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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة شركة المساكن الدولية
للتطوير العقاري – ش.م.ك( .عامة)
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المهندس  /عادل عبدالعزيز المخيزيم

رئيس مجلس اإلدارة

الســيد  /سعـــود عبــدالعزيــز األيـــوب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المهندســة  /غـيــداء غــسان الخــالــد

عضو مجلس اإلدارة

المهندســة  /غصــون غســـان الخــالــد

عضو مجلس اإلدارة

السيــد  /حســــام ســالــم أبــو لـــغــد

عضو مجلس اإلدارة

السيـد /عبدالعزيز عبـداهلل الحميضي

عضو مجلس اإلدارة

السيــــد /مشـــــاري أيــــمـــــــن بــــــودي

عضو مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
بداية  ..يطيب يل بالأ�صالة عن نف�سي وبالإنابة عن �إخ��واين �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن نرحب بكم �أجمل ترحيب
يف �إجتماع اجلمعية العمومية العادية والغري عادية لل�شركة و�أ�ستعر�ض معكم التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف
2015/12/31م.
لقد حر�ص جمل�س الإدارة وجميع العاملني يف ال�شركة على الإرتقاء ب�أداء �شركتكم عرب تفعيل الأن�شطة الت�شغيلية وحتقيق
�أف�ضل �أداء  ،وذلك عرب تنفيذ �إ�سرتاتيجية ال�شركة  ،لقد كان عام  2015عام �إ�ستثنائي وغري عادي من عمر ال�شركة  ،فقد
مت و�ضع �إ�سرتاتيجيات جديدة وخطط لل�سنوات القادمة والهادفة لتحقيق ريادة ال�شركة يف ال�سوق العقاري الإ�ستثماري ومت
الدخول يف �أ�سواق جديدة كاململكة املتحدة ونظرا لتقلبات الظروف الإقت�صادية ب�أوروبا عموما فقد ا�ستدعى �إدارة ال�شركة
�إىل �إتخاذ الإجراءات الالزمة باتباع �إ�سرتاتيجية تتنا�سب مع متطلبات املرحلة وتقوم بالرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على مبد�أ
التحفظ وقيا�س املخاطر وذلك لتحقيق �أق�صى درجات النمو املمكنة واملحافظة على تنويع م�صادر الإيرادات  ،وقد قام
جمل�س ادارة ال�شركة بالتو�صية بتخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة لع�شرة ماليني دينار مع الإحتفاظ بالعقارات الإ�ستثمارية ذات
العائد اجليد لتعظيم ن�سبة العائد على ر�أ�س املال .
وقد كان وا�ضحا �أن تنفيذ و�إتباع �إ�سرتاتيجية التحفظ وقيا�س املخاطر �إنعك�ست على النتائج املالية ال�سنوية يف ظل
التداعيات ال�سابقة حيث بلغت خ�سارة ال�شركة (  327,994د.ك ) .عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015مقارنة
ب�صافـي ربح  1,467,278د.ك .عن العام  2014وبخ�سارة لل�سهم تبلغ (  1.64فل�س كويتي ) تقريبا .
و�ست�ستمر �إدارة �شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري يف تطوير امل�شاريع العقارية ذات اجلدوى العالية لتعود بالفائدة
على م�ساهميها.
وختاماً  ..ي�سرين �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر �إىل ال�سادة امل�ساهمني الكرام على الثقة التي �أولوها �إىل جمل�س الإدارة
ومايوفرونه من دعم م�ستمر ،وبدورنا جندد العهد لهم جميعا على موا�صلة اجلهد لتحقيق �أهداف ال�شركة الطموحة و�أف�ضل
النتائج لل�سنوات القادمة.

عادل عبد العزيز املخيزمي
رئي�س جمل�س الإدارة
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نبذة عن الشركة

ابتدا ًء من ت�أ�سي�سها يف عام  1998ك�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ،قامت �شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري يف
�إعادة حتديد احتياجات ال�سوق للحلول العقارية التجارية وال�سكنية من خالل ن�شاطات ال�شركة الرئي�سية التي تتمثل
ب�شراء العقارات والأرا�ضي وتطويرها للبيع والإيجار.
�أدت حلول ال�شركة املبتكرة القائمة على �أ�سا�س الإ�ستثمار لتواجد �شركة امل�ساكن يف الكويت ،اململكة العربية ال�سعودية،
و�أوروبا.
من خالل املثابرة والأهداف احليوية ،متكنت �شركة امل�ساكن من �إكمال م�شوارها رغم التغريات اجلذرية يف الأ�سواق
العقارية يف املنطقة والركود املايل وذلك عرب ر�ؤية جمل�س �إدارتها ،واخلربة الإدارية والدرا�سة احلثيثة للأ�سواق.

● المهمة
مهمة �شركة امل�ساكن تطوير وتقدمي احللول التجارية وال�سكنية للعميل وامل�ستثمر� .إ�ستثماراتنا تعك�س معرفتنا بال�سوق
والثقة التي يتم �إي�صالها عرب خرباء مهنيني التي يتم تطويرهم ب�إ�ستمرار لتلبية التوقعات املهنية ،ال�شخ�صية وتوقعات
العميل.

● الــرؤيـــة
�شركة امل�ساكن تطمح �أن تكون مرجعاً دولياً خلدمات التطوير العقاري.

● القــيــــم
النزاهة وامل�صداقية  -نغر�س �أخالقيات العمل يف موظفينا لتنعك�س يف خدماتنا وت�صل بثقة و�شفافية لعمالئنا.
االبتكار  -نحن نزرع وندمج الإبداع يف جميع جوانب بيئة العمل لدينا.
الأمان � -صيانة و�ضمان دعم خدمات ما بعد البيع خلق بيئة مريحة لعمالئنا
تنمية العن�صر الب�شري  -نركز على تطوير موظفينا ل�ضمان التميز يف العمليات واخلدمات.
امل�س�ؤولية االجتماعية – نهتم باملجتمع والبيئة يف كل �سوق نعمل فيه من خالل دمج نظم املباين اخل�ضراء يف م�شاريعنا.
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مشروع لندن

ملا كانت اه��داف ال�شركة وتوجاهاتها اىل
تنويع ا�ستثماراتها فقد ك��ان م�����ش��روع لندن
واملتمثل فـي �شراء عقارين فـي قلب العا�صمة
الربيطانية لندن وهو عبارة عن �شقق متليك
( )regent gateوق��د مت االنتهاء من جميع

اعمال البناء ومت �إ���ص��دار الرتاخي�ص للبناية
الثانية.

و�سيتم البدء فـي املرحلة الثانية من امل�شروع وهي
الت�سويق لهذه ال�شقق والبحث عن �أف�ضل �سبل الت�سويق لها
حيث املوقع اجلغرافـي املميز لهذه ال�شقق.
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مشاريع خليجية

قامت ال�شركة بالإ�ستثمار باملتاجرة يف �أرا�ضي يف دول املنطقة وكان لها العائد اجليد على ال�شركة وفتح �أ�سواق جديدة
مما �أتاح لل�شركة درا�سة �أ�سواق خارج دولة الكويت والبحث عن �أف�ضل الفر�ص الإ�ستثمارية طبقا لتوجهات ال�شركة .

مشروع الخيران
مت االنتهاء من م�شروع اخل�يران وه��و عبارة
عن � 14شاليه ذو الطابع الأندل�سي املميز مت�ضمنة
العـديـد من املــرافق واخلـــدمات والواجهات املميزة
بنظام البيع �أو الت�أجري ب�أ�سعار تناف�سية والتي
توفر الراحة والرفاهية ملرتاديها ول�ساكنيها وهذا
هو نهج ال�شركة بتقدمي كل ما هو مميز للعمالء .
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مشروع عمارة الفنطاس

قامت ال�شركة بالإنتهاء من م�شروع عمارة الفنطا�س على �أر�ض م�ساحتها  1031م 2ويحتوي هذا امل�شروع على � 42شقة
و�سرداب بكامل امل�ساحة وحمل جاهزة لاليجار ومن املتوقع ان يكون لها عائد جيد على ال�شركة هذا العام .
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مشروع أرض المهبولة
مت��ت��ل��ك ال�����ش��رك��ة �أر�����ض يف منطقة
املهبولة على ال�شريط ال�ساحلى مب�ساحة

 3,200م 2وتقوم ال�شركة حاليا بدرا�سة
م�شاريع عدة لإقامتها على الأر�ض و�إختيار
الأف�ضل من حيث �سرعة الإجناز و�سرعة
املردود املايل املجزي على ال�شركة .

صورة نموذجية (توضيحية)
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السادة المساهمين المحترمين
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري  -ش.م.ك( .عامة)
دولـة الكويـت


تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقـة لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري  -ش.م.ك.
(عامة) (الشركة األم) وشركاتها التابعة (المجموعة) والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في
 31ديسمبر  ،2015وبيانات األرباح أو الخسائر ،األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية آن��ذاك وملخص السياسات المحاسبية
الهامة واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية
مـن مسؤولية اإلدارة .وتقوم اإلدارة بتحديد نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريا إلعداد البيانات المالية
المجمعة بحيث ال تتضمن أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات المالية المجمعة بناء على التدقيق الذي قمنا به .لقد قمنا
بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب اإللتزام بأخالق المهنة وتخطيط وتنفيذ إجراءات
التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ال تتضمن أخطاء مادية.
تشتمل إج��راءات التدقيق الحصول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات ال��واردة في البيانات المالية
المجمعة .يتم اختيار اإلجراءات استنادا إلى تقدير مراقبي الحسابات ،وتشتمل على تقييم مخاطر األخطاء
المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ .ولتقييم تلك المخاطر ،يأخذ
مراقبي الحسابات في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي إلعداد وعرض البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة
بغرض تصميم إج��راءات التدقيق المالئمة للظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة
الداخلي .ويتضمن التدقيق تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات
المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية المجمعة.
بإعتقادنا أن األدلة المؤيدة التي تم الحصول عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا يمكننا من إبداء رأي
التدقيق.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

الـــرأي
برأينا ،أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة  -من جميع النواحي المادية  -المركز المالي لشركة
المساكن الدولية للتطـوير العقاري  -ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في  31ديسمبر
 ،2015وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية آنذاك وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
برأينا كذلك ،أن البيانات المالية المجمعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم  1لسنة  ،2016والالئحة
التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  ،2012وعقد التأســيس والنظام األساسي للشركة األم ،وأننا قد حصلنا
على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا .وأن الشركة األم تمسك حسابات منتظمة ،وأن الجرد
أجري وفقا لألصول المرعية ،وأن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في
دفاتر الشركة األم .وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقـع خالل السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2015مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  1لسنة  ،2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة
 ،2012أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للمجموعة
أو نتائج أعمالها.

�أحمد حممد الر�شيد

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 39
الدار الدولية
ع�ضو يف  DFKالعاملية

د � .شعيب عبد اهلل �شعيب

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة �أ رقم 33
 rsmالبزيع و�شركاهم

دولـة الكويـت
 27مار�س 2016
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�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
بيان املركز املايل املجمع كما فـي  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

�إي�ضاح
املوجودات
نقد ونقد معادل
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
دفعات مقدمة ل�شراء عقارات
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل عمالء عن �أعمال املقاوالت
دائنو مرابحة
�إلتزام مقابل �إيجار متويلي
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية :
ر�أ�س املال
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
�أ�سهم خزانة
تعديالت ترجمة عمالت �أجنبية
التغريات الرتاكمية يف القيمة العادلة
�أثر التغري يف الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة
�أرباح مرحلة
حقوق امللكية املتعلقة مب�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2015

2014

3

326,871

191,400

4

364,173

374,603

5

-

1,920,282

6

9,164,480

7

15,563,095

10,247,529

8

1,026,652

1,613,778

9
10

576,697

-

9,675,409

12,746,850

13,440,900

7,285

7,758

39,199,406

38,048,356

11

1,348,370

3,681,131

12

58,790

32,630

13

7,317,523

1,470,044

14

5,441,463

4,535,575

6

1,320,454

2,421,573

116,420

97,275

15,603,020

12,238,228

15

20,000,000

20,000,000

16

954,090

954,090

17

950,536

950,536

18

()189,374

()369

()84,936

()6,826

345,098

319,283

-

450,024

1,476,668

3,004,602

23,452,082

25,671,340

144,304

138,788

23,596,386

25,810,128

39,199,406

38,048,356

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )30ت�شكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.

عـ ــادل املخ ـيــزي ــم
رئيــــ�س جملـــ�س الإدارة
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�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

�إيرادات العمليات

�إي�ضاح

2015

2014

19

4,367,796

7,048,389

تكاليف العمليات

19

()4,033,587

()6,391,858

�إيرادات عقارات

20

882,175

6

245,000

�أرباح بيع عقارات ا�ستثمارية
جممل ربح الت�شغيل

1,461,384

م�صاريف عمومية و�إدارية

21

م�صاريف ت�سويقية
خ�سائر انخفا�ض يف قيمة عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

7

�صايف (خ�سارة) ربح الت�شغيل
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركة زميلة

9

�أرباح ناجتة عن �شراء ح�ص�ص �إ�ضافية يف �شركة زميلة

9

�أرباح من بيع �شركة زميلة

-9أ

�صايف (خ�سائر) �أرباح اال�ستثمارات

22

م�صاريف متويلية

1,222,048

()552,206
()19,182

()24,201

()1,080,608

-

()190,612

756,975

()813,536

517,406

924,759
()24,918

42,908

(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

()440,872

()261,079

�إيرادات �أخرى

565,517

()322,478

242,536
80,866
()90,233
22,207
1,529,757

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

-

()13,778

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

-

()25,561

ح�صة الزكاة

-

()10,224

-

()14,000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

23

�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة

()322,478

1,466,194

املتعلقة بـ :
()327,994

م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

5,516

�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة

(خ�سارة) ربحية ال�سهم املتعلقة مب�ساهمي ال�شركة الأم

()322,478

24

1,467,278
()1,084
1,466,194

فل�س

فل�س

()1.64

7.34

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )30ت�شكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.
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�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

�إي�ضاح
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة

2015
()322,478

2014
1,466,194

(اخل�سارة ال�شاملة الأخرى) الدخل ال�شامل الآخر :
بنود ممكن �أن يعاد ت�صنيفها الحقا �إىل الأرباح �أو اخل�سائر :
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع

عك�س التغريات يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع نتيجة خ�سائر
�إنخفا�ض يف القيمة

ح�صة الدخل ال�شامل الآخر من �شركة زميلة

عك�س التغري يف الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة نتيجة البيع

8
22
9
9

25,815

77,477

-

201,264

-

197,840

()450,024

-

فروقات ترجمة عملة من العمليات الأجنبية
(اخل�سارة ال�شاملة الأخرى) الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

()502,319

367,618

جمموع (اخل�سارة ال�شاملة) الدخل ال�شامل لل�سنة

()824,797

1,833,812

()78,110

()108,963

املتعلقة بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم

()830,313

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

5,516

جمموع (اخل�سارة ال�شاملة) الدخل ال�شامل لل�سنة

()824,797

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )30ت�شكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.
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1,834,896
()1,084
1,833,812

�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2015

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

الر�صيد يف
دي�سمرب
31

الر�صيد يف
دي�سمرب

دي�سمرب 2015

الر�صيد يف 31

�أ�سهم خزانة (�إي�ضاح
)18
توزيعات نقدية %6
(�إي�ضاح )25
جمموع (اخل�سارة
ال�شاملة) الدخل
ال�شامل لل�سنة

2014

31

توزيعات نقدية %6
(�إي�ضاح )25
توزيعات احل�ص�ص
غري امل�سيطرة
جمموع (اخل�سارة
ال�شاملة) الدخل
ال�شامل لل�سنة
املحول �إىل
الإحتياطيات

2013

20,000,000

-

-

-

20,000,000

-

-

-

-

20,000,000

ر�أ�س املال

954,090

-

-

-

954,090

153,084

-

-

-

801,006

�إحتياطي
�إجباري

()189,374

-

-

()189,005

()369

-

-

-

-

()369

()84,936

()78,110

-

-

()6,826

-

()108,963

-

-

102,137

345,098

25,815

-

-

319,283

-

278,741

-

-

40,542

-

()450,024

-

-

450,024

-

197,840

-

-

1,476,668

()327,994

()1,199,940

-

3,004,602

()306,168

1,467,278

-

()1,199,940

252,184

3,043,432

�أرباح مرحلة

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )30ت�شكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.

