صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

أ عضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
ف�ضيلة ال�شيخ � /أ.د� .سيد حممد عبدالرزاق الطبطبائي

رئي�س الهيئة

ف�ضيلة ال�شيخ � /أ.د� .أحمد احلجي الكردي

ع�ضو الهيئة

ف�ضيلة ال�شيخ � /أ.د .نايف احلجاج العجمي

رئي�س الهيئة
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أ عضاء مجلس اإلدارة
ال�سيد  /فهد علي حممد ثنيان الغامن

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد  /عبد العزيز نا�صر املرزوق

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد  /من�صور حمد املبارك

ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

ال�سيد  /طالل حممد ر�ضا بهبهاين

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد  /ريا�ض نا�صر البدر

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد  /نا�صر �إبراهيم بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد  /خالد بدر الرومي

ع�ضو جمل�س الإدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل واحلمدهلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه ومن اهتدى بهداه.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ...ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .إنه ملن دواعي �سروري �أن �أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العمومية و �أن �أعر�ض عليكم
التقرير ال�سنوي ل�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار ،وتقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية وتقرير مراقبي احل�سابات �إ�ضافة �إلى البيانات املالية لل�سنة
املالية املنتهية يف .2015/12/31
ال يخفى عليكم حجم التحديات التي متر بها معظم ال�شركات خالل الفرتة املا�ضية .فهاج�س الأزمة املالية ال يزال يراود العديد من امل�ستثمرين ،و�سوق
الأوراق املالية مازال يواجه انخفا�ضا يف ال�سيولة ،والظروف اجليو�سيا�سية املحيطة تلقي بظاللها على العديد من القطاعات االقت�صادية ،وانخفا�ض
�أ�سعار النفط واخلوف من انكما�ش اقت�صادي يبقى حتديا حقيقيا نواجهه جميعا.
يف ظل ما �سبق من حتديات ،نقف اليوم لنق ّيم ما قدّمنا من عمل ،وما التزمنا به من خطة ،ومدى انعكا�س ذلك على و�ضع ال�شركة احلايل وم�ستقبلها.
لقد عمل املجل�س يدا بيد مع الإدارة التنفيذية يف ال�شركة على االلتزام بخطة �إعادة هيكلة ال�شركة وتطوير �أدائها .وعليه ان�صب تركيز �إدارة ال�شركة
على زيادة الإيرادات الت�شغيلية وحت�سني �أداء قطاعات ال�شركة املختلفة يف ظل االلتزام باخلطة املو�ضوعة .كما قامت ال�شركة ب�إدارة مواردها ب�شكل
مثايل واجتهدت لتحويل العديد من الأ�صول الغري املدرة �إلى �أ�صول مدرة �سواء من خالل تبادل الأ�صول �أو تطوير الأ�صول من خالل التمويل الذاتي
لها .وا�ستمرت ال�شركة باملتابعة احلثيثة ل�شركاتها التابعة والزميلة والتي متثل ركنا �أ�سا�سيا من �أركان ال�شركة حيث تنعك�س نتائجها ب�شكل مبا�شر على
�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار.
ا�ستطاعت ال�شركة يف نهاية عام  2015من حتقيق جممل �إيرادات تبلغ  46,868,109د.ك .وقد نتج عن ذلك حتقيق ال�شركة ل�صايف �أرباح بلغ
 7,069,649د.ك  .كما تعززت حقوق م�ساهمي ال�شركة الأم لت�صل  77,918,806د.ك .بارتفاع بن�سبة  %11عن العام املن�صرم .وعند العودة
للوراء ملقارنة الو�ضع املايل لل�شركة يف يومنا هذا بالو�ضع املايل لل�شركة قبيل التوقيع على خطة �إعادة الهيكلة يف عام  2012جند نقلة نوعية يف
املوقف املايل لل�شركة .فمنذ ذلك الوقت ،ا�ستطاعت ال�شركة من تخفي�ض �إجمايل املطلوبات اخلا�صة بالدائنني من  332,593,829د.ك لت�صل
�إلى  162,393,478د.ك .يف نهاية عام  .2015كما ارتفعت حقوق م�ساهمي ال�شركة من  -11,972,637د.ك لت�صل �إلى  77,918,806د.ك.
يف الفرتة ذاتها� .إن هذه امل�ؤ�شرات الإيجابية لتعك�س جهدا وم�صداقية ال�شركة يف حت�سني موقفها املايل وتطوير �أدائها والتزامها باخلطة املو�ضوعة.
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ولقد كان لزاما علينا الوقوف على الأو�ضاع االقت�صادية احلالية ودرا�سة ت�أثريها
على خطة �إعادة هيكلة ال�شركة ،فعند النظر يف الواقع احلايل لقطاعات االقت�صاد
املختلفة �سواء قطاع الأوراق املالية �أو التمويالت �أو القطاع العقاري جند �أنها متر بو�ضع
ا�ستثنائي يتحتم علينا مواكبته والتعامل معه .وحر�صا منا على عدم ال�ضرر مب�صالح
كافة املتعاملني مع ال�شركة� ،إرت�أينا طلب متديد فرتة ال�سداد اخلا�صة بالتزامات ال�شركة
املقررة وفق خطة �إعادة الهيكلة من دائني ال�شركة .حيث متكنت ال�شركة من احل�صول
على موافقة �أغلبية الدائنني بالتوقيع على عقود متديد فرتة ال�سداد والتي مت �إر�سالها
مبذكرة قانونية �إلى قا�ضي املحكمة التجارية للنظر يف متديد احلماية �ضمن قانون
اال�ستقرار املايل.
لقد طوينا �صفحة ناجحة ا�ستمرت ثالثة �أعوام منذ التوقيع على خطة �إعادة هيكلة
ال�شركة ،لنفتح الآن �صفحة جديدة مليئة بالتحديات التي حتثنا على اال�ستمرار بالعمل
وبذل اجلهد يف �سبيل �إر�ضاء كافة املتعاملني مع ال�شركة� .إنني و�إخواين يف جمل�س
الإدارة نتطلع �أن ت�ستمر ال�شركة يف نتائجها الإيجابية يف العام القادم ،كما نتطلع �إلى
التزام ال�شركة بخدمة م�ساهميها وكافة الأطراف املتعاملة معها ب�شفافية تامة.

فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئي�س جمل�س الإدارة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على احلبيب امل�صطفى �سيد املر�سلني ،وعلى �آله و�صحبه والتابعني له ب�إح�سان
�إلى يوم الدين.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سرين نيابة عن الإدارة التنفيذية ب�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار �أن �أ�ستعر�ض معكم تقرير ًا ب�أبرز امل�ؤ�شرات املالية و�أن�شطة ال�شركة و�إجنازاتها
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015م�ستعر�ض ًا معكم �أهم امل�ستجدات املالية واالقت�صادية خالل ال�سنة املذكورة .
ملحة عن الو�ضع االقت�صادي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015

ميكننا القول �أن عام  2015كان من �أ�صعب ال�سنوات التي واجهت �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية بعد الأزمة املالية العاملية يف عام  ،2008وتبني الدرا�سات
والبحوث والتقارير االقت�صادية �أن �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية قد تكبدت خ�سائر بلغت قيمتها ال�سوقية  143مليار دوالر وهي اخل�سارة الأكرب بعد اخل�سائر
البالغة  500مليار دوالر �أمريكي التي تكبدتها �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية �إبان الأزمة املالية العاملية التي ع�صفت ب�أ�سواق املال يف عام  .2008ومل يكن الو�ضع
مغاير ًا بالن�سبة لل�سيولة حيث انخف�ضت �سيولة �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية خالل عام � 2015إلى  542مليار دوالر مقارنة مع  796مليار دوالر يف عام .2014
وبدون �شك ف�إن انخفا�ض �أ�سعار النفط �شكل العامل الرئي�سي للرتاجع احلاد يف م�ؤ�شرات �أداء الأ�سواق اخلليجية بالتزامن مع التطورات ال�سلبية التي
�شهدتها الأو�ضاع اجليو�سيا�سة يف املنطقة .وقد �أدت هذه الظروف جمتمعة �إلى تباط�ؤ النمو االقت�صادي يف دول املنطقة وازدياد العجز املايل وتراجع
الت�صنيفات االئتمانية للعديد من دول املنطقة.
وقد �أ�شار البيان اخلتامي ل�صندوق النقد الدويل عن الكويت �إلى �أن تراجع �أ�سعار يف الأ�سواق العاملية قد �أثر �سلب ًا على املوازين الداخلية واخلارجية لدولة
الكويت ،وكذلك على معدل النمو االقت�صادي خالل عامي � ،2015/2014إال �أن القدرات املالية املرتفعة �ساهمت يف دعم النمو االقت�صادي يف الكويت.
مع ذلك ت�شري البيانات �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط قد �أدى �إلى تدهور حاد يف و�ضع املوازنة العامة يف ال�سنة املالية  . 2015/2014وتبني االح�صاءات
احلكومية املن�شورة �أن املوازنة العامة للدولة �سجلت عجز ًا ت�صل ن�سبته �إلى  %4.4من الناجت املحلي الإجمايل لل�سنة املالية ( 2015/2014بعد حتويل
ما ن�سبته  %25من �إجمايل الإيرادات �إلى �صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبا�ستبعاد دخل اال�ستثمار) وذلك مقارنة بفائ�ض بلغت ن�سبته % 11.7
من الناجت املحلي الإجمايل لل�سنة املالية .2014/2013
ويف �سياق مت�صل فقد ا�ستمرت �آفاق النمو االقت�صادي يف دولة الكويت ولكن مبعدل �أقل مبا يعك�س تباط�ؤ الن�شاط اال�ستثماري ،و�أ�شارت التقديرات
�إلى انخفا�ض معدل النمو يف القطاعات غري النفطية لي�صل �إلى نحو  % 3.2يف عام  2014وهو ما يعك�س الن�شاط املعتدل يف بع�ض القطاعات مثل
ال�صناعة والتجارة والكهرباء واملاء واملوا�صالت.
وبالعودة مرة �أخرى �إلى ت�أثري كافة املعطيات �أعاله على �أداء �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية ،فتجدر الإ�شارة �إلى �أن �أداء �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية خالل �سنة
 2015كان �ضعيف ًا وباهت ًا و�سيطرت عليه امل�ضاربات وموجات البيع للخروج من اال�ستثمارات ف�ض ًال عن حترك حمافظ ا�ستثمارية �أجنبية نحو ت�سييل
ا�ستثماراتها يف ظل التذبذب الذي �شهدته �أ�سعار النفط والتي بقيت حتت م�ستوى  40دوالر للربميل وتوقعات �صندوق النقد الدويل بتباط�ؤ النمو يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
بالن�سبة لأداء �سوق الكويت للأوراق املالية ،فقد كان �أداء ال�سوق �ضعيف ًا ومتما�شي ًا مع الأداء ال�سلبي لأ�سواق الأ�سهم اخلليجية يف ظل غياب املحفزات
الرئي�سية يف ال�سوق وعزوف امل�ستثمرين عن ال�شراء وغياب الثقة والتوجه للم�ضاربات.
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وعلى �صعيد الأرقام والن�سب فقد �سجل �سوق الكويت للأوراق املالية خ�سائر بلغت  %13يف م�ؤ�شره الوزين و %15مل�ؤ�شر كويت  15مع تراجع حاد يف م�ستويات
ال�سيولة مقارنة بعام  2014لت�صل قيمة التداول �إلى  3.96مليار دينار كويتي مقابل  6.1مليار دينار كويتي خالل عام  2014برتاجع ن�سبته .%35
امل�ؤ�شرات املالية:
ً
حققت ال�شركة �أرباحا جيدة خالل عام  2015حيث بلغت (�صايف) �أرباح ال�شركة  7.070مليون دينار كويتي بربحية �سهم تبلغ 8.81فل�س لكل �سهم.
وبلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة  352.110مليون دينار كويتي بنهاية عام  ،2015بينما بلغت حقوق امل�ساهمني  77.919مليون دينار كويتي بنهاية عام
 2015م�سجلة ارتفاع ن�سبته  %11مقارنة بـمبلغ  70.245مليون دينار كويتي يف عام .2014
هذا ،وقد وا�صلت ال�شركة الرتكيز على �أن�شطتها املتعددة وحققت نتائج طيبة ،وفيما يلي موجز ًا ملا مت حتقيقه خالل العام:
قطاع الإجارة:
حافظ قطاع الإجارة على �أدائه الت�شغيلي العايل خالل العام املا�ضي حمقق ًا ربحية ممتازة وزيادة يف عدد �أ�سطول ال�سيارات الذي تديره �أعيان .ويف
هذا ال�سياق عززت �إدارة قطاع الإجارة (�شركة �أعيان الإجارة القاب�ضة) جهودها املبذولة يف عمليات الت�أجري الت�شغيلي و�أبرمت عدد ًا من ال�صفقات
الكربى خالل العام مع عدد من �أهم و�أكرب وكاالت ال�سيارات بغر�ض تنويع ال�سيارات التي تقدمها لعمالئها من ال�شركات والوزارات والأفراد وتقدمي
خدمات تناف�سية جلمهور العمالء .كما فازت �أعيان الكويت لل�سيارات التابعة لأعيان الإجارة القاب�ضة بعدة �صفقات ومناق�صات كبرية لت�ضاف �إلى
�سجل اجنازاتها يف ال�سوق الكويتي.
من ناحية �أخرى ،توا�صل �أعيان القاب�ضة جهودها يف دعم �شركاتها التابعة داخل وخارج الكويت وم�ساعدتها على تطوير مناذج �أعمالها وو�ضع خططها
وجتاوز �أي عقبات قد تواجهها .وقد نتج عن ذلك تطور ملحوظ يف �أعمال ال�شركات التابعة ل�شركة �أعيان للإجارة القاب�ضة حيث يتم الرتكيز على تنمية
وتو�سيع ن�شاطات ال�شركات التابعة يف كل ما يتعلق مبجال ت�أجري ال�سيارات� ،سواء منه طويل املدى �أو املتو�سط �أو ق�صري املدى (اليومي والأ�سبوعي) .ويف
هذا ال�سياق وا�صلت �شركة «بدجت» الكويت لت�أجري ال�سيارات التابعة لأعيان تو�سعها اجلغرايف وال�سوقي مع افتتاح فرعها اجلديد يف منطقة ال�ساملية
لتقدم املزيد من اخلدمات وال�ستقطاب املزيد من العمالء يف هذه املنطقة احليوية من دولة الكويت.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة �أعيان الإجارة القاب�ضة تعترب الذراع الت�شغيلي ل�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار يف قطاع ال�سيارات وخدماتها ،وهي مملوكة
لها بالكامل ،وهي التي تدير حمفظة ال�سيارات يف الكويت وخارجها .ويندرج �ضمنها العديد من ال�شركات التابعة �أبرزها �شركة �أعيان الكويت لل�سيارات
وهي متخ�ص�صة يف الإجارة وبيع ال�سيارات امل�ستعملة ،و�شركة «بدجت «لت�أجري ال�سيارات وهي وكالة ت�أجري عاملية وتركز على عمليات الت�أجري الق�صرية
واملتو�سطة املدى ،وكراج عاين وهو املركز الرئي�سي املتخ�ص�ص ب�إ�صالح و�صيانة �أ�سطول �سيارات �أعيان وهو جمهز ب�أحدث الأجهزة واملعدات ويعمل من
خالل فرعني يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية ومنطقة الأحمدي ،و�شركة ريكاب لت�أجري ال�سيارات املتخ�ص�صة يف عمليات الت�أجري الق�صرية واملتو�سطة املدى.
�إدارة العقار:
عملت �إدارة العقار على موا�صلة تطوير العقارات التابعة لل�شركة وا�ستبعاد العقارات غري املدرة للدخل ،بنا ًء على ا�سرتاتيجية ال�شركة اجلديدة.
ويف هذا الإطار قامت ال�شركة بالعمل على تطوير ق�سائم م�شروع اجلهراء لتعظيم ايراداتها وذلك من خالل البدء يف تنفيذ وبناء جممع جتاري على
م�ساحة  12,000م 2من خالل التعاقد مع كربى �شركات املقاوالت املحلية على �أن يكون هذه املجمع مبوا�صفات وت�صاميم عالية اجلودة خلدمة
9

