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شركة إنجازات للتنمية العقارية
حضرات السادة مساهمي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نيابة عن إخواين أعضاء جملس االدارة واجلهاز التنفيذي للشركة وباألصالة عن

إلستثمارها يف مشاريع جديده يف فرنسا و اململكة املتحدة مما أدى إىل

نفسي ،يسعدين أن اتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان على مشاركتكم كما

إرتفاع إجمايل القروض البنكية من  41مليون د.ك يف  2013إىل  45مليون د.ك

يسرين أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة اجنازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع

يف  2014أي بواقع إرتفاع  ،10%يف املقابل إرتفعت أصول الشركة من  99مليون

وبياناتها املالية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2014

د.ك إىل  105مليون د.ك اي بواقع  ، 6%و استطاعت الشركة من زيادة حقوق

يف أعقاب إعادة الهيكلة التي تبنتها الشركة على مدار السنوات املاضية؛ فقد

املساهمني إىل  56مليون د.ك يف عام  2014مقارنة مع  53مليون د.ك عام
ً
أصوال إسرتاتيجية وذلك لتعزيز
 ،2013فقد قمنا هذا العام بالرتكيز على تطوير

الربحية ومتابعة منوها وجناحاتها التي عهدناها سابقًا .وقد أتت هذه النتائج

اإليرادات التشغيلية للشركة.

اإليجابية بفضل ثقتكم ودعمكم وصربكم وخصوصًا بعد ماقامت إدارة الشركة

إن اإلداء املايل للشركة كان إيجابيًا فقد بلغ جممل إيرادات الشركة  6.3مليون

بإستكمال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة حيث إتخذت القرارات احلكيمة التي نفذت

د.ك يف نهاية  2014مقارنة مع  6.4مليون د.ك كما هي يف عام  2013والذي

خالل األعوام السابقة يف األداء التشغيلي واملايل للشركة وبالتايل إنعكست

يتضمن بند غري إعتيادي بحدود  50%من اإليرادات حيث يتمثل يف بعض

إيجابيًا على حقوق املساهمني وذلك بالرغم من الظروف العربية والعاملية

التخارجات مع أحد البنوك ،بينما إنخفضت املصاريف و تكاليف التشغيل األخرى

احمليطة وما رافقتها من حتديات التي تواجه إقتصادات املنطقة .وباشرت

و اخملصصات من  5.7مليون د.ك يف عام  2013إىل  4.8مليون د.ك يف عام

شركة اجنازات سياستها االسرتاتيجية املعتمدة على تنمية االستثمار يف

 2014أي بإنخفاض بلغ  16 %مما نتج عنه إرتفاع صايف الربح للشركة إىل 1.5

األصول املدرة للدخل من خالل تطوير عدة أراضي مملوكة للشركة و حتويلها

مليون د.ك يف عام  2014مقارنة ب 728ألف د.ك عام  2013أي بإرتفاع ،106%

من أصول غري مدرة ألصول ذات عوائد جمزية و متنامية.

إن رؤيتنا املستقبلية لألعوام القادمة إيجابيه بشكل عام ،مدعومة بسياستنا

حيث مت يف عام  2014اجناز مشروع "اليال السكني" (ALYAL

اإلستثمارية املتوازنة على صعيد االستثمار العقاري اجلغرايف والنوعي من

 )RESIDENCEمبملكة البحرين والذي مت بالتحالف بني الشركة وأحد

أجل حتقيق أفضل العوائد بأقل اخملاطر املمكنة.

شركائها االسرتاجتيني يف أغسطس من عام  ،2014هذا باإلضافة إىل االنتهاء

السادة و السيدات مساهمي شركة إجنازات:

من تطوير و تأجري خمازن يف مشروع مرسى البحرين االستثماري ،اما يف دولة

أود يف اخلتام أن أتقدم ألعضاء جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية واإلدارة

االمارات العربية املتحدة فقد مت البدء باستخراج الرتاخيص املطلوبة لتطوير

التنفيذية وجلميع العاملني بالشركة بالشكر اجلزيل على مشاركتهم الفاعلة

مشروع سكن العمال مبنطقة "جبل علي" كذلك إعداد التصاميم الهندسية

وجهودهم امللموسة .كما أتقدم بإسمي وبإسم أعضاء جملس اإلدارة و كافة

والدراسات املالية اخلاصة بتطوير برج سكني و جتاري يقع يف أحد األراضي

العاملني يف الشركة بجزيل الشكر و عظيم االمتنان ملساهمينا الكرام على

اململوكة للشركة مبنطقة اجلداف ،كما مت االستثمار يف مشروع إعادة تطوير و

ثقتكم الغالية و دعمكم املتواصل األمر الذي يحفزنا و يدفعنا دائما لتقدمي

حتديث وحدات سكنيه يف قلب العاصمة الفرنسية باريس بهدف بيعه بعد إعادة

املزيد من االجنازات املميزة.

متكنت الشركة خالل عام  2014من إطفاء كامل خسائرها املرحلة والعودة إىل

التطوير.
ومن منطلق سياسة الشركة الرامية للتوسع وخلق فرص استثمارية يف أسواق

والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته،،،

عاملية ،استطاعت الشركة دخول السوق األملاين عرب مشروع إستحواذها مع
شركاء آخرين على مبنى مكاتب مبنطقة "دويبسربغ" ،وهو مبنى مؤجر بالكامل
بعقود طويلة األمد لشركة عاملية ،لينضم املشروع إىل قائمة أصول الشركة
املدرة للدخل.
ويف إطار اسرتاجتية التوسع لدى الشركه فقد مت إقرتاض حوايل  4مليون د.ك

فيصل فهد الشايع
رئيس جملس اإلدارة
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مشاريع الشركة
املقـدمــة
استكماال ملسرية النجاح والعمل الــدؤوب  ،واصلت شركة اجنــازات تطوير عملياتها التشغيلية طبقا السرتاتيجية تعتمد
على االستثمار يف األصول املربحة واملدرة للدخل  ،باإلضافة إىل حتويل االصول الغري مدرة للدخل إىل أصول تشغيلية
مدرة للدخل .كذلك حرصت الشركة على اضفاء مميزات مبتكرة لألصول القائمة مما يعزز من قيمتها .واستطاعت الشركة
تبوء الريادة يف سوق العقار االستثماري  ،كما حرصت الشركة على اإلستمرار يف تطبيق إسرتاتيجيتها التوسعية التي تهدف
من خاللها االنفتاح على أسواق جديدة إقليميا وعامليا  ،خاصة االسواق الواعدة والنامية والتي بدأت تتعافى بعد تداعيات
األزمة االقتصادية  .وبذلك احرزت الشركة عالمات فارقة جنحت من خاللها يف الوصول للتوازن املنشود بني املشاريع املدرة
للدخل و مشاريع التطوير واملتاجرة باألراضي ذات املواقع االسرتاتيجية .
حيث يتجلى ذلك يف مشاريع الشركة اإلستثمارية والتطويرية على املستويات كافة احمللية واإلقليمية والعاملية ،نتناولها
بالتفصيل يف األقسام التالية .

الصعيد احمللي
بالرغم من انفراد سوق الكويت بأصل واحد مدر للدخل من إجمايل قائمة أصول الشركة التشغيلية  ،إال أن شركة إجنازات تسعى
باستمرار إىل االستثمار يف السوق احمللي  .حيث تضمنت سياسة الشركة املستقبلية ،باإلضافة إىل جمموعة اخلدمات
العقارية التي توفرها الشركة والتي تشمل خدمات البيع واملتاجرة يف األراضي وتطويرها وإدارة املشاريع تعمل الشركة
جاهدة على تعزيز تواجدها يف السوق احمللي.

مبنى الضجيج
ً
فضال عما يسهم به
يقع مبنى الضجيج يف منطقة الفروانية وقد مت شراؤه ليشكل أحد روافد الدخل املنتظم لشركة إجنازات،
من تعزيز إسرتاتيجية الشركة الرامية إىل التوسع حمليًا السيما يف املشاريع ذات العوائد املنتظمة .وتبلغ املساحة املؤجرة
فيه حاليًا حوايل  10,634مرت مربع ،وهو مستغل بالكامل من خالل عقود حكومية طويلة األجل.
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دول مجلس التعاون الخليجي
متاشيًا مع إسرتاتيجية الشركة الرامية إىل حتقيق التنوع على املستوى اجلغرايف والنوعي .إمتدت أنشطة
الشركة إىل عدد من الــدول اخلليجية اجملــاورة والتي شملت حتى اآلن مملكة البحرين وقطر واإلمــارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ،حيث متثل ذلك يف االستثمار يف فرص عقارية جمدية تضمن
خلق قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

مملكة البحرين
ظهرت بوادر االستقرار يف مملكة البحرين وبدأت األمور تسري على سابق عهدها .واستطاعت اململكة املضي
قدمًا بخطتها اإلقتصادية من خالل العمل على الطرق الرئيسية وأعمال البنية التحتية وذلك ينعكس موجبًا
على البيئة اإلستثمارية وباألخص يف القطاع العقاري .أما على صعيد أصول الشركة ،متكنت الشركة من
جتاوز كافة املعوقات ومت تأجري كل املشاريع بأسعار تنافسية.

شركة الداو العقارية
مت تأسيس شركة الــداو العقارية يف عام
 1999كشركة بحرينية مملوكة بالكامل
لشركة إجنـــازات ،وذلــك بهدف االستثمار
والتطوير واملتاجرة يف القطاع العقاري
يف مملكة البحرين .وقد حققت الشركة
منذ تأسيسها نتائج طيبة عــر عــدد من
صفقات البيع والــشــراء .كما عــززت قائمة
أصولها املــدرة للدخل عن طريق إقامة
مشروع خمــازن ومستودعات يف مشروع
مــرســى الــبــحــريــن اإلســتــثــمــاري .وال تــزال
الــشــركــة متتلك عــدة أراضـــي يف مواقع
متميزة مثل السيف ورأس زويد.
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شركة فريست العقارية
قامت شركة إجنــازات للتنمية العقارية يف عام  2002بتأسيس شركة فريست العقارية يف مملكة البحرين
وبحصص متساوية مع شريك بحريني ذو خربة عريقة يف قطاعي اإلنشاء والعقار وذلك بغرض بناء وتطوير
اجملمعات السكنية .ويف عام  2005مت إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأسمالها إىل  30مليون دينار بحريني
وذلك بإضافة بعض األصــول اجلديدة إليها وإتاحة الفرصة لدخول مساهمني جدد .وقد واصلت شركة
فريست العقارية احملافظة على جودة وأداء أصولها احلالية املدرة للدخل والتي تتمتع بنسبة إشغال
عالية ،إىل جانب مواصلة اإلستثمار يف مشاريع مستقبلية واعدة مستفيدة مما حتتفظ به من أراضي وأصول
قابلة للتطوير يف مواقع متميزة ذات بعد اسرتاتيجي ،حيث مت اإلنتهاء من تشييد مبنى السيف السكني ( اليال
رزيدنس) يف الربع الثالث من عام  2014وتأجريه.كما تقوم الشركة حاليًا بإعداد الدراسات إلقامة مشروع سكني
آخر على إحدى األراضي اململوكة للشركة يف منطقة السيف.
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اإلمارات العربية المتحدة
تعد دولة اإلمارات من أكرث األسواق اإلقليمية الواعدة مبستقبل زاهر خاص ًة بعد حصول إمارة دبي على شرف
تنظيم احلدث العاملي "اكسبو  ، "2020مما يبشر مبزيد من فرص االستثمار والتطوير العقاري .ويفتح العديد
من اآلفاق لصفقات تعود بالنفع واالزدهــار على املنطقة بأكملها  ،ومن منطلق اسرتاتيجية تنويع مصادر
الدخل وتوزيع اخملاطر التي تتبناها الشركة  ،بادرت الشركة منذ دخولها السوق اإلماراتي يف عام  2005إىل
متلك العديد من األراضي واملشاريع يف مناطق خمتلفة بإمارة دبي ،أم القيوين وأبوظبي .

جممع دبي لالستثمار

“”DUNE VILLAGE

قامت شركة اجنازات يف مايو  2013بشراء مبنى سكني يف قرية ديونز السكنية يف جممع دبي لإلستثمار،
ويتكون املبنى من  52شقة سكنية ويغطي مساحة  54,528قدم مربع .كما قامت الشركة يف شهر ديسمرب
من نفس العام بشراء املبنى الثاين يف ذات القرية الذي يتكون أيضًا من  52شقة ويغطي مساحة 53,770
قدم مربع ،كما جتدر اإلشارة إىل أن املشروعني مؤجرين بالكامل.

8
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مشروع دانة أبوظبي
قــامــت الــشــركــة يف يوليو مــن عــام 2007
بتملك أرض يف إمارة أبو ظبي على شارع
الــشــيــخ زاي ــد بــن سعيد املــكــتــوم وطــريــق
املــطــار اجلــديــد .تقدر مساحة األرض بـ
 48,675قــدم مربع وتبلغ مساحة البناء
املــســمــوح بــهــا حوايل 251,382قــدم
مربع  ،وتنوي الشركة تطوير هــذه األرض
إىل جممع عــقــاري مــكــون مــن  17طابق
باإلضافة إىل بعض املساحات التجارية
ومن ثم تأجريه او بيعه عند إكتمال إجنازه.

مشروع اجلداف السكني
قامت الشركة يف أبريل من عام  2008بتملك أرض مبساحة  24,657قدم مربع يف منطقة اجلداف( التي تقع
بالقرب من منطقة األعمال التجارية ومطار دبي) .وتقوم الشركة حاليًا بإعداد الدراسات املالية والهندسية
الالزمة لتطوير مبنى سكني.

مشروع القوز السكني ()I
يقع مشروع القوز لسكن العمالة يف إمارة دبي على أرض تبلغ مساحتها  100,١٣٦قدم مربع ،ومبساحة
بناء إجمالية تبلغ حوايل  227,000قدم مربع .ويتكون املشروع من مبنيني لسكن العمال ،ويوفر  620غرفة
باإلضافة إىل مكاتب وحمالت جتارية .ومتتلك الشركة  %50مشاركة مع إحدى الشركات الكويتية.

مشروع القوز السكني ()II
قامت الشركة بتطوير مشروع القوز لسكن العمالة ( )IIعلى مساحة ارض تبلغ حوايل  50,0٥١قدم مربع ،يف
حني تبلغ املساحة اإلجمالية للبناء حوايل  ١٠٦,٧٥٩قدم مربع ،ويتكون املشروع من  310غرفة باإلضافة إىل
مكاتب وحمالت جتارية.

مشروع احمليصنة
يقع هذا املشروع يف منطقة احمليصنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويغطي مساحة تبلغ حوايل
 57,000قدم مربع ،حيث يتكون من طابقني ويحتوي على  397غرفة .وقد قامت الشركة بشراء هذا المشروع
باملناصفة مع شركة فريست العقارية مملكة البحرين.

 www.injazzat.comالتقرير السنوي 2014

9

شركة الربشاء العقارية

يقع مشروع الربشاء يف إمارة دبي  -مبنطقة الربشاء على أرض تبلغ مساحتها  34,675قدم مربع ومبساحة
بناء إجمالية حوايل  300,000قدم مربع ،ويتكون املشروع من  6طوابق مكتبية باإلضافة إىل طابق أرضي
جتاري وقد مت تأجري املشروع بالكامل  .علمًا بأن الشركة متتلك املشروع مع مستثمرين آخريني.

مشروع جبل علي ()I
قامت الشركة بتملك قطعة أرض مبساحة  20,000قدم مربع يف منطقة جبل علي الصناعية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وذلك بهدف تطويرها إىل مشروع سكن للعمال ،وقد قامت الشركة يف نهاية هذا
العام بالبدأ بتشييد املشروع الذي من املتوقع اإلنتهاء من تطويره يف عام  .2015وسيتكون املشروع من
مبنى سكن عمال أربعة طوابق باإلضافة إىل طابق أرضي ويوفر حوايل  ٢٤٨غرفة.

مشروع جبل علي ()II
قامت الشركة وباملشاركة مع مستثمرين اسرتاتيجيني وحمليني بتملك قطعتي أرض يف منطقة جبل علي -
دبي ،مبساحة إجمالية تبلغ  41,980قدم مربع ،وذلك من أجل تطويرها إىل مشروع سكن عمال مبساحة بناء
إجمالية تبلغ حوايل  176,888قدم مربع على أن يوفر املشروع حوايل  ٤٦٤غرفة.
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دولة قطر
انطلقت قطر مؤخرا لتنافس بقوة دول اجلوار عرب سياسة االنفتاح االقتصادي  ،مستغلة ثرواتها الطبيعية
من ثراء نفطي وبخاصة استخراج وتصدير الغاز الطبيعي املسال .فأعادت صياغة قوانينها االقتصادية
لتفتح اجملال للمستثمرين االجانب وتصبح واحدة من أهم األسواق النامية على الصعيدين العقاري واملايل،
وانطالقا من اسرتاتيجية االنتفاع بفرص االستثمار اإلقليمي  ،بادرت شركة اجنازات بشراء أرض جتارية يف
منطقة لوسيل مبساحة إجمالية تبلغ  5,846مرت مربع  ،كما شاركت بنسبة  %50مع شركة أخرى يف قطعة
أرض ثانية مبساحة  14,230مرت مربع مت شراؤها يف يناير  ،2006وأخرى ثالثة سكنية مبساحة تبلغ  4,744مرت
مربع مت شراؤها يف مارس  . 2008ولقد بيعت أرض لوسيل البالغ مساحتها  5,846مرت مربع خالل العام كما
بيعت إحدى األراضي اململوكة باملناصفة مع إحدى الشركات الكويتية والبالغ مساحتها 4,751مرت مربع .

المملكة العربية السعودية
يعترب السوق السعودي سوق واعد مفعم بالنمو املتسارع يف ظل تشريعات اقتصادية منظمة والتي بدأت
تنتهجها احلكومة هدفها تطوير كافة قطاعات اململكة واالرتقاء مبستوى أدائها  ،ومن منطلق سياسة
التوسع االقليمي قامت شركة اجنازات يف عام  2007مبشاركة أطراف آخرين يف شراء قطعة أرض متعددة
األغراض يف منطقة الدمام (الشرقية) والتي تعد من أكرث املناطق التي تشهد تطورا معماريا يف اململكة
مما يجعلها قبلة املستثمرين العقاريني وتبلغ مساحة األرض اإلجمالية  223,372مرت مربع  ،وقد مت تقسيم
األرض بهدف تطوير جزء منها وبيع اجلزء اآلخر  ،وبعد اإلنتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع يف عام
 ، 2011بيع عدد كبري من هذه األراضي ومت االحتفاظ مبا تبقى بهدف التطوير أو إعادة البيع .
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الصعيد العالمي
أما على الصعيد الدويل فقد تنوعت إستثمارات شركة إجنازات للتنمية العقارية يف عدد من الدول األوروبية وأمريكا
الشمالية وذلك إما باالستثمار املباشر يف أراض ومشاريع حتت التطوير أو يف االستثمار غري املباشر يف صناديق
عقارية  ،حيث عهدت بعملية إدارة هذه االستثمارات إىل شركاء ذوي خربة ودراية يف إدارة األصول العقارية.