950,536

-

-

-

950,536

153,084

-

-

-

797,452

�إحتياطي
�إختياري

�أ�سهم خزانة

تعديالت
ترجمة
عمالت
�أجنبية

التغريات
الرتاكمية
يف القيمة
العادلة

�أثر التغري
يف الدخل
ال�شامل الآخر
ل�شركة زميلة

حقوق امللكية املتعلقة مب�ساهمي ال�شركة الأم

23,452,082

()830,313

()1,199,940

()189,005

25,671,340

-

1,834,896

-

()1,199,940

25,036,384

املجموع اجلزئي

144,304

5,516

-

-

138,788

-

()1,084

()11,861

23,596,386

()824,797

()1,199,940

()189,005

25,810,128

-

1,833,812

()1,199,940

25,188,117

املجموع

()11,861

-

151,733

احل�ص�ص
غري
امل�سيطرة
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�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

2015

2014

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :

(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ت�سويات :
�أرباح بيع عقارات ا�ستثمارية
خ�سائر انخفا�ض يف قيمة عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
�إ�ستهالكات
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركة زميلة
�أرباح ناجتة عن �شراء ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركة الزميلة
�أرباح من بيع �شركة زميلة
�صايف خ�سائر (�أرباح) اال�ستثمارات
م�صاريف متويلية
خم�ص�ص مك�أف�أة نهاية اخلدمة
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل عمالء عن �أعمال املقاوالت
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من العمليات
املدفوع من مكاف�أة نهاية اخلدمة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

()322,478

1,529,757

()245,000

-

1,080,608
()554,300
3,980

()150,000
3,602

813,536
-

()517,406
()242,536

()924,759
24,918
261,079

()80,866
90,233

19,757

16,004

157,341

648,788

15,152

3,105,459

1,071,830

149,184

()4,527,658
()2,525,219
26,160

1,324,810
()640,754
()1,188,529

()1,101,119

491,962

()6,883,513

3,890,920

()612

()6,998

()6,884,125

3,883,922

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية :

املح�صل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
املدفوع ل�شراء ا�ستثمار يف �شركة زميلة
�صايف احلركة على عقارات ا�ستثمارية
دفعات مقدمة ل�شراء عقارات
املدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
�إيرادات توزيعات م�ستلمة
�إيرادات عقود تورق م�ستلمة
توزيعات �أرباح نقدية م�ستلمة من ال�شركة الزميلة
�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) االن�شطة اال�ستثمارية

20,417
()10,000
1,493,350
()3,507
60,874

()568,191
()4,055,887
()1,920,282
()10,756
37,764

-

244,366

-

479,520

1,561,134

()5,793,466

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية :

توزيعات نقدية مدفوعة
�صايف احلركة على دائنو مرابحة
�صايف احلركة على التزام مقابل �إيجار متويلي
م�صاريف متويلية مدفوعة
�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية
�أثر جتميع �شركة تابعة
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة (�إي�ضاح )3

()1,033,826
5,847,479

()43,693

905,888
()261,079
5,458,462
-

()63,937
()785,214
9,651

135,471

()2,694,758

191,400

2,876,507

326,871

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )30ت�شكل جزءا من البيانات املالية املجمعة.

22

()677,584

191,400

�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .عامة) و�شركاتها التابعة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

 - 1التأسيس والنشاط
�إن �شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري – �ش.م.ك( .عامة) “ال�شركة الأم” هي �شركة م�ساهمة كويتية عامة م�سجلة يف دولة الكويت .مت
ت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب عقد ت�أ�سي�س رقم  / 7137جلد  1وامل�ؤرخ يف � 7أكتوبر  2006وتعديالته الالحقة و�آخرها ما مت الت�أ�شريعليه بال�سجل
التجاري حتت رقم  44733بتاريخ  11يونيو � .2014إن ال�شركة الأم مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
�إن الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة الأم هي القيام مبا يلي :
 -1متلك وبيع و�شراء العقارات واالرا�ضي وتطويرها حل�ساب ال�شركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك �إدارة �أمالك الغري ،وكل ذلك مبا
ال يخالف الأحكام املن�صو�ص عليها يف القوانني القائمة وما حظرته من الإجتار يف ق�سائم ال�سكن اخلا�ص على النحو الذي ن�صت عليه
هذه القوانني.
 -2متلك وبيع و�شراء �أ�سهم و�سندات ال�شركات العقارية حل�ساب ال�شركة فقط يف الكويت ويف اخلارج.
� -3إعداد الدرا�سات وتقدمي اال�ست�شارات يف املجاالت العقارية بكافة �أنواعها على �أن تتوفر ال�شروط املطلوبة يف من يزاول تقدمي هذه
اخلدمة.
 -4متلك و�إدارة الفنادق والنوادي ال�صحية واملرافق ال�سياحية و�إيجارها وا�ستئجارها.
 -5القيام ب�أعمال ال�صيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة لل�شركة وللغري مبا يف ذلك �أعمال ال�صيانة وتنفيذ الأعمال املدنية وامليكانيكية
والكهربائية وامل�صاعد و�أعمال تكييف الهواء مبا يكفل املحافظة على املباين و�سالمتها.
� -6إدارة وت�شغيل وا�ستثمار و�إيجار وا�ستئجار الفنادق والنوادي واملوتيالت وبيوت ال�ضيافة واال�سرتاحات واملنتزهات واحلدائق واملعار�ض
واملطاعم والكافيرتيات واملجمعات ال�سكنية واملنتجعات ال�سياحية وال�صحية وامل�شروعات الرتويحية والريا�ضية واملحالت وذلك على
خمتلف الدرجات وامل�ستويات �شامال جميع اخلدمات الأ�صلية وامل�ساعدة واملرافق امللحقة بها وغريها من اخلدمات الالزمة لها.
 -7تنظيم املعار�ض العقارية اخلا�صة مب�شاريع ال�شركة العقارية وذلك ح�سب الأنظمة املعمول بها يف الوزارة.
� -8إقامة املزادات العقارية وذلك ح�سب الأنظمة املعمول بها يف الوزارة.
 -9متلك الأ�سواق التجارية واملجمعات ال�سكنية و�إدارتها.
 -10ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية تدار مــن قبــل �شركــات وجهات متخ�ص�صة.
 -11امل�ساهمة املبا�شرة لو�ضع البنية الأ�سا�سية للمناطق وامل�شاريع ال�سكنية والتجارية وال�صناعية بنظام “البناء والت�شغيل والتحويل” ()BOT
و�إدارة املرافق العقارية بنظام .BOT
متار�س ال�شركة الأم �أغرا�ضها طبقاً لأحكام ال�شريعة الأ�سالمية.
�إن ال�شركة الأم م�سجلة يف ال�سجل التجاري حتت رقم  44733يف  23دي�سمرب .2006
�إن عنوان ال�شركة الأم امل�سجل � :شرق� ،شارع �أحمد اجلـابر ،مركز رائد الدور الأول �صـندوق بريد رقـم  – 24079ال�صـفاه – 13101 ،دولة
الكويت.
كما يف  31دي�سمرب  ،2015بلغ عدد موظفي ال�شركة الأم  27موظف ( 33 – 2014موظف).
مت �إ�صدار قانون ال�شركات اجلديد رقم  1ل�سنة  2016يف  24يناير  ،2016ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  1فرباير  2016والذي حل
حمل قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  ،2012والتعديالت الالحقة له .وفقاً للمادة رقم ( ،)5يعمل بالقانون اجلديد اعتباراً من  26نوفمرب ،2012
و�سوف ي�ستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة � 2012إىل �أن يتم �إ�صدار الئحة تنفيذية جديدة� .إن تطبيق قانون ال�شركات
اجلديد لي�س من املتوقع �أن يكون له �أي ت�أثري على ال�شركة.
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ  27مار�س � .2016إن اجلمعية العامة ال�سنوية
للم�ساهمني لديها �صالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.
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 - 2السياسات المحاسبية الهامة
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقا
ملتطلبات القرار الوزاري رقم  18لعام  1990ذات ال�صلة ،وتتلخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة فيما يلي :
�أ � -أ�س�س الإعداد:
يتم عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة الأم ،ويتم �إعدادها على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة
التاريخية فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية والتي تدرج بقيمتها العادلة.
ت�ستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ املدفوع يف مقابل ال�سلع واخلدمات� .إن القيمة العادلة هي املبلغ امل�ستلم عن بيع
الأ�صل �أو املدفوع ل�سداد الإلتزام يف معاملة عادية بني �أطراف ال�سوق كما يف تاريخ القيا�س.
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة �إجراء بع�ض الآراء والتقديرات والإفرتا�ضات يف
عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .لقد مت الإف�صاح عن الآراء والتقديرات والإفرتا�ضات املحا�سبية الهامة يف �إي�ضاح رقم ( 2ذ).
املعايري والتف�سريات ال�صادرة وجارية الت�أثري
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل املجموعة مماثلة لتلك املطبقة يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء التغريات الناجتة عن تطبيق بع�ض
التعديالت للمعـايري الدولية للتقارير املالية كمـا يف  1يناير  2015املتعلقة باملجموعة وبيانها كالتايل:
التح�سينات الدورية على املعايري الدولية للتقارير املالية :2012 – 2010
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )8قطاعات الأعمال
�إن التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يوليو  2014تو�ضح ما يلي:
 æيجب على ال�شركة الأم الإف�صاح عن الآراء امل�ستخدمة من قبل الإدارة يف عملية جتميع القطاعات طبقا ملا ورد يف املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  ،8والتي تت�ضمن و�صف خمت�صر لقطاعات الأعمال التي مت جتميعها يف بند واحد و�سماتها الإقت�صادية امل�ستخدمة لتحديد ما
اذا كانت هذه القطاعات مت�شابهة (كاملبيعات وهام�ش الربح).
 æيجب ت�سوية موجودات القطاعات مع �إجمايل املوجودات والإف�صاح عنها فقط يف حال كانت تلك الت�سوية مت�ضمنة يف تقارير الأعمال
املرفوعة ملتخذ القرارات الت�شغيلية.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )16املمتلكات والعقارات واملعدات ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )38املوجودات غري امللمو�سة
�إن التعديالت على هذه املعايري والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يوليو  2014تو�ضح �أن حتديد الإ�ستهالك �أو الإطفاء
املرتاكم عند �إ�ستخدام طريقة �إعادة التقييم ال يعتمد على �أ�سا�س التقييم امل�ستخدم .تو�ضح تلك التعديالت �أي�ضا �أن الإ�ستهالك �أو الإطفاء
املرتاكم ميثالن الفارق بني جممل تكلفة الأ�صل وقيمته الدفرتية ،وبالتايل ،فانه عندما يتم تعديل القيمة التخريدية �أو الأعمار االنتاجية
�أو طرق الإ�ستهالك �أو الإطفاء قبل �إعادة التقييم ،فان تعديل �أر�صدة الإ�ستهالك �أو الإطفاء املرتاكم ال تكون بالتنا�سب مع التغري يف جممل
تكلفة الأ�صل.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )24االف�صاحات املتعلقة بالأطراف ذات �صلة
�إن التعديالت على هذه املعايري والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يوليو  2014تو�ضح �أن املن�ش�أة املديرة (وهي تلك التي
تقدم خدمات االدارة الرئي�سية للمن�ش�آت الأخرى) تعترب طرف ذو �صلة ومن ثم فانها تخ�ضع ملتطلبات الإف�صاح اخلا�صة بالأطراف ذات �صلة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فان املن�ش�أة امل�ستفيدة بخدمات ال�شركة املديرة مطالبة بالإف�صاح عن امل�صاريف املتكبدة مقابل هذه اخلدمات الإدارية.
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التح�سينات الدورية على املعايري الدولية للتقارير املالية :2013 – 2011
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )13قيا�س القيمة العادلة
�إن التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يوليو  2014تو�ضح �أن اال�ستثناء املتعلق باملحافظ
الوارد باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  13ينطبق على جميع �أنواع العقود التي تخ�ضع ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم �( 9أو
معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39ح�سبما ينطبق) ،بغ�ض النظر عن كونها تتما�شى مع تعريف املوجودات �أو املطالية من عدمه.
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )40العقارات اال�ستثمارية
�إن التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يوليو  2014تو�ضح وجوب �إتباع املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  3يف حتديد ما اذا كان يجب ت�صنيف عملية االقتناء ك�شراء �أ�صل �أم كدمج �أعمال (ولي�س باال�ستناد �إىل تو�صيف اخلدمات
امل�ساندة الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  40والذي يفرق بني العقار اال�ستثماري والعقار ذو اال�ستخدام اخلا�ص الذي يتم �إدراجه �ضمن
املمتلكات واملعدات).
مل يكن لتطبيق تلك التعديالت ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة.
املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري جارية الت�أثري
�إن املعايري اجلديدة واملعدلة التالية قد مت �إ�صدارها من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،ومل يتم تطبيقها من قبل املجموعة:
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )9الأدوات املالية
ي�سري املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018ويحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  - 39الأدوات
املالية :التحقق والقيا�س� .إن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9يحدد الكيفية التي يجب على املن�ش�أة �أن ت�صنف وتقي�س �أدواتها املالية �أن
تت�ضمن منوذج اخل�سارة املتوقع اجلديد لإحت�ساب انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ومتطلبات منوذج حما�سبة التغطية اجلديد ،كما يو�ضح
املبادئ يف الإعرتاف والإلغاء للأدوات املالية من معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)39
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )15االيرادات الناجتة من العقود مع العمالء
ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018والذي يحدد �إطار �شامل لكيفية وتوقيت و�أحقية االعرتاف
بالإيرادات� .سوف يحل هذا املعيار حمل املعايري والتف�سريات اجلارية التالية عند تطبيقه :
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )18الإيرادات.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )11عقود الإن�شاء.
• تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم ( – )13برامج والء العمالء.
• تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم (� – )15إتفاقيات بناء العقارات.
• تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم ( – )18املوجودات املحولة من العمالء.
• تف�سري جلنة تف�سريات املعايري رقم (� – )31إيرادات خدمات الدعاية الناجتة عن معامالت مقاي�ضة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )38تو�ضيح الطرق املقبولة لالهالك والإطفاء
�إن تلك التعديالت اجلارية الت�أثري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2016تو�ضح الأ�سا�س الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()16
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)38والذي يبني �أن االيرادات تعك�س منط املنافع االقت�صادية الناجتة من الأعمال التجارية (التي ت�شمل الأ�صل
كجزء منها) ،ولي�ست املنافع االقت�صادية الناجتة عن �إ�ستخدام الأ�صل ذاته .ونتيجة لذلك ،فان الطرق امل�ستندة �إىل منط االيرادات ال ميكن
�إ�ستخدامها الهالك املمتلكات والعقارات واملعدات ،ولكن ميكن �إ�ستخدامها فقط يف حاالت حمدودة للغاية الطفاء املوجودات غري امللمو�سة.