تقرير بأنشطة السنة المالية ٢٠١٥
حمافظة اجلهراء حيث يقع امل�شروع مبا�شرة على الدائري ال�ساد�س و يتكون املجمع من ثالثة �أدوار (�سرداب � -أر�ضي  -ميزانني) و�سيحتوي على
وحدات جتارية وهايرب ماركت وحمالت للبيع بالتجزئة ومرافق الطعام واملقاهي املتنوعة بالإ�ضافة �إلى مواقف �سيارات خارجية .ومن املتوقع االنتهاء
من تنفيذ امل�شروع وافتتاحه للجمهور يف الربع الأخري من العام .2016
كما بذلت ال�شركة جهودا لت�أجري جزء كبري من وحدات الق�سائم الكائنة يف منطقة �أبو فطرية احلرفية رغم ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه املنطقة
فيما يتعلق بالأن�شطة التجارية �إ�ضافة �إلى جناح �إدارة العقار يف بيع �أغلب الأرا�ضي غري املدرة للدخل.
�أما بالن�سبة مل�شروع جممع وبرج يال الذي ت�شرتك فيه �أعيان للإجارة واال�ستثمار مع كل من �شركة �أعيان العقارية و�شركة عنان للتمويل العقاري ،فقد
اكتمل بناء امل�شروع ودخل يف مرحلة الت�شطيبات والديكور الداخلي.
ويعد جممع وبرج يال �أول م�شروع جتاري ا�ستثماري متكامل املكونات من فئة (�أ) يف و�سط منطقة الفحيحيل  ،حيث ي�ضم برج ًا للمكاتب ،وجممع ًا
للت�سوق يحتوي على وحدات جتارية وحمالت للبيع بالتجزئة ومرافق الطعام و�أماكن الرتفيه واملقاهي املتنوعة ،بالإ�ضافة �إلى مواقف �سيارات كبرية
تت�سع لعدد كبري من ال�سيارات .ومن املعروف �أن املجمع التجاري ي�ضم العديد من املرافق واخلدمات املتنوعة املوجهة �إلى �شريحة ال�سيدات والأطفال
والت�سوق العائلي ،لتوفري �أكرب قدر ممكن من القيمة امل�ضافة للعمالء من الزوار وامل�ست�أجرين .كما تتوافر للعائلة غرف مت �إعدادها للعناية بالأطفال،
ف�ض ًال عن خدمات الأمن ،واحلرا�سة ،والدوائر التلفزيونية املغلقة ،و�أنظمة التحكم يف الدخول للمركز واملحالت والربج ،ومرافق االت�صاالت ونقل
املعلومات ،و�أنظمة ال�سالمة واحلريق ،وخدمات النظافة وال�صيانة وهو ما يوفر الطم�أنينة وراحة البال لرواد املجمع .وي�ضم املجمع مواقع خلدمة
العمالء و�أخرى ال�ستقبال الزوار ،حيث �ستتوافر خدمة �إيقاف املركبات للزوار وامل�ست�أجرين ،بالإ�ضافة �إلى توفري موقف خا�ص يف دور منف�صل لكبار
امل�ست�أجرين والزوار مبا يعزز من القيمة امل�ضافة للم�شروع يف خدمة املت�سوقني وامل�ستثمرين.
ومن املتوقع �أن يكون جممع وبرج « يـال » جاهز ًا ال�ستقبال امل�ست�أجرين لبدء �أعمال الت�شطيبات اخلا�صة بوحداتهم  ،و�سيكون املجمع جاهز للت�شغيل يف
عام  .2016ونتوقع �أن يحقق ت�أجري املجمع والربج عوائد ت�شغيلية جمزية لل�شركة.
كما عملت �إدارة العقار على درا�سة كافة العقارات اململوكة لل�شركة وو�ضع خطة لت�أجري ال�شاغر من وحداتها وزيادة القيم االيجارية وفق ًا للأو�ضاع
ال�سائدة يف ال�سوق .
م�شروع اخلمائل:
�أمتت ال�شركة بيع كامل وحدات م�شروع اخلمائل يف جمهورية م�صر العربية يف مدينة � 6أكتوبر حمققة ربح جيد من عمليات البيع ،و مت االنتهاء من
كافة �أعمال الت�شطيبات وجاري ت�سليم الوحدات ال�سكنية للم�شرتين بعد ا�ستكمال املرافق .
اال�ستثمار املبا�شر:
على الرغم من التقلبات التي ت�شهدها �أ�سواق املال يف املنطقة وانخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم ب�شكل ملحوظ خالل العام املا�ضي ،حافظت ال�شركة على
ا�ستقرار ا�ستثماراتها الرئي�سية من حيث الربحية والتوزيعات النقدية خالل عام  .2015وبدون �شك ف�إن هذا اال�ستقرار جاء ليعك�س التوجهات
اال�سرتاتيجية لدى ال�شركات التابعة والزميلة جتاه الرتكيز على االن�شطة الت�شغيلية واالبتعاد عن اال�ستثمارات ذات املخاطر العالية خالل هذه الفرتة.
وعند النظر �إلى �أبرز نتائج ال�شركات التابعة جند ا�ستمرارية للنتائج االيجابية يف �شركة �أعيان العقارية� ،أحد �أهم اال�ستثمارات امل�ؤثرة يف حمفظة
ال�شركة اال�ستثمارية .فقد حققت �شركة �أعيان العقارية خالل العام �صايف ربح بلغ  2,708,920دينار كويتي كما �أق ّرت ال�شركة توزيع �أرباح نقدية
بواقع  5فل�س لل�سهم .كما حققت �شركة مربد للنقل �صايف ربح بلغ  1,809,264دينار كويتي بواقع  11.05فل�س لل�سهم .كما �أقرت �شركة مربد توزيع
�أرباح نقدية تبلغ  5فل�س لل�سهم .وقد ا�ستمرت �شركة �إن�شاء القاب�ضة واملتخ�ص�صة يف قطاع مواد البناء يف منوها الإيجابي الالفت للنظر .حيث حققت
ال�شركة ربحية بلغت  2,071,889دينار كويتي بواقع  26فل�س لل�سهم و�أقرت توزيع �أرباح نقدية تبلغ  10فل�س لل�سهم.
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�أما على �صعيد ال�شركات الزميلة ،فقد ا�ستطاعت �شركة م�شاعر القاب�ضة من جتاوز مرحلة الأداء ال�سلبي يف عام  2014لتحقق يف عامنا هذا نتائج
�إيجابية على �صعيد �صايف الأرباح والتوزيعات النقدية ،فقد حققت ال�شركة �صايف ربح بلغ  2,373,627دينار كويتي .و�أقرت ال�شركة توزيع �أرباح نقدية
تبلغ  7.5فل�س لل�سهم� .أما �شركة �أبيار للتطوير العقاري ،فما زالت ال�شركة تعمل على تطوير م�شاريع رئي�سية لها ت�ساعدها على تدعيم تدفقاتها النقدية
وحتقيق نتائج �إيجابية.
�إدارة الأ�صول:
تدير �إدارة الأ�صول عدة حمافظ ا�ستثمارية و �صناديق عقارية توزعت ا�ستثماراتها بعدة دول عربية منها دولة الكويت و جمهورية م�صر العربية و دولة
االمارات العربية املتحدة وغريها� ،سعت الإدارة خالل الفرتة ال�سابقه على تطوير امل�شاريع اخلا�صة بتلك املحافظ و حت�سني الأداء ،و فيما يلي نبذة عن
بع�ض املنتجات اال�ستثمارية املدارة من قبل الإدارة.
�صندوق عوائد العقاري:
ا�ستمر �صندوق عوائد العقاري يف حتقيق �أداء �إيجابي خالل عام  2015عك�سته التوزيعات النقدية لل�صندوق مما �ساهم يف حمافظته على مكانته ك�أحد
�أف�ضل ال�صناديق العقارية ذات العوائد ال�شهرية يف الكويت .وحقق ال�صندوق منوا بر�أ�سماله من خالل ا�شرتاكات امل�ساهمني حيث بلغت عدد وحدات
ال�صندوق  30مليون وحده تقريبا بنهاية عام  ،2015وهو ما يدلل على مدى ر�ضا وقناعة حملة الوحدات وا�ستعدادهم لال�ستثمار فيه بثقة واطمئنان
نظر ًا ال�ستقرار �أداء ال�صندوق حيث مل يت�أثر ال�صندوق ,وبا�شر يف توزيع العوائد ال�شهرية مل�ساهميه منذ ت�أ�سي�سه يف عام  2005مرور ًا بالأزمة االقت�صادية
وحتى الآن .وقد قامت �إدارة ال�صندوق بالدخول يف ا�ستثمارات عقارية جديدة يف الكويت توزعت مبناطق خمتلفة خالل عام  .2015ونتيجة زيادة ر�أ�س
املال �أ�صبح لدى ال�صندوق �سيولة نقدية �سوف يتم ا�ستغاللها القتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية العقارية اجلديدة مبا يخدم تطلعات حملة الوحدات و توجهات
مدير ال�صندوق على �أن تكون هذه الفر�ص جمزية و�آمنة لال�ستثمار بها ومن املتوقع �أن ي�ستمر �أداء ال�صندوق يف النمو خالل عام .2016
م�شروع مارفل �سيتي -م�صر :
يقع م�شروع مارفل �سيتي الذي متتلكة حمفظة عمالء مبنطقة التجمع اخلام�س يف جمهورية م�صر العربية و يتميز امل�شروع مبوقعه املميز و اخلدمات
املحيطة به من مبنى جتاري و مبنى للخدمات الإجتماعية .وقد قامت ال�شركه بنهاية عام  2015ب�إفتتاح ال�شق التجاري للم�شروع «ذا �سبوت مول» و
بيع كامل الوحدات التجارية به و من املتوقع �أن يحظى املجمع التجاري ب�إقبال كبري من الزوار ،بالإ�ضافة �إلى بد�أ ال�شركة بت�سليم وحدات ال�شق ال�سكني
مب�شروع مارفل �سيتي الذي يتكون من  152وحده �سكنية بعد االنتهاء من الأعمال الإن�شائية فيه
م�شروع جرين ويفز  -م�صر
�شهد م�شروع جرين ويفز القائم يف منطقة ال�شيخ زايد يف جمهورية م�صر العربية عمل ممتاز يف جمال التطوير و ت�سويق الوحدات خالل ال�سنه ال�سابقه
حيث جتاوزت ن�سبة الإجناز يف امل�شروع  ،%70وهو عبارة عن م�شروع �سكني يتكون من  584وحدة �سكنية بالإ�ضافة �إلى حمالت جتارية.
حمفظة مركز �أعمال جممع دبي لال�ستثمار:
�شهدت حمفظة مركز �أعمال جممع دبي لال�ستثمار والتي ت�ستثمر يف منطقة( )Dubai Investment Parkحت�سنا مب�ستوى �إيرادات املحفظة
حيث بلغ منو الإيرادات  %30عن ال�سنة ال�سابقة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن منطقة جممع دبي لال�ستثمار هي منطقة حديثة ومتكاملة تنق�سم �إلى مناطق
�صناعية وجتارية و�سكنية ،وتقع يف موقع �إ�سرتاتيجي مميز ،حيث يقع امل�شروع بالقرب من املناطق ال�سكنية بالإ�ضافة �إلى قربه من الطرق الرئي�سية التي
ت�ساعد على �سهولة الو�صول �إليه .وقد ازدادت �أهمية وحيوية املنطقة نظر ًا لقربها من مطار �آل مكتوم الدويل ولقربها �أي�ض ًا من مقر ا�ست�ضافة معر�ض
اك�سبو  ،2020وهو ما يفرت�ض �أن ي�ساهم يف حت�سني قيمة العقار والعائد يف امل�ستقبل.
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التقدم املحرز ب�ش�أن خطة �إعادة الهيكلة
�إن جزء ًا من خطة اعادة الهيكله التي اعدت يف العام  2011والتي مت مبوجبها االتفاق مع الدائنني على جدوله املديونية كان يعتمد ب�شكل ا�سا�سي
على حت�سن اال�سواق ب�شكل عام على املدي املتو�سط والتي بنيت عليها توقعات خطه العمل يف ت�سييل بع�ض الأ�صول ل�سداد االلتزامات يف �أوقاتها،
هذا بالإ�ضافة �إيل الت�صريحات احلكومية والتي �أكدت حترك عجله التنمية يف الكويت �آنذاك وهو الأمر الذي كان �سي�ؤثر �إيجابي ًا يف ال�سوق املحلي
والقطاعات الت�شغيلية يف الدولة � ،إال �أن واقع اال�سواق كان منافي ًا للت�صريحات والتوقعات من حيث ال�سيولة و�أ�سعار البيع فلم تتواجد الفر�ص البيعية
اجليده ومل تتمكن ال�شركه من تنفيذ خطتها املبنية على ت�سييل جانب من الأ�صول يف ال�سنوات الأخرية من اخلطة  ،حيث كانت الأو�ضاع العامه لأ�سواق
املال غري مواتية على االطالق ب�سبب الظروف ال�سيئة وال�صعبة التي متر بها االقت�صادات العامليه وت�أثري انخفا�ض �أ�سعار النفط ب�شكل حاد مما �أثر
بال�سلب على الأو�ضاع االقت�صادية لل�سوق املحلي ب�شكل عام و�أدى بالتايل �إلى تباط�ؤ عجله الت�سييل ح�سب اخلطه املتفق عليها مع الدائنني � ،سواء عن
طريق بور�صة الكويت للأوراق املاليه التي تعاين �أو�ضاع ًا �صعبة حالي ًا ال ت�سمح بت�سييل بع�ض الأ�صول املدرجة ب�سبب �ضعف ال�سيولة وتدين �أ�سعار البيع ،
وهو ما كان �سائد ًا يف القطاعات االخرى منها العقاريه والت�شغيلية والتي ت�أثرت �سلب ًا بفعل تلك الظروف  ،وعليه فلم تتمكن �أعيان من بيع الأ�صول املتفق
عليها وفق ًا للخطة ل�سداد الق�سط امل�ستحق يف مار�س  2015ب�سبب النزول احلاد للأ�سعار و�ضعف ال�سيوله يف الأ�سواق .
وحر�ص ًا من �أعيان على و�ضع خطه لتفادي ال�ضغط على �أ�سعار الأ�صول وبيعها ب�أ�سعار ال متثل قيمتها احلقيقية بل تقل كثري ًا عنها وهو ما �سينعك�س
بال�سلب على الدائنني وامل�ساهمني على حد �سواء وحر�ص ًا �أي�ض ًا من �أعيان على االلتزام بتطبيق �أحكام القانون رقم  2ل�سنه  2009ب�ش�أن تعزيز
اال�ستقرار املايل فقد توجهت �أعيان �إلى الدائنني بتاريخ  2015/2/22بطلب �إعادة جدولة الدفعات املتبقية عليها والبالغة (  158,000,000د.ك)
( فقط مائه وثمانية وخم�سون مليون دينار كويتي ال غري ) ليتم �سدادها بالكامل على �ست �سنوات (وفق ًا خلطة �إعادة اجلدولة املقدمة بحافظة
امل�ستندات) مع بقاء جميع �شروط و�أحكام عقد املرابحة امل�ؤرخ  2012/7/2كما هو دون �أي تغيري .
وقد �ساهم تفهم الق�سم الأكرب من الدائنني للأو�ضاع االقت�صادية التي عانت منها الأ�سواق بالإ�ضافة �إلى ثقتهم يف �أ�صول �أعيان وقدرتها على الوفاء
بكافه التزاماتها يف موافقتهم على خطة �إعادة جدولة الدفعات املتبقية  ،حيث بلغت ن�سبة موافقة الدائنني على خطة �إعادة جدولة الدفعات املتبقية
 %66وجاري متابعه دائنني �آخرين ميثلون  %34ال�ستكمال احل�صول على موفقاتهم .
وعليه تقدم حمامي ال�شركه �إلى وكيل حمكمه الإ�ستئناف « رئي�س الدائرة اخلا�صه بطلبات �إعادة الهيكله ل�شركات اال�ستثمار « بطلب تعديل خطة �إعادة
الهيكله املاليه ل�شركه �أعيان للإجارة واال�ستثمار ال�صادر بها احلكم رقم  2011/3بتاريخ  2013/4/30والذي ق�ضى بالت�صديق على خطة �إعادة
اجلدولة/الهيكله املاليه لل�شركة .
وبتاريخ  2016/2/11قرر ال�سيد امل�ست�شار  /رئي�س دائرة هيكلة ال�شركات الآتي -:
« قبول طلب تعديل اخلطه ال�صادر بها احلكم يف  2013/4/30برقم (� 2011/3إعادة هيكلة ال�شركات والقا�ضي بالت�صديق على خطة �إعادة الهيكله
املاليه لل�شركه ) واملقدمه من �شركة �أعيان للإجاره واال�ستثمار وامل�ستندات مما يرتتب على تقدمي الطلب وقف كافه اجراءات التقا�ضي والتنفيذ املدنيه
والتجاريه املتعلقه ب�إلتزامات ال�شركه وذلك حلني البت يف مو�ضوع الطلب من الدائره املخت�صه .
تتلخ�ص خطة �إعادة هيكلة الأو�ضاع املاليه لأعيان يف �إعادة جدولة دفعات املديونيه املتبقيه عليها والبالغه ( 158,000,000د.ك ) (فقط مائه
وثمانيه وخم�سون مليون دينار كويتي ال غري )ليتم �سدادها بالكامل خالل مدة �ست �سنوات االولى من متح�صالت الأن�شطه الت�شغيليه لل�شركه ( االن�شطه
الت�أجرييه والعقاريه واال�ستثماريه ).
و�ستقوم �أعيان بت�سييل بع�ض اال�صول يف ال�سنوات الالحقه لل�سنوات الثالث االولى ل�سداد الدفعات املتبقيه بالكامل .
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التقدم املحرز ب�ش�أن معايري وقواعد احلوكمة
تعمل ال�شركة على حتقيق مبادئ الإدارة ال�سليمة وكانت قد اتخذت �إجراءات ا�ستباقية لتطبيق نظم وقواعد احلوكمة وفق ًا ملا حددته هيئة �أ�سواق
املال يف �إطار من التنظيم الفعال لأعمال ال�شركة ،وعليه ف�إن �أعمال ال�شركة ينظمها وي�شرف عليها جمل�س الإدارة الذي ي�سعى �إلى قيادة وترية �أعمال
ال�شركة ب�شكل فعال عن طريق حتديد الأدوار وامل�سئوليات املناط بها لكل ع�ضو يف جمل�س الإدارة وكذلك يف فريق الإدارة التنفيذية بال�شركة .ويت�ضمن
املجل�س عدد كايف من الأع�ضاء امل�ؤهلني مبا يف�سح املجال لت�شكيل العدد املطلوب من جلان املجل�س على النحو الوارد يف التعليمات ال�صادرة من هيئة
�أ�سواق املال .كما يعمل جمل�س الإدارة على اعتماد بنية تنظيمية تتوافق مع طبيعة ن�شاطات ال�شركة مبا يكفل تذليل كافة العقبات املرتبطة باتخاذ القرار
وهو ما من �ش�أنه �أن ينعك�س ايجاب ًا على هيكل و�إطار احلوكمة بال�شركة ويف هذا ال�سياق يعمل جمل�س الإدارة على حتقيق الأهداف �أدناه:
�إيجاد هيكل تنظيمي يت�سم بالو�ضوح وال�شفافية.
حتديد الأدوار املناط بها كل وحدة �إدارية
ايجاد خطوط توا�صل فاعلة وفعالة بني جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية
�إعداد الأدلة وال�سيا�سات الالزمة لتنفيذ العمليات وحتديد ال�صالحيات.
�إيجاد �إطار م�ستقل للوفاء مبهام �إدارة املخاطر وكذلك �إدارة التدقيق الداخلي.
التطلعات امل�ستقبلية
بالرغم من الظروف االقت�صادية واجليو�سيا�سية غري املواتية التي متر بها املنطقة وتت�أثر بها الكويت ب�شكل مبا�شر ،ويف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط
وت�أثري ذلك على املوازنة العامة للدولة ومن ثم على امل�شاريع الإ�سرتاتيجية الكبرية .و�سوف تعمل ال�شركة على املحافظة على حجم �أعمالها وخدمة
م�ساهميها وكذلك الأطراف ذات ال�صلة بها.
اخلامتة
ال ي�سعني يف اخلتام �إال �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل من م�ساهمي ال�شركة على الثقة الكبرية والدعم الكبري الذي يقدمونهما لل�شركة وكذلك من عمالء
�شركة �أعيان على ثقتهم يف خدماتنا ومنتجاتنا التي نقدمها لهم يف جماالت �شتى ،وال�شكر �أي�ض ًا مو�صول للجهات الرقابية التي ت�سعى �إلى و�ضع الأطر
الرقابية الكفيلة باحلد من املخاطر التي يتعر�ض لها قطاع ال�شركات امل�ساهمة ،وال يفوتني �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل من كافة موظفي ال�شركة على
�أدائهم املتميز وتفانيهم يف العمل.
كما �أتقدم بجزيل ال�شكر لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدمي الدعم املتوا�صل لإجناز �أعمال ال�شركة.

منصور حمد المبارك
ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
ف�إلى م�ساهمي �شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار ما يلي:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
وفق ًا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة ال�شرعية لل�شركة وتكليفنا بذلك ،تقدم لكم الهيئة التقرير التايل:
لقد راقبنا وراجعنا املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2015م
وذلك لإبداء الر�أي عما �إذا كانت ال�شركة قد التزمت ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وفقا للفتاوى والقرارات والإر�شادات املحددة التي �أ�صدرناها.
�إن �إدارة ال�شركة م�سئولة عن االلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع �أعمالها ،كما تقع عليها م�س�ؤولية الت�أكد من ذلك� ،أما م�سئوليتنا
فتنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل عن مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بناء على مراقبتنا ومراجعتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك.
ولقد قمنا مبراقبتنا ومراجعتنا التي ت�ضمنت فح�ص العقود والإجراءات املتبعة من ال�شركة على �أ�سا�س اختبار كل نوع من �أنواع العمليات ،كما قمنا
بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا ومراجعتنا من �أجل احل�صول على جميع املعلومات والتف�سريات التي اعتربناها �ضرورية لتزويدنا ب�أدلة تكفي لإعطاء ت�أكيد
معقول ب�أن ال�شركة مل تخالف �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ويف ر�أينا �أن العقود والعمليات التي �أبرمتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2015م التي اطلعنا عليها قد متت وفق ًا لأحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحقق لنا الر�شاد وال�سداد .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

ت�صديق �أ�صحاب الف�ضيلة
�أ.د� .سيد حممد عبد الرزاق الطبطبائي
رئي�س الهيئة املوقرة

�أ.د� .أح ــمد احلجي الك ـ ـ ــردي
ع�ضو الهيئة املوقرة
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�أ.د .نايف احلجاج العجمي
ع�ضو الهيئة املوقرة

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار �ش.م.ك.ع.
تقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها مع ًا بـ»املجموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31

دي�سمرب  2015وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت وعن �أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد
بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ.
م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق
للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من الأخطاء املادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند الإجراءات املختارة �إلى تقدير مراقبي احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر
الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ مراقبو احل�سابات يف االعتبار ادوات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد املجموعة للبيانات
املالية املجمعة والعر�ض العادل لها ،وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبري عن ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة .وي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم
مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�صحة التقديرات املحا�سبية الهامة التي �أجرتها �إدارة ال�شركة الأم ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار �ش.م.ك.ع(.تتمة)
الر�أي
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2015وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا
للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.
الت�أكيد على �أمر
�إننا نلفت االنتباه �إلى �إي�ضاح  3و �إي�ضاح �( 24أ) حول البيانات املالية املجمعة الذي ينب انك�شاف املجموعة لدائني التمويل الإ�سالمي و�أنها حالي ًا ب�صدد التفاو�ض مع الدائنني لإعادة جدولة كافة دائني التمويل
الإ�سالمي لل�شركة الأم� .إن ر�أينا غري متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف ر�أينا �أي�ض ًا �إن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف
هذه الدفاتر .و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016
والالئحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة  ،2012وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،والتعديالت الالحقة لهما ،و�أنه قد �أجري اجلرد وفق ًا للأ�صول املرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع
خمالفات لقانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة � ،2012أو لعقد الت�أ�سي�س وللنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،والتعديالت الالحقة لهما ،خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2015على وجه قد يكون له ت�أثري ًا مادي ًا على ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل.
نبني �أي�ض ًا �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إلى علمنا وجود �أية خمالفات لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968والتعديالت الالحقة له يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة
به �أو لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010يف �ش�أن هيئة �أ�سواق املال والتعليمات املتعلقة به خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015على وجه قد يكون له ت�أثري ًا مادي ًا على ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل.

