســهم اخلزينــة أو
إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع موجــودات لتخفيــض املديونيــة.
تراقــب املجموعــة رأس املــال باســتخدام معــدل اإلقــراض وهــو صافــي الديــن مقســوم علــى إجمالــي رأس املــال زائــد ًا صافــي الديــنُ .تــدرج املجموعــة
القــروض البنكيــة ناقص ـ ًا النقــد واالرصــدة لــدى البنــوك ضمــن صافــي الديــن .يتضمــن رأس املــال حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبالكــي الشــركة األم.
 31ديسمبر
2016

قروض بنكية
ناقصاً :النقد واالرصدة لدى البنوك
صافي املديونية
حقوق امللكية
إجمالي رأس املال

 31ديسمبر
2015

د.ك

د.ك

39,967,159

35,992,467

)(4,112,367

)(4,302,639

35,854,792

31,689,828

58,329,061

56,988,394

94,183,853

88,678,222

ومتاشــيا مــع اجلهــات األخــرى فــي نفــس القطــاع ،تقــوم املجموعــة مبراقبــة رأس املــال علــى أســاس معــدل اإلقــراض .إن سياســة املجموعــة هــي احملافظــة
علــى معــدل إقــراض ضمــن حــدود .%60
مت احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي الدين على إجمالي رأس املال كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016

صافي الدين
إجمالي رأس املال
معدل اإلقراض
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د.ك

د.ك

35,854,792

31,689,828

94,183,853

88,678,222
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