25

�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .مقفلة) و�شركاتها التابعة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة  31دي�سمرب 2015

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )1مبادرة الإف�صاحات
�إن التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يناير  2016تو�ضح بع�ض الآراء امل�ستخدمة عند عر�ض
البيانات املالية .ت�ضمنت تلك التعديالت ما يتعلق بالأمور التالية:
• املادية :حيث يجب �أال تكون املعلومات مبهمة عن طريق جتميع �أو عر�ض معلومات غري مادية ،كما يجب تطبيق عوامل املادية على كافة
بنود البيانات املالية وكذلك على �أي �إف�صاح حمدد قد يتطلب �أي معيار �إدراجه بالبيانات املالية.
• بيان املركز املايل وبيان الأرباح �أواخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر :حيث ميكن دمج وتف�صيل البنود املعرو�ضة بهما �إذا تطلب الأمر ،كما
توجد �إر�شادات �إ�ضافية حول الإجماليات اجلزئية يف هذه البيانات املالية� ،إ�ضافة �إىل �أن احل�صة من الدخل ال�شامل الآخر لل�شركات الزميلة
و�شركات املحا�صة املحت�سبة وفقا لطريقة حقوق امللكية يجب جمعها وعر�ضها باملجمل كبنود منف�صلة بناء على �إمكانية �إعادة ت�صنيفها الحقا
�إىل الأرباح �أواخل�سائر.
• الإي�ضاحات :حيث مت �إ�ضافة �أمثلة �إ�ضافية للطرق املمكنة لرتتيب االي�ضاحات وذلك للت�أكيد على وجوب مراعاة قابلية الفهم و�إمكانية
املقارنة عند حتديد ترتيب تلك الإي�ضاحات.
التح�سينات الدورية على املعايري الدولية للتقارير املالية :2014 – 2012
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( – )7الأدوات املالية – الإف�صاحات
ت�سري التعديالت على هذه املعايري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد  1يناير  ،2016حيث تت�ضمن تلك التعديالت تو�ضيحا على �أنه
بالن�سبة للموجودات املالية املحولة لأطراف �أخرى �إ�ستنادا �إىل اتفاقيات خدمة لهذه املوجودات املالية والتي ت�سمح للطرف املحول بالغاء
االعرتاف بتلك املوجودات عند حتويلها ،فان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7يتطلب االف�صاح عن جميع �أ�شكال التداخل امل�ستمرة التي
قد تكون ال تزال متاحة لهذا الطرف يف املوجودات املحولة .يو�ضح هذا املعيار �إر�شادات لتحديد مفهوم التداخل امل�ستمر يف هذا ال�سياق،
باال�ضافة �إىل �إر�شادات خا�صة مل�ساعدة �إدارة املن�ش�أة يف حتديد ما �إذا كانت اتفاقيات اخلدمة لهذه املوجودات املالية املحولة متثل تداخل
م�ستمر �أم ال .وقد ا�ستتبع هذه التعديالت تعديال على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  1ملنح نف�س امليزة ملن يقوم بتطبيق املعايري الدولية
للتقارير املالية للمرة الأوىل .كما ت�ضمنت التعديالت على هذا املعيار تعديال �آخر يو�ضح �أن االف�صاحات اال�ضافية التي تتطلبتها تلك
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7غري مطلوبة حتديدا جلميع الفرتات املالية املرحلية� ،إال �إذا تطلبها معيار املحا�سبة
الدويل رقم .34
�إن تلك التعديالت واملعايري ال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة.
ب � -أ�س�س التجميع :
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم ولل�شركات التابعة التالية (امل�شار اليها باملجموعة):
�إ�سم ال�شركة التابعة

ن�سبة امللكية ()%

الأن�شطة الرئي�سية

بلد الت�أ�سي�س

2015

2014

جتارة عامة ومقاوالت

دولة الكويت

50

50

�شركة امل�ساكن جلوبال  -ذ.م.م.

عقارات

دولة الكويت

99

99

�شركة هاو�سنج ماجنمنت العقارية  -ذ.م.م.

عقارات

دولة الكويت

99

99

�شركة م�ساكن اخلريان للتجارة العامة واملقاوالت  -ذ.م.م.