وليد عبد اهلل الع�صيمي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  68فئة �أ
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ
 3مايو 2016
الكويت

د� .سعود حمد احلميدي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  51فئة �أ
من د� .سعود حمد احلميدي و�شركاه
ع�ضو يف بيكر تلي العاملية
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بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٥
2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

2,003,937
20,421,706
11,738,970
6,473,313
2,831,835
562,975
810,009
2,025,364
46,868,109

3,771,678
21,864,271
15,466,541
307,508
3,343,861
816,922
2,152,523
1,309,153
1,919,320
50,951,777

6,959,506
2,352,708
7,066,113
10,509,181
1,147,384
3,146,405
5,452,856

7,338,076
1,048,664
7,677,583
11,623,348
1,359,515
2,791,958
5,844,876

36,634,153

37,684,020

10,233,956

13,267,757

()85,000
()194,538
()74,925

)(266,518
)(90,318

ربح ال�سنة

9,879,493

12,910,921

اخلا�صة بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

7,069,649
2,809,844

9,752,375
3,158,546

9,879,493

12,910,921

 8.81فل�س

 12.16فل�س

�إي�ضـاحات
الإيرادات
�إيرادات متويل �إ�سالمي
�إيرادات عقود ت�أجري ت�شغيلي
�إيرادات عقارات و�إن�شاء
�إيرادات ا�ستثمار
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�أتعاب خدمات ا�ست�شارية و ا�ست�شارات
ربح بيع عقار ومعدات
ربح ت�سوية مديني متويل �إ�سالمي  /عقارات ا�ستثمارية
�إيرادات �أخرى
امل�صروفات
تكاليف متويل
خ�سائر انخفا�ض القيمة
تكاليف موظفني
ا�ستهالك
خ�سارة حتويل عمالت �أجنبية
م�صروفات �صيانة وم�صروفات ت�أمني
م�صروفات �أخرى

7
8
15

9
18

ربح ال�سنة قبل ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  -اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم

جزء من هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � ١٨إلى  ٢٢ت�شكل ً
18

21

10

بيان الدخل ال�شامل املجمع لل�سنة املنتهية يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٥
�إي�ضاح
ربح ال�سنة

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

9,879,493

12,910,921

�إيرادات �شاملة �أخرى :
�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى
بيان الدخل املجمع يف فرتات الحقة:
التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع
املحول �إلى بيان الدخل املجمع من انخفا�ض قيمة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح حمولة �إلى بيان الدخل املجمع من بيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف �إيرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
فروق حتويل عمالت �أجنبية من ترجمة عمليات �أجنبية

()717,734

150,370

277,507

221

()163,229

-    

937,010
369,125

639,929

�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى
بيان الدخل املجمع يف فرتات الحقة

702,679

834,261

�إيرادات �شاملة �أخرى لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى
بيان الدخل املجمع يف فرتات الحقة:
�إعادة تقيم عقار و معدات

-

1,293,625

الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة

702,679

2,127,886

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

10,582,172

15,038,807

اخلا�صة بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

7,674,054

11,907,529

10,582,172

15,038,807

18

2,908,118

43,741

3,131,278

جزء من هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � ١٨إلى  ٢٢ت�شكل ً
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بيان املركز املايل املجمع املنتهية يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٥

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مدينو متويل �إ�سالمي
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات �أخرى
عقار ومعدات
ال�شهرة
�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي عام
احتياطي �أ�سهم خزينة
احتياطي �إعادة تقييم
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
عجز مرتاكم
�أ�سهم خزينة
حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات
دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

فهد علي حممد ثنيان الغامن
رئي�س جمل�س الإدارة
جزء من هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � ١٨إلى  ٢٢ت�شكل ً
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�إي�ضـاحات
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

28,640,237
11,249,406
25,876,452
4,853,380
62,692,601
115,039,582
26,995,766
69,388,167
7,374,747
352,110,338

29,181,252
19,152,889
22,837,295
9,435,651
66,816,448
102,043,148
23,785,782
74,528,710
7,374,747
355,155,922

20
21

81,403,882
7,069,649
2,678,070
7,820,728
1,999,809
115,550
()11,829,156
()11,339,726
77,918,806
46,343,730
124,262,536

81,403,882
-    
2,678,070
7,852,596
911,613
599,341
)(11,861,024
)(11,339,726
70,244,752
46,738,721
116,983,473

24
25

185,205,936
42,641,866
227,847,802
352,110,338

201,562,111
36,610,338
238,172,449
355,155,922

22

23

من�صور حمد املبارك
الرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٥
2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

10,233,956

13,267,757

10,509,181
2,352,708
()1,200,071
()2,542,882
    ()810,009
()6,473,313
()2,831,835
1,147,384
527,642
6,959,506

11,623,348
1,048,664
)(5,666,684
)(3,524,961
)(1,309,153
)(2,152,523
)(307,508
)(3,343,861
1,359,515
667,309
7,338,076

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:
مدينو متويل �إ�سالمي
عقارات للمتاجرة
موجودات �أخرى
مطلوبات �أخرى

17,872,267

18,999,979

8,164,579
()3,019,666
()6,648,377
5,306,690

16,302,000
)(4,622,889
)(5,800,945
4,823,958

التدفقات النقدية الناجتة من العمليات
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

21,675,493
()215,060

29,702,103
)(200,078

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة الت�شغيل

21,460,433

29,502,025

�أن�شطة اال�ستثمار
املح�صل من بيع ا�ستثمار يف �شركة تابعة
نقد م�ستبعد كجزء من بيع �شركات تابعة
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمار يف �شركات زميلة
�شراء عقارات ا�ستثمارية
املح�صل من بيع عقارات ا�ستثمارية
�إيرادات مرابحة وتوزيعات �أرباح م�ستلمة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركات زميلة
�شراء عقار ومعدات
املح�صل من بيع عقار ومعدات
احلركة يف �أر�صدة حمتجزة لدى البنوك

6,644,770
()2,504,795
()214,140
2,857,222
19,782
()16,311,420
2,334,616
384,416
1,085,888
()26,688,353
21,669,902
()352

815,417
)(63,000
403,275
4,729,161
)(11,845,370
7,851,910
255,368
1,582,569
)(27,444,368
18,452,026
201,207

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار

()10,722,464

)(5,061,805

�أن�شطة التمويل
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف �سداد دائني متويل �إ�سالمي
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى احل�ص�ص غري امل�سيطرة
حركة �أخرى يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()7,984,403
()90,098
()1,649,768
()1,555,067

)(8,165,438
)(7,851,897
)(429,404
)(912,031

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل

()11,279,336

)(17,358,770

(النق�ص) الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

11

()541,367
29,165,655

7,081,450
22,084,205

النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

11

28,624,288

29,165,655

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة قبل �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة من العمليات امل�ستمرة
تعديالت غري نقدية ملطابقة ربح ال�سنة ب�صايف التدفقات النقدية:
ا�ستهالك
خ�سائر انخفا�ض القيمة
ربح بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية
ربح ت�سوية مديني متويل �إ�سالمي  /عقارات ا�ستثمارية
ربح بيع عقار ومعدات
�إيرادات ا�ستثمار
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
خ�سارة حتويل عمالت �أجنبية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تكاليف متويل

�إي�ضـاحات

18
8
16
15
7
15

7
18

جزء من هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � ١٨إلى  ٢٢ت�شكل ً
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81,403,882

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

81,403,882

81,403,882

-

-

-

-

-

-

-    

-    
-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

7,069,649

-

-

-

7,069,649

-

-

-

2,678,070

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

2,678,070

2,678,070

-

-

-

-

-

-

-

2,678,070

دينار كويتي

7,852,596

-    

-    

126,929

-    

-    

)(24,243

1,293,625

1,293,625

-    

6,456,285

7,820,728

-

-

)(31,868

-

-

-

-

7,852,596

دينار كويتي

جزء من هذه البيانات املالية املجمعة.
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � ١٨إلى  ٢٢ت�شكل ً

يف  31دي�سمرب 2014

�إجمايل (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
تعديل يف احتياطي �إعادة التقييم
حيازة �شركة تابعة
بيع �شركة تابعة
الزيادة يف ح�صة امللكية يف �شركات تابعة
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى احل�ص�ص غري امل�سيطرة
حركات �أخرى يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة

يف  1يناير 2014
ربح ال�سنة
(خ�سائر) �إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة

يف  31دي�سمرب 2015

بيع �شركة تابعة (اي�ضاح )6
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى احل�ص�ص غري امل�سيطرة

�إجمايل الإيرادات (اخل�سائر) ال�شاملة لل�سنة
حتويل ربح ال�سنة من عجز مرتاكم �إلى احتياطي عام
(�إي�ضاح )21
تعديل يف احتياطي �إعادة التقييم

يف  1يناير 2015
ربح ال�سنة
�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى لل�سنة
-

81,403,882

دينار
كويتي
-

دينار كويتي

ر�أ�س
املال

احتياطي
عام

احتياطي
�أ�سهم
خزينة

احتياطي
�إعادة
تقييم

911,613

-    

-    

-    

-    

-    

-    

663,213

663,213

-    

248,400

1,999,809

-

-

-

-

1,088,196

1,088,196

-

911,613

احتياطي
حتويل
عمالت
�أجنبية
دينار
كويتي

-

599,341

-    

-    

-    

-    

-    

-    

198,316

198,316

-    

401,025

115,550

-

-

31,868

)(11,861,024

-    

-    

184,790

-    

-    

24,243

9,752,375

-    

9,752,375

)(21,822,432

()11,829,156

-

-

-

()483,791

7,069,649

-

7,069,649

)(11,861,024

دينار كويتي

عجز
مرتاكم

()7,069,649

()483,791

-

599,341

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة
دينار
كويتي

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم

-

-

-

-

)(11,339,726

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

70,244,752

-    

-    

311,719

-    

-    

46,738,721

)(19,730

)(429,404

)(541,140

)(1,159,079

835,186

-    

116,983,473

)(19,730

)(429,404

)(229,421

)(1,159,079

-    

2,155,154

9,752,375

58,025,504

77,918,806

-

-    

15,038,807

2,127,886

12,910,921

102,947,114

124,262,536

()1,649,768

835,186

11,907,529

3,131,278

)(27,268

3,158,546

44,921,610

46,343,730

()1,649,768

-

-

()1,653,341

()1,653,341

-

7,674,054

)(11,339,726
-    

-

10,582,172

-

()11,339,726

-    

-

-

-

2,908,118

98,274

702,679
604,405

-

)(11,339,726

7,069,649

70,244,752

2,809,844

46,738,721

9,879,493

116,983,473

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�أ�سهم
خزينة

الإجمايل
الفرعي

احل�ص�ص
غري امل�سيطرة

جمموع
حقوق امللكية
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥
 1معلومات حول ال�شركة
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة ل�شركة �أعيان للإجارة واال�ستثمار �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») و�شركاتهــا التابعـة (ي�شار �إليها مع ًا بـ»املجموعة») لل�سنــة املنتهيـة فـي  31دي�سمرب 2015
وفقـ ًا لقـرار جمل�س الإدارة بتاريـخ  3مايو  ،2016كما مت اعتمادها من قبل اجلهات الرقابية ذات ال�صلة قبل �إ�صدارها� .إن اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة الأم لها �صالحية تعديل هذه البيانات
املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.
�إن ال�شركة الأم هي �شركة م�ساهمة كويتية ت�أ�س�ست يف  4يناير  1999طبق ًا لأحكام القانون رقم ( )12لعام  1998الذي يق�ضي برتخي�ص ت�أ�سي�س �شركات الإجارة .تخ�ضع ال�شركة الأم لرقابة هيئة
�أ�سواق املال وبنك الكويت املركزي ك�شركة ا�ستثمار .يت�ضمن الإي�ضاح  5تفا�صيل ال�شركات التابعة الرئي�سية.
مت �إ�صدار قانون ال�شركات اجلديد رقم  1ل�سنة  2016يف  24يناير  ،2016ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  1فرباير  2016والذي مبوجبه مت �إلغاء قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة ،2012
والتعديالت الالحقة له .وفق ًا للمادة رقم (� ،)5سوف يتم تفعيل القانون اجلديد ب�أثر رجعي اعتبار ًا من  26نوفمرب  ،2012و�سوف ي�ستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة � 2012إلى
�أن يتم �إ�صدار الئحة تنفيذية جديدة.
 2الأن�شطة الرئي�سية
تعمل املجموعة ب�صورة رئي�سية يف الكويت يف جماالت اال�ستثمارات املالية والعقارات للمتاجرة والعقارات اال�ستثمارية و�أن�شطة الإجارة كما يلي:
 -1تقدمي منتج التمويل الت�أجريي بكافة �أ�شكاله و�صوره.
 -2القيام ب�أعمال الو�ساطة املالية و�أعمال ال�سم�سرة.
 -3القيام بالأن�شطة املتعلقة منح الت�سهيالت االئتمانية للم�ستهلكني.
 -4اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات على اختالف �أنواعها و�أغرا�ضها داخل الكويت وخارجها والتعامل يف �أ�سهم هذه ال�شركات مل�صلحة ال�شركة والغري.
-5متثيل ال�شركات الأجنبية التي تتماثل �أغرا�ضها مع �أغرا�ض ال�شركة الأم وذلك بهدف ت�سويق منتجاتها وخدماتها املالية مبا يحقق م�صلحة الطرفني ومبا يتفق مع �أحكام الت�شريعات الكويتية ذات
العالقة.
 -6القيام بجميع االن�شطة املتعلقة باال�ستثمار يف الأوراق املالية.
� -7إدارة املحافظ نياب ًة عن العمالء.
 -8اال�ستثمار يف القطاعات العقارية وال�صناعية والزراعية وغريها من القطاعات.
 -9تطوير الأرا�ضي ال�سكنية والعقارات التجارية بق�صد ت�أجريها.
 -10القيام بالبحوث والدرا�سات والأن�شطة املتعلقة بها نياب ًة عن العمالء.
 -11ت�أ�سي�س �صناديق اال�ستثمار و�إدارة ال�صناديق.
تتم مزاولة جميع الأن�شطة �أعاله وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية طبق ًا ملا تعتمده هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية لل�شركة الأم .يقع مكتب ال�شركة الأم امل�سجل يف ،القبلة ،قطعة  10مبنى � 1+2أ = �3أ،
جممع علي املال احمد عبداهلل املال ،الطابق  ،4مكتب رقم  ،11الكويت.
 3املفهوم املحا�سبي الأ�سا�سي
نظرا لالنك�شاف اجلوهري لدائني التمويل الإ�سالمي م�ستحق ال�سداد يف  31مار�س  ،2016طلبت ال�شركة الأم من الدائنني �إعادة جدولة كافة الديون القائمة مببلغ  161مليون دينار كويتي على
�أ�سا�س طويل املدى على مدى � 6سنوات وذلك بتقدمي خطة �أعمال معدلة تت�ضمن تفا�صيل م�صادر التدفقات النقدية امل�ستقبلية .يف  3فرباير  ،2016ح�صلت ال�شركة الأم على موافقات من الدائنني
متثل  %54,5من دائني التمويل الإ�سالمي� .إن ال�شركة الأم ب�صدد التفاو�ض مع باقي الدائنني (�أي بن�سبة  %45,5من دائني التمويل الإ�سالمي) حول التدفقات النقدية املخطط لها التي مت تقدميها
من قبل ال�شركة الأم (�إي�ضاح �( 24أ)).
ا�ستناد ًا �إلى املذكور �أعاله ،مت �إعداد املعلومات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
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 4ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 4.1أ�سا�س الإعداد
بيان االلتزام
ً
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا لتعليمات دولة الكويت مل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي .وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير
املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية با�ستثناء متطلبات معيار املحا�سبة الدولية « 39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س» حول املخ�ص�ص املجمع حيث يتم بد ًال منها التقيد مبتطلبات بنك
الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ص�ص العام كما هو مبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية النخفا�ض قيمة املوجودات املالية.
�أ�سا�س الإعداد
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل �أي�ض ًا العملة الرئي�سية لل�شركة الأم وقد مت �إعدادها وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع والعقارات
اال�ستثمارية وتقييم الأر�ض واملباين امل�صنفة كعقار ومعدات وفق ًا للقيمة العادلة.
لقد مت �إعادة ت�صنيف بع�ض مبالغ ال�سنة ال�سابقة لكي تتوافق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية .لقد مت �إجراء عمليات �إعادة الت�صنيف هذه لتقدمي عر�ض �أكرث مالئم ًة لبنود بيان الدخل املجمع� .إن
عمليات �إعادة الت�صنيف هذه لي�س لها ت�أثري على �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امللكية و�إجمايل املطلوبات املدرجة �سابق ًا �أو الأرباح املدرجة يف ال�سنة ال�سابقة.
 4.2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء تطبيق املعايري اجلديدة �أو املعدلة التالية التي ت�سري اعتبار ًا من 1
يناير .2015

املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال (تعديل)
ي�سري هذا التعديل ب�أثر م�ستقبلي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2015ويو�ضح �أن كافة ترتيبات املقابل املحتمل امل�صنفة كمطلوبات (�أو موجودات) ناجتة من دمج الأعمال يجب �أن يتم
قيا�سها الح ًقا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �سواء كانت �أو مل تكن �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  .39يتفق ذلك مع ال�سيا�سات املحا�سبية احلالية للمجموعة ،وبالتايل مل يكن لهذا
التعديل ت�أثري على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  :8القطاعات الت�شغيلية (تعديل)
ت�سري التعديالت ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2015وتو�ضح �أنه:
• يجب على املن�ش�أة الإف�صاح عن الأحكام التي قامت بها الإدارة يف تطبيق معيار التجميع الواردة يف الفقرة  12من املعيار الدويل للتقارير املالية  8مبا يف ذلك و�صف موجز لقطاعات الت�شغيل التي مت جتميعها واخل�صائ�ص االقت�صادية
(مثل املبيعات وجممل هام�ش الربح) امل�ستخدمة لتقييم �إذا ما كانت القطاعات «مت�شابهة»

• يتعني فقط الإف�صاح عن ت�سوية موجودات القطاعات مع �إجمايل املوجودات �إذا كانت الت�سوية يتم تقدمي تقرير حولها �إلى رئي�س �صانعي القرارات الت�شغيلية ،وكذلك يتعني الإف�صاح عن مطلوبات
القطاعات.
مل تقم املجموعة بتطبيق معايري التجميع ،وبالتايل مل ي�ؤثر هذا التعديل على ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل � :24إف�صاحات الأطراف ذات عالقة (تعديل)
ي�سري هذا التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح �أن �شركة الإدارة (وهي �شركة تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا) تعترب طرف ذي عالقة يخ�ضع لإف�صاحات الأطراف ذات عالقة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه
ينبغي على املن�ش�أة التي ت�ستخدم �شركة �إدارة الإف�صاح عن امل�صروفات املتكبدة خلدمات الإدارة� .إن هذا التعديل لي�س ذا �صلة باملجموعة ،حيث �إن املجموعة ال تتلقى �أي خدمات �إدارة عليا جوهرية
من �شركات �أخرى.
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 4ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