فرنسا
صندوق ألفا لإلجارة

ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي للطاقة:

قامت الشركة باإلستثمار يف مبنى مكاتب يف جمهورية أملانيا اإلحتادية وبالتحديد يف مدينة دويسربغ
والتي تقع داخل حمافظة دوسيلدورف ،تعترب مدينة دويسربغ من املراكز املهمة يف جمال جتارة وإنتاج
الصلب يف العامل كما تتميز املدينة مبينائها النهري املسمى دويسبورت وهو األهم يف أوروبا واكربها.
ويتكون املبنى من  8أدوار باإلضافة إىل دورين سرداب ملواقف السيارات ومبساحة كلية تبلغ  20,245مرت مربع.
واملبنى مؤجر بالكامل لشركة هيتاشي للطاقة بعقد إيجار طويل املدى وبعوائد دورية ثابتة.
12
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الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون  ،399بارسيباين

قامت الشركة يف شهر ديسمرب  2013باإلستثمار يف مبنى مكاتب يف منطقة بارسيباين  -والية نيوجريسي
األمريكية ويغطي املبنى مساحة  206,115قدم مربع ،حيث أن املشروع مؤجر بالكامل بعقود طويلة األجل
وتعمل على خلق تدفقات نقدية مستقرة للشركة.

إلدرادو
قامت الشركة بتملك حصة رئيسية يف إحدى األراضي الواقعة يف والية تكساس مدينة ماكيني وذلك بغرض
تقسيمها وبيعها على مراحل .وتتميز األرض مبوقع اسرتاتيجي قريب من الطرق الرئيسية ويف منطقة حديثة
اإلنشاء ،وقد مت بيع معظم األراضي متاشيًا مع إسرتاتيجية االستثمار.

برستون كريك

قامت الشركة يف عام  2008بتطوير جممع جتاري الواقع يف والية تكساس  -مدينة بالنو وتأجرية بالكامل.
حيث يقع املشروع بني مدينتي بالنو وفريسكو.
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أمريكا الشمالية
كندا
حمفظة سكن الطالب
مدينة مونرتيـال كندا
قــامــت الــشــركــة يف شــهــر يــونــيــو 2013
بــاإلســتــثــمــار يف حمــفــظــة عــقــاريــة يف
مباين لسكن الطالب يف مدينة مونرتيـال
الــكــنــديــة وذلــــك بــاملــشــاركــة م ــع شــركــة
( )Beaumont Partnersالسويسرية
وحتتوي احملفظة حاليًا على مبنيان مت
حتويلهما إىل مباين لسكن الطالب كالها
يقع بالقرب من جامعة  McGillوجامعة
.Concordia

14
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أداء االقتصاد احمللي
مرت الكويت بحقبة مضطربة اقتصاديًا منذ أزمة العامل املالية
يف سبتمرب مــن عــام  ،2008انكمش بعدها االقــتــصــاد مقاسًا
بحجم الناجت احمللي اإلجــمــايل بنحو  %7.1-يف عــام 2009
وثم بنحو  %2.4-يف عام  .2010ثم تسببت أحداث الربيع العربي
بالتزامن مع فرض عقوبات غربية طالت إنتاج النفط اإليراين بدعم
كبري ألسعار النفط -عــاوة خماطر -مبا ساهم بشكل رئيسي
يف حتقيق االقتصاد احمللي معدالت منو مرتفعة بلغت نحو
 %10.2يف عام  2011ونحو  %8.3يف عام  2012ليعوض فاقد
سنتي ما بعد أزمة عام  .2008وبدأت بوادر لضعف سوق النفط
يف عام  ،2013وحقق االقتصاد معدل منو منخفض وبحدود
 %3بعد توقعات بنمو بحدود  ،%4.2ومن املتوقع منو االقتصاد
يف عام  2014بحدود  %2.2وهي أيضًا أدنى من توقعات سابقة
كانت بحدود  .%2.7وتتوقع وحدة املعلومات االقتصادية جمللة
اإليكونومست استمرار النمو الضعيف يف عام  2015كما يوضح
الشكل البياين رقم ( )1وبحدود  %2بسبب اإلضطراب الشديد الذي
أصاب سوق النفط مؤخرًا.
ويبدو أن الكويت سوف تضطر إىل التأقلم يف تغري جوهري حمتمل
يف سوق النفط ،بعودة تأثري عامل العرض على أسعاره بأكرب من
تأثري عامل الطلب ،وهي حقبة معاكسة متامًا ملا حدث يف سوق
النفط بدءًا من بداية األلفية الثالثة .فأسعار النفط حتى عام
 2013كانت يف تصاعد ،وحتى أثر أزمة عام  2008التي تسببت
بهبوط حاد ألسعار النفط ،كان أثرها السالب مؤقت عادت بعدها
األسعار إىل االرتفاع إىل معدالت فاقت مستويات ما قبل األزمة
كما هو واضح يف الشكل البياين رقم ( .)2ولكن عام  2014أعطى
إنــذارًا باحتمال حتول جوهري يف متغريات سوق النفط ،فرغم
أن معدل سعر برميل النفط مل ينخفض سوى بنحو  %9-مقارنة
مبعدل عام  ،2013إال أن الشكل البياين رقم ( )3يعرض التغري
الشهري يف تلك األسعار التي بلغت أدناها يف شهر ديسمرب وهو
السعر األســاس الذي سوف يبدأ فيه عام  2015وما بعد .ويؤكد
تاريخ أداء سوق النفط بأن ضعف األسعار يتبعه دائمًا ضغوط
على حجم اإلنتاج ،مما يرجح تأثر اإليرادات املالية العامة بشكل
مضاعف ،أي هبوط أسعار النفط ثم حماولة وقف ذلك الهبوط
بخفض اإلنتاج ،واملوازنة العامة يف الكويت الزالت تعتمد بنسبة
 %92يف متويلها على إيرادات النفط.
وعليه ،من املرجح أن يحدث تغيري جوهري يف بيئة األعمال مبا
سوف يؤثر على أداء الشركة ،من الصعب اجلزم باجتاهه ،ولكن
شركة إجنازات من الشركات امللتزمة جدًا بأغراضها ،فسوف تعمل
على قــراءة أثر تلك املتغريات على بيئة األعمال ،وسوف تعظم
إفادتها من اإليجابي ضمنها وحتصر أضــرار السلبي منها إىل
احلدود الدنيا.
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الشكل البياين رقم ()١

امل�صدر :بنك الكويت املركزي

الشكل البياين رقم ()2

امل�صدر� :شركة نفط الكويت ,وكالة االنباء الكويتية (كونا)

الشكل البياين رقم ()3

امل�صدر� :شركة نفط الكويت ,وكالة االنباء الكويتية (كونا)

ونتيجة مباشرة ملتغريات سوق النفط ،أصبح من الصعب اعتماد
املــســار الــتــاريــخــي للنفقات الــعــامــة يف املستقبل ،والشكل
البياين رقم ( ،)4يعرض النمو التاريخي للنفقات العامة الفعلية
للفرتة  2002/2001وحتى آخر املتوفر من احلساب اخلتامي
للسنة املالية  ،2014/2013وواضــح مدى توسع تلك السياسة
املالية .ورغم أن السنة املالية  2015/2014استمرت يف التوسع
ومبعدالت أعلى وبنمو يف االعتمادات بحدود  %10.5ليبلغ حجم
االعتمادات نحو  23.2مليار دينار كويتي ،إال أن ضعف سوق النفط
ودعــوات وقف الهدر ترجح أن يكون املستوى الفعلي للنفقات
العامة مبستوى نفقات السنة املالية  2014/2013أي بحدود
 18.9مليار دينار كويتي .وعليه ســوف تستمر املــوازنــة العامة
للسنة املالية احلالية بتحقيق فائض بحدود  7مليار دينار كويتي،
وللسنة املالية السادسة عشر على التوايل كما يف الشكل البياين
رقم ( ،)5ولكنها قد تكون السنة املالية األخرية التي حتقق فائضا،
ألنه معظمه قد يتحقق بسبب بلوغ مستويات األسعار فوق حاجز
الـ  100دوالر أمريكي خلمسة شهور منها ،وبلوغ مستويات اإلنتاج
أقصاها أو نحو  2.9مليون برميل يوميًا .وستبدأ املوازنة العامة
وهــي احمل ــرك األس ــاس للنشاط االقــتــصــادي احملــلــي حقبة
خمتلفة يف السنة املالية  2016/2015وما بعدها ،فالنفقات
العامة ســوف تتوقف عن النمو ،واإليـ ــرادات ســوف حتسب على
مستوى  60دوالر أمريكي لربميل النفط أو أقل ،وقد تلجأ احلكومة
لالقرتاض من االحتياطي العام أو االقرتاض التجاري وهو خطأ،
إذ من املفروض أال تتعدى النفقات حدود اإليــرادات النفطية أو
ترفع اإليرادات غري النفطية بحدود تغطية العجز.
وما سوف يحدث من تآكل الفائض املايل للموازنة العامة سوف
يؤدي إىل هبوط تدريجي يف فائض احلساب اجلاري ،أو صايف
التعامالت مــع الــعــامل اخلــارجــي ال ــذي حقق من ــواّ مضطردًا
كما يف الشكل البياين رقــم ( ،)6إذ ســوف يستمر الفائض عن
مستوياته املرتفعة ليبلغ نحو  %37.1من حجم الناجت احمللي
اإلجمايل وفقًا لتوقعات وحدة املعلومات االقتصادية جمللة
اإليكونومست ،ولكن هبوطًا من مستوى  %40.8يف عام .2013
ولكنه فائض مهدد بهبوط كبري يف عام  2015وما بعد قدرته
وحدة املعلومات االقتصادية جمللة اإليكونومست بنحو %32.9
و %30.9لعامي  2015و 2016على التوايل ،ولكن املتوقع هبوط
أعلى مع الهبوط احلاد لألسعار يف سوق النفط ،وهي تطورات
الحقة ينشرها تقرير اإليكونومست.

الشكل البياين رقم ()4

امل�صدر :وزارة املالية

الشكل البياين رقم ()5

امل�صدر :وزارة املالية

الشكل البياين رقم ()6

امل�صدر :بنك الكويت املركزي ,وزارة التخطيط
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أداء قطاع العقار احمللي:
بعد ان تضاعفت سيولة سوق العقار ما بني عام  2005و ،2007أثر
االنتفاخ الكبري يف األسعار لكل مكونات السوق ،وحتول السيولة
اىل سوق األوراق املالية ثم أزمــة العامل املاليه يف خريف عام
 ،2008اىل هبوط حــاد يف السيولة وبحدود  %38.2-يف عام
 ،2008وإستمر هبوط السيولة بنحو  %31.9-يف عــام .2009
بعدها بــدأت مؤشرات توحي بتعايف العامل من أزمته ،واألهم
بدأت أسعار النفط بالعودة اىل مستويات ما قبل األزمة ،ما أدى
إىل عودة معدالت السيولة اىل اإلرتفاع مضيفة نحو  %21.1يف
عام  2010الذي عاد بالسيولة املطلقة اىل مستوى عام .2005
وكان الستمرار مؤشرات خروج العامل من أزمته املالية ثم ألحداث
الربيع العربي بدءًا من عام  ،2011متزامنة مع فرض عقوبات صارمة
على صادرات النفط اإليراين ،دعم قوي ألسعار النفط التي فاقت
معدالت ما قبل األزمة متزامنة مع إرتفاع إنتاج النفط الكويتي إىل
مستويات قياسية  3.2مليون برميل يوميًا ،ما أدى اىل إرتفاع حاد
يف النفقات العامة التي أعطت دعمًا لتضخم األسعار يف سوق
العقار بفضل االرتفاع املستمر يف سيولته .ومع نهاية عام ،2014
بلغت سيولة سوق العقار مستوى قياسي إسمي فاق مستوى عام
 2007بعد إرتفاعات متصلة يف السيولة للسنوات  2011و2012
و 2013كما هو واضح من الشكل البياين رقم (.)1
وضمن ســوق العقار ،هيمنت ثــاث أنشطة على نحو  %98من
سيولته ،السكن اخلاص والسكن االستثماري والنشاط التجاري،
ورغ ــم إســتــمــرار تــفــوق سيولة السكن اخلـــاص ،اال ان السنوات
األخرية شهدت إنخفاض يف مساهمته النسبية لصالح السكن
اإلستثماري .وحافظ السكن اخلاص على معدل بنحو  %55من
سيولة السوق للسنوات  2010و 2011و ،2012ولكن نصيبه النسبي
من السيولة هبط اىل  %49.8يف عام  2013واىل  %45.1يف عام
 ،2014حدث ذلك رغم ارتفاع سيولته املطلقة .وارتفاع سيولته
ً
قليال من ملياري دينار كويتي يف عام ،2014
املطلقة البالغه أكرث
تزامن مع انخفاض عدد صفقاته بنحو  %15مقارنة بعددها يف
عام  ،2013وترتب عليه ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة بنحو
 ،%24.9وهــو مؤشر على تضخم أسعار السكن اخلــاص .وميثل
نشاط السكن اخلــاص حالة من الغالء غري املــرر ،ويساهم ً
كال
من مفهوم التوسع األفقي لإلسكان ودعم البناء بقروض ميسرة
مبا يرتتب على زيادتها بني احلني واآلخر من غالء يف مواد البناء
وأجــور عمالته ما يجعل املستفيد من القرض يف وضــع أكرث
صعوبة.
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الشكل البياين رقم ()1

امل�صدر :وزارة العدل ,ادارة الت�سجيل العقاري والتوثيق

الشكل البياين رقم ()2

امل�صدر :وزارة العدل ,ادارة الت�سجيل العقاري والتوثيق

ويساهم نشاط السكن االستثماري بنصيب قريب من مساهمة
نشاط السكن اخلاص ،ولكن نصيبه أكرث عرضة للتذبذب ،ويزداد
كلما زادت سيولة السوق وهو أمر مربر ألنه ميثل خيار إستثماري
رئيسي يف واقع ضعف املتاح لإلستثمار يف قطاعات اإلقتصاد
األخرى .ويف دورة النشاط قبل األخرية ،إرتفعت نسبة مساهمته
يف سيولة الــســوق ،مــن  %28.7يف عــام  2005اىل  %38.9يف
عام  2007وبقيمة مطلقة بلغت نحو  1.73مليار دينار كويتي،
وارتفعت نسبة مساهمته يف عام  2008اىل  %40ولكن مع هبوط
كبري يف قيمة تداوالته املطلقة اىل نحو  1.1مليار دينار كويتي
بسبب ركود السوق بشكل عام .وبلغت مساهمته أدناها يف عام
 2010حيث انخفضت إىل نحو  %33.1من سيولة السوق ،إال أنه
مساهمته بدأت يف اإلرتفاع بدءًا من عام  ،2011وبلغت أقصاها
يف عام  2014عند مستوى  %43وهي األعلى يف السنوات العشر
األخرية .ومع األنخفاض الطويل يف أسعار الفائدة على الودائع،
واإلرتفاع الكبري يف فائض السيولة يف اإلقتصاد ،أصبح العقار
اإلستثماري يتداول عند معدل عائد إجمايل بحدود  ،%5وأحيانًا
أقل ،مبا ينذر بإرتفاع كبري يف مستوى خماطرة.
ويبقى نشاط العقار التجاري أقل الثالثة مساهمة يف سيولة
السوق ،وبلغت مساهمته يف عام  2014نحو  ،%11.9وكانت يف
هذه احلدود ( )%11.3يف عام  ،2013ويظل هذا النشاط األكرب
إصابه بعد أزمة العامل املالية ،ورمبا األقل خماطر يف الوقت
احلاضر .ويشمل هذا النشاط املكاتب واجملمعات اإلستهالكية
واخملازن ،وهبطت معدالت إيجاراته بعد األزمة اىل نحو النصف،
وحد ذلك اإلنخفاض من التوسع يف جانب العرض وإن ظل هناك
معروض جديد كل عام بسبب طول املدى الزمني إلجناز بعض
املشروعات الكربى .وبــدأ استقرار النشاط بتوقف إيجاراته عن
الهبوط وحتى بداية إرتفاع بعضها يف عام  2014مع ارتفاع يف
نسبة اإلشغال ،وعليه ميكن القول بأنه أكرث نشاط عقاري مرجح
لإلستثمار أي زيادة نصيبه من السيولة وأقلها خماطر ،وإن أصبح
من الواجب الرتيث ملعرفة مآل تطورات سوق النفط.