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطرعليها ال�شركة الأم .وتوجد ال�سيطرة عندما تكون ال�شركة الأم :
 ذات �سلطة على ال�شركة امل�ستثمر فيها. قابلة للتعر�ض للخ�سارة� ،أو لديها حقوق يف عوائد متغرية من م�شاركتها مع ال�شركة امل�ستثمر فيها. لديها القدرة على �إ�ستخدام �سلطتها يف الت�أثري على عوائد ال�شركة امل�ستثمر فيها.تقوم ال�شركة الأم ب�إعادة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها �إذا �أ�شارت احلقائق والظروف ب�أنه هناك تغيريات على واحد �أو
�أكرث من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة املبينة �أعاله.
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عند متلك املجموعة لن�سبة �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت بال�شركة امل�ستثمر فيها ،فانه يكون لديها ال�سلطة على ال�شركة امل�ستثمر فيها
عندما تكون حقوق الت�صويت لها كافية لإعطائها القدرة العملية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة لل�شركة امل�ستثمر فيها من جانبها .ت�أخذ
ال�شركة الأم جميع احلقائق والظروف ذات ال�صلة بعني االعتبار يف تقييم مدى كفاية حقوق الت�صويت يف ال�شركة امل�ستثمر فيها لإعطاء
ال�سلطة عليها ،مبا يف ذلك :
 حقوق ت�صويت املجموعة ن�سبة اىل مدى توزيع حقوق الت�صويت اخلا�صة بالآخرين. حقوق الت�صويت املحتملة التي حتتفظ بها ال�شركة الأم ،و�أ�صحاب الأ�صوات الأخرى �أو الأطراف الأخرى. احلقوق النا�شئة عن ترتيبات تعاقدية �أخرى. �أية حـقائق وظروف �إ�ضافية ت�شري �إلـى مدى القدرة املالية لل�شركة الأم على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة عند �إتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك �أمناط الت�صويت يف االجتماعــات ال�سابقـة للم�ساهمني.تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة الفعلية وحتى تاريخ زوال ال�سيطرة الفعلية .عند
التجميع ،يتم �إ�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت املتبادلة بني ال�شركات بالكامل ،مبا فيها الأرباح املتبادلة واخل�سائر والأرباح غري املحققة.
يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة ب�إ�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة للمعامالت املتماثلة وللأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف مت�شابهة
يتم �إظهار احل�ص�ص غري امل�سيطرة من �صايف موجودات ال�شركات التابعة املجمعة يف بند م�ستقل من حقوق ملكية املجموعة� .إن احل�ص�ص
غري امل�سيطرة تتكون من مبلغ تلك احل�ص�ص يف تاريخ بدء دمج الأعمال ون�صيب احل�ص�ص غري امل�سيطرة من التغري يف حقوق امللكية منذ
تاريخ الدمج.
تقا�س احل�ص�ص غري امل�سيطرة �إما بالقيمة العادلة� ،أو بح�صتها الن�سبية من املوجودات واملطلوبات املحددة لل�شركة امل�شرتاة ،وذلك على
�أ�سا�س كل عملية على حده.
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،دون فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة �ضمن حقوق امللكية .يتم تعديل املبالغ الدفرتية
حل�ص�ص ملكية املجموعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة لتعك�س التغريات للح�ص�ص املتعلقة بها يف ال�شركات التابعة� .إن �أية فروقات بني الر�صيد
املعدل للح�ص�ص غري امل�سيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع �أو املح�صل يتم الإعرتاف بها مبا�شرة يف حقوق املـلكية اخلا�صة مبالك ال�شركة
الأم .يتم قيد اخل�سائر على احل�ص�ص غــري الـم�سيطرة حتى و �إن نتج عن ذلك القيد عجز يف ر�صيد احل�ص�ص غري امل�سيطرة� .إذا فقدت
املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها تقوم بالآتي:
 �إ�ستبعاد املوجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) واملطلوبات لل�شركة التابعة. �إ�ستبعاد القيمة الدفرتية للح�ص�ص غري امل�سيطرة. �إ�ستبعاد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف حقوق امللكية. �إدراج القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم. �إدراج القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به. �إدراج �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح �أو اخل�سائر. �إعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود امل�سجلة �سابقا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل الأرباح �أو اخل�سائر املجمع �أو الأرباح املرحلةطبقا ملا يلزم لهذه البنود.
جـ  -الأدوات املالية :
تقوم املجموعة بت�صنيف �أدواتها املالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية .يتم �إدراج املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تكون
املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية لتلك الأدوات.
يتم ت�صنيف الأدوات املالية كمطلوبات �أو حقوق ملكية طبقا مل�ضمون االتفاقية التعاقدية� .إن الفوائد والتوزيعات والأرباح واخل�سائر التي
تتعلق بالأداة املالية امل�صنفة كمطلوبات تدرج كم�صروف �أو �إيراد� .إن التوزيعات على حاملي هذه الأدوات املالية امل�صنفة كحقوق ملكية يتم
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قيدها مبا�شرة على حقوق امللكية .يتم �إظهار الأدوات املالية بال�صايف عندما يكون للمجموعة حق قانوين ملزم لت�سديد املوجودات واملطلوبات
بال�صايف وتنوي ال�سداد �إما بال�صايف �أو ببيع املوجودات و�سداد املطلوبات يف �آن واحد.
تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف املركز املايل املجمع النقد والنقد املعادل ،املدينني ،م�ستحق من �أطراف ذات �صلة ،موجودات
مالية متاحة للبيع ،الدائنني ،دائنو مرابحة� ،إلتزام مقابل �إيجار متويلي وم�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة.
املوجودات املالية
 -1النقد والنقد املعادل:
يتمثل النقد والنقد املعادل يف النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك والودائع حتت الطلب لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة
والتي ت�ستحق خالل فرتة � 3شهور �أو �أقل من تاريخ الإيداع والقابلة للتحويل �إىل مبالغ حمددة من النقد والتي تتعر�ض ملخاطر غري مادية
من حيث التغريات يف القيمة.
 -2املدينون:
ميثل املدينون املبالغ امل�ستحقة من العمالء عن بيع ب�ضائع �أو خدمات منجزة �ضمن الن�شاط الإعتيادي ،ويتم الإعرتاف مبدئيا باملدينني
بالقيمة العادلة وتقا�س فيما بعد بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق�صا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة .يتم
�إحت�ساب خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة املدينني التجاريني عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة غري قادرة على حت�صيل
ديونها خالل املدة الأ�صلية للمدينني .تكمن ال�صعوبات املالية اجلوهرية للمدينني يف �إحتمال تعر�ض املدين للإفال�س �أو �إعادة الهيكلة املالية �أو
عدم االنتظام يف ال�سداد �أو عدم ال�سداد ،وتدل تلك امل�ؤ�شرات على �أن �أر�صدة املدينني التجاريني قد �إنخف�ضت قيمتها ب�صفة دائمة� .إن قيمة
املخ�ص�ص هي الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة ب�إ�ستخدام معدل الفائدة
الفعلي الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل �إ�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ،ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الأرباح
�أو اخل�سائر املجمع .يف حال عدم حت�صيل �أر�صدة املدينني التجاريني ،يتم �شطب هذه الأر�صدة مقابل ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق باملدينني
التجاريني� ،إن ال�سداد الالحق للمبلغ ال�سابق �شطبه يدرج من خالل بيان الأرباح �أواخل�سائر املجمع.
 - 3اال�ستثمارات املالية:
التحقق املبدئي والقيا�س
تقوم املجموعة بت�صنيف ا�ستثماراتها املالية التي تخ�ضع ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39كموجودات مالية متاحة للبيع� .إن هذه الت�صنيفات
تعتمد على الغر�ض من �شراء هذه اال�ستثمارات ويحدد من قبل الإدارة عند التحقق املبدئي لها.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
�إن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست من م�شتقات املوجودات املالية وهي �إما قد مت ت�صنيفها يف هذه الفئة �أو �أنها غري مت�ضمنة يف �أي
من الت�صنيفات الأخرى يتم ت�صنيف هذه املوجودات املالية كموجودات غري متداولة ما مل يكن لدى الإدارة نية �إ�ستبعاد اال�ستثمار خالل 12
�شهراً من نهاية الفرتة املالية.
يتم قيد عمليات �شراء وبيـع هذه املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة – وهو التاريخ الذي التزمت فيه املجموعة ب�شراء �أو بيع املوجودات.
يتم قيد املوجودات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها تكاليف العمليات جلميع املوجودات املالية التي ال تدرج بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
القيا�س الالحق
بعد التحقق املبدئي ،يتم �إدراج املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة� .إن القيم العادلة لال�ستثمارات امل�سعرة مبنية على �أ�سعار �آخر
�أمر �شراء .يتم �إحت�ساب القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال متار�س ن�شاطها يف �سوق ن�شط (�أو الأوراق املالية غري املدرجة) من قبل
املجموعة عن طريق �إ�ستخدام �أ�س�س التقييم .تت�ضمن �أ�س�س التقييم �إ�ستخدام عمليات جتارية بحتة حديثة ،والرجوع لأدوات مالية �أخرى
م�شابهة ،واالعتماد على حتليل للتدفقات النقدية املخ�صومة ،و�إ�ستخدام مناذج ت�سعري اخليارات التي تعك�س ظروف امل�صدر املحددة.
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع يف التغريات الرتاكمية فـي
القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل ال�شامل الآخر.
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يف حالة عدم توافر طريقة موثوق بها لقيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع ،يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن
وجدت.
يف حالة �إ�ستبعاد �أو �إنخفا�ض قيمة �أ�صل مايل متاح للبيع ،ف�إنه يتم حتويل �أية تغيريات �سابقة يف القيمة العادلة والتي �سبق ت�سجيلها يف
الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
�إلغاء االعرتاف
�أ -يتم �إلغاء الإعرتاف باال�صل املايل (كليا �أو جزئيا) يف �أحدى هاتني احلالتني:
ب -عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من هذا الأ�صل املايل� ،أو،
عندما حتول املجموعة حقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل املايل ،وذلك يف احلاالت التالية:
� -1إذا مت حتويل جميع املخاطر والعوائد اخلا�صة مبلكية الأ�صل املايل من قبل املجموعة.
 -2عندما ال يتم حتويل جميع املخاطر والعوائد للأ�صل املايل �أو االحتفاظ بها ،ولكن مت حتويل ال�سيطرة على الأ�صل .عندما حتتفظ
املجموعة بال�سيطرة ،فيجب عليها �إدراج الأ�صل املايل بحدود ن�سبة م�شاركتها فيه.
الإنخفا�ض يف القيمة
يف نهاية كل فرتة مالية ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أحد املوجودات املالية �أو
جمموعة من املوجودات املالية .يف حالة الأوراق املالية امل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،ف�إن �أي �إنخفا�ض جوهري �أو مطول يف القيمة
العادلة للأ�صل املايل بحيث ي�صبح اقل من تكلفة الأ�صل املايل ي�ؤخذ يف الإعتبار عند حتديد ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض يف القيمة .يتم تقييم
االنخفا�ض اجلوهري مقابل التكلفة الأ�صلية للأ�صل املايل ،ويتم حتديد االنخفا�ض املطول على �أ�سا�س الفرتة التي �إنخف�ضت فيها القيمة
العادلة عن التكلفة الأ�صلية .يف حالة وجود �أي دليل على حدوث �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع ف�إن �إجمايل اخل�سارة
الرتاكمية – الفرق بني تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة احلاليـة خم�صوما منها �أي خ�سائر �إنخفا�ض يف القيمة لهذه املوجودات املالية والتي
�سبق الإعرتاف بها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع – حتول من الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع� .إن خ�سائر
الإنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع لأدوات امللكية وامل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ال يتم عك�سها
من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
املطلوبات املالية
 - 1الدائنون :
يتمثل ر�صيد الدائنني يف الدائنني التجاريني والدائنني الآخرين .ميثل بند الدائنني التجاريني الإلتزام ل�سداد قيمة ب�ضائع �أو خدمات مت
�شرا�ؤها �ضمن الن�شاط االعتيادي .يتم �إدراج الدائنني التجاريني مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س الحقا بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .يتم ت�صنيف الدائنون كمطلوبات متداولة �إذا كان ال�سداد ي�ستحق خالل �سنة �أو �أقل (�أو �ضمن الدورة الت�شغيلية
الطبيعية للن�شاط �أيهما �أطول) ،وبخالف ذلك ،يتم ت�صنيفها كمطلوبات غري متداولة.
 –2الإقرتا�ض :
يتم �إدراج القرو�ض مبدئيا ب�صايف القيمة العادلة بعد خ�صم التكاليف املتكبدة .والحقاً يتم �إدراج القرو�ض بالتكلفة املطف�أة ،ويتم �إحت�ساب
الفروقات بني املبلغ املح�صل (بال�صايف بعد خ�صم تكلفة العملية) والقيمة امل�سرتدة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع خالل فرتة الإقرتا�ض
ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إحت�ساب تكلفة منح القرو�ض �ضمن تكاليف عمليات القرو�ض �إىل احلد الذي يحتمل على �أ�سا�سه �سحب كل �أو بع�ض هذه الت�سهيالت يف
هذه احلالة ،يتم ت�أجيل هذه امل�صاريف حتى يتم �سحب القرو�ض .عندما ال يوجد �أي دليل على �أن بع�ض �أو كل القرو�ض �سيتم �سحبها ،ف�إن
هذه امل�صاريف يتم ر�سملتها كمدفوعات مقدمة خلدمات ال�سيولة ويتم �إطفائها على فرتة القرو�ض املتعلقة بها.
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 -3املرابحات :
تتمثل املرابحات يف املبلغ امل�ستحق على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل لبنود مت �شرا�ؤها وفقا التفاقيات عقود املرابحات .يدرج ر�صيد املرابحات
باجمايل املبلغ الدائن ،بعد خ�صم تكاليف التمويل املتعلقة بالفرتات امل�ستقبلية .يتم �إطفاء تكاليف التمويل امل�ستقبلية عند ا�ستحقاها على
�أ�سا�س ن�سبي زمني با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
د  -عقارات قيد التطوير :
يتم ت�صنيف العقارات اململوكة �أو امل�شيدة �أو التي يف طور البناء بهدف البيع كعقارات قيد التطوير ت�سجل العقارات غري املباعة بالتكلفة،
كما ت�سجل العقارات املباعة وهي حتت التطوير بالتكلفة م�ضافاً �إليها الربح  /اخل�سائر ناق�صا املطالبات املرحلية .ت�شمل تكلفة العقارات
حتت التطوير تكلفة الأرا�ضي وغريها من النفقات التي يتم ر�سملتها عن الأعمال ال�ضرورية كجعل العقار جاهزا للبيع .تتمثل �صايف القيمة
البيعية يف �سعر البيع التقديري ناق�صاً التكاليف املتكبدة يف عملية بيع العقار .
يعترب العقار منجزا عند �إكتمال جميع الأعمال املتعلقة به مبا يف ذلك البنية التحتية ومرافق امل�شروع بالكامل ،حيث يتم يف تلك املرحلة
�إ�ستبعاد جمموع قيمة املوجودات من بند العقارات قيد التطوير.
هـ  -عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة :
يتم ت�صنيف العقارات التي مت �إقتنا�ؤها �أو تطويرها لغر�ض املتاجرة من خالل الن�شاط االعتيادي ولي�س لغر�ض ت�أجريها �أو �إرتفاع قيمتها
كعقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة ،ويتم قيا�سها بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها �أيهما �أقل.
تت�ضمن التكلفة حقوق �أرا�ضي امللك احلر ،حقوق الأرا�ضي امل�ست�أجرة ،املبالغ املدفوعة ملقاويل البناء ،تكاليف الإقرتا�ض ،تكاليف التخطيط
والت�صميم ،تكاليف �إعداد املوقع ،تكاليف االتعاب املهنية واخلدمات القانونية� ،ضرائب حتويل امللكية ،تكاليف البناء غري املبا�شرة والتكاليف
الأخرى ذات ال�صلة.
متثل �صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر من خالل الن�شاط االعتيادي بناء على الأ�سعار ال�سوقية كما يف تاريخ البيانات
املالية واملخ�صومة بت�أثري الفرتات الزمنية يف حال كانت مادية ،خم�صوما منها تكاليف االجناز وامل�صاريف البيعية .يتم قيد العموالت غري
امل�سرتدة واملدفوعة لوكالء الت�سويق واملبيعات عند بيع الوحدات العقارية كم�صاريف عند دفعها.
عند الإ�ستبعاد ،يتم حتديد تكلفة العقارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة التي يتم �إدراجها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع والتي ت�شمل
التكاليف املبا�شرة املتكبدة على العقار املباع ون�سبة من التكاليف غري املبا�شرة املتكبدة �إ�ستنادا �إىل احلجم الن�سبي لذلك العقار .عند
تخفي�ض قيمة العقارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة ،يتم �إدراج ذلك التخفي�ض �ضمن التكاليف الت�شغيلية الأخرى.
و -ال�شركات الزميلة :
�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري جوهري عليها ،والتي تتمثل يف قدرتها على امل�شاركة يف القرارات املالية
والت�شغيلية لل�شركة الزميلة .وفقا لطريقة حقوق امللكية ،فان اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة تدرج يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة
املعدلة ب�أثر �أية تغريات الحقة لتاريخ الإقتناء حل�صة املجموعة يف �صايف موجودات ال�شركة الزميلة من تاريخ بداية الت�أثري اجلوهري فعليا
حتى الزوال الفعلي لهذا الت�أثري اجلوهري ،فيما عدا اال�ستثمارات امل�صنفة كا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض البيع ،حيث يتم املحا�سبة عنها
وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 5املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات غري امل�ستمرة”.
تقوم املجموعة ب�إدراج ح�صتها يف نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ،كما تقوم ب�إدراج ح�صتها يف التغريات يف
الدخل ال�شامل الآخر لل�شركة الزميلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر لها.
تتوقف املجموعة عن ت�سجيل اخل�سائر �إذا جتاوزت خ�سائر ال�شركة الزميلة ح�صة املجموعة بها )مت�ضمنة �أية ح�ص�ص طويلة الأجل والتي
متثل جزءاً من �صايف ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة ( فيما عدا �إذا كان على املجموعة �إلتزام جتاه ال�شركة الزميلة �أو قامت ب�أية
مدفوعات نيابة عنها .
يتم �إ�ستبعاد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات الزميلة مقابل اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة يف حدود ح�صة املجموعة
من ال�شركة الزميلة .
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�إن �أي زيادة يف تكلفة الإقتناء عن ح�صة املجموعة من �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة والإلتزامات املحتملة املعرتف بها