 4.2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)

املعيار الدويل للتقارير املالية  13قيا�س القيمة العادلة
ي�سري هذا التعديل ب�أثر م�ستقبلي ويو�ضح �أن اال�ستثناء اخلا�ص باملحفظة الوارد يف املعيار الدويل للتقارير املالية  13ال ينطبق فقط على املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،بل �أي�ض ًا ينطبق على العقود
الأخرى �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  .39ال تقوم املجموعة بتطبيق اال�ستثناء اخلا�ص باملحفظة املن�صو�ص عليه يف املعيار الدويل للتقارير املالية .13
معيار املحا�سبة الدويل  40العقارات اال�ستثمارية (تعديل)
�إن و�صف اخلدمات امل�ساندة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  40يفرق بني العقار اال�ستثماري والعقار الذي ي�شغله املالك (�أي العقار والآالت واملعدات) .يتم تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح �أنه
يتم ا�ستخدام املعيار الدويل للتقارير املالية  ،3ولي�س و�صف اخلدمات امل�ساندة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  40لتحديد ما �إذا كانت املعاملة �شراء �أ�صل �أو دمج �أعمال.
�إن التعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري على الفرتة املحا�سبية ال�سنوية التي تبد�أ اعتبار ًا من  1يناير  ،2015مل يكن لها �أي ت�أثري جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية �أو
املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.
 4.3معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري ال�صادرة ولكن مل ي�سري مفعولها بعد حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة .تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري عند �سريانها.
املعيار الدويل للتقارير املالية  : 9الأدوات املالية
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�شكل النهائي للمعيار الدويل للتقارير املالية  - 9الأدوات املالية يف يوليو  2014وي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بالتطبيق
املبكر .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  9متطلبات التحقق والقيا�س للموجودات املالية واملطلوبات املالية وبع�ض عقود �شراء �أو بيع املوجودات غري املالية .يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة
الدويل  39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س� .إن تطبيق هذا املعيار �سوف يكون له ت�أثري على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية للمجموعة ولكن لي�س من املتوقع �أن يكون له ت�أثري ًا جوهري ًا على ت�صنيف
وقيا�س املطلوبات املالية� .إن املجموعة ب�صدد تقييم ت�أثري هذا املعيار على البيانات املالية املجمعة للمجموعة ،عند التطبيق.
املعيار الدويل للتقارير املالية � :15إيرادات من عقود مع عمالء
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية  15بتاريخ  28مايو  2014وي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2017يحل املعيار الدويل للتقارير املالية
 15حمل معيار املحا�سبة الدويل  11عقود الإن�شاء ومعيار املحا�سبة الدويل  18الإيرادات بالإ�ضافة �إلى تف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل للتقارير املالية  13وتف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل
للتقارير املالية  15وتف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل للتقارير املالية  18وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  31من تاريخ ال�سريان .ي�ستبعد هذا املعيار اجلديد حاالت عدم التوافق ونقاط ال�ضعف
يف متطلبات حتقق الإيرادات ال�سابقة كما يطرح �إطار عمل �أكرث قوة ملعاجلة الأمور املتعلقة بالإيرادات وحت�سني جودة املقارنة ملمار�سات حتقق الإيرادات بني ال�شركات والقطاعات ونطاقات االخت�صا�ص
والأ�سواق الر�أ�سمالية� .إن املجموعة
ال تتوقع وجود �أي ت�أثري جوهري من تطبيق هذا املعيار.

املعيار الدويل للتقارير املالية  -16عقود الت�أجري
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية  16يف يناير  2016وي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  16حمل معيار
املحا�سبة الدويل  -17عقود الت�أجري وتف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل للتقارير املالية  -4حتديد ما �إذا كان الرتتيب يت�ضمن عقد ت�أجري وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  -15عقود الت�أجري
الت�شغيلي  -احلوافز وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  - 27تقييم �أ�سا�س املعامالت التي تت�ضمن ال�صيغة القانونية لعقد الت�أجري ،اعتبار ًا من تاريخ ال�سريان .يحدد املعيار اجلديد مبادئ التحقق
والقيا�س والعر�ض والإف�صاح لعقود الت�أجري� .إن الهدف من هذا املعيار هو �ضمان قيام امل�ست�أجرين وامل�ؤجرين بتوفري املعلومات ذات ال�صلة بالطريقة التي متثل تلك املعامالت ب�صورة موثوق منها.
تقدم تلك املعلومات �أ�سا�س ًا مل�ستخدمي البيانات املالية لتقييم ت�أثري عقود الت�أجري على املركز والأداء املايل والتدفقات النقدية للمجموعة� .إن املجموعة ب�صدد تقييم ت�أثري هذا املعيار على البيانات
املالية املجمعة ،عند التطبيق.
تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري عند �سريانها .ولكن ال تتوقع املجموعة �أن ينتج من تطبيق تلك التعديالت �أي ت�أثري مادي على مركزها �أو �أدائها املايل.
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 4.3معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد(تتمة)
املعيار الدويل للتقارير املالية  -16عقود الت�أجري
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية  16يف يناير  2016وي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  16حمل معيار
املحا�سبة الدويل  -17عقود الت�أجري وتف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل للتقارير املالية  -4حتديد ما �إذا كان الرتتيب يت�ضمن عقد ت�أجري وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  -15عقود الت�أجري
الت�شغيلي  -احلوافز وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  - 27تقييم �أ�سا�س املعامالت التي تت�ضمن ال�صيغة القانونية لعقد الت�أجري ،اعتبار ًا من تاريخ ال�سريان .يحدد املعيار اجلديد مبادئ التحقق
والقيا�س والعر�ض والإف�صاح لعقود الت�أجري� .إن الهدف من هذا املعيار هو �ضمان قيام امل�ست�أجرين وامل�ؤجرين بتوفري املعلومات ذات ال�صلة بالطريقة التي متثل تلك املعامالت ب�صورة موثوق منها.
تقدم تلك املعلومات �أ�سا�س ًا مل�ستخدمي البيانات املالية لتقييم ت�أثري عقود الت�أجري على املركز والأداء املايل والتدفقات النقدية للمجموعة� .إن املجموعة ب�صدد تقييم ت�أثري هذا املعيار على البيانات
املالية املجمعة ،عند التطبيق.
تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري عند �سريانها .ولكن ال تتوقع املجموعة �أن ينتج من تطبيق تلك التعديالت �أي ت�أثري مادي على مركزها �أو �أدائها املايل.
 4.4ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�سا�س التجميع
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب  .2015تن�ش�أ ال�سيطرة عندما تتعر�ض املجموعة للمخاطر �أو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من
م�شاركتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها .وب�صورة حمددة ،ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر فيها
فقط عندما يكون لدى املجموعة:
• �سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها (�أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة اخلا�صة بال�شركة امل�ستثمر فيها)؛
• تعر�ض �أو حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها؛ و
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف الت�أثري على عائداتها.
عندما حتتفظ املجموعة ب�أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق مماثلة لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�صلة عند تقييم مدى �سيطرتها على
ال�شركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:
• الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�صوات الآخرين يف ال�شركة امل�ستثمر فيها؛
• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
• حقوق الت�صويت لدى املجموعة وحقوق الت�صويت املحتملة.
ت�ستخدم بع�ض ال�شركات التابعة املجمعة �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املطبقة يف البيانات املالية املجمعة بالن�سبة لبع�ض املعامالت واملوجودات .وبالتايل ،يتم �إجراء التعديالت املنا�سبة ،متى كان
ذلك منا�سب ًا ،لل�سيا�سات املحا�سبية غري املوحدة على بياناتها املالية عند �إدراجها يف البيانات املالية املجمعة لكي تتوافق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يت�ضمن الإي�ضاح  5قائمة بال�شركات التابعة الرئي�سية للمجموعة .تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف حالة �إذا كانت املعلومات والظروف ت�شري �إلى وجود تغريات يف عامل
واحد �أو �أكرث من العوامل الثالثة لل�سيطرة .يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�شركة
التابعة .ويتم �إدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بال�شركة التابعة التي مت حيازتها �أو بيعها خالل ال�سنة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى من تاريخ
ح�صول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�شركة التابعة.
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 4ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 4.4ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�أ�سا�س التجميع (تتمة)
تتعلق الأرباح �أو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة �ألأخرى مب�ساهمي ال�شركة الأم للمجموعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى �إن �أدى ذلك �إلى ر�صيد عجز يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة.
ويتم �إجراء تعديالت عند ال�ضرورة على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني
�شركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،دون فقد ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية� .إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها:
• ت�ستبعد موجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
• ت�ستبعد القيمة الدفرتية للح�ص�ص غري امل�سيطرة.
• ت�ستبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف حقوق امللكية.
• حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
• حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.
• حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح �أو اخل�سائر.
• تعيد ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود امل�سجلة �سابق ًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى الأرباح �أو اخل�سائر �أو الأرباح املحتفظ بها ،متى كان ذلك منا�سب ًا ،ووفقا لل�ضرورة يف حالة �إذا قامت
املجموعة مبا�شرة ببيع املوجودات �أو املطلوبات ذات ال�صلة.
دمج الأعمال وال�شهرة
يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية .تقا�س تكلفة احليازة وفق ًا ملجموع املقابل املحول ،ويقا�س بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة �أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف
ال�شركة امل�شرتاة .بالن�سبة لكل عملية دمج �أعمال ،يقوم امل�شرتي بقيا�س احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة �إما بالقيمة العادلة �أو بن�سبة احل�صة يف �صايف قيمة املوجودات املحددة لل�شركة
امل�شرتاة .تدرج تكاليف احليازة املتكبدة يف امل�صروفات الإدارية.
عندما تقوم املجموعة بحيازة �أعمال ،تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ض حتديد الت�صنيف املنا�سب وفق ًا لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما
يف تاريخ احليازة .يت�ضمن هذا الف�صل بني امل�شتقات املت�ضمنة يف العقد الأ�صلي لل�شركة امل�شرتاة.
عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل ،ف�إن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�صة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �سابق ًا يف ال�شركة امل�شرتاة يتم �إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة من
خالل بيان الدخل املجمع.
�إن �أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سوف يتم �إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة� .إن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي من املقدر �أن يكون �أ�صل �أو
التزام� ،سوف يتم �إدراجها وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل � 39إما يف الأرباح �أو اخل�سائر �أو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند ت�صنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قيا�سه حتى يتم
ت�سويته نهائي ًا �ضمن حقوق امللكية.
يتم قيا�س ال�شهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي متثل زيادة املقابل املحول عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة واملطلوبات املحتملة� .إذا كان هذا املقابل �أقل من القيمة
العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة امل�شرتاة ،يدرج الفرق يف بيان الدخل املجمع.
بعد الت�سجيل املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�ض القيمة .لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال ،من تاريخ احليازة،
�إلى كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد للمجموعة التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من دمج الأعمال ب�صرف النظر عن تخ�صي�ص املوجودات �أو املطلوبات الأخرى لل�شركة امل�شرتاة �إلى تلك الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة �إنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة ،يتم �إدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح
�أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العمليات .يتم قيا�س ال�شهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على �أ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة �إنتاج النقد.
حتقق الإيرادات
تتحقق الإيرادات �إلى احلد الذي ميكن معه تدفق املنافع االقت�صادية �إلى املجموعة وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها ب�صرف النظر عن موعد ال�سداد .تتحقق الإيرادات يف حدود
امل�صروفات املتكبدة التي ميكن ا�سرتدادها فقط .تقوم املجموعة بتقييم ترتيبات �إيراداتها مقابل معايري معينة لتحديد ما �إذا كانت تعمل ب�صفة �أ�سا�سية �أو كوكيل .وقد انتهت املجموعة �إلى �أنها
تعمل عن نف�سها ب�صفة �أ�سا�سية يف جميع ترتيبات �إيراداتها ،با�ستثناء عندما تكت�سب املجموعة �أتعاب �إدارة من خالل �إدارة موجودات نيابة عن �أطراف �أخرى حيث تعمل املجموعة فيها ب�صفة وكيل.
يتم قيا�س الإيرادات وفق ًا للقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق ،مع الأخذ يف احل�سبان �شروط ال�سداد التعاقدية املحددة ،با�ستثناء اخل�صومات .يجب الوفاء مبعايري التحقق املحددة التالية
قبل حتقق الإيرادات:
• تتحقق �إيرادات التمويل الإ�سالمي والتي تتكون من املرابحة وامل�ساومة والإجارة والتورق والعقارات على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني يعطي عائد ًا دوري ًا م�ستمر ًا ا�ستناد ًا �إلى الر�صيد القائم.
• تتحقق �إيرادات الت�أجري الناجتة من عقود الت�أجري الت�شغيلي لأ�سطول ال�سيارات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتات عقود الت�أجري.
• تتحقـق �إيـرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم دفعات الأرباح.
• تتحقق الإيرادات من بيع العقارات ومواد الإن�شاء عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية �إلى امل�شرتي وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها.
• تتحقق �إيرادات الت�أجري الناجتة من عقود الت�أجري الت�شغيلي على العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتات عقود الت�أجري.
• تتحقق �أتعاب الإدارة واال�ست�شارات عند اكت�سابها.
• تتحقق �أرباح املتاجرة عند بيع الب�ضاعة.
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حتقق الإيرادات (تتمة)
تكاليف التمويل
�إن تكاليف التمويل التي تتعلق مبا�شرة بحيازة و�إن�شاء �أ�صل يحتاج �إعداده �إلى فرتة زمنية طويلة لكي ي�صبح جاهز ًا لال�ستعمال املزمع له �أو البيع يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة ذلك الأ�صل .يتم �إيقاف
ر�سملة تكاليف التمويل عندما يتم ا�ستكمال كافة الأن�شطة ال�ضرورية لتجهيز الأ�صل لال�ستخدام املزمع له �أو البيع .يتم احت�ساب تكاليف التمويل الأخرى كم�صروفات يف بيان الدخل املجمع يف الفرتة
التي تكبد فيها.
املوجودات واملطلوبات املالية
ت�سجل املجموعة املوجودات واملطلوبات املالية يف التاريخ الذي ت�صبح فيه املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية لتلك الأدوات .تتحقق عمليات ال�شراء االعتيادية للموجودات املالية با�ستخدام تاريخ
املتاجرة .ال تتحقق املطلوبات املالية ما مل يقم �أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته .يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة (�سعر املعاملة ب�شروط جتارية بحتة) زائد ًا التكاليف
املتعلقة مبا�شر ًة باملعامالت.

املوجودات املالية

ت�صنف املوجودات املالية �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  39كـ «موجودات مالية متاحة للبيع» و«مديني متويل» .حتدد املجموعة ت�صنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي .تت�ضمن املوجودات
املالية للمجموعة النقد والنقد املعادل وا�ستثمارات املرابحة واملوجودات املالية املتاحة للبيع ومديني التمويل الإ�سالمي واملدينني التجاريني واملدينني الآخرين.

النقد والنقد املعادل

يعرف النقد والنقد املعادل ب�أنه النقد والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وودائع ذات فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�شهر.

ا�ستثمارات مرابحة

متثل هذه املعامالت ا�ستثمارات يف عمليات مرابحة دولية يف معامالت �سلع دولية تديرها م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية� .إن هذه املعامالت �أن�ش�أتها املجموعة ،وهي م�ضمونة بخطابات �ضمان غري قابلة
للإلغاء �صادرة عن امل�ؤ�س�سات املالية املعنية .تدرج ا�ستثمارات املرابحة بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.

موجودات مالية متاحة للبيع

�إن املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غري م�شتقة حمددة كمتاحة للبيع �أو غري م�صنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� ،أو ا�ستثمارات حمتفظ
بها حتى اال�ستحقاق �أو متويالت ومدينني.
بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع �إدراج الأرباح واخل�سائر ك�إيرادات �شاملة �أخرى حتى يتم ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات �أو عند حتديد وجود انخفا�ض يف
قيمتها ،حيث يتم يف ذلك الوقت �إدراج الأرباح واخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة �ساب ًقا �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى يف بيان الدخل املجمع� .إن املوجودات املالية التي يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة
موثوق منها ،يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.

مدينو متويل �إ�سالمي

يتم ت�صنيف مدينو امل�ساومة والإجارة (العقارات) والتورق كـ «مدينو متويل �إ�سالمي» وتدرج بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا �أية مبالغ م�شطوبة وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.

مدينو امل�ساومة

ين�ش�أ مدينو امل�ساومة عن ترتيبات متويل حيث يتفاو�ض امل�شرتي والبائع على ال�سعر وال�شروط  ،دون �أن ي�شرتط علم امل�شرتي بتكلفة ال�سلعة املتفاو�ض عليها ،بيد �أن ال�سلعة يجب �أن تكون معروفة ب�صورة
حمددة وينبغي �أن متتلكها املجموعة و�أن تكون جاهزة للت�سليم للم�شرتي عند �إمتام املعاملة .يدرج مدينو امل�ساومة ب�إجمايل املبلغ املدين  ،بال�صايف بعد الإيرادات امل�ؤجلة وخ�سائر انخفا�ض القيمة.

مدينو الإجارة

ين�ش�أ مدينو الإجارة عن ترتيبات متويل تت�ضمن �شراء �أ�صل من قبل املجموعة ثم ت�أجريه بالتكلفة زائد ربح معلوم متفق ًا عليه .يتم �سداد املبلغ امل�ستحق على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل .يدرج مدينو الإجارة
ب�إجمايل احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستحقة ،ناق�ص ًا �أية �إيرادات م�ؤجلة وخ�سائر انخفا�ض القيمة.

مدينو عقارات

يتعلق مدينو العقارات باملبيعات �إلى العمالء على �أ�سا�س عقود م�ساومة و�إجارة مع ا�ستحقاق الأر�صدة املدينة خالل فرتة �أق�صاها � 120شهر ًا من تاريخ البيع .ميثل الر�صيد املبلغ التعاقدي امل�ستحق
ناق�ص ًا الإيرادات امل�ؤجلة وخ�سائر انخفا�ض القيمة.

مدينو تورق

ميثل مدينو تورق املبالغ امل�ستحقة على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل لل�سلع املباعة مبوجب ترتيبات تورق .يدرج مدينو التورق ب�إجمايل مبلغ املدينني ناق�ص ًا الربح امل�ؤجل وخ�سائر انخفا�ض القيمة.

املطلوبات املالية

يتم ت�صنيف املطلوبات املالية يف نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم  39كـ «مطلوبات مالية خالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .تدرج املطلوبات املالية بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام معدل الربح الفعلي .تت�ضمن املطلوبات املالية للمجموعة دائني التمويل الإ�سالمي والدائنني وامل�صروفات امل�ستحقة.
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دائنو متويل �إ�سالمي

ميثل دائنو التمويل الإ�سالمي املبلغ امل�ستحق على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل ملوجودات مت �شرا�ؤها وفق ًا لرتتيبات مرابحة .تدرج املرابحة الدائنة باملبلغ التعاقدي ناق�ص ًا الربح امل�ؤجل امل�ستحق .يتم �صرف
الأرباح امل�ستحقة على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني ي�أخذ يف االعتبار معدل الربح اخلا�ص بها والر�صيد القائم.