الشكل البياين رقم ()3

امل�صدر :وزارة العدل ,ادارة الت�سجيل العقاري والتوثيق

الشكل البياين رقم ()4

امل�صدر :وزارة العدل ,ادارة الت�سجيل العقاري والتوثيق
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التحليل المالي لعام 2014
املركز املايل:
بلغ إجمايل موجودات الشركة يف عام  2014نحو  105.4مليون دينار كويتي ،مرتفع ًة بنحو  6.3مليون دينار كويتي (نحو  )%6.3مقارنة
مبستواها يف عام  2013البالغ نحو  99.1مليون دينار كويتي .ويعود السبب الرئيسي لالرتفاع يف حجم املوجودات إىل ارتفاع بند استثمار
يف شركات زميلة بنحو  9.7مليون دينار كويتي ،ليبلغ نحو  16.1مليون دينار كويتي ،وذلك نتيجة تأسيس شركة «اليال سيف ريزيدنس» يف
البحرين ،وشركة «اجنازات العقارية» يف السعودية ،لغرض إنشاء وتطوير جممعات سكنية ،إضافة إىل شراء حصص ملكية يف شركة
«كانكورب ديوسبورج» .وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االستثمارات العقارية ،مت تأسيسها ككيانات منفصلة إما من اجل تثبيت ملكيات أطراف
متعددة يف استثمار واحد أو من أجل أغراض ضريبية ،وعليه شكلت األصول واالستثمارات العقارية للشركة نحو  %86.5من إجمايل
املوجودات يف عام  2014مقارنة بنحو  %84.7يف عام .2013
من ناحية أخرى ،انخفض بند العقارات االستثمارية والتي تشكل أكرب بند من إجمايل األصول ،من نحو  62.2مليون دينار كويتي (%62.7
من إجمايل املوجودات) إىل نحو  59.1مليون دينار كويتي ( %56من إجمايل املوجودات) يف عام  .2014حيث قامت الشركة ببيع عقار
استثماري ،بقيمة  6.1مليون دينار كويتي .وانخفض ،أيضا ،بند مدينون وموجودات أخرى بنحو  2.9مليون دينار كويتي ،حني بلغ نحو 5.5
مليون دينار كويتي %5.2( ،من إجمايل املوجودات) ،مقارنة مع نحو  8.4مليون دينار كويتي يف عام  %8.5( ،2013من إجمايل املوجودات).
وارتفع بند نقد والنقد العادل بنحو  2مليون دينار كويتي ،أي ما نسبته  ،%29.4وصوال إىل نحو  8.6مليون دينار كويتي %8.2( ،من إجمايل
املوجودات) ،مقارنة بنحو  6.7مليون دينار كويتي %6.7( ،من إجمايل املوجودات) ،يف عام 2013

حركة اصول شركة اجنازات للتنمية العقارية خالل السنوات 2014-2010
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وتوزعت موجودات الشركة من الناحية اجلغرافية إىل نحو  %10.5يف السوق احمللي ،و %75.1يف سوق اإلقليم أو دول جملس التعاون
اخلليجي ،و %14.4يف السوق األوروبي واألمريكي ،مقارنة مع ( %10.3و %79.3و )%10.4على التوايل يف العام السابق.

التوزيع اجلغرايف الصول الشركة كما يف نهاية عام 2014

التوزيع اجلغرايف الصول الشركة كما يف نهاية عام 2013

وسجلت مطلوبات الشركة ارتفاعًا بنحو  4مليون دينار كويتي ،أي ما نسبته  %8.7لتصل إىل نحو  49.9مليون دينار كويتي ،مقارنة بنحو
 45.8مليون دينار كويتي بنهاية عام  .2013وبعد تخفيض الديون بشكل متواصل منذ عام  2009من اجل التوصل إىل هيكل متويل سليم،
استطاعت الشركة ألول مرة من متويل جزء من توسعها يف نشاط االستثمار العقاري عن طريق االقرتاض من مؤسسات مالية .وعليه بلغ
حجم القروض البنكية نحو  45مليون دينار كويتي ،مقابل  41مليون دينار كويتي يف نهاية عام  ،2013أي أنها ارتفعت بنحو  4.1مليون دينار
كويتي ،وشكلت القروض البنكية نحو  %42.7من إجمايل املطلوبات وحقوق املساهمني .وبلغت نسبة إجمايل املطلوبات إىل إجمايل
األصول يف عام  2014نحو  ،%47.3مقارنة بنحو  %46.2يف عام  ،2013وارتفعت نسبة اخلصوم إىل إجمايل حقوق املساهمني إىل نحو
 ،%89.9مقابل  %86.2يف نهاية عام .2013
وبلغ إجمايل حقوق املساهمني نحو  55.5مليون دينار كويتي ،مقارنة مع نحو  53.2مليون دينار كويتي يف عام  ،2013أي أنها ارتفعت
بنحو  2.3مليون دينار كويتي ،أو ما نسبته  ،%4.3وذلك نتيجة الرتفاع بند أرباح حمتفظ بها .وبذلك سجلت القيمة الدفرتية لسهم الشركة
نحو  160.5فلس يف عام  2014مقارنة مبا كانت عليه عند نحو  153.9فلس لعام .2013
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األداء املايل
حققت الشركة أرباحًا صافية (بعد استبعاد احلصص غري املسيطرة) بلغت نحو  1.5مليون دينار كويتي ،مرتفع ًة بنحو  786ألف دينار
كويتي ،مقارنة بأرباح عام  2013حني بلغت نحو  700ألف دينار كويتي .وحتقق ذلك نتيجة التغري املوجب يف القيمة العادلة لعقارات
استثمارية بنحو  1.3مليون دينار كويتي ،مقارنة بالتغري بالسالب بنحو  0,1835مليون دينار كويتي .وارتفع ،أيضا ،بند صايف إيرادات تأجري
بنحو  0,3928مليون دينار كويتي ،أو ما نسبته ( ،%29.3نتيجة ارتفاع بند إيرادات التأجري بنحو  ،%16.2مقارنة بارتفاع اقل لتكاليف التشغيل
ً
مسجال خسائر بنحو  0,185مليون دينار كويتي ،مقارنة بربح بلغ نحو
بنحو  .)%3.6بينما تراجع صايف الربح من بند بيع عقارات استثمارية،
 3.6مليون دينار كويتي يف عام .2013
ومن ناحية أخرى ،تراجعت قليال املصروفات اإلدارية والعمومية (شامال تكاليف املوظفني) إىل نحو  1.05مليون دينار كويتي مقارنة مع
 1.06مليون دينار كويتي ،أي بنحو  8.94ألف دينار كويتي ،كما استقرت تكاليف التمويل عند نحو  1.56مليون دينار كويتي .وبهذا تكون الشركة
قد حققت صايف ربح (قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية ونسبة الزكاة) بلغ نحو  1.6مليون دينار كويتي ،مرتفعًا بنحو  0,8159مليون دينار
كويتي ،مقارنة مع عام  ،2013حني بلغ نحو  0,7568مليون دينار كويتي.
وبلغت ربحية السهم األساسية واخملففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم نحو  4.5فلس ،مقابل  2.2فلس للسهم الواحد يف عام ،2013
واقرتح جملس اإلدارة التوصية بعدم توزيع أرباح للسنة احلالية .وبلغ مؤشر العائد على إجمايل األصول ( )ROAنحو  %1.4مقارنة بنحو
 %0.7يف عام  .2013وحقق مؤشر العائد على حقوق املساهمني اخلاص مبساهمي الشركة األم ( )ROEنحو  %2.7مقارنة مبستواه
احملقق يف عام  2013والبالغ .%1.4
املؤشرات املالية

مضاعف سعر السهم على ربحية السهم P/E
مضاعف سعر السهم على القيمة الدفرتية P/B
( كما يف  31ديسمرب )2014
العائد على حقوق املساهمني % ROE
العائد على األصول % ROA

شركة إجنازات للتنمية العقارية

معدل الشركات العقارية
املسجلة يف البورصة*

14.5

15.3

0.4

0.8

2.7%
1.4%

5.5%
2.9%

* معدل  38شركة مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية توفرت بياناتها املالية حمسوبة على أساس سنوي

حتليل أداء السهم يف 2014
تراجع أداء سوق الكويت لألوراق املالية خالل عام  ،2014وانخفضت معظم املؤشرات ،نتيجة تأخر عالج أوضاع كثري من الشركات املدرجة،
ونتيجة التأثريات السلبية لألوضاع اجليوسياسية يف املنطقة ،وأيضا تراجع اسعار النفط خالل الربع الرابع من عام  .2014وحقق املؤشر
انخفاضًا بنحو  %2.4مقارنة مبستواه بنهاية عام  ،2013كما انخفض سعر سهم الشركة بنحو  ،%29.8وانخفض مؤشر قطاع العقار بنحو
 %14.2لنفس الفرتة.
ويظهر الرسم البياين تطور سعر سهم الشركة خالل السنوات الست األخرية ( ،)2014-2009ويشري أداء سهم الشركة وقطاع العقار إىل
تراجع بنسبة  %71.3و %22.4لكل منهما على التوايل.
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وأقفل سعر سهم الشركة يف نهاية عام  2014عند  66فلس كويتي ،مقارنة مبستوى إقفال السهم يف نهاية عام  2013والبالغ  94فلس
كويتي ،وبلغ السعر السوقي أعلى مستوى له يف عام  2014عند  96فلس كويتي بتاريخ  ،2014/01/15يف حني سجل سعر السهم أدنى
مستوى له عند  63فلس كويتي بتاريخ .2014/12/18

عام 2014
عدد أيام التداول
شركة إجنازات العقارية
إجمايل قطاع العقار
إجمايل السوق
نسبة سهم الشركة من إجمايل قطاع العقار
نسبة سهم الشركة من إجمايل السوق
معدل دوران السهم
معدل دوران قطاع العقار

قيمة األسهم
املتداولة
(مليون د.ك)
٢٤٤
12.7
1,008.3
6,117.1
1.3٪
0.2٪
55.5٪
41.8٪

عدد الصفقات
املربمة
(ألف صفقة)
3.5
259.2
1,197.9
1.4٪
0.3٪

كمية األسهم
املتداولة
(مليون سهم)
156.8
13,574.3
53,288.6
1.2٪
0.3٪

القيمة السوقية
الرأسمالية
(مليون د.ك)
22.8
2,411.7
29,427.1
0.9٪
0.1٪

* وفقًا لعدد  244يوم تداول يف عام .2014
* املصدر :البيانات املعلنة على موقع سوق الكويت لألوراق املالية.

وبلغت قيمة األسهم املتداولة للشركة خالل عام  2014نحو  12.7مليون دينار كويتي ،ومبعدل قيمة للتداول اليومي بنحو  51.9ألف
دينار كويتي ،وبنسبة انخفاض بلغت نحو  %85مقارنة مبعدل تداول عام  2013البالغ نحو  345.4ألف دينار كويتي .ومتثل قيمة األسهم
املتداولة نحو  %1.26من إجمايل قيمة تداوالت قطاع العقار لعام  .2014فيما بلغت كمية األسهم املتداولة نحو  156.8مليون سهم
ومبعدل تداول يومي بلغ نحو  642.3ألف سهم ،وبنسبة انخفاض بلغت نحو  %81.8مقارنة مبعدل تداول عام  2013والبالغ نحو  3.5مليون
سهم.
وحقق معدل دوران السهم نحو  %55.5مقارنة مبستوي العام الذي سبقه والذي بلغ  %261.5مبا يعنيه من انخفاض ملحوظ يف مستوى
السيولة لسهم الشركة ،بينما تعترب أعلى من قطاع العقار البالغ نحو  %41.8خالل عام  .2014وانخفض إجمايل القيمة السوقية للشركة
إىل نحو  22.8مليون دينار كويتي وتساوي نحو  %1من القيمة السوقية لقطاع العقار وهي اقل بنحو  9.7مليون دينار كويتي عن القيمة
السوقية احملققة يف نهاية عام  ،2013والبالغة نحو  32.5مليون دينار كويتي.
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شركة إجنازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها

البيانات المالية المجمعة
 31ديسمرب 2014

القطامي والعيبان و�شركاهم
نبـنــي عـالـمـــ ًا
أفضل للعمل

العيبان والع�صيمي و�شركاهم
�إرن�ست ويونغ
محا�سبون قانونيون
�صندوق :رقم  74ال�صفاة
الكويت :ال�صفاة 13001
�ساحة ال�صفاة
برج بيتك الطابق 21 - 18
�شارع �أحمد الجابر

هاتف
فاك�س

2245 2880 / 2295 5000 :
2245 6419 :
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

مدققون وم�ست�شارون
عمارة ال�سوق الكبير  -برج �أ  -الطابق التا�سع
تلفون)956( 2244 3900-9 :
فاك�س)956( 2243 8451 :
�ص .ب � 2986صفاة  - 13030 -الكويت
البريد الإلكترونيgt@gtkuwait.com :

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة مساهمي
شركة انجازات للتنمية العقارية والشركات التابعة لها ش.م.ك.ع
تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة انجازات للتنمية العقارية والشركات التابعة لها ش.م.ك.ع («الشركة االم») والشركات التابعة لها (ويشار
اليها معا بــ «المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2014وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة االم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة
الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا
االلتزام بالمتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة خالية من األخطاء المادية.
يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية المجمعة .تستند اإلجراءات المختارة
إلى تقدير مراقبي الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سواء كانت تلك األخطاء بسبب الغش أو الخطأ .عند تقييم
هذه المخاطر ،يأخذ مراقبو الحسابات في االعتبار ادوات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشاة للبيانات المالية المجمعة والعرض العادل لها ،وذلك من
أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف ،ولكن ليس بغرض التعبير عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية للمنشأة .ويشتمل التدقيق أيض ًا على
تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة وصحة التقديرات المحاسبية الهامة التي أجرتها إدارة الشركة االم ،وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات
المالية المجمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

القطامي والعيبان و�شركاهم
نبـنــي عـالـمـــ ًا
أفضل للعمل

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة مساهمي
شركة انجازات للتنمية العقارية والشركات التابعة لها ش.م.ك.ع
الرأي
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي لشركة انجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات
التابعة لها كما في  31ديسمبر  2014وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر  2014التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيض ًا إن الشركة االم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة االم فيما
يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض
التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  25لسنة  2012والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة
لها ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة االم ،وأنه قد أجري الجرد وفق ًا لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012والئحته التنفيذية له والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة االم خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2014على وجه قد يكون له تأثيراً مادي ًا على نشاط الشركة االم أو مركزها المالي.
نبين أيض ًا أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  2014على وجه قد يكون له تأثيراً مادي ًا على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

وليد عبد اهلل العصيمي

عبد اللطيف محمد العيبان ()CPA

سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ

(مراقب مرخص رقم  94فئة أ)

من العيبان والعصيمي وشركاهم

من القطامي والعيبان وشركاهم –

عضو في إرنست ويونغ

جرانت ثورنتون

 11فبراير 2015
الكويت
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بيان الدخل المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014



�إي�ضاحات

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

تكاليف تشغيل العقارات

2.589.935
()855.778

2.229.056
()887.701

صافي إيرادات التأجير

1.734.157

1.341.355

1.258.791
()185.094
132.947
202.143
353.723
()756.468
()46.769
()296.643
()173.277
()879.204
   1.344.306
958.237
()1.560.897
831.037
   1.572.683
()41.786
()16.687

()183.479
3.615.420
77.032
138.597
397.047
()759.708
()52.571
()302.346
()192.432
()132.630
()69.317
3.876.968
()958.519
()1.571.959
()286.625
()303.108
756.757
()20.639
()7.673

1.514.210

728.445

إيرادات تأجير

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
(خسارة) /ربح بيع عقارات استثمارية

12
12

إيرادات توزيع من موجودات مالية متاحة للبيع
أتعاب إدارة واكتتاب
إيرادات أخرى

6

تكاليف موظفين
استهالك
مصروفات عموميه وإدارية
أتعاب استشارية ومهنية
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

11

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ربح التشغيل
حصة في نتائج شركات زميلة

13

تكاليف تمويل
ربح (خسارة) تحويل عمالت أجنبية
مخصص تسوية بالتحكيم

7

الربح قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
ربح السنة
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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1.516.936
()2.726
1.514.210
 4.5فل�س

730.940
()2.495
728.445
 2.2فل�س

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

2014
دينار كويتي
ربح السنة

1.514.210

2013
دينار كويتي
728.445

إيرادات شاملة أخرى:
بنود سوف يعاد تصنيفها ضمن بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:
موجودات مالية متاحة للبيع:
 -صافي التغيرات في القيمة العادلة

86.240

518.208

فروق تحويل عمالت ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

754.885

66.850

اجمالي ايرادات شاملة أخرى سوف يعاد تصنيفها في بيان الدخل المجمع
في فترات الحقة:

841.125

585.058

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

2.355.335

1.313.503

الخاصة بـ
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

2.358.061
()2.726
2.355.335

1.315.998
()2.495
1.313.503

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة

 www.injazzat.comالتقرير السنوي 2014

29

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

بيان المركز المالي المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

الموجودات
النقد واألرصدة داخل البنوك
مدينون وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة

�إي�ضاحات
9
10
11
12
13

عقار ومعدات
مجموع الموجودات

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

8.635.722
5.533.272
16.013.358
59.071.466
16.074.312
86.670

6.672.324
8.423.598
15.363.051
62.188.407
6.357.466
119.578

105.414.800

99.124.424

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

14
15

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

34.564.860
2.869.130
7.361.052
3.680.527
()1.250.898
4.471.471
1.283.282
2.425.994
65.773

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

55.471.191
91.939

53.187.852
94.665

إجمالي حقوق الملكية

55.563.130

53.282.517

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

105.414.800

99.124.424

عالوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
ارباح محتفظ بها (خسائر متراكمة)

الحصص غير المسيطرة

فيصل فهد الشايع

محمد إبراهيم الفرحان

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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49.851.670

45.841.907
34.564.860
2.869.130
7.346.435
3.673.218
()1.176.176
4.471.471
528.397
2.339.754
()1.429.237

رأس المال

16
16
17
17
18

4.808.585
45.043.085

4.863.823
40.978.084
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     -

     -

     -

14.617

     -

     -

7.309

     -

     -

     -

     -

(     - )74.722

(     - )74.722

     -

     -

     -

     -

     -

     -

91.939 55.471.191

     -

55.563.130

     -

(     - )74.722

()74.722

(     - )21.926

     -

     -

(     - )74.722

()74.722

2.355.335

86.240

)2.726( 2.358.061 1.516.936

94.665 53.187.852 )1.429.237( 2.339.754
)2.726( 1.516.936 1.516.936
          - 841.125
     - 86.240

53.282.517
1.514.210
841.125

65.773 2.425.994 1.283.282 4.471.471 )1.250.898( 3.680.527 7.361.052 2.869.130 34.564.860

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

754.885

528.397 4.471.471 )1.176.176( 3.673.218 7.346.435 2.869.130 34.564.860
                                   754.885
                              -

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة

الرصيد في  31ديسمبر 2014

المحول الى االحتياطي

اجمالي المعامالت مع
المساهمين

شراء اسهم خزينة

معامالت مع المساهمين

إجمالي اإليرادات (الخسائر)
الشاملة للسنة

إيرادات شاملة أخرى للسنة

ربح (خسارة) السنة

الرصيد في  1يناير 2014

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

احتياطي التغريات (خ�سائر
احل�ص�ص
احتياطي حتويل املرتاكمة مرتاكمة)
عالوة
غري
الإجمايل
ارباح
عمالت يف القيمة
�أ�سهم
�أ�سهم
�إ�صدار احتياطي احتياطي
ر�أ�س
العادلة حمتفظ بها الفرعي امل�سيطرة املجموع
�أجنبية
خزينة
خزينة
قانوين اختياري
�أ�سهم
املال
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