لل�شركة الزميلة كما يف تاريخ عملية الإقتناء يتم الإعرتاف بها ك�شهرة .وتظهر ال�شهرة كجزء من القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�شركات
الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء من اال�ستثمار لتحديد �أي �إنخفا�ض يف قيمتها� .إذا كانت تكلفة الإقتناء �أقل من ح�صة املجموعة من �صايف
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة والإلتزامات املحتملة ،يتم �إدراج الفرق مبا�شرة �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
عند فقــدان الت�أثري اجلوهري على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وقيد �أية ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة� .إن �أي فرق بني
القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان الت�أثري اجلوهري والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به بالإ�ضافة �إىل املح�صل من البيع يتم
الإعرتاف به يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة ما �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمار املجموعة يف �شركاتها
الزميلة .حتدد املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد �إنخف�ضت
قيمته .ف�إذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب مبلغ الإنخفا�ض يف القيمة بالفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها لل�شركة الزميلة
وقيمتها الدفرتية ويتم �إدراج هذا املبلغ يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
ز  -دمج الأعمال :
يتم املحا�سبة عن دمج الأعمــال ب�إ�ستخدام طريقة الإقتناء .تقا�س تكلفة الإقتناء بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء والتي متثل �إجمايل املقابل
املمنوح بالإ�ضافة �إىل قيمة احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة ،يقوم امل�شرتي يف كل عملية دمج �أعمال بقيا�س احل�ص�ص غري
امل�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة والتي متثل ح�صتهم احلالية التي تعطي ملالكها احلق يف ح�صة ن�سبية يف �صايف املوجودات عند الت�صفية �إما
بالقيمة العادلة �أو بن�سبة احل�صة فـي �صايف قيمة املوجودات املحددة لل�شركة امل�ستحوذ عليها .تدرج تكاليف الإقتناء كم�صروف عند تكبدها.
تقوم املجموعة عند الإقتناء بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية لغر�ض حتديد الت�صنيف املنا�سب لها وفقا لل�شروط التعاقدية والظروف
الإقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما يف تاريخ الإقتناء ،مبا يف ذلك ف�صل امل�شتقات ال�ضمنية عن تلك العقود التابعة لها واخلا�صة بال�شركة
امل�شرتاة.
عند دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س ح�صة امل�شرتى ال�سابقة على تاريخ الإقتناء بالقيمة العادلة كما يف تاريخ الإقتناء ،ويدرج �أي
ربح �أو خ�سارة �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
�إن �أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي يتم �إدراجه بالقيمة العادلة كما يف تاريخ الإقتناء .يتم �إدراج التغريات الالحقة يف القيمة
العادلة للمقابل املحتمل والتي قد تكون �أ�صل �أو �إلتزام وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم “ – 39الأدوات املالية  :التحقق والقيا�س” .عنـد
ت�صنيـف املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،ف�إنه ال تتم �إعادة قيا�سه حتى يتم ت�سويته نهائيا �ضمن حقوق امللكية.
عند عدم �إ�ستكمال دمج الأعمال يف نهاية الفرتة املالية ،تقوم املجموعة بت�سجيل خم�ص�صات للبنود التي مل تكتمل معاجلتها املحا�سبية.
ويتم تعديل هذه املخ�ص�صات خالل فرتة القيا�س �أو قيد موجودات �أو مطلوبات �إ�ضافية لتعك�س �أي معلومات حديثة عن احلقائق والأحوال
املتواجدة يف تاريخ الإقتناء ،والتي كانت قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة عند الإقتناء �إن كانت معروفة يف ذلك التاريخ.
ح  -العقارات اال�ستثمارية:
تت�ضمن العقارات اال�ستثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد الإن�شاء �أو �إعادة التطوير واملحتفظ بها لغر�ض �إكت�ساب الإيجارات �أو �إرتفاع
القيمة ال�سوقية �أو كالهما .تدرج العقارات اال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي ت�شمل �سعر ال�شراء وتكـاليف العمليات املرتبطة بها .الحقا
للت�سجيل املبدئي ،يتم �إدراج العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفرتة املالية .يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من
التغريات يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع يف الفرتة التي حدث بها التغري.
يتم �إلغاء الإعرتاف بالعقارات اال�ستثمارية عند �إ�ستبعادها �أو �سحبها نهائيا من الإ�ستخدام وال يوجد �أية منافع �إقت�صادية م�ستقبلية متوقعة
من الإ�ستبعاد .ويتم �إحت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عـن �إ�ستبعاد �أو �إنهـاء خدمـة العقار اال�ستثماري يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .
يتم التحويل �إىل العقار اال�ستثماري فقط عند حدوث تغري يف �إ�ستخدام العقار يدل على نهاية �شغل املالك له� ،أو بداية ت�أجريه ت�شغيليا
لطرف �آخر� ،أو �إمتام البناء �أو التطوير .ويتم التحويل من عقار ا�ستثماري فقط عند حدوث تغري يف الإ�ستخدام يدل عليه بداية �شغل املالك
له� ،أو بداية تطويره بغر�ض بيعه.
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يف حال حتول عقار م�ستخدم من قبل املالك �إىل عقار �إ�ستثماري ،تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ذلك العقار طبقا لل�سيا�سة املحا�سبية املتبعة
للممتلكات والعقارات واملعدات حتى تاريخ حتول و تغيري اال�ستخدام.
ط  -ممتلكات ومعدات:
تت�ضمن التكلفة املبدئية للممتلكات واملعدات �سعر ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة مرتبطة ب�إي�صال تلك املوجودات �إىل موقع الت�شغيل وجعلها
جاهزة للت�شغيل .يتم عادة �إدراج امل�صاريـف املتكبدة بعـد ت�شغيل املمتلكات واملعدات ،مثل الإ�صالحات وال�صيانة والفح�ص يف بيان الأرباح
�أو اخل�سائر املجمع يف ال�سنة التي يتم تكبد هذه امل�صاريف فيها .يف احلاالت التي يظهر فيها بو�ضوح �أن امل�صاريف قد �أدت �إىل زيادة يف
املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية املتوقع احل�صول عليها من ا�ستخدام �إحدى املمتلكات واملعدات �إىل حد �أعلى من معيار الأداء املحدد �أ�سا�ساً،
ف�إنه يتم ر�سملة هـذه امل�صاريـف كتكلفة �إ�ضافية على املمتلكات واملعدات.
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�صا الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة .عند بيـع �أو �إنهاء خدمة املوجودات ،يتم �إ�ستبعاد
تكلفتها و�إ�ستهالكها املرتاكم من احل�سابات ويدرج �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن �إ�ستبعادها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
يتم �إحت�ساب الإ�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتـاجية املتوقعة لبنود املـمتلكات واملعدات وهي � 5سنوات.
يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة الإ�ستهالك دوريا للت�أكد من �أن الطريقة وفرتة الإ�ستهالك تتفقان مع منط املنافع الإقت�صادية املتوقعة
من بنود املمتلكات واملعدات.
يتم �إلغاء الإعرتاف ببنود املمتلكات واملعدات عند ا�ستبعادها �أو عند �إنتفاء وجود منفعة �إقت�صادية متوقعة من الإ�ستعمال امل�ستمر لتلك
املوجودات.
ي -انخفا�ض قيمة املوجودات :
يف نهاية الفرتة املالية ،تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات لتحديد فيما �إذا كان هناك دليل على �إنخفا�ض يف قيمة تلك
املوجودات� .إذا كان يوجد دليـل على الإنخفا�ض ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للموجودات لإحت�ساب خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة،
(�إن وجدت)� .إذا مل يكن من املمكن تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأ�صل منفرد ،يجب على املجموعة تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد
لوحدة توليد النقد التي ينتمي �إليها الأ�صل.
�إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع �أو القيمة امل�ستخدمة� ،أيهما �أعلى .يتم تقدير القيمة امل�ستخدمة للأ�صل
من خالل خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق �سعر اخل�صم املنا�سب .يجب �أن يعك�س �سعر اخل�صم
تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بالأ�صل.
�إذا كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) �أقل من القيمة الدفرتية للأ�صل ،ف�إنه يجب تخفي�ض القيمة
الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) �إىل القيمة القابلة لال�سرتداد .يجب الإعرتاف بخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف بيان
الأرباح �أو اخل�سائر املجمع� ،إال �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة خ�سارة �إنخفا�ض قيمة الأ�صل
ك�إنخفا�ض �إعادة تقييم.
عند عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) �إىل القيمة التقديرية املعدلة القابلة
لال�سرتداد .يجب �أن ال يزيد املبلغ الدفرتي ب�سبب عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة عن املبلغ الدفرتي الذي كان �سيحدد لو �أنه مل يتم
الإعرتاف ب�أية خ�سارة من �إنخفا�ض قيمة الأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) خالل ال�سنوات ال�سابقة .يجب الإعرتاف بعك�س خ�سارة الإنخفا�ض
يف القيمة مبا�شرة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع �إال �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة عك�س
خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة كزيادة يف �إعادة التقييم.
ك  -عقود الإيجار :
ت�صنف عقود الإيجار على �أنها عقود �إيجار ت�شغيلية �إذا �إحتفظ امل�ؤجر بجزء جوهري من املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية .جميع عقود
الإيجار الأخرى ت�صنف كعقود �إيجار متويلية .
�إن حتديد ما �إذا كان ترتيب معني هو ترتيب ت�أجريي �أو ترتيب يت�ضمن �إيجار ي�ستند �إىل م�ضمون هذا الرتتيب ،ويتطلب تقييم ما �إذا كان
تنفيذ هذا الرتتيب يعتمد على �إ�ستخدام �أ�صل معني �أو موجودات حمددة� ،أو �أن الرتتيب ينقل �أو مينح احلق يف �إ�ستخدام الأ�صل.
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عقد الإيجار الت�شغيلي :
يتم الإعرتاف ب�إيرادات الإيجارات من عقد الإيجار الت�شغيلي على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار� .إن التكاليف املبا�شرة
الأولية املتكبدة عند التفاو�ض و�إجراء الرتتيبات لعقد الإيجار الت�شغيلي يتم �إ�ضافتها على القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ويتم الإعرتاف بها
على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.
عقد الإيجار التمويلي :
�إن املوجودات املحتفظ بها حتت عقد �إيجار متويلي يتم الإعرتاف بها كموجودات خا�صة باملجموعة وذلك بالقيمة العادلة يف تاريخ بدء عقد
الإيجار� ،أو مبقدار القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار� ،أيهما �أقل� .إن الإلتزامات املرتبطة بالعقد ل�صالح امل�ؤجر تظهر يف
بيان املركز املايل املجمع ك�إلتزامات مقابل عقد �إيجار متويلي .يتم توزيع دفعات الإيجار بني الأعباء التمويلية وتخفي�ض الإلتزام النا�شئ عن
عقد الإيجار بحيث يكون هناك �سعر فائدة ثابت على الر�صيد املتبقي من الإلتزام .تدرج الأعباء التمويلية �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر
املجمع �إال �إذا كانت مرتبطة مبا�شرة مبوجودات م�ؤهلة للر�سملــة ،ويف هذه احلالة يتم ر�سملتها طبقا لل�سيا�سة العامة التي تتبعها املجموعة
لتكاليف الإقرتا�ض.
ل  -اجمايل املبلغ امل�ستحق �إىل العمالء عن �أعمال املقاوالت :
�إن �إجمايل املبلغ امل�ستحق �إىل العمالء عن �أعمال املقاوالت ميثل �صايف التكاليف الفعلية م�ضافا �إليها الأرباح املحققة ناق�صا اخل�سائر
املحققة واملطالبات املرحلية للعقود حتت التنفيذ .وت�شمل التكلفة املواد والأجور املبا�شرة وح�صة منا�سبة من التكاليف غري املبا�شرة .وعند
زيادة املطالبات املرحلية عن التكاليف والأرباح املحققة) ناق�صا اخل�سائر املحققة( يتم �إدراج هذه الزيادة �ضمن املطلوبات.
م -خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة :
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع الأهلي وعقود املوظفني وقوانني العمل املعمول
بها يف الدول التي تزاول �شركات ال�شركات التابعة ن�شاطها بها� .إن هذا الإلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق لكـل موظف ،فيما لو مت
�إنهاء خدماته يف نهاية الفرتة املالية ،والذي يقارب القيمة احلالية لهذا الإلتزام النهائي.
ن  -توزيعات الأرباح للم�ساهمني:
تقوم املجموعة بالإعرتاف بتوزيعات الأرباح النقدية وغري النقدية مل�ساهمي ال�شركة الأم كمطلوبات عند �إقرار تلك التوزيعات نهائيا ،وعندما
ال يعود قرار تلك التوزيعات خا�ضعا لإرادة املجموعة .يتم �إقرار تلك التوزيعات عند املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية ال�سنوية
مل�ساهمي ال�شركة الأم ،حيث يتم الإعرتاف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق امللكية.
يتم قيا�س التوزيعات غري النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي �سيتم توزيعها مع �إدراج نتيجة �إعادة القيا�س بالقيمة العادلة مبا�شرة �ضمن
حقوق امللكية .عند القيام بتلك التوزيعات غري النقدية ،فان الفرق بني القيمة الدفرتية لذلك االلتزام والقيمة الدفرتية للموجودات املوزعة
يتم �إدراجها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
يتم الإف�صاح عن توزيعات الأرباح التي مت �إقرارها بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة ك�أحداث الحقة لتاريخ بيان املركز املايل املجمع.
�س  -ر�أ�س املال:
ت�صنف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية� .إن التكاليف الإ�ضافية املرتبطة مبا�شرة ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة يتم عر�ضها �ضمن حقوق امللكية
خم�صومة من املبالغ املح�صلة.
ع� -أ�سهم اخلزانة :
تتمثل �أ�سهم اخلزانة يف �أ�سهم ال�شركة الأم اخلا�صة التي مت �إ�صدارها ثم �إعادة �شرا�ؤها الحقا من قبل املجموعة ومل يتم �إعادة �إ�صـدارها
�أو �إلغائها بعد .وتتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزانة ب�إ�ستخدام طريقة التكلفة .وفقا لطريقة التكلفة ،يتم �إدراج متو�سط تكلفة الأ�سهم املعاد
�شرا�ؤها كح�ساب معاك�س �ضمن حقوق امللكية .عند �إعادة �إ�صدار هذه الأ�سهم يتم �إدراج الأرباح يف ح�ساب منف�صل غري قابل للتوزيع �ضمن
حقوق امل�ساهمني” احتياطي �أ�سهم اخلزانة” ،ويتم حتميل �أي خ�سائر حمققة على احل�ساب نف�سه يف حدود الر�صيد الدائن لذلك احل�ساب،
ويتم حتميل اخل�سائر الإ�ضافية على الأرباح املرحلة ثم الإحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار على التوايل.
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ت�ستخدم الأرباح املحققة الحقا عن بيع �أ�سهم اخلزانة ملقابلة اخل�سائر امل�سجلة �سابقا يف عالوة الإ�صدار ثم الإحتياطيات ثم الأرباح املرحلة
ثم احتياطي �أ�سهم اخلزانة على التوايل .ال يتم دفع �أي توزيعات نقدية عن �أ�سهم اخلزانة� .إن �إ�صدار �أ�سهم املنحة ي�ؤدي �إىل زيادة عدد �أ�سهم
اخلزانة ب�شكل ن�سبي وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم دون �أن ي�ؤثر على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزانة.
عند �شراء �أي �شركة يف املجموعة ح�صة يف ملكية ر�أ�س مال ال�شركة الأم (�أ�سهم اخلزانة) ،يتم خ�صم املبلغ املدفوع مت�ضمنا التكاليف
الإ�ضافية املتعلقة مبا�شرة ب�أ�سهم اخلزانة من حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم �إىل �أن يتم �إلغاء الأ�سهم �أو �إعادة �إ�صدارها.
يف حال �إعادة �إ�صدار الأ�سهم الحقا ،يتم �إ�ضافة �أي مبلغ م�ستلم بال�صايف بعد خ�صم التكاليف الإ�ضافية املبا�شرة للعملية يف حقوق امللكية
اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم.
ف  -حتقق الإيراد :
يت�ضمن الإيراد القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة �أو املدينة عن بيع ب�ضائع �أو تقدمي خدمات �ضمن الن�شاط الإعتيادي للمجموعة .يتم �إظهار
الإيرادات بال�صايف بعد خ�صم املرجتعات ،واخل�صومات والتنزيالت وكذلك بعد �إ�ستبعاد املبيعات املتبادلة بني �شركات املجموعة.
تقوم املجموعة بالتحقق من الإيرادات عندما يكون من املمكن قيا�سها ب�صورة موثوق بها ،و�أنه من املرجح �أن املنافع امل�ستقبلية الإقت�صادية
�سوف تتدفق للمجموعة ،و�أن بع�ض اخل�صائ�ص قد مت الت�أكد منها لكل من عمليات املجموعة كما هو مذكور �أدناه� .إن مبالغ الإيرادات ال
تعترب موثوق بها �إىل �أن يتم حل جميع الإلتزامات املرتبطة بعملية البيع .ت�ستند املجموعة يف التقديرات على النتائج التاريخية ،بعد الأخذ
بعني الإعتبار نوعية العمالء ونوعية العمليات ومتطلبات كل عقد على حده.
 عقود املقاوالتيتم حتقق �إيرادات عقود املقاوالت على �أ�سا�س ن�سبة الإجناز ،ويتم �إحت�ساب ن�سبة الإجناز بناء على ن�سبة تكاليف الأعمال املنجزة على العقد
حتى تاريخه لإجمايل التكاليف املقدرة للعقد ،ويتم التحقق من الأرباح فقط عندما ي�صل العقد �إىل تلك املرحلة التي ميكن عندها تقدير
الأرباح النهائية بدرجة معقولة .وت�ؤخذ املطالبات ،الأوامر التغريية ودفعات احلوافز للعقد يف الإعتبار لغر�ض �إحت�ساب �أرباح العقد عند
اعتماد �صاحب العقد لها ،كما يتم الإعرتاف باخل�سائر املتوقعة للعقود بالكامل فور تبني حدوثها.عندما ال يكون من املمكن تقدير العائد
من عقود املقاوالت ب�صورة معقولة ،ف�إنه يتم التحقق من الإيراد �إىل املدى الذي مت حتمله من تكاليف العقد والتي من املرجح �أن تكون قابلة
لال�سرتداد� .إن تكاليف العقود يتم الإعرتاف بها كم�صروف يف الفرتة التي مت تكبدها فيها.
 بيع عقارات حتت التطويرعندمــا يكون التعاقد �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم « – 11عقود الإن�شاءات» وميكن تقدير العائد املتوقع له ب�شكل موثوق .تقوم
املجموعة بالإعرتاف بالإيراد بناء على املراحل املنجزة من العقد وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (« – )11عقود الإن�شاءات».
عندما يكون التعاقد �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (“ – )18الإيرادات” ،تعرتف املجموعة بالإيراد عند اكتمال االجناز ،وذلك
عندما يتم نقل املخاطر والعوائد الرئي�سية وملكية العقار من املجموعة يف �آن واحد.
�إذا مت نقل املخاطر والعوائد الرئي�سية وامللكية �أثناء االجناز (قبل اكتمال البناء) ،تعرتف املجموعة بالإيرادات �إ�ستناداً �إىل طريقة ن�سب االجناز.