دائنون وم�صروفات م�ستحقة

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء �أعمال مقاوالت من الباطن وب�ضائع �أو خدمات مت ت�سلمها� ،سواء �صدرت بها فواتري من قبل املورد �أو مل ت�صدر.
القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س االدوات املالية ،مثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع واملوجودات غري املالية كعقارات ا�ستثمارية يف كل تاريخ بيانات
مالية.
تعرف القيمة العادلة ب�أنها املبلغ امل�ستلم من بيع �أ�صل ما �أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني �أطراف يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س .ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض حدوث معاملة
بيع الأ�صل �أو نقل االلتزام يف �إحدى احلاالت التالية:
• البيع �أو النقل يف ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
• البيع �أو النقل يف غري ال�سوق الرئي�سي� ،أي يف ال�سوق الأكرث مالءمة للأ�صل �أو االلتزام.
يجب �أنه يكون ب�إمكان املجموعة الو�صول �إلى ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الكرث مالئمة.
يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام با�ستخدام االفرتا�ضات التي من املمكن للم�شاركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام ،بافرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق �سيعملون
مل�صلحتهم اخلا�صة.
يراعي قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية قدرة امل�شاركني يف ال�سوق على �إنتاج منافع اقت�صادية من خالل ا�ستخدام الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوى له� ،أو من خالل بيعه �إلى م�شارك �آخر يف
ال�سوق من املحتمل �أن ي�ستخدم الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوى له.
ت�ستخدم املجموعة �أ�ساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة ،مع حتقيق �أق�صى ا�ستخدام للمدخالت امللحوظة ذات ال�صلة وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري
امللحوظة.
• امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
ً
ملحوظا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛ و
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم يكون بها �أقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل ت�أثري جوهري على قيا�س القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم ال يكون بها �أقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل ت�أثري جوهري على قيا�س القيمة العادلة
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على ا�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�ستويات اجلدول الهرمي عن طريق �إعادة تقييم الت�صنيف
(ا�ستناد ًا �إلى �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري الهام على قيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة تقارير مالية.
لغر�ض �إف�صاحات القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات للموجودات واملطلوبات ا�ستنادًا �إلى طبيعة و�سمات وخماطر الأ�صل �أو االلتزام وم�ستوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو مو�ضح
�أعاله.
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عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية

املوجودات املالية
ال يتم حتقق �أ�صل مايل (�أو ما ينطبق عليه ذلك �أو جزء من الأ�صل املايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة) عندما:
• ينتهي احلق يف التدفقات النقدية من الأ�صل
• حتتفظ املجموعة باحلق يف التدفقات النقدية من الأ�صل ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري �إلى طرف ذي عالقة مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع»
• قامت املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل و�إما
(�أ) قامت بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو
(ب) مل تقم بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل ولكن فقدت ال�سيطرة على هذا الأ�صل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوق ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل ومل تقم بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل �أو ال�سيطرة على الأ�صل ،يتم ت�سجيل الأ�صل مبقدار ا�ستمرار
املجموعة يف ال�سيطرة على الأ�صل.
يف هذه احلالة ،تقوم املجموعة �أي�ض َا بت�سجيل االلتزام ذات ال�صلة .ويتم قيا�س الأ�صل املحول وااللتزام املرتبط به على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة .يتم قيا�س ال�سيطرة
امل�ستمرة التي ت�أخذ �شكل �ضمان على الأ�صل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�صلية لذلك الأ�صل �أو احلد الأق�صى للمقابل املطلوب �سداده من املجموعة �أيهما �أقل.

املطلوبات املالية
يتم عدم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املمول ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري،
�أو بتعديل �شروط االلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان
الدخل املجمع.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
ً
ً
ً
يتم عمل تقييم يف كل تاريخ تقارير مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي ب�أن �أ�صال ماليا حمددا قد انخف�ضت قيمته ،هذا بالن�سبة للموجودات املالية ،اما بالن�سبة للموجودات الأخرى،
فتحديد ما �إذا كان هنالك م�ؤ�شر ًا ب�أن �أ�ص ًال معيت ًا قد تعر�ض لالنخفا�ض يف القيمة .تنخف�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة موجودات مالية فقط �إذا ما توفر دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة كنتيجة
لوقوع حدث واحد �أو �أكرث بعد التحقق املبدئي للأ�صل ويكون حلدث اخل�سارة ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية التي ميكن قيا�سها ب�صورة موثوق
منها .ف�إذا ما توفر مثل ذلك الدليل �أو امل�ؤ�شر ،ت�سجل �أي خ�سائر من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.
قد تت�ضمن �أدلة االنخفا�ض يف القيمة عالمات ت�شري �إلى �أن املدين �أو جمموعة املدينني تواجه �صعوبات مالية كبرية �أو العجز �أو الإهمال �أو عدم االلتزام ب�سداد املبلغ اال�صلي او االرباح �أو احتمال التعر�ض
خلطر الإفال�س �أو اال�ضطرابات املالية الأخرى وعندما ت�شري بيانات املراقبة �إلى انخفا�ض ملحوظ يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية مثل التغريات يف الظروف االقت�صادية التي ترتبط بحدوث حاالت
العجز .ف�إذا ما توفر مثل ذلك الدليل ،ت�سجل �أي خ�سائر من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.
يتم حتديد انخفا�ض القيمة كما يلي:
	)أ(بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ي�ستند انخفا�ض القيمة �إلى التدفقات النقدية املقدرة خم�صومة باملعدل الفعلي الأ�صلي للعائد؛
	)ب(بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛
	)ت(بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة مبعدل ال�سوق احلايل لعائد على �أ�صل مايل مماثل.
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انخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها (تتمة)
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ووفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احت�ساب خم�ص�ص عام بحد �أدنى  %1على كافة الت�سهيالت االئتمانية ،بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك
الكويت املركزي وال تخ�ضع الحت�ساب خم�ص�صات حمددة.
بالن�سبة للموجودات املالية غري املتعلقة بالأ�سهم ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ،ويتم ت�سجيل مبلغ اخل�سارة �ضمن بيان الدخل املجمع .يف حالة زيادة او نق�صان
خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املتوقعة ،يف �سنة الحقة ،ب�سبب حدث يقع بعد ت�سجيل االنخفا�ض يف القيمة ،يتم زيادة �أو تخفي�ض خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة امل�سجلة �سابق ًا من خالل تعديل احل�ساب
املخ�ص�ص .بالن�سبة للموجودات املالية املتعلقة بالأ�سهم واملتاحة للبيع ،يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل ،ويتم ت�سجيل الزيادات الالحقة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم عمل خم�ص�ص لتغطية انخفا�ض قيمة جمموعات حمددة من املوجودات ،حيث يوجد زيادة ُيكن قيا�سها يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة.
يتم ت�سجيل عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة عندما يظهر م�ؤ�شر على عدم وجود خ�سائر انخفا�ض قيمة الأ�صل املايل �أو انخفا�ضها .يتم ت�سجيل عك�س خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع
با�ستثناء املوجودات املالية املتعلقة بالأ�سهم املتاحة للبيع ،حيث يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل ال�شامل املجمع .يتم �شطب املوجودات املالية عندما يكون احتمال ا�سرتدادها معدوم ًا.
مقا�صة الأدوات املالية
تتم املقا�صة فقط بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عند وجود حق قانوين ملزم ب�إجراء املقا�صة على املبالغ امل�سجلة وتتوفر النية لل�سداد على
�أ�سا�س ال�صايف �أو حتقيق املوجودات وت�سديد االلتزامات يف �آن واحد.
عقارات للمتاجرة
يحتفظ بالعقارات للمتاجرة لأغرا�ض ق�صرية الأجل وتدرج بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل ،تتحدد لكل عقار على حدة .ت�شتمل التكاليف على تكلفة �شراء العقار وامل�صروفات الأخرى
املتكبدة لإمتام املعاملة .ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها �إلى �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا �أية تكاليف �أخرى يتم تكبدها عند بيع العقارات.
عقارات ا�ستثمارية
تتكون العقارات اال�ستثمارية من العقارات اجلاهزة وقيد التطوير املحتفظ بها حتى ا�ستحقاق الإيجارات �أو حتى زيادة القيمة الر�أ�سمالية� ،أو االثنني مع ًا .تدرج العقارات اال�ستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة،
كونها القيمة العادلة للمقابل املدفوع ،وت�شمل تكاليف احليازة املتعلقة بالعقار اال�ستثماري .بعد التحقق املبدئي ،يتم �إعادة قيا�س العقارات بالقيمة العادلة يف كل حالة على حدة ،مع ت�سجيل �أي �أرباح �أو
خ�سائر ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل املجمع للفرتة التي تنتج فيها.
يتم عدم حتقق العقارات اال�ستثمارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �سحب العقار اال�ستثماري ب�صفة دائمة من اال�ستخدام وال يتوقع �أي منافع اقت�صادية م�ستقبلية من بيعه .يتم ت�سجيل �أي �أرباح �أو
خ�سائر ناجتة عن بيع �أو �سحب العقار �ضمن بيان الدخل املجمع للفرتة التي يح�صل فيها ال�سحب من اال�ستخدام �أو البيع.
تتم التحويالت من �أو �إلى العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري �إلى عقار ي�ستخدمه املالك ،تكون التكلفة للمحا�سبة الالحقة هي
القيمة العادلة يف تاريخ التغري يف اال�ستخدام .يف حال �أ�صبح العقار امل�ستخدم من قبل املالك عقار ًا ا�ستثماري ًا ،تقوم املجموعة باملحا�سبة عن هذا العقار وفق ًا لل�سيا�سة املن�صو�ص عليها للعقار والآالت
واملعدات حتى تاريخ التغيري يف اال�ستخدام.
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ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �شركتها زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية� .إن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا ملمو�س ًا وهي لي�ست �شركة تابعة �أو
�شركة حما�صة.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يتم �إدراج اال�ستثمارات يف �شركات زميلة يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائد ًا تغريات بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة ناق�ص ًا
�أي توزيعات �أرباح م�ستلمة �أو انخفا�ض يف القيمة .تدرج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم �إطفاءها وال اختبارها ب�شكل منفرد لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة.
تدرج املجموعة ح�صتها يف �إجمايل �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية الت�أثري �أو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء ممار�سة الت�أثري فعلي ًا� .إن توزيعات الأرباح
امل�ستلمة من ال�شركة الزميلة تخف�ض القيمة الدفرتية لال�ستثمار .كما �أن التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية لتعك�س التغريات يف ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة نتيجة للتغريات يف
حقوق ملكية ال�شركة الزميلة التي مل يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل لل�شركة الزميلة .تقيد ح�صة املجموعة من تلك التغريات يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
يتم عمل تقييم لال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة عند وجود م�ؤ�شر ب�أن الأ�صل تعر�ض لالنخفا�ض يف القيمة� ،أو عند عدم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة يف ال�سنوات ال�سابقة .عندما ت�شري متطلبات
االنخفا�ض يف القيمة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل � 93إلى ان اال�ستثمار يف �شركة زميلة قد يتعر�ض لالنخفا�ض يف القيمة ،يتم فح�ص �إجمايل القيمة الدفرتية لال�ستثمار من خالل مقارنة القيمة
املمكن ا�سرتدادها مع القيمة الدفرتية.
ت�ستبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �شركات زميلة يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة .ت�ستبعد اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�ض قيمة الأ�صل املحول.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة لنف�س تاريخ التقارير املالية للمجموعة �إذا كانت نهاية ال�سنة لل�شركة الزميلة خمتلفة عن نهاية �سنة املجموعة ،ال يتجاوز الفرق بني تاريخ التقارير لل�شركة
الزميلة وتاريخ التقارير لل�شركة الأم ثالثة �أ�شهر .عند ال�ضرورة ،يتم �إجراء تعديالت لكي ت�صبح ال�سيا�سات املحا�سبية مت�سقة مع تلك التي ت�ستخدمها املجموعة .تكون ال�سيا�سات املحا�سبية التي
ت�ستخدمها ال�شركة الزميلة متوافقة مع تلك التي ت�ستخدمها املجموعة يف املعامالت ويف الأحداث املتماثلة يف ظروف م�شابهة.
ب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل� .إن التكاليف هي تلك امل�صروفات املتكبدة حتى ي�صل كل بند �إلى مكانه وحالته احلالية .متثل التكلفة تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س
التمييز العيني.
ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها �إلى �سعر البيع املقدر ناق�صـ ًا �أي تكاليف �إ�ضافية يتوقع تكبدها عند البيع.
عقار ومعدات
ً
ً
ً
ً
يدرج العقار واملعدات مبدئيا بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .يتم الحقا �إعادة تقييم الأرا�ضي وفقا للقيمة ال�سوقية والتي مت حتديدها من قبل مقيم عقارات .يتم �إعادة
تقييم الأر�ض دائم ًا ل�ضمان �أن القيمة العادلة للعقار ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.
عند �إعادة تقييم �أ�صل ف�إن �أي زيادة يف القيمة الدفرتية نتيجة �إعادة التقييم ت�ؤخذ مبا�شرة �إلى احتياطي �إعادة التقييم �ضمن بيان الدخل ال�شامل املجمع ،با�ستثناء كون الزيادة الناجتة عن �إعادة
التقييم ترد القيمة الدفرتية للأ�صل �إلى تكلفته الأ�صلية ،حيث ت�سجل ك�إيرادات ،كما يتم حتميل االنخفا�ض الناجت عن �إعادة التقييم مبدئي ًا ومبا�شرة على �أي فائ�ض �إعادة تقييم لنف�س الأ�صل ويتم
ت�سجيل اجلزء املتبقي كم�صروف .عند اال�ستبعاد ،يتم ت�سجيل فائ�ض �إعادة التقييم مبا�شرة �إلى الأرباح املحتفظ بها عند بيع تلك املوجودات.
يتم �أثبات �أرا�ضي حقوق االنتفاع مبدئي ًا بالتكلفة ويتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،ا�ستناد ًا �إلى تقييمات من قبل مقيمني خارجيني م�ستقلني بال�صايف بعد الإطفاء وخ�سائر انخفا�ض القيمة ،يتم احت�ساب
اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت بن�سبة � %5سنويا.
يتم �إ�ضافة الزيادات يف القيمة الدفرتية الناجتة عن �إعادة تقييم �أرا�ضي حقوق االنتفاع �إلى فائ�ض �إعادة التقييم يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع .ويتم حتميل االنخفا�ضات التي مت مقا�صتها
مقابل الزيادات ال�سابقة لنف�س املوجودات مقابل فائ�ض �إعادة التقييم مبا�شرة يف حقوق امللكية .ويتم حتميل كافة االنخفا�ضات الأخرى يف بيان الدخل املجمع لل�سنة .يف كل �سنة ،يتم حتويل الفرق بني
الإطفاء على ا�سا�س القيمة الدفرتية املعار تقييمها للموجودات �إلى بيان الدخل املجمع للفرتة مع حتويل الإطفاء على �أ�سا�س التكلفة الأ�صلية للموجودات من فائ�ض �إعادة التقييم �إلى الأرباح املحتفظ
بها.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

 4.4ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عقار ومعدات (تتمة)
يحت�سب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي :
				
* �أرا�ضي حقوق االنتفاع
					
* مباين
				
* �أثاث وتركيبات
		
* �أدوات ومعدات مكتبية
				
* �سيارات
				
* �سيارات ت�أجري

� 20سنة

� 40-20سنة
� 5-3سنوات
� 5-3سنوات
� 4-1سنوات
على مدى فرتة الإيجار

يتم ا�ستبعاد اي بند من بنود العقار واملعدات عند البيع �أو عندما ال يتوقع حتقيق فائدة اقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه �أو بيعه� .إن �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن عدم حتقق �أ�صل ما ( يحت�سب
بالفرق بني �صايف حم�صالت البيع والقيمة الدفرتية للأ�صل) يتم �إدراجها �ضمن بيان الدخل املجمع يف �سنة ا�ستبعاد الأ�صل.
يتم مراجعة القيمة التخريدية والأعمار االقت�صادية وطرق اال�ستهالك للموجودات و�إجراء تعديالت عليها كلما �أمكن ذلك يف نهاية كل �سنة مالية.
انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما قد تنخف�ض قيمته .ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر �أو عند طلب اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي للأ�صل،
تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل� .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمته �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أعلى
ويتم حتديدها لكل �أ�صل على �أ�سا�س �إفرادي ما مل يكن الأ�صل منتج ًا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم �إنتاجها من املوجودات �أو جمموعات املوجودات الأخرى .عندما تزيد
القيمة الدفرتية لأ�صل ما (�أو وحدة �إنتاج النقد) عن املبلغ املمكن ا�سرتداده ،يعترب الأ�صل (�أو وحدة �إنتاج النقد) قد انخف�ضت قيمته ويخف�ض �إلى قيمته املمكن ا�سرتدادها .عند تقييم القيمة �أثناء
اال�ستخدام ،تخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من القيمة احلالية با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املحددة للأ�صل (�أو وحدة �إنتاج
النقد) .عند حتديد القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع ،يتم ا�ستخدام طريقة تقييم منا�سبة� .إن هذه العمليات املحا�سبية يتم ت�أييدها مب�ؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة.
يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل على �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة امل�سجلة �سابق ًا مل تعد موجودة �أو قد انخف�ضت .ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر ،ف�إن املبلغ املمكن
ا�سرتداده هو املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل حيث �أنه مت ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة الأخرية .يف هذه احلالة يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �إلى قيمته املمكن ا�سرتدادها� .إن مبلغ الزيادة ال
ميكن �أن يتجاوز القيمة الدفرتية التي مت حتديدها بال�صايف بعد اال�ستهالك� ،إذا مل يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة للأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .ي�سجل هذا العك�س يف بيان الدخل املجمع.
بعد هذا العك�س ،يتم تعديل اال�ستهالك املحمل يف ال�سنوات امل�ستقبلية لتحديد القيمة الدفرتية املعدلة للأ�صل  ،ناق�ص ًا �أي قيمة تخريدية ،ب�شكل منتظم على مدى الفرتة املتبقية من عمره الإنتاجي.
�أ�سهم اخلزينة
ً
تت�ألف �أ�سهم اخلزينة من �أ�سهم ال�شركة الأم اململوكة التي مت �إ�صدارها و�شرائها الحقا من قبل املجموعة ومل يتم �إعادة �إ�صدارها �أو �إلغائها حتى الآن .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة بطريقة التكلفة.
وفق ًا لهذه الطريقة ،يتم حتميل تكلفة املتو�سط املرجح للأ�سهم التي مت �شرا�ؤها على احتياطي حقوق امللكية .عند بيع �أ�سهم اخلزينة ،يتم ت�سجيل الأرباح يف ح�ساب م�ستقل حلقوق امللكية (احتياطي
�أ�سهم اخلزينة) ،والذي يعترب غري قابل للتوزيع .كما يتم حتميل �أي خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن لذلك احل�ساب .ويتم حتميل �أي خ�سائر �إ�ضافية على الأرباح املحتفظ بها
ثم �إلى االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري .ت�ستخدم الأرباح املحققة الحق ًا عن بيع �أ�سهم اخلزينة ملقابلة اخل�سائر امل�سجلة �سابق ًا يف االحتياطيات ثم الأرباح املحتفظ بها ثم ح�ساب احتياطي
�أ�سهم اخلزينة .ال يتم دفع توزيعات �أرباح نقدية عن هذه الأ�سهم .وي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم منحة �إلى زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة بنف�س الن�سبة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم الواحد بدون الت�أثري على
�إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

 4.4ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عقود الت�أجري

عقود الت�أجري حيث تكون املجموعة م�ست�أجر

�إن عقود الت�أجري التمويلي التي يتم مبوجبها حتويل كافة املخاطر واملزايا التي متاثل ملكية البند امل�ؤجر �إلى املجموعة يتم ر�سملتها يف بداية عقد الت�أجري بالقيمة العادلة للأ�صل امل�ؤجر  ،و�إذا كانت �أقل،
ف�إنه يتم ر�سملتها بالقيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الت�أجري .يتم توزيع مدفوعات الت�أجري بني م�صروفات التمويل وخف�ض التزام الت�أجري بحيث حتقق معدل ثابت من الربح على الر�صيد املتبقي
من االلتزام .حتمل م�صروفات التمويل مبا�شرة على بيان الدخل املجمع.
يتم ا�ستهالك املوجودات امل�ؤجرة على مدى العمر الإنتاجي للأ�صل� .إال �أنه يف حال عدم وجود ت�أكد معقول ب�أن املجموعة �ستح�صل على امللكية يف نهاية عقد الت�أجري ،يتم ا�ستهالك موجودات الت�أجري
املر�سملة على مدى العمر الإنتاجي املقدر للأ�صل �أو فرتة عقد الت�أجري �أيهما �أق�صر.
يتم ت�سجيل مدفوعات عقود الت�أجري الت�شغيلي كم�صروفات يف بيان الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.