     -

                    -

                    -

               -

()4.430( )577.355

)4.430( 54.378
(     - )631.733
          -

     -

               -

528.397 4.471.471 )1.176.176( 3.673.218 7.346.435 2.869.130 34.564.860

     -

               -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

339.392

53.282.517

()4.781.785( )4.539.392( )242.393

94.665 53.187.852 )1.429.237( 2.339.754

     -

               -

          339.392

49.948
     - 49.948
()631.733
(     - )631.733
)4.200.000( )4.539.392( 339.392

66.850

518.208

730.940

1.313.503

)2.495( 1.315.998

461.547 4.475.901 )598.821 3.673.218 7.346.435 2.869.130 34.564.860
                                   66.850
                              -

56.750.799 4.636.552 52.114.247 )2.499.569( 1.821.546
728.445 )2.495( 730.940 730.940
     585.058
     - 585.058
     - 518.208

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة

الرصيد في  31ديسمبر 2013

اجمالي المعامالت مع
المساهمين

حيازة حصص غير مسيطرة

شراء اسهم خزينة

بيع اسهم خزينة

معامالت مع المساهمين

إجمالي اإليرادات (الخسائر)
الشاملة

إيرادات شاملة أخرى للسنة

ربح (خسارة) السنة

الرصيد في  1يناير 2013

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

احتياطي التغريات
احل�ص�ص
املرتاكمة
حتويل
عمالت
احتياطي
�أ�سهم
احتياطي احتياطي
عالوة
ر�أ�س
غري
الإجمايل
خ�سائر
يف القيمة
اختياري
�إ�صدار �أ�سهم قانوين
املال
املجموع
امل�سيطرة
الفرعي
مرتاكمة
العادلة
خزينة �أ�سهم خزينة �أجنبية
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع (تتمة)
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

�إي�ضاح
أنشطة التشغيل
الربح قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
تعديالت لـ :
إيرادات توزيع من موجودات مالية متاحة للبيع
خسارة (ربح) بيع عقارات استثمارية
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
(ربح ) خسارة تحويل عمالت أجنبية
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح بيع عقار ومعدات
استهالك
إيرادات فوائد
تكاليف تمويل
خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون وموجودات أخرى
دائنون ومطلوبات أخرى
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطه االستثمار
إضافات الى عقار ومعدات
متحصالت من بيع عقار ومعدات
شراء موجودات مالية متاحة للبيع
متحصالت من استرداد /بيع موجودات مالية متاحة للبيع
إضافات إلى عقارات استثمارية
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
حيازة شركات زميلة
ايرادات من موجودات مالية متاحة للبيع مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
شراء أسهم خزينة
حيازة حصص غير مسيطرة
بيع أسهم خزينة
المحصل من قروض بنكية
سداد قروض بنكية
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي النقد (الناتج من) المستخدم في أنشطة التمويل
الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك
النقد واألرصدة لدى البنوك في  1يناير
النقد واألرصدة لدى البنوك في  31ديسمبر

9

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

1.572.683

756.757

()132.947
185.094
()1.258.791
()831.037
()958.237
()1.980
46.769
()165.206
1.560.897
879.204
896.449

()77.032
()3.615.420
183.479
286.625
958.519
52.571
()204.515
1.571.959
132.630
69.317
114.890

3.721.364
()564.521
4.053.292

3.125.770
345.175
3.585.835

()13.861
1.980
()1.748.633
305.362
()711.182
5.900.438
()8.551.533
132.947
165.206
()4.519.276

()8.970
()3.406.834
1.864.344
()3.908.282
9.539.292
1.367.420
204.515
5.651.485

()74.722
4.065.001
()1.560.897
2.429.382
1.963.398
6.672.324
8.635.722

()631.733
()4.200.000
49.948
4.200.000
()2.156.741
()1.838.262
()4.576.788
4.660.532
2.011.792
6.672.324

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  2٥جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .1معلومات حول الشركة
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع («الشركة األم») وشركاتها التابعة (المشار إليها معً ا
باسم «المجموعة») للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014وفق ًا لقرار مجلس إدارة الشركة األم الصادر في  9فبراير  .2015إن الجمعية العمومية
السنوية لمساهمي الشركة األم لها الحق في تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.
تتكون المجموعة من شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع (مقفلة) وشركاتها التابعة المبينة في إيضاح .5
إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية تأسست في أغسطس  1998وأدرجت في سوق الكويت لألوراق المالية في  17يونيو  .2002تمارس
المجموعة بشكل أساسي األنشطة التالية:
	تملك وشراء وبيع وتطوير جميع أنواع العقارات االستثمارية باستثناء العقارات السكنية داخل وخارج دولة الكويت لصالح الشركة األم
ونيابة عن الغير.


تملك وبيع موجودات مالية وسندات للشركات العقارية لصالح الشركة األم فقط داخل وخارج دولة الكويت.



إعداد وتقديم الدراسات المتعلقة باألنشطة العقارية.

	صيانة العقارات المملوكة للشركة األم بما في ذلك األعمال المدنية والميكانيكية والكهربية ،وجميع أنواع األعمال المطلوبة للحفاظ
على حالة العقارات.


إعداد التعاقدات العقارية المتعلقة بمشروعات الشركة االم وفقا للقواعد المقررة من وزارة التجارة.



استضافة المزادات.



تملك المراكز التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.



تملك الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وتأجيرها وتشغيلها.



إدارة وتشغيل وتأجير جميع أنواع العقارات االستثمارية.



إنشاء وإدارة صناديق االستثمار العقاري.



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

عنوان الشركة األم المسجل هو ص .ب 970 .الصفاة  13010دولة الكويت.

 .2السياسات المحاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد
بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ووفق ًا لمتطلبات القرار
الوزاري رقم  18لسنة  1990ذات الصلة.
أساس اإلعداد
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل للموجودات المالية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية المدرجة
بالقيمة العادلة.
أيضا العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والذي يمثل ً

 2.2أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014والبيانات المالية لشركاتها التابعة
المعدة حتى التاريخ المفصح عنه في االيضاح  5والذي ال يزيد في العموم عن ثالثة أشهر من تاريخ إعداد التقارير المالية للشركة األم
باستخدام سياسات محاسبية متسقة .ويتم إجراء التعديالت الالزمة لبيان أي معامالت أو أحداث جوهرية تقع ما بين ذلك التاريخ وتاريخ التقارير
المالية للشركة األم .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة
المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

34

 www.injazzat.comالتقرير السنوي 2014

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.2أساس التجميع (تتمة)
وبصورة محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
		

السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة
بالشركة المستثمر فيها)

		

التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها

		

القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها



تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة
ويتوقف التجميع عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.
ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في بيان الدخل
الشامل اعتبارا من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت فيما بين المجموعة بما في ذلك األرباح فيما بين المجموعة واألرباح والخسائر غير
المحققة الناتجة من المعامالت فيما بين المجموعة.
تمثل الحصص غير المسيطرة جزء من االرباح او الخسائر وصافي الموجودات التي ال تحتفظ بها المجموعة ،ويتم عرضها بصورة مستقلة
في بيان الدخل المجمع؛ كما تعرض ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي المجمع بصورة مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة االم.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة ،مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة
السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
		



تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.

		



تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.

		



تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.

		



تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم.

		



تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.

		



تحقق أي فائض أو عجز في بيان الدخل المجمع.

		

تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابق ًا في بيان اإليرادات الشاملة المجمع إلى بيان الدخل المجمع ،حسبما
هو مناسب.

 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية
التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري كما في  1يناير  .2014وبالرغم من ذلك ،فإن تطبيق المعايير
الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن له أي تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

الشركات االستثمارية (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10والمعيار الدولي للتقارير المالية  12ومعيار المحاسبة الدولي )27
تقدم هذه التعديالت استثناء لمتطلب التجميع للشركات التي تستوفي تعريف الشركة االستثمارية وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير المالية
 10البيانات المالية المجمعة وينبغي تطبيقها بأثر رجعي بما يخضع لبعض اإلعفاءات االنتقالية .يتطلب االستثناء للتجميع من الشركات
االستثمارية المحاسبة عن الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ليس لهذا التعديالت أي تأثير على المجموعة نظرًا
ألنه ليس من الشركات في المجموعة شركة مؤهلة ألن تكون شركة استثمارية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية .10
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.3التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة (تتمة)
مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 32
توضح هذه التعديالت المقصود بـ “لديها حق قانوني حالي ملزم بالمقاصة” .توضح التعديالت أيضا معايير آليات التسوية غير المتزامنة
لبيوت المقاصة للتأهل للمقاصة وتسري بأثر رجعي .ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة نظرًا ألنه ليس من بين شركات المجموعة
شركة لديها أي ترتيبات مقاصة.

معيار المحاسبة الدولي  36انخفاض قيمة الموجودات (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )36
تحد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  36من االحداث التي يتم فيها االفصاح عن المبالغ الممكن استردادها للموجودات او وحدات
انتاج النقد ،ويوضح االفصاحات المطلوبة .كما تتضمن التعديالت متطلب واضح باالفصاح عن سعر الخصم المستخدم في تحديد انخفاض
القيمة (او البنود المعكوسة) عند تحديد المبلغ الممكن استرداده (بناءا على القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع) باستخدام طريقة القيمة
الحالية .إن تطبيق هذا التعديل لم يؤدي الى أي آثار مادية على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

استحداث المشتقات واستمرار محاسبة التغطية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 39
توضح هذه التعديالت عدم الحاجة الى وقف محاسبة التغطية في حالة استحداث أحد مشتقات التغطية شريطة الوفاء بمعايير معينة.
يشير االستبدال إلى المعاملة التي يقوم فيها االطراف االصليين لألداة المشتقة بالموافقة على أن يحل أحد أطراف المقاصة محل الطرف
المقابل االصلي لكل طرف من االطراف .ولتطبيق التعديالت واالستمرار في محاسب التغطية ،واستحداث طرف مقابل مركزي فيجب ان يتم
ذلك نتيجة تطبيق القوانين او النظم او اللوائح .إن تطبيق هذا التعديل لم يكن له أي تأثير مادي على المركز او االداء المالي للمجموعة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  21الضرائب
يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية :21
	االلتزام بسداد الضرائب من خالل االنشطة التي يستوجب تنفيذها سداد الضرائب وفقا للقوانين الحكومية .وفي حالة تنفيذ هذا
النشاط في تاريخ معين خالل الفترة المحاسبية ،يتم تحقق االلتزام بالكامل في ذلك التاريخ.


تسري نفس مبادئ التحقق على البيانات المالية السنوية والمرحلية.

تم تطبيق تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  21بأثر رجعي وفقا للمواد االنتقالية ،اال ان تطبيق هذا التعديل لم يكن له أي
تأثير مادي على المركز او االداء المالي للمجموعة.

 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .تتضمن المعايير التالية مجموعة المعايير
والتفسيرات التي صدرت والتي تعتقد المجموعة بصورة معقولة أن تخضع لها في المستقبل .وتعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما
تصبح سارية المفعول .اال ان المجموعة ال تتوقع أي تأثير جوهري من تطبيق هذه التعديالت على المركز أو االداء المالي المجمع للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  2014االصدار النهائي للمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ويسري للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .يقدم المعيار متطلبات تصنيف وقياس الموجودات المالية
والمطلوبات المالية وبعض عقود بيع او شراء الموجودات غير المالية .يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  39االدوات المالية:
التحقق والقياس .إن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة ولكن ليس من المتوقع
أن يكون له تأثير جوهري على تصنيف وقياس المطلوبات المالية .تقوم المجموعة حاليا بتقييم اثر هذا المعيار على البيانات المالية
للمجموعة  -عند تطبيقه.

36
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  19برامج المزايا المحددة :مساهمات الموظفين – تعديالت
يوضح معيار المحاسبة الدولي  19أن مساهمات الموظفين أو األطراف األخرى المتصلة بالخدمة يجب أن ترتبط بفترات الخدمة .عالوة على
ذلك ،كإجراء عملي ،في حالة أنه إذا كان مبلغ المساهمات ال يرتبط بعدد سنوات الخدمة ،يتيح المعيار للشركة تسجيل هذه المساهمات
كانخفاض في تكلفة الخدمة في الفترة يتم فيها تقديم الخدمة .ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل أي تأثير مادي على البيانات
المالية المجمعة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة
تتيح هذه التعديالت للشركات تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة وشركات المحاصة والشركات
الزميلة في بياناتها المالية المستقلة .إن الشركات التي تطبق بالفعل المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار االنتقال لتطبيق طريقة
حقوق الملكية في بياناتها المالية المستقلة سوف يكون عليها تطبيق ذلك التغيير بأثر رجعي.
وبالنسبة للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة وتختار تطبيق طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية
المستقلة ،فينبغي عليها تطبيق هذه الطريقة اعتبارا من تاريخ االنتقال لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية .تسري هذه التعديالت
على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات
المالية المجمعة للمجموعة.
سيتم تطبيق هذه المعايير على البيانات المالية المجمعة عندما تصبح سارية المفعول .وتقوم إدارة المجموعة حاليا بتقييم اآلثار المترتبة
على تطبيق هذه المعايير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  :15إيرادات من عقود مع عمالء
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  15في مايو  2014ويقدم نموذجا جديدا مكونا من خمس مراحل ينطبق على اإليرادات الناتجة من
العقود مع العمالء .وبموجب هذا المعيار تتحقق اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها أحقية فيه مقابل تحويل
البضائع أو الخدمات إلى العميل .وتقدم المبادئ الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  15طريقة أكثر منهجية لقياس وتحقق اإليرادات.
ينطبق معيار اإليرادات الجديد على كافة الشركات وسيحل محل كافة متطلبات تحقق اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية للتقارير
المالية .ويلزم إما التطبيق الكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2017مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعمل المجموعة حاليا على تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية  15وتعتزم تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  28بيع او المشاركة في الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة او شركة
المحاصة – تعديالت
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية « 10البيانات المالية المجمعة» ومعيار المحاسبة الدولي « 28االستثمارات في شركات
زميلة» طريقة معالجة المعاملة التي يقوم فيها المستثمر ببيع او المشاركة في الموجودات الخاصة بالشركة الزميلة او شركة المحاصة،
وذلك على النحو التالي:
		

تتطلب التحقق الكامل لألرباح والخسائر الناتجة عن بيع او المشاركة في الموجودات ضمن البيانات المالية للمستثمر ،وذلك
عندما تمثل عمل تجاري (وفقا للتعريف الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية « 3دمج االعمال»)

		

تتطلب التحقق الجزئي لألرباح والخسائر في حالة أن الموجودات ال تمثل عمل تجاري  ...أي يتم تحقق االرباح او الخسائر فقط
بالتناسب مع حصص المستثمرين اآلخرين في الشركة الزميلة او شركة المحاصة.

تسري هذه المتطلبات دون النظر إلى الشكل القانوني للمعاملة؛ على سبيل المثال سواء تم بيع أو المساهمة في الموجودات من قبل
مستثمر يقوم بتحويل اسهم في شركة تابعة تمتلك الموجودات (ما يؤدي الى فقدان السيطرة على الشركة التابعة) أو في إطار عملية
بيع مباشرة للموجودات نفسها.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  11المحاسبة عن حيازة الحصص في عمليات مشتركة -تعديالت
تتطلب التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية « 11الترتيبات المشتركة» من المشتري عند حيازة حصة في عملية مشتركة تعتبر
انشطتها بمثابة عمل تجاري (وفقا للتعريف الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية « 3دمج االعمال») تطبيق جميع المبادئ المحاسبية
الخاصة بدمج األعمال ضمن المعيار الدولي للتقارير لمالية  3وكافة المعايير الدولية للتقارير المالية االخرى فيما يتعلق بدمج األعمال
باستثناء المبادئ التي تتعارض مع االرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  .11كما تتطلب االفصاح عن المعلومات المطلوبة
وفقا للمعيار الدولي للتقارير لمالية  3وكافة المعايير الدولية للتقارير المالية االخرى فيما يتعلق بدمج األعمال.
تسري هذه التعديالت على حيازة حصة في عملية مشتركة ألول مرة ،أو حيازة حصة اضافية في عملية مشتركة (في الحالة االخيرة ،ال يتم
اعادة قياس الحصص التي تم حيازتها سابقا) .تسري هذه التعديالت في المستقبل على عمليات شراء الحصص في العمليات المشتركة.
تقوم المجموعة بتقييم أثر هذا المعيار على البيانات المالية للمجموعة – عند تطبيقه.

معيار المحاسبة الدولي  :1مبادرة االفصاح -تعديالت
تؤدي التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1الى التغييرات االتية:






المادية :توضح التعديالت أنه ( )1ال يجب حجب المعلومات من خالل تجميعها او تقديم معلومات غير مادية ،و ( )2تنطبق اعتبارات
المادية على جميع اجزاء البيانات المالية ،و ( )3تسري اعتبارات المادية حتى في الحاالت التي يتطلب فيها المعيار افصاح معين.
بيان المركز المالي أو بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى :إن التعديالت ( )1توضح أن قائمة البنود االساسية الواجب
عرضها في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها أو تجميعها في صورة ارشادات إضافية ومتعلقة بالمجموع الفرعي في هذه البيانات،
و ( )2توضح أن حصة المنشأة في االيرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أو شركات المحاصة التي يتم احتساب حقوق ملكيتها
يجب تعرض بصورة مجملة في بنود اساسية مستقلة سواء ما كان سيتم إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر أم ال.
االيضاحات :تضيف التعديالت أمثلة اضافية للطرق المتاحة لترتيب االيضاحات بحيث تؤكد على ضرورة مراعاة استيعاب االيضاحات
ومقارنتها عند اتخاذ قرار بشأن ترتيب االيضاحات ،كما تؤكد عدم ضرورة االلتزام بالترتيب الوارد في الفقرة  114من معيار المحاسبة
الدولي  1عند عرض االيضاحات .كما استبعد مجلس معايير المحاسبة الدولية االرشادات واألمثلة المتعلقة بتحديد أهمية السياسات
المحاسبية تم اعتباره من االرشادات التي ال تقدم استفادة محتملة.

معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  41الزراعة :المزروعات المنتجة -تعديالت
تم اجراء تعديالت على معيار المحاسبة الدولي « 16عقار واالت ومعدات» ،ومعيار المحاسبة الدولي « 41الزراعة» بحيث:
	 تضم «المزروعات المنتجة» ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  16بدال من معيار المحاسبة الدولي  41ما يتيح احتساب هذه الموجودات
ضمن العقار واآلالت والمعدات ويتم قياسها بعد التحقق المبدئي بالتكلفة او بناءا على اعادة التقييم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
.16
	 تقدم تعريف “المزروعات المنتجة” بصفتها نباتات حية تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية من المتوقع أن تقدم منتجات زراعية
ألكثر من فترة مع استبعاد احتماالت بيعها كمنتجات زراعية باستثناء مبيعات الخردة المتعلقة بها.
	 توضح أن المنتجات التي تنمو في صورة مزروعات منتجة سوف تستمر ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي .41
معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء -تعديالت
تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي « 16عقار واآلت ومعدات» ومعيار المحاسبة الدولي « 38الموجودات غير الملموسة» االمور االتية:
	 طريقة االستهالك التي تعتمد على االيرادات المتولدة من نشاط يتضمن استخدام أصل غير مناسب للتصنيف ضمن العقار واآلالت
والمعدات.
	 طريقة االطفاء التي تعتمد على االيرادات المتولدة من نشاط يتضمن استخدام أصل غير ملموس غير مناسب بشكل عام اال في
ظروف محددة.
	 إن التخفيضات المستقبلية المتوقعة في سعر بيع بند تم إنتاجه باستخدام أصل قد تشير الى امكانية التقادم التكنولوجي او
التجاري لألصل ما قد ينعكس في صورة انخفاض في المزايا االقتصادية المستقبلية لألصل.
لم تقم إدارة المجموعة حتى االن بتقييم األثر المترتب على هذا المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
التحسينات السنوية
تسري هذه التحسينات اعتبارا من  1يوليو  ،2014وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة؛ وتتضمن:
المعيار الدولي للتقارير المالية  10والمعيار الدولي للتقارير المالية  12ومعيار المحاسبة الدولي « 28الشركات االستثمارية» :تطبيق استثناء
التجميع -تعديالت
توضح هذه التعديالت الجوانب اآلتية:
	 االستثناء من إعداد البيانات المالية المجمعة .تؤكد التعديالت إمكانية استثناء الشركة األم الوسطى من إعداد البيانات المالية
المجمعة وذلك عندما تكون الشركة االم شرك تابعة لشركة االستثمار حتى في حالة قيام شركة االستثمار بقياس شركاتها التابعة
بالقيمة العادلة.
	 الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بأنشطة الشركة األم .ال يجب تجميع الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بأنشطة
الشركة األم إذا كانت الشركة التابعة نفسها هي منشأة استثمارية.
	 تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشأة غير االستثمارية التي تستثمر في منشأة استثمارية مستثمر فيها .عند تطبيق
طريقة حقوق الملكية على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة ،يجوز للمنشأة غير االستثمارية التي تستثمر في منشأة استثمارية
االعتماد على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة المحاصة على حصصها في الشركات التابعة.
	 االفصاحات المطلوبة .المنشاة االستثمارية التي تقوم بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادل تقدم افصاحات تتعلق
بالمنشآت االستثمارية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية .12
لم تقم إدارة المجموعة حتى االن بتقييم األثر المترتب على هذا المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة.

التحسينات السنوية
تسري هذه التحسينات اعتبارا من  1يوليو  2014وليس من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ماديا على المجموعة ،وتتضمن:
المعيار الدولي للتقارير المالية  1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة -تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 1
توضح التعديالت على أساس النتائج أن المنشأة التي تقوم بإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية  1سوف تتمكن تطبيق كل من:
 	 المعايير الدولية للتقارير المالية السارية حاليا
 	 المعايير الدولية للتقارير المالية التي صدرت ولكن لم تسر بعد ويسمح بالتطبيق المبكر لها.
يجب تطبيق نفس اإلصدار لكل معيار من المعايير الدولية للتقارير المالية في جميع الفترات المعروضة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  2المدفوعات باألسهم
يسري هذا التحسين بأثر مستقبلي ويوضح عدة أمور متعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمة والتي تمثل شروط تغطية بما في ذلك:
 	 ينبغي أن يتضمن شرط األداء شرط للخدمة
 	 ينبغي الوفاء بهدف األداء أثناء تقديم الطرف المقابل للخدمة
 	 يجوز أن يرتبط هدف األداء بعمليات أو أنشطة الشركة أو تلك لشركة أخرى في نفس المجموعة
 	 يجوز أن يقترن شرط األداء بشرط للسوق أو لخالف السوق
 	 في حالة إذا توقف الطرف المقابل عن تقديم الخدمة خالل فترة االستحقاق أيًا كان السبب ،ال يستوفى شرط الخدمة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي ويوضح أن كافة ترتيبات المقابل المحتمل المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) ناتجة من دمج
األعمال يجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سواء كانت ضمن أو لم تكن ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير
المالية ( 9أو معيار المحاسبة الدولي  ، 39متى كان ذلك مناسباً).
المعيار الدولي للتقارير المالية  5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة
تضيف التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  5ارشادات معينة ضمن المعيار للحاالت التي تقوم فيها المنشأة بإعادة تصنيف أصل
من محتفظ به لغرض البيع الى محتفظ به للتوزيع او العكس ،والحاالت التي يتم فيها وقف المحاسبة عن األصل وفقا لتصنيفه كمحتفظ
به للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  7االفصاح عن األدوات المالية
تتضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  7ارشادات اضافية لتحديد ما إذا كان عقد الخدمة يمثل استمرار مشاركة المنشأة في
األصل المحول ،وكذلك تحديد افصاحات المقاصة ضمن البيانات المالية المرحلية المكثفة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  8قطاعات التشغيل
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:
	 يجب على المنشأة اإلفصاح عن األحكام التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق معايير التجميع في الفقرة  12من المعيار الدولي للتقارير
المالية  ،8بما في ذلك وصف مختصر لقطاعات التشغيل التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال ،المبيعات
وإجمالي الهوامش) المستخدمة في تقييم ما إذا كانت قطاعات «متماثلة».
	 ينبغي اإلفصاح عن مطابقة موجودات القطاع بإجمالي الموجودات فقط إذا تم رفع تقرير حول المطابقة إلى رئيس صانعي القرارات
التشغيلية ،بشكل مماثل لإلفصاحات الالزمة لمطلوبات القطاع.
المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل في المستقبل ويوضح أنه يمكن تطبيق االستثناء الخاص بالمحفظة المذكور في المعيار الدولي للتقارير المالية 13
أيضا على العقود األخرى التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9
ليس فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بل ً
(أو معيار المحاسبة الدولي  ،39كما يمكن تطبيقه).
معيار المحاسبة الدولي  19مزايا الموظفين
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  9توضح أنه يجب قياس سندات الشركات عالية الجودة المستخدمة لتقير معدل الخصم لمزايا نهاية
الخدمة بنفس العملة التي سيتم بها دفع هذه المزايا.
معيار المحاسبة الدولي  16عقار وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي  38الموجودات غير الملموسة
يسري التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  38إمكانية إعادة تقييم األصل بالرجوع إلى
البيانات الملحوظة عن إما إجمالي أو صافي القيمة الدفترية .إضافة إلى ذلك ،يمثل االستهالك أو اإلطفاء المتراكم الفرق بين اإلجمالي والقيم
الدفترية لألصل.
معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات الطرف ذي عالقة
يسري التعديل بأثر رجعي ويوضح أن الشركة اإلدارية (وهي شركة تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا) هي طرف ذو عالقة يخضع إلفصاحات
الطرف ذي عالقة .إضافة إلى ذلك ،يجب على الشركة التي تستعين بشركة إدارية أن تفصح عن المصروفات المتكبدة لخدمات اإلدارة.
معيار المحاسبة الدولي  34التقارير المالية المرحلية
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  34توضح المقصود «أي مكان آخر في التقرير المرحلي» ويتطلب إحالة مترافقة.
معيار المحاسبة الدولي  40العقارات االستثمارية
يحدد وصف الخدمات التكميلية ضمن معيار المحاسبة الدولي  40الفروق بين العقار االستثماري والعقار الذي يشغله المالك (أي عقار واالت
ومعدات) .يسري هذا التعديل في المستقبل؛ ويوضح أن المعيار الدولي للتقارير المالية  3وليس وصف الخدمات التكميلية ضمن معيار
المحاسبة الدولي  40يطبق لتحديد ما اذا كانت المعاملة تمثل شراء اصل او دمج أعمال.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة وأسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مبينة فيما يلي:

دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية .تقاس تكلفة الحيازة وفق ًا لمجموع المقابل المحول ،ويقاس بالقيمة
العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،يقوم المشتري بقياس
الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة
المشتراة .يتم تحميل تكاليف الحيازة المتكبدة كمصروفات وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.
عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفق ًا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة .ويتضمن هذا فصل المشتقات المتضمنة في العقود
الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
عند تحقيق دمج األعمال على مراحل ،فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابق ًا في الشركة المشتراة
يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع.
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصلًا أو التزامً ا سوف يتم إدراجها وفق ًا لمعيار المحاسبة الدولي  39إما في األرباح أو الخسائر أو
كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى .عند تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قياسه حتى يتم تسويته نهائي ًا ضمن حقوق
الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المحددة والمطلوبات المحتملة .إذا كانت تكاليف الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم
حيازتها ،يدرج الفرق مباشر ًة في بيان الدخل المجمع.
بعد التحقق المبدئي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقص ًا أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع
الشهرة المكتسبة في دمج األعمال ،من تاريخ الحيازة ،إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من
دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة التي تم حيازتها إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد (مجموعة وحدات إنتاج النقد) ويتم استبعاد جزءا من العمليات بداخل تلك الوحدة ،يتم
إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات.
يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.

استثمار في شركة زميلة
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة مبدئيا بالتكلفة؛ ويتم المحاسبة عنه الحقا باستخدام طريقة حقوق الملكية .إن
الشركة الزميلة هي الشركة التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً ملموس ًا والتي ال يتم تصنيفها ضمن الشركات التابعة او شركات المحاصة.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،يسجل االستثمار في شركة زميلة ضمن بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائدا التغيرات بعد الحيازة في
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة .وتدرج الشهرة المتعلقة بشركة زميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم
إطفاؤها أو يتم اختبارها بصورة مفردة لتحديد االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .عند حدوث تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية
الشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أية تغيرات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع متى
كان ذلك مناسباً .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة
في الشركة الزميلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمار في شركة زميلة (تتمة)
تظهر الحصة في نتائج الشركة الزميلة في بيان الدخل المجمع .هذه هي النتائج الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة ولذلك فإنها تمثل
النتائج بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس تاريخ التقارير المالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لكي تصبح السياسات
المحاسبية متسقة مع تلك التي تستخدمها المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قيد خسارة انخفاض في القيمة إضافية الستثمار المجموعة في
شركات زميلة .تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة
زميلة .في حالة حدوث االنخفاض ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة
والقيمة الدفترية لها ويتحقق المبلغ في بند «حصة في نتائج شركة زميلة» ضمن بيان الدخل المجمع..
عند فقدان التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي وفق ًا لقيمته العادلة .تدرج أي فروق
بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان الدخل
المجمع.

تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.
يكون األصل متداوالً عندما :
 	 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية
 	 يكون محتفظ ًا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة
 	 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقارير المالية
		 أو
	 النقد والنقد المعادل ما لم يكن مقيدا من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير
المالية.
ويتم تصنيف كافة الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يكون االلتزام متداوالً عندما:
 	 يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية
 	 يكون محتفظ ًا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة
 	 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقارير المالية
		 أو
 	 عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير المالية.
وتقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل فيه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وعندما يكون باإلمكان قياس اإليرادات بصورة
موثوق منها بصرف النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات وفق ًا للقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق .تقوم المجموعة
بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كانت تعمل كشركة أساسية أو كوكيل .وانتهت إلى أنها تعمل كشركة
أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات إيراداتها.
إن معايير التحقق المحددة التالية يجب الوفاء بها قبل تحقق اإليرادات.

إيرادات تأجير
تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحقق اإليرادات (تتمة)
ايرادات من بيع عقارات استثمارية
يتم تسجيل األرباح المحققة من بيع عقارات استثمارية عند إتمام البيع وتوقيع العقود؛ إن استثمارات المشتري حتى تاريخ البيانات المالية
المجمعة كافية لبيان االلتزام لدفع مقابل العقار؛ وال تخضع الحسابات المدينة للمجموعة الى التبعية المستقبلية .كما قامت المجموعة
بتحويل المخاطر والمزايا العادية للملكية إلى المشتري في معاملة تشكل في طبيعتها عملية بيع وال تمثل استمرار للسيطرة بشكل
جوهري على العقار.

إيرادات فوائد
تتحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إيرادات أتعاب ادارة واكتتاب
تتحقق أتعاب االكتتاب واالستشارات عند تقديم الخدمات المتعلقة بهما .تتحقق األتعاب األخرى عند اكتسابها.

إيرادات توزيعات أرباح
تسجل إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.

تكاليف التمويل
تتحقق تكاليف التمويل على أساس توزيع نسبي زمني مع األخذ باالعتبار الرصيد القائم المستحق ومعدل الفائدة المطبق عليه.
إن تكاليف التمويل التي تتعلق مباشرة بحيازة أو إنشاء أصل يحتاج إنشاؤه بالضرورة إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزاً لالستعمال
المخصص له أو بيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل .يتم إيقاف رسملة تكاليف االقتراض عندما يتم استكمال كافة األنشطة
الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام المزمع له أو البيع .تسجل تكاليف التمويل األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها خاللها.

الضرائب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح الفترة وفق ًا للحساب المعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس
إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد التحويل إلى االحتياطي القانوني من ربح السنة عند تحديد حصة المؤسسة.
يمكن خصم الخسائر المتراكمة المرحلة من الربح المعدل للسنة عند حساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية
تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة  2006بنسبة  % 2.5من ربح
السنة الخاضع للضريبة .وفق ًا للقانون ،يخصم من ربح السنة اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات
المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.

الزكـــــــاة
يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  % 1من ربح المجموعة وفق ًا لقرار وزارة المالية رقم  58لسنة .2007
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية
الموجودات المالية
التحقق المبدئي والقياس
يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39إما كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر أو كقروض ومدينين أو كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع .تحدد المجموعة تصنيف
الموجودات المالية عند التحقق المبدئي.
تتحقق كافة الموجودات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة في حالة االستثمارات غير المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إن مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده بالنظم أو بالعرف في األسواق
(متاجرات الطريقة االعتيادية) تتحقق في تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
تتضمن الموجودات المالية لدى المجموعة النقد واألرصدة لدى البنوك والمدينين والموجودات المالية غير المسعرة المتاحة للبيع.

القياس الالحق
يستند القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كالتالي:
موجودات مالية متاحة للبيع
تشمل الموجودات المالية المتاحة للبيع األسهم وأوراق الدين المالية .إن االستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك
االستثمارات التي لم تصنف على أنها محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وأوراق الدين المالية
في هذه الفئة هي تلك االستثمارات التي يكون هناك نية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة من الوقت والتي يمكن أن يتم بيعها لتلبية
متطلبات السيولة أو لتلبية التغيرات في ظروف السوق.
بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخسائر غير المحققة كإيرادات
شاملة أخرى حتى يتم عدم تحقق االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل المجمع أو تسجيل
انخفاض قيمة ذلك االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في بيان الدخل المجمع.
تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة.

مدينون
يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلي ناقص ًا مخصص لقاء أي مبالغ مشكوك في تحصيلها .يتم تقدير المبالغ المشكوك في تحصيلها
عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمراً غير محتمل .تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية استردادها.
النقد واألرصدة لدى البنوك
ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ذات فترات
استحقاق تعاقدية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.
عدم تحقق الموجودات المالية
ال يتم تحقق األصل المالي (جزءً ا من األصل المالي أو جزءً ا من مجموعة موجودات مالية مماثلة أو ما ينطبق عليه) عندما:
● ●ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،او
● ●تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل او تتحمل التزامً ا بدفع التدفقات النقدية بالكامل دون تأخير مادي
إلى طرف ثالث بموجب ترتيب «القبض والدفع» ،وعندما إما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) أال تقوم
المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا األصل.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
عدم تحقق الموجودات المالية (تتمة)
عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية أو عندما تدخل المجموعة في ترتيبات القبض
والدفع ولم تقم بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو فقدت السيطرة على األصل ،يتحقق األصل بمقدار استمرار مشاركة المجموعة
على هذا األصل .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيض َا بتسجيل االلتزام ذي الصلة .ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة .عندما تأخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان على األصل المحول ،يتم قياس
مدى السيطرة بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والمبلغ األقصى للمقابل الذي قد يتعين على المجموعة سداده ،أيهما أقل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية بعمل تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصلًا ماليًا محددً ا أو مجموعة
موجودات قد تنخفض قيمتها .تنخفض قيمة األصل أو مجموعة من الموجودات المالية فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض
القيمة نتيجة وقوع حدث أو عدة أحداث بعد التحقق المبدئي لألصل(«حدث خسارة» متكبدة) وأن يكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها .قد يتضمن الدليل على
انخفاض القيمة مؤشرات على مواجهة المقترض أو مجموعة المقترضين لصعوبات مالية كبيرة ،أو عجز أو إهمال أو عدم التزام بسداد الفوائد
انخفاضا يمكن
ً
أو المدفوعات األساسية أو احتمال إشهار إفالسهم أو االضطرابات المالية األخرى وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك
قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصلًا
ماليًا متاحً ا للبيع أو مجموعة موجودات مالية متاحة للبيع قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
بالنسبة لالستثمارات في األسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي وقوع انخفاض كبير أو متواصل
في القيمة العادلة لالستثمار في األسهم يتجاوز تكلفته .إذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة ،يتم قياس الخسائر المتراكمة بالفرق بين
تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية خسائر من انخفاض قيمة هذا األصل المالي المتاح للبيع مدرجة سابق ًا في بيان الدخل المجمع
ويتم شطبها من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تسجيلها في بيان الدخل المجمع .إن خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في األسهم ال يتم
عكسها من خالل بيان الدخل المجمع ،وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة مباشر ًة في اإليرادات الشاملة األخرى.
بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يتم تقييم انخفاض القيمة استناداً إلى نفس المعايير بالنسبة للموجودات
المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة .ولكن ،يمثل المبلغ المسجل النخفاض القيمة الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها بالفرق بين التكلفة
المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناقص ًا أي خسارة من انخفاض قيمة ذلك االستثمار مسجلة سابق ًا في بيان الدخل المجمع.