�إذا كان هناك تخوف من املجموعة حول املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية للم�شروع ،تقوم املجموعة بالإعرتاف بالإيراد على �أ�سا�س طريقة الأق�ساط.
 �إيراد بيع عقاراتيتم الإعرتاف ب�إيرادات بيع العقارات على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق الكامل ،وذلك عندما تتوفر جميع ال�شروط التالية :
 عند اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود. عندما يكون �إ�ستثمار امل�شرتى (قيمة البيع) كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. �أال تنخف�ض مرتبة الذمم املدينة للمجموعة عن البيع م�ستقبال. �أن تكون املجموعة قد قامت بنقل املخاطر والعوائد املعتادة وملكية العقار �إىل امل�شرتى من خالل عملية بيع ولي�س للمجموعة �أي م�شاركةجوهرية م�ستمرة يف العقار �أو متلكه .
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 �إذا كانت الأعمال الالزمة لإكمال العقار ميكن قيا�سها وقيدها على �أ�سا�س اال�ستحقاق ب�صورة �سهلة� ،أو �إذا كانت تلك الأعمال غري جوهريةبالن�سبة للقيمة الإجمالية للعقد� .إذا ما مت ا�ستيفاء جـميع ال�شـروط املذكورة �أعاله فيما عدا ال�شرط الأخري ،تكون ن�سبة االجناز هي الطريقة
املتبعة للإعرتاف بالإيراد.
 �إيراد من بيع ال�شقق والفيالتيتم الإعرتاف ب�إيرادات بيع ال�شقق والفيالت �إ�ستناداً �إىل ن�سبة االجناز على �أ�سا�س الدرا�سات الإ�ستق�صائية الداخلية عن الأعمال املنجزة،
وكذلك عندما تتوافر جميع ال�شروط التالية :
 عندما يكون ا�ستثمار امل�شرتي (قيمة البيع) كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. �أن يكون البناء قد تعدى املرحلة الأولية� ،أي �أنه قد �إكتملت الأعمال الهند�سية و�أعمال الت�صميم وبداية �أعمال التنفيذ وجتهيز املوقع وبناءالأ�سا�سات.
 جدية و�إلتزام امل�شرتي وعدم قدرته على �إ�سرتداد املبالغ املدفوعة �إال يف حالة عدم ت�سلمه الوحدة .تعتقد الإدارة �أن �إحتمال عدم قدرةاملجموعة على الوفاء ب�إلتزامتها التعاقدية لهذه الأ�سبـاب م�ستبعداً.
 �إن يكون من املمكن تقدير �إجمايل عائدات البيع والتكاليف ب�شكل معقول. الإيجاراتيتم حتقق �إيرادات الإيجارات ،عند اكت�سابها ،على �أ�سا�س ن�سبي زمني.
 �أرباح بيع اال�ستثماراتتقا�س �أرباح بيع اال�ستثمارات بالفرق بني املتح�صل من البيع والقيمة الدفرتية لال�ستثمار يف تاريخ البيع ،ويتم �إدراجها يف تاريخ البيع.
 توزيعات الأرباحيتم حتقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت حق املجموعة يف �إ�ستالم تلك الدفعات.
 الإيرادات الأخرىيتم حتقق الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.
�ص  -املخ�ص�صات :
يتم الإعرتاف باملخ�ص�ص فقط عندما يكون على املجموعة �إلتزام قانوين حايل �أو حمتمل ،نتيجة حلدث �سابق يكون من املرجح معه �أن
يتطلب ذلك تدفقا �صادرا للموارد الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثـوق ملبلغ الإلتزام .ويتم مراجعة املخ�ص�صات يف
نهاية كل فرتة مالية وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حايل .وعندما يكون ت�أثري القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب �أن يكون املبلغ املعرتف به
كمخ�ص�ص هو القيمة احلالية للم�صاريف املتوقعة لت�سوية الإلتزام .ال يتم �إدراج املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
ق  -ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي:
يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من ربح ال�شركة املجمع قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وبعد �إ�ستبعاد ح�صة ال�شركة من �أرباح ال�شركات الزميلة واملحول
�إىل الإحتياطي الإجباري .مل يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015لعدم وجود ربح يخ�ضع
الحت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي على �أ�سا�سه.
ر � -ضريبة دعم العمالة الوطنية:
يتم احت�ساب �ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من ربح ال�شركة املجمع قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وبعد �إ�ستبعاد توزيعات الأرباح النقدية امل�ستلمة من ال�شركات املدرجة
يف �سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك طبقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000والقرار الوزاري رقم  24ل�سنة  2006والقواعد التنفيذية املنفذة له.
مل يتم احت�ساب �ضريبة دعم العمالة الوطنية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015لعدم وجود ربح �ضريبي حتت�سب ال�ضريبة على �أ�سا�سه.
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�ش  -ح�صة الزكاة:
يتم احت�ساب ح�صة الزكاة بواقع  %1من ربح ال�شركة املجمع قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وبعد �إ�ستبعاد ح�صة ال�شركة يف �أرباح ال�شركات امل�ساهمة الكويتية الزميلة وكذلك توزيعات
الأرباح النقدية امل�ستلمة من ال�شركات امل�ساهمة الكويتية ،وذلك طبقا للقانون رقم  46ل�سنة  2006والقرار الوزاري رقم  58ل�سنة 2007
والقواعد التنفيذية املنفذة له .مل يتم احت�ساب ح�صة الزكاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015لعدم وجود ربح مايل حتت�سب ح�صة الزكاة
على �أ�سا�سه.
ت  -العمالت الأجنبية :
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالدينار الكويتي وفقا لأ�سعارال�صرف ال�سائدة بتاريخ هذه املعامالت .ويتم �إعادة حتويل
املوجـودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ نهاية الفرتة املالية �إىل الدينار الكويتي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بذلك التاريخ.
�أما البنود غريالنقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة فيتم �إعادة حتويلها وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حتديد قيمتها
العادلة� .إن البنود غري النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ال يعاد حتويلها.
تدرج فروق التحويل الناجتة من ت�سويات البنود النقدية ومن �إعادة حتويل البنود النقدية يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع للفرتة� .إن فروق
التحويل الناجتة من البنود غري النقدية ك�أدوات امللكية امل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يتم �إدراجها �ضمن «التغريات الرتاكمية يف
القيمة العادلة» يف الدخل ال�شامل الآخر املجمع.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة الأجنبية �إىل الدينار الكويتي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ نهاية الفرتة املالية.
يتم حتويل نتائج الأعمال لتلك ال�شركات �إىل الدينار الكويتي وفقا لأ�سعار �صرف م�ساوية تقريبا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ هذه
املعامالت ،ويتم �إدراج فروق التقييم الناجتة من التحويل مبا�شرة �ضمن الدخل ال�شـامل الآخـراملجمع .ويتم �إدراج هذه الفروق يف بيان الأرباح
�أو اخل�سائر املجمع خالل الفرتة التي مت �إ�ستبعاد العمليات الأجنبية فيها.
ث  -الأحداث املحتملة :
ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة اال عندما يكون �إ�ستخدام موارد �إقت�صادية ل�سداد �إلتزام قانوين حايل �أومتوقع
نتيجة �أحداث �سابقة مرجحا مع �إمكانية تقدير املبلغ املتوقع �سداده ب�صورة كبرية .وبخالف ذلك ،يتم الإف�صاح عن املطلوبات املحتملة ما
مل يكن �إحتمال حتقيق خ�سائر �إقت�صاديـة م�ستبعـداً.
ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع �إقت�صادية نتيجة �أحداث
�سابقة مرجحاً.
خ  -معلومات القطاع :
�إن القطاع هـو جزء منف�صل مـن املجموعة يعمل يف �أن�شطة الأعمال التي ينتج عنها اكت�ساب �إيرادات �أو تكبد م�صاريف .يتم الإف�صاح عن
القطاعات الت�شغيلية علي �أ�سا�س التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي وهو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
توزيع املوارد وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية حول القطاعات الت�شغيلية.
ذ  -الآراء والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة :
�إن املجموعة تقوم ببع�ض التقديرات والإفرتا�ضات تتعلق ب�أ�سباب م�ستقبلية� .إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير
املالية يتطلب من الإدارة �إبداء الر�أي والقيام بتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات
واملطلوبات املحتملة بتاريخ البيانات املالية املجمعة واملبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صاريف خالل ال�سنة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات.
�أ  -الآراء :
من خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة واملبينة يف �إي�ضاح رقم  ،2قامت الإدارة ب�إبداء الآراء التالية التي لها �أثر جوهري
على املبالغ املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة.
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 -1حتقق الإيرادات :
يتم حتقق الإيرادات عندما يكون هناك منافع �إقت�صادية حمتملة للمجموعة ،وميكن قيا�س الإيرادات ب�صورة موثوق بها� .إن حتديد خ�صائ�ص
حتقق الإيرادات كما هو مذكور يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  18يتطلب �آراء هامة.
 -2حتديد تكاليف العقود :
�إن حتديد التكاليف املتعلقة مبا�شرة بعقد معني �أو اخلا�صة ب�أن�شطة العقد ب�شكل عام يتطلب �آراء هامة� .إن حتديد تكاليف العقود لها ت�أثري
هام علـى حتقـق الإيرادات املتعلقة بالعقود طويلة الأجل .تتبع املجموعة �إر�شادات معيار املحا�سبة الدويل رقم  11لتحديد تكاليف العقود
وحتقق الإيرادات.
 -3ت�صنيف الأرا�ضي:
عند �إقتناء الأرا�ضي ،ت�صنف املجموعة الأرا�ضي �إىل �إحدى الت�صنيفات التالية بناء على �أغرا�ض الإدارة يف �إ�ستخدام هذه الأرا�ضي.
 عقارات قيد التطويرعندما يكون غر�ض املجموعة يف تطوير الأرا�ضي بهدف بيعها يف امل�ستقبل ،ف�إن كال من الأرا�ضي وتكاليف الإن�شاءات يتم ت�صنيفها كعقارات
قيد التطوير.
 �أعمال حتت التنفيذعندما يكون غر�ض املجموعة تطوير الأرا�ضي بهدف ت�أجريها �أو �إ�ستخدامها يف امل�ستقبل ،ف�إن كال من الأرا�ضي وتكاليف الإن�شاءات يتم
ت�صنيفها ك�أعمال حتت التنفيذ.
 عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرةعندما يكون غر�ض املجموعة بيع الأرا�ضي خالل الن�شاط الإعتيادي للمجموعة ،ف�إن الأرا�ضي يتم ت�صنيفها كعقارات حمتفظ بها لغر�ض
املتاجرة.
 عقارات ا�ستثماريةعندما يكون غــر�ض املجموعة ت�أجري الأرا�ضي �أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الر�أ�سمالية� ،أو �أن الهدف مل يتم حتديده بعد ،ف�إن
الأرا�ضي يتم ت�صنيفها كعقارات ا�ستثمارية.
 -4خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها :
�إن حتديد قابلية اال�سرتداد للمبلغ امل�ستحق من العمالء والعوامل املحـددة الحت�ساب الإنخفا�ض يف قيمة املدينني تت�ضمن �أراء هامة.
 -5ت�صنيف املوجودات املالية :
عند �إقتناء الأ�صل املايل ،تقرر املجموعة ما �إذا كان �سيتم ت�صنيفه «بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر» �أو»متاح للبيع» �أو «حمتفظ
به حتى الإ�ستحقاق» .تتبع املجموعة �إر�شادات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39لت�صنيف موجوداتها املالية.
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية “بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” �إذا ما مت اقتنا�ؤها يف الأ�صل بهدف حتقيق الربح
الق�صري الأجل �أو �إذا ما مت ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر عند الإقتنـاء� ،شريطة �إمكانية تقدير قيمتها العادلة ب�صورة
موثوق بها .تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية كمحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق عندما يكون لدى املجموعة نية �إيجابية ومقدرة على
االحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق .يتم ت�صنيف جميع املوجودات املالية الأخرى كموجودات مالية “متاحة للبيع”.
 - 6انخفا�ض قيمة املوجودات املالية :
تتبع املجموعة �إر�شادات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39لتحديد �إنخفا�ض �أدوات امللكية املتاحة للبيع ،والذي يتطلب �آراء هامة .والتخاذ هذه
الآراء ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كان الإنخفا�ض جوهري �أومطول يف القيمة العادلة ما دون تكلفتها واملالءة املالية وذلك �ضمن عوامل
�أخرى� ،إ�ضافة �إىل النظرة امل�ستقبلية للمن�ش�أة امل�ستثمر فيها على املدى الق�صري مت�ضمنة عدة عوامل مثل �أداء القطاع وال�صناعة والتغريات
التكنولوجية والتدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية� .إن حتديد ما �إذا كان الإنخفا�ض “جوهري” �أو “مطول” يتطلب �آراء هامة.
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 - 7تطبيق تف�سريات معيار التقارير املالية رقم « – 15عقود بناء العقارات»:
�إن حتديد �إذا ما كانت هذه العقود تقع �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم « – 11عقود البناء»� ،أو معيار املحا�سبة الدويل رقم – 18
«االيرادات» يتطلب �آراء هامة.
ب  -التقديرات واالفرتا�ضات :
�إن الإفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق ب�أ�سباب م�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية الأخرى للتقديرات غري امل�ؤكدة يف نهاية فرتة التقرير والتي لها
خماطر جوهرية يف حدوث تعديالت مادية للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة هي على ال�شكل التايل :
 - 1القيمة العادلة للموجودات املالية غري امل�سعرة :
تقوم املجموعة ب�إحت�ساب القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال متار�س ن�شاطها يف �سوق ن�شط (�أوالأوراق املالية غري املدرجة) عن طريق
�إ�ستخدام �أ�س�س التقييم .تت�ضمن �أ�س�س التقييم �إ�ستخدام عمليات جتارية بحتة حديثة ،والرجوع لأدوات مالية �أخرى م�شابهة ،واالعتماد
على حتليل للتدفقات النقدية املخ�صومة ،و�إ�ستخدام مناذج ت�سعري اخليارات التي تعك�س ظروف امل�صدر املحددة�.إن هذا التقييم يتطلب من
املجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ومعدالت اخل�صم والتي هي عر�ضة لأن تكون غري م�ؤكدة.
 - 2العقود طويلة الأجل :
يتم التحقق من �إيرادات العقود طويلة الأجل وفقا لطريقة ن�سبة الإجناز املحا�سبية ،ويتم �إحت�ساب ن�سبة الإجناز بناء على ن�سبة تكاليف
الأعمال املنجزة على العقد حتى تاريخه لإجمايل التكاليف املقدرة لكل عقد على حده� .إن حتقق الإيرادات على �أ�سا�س اخل�صائ�ص املذكورة
�أعاله ينبغي �أن يتوافق مع الأعمال الفعلية املنجزة� .إن حتديد التكاليف املقدرة لإكمال العقد وتطبيق طريقة ن�سبة الإجناز تت�ضمن تقديرات.
�إن التكاليف والإيرادات املقدرة يجب �أن ت�أخذ يف الإعتبار املطالبات والتغريات املتعلقة بالعقد.
 - 3خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها :
�إن عملية حتديد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها تتطلب تقديرات� .إن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يتم �إثباته عندما يكون
هناك دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة �سوف تكون غري قادرة على حت�صيل ديونها .يتم �شطب الديون املعدومة عندما يتم حتديدها� .إن
معايري حتديد مبلغ املخ�ص�ص �أو املبلغ املراد �شطبه يت�ضمن حتاليل تقادم وتقييمات فنية و�أحداث الحقة� .إن قيد املخ�ص�صات وتخفي�ض
الذمم املدينة يخ�ضع ملـوافقة الإدارة .
 - 4تقييم العقارات اال�ستثمارية :
تقوم املجموعة بقيد عقاراتها اال�ستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم الإعرتاف بالتغريات فـى القيمة العادلة فى بيان الأرباح �أواخل�سائر
املجمع ،حيث يتم �إ�ستخدام ثالث طرق �أ�سا�سية لتحديد القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية:
1 .1طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة ،والتي يتم فيها ا�ستخدام املبالغ املتوالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للأ�صل �إ�ستنادا �إىل
العقود و ال�شروط االيجارية القائمة وخ�صمها للقيمة احلالية با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س املخاطر املتعلقة بهذا الأ�صل.
2 .2ر�سملة الدخل :والتي يتم بها تقدير قيمة العقار �إ�ستنادا �إىل الدخل الناجت منه ،حيث يتم �إحت�ساب هذه القيمة على �أ�سا�س �صايف الدخل
الت�شغيلي للعقار مق�سوما على معدل العائد املتوقع من العقار طبقا ملعطيات ال�سوق ،والذي يعرف مبعدل الر�سملة.
3 .3حتاليل املقارنة ،والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري م�ستقل عن طريق الرجوع �إىل �صفقات فعلية حديثة متت بني
�أطراف �أخرى لعقارات م�شابهة من حيث املوقع واحلالة مع اال�ستناد �إىل معارف وخربات ذلك املقيم العقاري امل�ستقل.
 -5تقييم العقارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة :
يتم �إدراج العقارات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .يتم تقييم �صايف القيمة البيعية
املمكن حتقيقها للعقارات املكتملة بالرجوع �إىل العوامل والأ�سعار ال�سائدة بال�سوق كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،حيث يتم حتديدها
من قبل املجموعة �إ�ستنادا �إىل معامالت مقارنة لعقارات �أخرى بنف�س القطاع اجلغرايف وذات فئة مماثلة .يتم تقييم �صايف القيمة البيعية
املمكن حتقيقها للعقارات حتت االن�شاء بالرجوع �إىل الأ�سعار ال�سائدة بال�سوق كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة للعقارات املكتملة
خم�صوما منها التكاليف املتوقعة ال�ستكمال االن�شاء وامل�صاريف البيعية� ،إ�ضافة �إىل العامل الزمني حتى تاريخ االجناز.
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 -6انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية :
�إن الإنخفا�ض يف القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة للإ�سرتداد ،والتي متثل القيمة
العادلة ناق�صاً تكاليف البيع �أو القيمة امل�ستخدمة� ،أيهما �أعلى� .إن ح�ساب القيمة العادلة ناق�صاً تكاليف البيع يتم بناء على البيانات املتاحة
من معامالت البيع فى معامالت جتارية بحتة من �أ�صول مماثلة �أو �أ�سعار ال�سوق املتاحة ناق�صاً التكاليف الإ�ضافية الالزمة لإ�ستبعاد الأ�صل.
يتم تقدير القيمة امل�ستخدمة بناء على منوذج خ�صم التدفقات النقدية .تن�ش�أ تلك التدفقات النقدية من املوازنة املالية للخم�س �سنوات املقبلة،
والتي ال تت�ضمن �أن�شطة �إعادة الهيكلة التي مل تلتزم املجموعة بها بعد� ،أو �أي ا�ستثمارات جوهرية والتي من �ش�أنها تعزيز �أداء الأ�صل (�أو
وحدة توليد النقد) يف امل�ستقبل� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي �أكرث العوامل ح�سا�سية ملعدل اخلـ�صم امل�ستخدم مـن خـالل عملية خ�صم
التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية ومعدل النمو امل�ستخدم لأغرا�ض اال�ستقراء.