عقود الت�أجري حيث تكون املجموعة م�ؤجر

�إن عقود الت�أجري التي مبوجبها تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية املوجودات يتم ت�صنيفها كعقود ت�أجري متويلي ،ويتم هيكلتها يف �شكل مديني �إجارة.
�إن عقود الت�أجري التي مبوجبها ال تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية املوجودات يتم ت�صنيفها كعقود ت�أجري ت�شغيلي� .إن التكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة يف التفاو�ض حول عقود
الت�أجري يتم �إ�ضافتها �إلى القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ويتم ت�سجيلها ك�إيرادات ت�أجري .ت�سجل �إيرادات الإيجارات املحتملة ك�إيرادات يف الفرتة التي يتم فيها اكت�ساب الإيرادات.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ً
حتت�سب املجموعة خم�ص�ص ًا ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفقا لقانون العمل الكويتي� .إن ا�ستحقاق هذه املكاف�أة ي�ستند عاد ًة �إلى طول فرتة خدمة املوظفني� .إن التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت يتم
ت�سجيلها كم�صروفات م�ستحقة على مدى فرتة اخلدمة.
وبالن�سبة للموظفني الكويتيني ،تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وحتت�سب هذه اال�شرتاكات على �أ�سا�س ن�سبة مئوية من رواتب املوظفني� .إن التزامات املجموعة
حمددة بهذه اال�شرتاكات والتي ت�سجل كم�صروفات عند ا�ستحقاقها.
العمالت الأجنبية

املعامالت والأر�صدة

حتدد كل �شركة باملجموعة عملتها الرئي�سية وتقا�س البنود املدرجة يف البيانات املالية املجمة لكل �شركة با�ستخدام تلك العملة .يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئ ًيا وفق ًا لأ�سعار ال�صرف
ال�سائدة للعملة الرئي�سية بتاريخ املعاملة ،كما يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بالعملة الرئي�سية لل�شركة املعنية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف الفورية ال�سائدة بتاريخ التقارير
املالية .وتدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة �ضمن بيان الدخل املجمع.
البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية .وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة
العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

�شركات املجموعة

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات ،النقدية وغري النقدية ،للعمليات الأجنبية �إلى العملة الرئي�سية لل�شركة الأم ،وب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ التقارير املالية .يتم حتويل النتائج الت�شغيلية لهذه
العمليات مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف خالل الفرتة التي تتم فيها العمليات الأجنبية.
يتم جتميع فروق حتويل العمالت االجنبية يف ق�سم م�ستقل �ضمن حقوق امللكية (احتياطي حتويل عمالت �أجنبية) لغاية بيع العمليات الأجنبية .عند بيع العمليات الأجنبية ،يدرج املبلغ امل�ؤجل املرتاكم
امل�سجل يف حقوق امللكية املتعلق بتلك العملية الأجنبية �ضمن بيان الدخل املجمع.
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 4ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 4.4ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
خم�ص�صات
تقيد املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزامات (قانونية �أو ا�ستداللية) ناجتة عن حدث وقع من قبل  ،كما �أن تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�صورة موثوق فيها.
املوجودات ب�صفة الأمانة
ال تعترب املوجودات التي يحتفظ بها ب�صفة الأمانة �أو الوكالة من موجودات �أو مطلوبات املجموعة وبالتايل ال تدرج �ضمن هذه بيان املركز املايل املجمع.
الزكاة
يتم احت�ساب خم�ص�ص للزكاة بن�سبة  %1من ربح ال�سنة وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  46ل�سنة  2014ويتم حتميله �إلى بيان الدخل املجمع.
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتت�سب ال�شركة الأم �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بواقع  %2.5من ربح ال�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة .وفق ًا للقانون ،مت اقتطاع
الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة التي تخ�ضع ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
حتت�سب ال�شركة الأم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1وفق ًا لالحت�ساب املعدل ا�ستناد ًا �إلى قرار جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الذي ين�ص على �أن الإيرادات من ال�شركات الزميلة وال�شركات
التابعة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملحول �إلى االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤه من ربح ال�سنة عند حتديد ح�صة امل�ؤ�س�سة.
 5الأحكام
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�ضمن تقديرات �أخرى والتي لها �أكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية
املجمعة:

التزامات ت�أجري ت�شغيلي  -املجموعة كم�ؤجر
دخلت املجموعة يف عقود ت�أجري عقارات جتارية على حمفظتها العقارية اال�ستثمارية وعقود ت�أجري جتارية على حمفظة �أ�سطول ال�سيارات .بناء على �شروط وبنود الرتتيبات ،قامت املجموعة باتخاذ
قرار ب�أن حتتفظ بجميع املخاطر واملزايا اجلوهرية لهذه العقارات وهذا الأ�سطول ومن ثم تقوم باملحا�سبة عن هذه العقود كعقود ت�أجري ت�شغيلي.

ت�صنيف اال�ستثمارات
يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة ا�ستثمار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كمحتفظ به حتى اال�ستحقاق �أو حمتفظ به للمتاجرة �أو مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاح للبيع.
ت�صنف املجموعة حالي ًا كافة ا�ستثماراتها كا�ستثمارات متاحة للبيع.

ت�صنيف العقارات
يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كعقار للمتاجرة �أو عقار ا�ستثماري.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار للمتاجرة �إذا مت حيازته ب�صفة �أ�سا�سية بغر�ض بيعه �ضمن ن�شاط الأعمال العادية.
وتقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري �إذا مت حيازته لتحقيق �إيرادات من ت�أجريه �أو ارتفاع قيمته �أو ال�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.
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 5الأحكام (تتمة)

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات
تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دلي ًال مو�ضوعي ًا
�آخر بوجود انخفا�ض يف القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف
�أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة للأ�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم للأ�سهم غري امل�سعرة.

انخفا�ض قيمة ال�شهرة
تقوم املجموعة على الأقل مرة واحدة �سنوي ًا بتحديد ما �إذا كانت ال�شهرة قد انخف�ضت قيمتها .ويتطلب ذلك تقدير القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف حتى البيع �أو القيمة �أثناء اال�ستخدام لوحدات
�إنتاج النقد التي تتوزع عليها ال�شهرة .كما �أن تقدير القيمة عند اال�ستخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من وحدة �إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل اخل�صم
املنا�سب الحت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

القيمة املتبقية للموجودات امل�ؤجرة
حتدد �إدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للعقار واملعدات وذلك لغر�ض احت�ساب اال�ستهالك .يتم هذا التقدير بعد درا�سة اال�ستخدام املتوقع للأ�صل وكذلك عوامل التلف والت�آكل الطبيعية.
تقوم الإدارة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم تعديل م�صروف اال�ستهالك امل�ستقبلي عندما ترى الإدارة �أن الأعمار الإنتاجية قد تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
عدم الت�أكد من التقديرات
فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها �أثر كبري ي�ؤدي �إلى تعديل مادي على القيمة الدفرتية
للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة:

خ�سائر انخفا�ض القيمة من الت�سهيالت التمويلية
تقوم املجموعة مبراجعة الت�سهيالت التمويلية غري املنتظمة كل ربع �سنة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص لقاء انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .وب�صفة خا�صة يجب �أن تتخذ الإدارة
�أحكام حول حتديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى انخفا�ض القيمة املطلوب .ت�ستند تلك التقديرات بال�ضرورة �إلى افرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة
من الأحكام وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغريات م�ستقبلية على تلك املخ�ص�صات.

تقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة
تدرج العقارات للمتاجرة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل.
يتم حتديد �صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة املكتملة بالرجوع �إلى ظروف و�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف تاريخ التقارير املالية ويتم حتديدها من قبل املجموعة با�ستخدام الأ�ساليب
اخلارجية املنا�سبة ويف �ضوء معامالت حديثة يف ال�سوق.
يتم حتديد �صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة قيد الإن�شاء بالرجوع �إلى �أ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية لعقار مماثل مكتمل ،ناق�ص ًا التكاليف املقدرة حتى �إمتام الإن�شاء وناق�ص ًا
القيمة الزمنية للأموال حتى تاريخ الإمتام.
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 5الأحكام (تتمة)
عدم الت�أكد من التقديرات (تتمة)

تقييم اال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة

ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة عاد ًة �إلى �أحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة؛
• القيمة العادلة احلالية لأداة �أخرى مماثلة �إلى حد كبري؛
• معامل الربحية
• التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة � ،أو
• مناذج تقييم �أخرى.
�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات هامة .ويوجد عدد من اال�ستثمارات حيث ال ميكن حتديد هذه التقديرات ب�صورة موثوق منها.
ونتيجة لذلك ،ف�إن هذه اال�ستثمارات تدرج بالتكلفة ناق�ص ًا انخفا�ض القيمة.
 6معلومات املجموعة
فيما يلي ال�شركات الرئي�سية التابعة للمجموعة:

ا�سم ال�شركة

بلد
الت�أ�سي�س

ح�صة امللكية %

2015

2014

الأن�شطة الرئي�سية

�شركات تابعة مملوكة ب�صورة مبا�شرة
�شركة ال�شرق الأولى للتجارة العامة ذ.م.م*.
�شركة �أعيان الإجارة القاب�ضة �ش.م .ك (قاب�ضة)
�شركة مربد للنقل �ش.م.ك.ع**.
�شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك.ع� ( .أ ر ى )
�شركة �إن�شاء القاب�ضة �ش.م.ك( .قاب�ضة)

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

99%
100%
48.1%
57.8%
84.9%

99%
100%
48.1%
57.8%
84.9%

جتارة عامة
�أن�شطة الإجارة
جتارة وت�أجري معدات ثقيلة
خدمات عقارية
بيع املنتجات اخلا�صة بالإن�شاءات

�شركات تابعة مملوكة ب�صورة غري مبا�شرة
�شركة بوابة ال�شرق العقارية ذ.م.م�( *.شركة تابعة ل�شركة ال�شرق الأولى)
�شركة عنان للتمويل العقاري �ش.م.ك( .مقفلة) (�شركة تابعة ل�شركة �أعيان العقارية)
�شركة الت�شييد للتجارة العامة واملقاوالت �ش.م.ك (“الت�شييد”) (�إي�ضاح )4
�شركة تكاتف العقاري �ش.م.م *
مربد للنقل والإمداد �شركة املتكاملة ***.E.S.C -
�شركة �أعيان احلديثة للتطوير العقاري ****

الكويت
الكويت
الكويت
م�صر
م�صر
ال�سعودية

99%
57.8%
43%
48.1%
-

99%
57.8%
43%
48.1%
48.4%

املتاجرة يف عقارات
التمويل العقاري
�أن�شطة التجارة العامة واملقاوالت
خدمات عقارية
جتارة وت�أجري معدات ثقيلة
جتارة عقارات وتنمية

* متتلك املجموعة ح�ص�ص ملكية فعلية بن�سبة  %100يف ال�شركات التابعة .متتلك املجموعة ب�صورة مبا�شرة ح�ص�ص يف ال�شركات التابعة ذات ال�صلة كما هو مبني �أعاله ،ويتم االحتفاظ باحل�ص�ص
املتبقية ب�صورة غري مبا�شرة با�سم �أمناء نياب ًة عن ال�شركة الأم .وقد �أكد الأمناء كتاب ًة �أن ال�شركة الأم هي املالك امل�ستفيد من هذه احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة.
** بينما متتلك املجموعة حقوق ت�صويت �أقل من  %50يف �شركة مربد ،حددت املجموعة �أن لديها �سيطرة فعلية على �شركة مربد .تت�ضمن العوامل التي و�ضعتها املجموعة يف االعتبار حقوق الت�صويت
واحلجم الن�سبي وتوزيع ح�ص�ص امللكية على امل�ساهمني ومناذج احل�ضور والت�صويت يف االجتماعات ال�سابقة للم�ساهمني واجتماعات جمل�س الإدارة وم�شاركة وظائف الإدارة العليا بني املجموعة و�شركة
مربد.
*** �إ�ضافة �إلى ذلك ،قامت �شركة مربد يف  22يناير  2015بتوقيع اتفاقية لبيع �شركتها التابعة ،مربد للنقل والإمداد �شركة املتكاملة (E.S.C. -ملكية فعلية بن�سبة  ) %100لقاء مقابل مببلغ
 84,000,000جنيه م�صري (ما يعادل مبلغ  3,329,760دينار كويتي) ،مما نتج عنه خ�سارة مببلغ  36,132دينار كويتي �أدرجت يف بيان الدخل املجمع.

38

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥
 6معلومات املجموعة (تتمة)
خ�سارة من بيع مربد للنقل والإمداد �شركة املتكاملة  E.S.C. -وحت�سب على النحو التايل:
 31دي�سمرب2015

متح�صالت
ناق�صا :حتويل ر�صيد دائن لل�شركة الأم
ً
ناق�صا :م�صروفات بيع
ً

3,329,760
)(2,684,730
)(173,641
471,389

موجودات متداولة
موجودات غري متداولة

40,253
2,883,844

�إجمايل املوجودات

2,924,097

مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة

2,732,098
-

�إجمايل املطلوبات

2,732,098

�صايف املوجودات يف تاريخ البيع
ح�صة يف احتياطي حتويل عمالت �أجنبية

191,999
315,522

�إجمايل تكلفة البيع

507,521

�صايف اخل�سارة من البيع

)(36,132

**** قامت املجموعة اعتبا ًرا من  1يناير  2015ببيع ح�صة ملكيتها الكاملة يف �شركة �أعيان احلديثة للتطوير العقاري (�أعيان احلديثة) وهي �شركة تابعة ل�شركة �أعيان العقارية (�شركة تابعة
لل�شركة الأم) �إلى طرف �آخر بقيمتها الدفرتية مببلغ  39,265,200ريال �سعودي (ما يعادل مبلغ  3,146,654دينار كويتي)  .مل يتم ت�سجيل �أي �أرباح/خ�سائر نظر ًا لأن مقابل البيع يعادل القيمة
الدفرتية ل�صايف موجودات �شركة �أعيان العقارية احلديثة كما يف تاريخ البيع.

�شركة تابعة رئي�سية حمتفظ بها ب�صورة جزئية

ا�ستنتجت املجموعة �أن �شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك.ع�( .أعيان العقارية) و�شركة مربد للنقل �ش.م.ك.ع«( .مربد») و�شركة �إن�شاء القاب�ضة �ش.م.ك( .مقفلة) (�إن�شاء) هي ال�شركات التابعة الوحيدة
التي متتلك ح�ص�ص غري م�سيطرة جوهرية للبيانات املالية املجمعة .فيما يلي املعلومات املالية املتعلقة بال�شركات التابعة التي متتلك ح�ص�ص غري م�سيطرة جوهرية:

االر�صدة املرتاكمة للح�ص�ص غري امل�سيطرة اجلوهرية

�شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك.ع.
�شركة مربد للنقل �ش.م.ك.ع.
�شركة �إن�شاء القاب�ضة �ش.م.ك( .قاب�ضة)
الأرباح املوزعة �إلى احل�ص�ص غري امل�سيطرة اجلوهرية

�شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك.ع.
�شركة مربد للنقل �ش.م.ك.ع.
�شركة �إن�شاء القاب�ضة �ش.م.ك( .قاب�ضة)

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

31,214,675
10,125,045
3,834,047

32,531,343
9,785,298
3,170,196

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

1,167,934
682,986
1,035,321

1,781,517
826,170
625,786
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 6معلومات املجموعة (تتمة)
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة لتلك ال�شركات التابعة .ت�ستند هذه املعلومات �إلى املبالغ قبل ا�ستبعاد املعامالت فيما بني �شركات املجموعة والتعديالت املتعلقة بالتجميع.
2015

�أع
دينار كويتي

مربد
دينار كويتي

�إن�شاء
دينار كويتي

2014

مربد
دينار كويتي

�أع
دينار كويتي

�إن�شاء
دينار كويتي

بيان الدخل
الإيرادات
امل�صروفات
ربح ال�سنة

5,208,109
()2,489,189
2,718,920

4,496,591
()2,705,406
1,791,185

4,652,199
()1,568,956
3,083,243

6,598,284
)(3,491,232
3,107,052

2,824,447
)(1,042,752
1,781,695

3,806,221
)(1,209,691
2,596,530

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

2,731,133

2,023,762

3,141,205

3,095,649

1,735,114

2,641,808

بيان املركز املايل
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية

103,393,194
27,199,193
76,194,001

24,977,073
4,803,831
20,173,242

21,053,930
5,018,656
16,035,274

105,469,455
28,373,997
77,095,458

21,985,559
3,022,288
18,963,271

18,614,262
4,436,366
14,177,896

الت�شغيل
اال�ستثمار
التمويل
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد
والنقد املعادل

3,985,009
)(6,610,606
)(3,863,666

138,721
3,978
890,696

4,157,949
)(2,651,575
)(1,243,714

13,452,528
)(3,962,703
)(4,238,221

257,344
)(427,531
)(100,630

2,586,983
)(899,684
)(1,309,814

)(6,489,263

1,033,395

262,660

5,251,604

)(270,817

377,485

التدفقات النقدية

� 7إيرادات عقارات و�إن�شاءات
2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

مبيعات عقارات للمتاجرة
تكلفة مبيعات العقارات للمتاجرة
ربح بيع عقارات للمتاجرة

2,500,000
()2,403,600
96,400

3,618,296
)(3,368,655
249,641

بيع مواد �إن�شاء
تكلفة مواد �إن�شاء مباعة
�إجمايل ربح بيع مواد الإن�شاء

14,322,785
()9,676,288
4,646,497

12,562,945
)(8,855,023
3,707,922

ربح بيع عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )16
�أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )16
�إيرادات ت�أجري

1,200,071
2,542,882
3,253,120
11,738,970

5,666,684
3,524,961
2,317,333
15,466,541
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� 8إيرادات ا�ستثمار
2015

�إيرادات مرابحة وتوزيعات �أرباح
ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع *
ربح( /خ�سارة) بيع �شركات تابعة
زميلة
�شركات
يف
ال�ستثمارات
ربح (خ�سارة) بيع جزئي
*

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

384,416
5,404,720
69,012
615,165
6,473,313

255,368
62,592
)(10,422
)(30
307,508

* قامت املجموعة خالل ال�سنة ببيع ا�ستثمارات معينة متاحة للبيع والتي تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة بالكامل لقاء مقابل بيع مببلغ  9,096,072دوالر �أمريكي (ما يعادل مبلغ  2,686,704دينار
كويتي) .ووفق ًا لذلك ،مت �إدراج مقابل البيع بالكامل كربح حمقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.
ف�ضال عن ذلك ،فقد قامت ال�شركة االم خالل ال�سنة ب�إبرام اتفاقية ت�سوية مع الدائنني لت�سوية الديون املعاد هيكلتها �سابقا مببلغ  16,7مليون دينار كويتي ،من خالل مبادلة الدين مقابل موجودات.
وفق اطار اتفاقية الت�سوية ،قامت ال�شركة االم بتحويل ا�ستثمارات معينة متاحة للبيع وا�ستثمار يف �شركات زميلة .وبنا ًء عليه ،قامت ال�شركة االم بت�سجيل القيود التالية يف بيان الدخل املجمع:
• ربح حمقق مببلغ  2,715,985دينار كويتي ملبادلة ا�ستثمارات معينة متاحة للبيع
• ربح حمقق مببلغ  442,548دينار كويتي ملبادلة ا�ستثمار معينة يف �شركات زميلة
 9خ�سائر انخفا�ض القيمة
2015

عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة من مديني متويل �إ�سالمي (�إي�ضاح )12
خ�سائر انخفا�ض القيمة من مدينني �آخرين (�إي�ضاح )17
(عك�س انخفا�ض القيمة) خ�سائر انخفا�ض القيمة من عقارات للمتاجرة
خم�ص�صات انتفت احلاجة �إليها
خ�سائر انخفا�ض القيمة من عقار ومعدات (�إي�ضاح )18
(عك�س انخفا�ض القيمة) خ�سائر انخفا�ض القيمة من ا�ستثمار يف �شركات زميلة (�إي�ضاح )15
خ�سائر انخفا�ض القيمة من ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )14

دينار كويتي

()261,096

2,870,817
()19,491
()218,328
588,007
()962,707

355,506
2,352,708

2014

دينار كويتي
)(3,966,934
1,910,935
7,453
)(101,453
-   
3,198,442
221
1,048,664

�إن عك�س خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ستثمار يف �شركات زميلة يتعلق بت�سوية ديون معاد هيكلتها تقوم مبوجبها املجموعة بتحويل ا�ستثمارها يف �شركة زميلة الى من�ش�أة ذات اغرا�ض خا�صة (اي�ضاح .)24
 10ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة بتق�سيم ربح ال�سنة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي :

الربح اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم (دينار كويتي)
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (�سهم)
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة (فل�س)

2015

2014

7,069,649
801,673,982
8.81

9,752,375
801,673,982
12.16
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 11النقد والنقد املعادل

2015

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل لدى م�ؤ�س�سات مالية
�أر�صدة لدى البنوك ونقد ح�سب بيان املركز املايل املجمع
ناق�ص ًا� :أر�صدة حمتجزة
النقد والنقد املعادل املدرج يف بيان التدفقات النقدية املجمع

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

19,404,734
9,235,503
28,640,237
)(15,949
28,624,288

22,083,423
7,097,829
29,181,252
)(15,597
29,165,655

متثل الودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية �أموال عالية ال�سيولة ذات فرتات ا�ستحقاق �أ�صلية �أقل من � 3أ�شهر �أو �أقل وحتمل متو�سط معدالت �أرباح فعلية بن�سبة � )%1 :2014( %1سنوي ًا.
 12مدينو متويل �إ�سالمي
 31دي�سمرب 2015

م�ساومة
دينار كويتي

�إجارة
دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

�إجمايل املدينني
ناق�ص ًا � :إيرادات م�ؤجلة

5,946,609
)(1,011,893
4,934,716

2,262,897
)(367,593
1,895,304

12,009,858
)(546,667
11,463,191

5,208,478
)(1,781,482
3,426,996

25,427,842
)(3,707,635
21,720,207

-    
4,934,716
4,934,716
-    

-    
1,895,304
1,895,304
-    

1,452,254
-    
1,452,254
10,010,937

248,431
1,940,096
2,188,527
1,238,469

1,700,685
8,770,116
10,470,801
11,249,406

�إجمايل مبلغ الت�سهيالت التمويلية املحددة ب�شكل منف�صل كمنخف�ضة القيمة

5,946,609

2,262,897

-    

5,208,478

13,417,984

 31دي�سمرب 2014

م�ساومة
دينار كويتي

�إجارة
دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

�إجمايل املدينني
ناق�ص ًا � :إيرادات م�ؤجلة

6,372,879
)(1,087,010
5,285,869

2,431,895
)(390,703
2,041,192

20,385,534
)(1,625,208
18,760,326

5,781,065
)(1,796,243
3,984,822

34,971,373
)(4,899,164
30,072,209

-    
5,285,869
5,285,869
-    
6,372,879

-    
2,041,192
2,041,192
-    
2,431,895

1,525,220
711
1,525,931
17,234,395
711

248,431
1,817,897
2,066,328
1,918,494
5,781,065

1,773,651
9,145,669
10,919,320
19,152,889
14,586,550

ناق�ص ًا  :خ�سائر انخفا�ض القيمة:
عام
حمدد

ناق�ص ًا  :خ�سائر انخفا�ض القيمة:
عام
حمدد
�إجمايل مبلغ الت�سهيالت التمويلية املحددة ب�شكل منف�صل كمنخف�ضة القيمة

�إن القيمة العادلة ملديني التمويل الإ�سالمي يف تاريخ التقارير املالية تعادل القيمة الدفرتية تقريب ًا ،با�ستثناء املخ�ص�ص العام الذي مت احت�سابه بناء على متطلبات بنـك الكويت املركـزي.
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 12متويل �إ�سالمي (تتمة)
�إن توزيع مديني التمويل الإ�سالمي ح�سب قطاعات الأعمال هو كما يلي:

الإن�شاء والعقارات
�أخرى
ُيدرج مدينو التمويل الإ�سالمي بال�صايف بعد خ�سائر انخفا�ض القيمة كما يلي:
عام

حمدد

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

10,010,937
1,238,469
11,249,406

17,234,395
1,918,494
19,152,889

املجموع

2015

2014

2015

2014

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يف  1يناير

1,773,651

1,824,720

9,145,669

13,660,813

10,919,320

15,485,533

املعكو�س خالل ال�سنة

()73,677

التحويالت
امل�شطوب
يف  31دي�سمرب

711
1,700,685

)(59,717
8,648
-    
1,773,651

()187,419
()711
()187,423
8,770,116

)(3,907,217
)(8,648
)(599,279
9,145,669

()261,096
()187,423
10,470,801

)(3,966,934
-   
)(599,279
10,919,320

 13عقارات للمتاجرة
مت ت�سجيل بع�ض العقارات التي تقع بالكويت وعمان ولبنان ،بقيمة دفرتية مببلغ  643,354دينار كويتي ( 617,930 :2014دينار كويتي ) با�سم �أمناء �أكدوا كتاب ًة �أن املجموعة هي املالك امل�ستفيد
حل�صة امللكية لهذه العقارات من خالل كتاب تنازل� .إن العقارات املوجودة يف عمان ولبنان لي�ست م�سجلة با�سم املجموعة ،حيث �إن املجموعة ال يوجد لها فروع �أو �شركات تابعة يف هذه الدول.
تت�ضمن العقارات للمتاجرة عقارات معاد حيازتها مببلغ  10,908,511دينار كويتي ( 10,461,920 :2014دينار كويتي) مدرجة بالقيمة العادلة ال�سوقية مقابل معامالت متويل عقاري مببلغ
 6,509,686دينار كويتي ( 5,746,120 :2014دينار كويتي) ومت ت�سجيل الفرق مببلغ  4,398,825دينار كويتي ( 4,715,800 :2014دينار كويتي) �ضمن مطلوبات �أخرى .
مت رهن بع�ض العقارات مببلغ  2,248,608دينار كويتي ( 1,877,750 :2014دينار كويتي) مقابل دائني متويل �إ�سالمي.
 14ا�ستثمارات متاحة للبيع

�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غري م�سعرة
�صناديق وحمافظ عقارية

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

329,903
1,710,656
2,812,821
4,853,380

2,011,032
4,306,010
3,118,609
9,435,651

مت �إدراج الأ�سهم غري امل�سعرة بالتكلفة ب�سبب الطبيعة التي ي�صعب التنب�ؤ بها لتدفقاتها النقدية يف امل�ستقبل وعدم توفر معلومات مالية للو�صول �إلى قيا�س موثوق به للقيمة العادلة.
قامت الإدارة ب�إجراء مراجعة لال�ستثمارات غري امل�سعرة املتاحة للبيع لتقييم �إذا ما كانت قد تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة وقامت بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة مببلغ  355,506دينار كويتي
( 221 :2014دينار كويتي ) (�إي�ضاح  )9يف بيان الدخل املجمع .ا�ستناد ًا �إلى احدث معلومات مالية ،ترى الإدارة �أنه ال توجد �ضرورة الحت�ساب انخفا�ض �إ�ضايف يف قيمة هذه اال�ستثمارات كما يف
 31دي�سمرب .2015
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 15ا�ستثمار يف �شركات زميلة
يتكون اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة للمجموعة من ال�شركات التالية:
ا�سم ال�شركة
�شركة �أبيار للتطوير العقاري �ش.م.ك.ع.
�شركة �صروح لال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة)
�صندوق مكا�سب العقاري
حمفظة مركز الأعمال اخلا�صة مبنتزه دبي اال�ستثماري
�شركة برج هاجر العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة م�شاعر القاب�ضة �ش.م.ك .ع.
�شركة عني الت�أمني التكافلي �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة رواحل القاب�ضة �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة �أبيار قطر للتطوير العقاري �ش.م.ك .مقفلة)*
�شركة اجلداف العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)
�أوتوالند �صن تك �أيه �أ�س
�شركة العاملية للجيب�سوم
�شركة العاملية للتعدين
�شركة العاملية للجيب�سوم بورد
�شركة عمان للخدمات اللوجي�ستية املتكاملة �ش.م.ع.م.
�شركة �أعيان للإجارة ذ.م.م.
�شركة القوة القاب�ضة
�شركة امل�سكر العقارية ذ.م.م** .

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
تركيا
عمان
عمان
عمان
عمان
قطر
الكويت
الكويت

الأن�شطة
العقارات
ا�ستثمار
�صندوق عقار
حمفظة عقارية
جممع �سكني
�شركة قاب�ضة
ت�أمني تكافلي
�شركة قاب�ضة
عقارات
عقارات
�سيارات
منتجات اجلب�س
منتجات التعدين
منتجات اجليب�سوم بورد
خدمات لوجي�ستية
�شركة �إجارة
�شركة قاب�ضة
عقارات

ح�صة امللكية الفعلية ()%
2015

2014

17.5%
16.1%
17.7%
18.2%
24.4%
33.4%
27.6%
15.0%
9.4%
21.2%
21.2%
9.6%
24.1%
33.0%
26.0%
-

17.5%
19.2%
15.9%
17.7%
18.2%
24.4%
40.0%
33.4%
27.6%
15.0%
27.3%
21.2%
21.2%
9.6%
24.1%
33.0%
26.0%
28.0%

* يف � 18سبتمرب  ،2014قرر م�ساهمو �شركة �أبيار قطر للتطوير العقاري �ش.م.ك( .مقفلة) («�أبيار قطر») ت�صفية �أبيار قطر ،وبالتايل ا�سرتدت املجموعة جزء من ا�ستثمارها يف ال�شركة الزميلة.
ولكن ،ا�ستمرت املجموعة يف ممار�سة الت�أثري امللمو�س على �شركة �أبيار قطر ،وعليه ظلت اال�ستثمار م�صنف ًا ك�شركة زميلة.
يت�ضمن اال�ستثمار يف �شركات زميلة �شهرة مببلغ  177,681دينار كويتي ( 177,681 :2014دينار كويتي).
2015

ح�صة يف موجودات ومطلوبات �شركات زميلة:
موجودات
مطلوبات
�صايف املوجودات
مطلوبات طارئة والتزامات

ح�صة يف �إيرادات ونتائج �شركات زميلة:
�إيرادات
نتائج

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

100,668,605
)(38,153,685
62,514,920
2,657,871

129,579,853
)(62,941,086
66,638,767
2,043,599

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

20,013,421
2,831,835

21,636,344
3,343,861

هناك ا�ستثمارات يف �شركات زميلة بقيمة دفرتية مببلغ  26,473,208دينار كويتي ( 25,549,531 :2014دينار كويتي) مدرجة وذات قيمة �سوقية مببلغ  10,166,168دينار كويتي (:2014
 13,198,729دينار كويتي).
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 15ا�ستثمار يف �شركات زميلة (تتمة)
متار�س املجموعة ت�أثريا ملمو�س ًا (على الرغم من �أن ن�سبة امللكية �أقل من � )%20شركة �أبيار للتطوير العقاري �ش.م.ك( .مقفلة) و�صندوق مكا�سب العقاري وحمفظة مركز دبي للأعمال و�شركة �صروح
لال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة) و�شركة العاملية للجيب�سوم بورد و�شركة برج هاجر العقارية �ش.م.ك( .مقفلة) و�شركة اجلداف العقارية �ش.م.ك (مقفلة) و �أوتوالند �صن تك �أيه �أ�س و �شركة العاملية
للجيب�سوم بورد من خالل التمثيل يف جمال�س �إدارة هذه ال�شركات وامل�ساهمة امل�شرتكة يف �أعمالها الرئي�سية.
خالل ال�سنة احلالية ،قامت املجموع بعك�س خ�سارة من انخفا�ض القيمة مدرجة �سابقا مببلغ  962,707دينار كويتي ( :2014قامت املجموعة بت�سجيل خ�سائر انخفا�ض قيمة مببلغ 3,198,442
دينار كويتي) (�إي�ضاح  )9من اال�ستثمار يف �شركات زميلة .مت ت�سجيل انخفا�ض القيمة على اال�ستثمار يف �شركات زميلة ا�ستناد ًا �إلى تقييم الإدارة للقيمة املمكن ا�سرتدادها لل�شركات الزميلة يف تاريخ
التقارير املالية.
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة لل�شركات الزميلة الهامة للمجموعة:
�شركة
�شركة عمان
�أبيار قطر
للخدمات
�شركة اجلداف
للتطوير
�شركة برج
�شركة �أبيار
2015
اللوجي�ستية
العقارية
العقاري
هاجر العقارية �شركة رواحل
�شركة م�شاعر
للتطوير
املتكاملة
�شركة
�ش.م.ك.
للنقل �ش.م.ك� .ش.م.ك.
�ش.م.ك.
القاب�ضة
العقاري
�ش.م.ع.م.
�أعيان قطر
(مقفلة)
)مقفلة)
(مقفلة)
(مقفلة)
�ش.م.ك .ع.
�ش.م.ك.ع.

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

املوجودات
املطلوبات
�صايف املوجودات

190,085,372
)(94,084,241
96,001,131

55,179,263
)(14,507,619
40,671,644

70,225,639
)(27,119,306
43,106,333

30,678,946
)(13,204,644
17,474,302

3,182,627
)(313,534
2,869,093

14,990,017
)(97,396
14,892,621

22,258,336
)(6,612,517
15,645,819

8,612,607
)(1,906,150
6,706,457

املطلوبات املحتملة
�صايف �إيرادات الت�شغيل
نتائج ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
القيمة الدفرتية

14,028,668
4,460,870
)(21,658
1,875,206
16,667,146

831,370
2,243,974
2,239,882
227,036
9,806,063

-    
4,300,836
2,257,601
-   
13,610,046

-    
2,042,607
1,107,387
428,020
6,380,410

-    
59,979
21,673
10,592
731,679

-    
2,855,153

-    
3,357,201
2,543,986
5,163,120

-    
1,415,005
393,757
3,292,547

�شركة �أبيار للتطوير
العقاري �ش.م.ك.ع.

�شركة م�شاعر
القاب�ضة �ش.م.ك.
ع.

�شركة برج هاجر
العقارية �ش.م.ك.
(مقفلة)

�شركة رواحل للنقل
�ش.م.ك( .مقفلة)

�شركة �أبيار
قطر للتطوير
العقاري
�ش.م.ك.
مقفلة)

�شركة اجلداف
العقارية �ش.م.ك.
(مقفلة)

�شركة
عيان قطر

�شركة عمان
للخدمات
اللوجي�ستية
املتكاملة
�ش.م.ع.م.

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

املوجودات
املطلوبات
�صايف املوجودات

190,346,220
)(96,231,457
94,114,763

57,730,123
)(19,961,496
37,768,627

73,032,390
)(29,939,658
43,092,735

32,128,950
)(15,683,667
16,445,283

7,150,355
)(4,234,814
2,915,541

14,990,017
)(97,396
14,892,621

19,942,728
)(7,240,769
12,701,959

8,999,710
)(2,900,234
6,099,476

املطلوبات املحتملة

2,753,821    

174,812

-    

-    

-    

-    

-    

-    

�صايف �إيرادات الت�شغيل
نتائج ال�سنة
�إيرادات (خ�سائر) �شاملة
�أخرى لل�سنة

4,235,864
722,268

1,528,920
)(6,173,984

7,043,652
3,489,072

3,621,288
1,407,280

4,544,376
4,398,958

508,250
)(27,214

2,608,452
1,928,216

2,002,234
1,920,401

2014

القيمة الدفرتية

3,448,668

)(136,599

16,339,508

9,210,023

-     

13,605,762

99,975

6,058,414

)(578

744,481

-    

2,855,153

-    

4,177,338

-    

3,162,560
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 16عقارات ا�ستثمارية

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

يف  1يناير
�إ�ضافات
م�ستبعدات
املتعلق ببيع �شركة تابعة
�أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )7
املحول من عقارات جتارية
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
يف  31دي�سمرب

102,043,148
16,311,420
)(2,059,545
)(3,737,850
2,542,882
-    
)(60,473
115,039,582

82,637,234
25,531,370
)(15,679,155
3,524,961
6,001,681
27,057
102,043,148

عقارات مطورة بالكامل
عقارات قيد التطوير

112,808,060
2,231,522
115,039,582

56,855,580
45,187,568
102,043,148

قامت املجموعة خالل ال�سنة ببيع عقارات ا�ستثمارية بقيمة دفرتية تبلغ  2,059,545دينار كويتي ( 15,679,155 :2014دينار كويتي) مما نتج عنه ربح من البيع مببلغ  1,200,071دينار كويتي
( 5,666,684 :2014دينار كويتي (�إي�ضاح .)7
مت رهن عقارات ا�ستثمارية بقيمة عادلة مببلغ  47,771,430دينار كويتي ( 47,376,212 :2014دينار كويتي) ك�ضمان لدائني متويل �إ�سالمي كما هو مبني يف (�إي�ضاح .)24
يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات ا�ستناد ًا �إلى تقييمني مت احل�صول عليهما من مقيمني م�ستقلني كما يف  31دي�سمرب � ،2015أيهما �أقل .يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إلى معاملة حديثة لعقارات
مماثلة من قبل مقيم م�ستقل ومتت �إعادة ت�صنيفها مبوجب امل�ستوى  2من قيا�سات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
ا�ستناد ًا �إلى الزيادة  /النق�ص بن�سبة  %5يف متو�سط الأ�سعار ال�سوقية (للمرت املربع) ،تزيد  /تنق�ص قيمة العقارات اال�ستثماري مببلغ  55دينار كويتي ( 32 :2014دينار كويتي) للمرت املربع وهو
ما ي�ؤثر على بيان الدخل املجمع ب�إجمايل مبلغ  5,751,978دينار كويتي ( 5,102,157 :2014دينار كويتي).
 17موجودات �أخرى

مدينو بيع عقارات
م�صروفات مدفوعة مقدماً
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )28
دفعة مقدم ًا �إلى موردين
مدينون جتاريون ومدينو �إجارة
م�ساهمات �إلى �شركات حتت الت�أ�سي�س
ب�ضاعة
مدينون �آخرون
ناق�ص ًا  :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

2015

دينار كويتي
2,550,000
1,238,468
1,906,017
1,935,079
17,164,884
6,611,890
1,176,196
9,923,834
42,506,368
)(15,510,602
26,995,766

900,000
1,516,334
994,625
1,251,497
15,966,809
4,311,467
1,766,709
9,836,338
36,543,779
)(12,757,997
23,785,782