المطلوبات المالية
التحقق المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39إما كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر أو كقروض وسلف وفق ًا لما هو مالئم .تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالية عند التحقق المبدئي.
تتحقق المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائدً ا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة في حالة القروض والسلف.
تتضمن المطلوبات المالية على المجموعة القروض والسلف والدائنين والمطلوبات األخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)
القياس الالحق
يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي:

قروض وسلف
بعد التحقق المبدئي ،تقاس القروض والسلف ذات الفائدة الحق ًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تدرج األرباح
والخسائر في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق المطلوبات وكذلك من خالل استخدام عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي .تحتسب
التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة حيازة واألتعاب أو التكاليف التي تمثل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

دائنون
تتحقق المطلوبات عن المبالغ المستحقة في المستقبل لقاء البضائع أو الخدمات المستلمة ،سواء صدر أو لم يصدر بها فواتير من قبل
المورد.

عدم تحقق المطلوبات المالية
ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه.
عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل
جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد ،ويدرج الفرق في القيم الدفترية ذات الصلة
في بيان الدخل المجمع.

مقاصة األدوات المالية
تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبالغ في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كانت هناك حقوق قانوني
حالية ملزمة لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

القيم العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة كما في تاريخ التقارير المالية بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة أو
عروض أسعار الوسطاء (سعر الشراء للمراكز المدينة والدائنة ) بدون أي خصم لتكاليف المعاملة.
بالنسبة لالستثمارات التي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة ،يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة وذلك باستخدام أساليب تقييم مثل
الرجوع إلى معامالت حديثة ذات شروط تجارية بحتة أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعف الربحية أو استناداً إلى
التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود التي لها شروط وسمات مخاطر مماثلة .تأخذ تقديرات
القيمة العادلة باالعتبار قيود السيولة وكذلك التقييم لتحديد أي انخفاض في القيمة.
تدرج االستثمارات التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها بالتكلفة المبدئية ناقص ًا االنخفاض في القيمة.
إن تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية والتفاصيل اإلضافية حول كيفية قياسها مبينة في إيضاح .24

عقارات استثمارية
تقاس العقارات االستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري
الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وتستثني من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري .الحق ًا للتحقق
المبدئي ،تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير المالية .تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من
التغيرات في القيم العادلة للعقارات االستثمارية في بيان الدخل المجمع للفترة التي تنشأ فيها .يتم تقدير القيم العادلة من قبل اإلدارة
بمساعدة مقيمين خارجيين معتمدين.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقارات استثمارية (تتمة)
يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع
اقتصادية مستقبلية من بيعه .يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في بيان الدخل المجمع في فترة عدم
التحقق.
تتم التحويالت من وإلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من عقار استثماري إلى عقار
يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تمثل قيمة العقار الدفترية في تاريخ التغيير في االستخدام .في حالة
إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراً استثماريًا تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفق ًا للسياسة المنصوص عليها للعقار
والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام.

عقار ومعدات
يسجل العقار والمعدات بالتكلفة ناقص ًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة .يتم مراجعة القيم الدفترية بتاريخ كل تقارير مالية
لتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ مسجلة بأكثر من قيمتها الممكن استردادها .وعندما تتجاوز القيم الدفترية المبالغ الممكن استردادها
يتم تخفيض الموجودات إلى قيمها الممكن استردادها.

االستهالك
يحتسب االستهالك لكافة العقارات والمعدات بمعدالت محتسبة لشطب التكلفة لكل أصل على أساس القسط الثابت على مدى العمر
اإلنتاجي المقدر كالتالي:
		  5 – 3سنوات
 أثاث وتركيبات ومعدات أخرىيتم مراجعة األعمار االقتصادية اإلنتاجية المقدرة للعقارات والمعدات في نهاية كل سنة ويتم تعديلها عند الضرورة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييمً ا بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصلًا ما قد تنخفض قيمته .فإذا ما توفر مثل هذا
المؤشر أو عند طلب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل .إن المبلغ الممكن
استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقص ًا التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده
لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتج ًا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو
مجموعات الموجودات األخرى.
عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها.
عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضرائب
والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقص ًا التكاليف حتى
البيع ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات
التابعة المتداولة علنًا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في بيان الدخل المجمع في فئات المصروفات التي تتوافق مع وظيفة األصل الذي
تعرض لالنخفاض في القيمة ،باستثناء األرض أو المباني التي تم تقييمها سابق ًا والتي تم لها إدراج إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشاملة
األخرى .في هذه الحالة ،يتم تسجيل االنخفاض في القيمة أيض ًا في بيان الدخل الشامل المجمع إلى حد المبلغ المسجل ألي إعادة تقييم
سابقة.
يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابق ًا لم تعد موجودة أو
قد انخفضت .فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل أو وحدات إنتاج النقد من قبل المجموعة .يتم عكس
خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابق ًا فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل منذ
أخر خسارة من انخفاض القيمة تم إدراجها .إن مبلغ العكس محدد بحيث ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها الممكن
استردادها أو القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة
للموجودات في سنوات سابقة ،ويسجل هذا العكس في بيان الدخل المجمع ما لم يدرج األصل.
إن مبلغ الزيادة ال يمكن أن يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة
انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة ،ويسجل هذا العكس في بيان الدخل المجمع ما لم يكن األصل مدرجً ا بالمبلغ المعاد تقييمه وفي
هذه الحالة يتم معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم في اإليرادات الشاملة األخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات بصفة األمانة
ال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة الوكالة أو األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال تدرج ضمن بيان المركز المالي المجمع.

حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح
يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة والمدفوعة.
تتضمن عالوة إصدار األسهم أي عالوات مستلمة نتيجة إلصدار رأس المال .يتم خصم أي تكاليف معامالت تتعلق بإصدار األسهم من عالوة
إصدار األسهم.
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من نسب أرباح الفترة الحالية والسابقة وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة األم.
تتضمن البنود األخرى لحقوق الملكية ما يلي:
	 احتياطي تحويل العمالت األجنبية – يتكون من فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للشركات األجنبية
التي تتعامل مع المجموعة إلى الدينار الكويتي.
	 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة – يتكون من األرباح والخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المتاحة للبيع.
تتضمن االرباح المحتفظ بها(/الخسائر المتراكمة) كافة أرباح( /خسائر) الفترة الحالية والسابقة .إن كافة المعامالت مع مالكي الشركة األم
يتم تسجيلها بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية.
تدرج توزيعات األرباح المستحقة إلى المساهمين ضمن المطلوبات األخرى عند اعتماد توزيعات األرباح في الجمعية العمومية.

أسهم خزينة
يتم المحاسبة عن أسهم المجموعة الخاصة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة .عند بيع أسهم الخزينة تسجل األرباح إلى حساب منفصل غير
قابل للتوزيع في حقوق الملكية (احتياطي أسهم خزينة) .كما يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن
في ذلك الحساب ،ويتم تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المحتفظ بها ثم على االحتياطيات .تستخدم األرباح المحققة الحق ًا من بيع
أسهم الخزينة أولًا لمقاصة أي خسائر مسجلة سابق ًا في االحتياطيات واألرباح المحتفظ بها وحساب احتياطي أسهم الخزينة على التوالي.
ال يتم دفع أية توزيعات نقدية عن أسهم الخزينة .ويؤدي إصدار أسهم المنحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط
تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

مخصصات
تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) ناتج عن حدث وقع في الماضي شريطة أن تكون تكاليف
االلتزام محتملة ويمكن قياس قيمتها بصورة موثوق منها.
يتم قياس المخصصات بالمصروفات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استناداً إلى أكثر دليل يمكن الوثوق منه في تاريخ التقارير
المالية بما في ذلك المخاطر وأشكال عدم التأكد المرتبطة بااللتزام الحالي .في حالة وجود عدد من االلتزامات المشابهة ،فإن احتمالية ضرورة
إجراء التدفقات الخارجية للتسوية يتم تحديدها من خالل وضع فئة االلتزامات في االعتبار بصورة كلية .يتم تخفيض المخصصات إلى قيمها
الحالية ،عندما تكون القيمة الزمنية لألموال جوهرية.

مطلوبات محتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد التي تشتمل على
منافع اقتصادية مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية محتمالً.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب الشركة األم وشركاتها التابعة المحلية مخصص ًا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها .إن استحقاق هذه المكافأة يستند عاد ًة إلى
الراتب األخير للموظف وطول مدة خدمة الموظف وإلى إتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى وفقً ا لقانون العمل ذي الصلة والعقود المبرمة مع
الموظفين .إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم استحقاقها على مدى فترة الخدمة .إن هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق
لكل موظف ،فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ التقارير المالية.
بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة بتقديم اشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كنسبة مئوية من رواتب
الموظفين ،إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها.

العمالت األجنبية
العملة الرئيسية وعملة العرض
أيضا العملة الرئيسية للشركة األم التي يتم عرض البيانات المالية بها .تحدد كل
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ،وهو ً
منشأة في المجموعة عملتها الرئيسية الخاصة بها وتقاس البنود المتضمنة في البيانات المالية بتلك العملة الرئيسية.

المعامالت واألرصدة
يجري قيد المعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة الرئيسية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة للعملة الرئيسية بتاريخ التقارير المالية .وتؤخذ
كافة الفروق إلى «ربح  /خسارة تحويل عمالت أجنبية» في بيان الدخل المجمع.
إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت
المبدئية .وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في
التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
تدرج فروق تحويل العملة األجنبية للموجودات غير النقدية المصنفة كـ «عقارات استثمارية» كجزء من رباح او خسائر القيمة العادلة في بيان
الدخل المجمع وبالنسبة للموجودات المالية المصنفة على أنها «متاحة للبيع» تدرج الفروق كجزء من احتياطي التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

شركات المجموعة
في تاريخ التقارير المالية ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى عملة العرض للشركة األم (الدينار الكويتي)
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير المالية ،وتحول بيانات الدخل لتلك الشركات بمتوسط أسعار الصرف للسنة .تؤخذ كافة فروق
تحويل العمالت األجنبية مباشرة إلى احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .عند بيع شركة أجنبية ،يدرج المبلغ
المؤجل المتراكم المسجل في إيرادات شاملة أخرى المتعلق بعملية أجنبية محددة ضمن بيان الدخل المجمع.
إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات األجنبية وأي تعديالت مرتبطة بالقيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن
الحيازة يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.

معلومات القطاعات
يتم تحديد القطاعات التشغيلية للمجموعة استنادا الى التقارير التي تتم مراجعتها من قبل كبار المسئولين التنفيذيين التي يتم
االستعانة بها التخاذ القرارات االستراتيجية .إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة تدار بصورة
مستقلة حيث إن طبيعة المنتجات والخدمات وفئة العمالء واستراتيجيات التسويق لهذه القطاعات مختلفة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير المالية .ومع ذلك ،فإن عدم التأكد من االفتراضات
والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديلًا ماديًا على قيمة األصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.

األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية
المجمعة:

تصنيف العقارات
يتعين على اإلدارة اتخاذ قرار عند حيازة عقار معين لكي تحدد سواء كان يجب تصنيفه كعقار محتفظ به لغرض البيع أو عقار استثماري .إن
إصدار مثل هذه األحكام عند الحيازة يحدد ما إذا كانت هذه العقارات سيتم قياسها الحق ًا بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما
أقل أو بالقيمة العادلة.
تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار محتفظ به لغرض البيع إذا تم حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعية.
وتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غير محددة.

تصنيف األدوات المالية
يتم اتخاذ قرار بشأن تصنيف األدوات المالية استناداً إلى نية اإلدارة عند الحيازة .وإصدار مثل هذه األحكام عند الحيازة يحدد ما إذا كانت هذه
العقارات سيتم قياسها الحق ًا بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة أو إذا كان سيتم تسجيل التغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع
أو اإليرادات الشاملة األخرى.
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح على
المدى القصير.
إن تصنيف الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه الموجودات
المالية .إذا لم يتم تصنيف هذه االستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة
كجزء من بيان الدخل في حسابات اإلدارة ،فإن هذه االستثمارات تصنف كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يعتمد تصنيف الموجودات كقروض ومدينين على طبيعة األصل .في حالة عدم قدرة المجموعة على تداول هذه الموجودات المالية نتيجة
لعدم توفر سوق نشط وتنوي استالم دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها يتم تصنيف األصل المالي كقروض ومدينين.
يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى كموجودات متاحة للبيع.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تمت حيازتها
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة كنتيجة لدمج األعمال يتطلب تقديرات هامة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في
القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر على وجود انخفاض في القيمة .إن عملية تحديد االنخفاض
«الكبير» أو «المتواصل» تتطلب قرارات هامة .إضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم العوامل األخرى بما في ذلك التقلبات العادية في أسعار
األسهم بالنسبة لألسهم المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المسعرة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
عدم التأكد من التقديرات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير
المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

انخفاض قيمة المدينين التجاريين
يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من االرصدة التجارية المدينة عندما لم يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمرا محتمال .بالنسبة للمبالغ
الجوهرية الفردية ،يتم اجراء هذا التقييم على أساس إفرادي .اما بالنسبة للمبالغ غير الجوهرية على اساس فردي والتي مر موعد استحقاقها
فيتم تقييمها بصورة مجمعة وانشاء مخصص لها وفقا لطول مدة التأخر في السداد وبناءا على معدالت االسترداد التاريخية.

تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة
يستند تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عاد ًة إلى أحد العوامل التالية:
	 

معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة.

	 

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير.

	 

مضاعف الربحية

	 

التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة  ،أو

	 

نماذج تقييم أخرى.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقق أي خسارة انخفاض في قيمة استثمار المجموعة في
شركاتها الزميلة ،وذلك في تاريخ كل تقارير مالية استنادً ا إلى وجود أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت
قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة
وقيمتها الدفترية وتدرج هذا المبلغ في بيان الدخل المجمع.

األعمار اإلنتاجية للموجودات المقرر استهالكها
تراجع اإلدارة تقييمها لألعمار اإلنتاجية للموجودات المقرر استهالكها في تاريخ كل تقارير مالية ،استناداً إلى االستخدام المتوقع لهذه
الموجودات .إن عدم التأكد بشأن هذه التقديرات يتعلق بالتقادم الفني الذي قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات.

إعادة تقييم العقارات االستثمارية
تدرج المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ،مع تسجيل التغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع .يتم تقييم القيم
العادلة من قبل اإلدارة بمساعدة تقييم مقدم من مقيمين خارجيين قاموا باستخدام أساليب التقييم لتحديد القيمة العادلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .5شركات تابعة
تتمثل الشركات التابعة المجمعة للمجموعة فيما يلي:

بلد الت�أ�سي�س
شركة إنجازات للمشروعات الترفيهية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة إنجازات العقارية  -فرنسا
شركة الداو العقارية – ش.م.ب( .مقفلة)
شركة الداو العالمية العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة المال وعقار للمشاريع المشتركة ذ.م.م.
شركة القوز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت – ذ.م.م.
شركة إنجازات لوسيل – ذ.م.م
شركة أمواج للتنمية العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)
شركة البتيل العقارية – ذ.م.م.
شركة انجازات اس ايه ار ال (أ)

الكويت
فرن�سا
البحرين
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الإمارات العربية
املتحدة
لك�سمبورج

2014

ن�سبة امللكية

%99
%100
%100
%99
%100
%60
%99
%99
%100

%99
%100
%100
%99
%100
%60
%99
%99
%100

%100

--

2013

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

( أ ) تأسيس شركة تابعة
خالل السنة ،قامت الشركة األم بتأسيس شركة انجازات اس ايه ار ال في لكسمبورج لغرض شراء استثمارات في أوروبا .ساهمت الشركة االم
بالكامل في رأس المال المدفوع للشركة التابعة بمبلغ  12.500يورو بما يمثل  %100من األسهم التي لديها حق التصويت.

 .6إيرادات أخرى

إيرادات فوائد من النقد واالرصدة لدى البنوك
إيرادات فوائد من أرصدة المدينين
إيرادات أخرى

.7

2014
دينار كويتي
4.411
165.206
184.106
353.723

2013
دينار كويتي
13.495
191.020
192.532
397.047

مخصص التسوية بالتحكيم

في يونيو  ،2014كان لدى المجموعة نزاع مع مستأجرين قدامى الحد المباني الواقعة في االمارات العربية المتحدة ،حيث طالب المستأجرون
بدفعة من االيجار المدفوع مقدما نتيجة فسخ عقود االيجار قبل تاريخ انتهاءها .وبناءا عليه ،اتخذت المجموعة إجراءات التحكيم مع المدعين.
ووافق االطراف على قيام المجموعة بسداد 303.108دينار كويتي الى المستأجرين كتسوية كاملة ونهائية عند االنتهاء من اجراءات التحكيم.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .8ربحية السهم األساسية والمخففة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة خالل السنة باستثناء أسهم الخزينة .وحيث أنه ال يوجد أدوات مالية مخففة قائمة فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

2013

2014
ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة)
ربحية السهم األساسية والمخففة

1.516.936
334.165.029
 4.5فل�س

730.940
337.681.506
  2.2فل�س

 .9النقد واالرصدة لدى البنوك
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية المجمع مما يلي:

نقد وأرصدة لدى البنوك

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

8.635.722

6.672.324

8.635.722

6.672.324

تتضمن األرصدة لدى البنوك الحسابات تحت الطلب التي تحقق فائدة بمعدل يتراوح بين  %0.5إلى  %0.5 :2013( %1إلى  %1سنوياً.