 - 3نقد ونقد معادل
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

2015

2014

326,871

173,900

وديعة بنكية ق�صرية الأجل

326,871

17,500
191,400

يرتاوح معدل العائد على الودائع البنكية ق�صرية الأجل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014من � %1إىل � %1.5سنوياً وت�ستحق مبعدل  30يوم،
ال يوجد لدى املجموعة ودائع بنكية ق�صرية الأجل كما يف  31دي�سمرب .2015

 - 4مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2015

مدينو عقود (�أ)
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

36,052

مدينو تورق (ب)
دفعات �إيجارية مقدمة
ذمم موظفني
م�صاريف مدفوعة مقدما
ت�أمينات لدى الغري
�أخـــــرى

2014
58,363

()22,410

()22,410

13,642

35,953

146,991

123,010

67,099

76,982

20,014

12,485

21,919

11,276

9,377

9,338

85,131

105,559

364,173

374,603

�أ) مدينو عقـود
�إن �أر�صدة مدينو عقـود ال حتمل فائدة� .إن حتليل �أعمار �أر�صدة مدينو عقـود كما يلي:
ت�أخر �سدادها ومل تنخف�ض قيمتها

مل يت�أخر �سدادها
ومل تنخف�ض
قيمتها

365 – 180
يـــــوم

�أكرث من
 365يوم

منخف�ضة القيمة

املجموع

2015

-

-

13,642

22,410

36,052

2014

-

-

35,953

22,410

58,363

كما يف  31دي�سمرب  ،2015بلغت �أر�صدة مديني العقـود التي ت�أخر �سدادها لأكرث من �سنة ومل تنخف�ض قيمته  13,642دينار كويتي
( 35,953 – 2014دينار كويتي)� .إن هـذه الأر�صدة متعلقة بعدد من العمالء امل�ستقلني الذين لي�س لهم �أي �سابقة يف عـدم ال�سداد.
نتجت �أر�صدة مدينو عقود عن مبيعات �شقق وفيالت مطورة من قبل املجموعة� .إن ملكية ال�شقق �أوالفيالت املباعة ال حتول للم�شرتي �إال يف
حالة �سداد كامل قيمة الوحدة املباعة وبالتايل ترى الإدارة �أن ال داعي لتكوين خم�ص�ص لأر�صدة تلك العمالء.
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ب) ال تت�ضمن الفئات الأخرى من املدينني والأر�صدة املدينة الأخرى �أي موجودات يوجد �إنخفا�ض دائم يف قيمتها� .إن احلد الأق�صى للتعر�ض
خلطر الإئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات �أر�صدة املدينني امل�شار �إليها �أعاله ،كما ال حتتفظ
املجموعة ب�أي رهن ك�ضمان لأر�صدة املدينني والأر�صدة املدينة الأخرى.

 - 5دفعات مقدمة لشراء عقارات
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015قامت املجموعة بتحويل دفعات مقدمة ل�شراء عقارات �إىل م�شاريع حتت التنفيذ �ضمن عقارات
حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة (�إي�ضاح .)7

 - 6اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
قامت املجموعة بالدخول يف معامالت متنوعة مع �أطراف ذات �صلة �ضمن الن�شاط الإعتيادي كامل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أفراد
الإدارة العليا وال�شركة الزميلة وال�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وبع�ض الأطراف ذات ال�صلة الأخرى� .إن الأ�سعار و�شروط الدفع املتعلقة
بهذه املعامالت يتم املوافقة عليها من قبل �إدارة املجموعة� .إن الأر�صدة واملعامالت الهامة التي متت مع �أطراف ذات �صلة كما يلي:
م�ساهمون
رئي�سيون

�شركات حتت
�سيطرة م�شرتكة

�أطراف ذات
�صلة �أخرى

2015

2014

الأر�صدة املت�ضمنة يف بيان
املركز املايل املجمع
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة

8,961,904

م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة

-

1,245,454

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

-

-

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

-

150,802

51,774

9,164,480

576,697

75,000

1,320,454

2,421,573

714,636

-

714,636

13,185
2,355,059

املعامالت املت�ضمنة يف بيان
الأرباح �أو اخل�سائر املجمع
�صايف �إيرادات العمليات (�أ)

-

-

139,835

139,835

-

�أرباح بيع عقارات ا�ستثمارية (�أ)

-

-

245,000

245,000

-

-

168,150

168,150

1,234,638

3,738,086

�إيرادات �إيجارات
تكاليف عقود مقاوالت
�أرباح من بيع �شركة زميلة

168,150
924,759

-

1,234,638
-

924,759

-

(�أ) خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015قامت املجموعة بالتعاقد مع طرف ذو �صلة لبيع عقارات ا�ستثمارية مببلغ  1,950,000دينار
كويتي ونتج عنه ربح مببلغ  245,000دينار كويتي ،وكذلك قامت املجموعة ببيع عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة مببلغ  1,195,832دينار
كويتي ونتج عنه �صايف ربح مببلغ  139,835دينار كويتي.
مزايا �أفراد الإدارة العليا
2015

مزايا ق�صرية الأجل
مزايا ما بعد التوظيف
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
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30,907
2,792
-

2014
32,227
2,413
14,000
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 - 7عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
عقارات للمتاجرة �أرا�ضى حتت التطوير م�شاريع حتت التنفيذ
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املحول من م�شاريع حتت
التنفيذ
�إ�ضــافــات
املحول من دفعات مقدمة
ل�شراء عقارات (�إي�ضاح )5
�إ�ستبعادات
انخفا�ض يف القيمة
تعديالت ترجمة عمالت
�أجنبية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

528,244

2,501,196

3,464,450

7,218,089

2015

2014

10,247,529

11,572,339

-

-

()3,464,450

-

-

7,656,480

7,656,480

-

-

1,920,282

1,920,282

()1,760,952

()1,231,196

()136,674

()3,128,822

()128,267

()70,000

()882,341

()1,080,608

()51,766

()51,766

-

-

2,103,475

1,200,000

12,259,620

15,563,095

1,313,521
()2,636,908
()1,423
10,247,529

 توجد عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة و�أرا�ضي حتت التطوير وم�شاريع حتت التنفيذ بقيمة دفرتية  2,103,475دينار كويتي م�سجلة ب�أ�سماء�أطراف ذات �صلة ،وللمجموعة احلق يف البيع والت�صرف يف العقارات وفقا لتنازالت من املالك.
� -إن عقــارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة بقيمة دفرتية  12,259,620دينار كويتي مرهونــة ك�ضمــان مقابــل دائنــو مرابحــة (�إي�ضاح .)13

 - 8موجودات مالية متاحة للبيع
2015

�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية
�صندوق ا�ستثماري

656,533
151,549
218,570
1,026,652

2014
615,195
233,165
765,418
1,613,788

�إن احلركة خالل ال�سنة هي كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
التغريات يف القيمة العادلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2015

2014

1,613,778

1,536,301

172,893

-

()785,834

-

25,815

77,477

1,026,652

1,613,778

مل يكن من املمكن قيا�س القيمة العادلة لأوراق مالية غري م�سعرة مببلغ  151,549دينار كويتي ( :2014ال �شيء دينار كويتي) نظرا لعدم توافر
طريقة موثوق بها لتقدير القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية ،وبالتايل مت �إدراجها بالتكلفة.
-9

استثمار في شركة زميلة
يتمثل اال�ستثمار يف �شركة زميلة مما يلي:
ا�سـم ال�شركـة الزميلة
�شركـــة امل�ســـاكن
املـتـحـــدة العقارية
�ش.م.ك (مقفلة)

ن�سبة امللكية %

بلد
الت�أ�سي�س

الأن�شطة
الرئي�سية

2015

2014

الكويت

عقارات

-

43.51

2015

2014

-

9,675,409

-

9,675,409
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�إن احلركة خالل ال�سنة هي كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إقتناء ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركة الزميلة
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركة زميلة
ح�صة املجموعة من الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة
�أرباح ناجتة عن �شراء ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركة الزميلة
توزيعات �أرباح نقدية م�ستلمة من ال�شركة الزميلة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة (�أ)
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2015

2014

9,675,409

8,628,956

10,000

568,191

813,536

517,406

-

197,840

-

242,536

-

()479,520

()8,871,373
-

9,675,409

�أ) خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015قامت املجموعة ببيع ا�ستثمارها يف ال�شركة الزميلة (�شركة امل�ساكن املتحدة العقارية � -ش.م.ك
(مقفلة)) لطرف ذو �صلة وقد نتج عنه �أرباح من بيع �شركة زميلة مببلغ  924,759دينار كويتي وبيانها كما يلي:
دينار كويتي
�إجمايل القيمة البيعية
القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �شركة زميلة
عك�س التغري يف الدخل ال�شامل الآخر ل�شركة زميلة نتيجة البيع
�أرباح من بيع �شركة زميلة

9,346,608
()8,871,873
450,024
924,759

 -10عقارات استثمارية
2015

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
التغري يف القيمة العادلة (�إي�ضاح )20
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13,440,900
528,650
()1,777,000

2014
5,515,013
8,276,700
()500,813

554,300

150,000

12,746,850

13,440,900

توجد عقارات ا�ستثمارية مدرجة بقيمة عادلة تبلغ  445,000دينار كويتي م�سجلة ب�أ�سماء �أطراف ذات �صلة وتوجد تنازالت من هذه الأطراف
ل�صالح ال�شركة الأم تفيد مبلكية ال�شركة الأم لها.
مت التو�صل �إىل القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية للمجموعة كما فى  31دي�سمرب  ،2015بناء على التقييم الأقل يف ذلك التاريخ من قبل
مقيمني م�ستقلني .قامت �إدارة املجموعة بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة �أ�سواق املال ب�ش�أن �إر�شادات تقييم العقارات الإ�ستثمارية.
لأغرا�ض تقدير القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية ،قامت املجموعة با�ستخدام �أ�س�س التقييم املو�ضحة من البيان التايل ،مع الأخذ يف
االعتبار طبيعة و�إ�ستخدام العقارات اال�ستثمارية :
فئة العقار اال�ستثماري
مباين �سكنية
�أر�ض ف�ضاء
االجمايل

�أ�سا�س التقييم
ر�سملة الدخل ومبيعات ال�سوق املقارنة
مبيعات ال�سوق املقارنة

امل�ستوى الثاين
445,000
9,270,850
9,715,850

ال توجد �أي حتويالت بني تلك امل�ستويات الثاين والثالث خالل ال�سنة.
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امل�ستوى الثالت
3,031,000
3,031,000

الإجمايل
3,476,000
9,270,850
12,746,850

�شركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك( .مقفلة) و�شركاتها التابعة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة  31دي�سمرب 2015

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي )

 - 11دائنون وأرصدة دائنة أخرى
دائنون
دائنو �شراء عقارات و�أرا�ضي
خم�ص�ص غرامات
اجازات موظفني م�ستحقة
امل�ستحق مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
امل�ستحق ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية
امل�ستحق �إىل الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستحقة
دائنو توزيعات
�أخرى

2015

2014

204,482

466,992

714,636

2,355,059

2,649

108,094

45,004

41,573

13,778

13,778

91,387

91,387

30,514

30,514

-

14,000

203,492

522,356

42,428

37,378

1,348,370

3,681,131

 - 12مستحق إلى عمالء عن أعمال المقاوالت
2015

التكاليف املتكبدة حتى تاريخه زائدا الأرباح املحققة
املطالبات املرحلية

988,695

2014
1,528,944

()1,047,485

()1,561,574

()58,790

()32,630

 - 13دائنو مرابحة
ح�صلت �شركة تابعة على متويل من بنك حملي م�ضمون بعقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة (�إي�ضاح  )7مبعدل �أعباء متويل من � % 2.5إىل
� % 3سنوياً فوق �سعر خ�صم الليبور ،وت�ستحق يف  10دي�سمرب .2018

 - 14إلتزام مقابل إيجار تمويلي
2015

عقد ت�أجري عقار مع وعد بال�شراء (�إي�ضاح )10
م�صاريف �إيجارية م�ؤجلة

5,502,096
()60,633
5,441,463

2014
4,711,087
()175,512
4,535,575

 - 15رأس المال
يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من � 200,000,000سهم بقيمة �إ�سمية  100فل�س لل�سهم وجميع الأ�سهم نقدية.

 - 16إحتياطي إجباري
وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل �إحت�ساب
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل الإحتياطـي الإجباري،
ويجوز لل�شركة الأم �إيقاف هذا التحويل عندما ي�صل ر�صيد الإحتياطي �إىل  % 50مـن ر�أ�س الـمال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع
�إال يف احلاالت التي ن�ص عليها القانون والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم .مل يتم التحويل حل�ساب الإحتياطي الإجباري نظراً لوجود خ�سارة
خالل ال�سنة.

 - 17إحتياطي إختياري
وفقا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل �إحت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل الإحتياطي الإختياري ،ويجوز �إيقاف
هذا التحويل بقرار من اجلمعية العمومية للم�ساهمني بناء على �إقرتاح جمل�س الإدارة .مل يتم التحويل حل�ساب الإحتياطي الإختياري نظراً
لوجود خ�سارة خالل ال�سنة.
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 - 18أسهم خزانة
2015

عدد الأ�سهم
الن�سبة للأ�سهم امل�صدرة
القيمة ال�سوقية (بالدينار الكويتي)
التكلفة (بالدينار الكويتي)

2014

3,325,929

10,050

% 1.66

% 0.005

179,600

643

189,374

369

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015مت احل�صول على عدد � 3,315,879سهم من �أ�سهم ال�شركة الأم نتيجة ت�صفية �صندوق ا�ستثماري
ومت �إدراجها �ضمن البيانات املالية املجمعة ك�أ�سهم خزينة بتكلفة  189,005دينار كويتي والتي متثل القيمة ال�سوقية بتاريخ التحويل.
بناء على قرار هيئة �أ�سواق املال بتاريخ  30دي�سمرب  ،2013قامت �إدارة املجموعة بتجميد جزء من الأرباح املرحلة مبا ي�ساوي ر�صيد �أ�سهم
اخلزانة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة� .إن هذا الر�صيد غري قابل للتوزيع طوال فرتة �إحتفاظ املجموعة ب�أ�سهم اخلزانة.