 .10مدينون وموجودات أخرى

2014
دينار كويتي

الموجودات المالية
المستحق من شركة زميلة (إيضاح )19
المستحق من أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )19
المستحق من بيع عقار استثماري
موجودات مالية أخرى

352.759
348.637
3.794.063
436.024
4.931.483

الموجودات غير المالية
دفعات مقدمة للمقاولين
مدفوعات مقدمً ا وموجودات أخرى

18.765
583.024
601.789
5.533.272

2013
دينار كويتي
2.348.872
283.257
3.653.672
956.918
7.242.719
18.179
1.162.700
1.180.879
8.423.598

يتضمن المستحق من بيع عقار استثماري ذمم مدينة تنتج عائد مقابل معدل الفائدة الفعلي بنسبة  )%5.5 :2013( %5سنوياً.
ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر  2014و 31ديسمبر .2013
ان القيمة العادلة للموجودات المالية القائمة تقارب قيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر  2014و .2013
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .11موجودات مالية متاحة للبيع

صناديق عقارية
منشآت عقارية ذات أغراض خاصة
استثمارات عقارية غير مسعرة
تمويل دين

2014
دينار كويتي
87.205
3.215.714
10.876.496
1.833.943
16.013.358

2013
دينار كويتي
436.377
3.748.927
10.991.962
185.785
15.363.051

تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع استثمارات في مشاريع تطوير عقاري ومحافظ مدارة من قبل مدراء استثمار عقاريين متخصصين.
ونظرا لطبيعة تلك االستثمارات وعدم إمكانية توقع تدفقاتها النقدية وغياب سوق نشط لهذه االستثمارات فإن القيمة العادلة لتلك
االستثمارات ال يمكن قياسها بصورة موثوق منها .ونتيجة لذلك ،تدرج تلك االستثمارات بالتكلفة ناقص ًا االنخفاض في القيمة ،إن وجد ،وتبلغ
القيمة الدفترية لهذه االستثمارات  6.613.208دينار كويتي ( 5.741.531 :2013دينار كويتي).
تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع استثمارات بقيمة دفترية بمبلغ  3.688.547دينار كويتي ( 4.328.992 :2013دينار كويتي) والتي
تمثل استثمارات في منشآت عقارية تمتلك المجموعة فيها حصة ملكية تتراوح بين  %20إلى  %50وهي عبارة عن منشآت ذات أغراض خاصة
مؤقتة تم تأسيسها لتسهيل استثمارات المجموعة في بعض المشاريع العقارية األجنبية .ال تمارس المجموعة سيطرة أو تأثير ملموس على
تلك المنشآت حيث تدار تلك المنشآت من قبل مدراء تنمية عقارية متخصصين مستقلين .ونتيجة لذلك ،تم تصنيف االستثمارات في تلك
المنشآت كموجودات مالية متاحة للبيع.
قامت الشركة األم خالل السنة بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  879.204دينار كويتي ( 132.630 :2013دينار كويتي) على استثمارات
معينة في أسواق العقار األمريكية واألوروبية استنادا إلى معلومات حديثة مقدمة من مدراء االستثمارات.
إن الجدول الهرمي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام أساليب التقييم تم عرضه في إيضاح .24
إن االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ  6.994.747دينار كويتي ( 6.633.882 :2013كويتي) مضمونة مقابل قروض بنكية (إيضاح .)15

 .12عقارات استثمارية
في  1يناير
إضافات
استبعادات
تغير في القيمة العادلة
تعديل تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

2014
دينار كويتي
62.188.407
711.182
()6.085.532
1.258.791
998.618
59.071.466

2013
دينار كويتي
76.063.887
15.891.443
()29.533.861
()183.479
()49.583
62.188.407

أ )	إن العقار االستثماري المدرج بالقيمة الدفترية بمبلغ  4.832.438دينار كويتي ( 4.653.624 :2013دينار كويتي) مسجل بأسماء أمناء .وقد
أكد هؤالء األمناء كتابي ًا أن الشركة األم هي المالك المستفيد لهذه العقارات .تتضمن العقارات االستثمارية عقارات تخضع للسيطرة
المشتركة بقيمة دفترية بمبلغ  16.489.720دينار كويتي ( 18.893.217 :2013دينار كويتي).
ب)	تم تقديم عقارات استثمارية بقيمة دفترية  45.804.228دينار كويتي ( 31ديسمبر  49.871.257 :2013دينار كويتي) كضمان لقروض بنكية
(ايضاح .)15
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .12عقارات استثمارية (تتمة)
ج)	إضافة إلى ذلك ،قامت المجموعة ببيع عقار استثماري قيمته الدفترية  6.085.532دينار كويتي ( 8.733.861 :2013دينار كويتي) مقابل
 5.900.438دينار كويتي ( 8.949.181 :2013دينار كويتي) ما أدى إلى خسارة بيع عقار استثماري بمبلغ  185.094دينار كويتي ( :2013ربح بمبلغ
 215.320دينار كويتي).
د )	خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  ،2013قامت المجموعة بنقل ملكية عقارات استثمارية مجمل قيمتها الدفترية  20.800.000دينار كويتي إلى
بنوك محلية بمقابل اجمالي  24.200.100دينار كويتي لقاء تسوية صكوك إجارة مستحقة الدفع متضمنا أرباح مستحقة بمبلغ 17.095.948
دينار كويتي؛ وقرض مصرفي وفائدة مستحقة عليه بمبلغ  6.671.789دينار كويتي .وقد تم تسوية الرصيد المتبقي بمبلغ  432.363دينار
كويتي تسويته نقدا من جانب البنك .أدى هذا إلى ربح محقق عن البيع بمبلغ  3.400.100دينار كويتي.
تقع العقارات االستثمارية للمجموعة في البلدان التالية:

الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

2014
دينار كويتي
8.500.000
50.571.466
59.071.466

2013
دينار كويتي
8.500.000
53.688.407
62.188.407

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استنادً ا إلى التقييمات المقدمة من اثنين من المقيمين المستقلين المتخصصين في
تقييم هذه األنواع من العقارات االستثمارية .أحدهما هو بنك محلي (مختص بالعقارات االستثمارية المحلية) قام بتقييم العقارات االستثمارية
ناقصا طريقة االستهالك مبنى لعقارات استثمارية
ً
باستخدام طريقة العائد لبعض العقارات ،وبطريقة المقارنة في السوق لألرض والتكلفة
أخرى .والمقيم اآلخر هو مقيم معتمد محلي حسن السمعة يقوم بتقييم العقارات االستثمارية باستخدام طريقة العائد .ألغراض التقييم،
اختارت المجموعة اتباع التقييم األقل من بين التقييمين وفقً ا لمتطلبات هيئة سوق رأس المال.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .12عقارات استثمارية (تتمة)
اخذا في االعتبار ان مدخالت التقييم الجوهرية تعتمد على بيانات السوق غير الملحوظة ،فقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية ضمن المستوى رقم  3من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في التقييمات:

الكويت

2014

1.460
226
11
%8
%10

سعر السوق المقدر لألرض (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
تكاليف اإلنشاء (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
متوسط اإليجار الشهري (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
معدل العائد
معدل المساكن الشاغرة

الكويت

2013

1.227
473
11
%8
%10

سعر السوق المقدر لألرض (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
تكاليف اإلنشاء (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
متوسط اإليجار الشهري (لكل متر مربع) (دينار كويتي)
معدل العائد
معدل المساكن الشاغرة

دول جمل�س
التعاون اخلليجي
437
183
12
%8
%10
دول جمل�س التعاون
اخلليجي
85
20
7
%8
%10

تحليل الحساسية
يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات األكثر جوهرية المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية.

التغريات يف
افرتا�ضات التقييم

الكويت
دينار كويتي

دول جمل�س التعاون
اخلليجي
دينار كويتي

2014
سعر السوق المقدر لألرض
متوسط اإليجار
معدل العائد
معدل المساكن الشاغرة

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

365.000
32.500
52.000
32.500

884.824
651.832
670.455
651.832

2013
سعر السوق المقدر لألرض
متوسط اإليجار
معدل العائد
معدل المساكن الشاغرة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .13استثمار في شركات زميلة
 13.1إن تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة مذكورة أدناه:

بلد الت�أ�سي�س
شركة ايكاروس العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)
شركة البرشاء العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)
شركة اليال العقارية – ذ.م.م.
شركة البوم العقارية – ذ.م.م* .
شركة السنبوك العقارية – ذ.م.م** .
شركة اليال سيف ريزيدنس ذ.م.م*** .
شركة انجازات العقارية ذ.م.م*** .
كانكورب ديوسبورج اس.ايه.ار.ال**** .

الكويت
الكويت
البحرين
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
اململكة العربية ال�سعودية
لك�سمبورج

2014
%45
%35
%50
%١٥
%50
%20
%50

ن�سبة امللكية

2013

%45
%35
%50
%15
%15
-

		خالل السنة ،تم تصفية شركة البوم العقارية ذ.م.م ،وتلقت المجموعة مقابل يعادل القيمة الدفترية ما أدى الى عدم تحقيق أرباح أو
*
خسائر.
		يصنف االستثمار في شركة السنبوك العقارية ذ.م.م .كاستثمار في شركة زميلة حيث تمارس المجموعة تأثير ملموس على هذه
**
الشركة من خالل االتفاقيات التي أبرمتها مع مستثمرين استراتيجيين آخرين.
***	خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة بتأسيس شركة اليال سيف ريزيدينس ذ.م.م .في مملكة البحرين ،وشركة انجازات العقارية
ذ.م.م .في المملكة العربية السعودية بمشاركة مستثمرين استراتيجيين آخرين .وقد تم تأسيس هذه الشركات لغرض انشاء
وتطوير مجمعات سكنية .قامت المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات كاستثمار في شركات زميلة حيث تمارس المجموعة تأثير
ملموس على هذه الشركات من خالل االتفاقيات المبرمة مع المستثمرين االستراتيجيين.
****	قامت المجموعة بشراء حصص ملكية في شركة كانكورب ديوسبورج اس ايه ار ال بمقابل اجمالي  4.107.898دينار كويتي .قامت
المجموعة بتصنيف هذا االستثمار كاستثمار في شركة زميلة حيث تمارس المجموعة تأثير ملموس على هذه الشركات من خالل
االتفاقيات المبرمة مع مستثمرين استراتيجيين آخرين.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .13استثمار في شركات زميلة (تتمة)
إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة هي كالتالي:

في  1يناير
إضافات
مستبعدات
العائد على رأس المال
حصة في نتائج السنة
تعديل تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

2014
دينار كويتي
6.357.466
12.441.042
()3.889.510
     958.237
207.077
16.074.312

2013
دينار كويتي
20.646.678
     ()11.983.161
()1.367.420
()958.519
19.888
6.357.466

إن القيمة العادلة لالستثمار في الشركات الزميلة ال يمكن تقديرها بصورة موثوق منها حيث إن الشركات الزميلة غير مسعرة وليس لها
أسعار سوقية معلنة.
إن االستثمار في شركات زميلة بالقيمة الدفترية بمبلغ  2.813.816دينار كويتي في  31ديسمبر  1.531.533 :2013( 2014دينار كويتي) مضمونة
مقابل قروض بنكية (إيضاح .)15
 13.2إن ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه:
أ ) شركة البرشاء العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)

2014
دينار كويتي
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي الموجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
اجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

9.976.382
347.139
10.323.521
3.400.000
280.361
3.680.361
6.643.160
2014
دينار كويتي

االيرادات
ربح السنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة
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1.199.783
578.269
578.269

2013
دينار كويتي
9.678.424
361.711
10.040.135
6.668.180
311.498
6.979.678
3.060.457
2013
دينار كويتي
763.878
162.679
162.679

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .13استثمار في شركات زميلة (تتمة)
 13.2إن ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه (تتمة)
أ ) شركة البرشاء العقارية – ش.م.ك( .مقفلة) (تتمة)
فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضح سابق ًا للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع:

2014
دينار كويتي
حصة ملكية المجموعة %
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
القيمة الدفترية
ب ) شركة ايكاروس العقارية – ش.م.ك( .مقفلة)

موجودات متداولة
اجمالي الموجودات
مطلوبات متداولة
اجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

%35
6.643.160
2.325.106
2.325.106
2014
دينار كويتي
2.199.043
2.199.043
18.084
18.084
2.180.959
2014
دينار كويتي

االيرادات
ربح (خسارة) السنة
اجمالي االيرادات (الخسائر) الشاملة للسنة

2.162.816
2.035.322
2.035.322

2013
دينار كويتي
%35
3.060.457
1.071.160
1.071.160
2013
دينار كويتي
156.271
156.271
10.634
10.634
145.637
2013
دينار كويتي
()14.450
()14.450

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

2014
دينار كويتي
حصة ملكية المجموعة %
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
القيمة الدفترية

%45
2.180.959
981.432
981.432

2013
دينار كويتي
%45
145.637
65.536
65.536
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .13استثمار في شركات زميلة (تتمة)
 13.2إن ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه (تتمة)
ج) شركة اليال سيف ريزيدنس ذ.م.م.

2014
دينار كويتي
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
اجمالي الموجودات
مطلوبات غير متداولة
اجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

7.781.910
249.056
8.030.966
1.047.948
1.047.948
6.983.018
2014
دينار كويتي

االيرادات
ربح السنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة

535.626
459.228
459.228

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

2014
دينار كويتي
حصة ملكية المجموعة %
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
القيمة الدفترية
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%50
6.983.018
3.491.509
3.491.509

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .13استثمار في شركات زميلة (تتمة)
 13.2إن ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة موضحة أدناه( :تتمة)
د) شركة اليال العقارية

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

موجودات غير متداولة

6.563.783
364.084
6.927.867

6.320.968
4.701.134
11.022.102

مطلوبات غير متداولة

346.433
346.433
6.581.434

4.693.930
4.693.930
6.328.172

موجودات متداولة
اجمالي الموجودات

مطلوبات متداولة
اجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

2014
دينار كويتي
االيرادات
خسارة السنة
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

()13.377
()13.377

2013
دينار كويتي
()1.525.670
()1.530.655
()1.530.655

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

2014
دينار كويتي
حصة ملكية المجموعة %
صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة المجموعة في صافي الموجودات
القيمة الدفترية

%50
6.581.434
3.290.717
3.290.717

2013
دينار كويتي
%50
6.328.172
3.164.086
3.164.086

 13.3يوضح الجدول التالي مجمل المعلومات المالية للشركات الزميلة الفردية غير الجوهرية بالنسبة للمجموعة

2014
دينار كويتي
حصة المجموعة في النتائج
حصة المجموعة في اجمالي االيرادات الشاملة
مجمل القيمة الدفترية لحصة المجموعة في هذه الشركات الزميلة

()382.978
()382.978
5.985.548

2013
دينار كويتي
()243.627
()243.627
2.056.684
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .14دائنون ومطلوبات أخرى

2014
دينار كويتي
1.091.171
1.094.600
537.429
381.808
386.373
1.317.204
4.808.585

دائنون
مستحق الى شركة زميلة (ايضاح )19
إيجارات محصلة مقدما
مصاريف مستحقة
مستحق إلى أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )19
مطلوبات أخرى

 .15قروض بنكية

بنوك محلية – ديناركويتي

املعدل الفعلي
للفائدة

ال�ضمان

معدل خصم بنك الكويت المركزي
 %1.5 +الى %2 +

مضمونة

تستحق القروض السداد كما يلي:

خالل سنة
من سنة إلى خمس سنوات

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي
914.187
691.463
581.428
277.580
2.399.165
4.863.823

2013
دينار كويتي

45.043.085

40.978.084

45.043.085

40.978.084

2014
دينار كويتي
4.504.308
40.538.777
45.043.085

2013
دينار كويتي
40.978.084
40.978.084

إن هذه القروض مكفولة بضمانات تتمثل في موجودات مالية معينة متاحة للبيع ،وعقارات استثمارية واستثمارات في شركات زميلة مملوكة
للمجموعة (ايضاحات  11و  12و  ،)13وتسدد على  5سنوات بفترة سماح  12شهر ،كما تستحق الدفع على أقساط اعتبارا من بدء من سنة .2014

 . 16اجتماع الجمعية العمومية ورأس المال وعالوة إصدار األسهم
قامت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  24إبريل  2014باعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2013والموافقة على مقترح أعضاء مجلس اإلدارة بعدم إصدار أي توزيعات أرباح للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
كما في  31ديسمبر  ،2014يتألف رأس المال للشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل نقداً من  345.648.600سهم بواقع  100فلس
للسهم الواحد ( 345.648.600 : 2013سهم بواقع  100فلس للسهم الواحد) .إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .17االحتياطيات
أ ) االحتياطي القانوني
وفق ًا لقانون الشركات وعقد التأسيس النظام األساسي للشركة األم ،يجب تحويل  %10من ربح السنة قبل تخصيص حصة مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بعد مقاصة الخسائر المتراكمة المرحلة إلى حساب
االحتياطي القانوني .يجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذه التحويالت السنوية عندما يعادل رصيد االحتياطي أو يزيد عن نسبة  %50من رأس
المال المدفوع.
إن التوزيع من االحتياطي القانوني محدد بالمبلغ المطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة ال تزيد عن  %5من رأس المال المدفوع في السنوات
التي ال تسمح فيها األرباح المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.
خالل السنة ،تم تحويل  14.617دينار كويتي من االرباح المحتفظ بها الى االحتياطي القانوني ( :2013لم يتم اجراء تحويالت الى االحتياطي
القانوني حيث تم تغطية الخسائر المتراكمة المرحلة بالكامل).

ب ) االحتياطي االختياري
وفقا لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم يتم تحويل نسبة  %5من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم إلى االحتياطي
االختياري وذلك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد
مقاصة الخسائر المتراكمة المرحلة .يجوز للشركة األم وقف هذه التحويالت بقرار من مجلس إدارة الشركة األم .ال يوجد قيود على توزيع
االحتياطي االختياري شريطة ان تتم الموافقة على التوزيع من قبل الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.
خالل السنة ،تم تحويل مبلغ  7.309دينار كويتي من االرباح المحتفظ بها الى االحتياطي االختياري ( :2013لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطيات
حيث أنه لم يتم استرداد الخسائر المتراكمة المرحلة بالكامل).