 - 19إيرادات  /تكاليف العمليات
2015

�إيرادات العمليات
تكاليف العمليات
جممل �أرباح العمليات

مبيعات عقارات
حمتفظ بها
لغر�ض
املتاجرة

3,413,234
()3,128,822
284,412

عقود مقاوالت
954,562
()904,765
49,797

املجموع
4,367,796
()4,033,587
334,209

2014

مبيعات عقارات
حمتفظ بها
لغر�ض
املتاجرة

3,145,079
()2,653,772
491,307

عقود مقاوالت

املجموع

3,903,310
()3,738,086
165,224

7,048,389
()6,391,858
656,531

 - 20إيرادات عقارات
2015

التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
�إيرادات �إيجارات

2014

554,300

150,000

327,875

415,517

882,175

565,517

 - 21مصاريف عمومية وإدارية
تت�ضمن امل�صـاريف العمومية والإدارية تكاليف موظفني مببلغ  250,750دينار كويتي ( 206,289 – 2014دينار كويتي).

 - 22صافي (خسائر) أرباح االستثمارات
2015

�إيرادات توزيعات �أرباح
خ�سائر حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(خ�سائر) �إيرادات عقود تورق

60,874
()76,007
-

2014
37,764
()201,264

()9,785

244,366

()24,918

80,866

 - 23مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
�إقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بعدم توزيع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � .2015إن ذلك الإقرتاح
خا�ضع ملوافقة اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة الأم� .إن مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة ل�سنة املقارنة مببلغ  14,000دينار كويتي قد
متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة الأم املنعقدة بتاريخ  7مايو .2015
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( - 24خسارة) ربحية السهم
لي�س هناك �أ�سهم عادية خمففة متوقع �إ�صدارها� ،إن املعلومات ال�ضرورية لإحت�ساب (خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بناء على املتو�سط
املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي :
2015

�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة املتعلقة مب�ساهمي ال�شركة الأم
عدد الأ�سهم القائمة
عدد الأ�سهم امل�صدرة يف بداية ال�سنة
ناق�صا :املتو�سط املرجح لأ�سهم اخلزانة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
(خ�سارة) ربحية ال�سهم املتعلقة مب�ساهمي ال�شركة الأم

()327,994

2014
1,467,278

�سهم

�سهم

200,000,000

200,000,000

()337,096
199,662,904

فل�س
()1.64

()10,050
199,989,950

فل�س

7.34

 - 25الجمعية العامة وتوزيعات األرباح
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بجل�سته املنعقدة بتاريخ  27مار�س  2016بعدم توزيع �أرباح نقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
� .2015إن هذه التو�صية خا�ضعة للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم.
وافقت اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم املنعقدة بتاريخ  7مايو  ،2015على البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014كما وافقت اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم على توزيع �أرباح نقدية بواقع  6فل�س
لل�سهم.
وافقت اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم املنعقدة بتاريخ  5مايو  ،2014على البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013كما وافقت اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم على توزيع �أرباح نقدية بواقع  6فل�س
لل�سهم لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
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882,175

()4,604,975

42,908

()261,079

-

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات
15,603,020

38,172,754

()408,783

نتائج القطاع
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمى و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
()408,783
وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضــاء جمل�س الإدارة

�إيرادات �أخرى

م�صاريف متويلية

�صايف �أرباح اال�ستثمارات

245,000

�أرباح بيع عقارات ا�ستثمارية
خ�سائر انخفا�ض يف قيمة عقارات حمتفظ بها
()1,080,608
لغر�ض املتاجرة
(خ�سارة) ربح الت�شغيل
()190,612

�إيرادات عقارات

م�صروفات الت�شغيل للقطاعات

�إيرادات الت�شغيل للقطاعات

4,367,796

-

1,026,652

86,305

86,305

15,603,020

39,199,406

()322,478

42,908
()322,478

-

-

()261,079

86,305

()190,612

()1,080,608

245,000

882,175

()4,604,975

86,305

-

-

-

-

-

-

املجموع
4,367,796

2015

 31دي�سمرب
اال�ستثمارات
عمليات �أن�شطة العقارات

ال توجد معامالت متبادلة بني القطاعات� ،إن هذه الأق�سام هي كما يلي :

 -اال�ستثمارات  :تتمثل يف اال�ستثمار العقاري واال�ستثمارات املالية وعمليات التورق.

 -عمليات �أن�شطة العقارات  :تتمثل يف تطوير وجتارة وت�أجري العقارات.

�إن �إدارة املجموعة تق�سم �أن�شطة املجموعة �إىل القطاعات الت�شغيلية التالية :

 - 26معلومات القطاعات

12,238,228

26,759,169

688,949

688,949

22,207

()90,233

-

756,975

-

-

565,517

()6,856,931

7,048,389

 31دي�سمرب
اال�ستثمارات
عمليات �أن�شطة العقارات

-

11,289,187

840,808

840,808

12,238,228

38,048,356

1,529,757

22,207

1,529,757

-

-

840,808

()90,233

840,808

-

-

756,975

-

-

565,517

()6,856,931

-

-

-

-

7,048,389

2014

املجموع
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 - 27إدارة المخاطر المالية
ت�ستخدم املجموعة �ضمن ن�شاطها االعتيادي بع�ض الأدوات املالية الأولية مثل النقد والنقد املعادل ،املدينني ،م�ستحق من �أطراف ذات �صلة،
موجودات مالية متاحة للبيع ،الدائنني ،دائنو مرابحة� ،إلتزام مقابل �إيجار متويلي وم�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة ،ونتيجة لذلك ف�إنها تتعر�ض
للمخاطر امل�شار �إليها �أدناه .ال ت�ستخدم املجموعة حاليا م�شتقات الأدوات املالية لإدارة هذه املخاطر التي تتعر�ض لها.
�أ  -خماطر �سعر الفائدة
تتعر�ض الأدوات املالية ملخاطر التغريات يف القيمة نتيجة التغريات يف معدالت العائد ملوجوداتها ومطلوباتها ذات العائد املتغري� .إن معدالت
العائد الفعلية والفرتات التي يتم خاللها �إعادة ت�سعري �أو ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبـات املاليـة م�شار �إليها فـي الإي�ضاحات املتعلقة بها.
ال تتعر�ض املجموعة حاليا ب�شكل جوهري لهذه املخاطر.
ب  -خماطر الإئتمان
�إن خطر الإئتمان هو خطر �إحتمال عدم قدرة �أحـد �أطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته م�سببا خ�سائر مالية للطرف الآخر� .إن
املوجودات املالية التي قد تعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان تتمثل �أ�سا�سا يف النقد لدى البنوك واملدينني وامل�ستحق من �أطراف ذات �صلة.
�إن النقد لدى البنوك للمجموعة مودع لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة �إئتمانية جيدة .كما يتم �إثبات ر�صيد املدينني بال�صايف بعد خ�صم
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� .إن خطر الإئتمان فيما يتعلق باملدينني حمدود نتيجة للعدد الكبري للعمالء وتوزيعهم على �صناعات
خمتلفة.
�إن احلد الأعلى لتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان الناجت عن عدم �سداد الطرف املقابل هو القيمة الإ�سمية للنقد والنقد املعادل واملدينني
وامل�ستحق من �أطراف ذات �صلة.
جـ  -خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف
العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية والناجتة عن املعامالت التي تتم بعمـالت غري الدينار الكويتي .و ميكن
للمجموعة تخفي�ض خطر تعر�ضها لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية من خـالل ا�ستخدامها مل�شتقات الأدوات املالية .وحتر�ص
املجموعة على �إبقاء �صايف التعر�ض ملخاطر العملة الأجنبية يف م�ستوى معقول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب ب�شكل جوهري
مقابل الدينار الكويتي .ال تتعر�ض املجموعة حالياً ب�شكل جوهري لهذه املخاطر.
د  -خماطر ال�سيولة
تنتج خماطر ال�سيولة عن عـدم مقدرة املجموعة على توفري الأموال الالزمة ل�سداد التزاماتها املتعلقـة بالأدوات املالية .ولإدارة هذه املخاطر
تقوم املجموعة بتقييم املقـدرة املالية لعمالئها ب�شكـل دوري ،وت�ستثمر فـي الـودائع الـبنكية �أو اال�ستثمارات الأخـرى القـابلة للت�سييل ال�سريع،
مع تخطيط و�إدارة التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة من خالل الإحتفاظ باحتياطيات نقدية منا�سبة وخطوط �إئتمان بنكية �سارية
ومتاحة ومقابلة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية.
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جدول اال�ستحقاق اخلا�ص باملطلوبات املالية:
2015

املطلوبات املالية
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
دائنو مرابحة
�إلتزام مقابل �إيجار متويلي
م�ستحق �إىل اطراف ذات �صلة
املجموع
2014

املطلوبات املالية
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
دائنو مرابحة
�إلتزام مقابل �إيجار متويلي
م�ستحق �إىل اطراف ذات �صلة
املجموع

حتى �شهر

� 3إىل � 12شهر
1,144,878

203,492

-

-

5,441,463

-

1,320,454

-

7,906,795

203,492

� 3إىل � 12شهر

حتى �شهر

املجموع

�أكرث من � 12شهر

1,348,370

-

7,317,523

7,317,523

5,441,463

-

1,320,454

-

15,427,810

7,317,523

املجموع

�أكرث من � 12شهر

3,144,775

-

3,681,131

-

1,470,044

-

1,470,044

-

4,535,575

-

4,535,575

-

2,421,573

-

2,421,573

11,571,967

-

12,108,323

536,356

536,356

هـ  -خماطر �أ�سعار �أدوات امللكية
�إن خماطر �أ�سعار �أدوات امللكية هي خماطر �إنخفا�ض القيمة العادلة لأدوات امللكية كنتيجة لتغريات م�ستوى م�ؤ�شرات �أدوات امللكية وقيمة
الأ�سهم ب�شكل منفرد� .إن التعر�ض ملخاطر �أ�سعار �أدوات امللكية ين�ش�أ من ا�ستثمارات املجموعة يف �أدوات امللكية امل�صنفة كموجودات مالية
متاحة للبيع .الدارة هذه املخاطر ،تقوم املجموعة بتنويع القطاعات امل�ستثمر فيها مبحفظتها الإ�ستثمارية.

يو�ضح البيان التايل ح�سا�سية التغري املعقول يف م�ؤ�شرات امللكية كنتيجة لتغيريات يف القيمة العادلة لأدوات امللكية التي يوجد لدى املجموعة
تعر�ض م�ؤثر لها كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
2015

م ـ ـ�ؤ�شرات ال�س ــوق

�سوق الكويت للأوراق املالية

2014

الزيادة (النق�ص) مقابل
الدينار الكويتي

الأثر على الدخل
ال�شامل الآخر املجمع
(دينار كويتي)

الزيادة (النق�ص) مقابل
الدينار الكويتي

الأثر على الدخل
ال�شامل الآخر
املجمع
(دينار كويتي)

% 5+

32,827 +

% 5+

30,760 +

 - 28قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س املوجودات املالية كاملوجودات املالية املتاحة للبيع ،بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفرتة املالية.متثل القيمة العادلة
املبلغ امل�ستلم من بيع الأ�صل �أو املدفوع ل�سداد الإلتزام من خالل عملية جتارية بحتة بني �أطراف ال�سوق كما يف تاريخ القيا�س .يعتمد قيا�س
القيمة العادلة على فر�ضية �إمتام عملية بيع الأ�صل �أو �سداد الإلتزام ب�إحدى الطرق التالية :
 من خالل ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو الإلتزام. من خالل �أكرث الأ�سواق ربحية للأ�صل �أو الإلتزام يف حال عدم وجود �سوق رئي�سي.يتم ت�صنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�سها �أو الإف�صاح عنها بالقيمة العادلة يف البيانات املالية املجمعة من خالل م�ستوى
قيا�س مت�سل�سل �إ�ستنادا �إىل �أقل م�ستوى مدخالت جوهري ن�سبة �إىل قيا�س القيمة العادلة ككل كما يلي :
 امل�سـ ـتـ ـ ــوى الأول :وي�شمل �أ�سعار ال�سوق الن�شط املعلنة (غري املعدلة) للموجودات واملطلوبات املماثلة. امل�ستوى الثاين  :وي�شمل �أ�س�س التقييم والتي يكون فيها �أقل م�ستوى مدخالت جوهري ن�سبة �إىل قيا�س القيمة العادلة متاحا �إما ب�شكلمبا�شر �أو غري مبا�شر.
 -امل�ستوى الثالث  :وي�شمل �أ�س�س التقييم والتي يكون فيها �أقل م�ستوى مدخالت جوهري ن�سبة �إىل قيا�س القيمة العادلة غري متاح.
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يبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة طبقا مل�ستوى القيا�س املت�سل�سل للقيمة العادلة :
2015

موجودات مالية متاحه للبيع
2014

موجودات مالية متاحه للبيع

امل�ستوى الأول
656,533

امل�ستوى الأول
615,195

امل�ستوى الثاين
218,570

املجموع
875,103

امل�ستوى الثاين
998,583

املجموع
1,613,778

كما يف  31دي�سمرب ،فان القيمة العادلة للأدوات املالية تقارب قيمتها الدفرتية ،ب�إ�ستثناء بع�ض املوجودات املالية املتاحة للبيع وامل�سجلة
بالتكلفة كما هو مبني يف �إي�ضاح ( .)8لقد قدرت �إدارة املجموعة �أن القيمة العادلة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية تقارب قيمتها الدفرتية
ب�شكل كبري نظرا لق�صر فرتة �إ�ستحقاق هذه الأدوات املالية.
مل تتم �أي حتويالت ما بني امل�ستويات الأول والثاين خالل ال�سنة.
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم الإعرتاف بها يف البيانات املالية على �أ�سا�س دوري ،حتدد املجموعة ما �إذا كانت هناك حتويالت قد
متت لهم بني م�ستويات القيا�س املت�سل�سل وذلك عن طريق �إعادة تقدير �أ�سا�س الت�صنيف (�إ�ستنادا �إىل �أقل م�ستوى مدخالت جوهري ن�سبة
�إىل قيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية .مت الإف�صاح عن القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف �إي�ضاح .10

 - 29إدارة مخاطر الموارد المالية
�إن هدف املجموعة عند �إدارة مواردها املالية هو املحافظة على قدرتها على الإ�ستمرار ،وذلك لتوفري عوائد حلاملي الأ�سهم ومنافـع
للم�ستخدمني اخلارجيني ،وكذلك للمحافظة على هيكل مثايل للموارد املالية لتخفي�ض �أعباء خدمة املوارد املالية.
وللمحافظة على �أو لتعديل الهيكل املثايل للموارد املالية ،ميكن للمجموعة تنظيم مبالغ التوزيعات الـنقدية املدفوعة للمـ�ساهمني ،تخفي�ض
ر�أ�س املال املدفوع� ،إ�صدار �أ�سهم جديدة ،بيع بع�ض املوجودات لتخفي�ض الديون� ،أو احل�صول على متويل جديد.

 - 30اإلرتباطات الرأسمالية
�إن الإرتباطات الر�أ�سمالية التي مت التعاقد عليها كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ومل يتم تكبدها بعد هي كما يلي :
2015

ارتباطات �شراء عقارات

-

2014
8,368,686
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