 .18أسهم الخزينة
فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة:

2014
التكلفة
عدد أسهم الخزينة
نسبة رأس المال
القيمة السوقية – دينار كويتي

1.250.898
11.989.824
%3.47
755.359

2013
1.176.176
10.921.718
%3.16
1.026.640

إن االحتياطيات المساوية لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

 .19معامالت مع أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي تخضع للسيطرة المشتركة
وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يملك فيها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا للمجموعة حصصا رئيسية أو
بإمكانهم ممارسة تأثير ملموس أو سيطرة مشتركه عليها .يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة
المجموعة.
فيما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة الهامة مع أطراف ذات عالقة:

2014
دينار كويتي

المعامالت المتضمنة في بيان الدخل المجمع
رسوم إدارة واكتتاب

    -

األرصدة في بيان المركز المالي المجمع
المستحق من شركة زميلة (انظر إيضاح )10
المستحق من أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )10
المستحق إلى أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )14
مستحق الى شركة زميلة (ايضاح )14
تحويل شركة زميلة
حيازة عقارات استثمارية

352.759
348.637
386.373
1.094.600
        -

2013
دينار كويتي
2.409
2.348.872
283.257
277.580
    ()11.983.161
11.983.161

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

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:
إن مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة كانت كما يلي:

رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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2014
دينار كويتي
296.336
34.615
330.951

2013
دينار كويتي
297.219
34.615
331.834
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كما في  31ديسمبر 2014

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

.20

معلومات القطاعات

املجموع
دينار كويتي
2.589.935
()855.778
1.734.157

2014
دويل
دينار كويتي
1.940.955
()501.696
1.439.259
697.758
()185.094
132.947
202.143
149.905
()1.618
()29.886
()36.987
()879.204
1.489.223
()160.052
()1.274
()96.701
81.019.113
1.886.130
711.182

حملي
دينار كويتي
648.980
()354.082
294.898
561.033
203.818
()756.468
()45.151
()266.757
()136.290
()144.917
1.118.289
()1.559.623
927.738
()58.473
24.395.687
47.965.630
-

حملي
دينار كويتي
668.045
()348.722
319.323

2013
دويل
دينار كويتي
1.561.011
()538.979
1.022.032

23.299.192

()750.927
567.448
215.320 3.400.100
77.032
138.597
80.794
316.253
()759.708
()5.536
()47.035
()42.581( )259.765
()15.037( )177.395
()132.630
()69.317
517.747 3.359.221
()857.231( )101.288
()489( )1.571.470
()286.625
()303.108
()28.312
75.825.232

()1.921.830( )43.920.077

8.970

()183.479
3.615.420
77.032
138.597
397.047
()759.708
()52.571
()302.346
()192.432
()132.630
()69.317
3.876.968
()958.519
()1.571.959
()286.625
()303.108
()28.312
728.445
99.124.424
()45.841.907

املجموع
دينار كويتي
2.229.056
()887.701
1.341.355

ألغراض اإلدارة ،تتركز أنشطة المجموعة في االستثمارات العقارية ضمن قطاعين رئيسين :محلي ودولي (مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأوروبا والواليات

المتحدة األمريكية) .فيما يلي معلومات القطاعات للمجموعة:

إيرادات القطاع
التكاليف التشغيلية للقطاع
مجمل ربح القطاع

التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
ربح بيع عقارات استثمارية
إيرادات توزيع من موجودات مالية متاحة للبيع
أتعاب إدارة واكتتاب
إيرادات أخرى
تكاليف موظفين
استهالك
مصروفات عمومية وإدارية
أتعاب استشارات وأتعاب مهنية
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
نتائج القطاع
حصة في نتائج شركات زميلة
تكاليف تمويل
ربح (/خسارة) تحويل عمالت أجنبية
مخصص تسوية بالتحكيم
ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
ربح السنة
إجمالي الموجودات
مطلوبات القطاع
اإلنفاق الرأسمالي

1.258.791
()185.094
132.947
202.143
353.723
()756.468
()46.769
()296.643
()173.277
()879.204
1.344.306
958.237
()1.560.897
831.037
()58.473
1.514.210
105.414.800
49.851.760
711.182
15.891.443

15.900.413
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

.21

التزامات رأسمالية ومطلوبات طارئة

لم يكن على المجموعة أي التزامات رأسمالية في تاريخ التقارير المالية ( :2013ال شيء دينار كويتي).

 .22الموجودات بصفة األمانة
تتضمن الموجودات بصفة األمانة استثمارات مدارة نيابة عن عمالء بمبلغ  51.783دينار كويتي ( 56.600 :2013دينار كويتي).

.23

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

تمثل المخاطر جزءاً رئيسي ًا في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفق ًا لحدود المخاطر
والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة
مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة.
تتكون المطلوبات المالية األساسية للمجموعة من المبالغ المستحقة للبنوك والدائنين والمطلوبات األخرى والقروض البنكية .إن الغرض
الرئيسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل العمليات التي تقوم بها المجموعة .لدى المجموعة مجموعة متنوعة من الموجودات المالية
مثل المدينين والموجودات األخرى والنقد واالرصدة لدى البنوك واالستثمار في أوراق مالية والتي تنتج عن أنشطة عملياتها بصورة مباشرة.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:
المخاطر الناتجة من األدوات المالية:
 - 1مخاطر االئتمان التي تتضمن مخاطر عجز العمالء واألطراف المقابلة
 - 2مخاطر السيولة
 - 3مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم
إن مجلس إدارة الشركة األم هو المسئول الرئيسي عن وضع المنهج العام إلدارة المخاطر والموافقة على إستراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.

 23.1مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف إحدى األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية.
تتم مراقبة سياسة المجموعة االئتمانية ومدى تعرضها للمخاطر بصورة مستمرة .تسعى المجموعة للحد من مخاطر التركيز الشديد في
التعامل مع أفراد أو مجموعات من العمالء في مناطق أو قطاعات أعمال محددة وذلك من خالل تنويع أنشطتها ،مما أدى إلى أن يكون تعرض
المجموعة للديون المعدومة غير جوهري.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
إن مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالقيم الدفترية للموجودات المالية كما في تاريخ التقارير المالية والملخصة على النحو
التالي:

النقد واالرصدة لدى البنوك (ايضاح )9
مدينون وموجودات أخرى (إيضاح )10

2014
دينار كويتي
8.635.722
4.931.483
13.567.205

2013
دينار كويتي
6.672.324
7.242.719
13.915.043

إن مخاطر االئتمان المتعلقة بالنقد واألرصدة لدى البنوك تعتبر غير هامة نظرًا ألن األطراف المقابلة عبارة عن بنوك ومؤسسات مالية جيدة
السمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

.23

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 23.1مخاطر االئتمان (تتمة)
كما في  31ديسمبر  ،2014كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لطرف مقابل منفرد بمبلغ  352.758دينار كويتي ( 2.343.823 :2013دينار
كويتي).

تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
إن توزيع الموجودات المالية حسب القطاع الجغرافي هو كما يلي::

2014
النقد واالرصدة لدى البنوك (إيضاح )9
مدينون وموجودات أخرى (إيضاح )10

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
دينار كويتي
7.736.699
4.770.398
12.507.097

�أوروبا
دينار كويتي
534.331
534.331

الواليات املتحدة
الأمريكية
دينار كويتي
364.692
161.085
525.777

املجموع
دينار كويتي
8.635.722
4.931.483
13.567.205

2013
النقد واالرصدة لدى البنوك (إيضاح )9
مدينون وموجودات أخرى (إيضاح )10

4.752.088
7.140.849
11.892.937

1.916.467
1.916.467

3.769
101.870
105.639

6.672.324
7.242.719
13.915.043

تراقب المجموعة باستمرار عدم سداد حسابات عمالئها واألطراف األخرى المحددة كأفراد أو كمجموعة وتوظف هذه المعلومات في ضوابط
مخاطر االئتمان .إن سياسة المجموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات جدارة ائتمانية .تعتبر إدارة المجموعة جميع الموجودات المالية المبينة
أعاله غير المتأخرة وغير منخفضة القيمة لكافة تواريخ التقارير المالية قيد المراجعة ذات جدارة ائتمانية جيدة.
ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية مكفولة بضمان أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى.

 23.2مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها .وللحد من تلك المخاطر،
قامت إدارة الشركة األم بتنويع مصادر التمويل وإدارة موجوداتها بعد األخذ بعين االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة على أساس دوري.
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات المالية على المجموعة استناداً إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.

 www.injazzat.comالتقرير السنوي 2014

67

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .و الشركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

.23

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 23.٢مخاطر السيولة (تتمة)
إن قائمة السيولة للمطلوبات المالية تعكس التدفقات النقدية المتوقعة التي تتضمن مدفوعات الفوائد المستقبلية على مدى أعمار هذه
المطلوبات المالية .إن قائمة السيولة للمطلوبات المالية هي كما يلي:

2014

3-1
�أ�شهر
حتى �شهر واحد
دينار كويتي دينار كويتي

12 - 3
�شهراً
دينار كويتي

6-1
�سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

المطلوبات المالية
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

2013
المطلوبات المالية
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض بنكية

3.023.236
4.504.308
7.527.544
حتى �شهر واحد
دينار كويتي
2.071.633
72.450
2.144.083

493.040
405.388
898.428
3-1
�أ�شهر
دينار كويتي
372.335
358.558
730.893

608.150
1.216.163
1.824.313
12 - 3
�شهر ًا
دينار كويتي
2.419.855
1.075.675
3.495.530

684.159
44.423.742
45.107.901
5-1
�سنوات
دينار كويتي

4.808.585
50.549.601
55.358.186
املجموع
دينار كويتي

 4.863.823   46.507.171 45.000.488
51.370.994 45.000.488

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة .باستثناء استثمارات الموجودات المالية المتاحة للبيع
والعقارات االستثمارية ،فقد تم تحديد استحقاقات الموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقارير المالية إلى تاريخ
االستحقاق التعاقدي .إن قائمة االستحقاق الستثمارات الموجودات المالية المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية تتحدد استنادً ا إلى تواريخ
اإلنهاء المخطط لها من قبل اإلدارة.
إن قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية في  31ديسمبر  2014هي كما يلي :

حتى �شهر
واحد
دينار كويتي

3-1
�أ�شهر
دينار كويتي

12 - 3
�شهراً
دينار كويتي

6-1
�سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

الموجودات
النقد واالرصدة لدى البنوك
مدينون وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
عقار ومعدات
المطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض بنكية
صافي فجوة السيولة
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8.635.722
1.004.994
                        9.640.716

      1.352.759
                        1.352.759

      3.175.519
                        3.175.519

            16.013.358
59.071.466
16.074.312
86.670
91.245.806

8.635.722
5.533.272
16.013.358
59.071.466
16.074.312
86.670
105.414.800

3.023.236
      3.023.236
6.617.480

493.040
      493.040
859.719

608.150
    608.150
2.567.369

684.159
45.043.085
45.727.244
45.518.562

4.808.585
45.043.085
49.851.670
55.563.130
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

.23

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

23.2

مخاطر السيولة (تتمة)

إن قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية في  31ديسمبر  2013هي كما يلي :

حتى �شهر
واحد
دينار كويتي
الموجودات
النقد واالرصدة لدى البنوك
مدينون وموجودات أخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
عقار ومعدات
المطلوبات
دائنون ومطلوبات أخرى
قروض بنكية
صافي فجوة السيولة

6.672.324
817.851
                        7.490.175
2.071.633
      2.071.633
5.418.542

3-1
�أ�شهر
دينار كويتي
2.343.823
                        2.343.823
372.335
      372.335
1.971.488

12 - 3
�شهر ًا
دينار كويتي
5.261.924
                        5.261.924
2.419.855
      2.419.855
2.842.069

6-1
�سنوات
دينار كويتي
15.363.051
62.188.407
6.357.466
119.578
84.028.502
   40.978.084
40.978.084
43.050.418

املجموع
دينار كويتي
6.672.324
8.423.598
15.363.051
62.188.407
6.357.466
119.578
99.124.424
4.863.823
40.978.084
45.841.907
53.282.517

 23.3مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة أصل نتيجة التغيرات في متغيرات السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار
األسهم سواء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو جهة اإلصدار له أو العوامل التي تؤثر على جميع االستثمارات
المتداولة في السوق.
تدار مخاطر السوق على أساس توزيعات الموجودات المحددة مسبق ًا على فئات الموجودات المختلفة وتنويع الموجودات من حيث التوزيع
الجغرافي وتركزات قطاع األعمال والتقييم المستمر لظروف واتجاهات السوق وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة
العادلة.

 23.3.1مخاطر العمالت األجنبية
تمارس المجموعة أعمالها بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي تتعرض المجموعة
للتغيرات في أسعار صرف الدوالر األمريكي واليورو والدرهم اإلماراتي والريال القطري .يمكن أن يتأثر بيان المركز المالي المجمع للمجموعة
بصورة جوهرية بالحركة في أسعار صرف هذه العمالت .لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية
المحددة بغير الدينار الكويتي.
يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية استناداً إلى الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم والتقييم المستمر للمراكز المفتوحة
للمجموعة .تقوم المجموعة ،متى كان ذلك ممكناً ،بمطابقة مخاطر العمالت األجنبية المتضمنة في موجودات معينة مع المطلوبات بنفس
العملة أو العملة ذات الصلة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 23.3مخاطر السوق(تتمة)
 23٫٣٫١مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
إن صافي تعرض المجموعة الجوهري لمخاطر الموجودات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية ناقصا المطلوبات النقدية في تاريخ التقارير
المالية محول للدينار الكويتي بأسعار اإلقفال كالتالي:

دوالر أمريكي
يورو
درهم إماراتي
ريال قطري

2014
دينار كويتي
369.858
79.189
3.695.858
-

2013
دينار كويتي
192.732
2.071.429
3.843.803
3.418.768

وفي حالة ما إذا انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية بنسبة  ،) %1 :2013( % 1يكون تأثير ذلك على نتائج السنة
كالتالي .ليس هناك تأثير على اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة.

الت�أثري على النتائج
2013
2014
دينار كويتي
دينار كويتي
دوالر أمريكي
يورو
درهم إماراتي
ريال قطري

3.698
791
36.958
41.447

1.927
20.714
38.438
34.187
95.266

وفي حالة ما إذا ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية بنسبة  )%1 :2013( %1يكون هناك تأثير معادل ومعاكس على
نتيجة السنة.
وتتفاوت مخاطر تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة المعامالت .ولكن ،يمكن اعتبار التحليل الموضح أعاله
على أنه يمثل مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية.

 23.3.2مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية.
تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار الفائدة على النقد واالرصدة لدى البنوك والمستحق للبنوك والقروض البنكية والتي هي محددة أساس ًا
بمعدالت فائدة متغيرة.
يتم مراقبة المراكز باستمرار لضمان المحافظة على تلك المراكز ضمن الحدود المسموح بها.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2014

.23

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 23.3مخاطر السوق(تتمة)
 23.3.2مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
يوضح الجدول التالي مدى حساسية نتائج السنة بناء إلى التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار الفائدة من بداية السنة .بناءً على
مالحظة أوضاع السوق الحالية ،تقدر إدارة الشركة األم أن تغيرًا محتملًا بصورة معقولة في أسعار الفائدة للسنة سيكون  75+و – + : 2013( 25
 75و  )25 -نقطة أساسية من سعر الليبور و  25+و  25+ : 2013( 125 -و  )125-نقطة أساسية للدينار الكويتي و  25 +و –  25+ :2013( 200و – )200
نقطة أساسية للدرهم اإلماراتي للسنة  .2014تمت عملية االحتساب على أساس األدوات المالية للمجموعة المحتفظ بها في تاريخ كل تقارير
مالية مع األخذ بعين االعتبار أن كافة المتغيرات بقيت ثابتة وليس هناك تأثير على اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة.

زيادة يف �أ�سعار الفائدة
2013
2014
دينار كويتي
دينار كويتي
التأثير على النتائج

()81.533

()76.630

انخفا�ض يف �أ�سعار الفائدة
2013
2014
دينار كويتي
دينار كويتي

()37.921

35.575

 23.3.3مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار األسهم
الفردية .تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيم العادلة لالستثمارات في األسهم .ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم حيث
ال يوجد لديها أي أدوات أسهم مسعرة كما في  31ديسمبر  :2013( 2014ال شيء).

 .24القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
إن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمها الدفترية باستثناء موجودات مالية معينة متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة
(إيضاح .)11

الجدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيم العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييم.
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛
المستوى  :2األساليب األخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير
مباشر
المستوى  :3األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت ذات تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى المعلومات
الملحوظة في السوق.
ان القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع باستثناء بعض االستثمارات المدرجة بالتكلفة ناقص انخفاض القيمة يتم تصنيفها
ضمن المستوى الثالث.
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 .24القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
الجدول الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
يوضح الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث.

يف  1يناير
دينار كويتي

خ�سائر
انخفا�ض  ارباح م�سجلة
م�سجلة
القيمة
يف بيان الدخل �ضمن ايرادات
�شاملة اخرى
املجمع
دينار كويتي

دينار كويتي

�صايف امل�شرتيات
والتحويالت
واملبيعات
والت�سويات
دينار كويتي

يف  31دي�سمرب
دينار كويتي

موجودات مالية متاحة للبيع
2014

9.621.520

2013

10.392.060

9.400.150

()87.770

148.266

()281.866

-

518.208

(9.621.520 )1.288.748

 .25إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق
أعلى قيمة للمساهم.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وسمات المخاطر للموجودات األساسية.
للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة شراء أسهم
الخزينة أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض المديونية.
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقسوم على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين .تُدرج المجموعة
القروض ،ناقص ًا النقد واالرصدة لدى البنوك ضمن صافي الدين .يتضمن رأس المال حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم.

2014
دينار كويتي
قروض بنكية
ناقصاً :النقد واالرصدة لدى البنوك
صافي المديونية
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
إجمالي رأس المال

45.043.085
()8.635.722
36.407.363
55.471.191
91.878.554

2013
دينار كويتي
40.978.084
()6.672.324
34.305.760
53.187.852
87.493.612

وتماشيا مع الجهات األخرى في نفس القطاع ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس معدل اإلقراض .إن سياسة المجموعة هي
المحافظة على معدل إقراض ضمن حدود .%60
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 .25إدارة رأس المال (تتمة)
تم احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال كما يلي:

2014

2013

صافي الدين

36.407.363
91.878.554

34.305.760
87.493.612

معدل اإلقراض

%40

%39

رأس المال

 www.injazzat.comالتقرير السنوي 2014

73