متثل م�ساهمات ر�أ�س املال �إلى �شركات حتت الت�أ�سي�س امل�ساهمات التي متت من قبل املجموعة لت�أ�سي�س �شركات جديدة مل يتم ا�ستكمال الإجراءات القانونية لت�أ�سي�سها.
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 17موجودات �أخرى (تتمة)
يتم �إدراج املوجودات الأخرى بال�صايف بعد خ�سائر انخفا�ض القيمة كما يلي:
2015

يف  1يناير
املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )9
حيازة �شركة تابعة
امل�شطوب
يف  31دي�سمرب

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

12,757,997
2,870,817
-  
)(118,212
15,510,602

10,969,498
1,910,935
9,001
)(131,437
12,757,997

 18عقار ومعدات

�أرا�ضي
حقوق
االنتفاع
دينار كويتي

�أرا�ضي
م�ست�أجرة
دينار كويتي
التكلفة
يف  1يناير 2015
الإ�ضافات
املتعلق ببيع �شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
انخفا�ض القيمة خالل ال�سنة
املحول من �أعمال ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ
املحوالت
اال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2015
اال�ستهالك
يف  1يناير 2015
اال�ستهالك املحمل لل�سنة
املتعلق بيع �شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
املحوالت
املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2015
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2015

مباين
دينار كويتي

�أدوات
ومعدات
�أثاث
وتركيبات مكتبية
دينار كويتي دينار كويتي

�سيارات
دينار كويتي

�سيارات
ت�أجري
دينار كويتي

11,258,625

1,907,648

5,761,410

935,663

12,470,628

2,110,956

67,770,047

-    

-

-

)(32,964

)(106,478

-    

-    

-    

)(588,007

-    
-    

)(184,360

-    
-    

351,149

19,765

6,419

-    

-

394,906

19,579

32,358

-    
11,258,625

-

2,258,797

-

6,430,720

)(74,587

858,981

)(92,080

-    
-    

-

254,639

4,871

1,785,784

-

-

-    

15,581

-    

312,233

�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ
دينار كويتي
612,923

املجموع
دينار كويتي
102,827,900

23,818,109

161,568

26,688,353

28,058

259,668

9,392

338,883

-    

)(446,843

-    

)(76,073

-    

-    
-    

)-     (10,072,277

)(1,710) (22,128,373

)(139,442
)(588,007

)(10,148,350
)(22,481,110

13,517,786

2,190,814

59,647,174

335,330

96,498,227

-    

555,562

794,786

776,912

7,465,412

597,688

18,108,830

-    

28,299,190

-    

-    

-    

)(32,964

)(81,131

-    

-    

-    

)(114,095

-    

108,057

272,627

49,282

-    

-    

13,574

8,967

-    

-    

-    

-    

-    

-    

717,653
18,285

253,260
21,762

9,108,302
122,763

-    

10,509,181

-    

185,351

-    

)(1,621,217

-    

)(12,759

)(37,305

)(188,919
)(84,961

)(9,959,431

-    

663,619

1,080,987

789,438

8,082,914

598,830

15,894,272

-    

27,110,060

11,258,625

1,595,178

5,349,733

69,543

5,434,872

1,591,984

43,752,902

335,330

69,388,167

-    

-    

)(1,486,192

)(10,148,350
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 18عقار ومعدات (تتمة)

التكلفة
يف  1يناير 2014
الإ�ضافات
حيازة �شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�إعادة التقييم خالل ال�سنة
املحوالت
اال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2014
اال�ستهالك
يف  1يناير 2014
اال�ستهالك املحمل لل�سنة
حيازة �شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
املحوالت
املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2014
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2014

�أرا�ضي
م�ست�أجرة
دينار كويتي

�أرا�ضي
حقوق
مباين
االنتفاع
دينار كويتي دينار كويتي

12,122,429
-    
-    
-    
1,293,625
-    
)(2,157,429
11,258,625

1,020,000
-    
887,648
-    
-    
-    
-    
1,907,648

5,761,410

�أدوات
ومعدات
�أثاث
وتركيبات مكتبية
دينار كويتي دينار كويتي

�سيارات
دينار كويتي

5,409,703
8,945
342,762

897,216
12,186
38,575
5,274
)(17,588
935,663

10,957,167
740,622
837,858
13,972
)(78,991
12,470,628

1,460,041
1,052,034
143,739
36,907
)(256,577
)(325,188
2,110,956

�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ
دينار كويتي

�سيارات
ت�أجري
دينار كويتي

102,597 65,592,144
190,284 25,440,297
343,669
6,898
299,959
)- (6,024,218
)(30,525) (17,538,135
612,923 67,770,047

املجموع
دينار كويتي
97,561,297
27,444,368
2,594,251
363,010
1,293,625
)(6,280,795
)(20,147,856
102,827,900

-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

306,000
103,208
146,354
-    
-    
-    
555,562

443,011
254,444
97,331
794,786

670,727
87,475
35,640
3,944
)(20,874
776,912

5,987,396
943,834
578,859
8,207
)(52,884
7,465,412

551,491
281,990
116,673
9,008
)(174,344
)(187,130
597,688

17,723,611
9,952,397
-    
126,738
)(6,106,451
)(3,587,465
18,108,830

-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

25,682,236
11,623,348
974,857
147,897
)(6,280,795
)(3,848,353
28,299,190

11,258,625

1,352,086

4,966,624

158,751

5,005,216

1,513,268

49,661,217

612,923

74,528,710

فيما يلي احلد الأدنى مل�ستحقات الت�أجري امل�ستقبلية عن عقود الت�أجري الت�شغيلي لأ�سطول ال�سيارات:
2015

الإيرادات امل�ستحقة خالل �سنة
الإيرادات امل�ستحقة من �سنة �إلى خم�س �سنوات

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

10,641,221
4,951,157
15,592,378

12,163,053
5,694,390
17,857,443

متثل الأرا�ضي امل�ست�أجرة ب�صفة �أ�سا�سية الأرا�ضي امل�ست�أجرة التي مت ا�ستئجارها من حكومة الكويت .وتقدر القيمة الدفرتية للأر�ض امل�ست�أجرة مببلغ  11,258,625دينار كويتي ( 11,258,625 :2014دينار كويتي)
متثل حقوق االنتفاع احلقوق الأرا�ضي التي ح�صلت عليها املجموعة من حكومة دولة الكويت لأن�شطتها الإن�شائية .تدرج حقوق االنتفاع بالقيمة العادلة بال�صايف بعد الإطفاء و�أي انخفا�ض يف القيمة.

 19ال�شهرة
يتم توزيع �صايف القيمة الدفرتية لل�شهرة مببلغ  7,374,747دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  7,374,747 :2014( 2015دينار كويتي) على كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد املف�صح عنها �ضمن
معلومات القطاعات يف �إي�ضاح  .29مت حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لكل وحدة قطاع ا�ستناد ًا �إلى القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع �أو احت�ساب القيمة �أثناء اال�ستخدام ،وذلك با�ستخدام
تقديرات التدفقات النقدية.
يتم اختبار القيمة الدفرتية لل�شهرة لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة على �أ�سا�س �سنوي (�أو ب�صورة �أكرث تكرا ًرا من ذلك عند وجود دليل على �أن ال�شهرة قد تنخف�ض قيمتها) ،وذلك من خالل تقدير
القيمة املمكن ا�سرتدادها من وحدة �إنتاج النقد التي يتم توزيع هذه البنود �إليها با�ستخدام �أ�ساليب تقييم مثل عمليات احت�ساب القيمة �أثناء اال�ستخدام .ت�ستخدم ح�سابات القيمة �أثناء اال�ستخدام
تقديرات التدفقات النقدية قبل ال�ضرائب ا�ستناد ًا �إلى املوازنات املالية املعتمدة من قبل الإدارة على مدى فرتة � 5سنوات ومعدل النمو النهائي ذي �صلة .ويتم بعد ذلك خ�صم هذه التدفقات النقدية
للو�صول �إلى �صايف القيمة احلالية الذي �سوف يتم مقارنته بالقيمة الدفرتية� .إن معدل اخل�صم امل�ستخدم هو قبل ال�ضرائب ويعك�س املخاطر املحددة املتعلقة بوحدة �إنتاج النقد ذات ال�صلة .فيما يلي
املدخالت امل�ستخدم لتحديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شهرة با�ستخدام طريقة اليمة �أثناء اال�ستخدام:
 معدل اخل�صم يرتاوح بني ن�سبة  %8ون�سبة .%12 معدالت النمو ال�سنوي املرتاكم يف التدفقات النقدية قبل ال�ضرائب حتى ن�سبة .%10 معدل النمو االنتقايل يرتاوح بني  %2و.%3كما قامت املجموعة ب�إجراء حتليل احل�سا�سية من خالل تغيري هذه املدخالت امل�ستخدمة يف حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شهرة �إلى هام�ش حمتمل ب�صورة معقولة ،ومل ي�شري ذلك �إلى وجود ت�أثري ًا
جوهري ًا على بيان الدخل املجمع �أو بيان املركز املايل املجمع.
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 20ر�أ�س املال

�أ�سهم م�صرح بها بقيمة  100فل�س لكل �سهم
�أ�سهم م�صدرة ومدفوعة بالكامل نقد ًا بقيمة  100فل�س لكل �سهم

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

81,403,882
81,403,882

81,403,882
81,403,882

 21االحتياطيات
�أ) احتياطي قانوين
وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،ينبغي حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
�إلى ح�ساب االحتياطي القانوين .يجوز لل�شركة الأم �أن توقف مثل ذلك التحويل ال�سنوي عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي القانوين �إلى  %50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ
املطلوب لتوزيع �أرباح ال تزيد عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بت�أمني هذا احلد .وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مل يتم �إجراء �أية
حتويالت �إلى االحتياطيات حيث �إن اخل�سائر املتكبدة �سابق ًا مل يتم ا�سرتدادها بالكامل.
ب) احتياطي عام
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،ينبغي حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة �إلى االحتياطي
العام .يجوز لل�شركة الأم وقف التحويل ال�سنوي �إلى االحتياطي العام بقرار من اجلمعية العمومية العادية لل�شركة الأم ا�ستناد ًا القرتاح من قبل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم .خالل ال�سنة ،قرر
جمل�س �إدارة ال�شركة الأم حتويل مبلغ  7,069,649دينار كويتي �إلى االحتياطي العام.
 22احتياطي �إعادة التقييم
ميثل هذا االحتياطي زيادة التقييم عن تكلفة الأر�ض واملباين (امل�صنفة كعقار ومعدات) يف الكويت� .إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع حالي ًا على امل�ساهمني و�سوف يحول �إلى اخل�سائر املرتاكمة بها
عند البيع.
يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية ا�ستناد ًا �إلى تقييمني مت احل�صول عليهما من مقيمني م�ستقلني� ،أيهما �أقل .يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إلى معاملة حديثة لعقارات مماثلة من
قبل مقيم م�ستقل ومت ت�صنيفها حتت امل�ستوى  2من قيا�سات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
� 23أ�سهم خزينة

عدد �أ�سهم اخلزينة
الن�سبة من ر�أ�س املال
القيمة ال�سوقية -دينار كويتي
املتو�سط املوزون ل�سعر ال�سوق  -فل�س
كما يف  31دي�سمرب  ،2015مل يتم رهن �أ�سهم خزينة
 24دائنو متويل �إ�سالمي

متعلق بال�شركة الأم (�إي�ضاحي �أ و ب)
متعلق بال�شركات التابعة (�إي�ضاح ج)

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

12,364,842
1.5%
581,148
47

12,364,842
1.5%
778,985
63

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

162,393,478
22,812,458
185,205,936

178,727,800
22,834,311
201,562,111
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 24دائنو متويل �إ�سالمي (تتمة)
�أ) ت�ستحق ت�سوية ديون ال�شركة الأم املعاد هيكلتها مبوجب اتفاقية �إعادة الهيكلة املربمة بتاريخ  2يوليو  2012والتعديالت الالحقة لها كما يلي:

التاريخ
 28يناير 2016
 31مار�س 2016

املجموع

م�ستحق الدفع
بالدينار الكويتي

م�ستحق الدفع
بالدوالر الأمريكي
(معادله بالدينار
الكويتي)

م�ستحق الدفع
بالدرهم االماراتي
(معادله بالدينار
الكويتي)

املجموع
بالدينار الكويتي

18,321,328
104,492,117
122,813,445

5,366,863
28,482,544
33,849,407

669,389
3,673,275
4,342,664

24,357,580
136,647,936
161,005,516

كان اال�ستحقاق املبدئي ملبلغ  24مليون دينار كويتي يف  31مار�س  2015ومت اعادة هيكلته على �شرائح خالل ال�سنة �إلى تاريخ الحق يف  15يوليو  2015و  13اكتوبر  2015و  28يناير  .2016ال حق ًا
بعد تاريخ التقارير املالية ،ح�صلت ال�شركة الأم على موافقة الدائنني على ت�أجيل �سداد دائني متويل �إ�سالمي مببلغ  161مليون دينار كويتي حتى  30يونيو  .2016وخالل الفرتة املذكورة اعاله ،قامت
ال�شركة الأم بت�سوية كافة مدفوعات الأرباح (�أي تكاليف التمويل) املتعلقة بدائني التمويل الإ�سالمي.
عالوة على ذلك ،طلبت ال�شركة الأم خالل ال�سنة من الدائنني �إعادة جدولة كافة الديون املعاد هيكلتها �سابقا مببلغ  161مليون دينار كويتي على �أ�سا�س طويل املدى على مدى � 6سنوات وذلك بتقدمي
خطة �أعمال معدلة تت�ضمن تفا�صيل م�صادر التدفقات النقدية امل�ستقبلية .يف  3فرباير  ،2016ح�صلت ال�شركة الأم على موافقات من الدائنني متثل  %54.5من دائني التمويل الإ�سالمي� .إن ال�شركة
الأم ب�صدد التفاو�ض مع باقي الدائنني (�أي بن�سبة  %45.5من دائني التمويل الإ�سالمي) حول التدفقات النقدية املخطط لها التي مت تقدميها من قبل ال�شركة الأم.
�إن دائني التمويل الإ�سالمي مكفولة ب�ضمانات مبوجب اتفاقيات �إعادة الهيكلة يف �شكل عقارات ا�ستثمارية مببلغ  48مليون دينار كويتي ( 47 :2014مليون دينار كويتي) وا�ستثمار يف �شركة زميلة مببلغ
 37مليون دينار كويتي ( 35 :2014مليون دينار كويتي) و�أ�سهم بع�ض ال�شركات التابعة املجمعة.
ح�صلت ال�شركة الأم على موافقة االن�ضمام الى قانون اال�ستقرار املايل خالل �سنة  2013وفقا لبنود و�شروط الدين املعاد هيكلته �سابقا وخطة االعمال .وعلى الرغم من ا�ستناد ال�شركة الأم �إلى موافقة
الدائنني على خطة االعمال املعدلة والت�أجيل النهائي لكافة التزامات الدين ،ف�إن الإدارة على ثقة من الوفاء بكافة التزامات دينها وفق ًا للتعديل املقرتح حالي ًا يف خطة �إعادة الهيكلة.
ب) خالل ال�سنة ،ابرمت ال�شركة االم «اتفاقية بيع موجودات» مع الدائنني لتفعيل عملية مبادلة الدين باملوجودات .ويف اطار اتفاقية بيع املوجودات ،قامت ال�شركة االم بتحويل دين معاد هيكلته مببلغ
 16.7مليون دينار كويتي �إلى من�ش�أة ذات �أغرا�ض خا�صة قام الدائنون بت�أ�سي�سها.
�أخذ ًا يف االعتبار االلتزام املفرت�ض لل�شركة االم ل�سداد الدين املعاد هيكلته امل�شار اليه �أعاله ،قامت ال�شركة االم بتحويل ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمار يف �شركات زميلة تبلغ قيمتها الدفرتية 3
مليون دينار كويتي (اي�ضاح  )8و  7.7مليون دينار كويتي (اي�ضاح  )8على الرتتيب الى من�ش�أة ذات اغرا�ض خا�صة مقابل قيم املبادلة املتفق عليها مببلغ  5.8مليون دينار كويتي ومبلغ  8.1مليون دينار
كويتي على الرتتيب .مت حتويل املوجودات جلميع الدائنني� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،قامت ال�شركة الأم ببيع عقارات ا�ستثمارية بقيمة دفرتية مببلغ  1.6مليون دينار كويتي لقاء مقابل مببلغ  2.8مليون دينار
كويتي ومت ا�ستخدام املتح�صالت كجزء من ت�سوية الدين املعاد هيكلته (�إي�ضاح .)16
ت) �إن دائني التمويل الإ�سالمي اخلا�صة بال�شركات التابعة للمجموعة مكفولة ب�ضمانات يف �شكل موجودات حمافظ متويل عقاري مببلغ  10.9مليون دينار كويتي ( 4.5 :2014مليون دينار كويتي)
وعقارات ا�ستثمارية مببلغ  31.9مليون دينار كويتي ( 26.3 :2014مليون دينار كويتي) ،بع�ض العقارات للمتاجرة مببلغ  2.3مليون دينار كويتي ( 1.9 :2014مليون دينار كويتي) ،عقار واالت ومعدات
مببلغ  2.6مليون دينار كويتي ( 2.5 :2014مليون دينار كويتي) وودائع مببلغ  1.0مليون دينار كويتي ( 0.5 :2014مليون دينار كويتي) وا�ستثمارات املجموعة يف ا�سهم يف �شركة تابعة مملوكة بالكامل.
يحمل دائنو التمويل الإ�سالمي معدل ربح فعلي بن�سبة � )%4 :2014( %4سنوي ًا.
 25مطلوبات �أخرى

دائنون جتاريون
دائنو عقارات
دفعات مقدم ًا من عمالء
�إجازات موظفني ومكاف�أة نهاية خدمة
توزيعات �أرباح نقدية غري مدفوعة
مبالغ م�ستحقة �إلى �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )28
دائنون �آخرون وم�صروفات م�ستحقة
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2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

8,343,007
10,619,688
8,166,633
3,641,647
167,248
16,766
11,686,877
42,641,866

6,907,533
9,916,235
6,519,824
3,464,689
65,302
-    
9,736,755
36,610,338
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 26مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س �إدارة واجلمعية العمومية ال�سنوية
مل يقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم �أ�سهم منحة وال توزيعات �أرباح نقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  :2014( 2015ال �شيء).
تخ�ضع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  85,000دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015ملوافقة اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة الأم.
خالل اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقدة يف � 6أبريل  ،2015اعتمد م�ساهمو ال�شركة الأم البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014ومت اعتماد اقرتاح جمل�س الإدارة
بعدم توزيع توزيعات �أرباح على امل�ساهمني.
 27التزامات ومطلوبات طارئة
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق ب�إنفاق ر�أ�سمايل م�ستقبلي مببلغ  6,997,768دينار كويتي ( 7,553,346 :2014دينار كويتي) تتعلق ب�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ.
يف  31دي�سمرب � ،2015أعطت بنوك املجموعة كفاالت بنكية مببلغ  1,051,633دينار كويتي ( 774,382 :2014دينار كويتي) ،ولي�س من املتوقع �أن تن�ش�أ عنها �أي مطلوبات جوهرية.
 28معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع بع�ض الأطراف ذات عالقة (م�ساهمني رئي�سيني و�إداريني وتنفيذيني يف ال�شركة الأم و�أقربائهم من �أفراد عائالتهم ومع �شركات ميلكون فيها ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو
ي�ستطيعون فر�ض ت�أثري كبري عليها) دخلت فيها املجموعة �ضمن ال�سياق الطبيعي لأعمالها .يتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
�إن املعامالت الهامة التي متت مع �أطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع هي كما يلي :

�إيرادات مرابحة وتوزيعات �أرباح
تكاليف متويل
�أتعاب ا�ست�شارية وا�ست�شارات و�أتعاب �أخرى

�شركات
زميلة
دينار كويتي

م�ساهمون
رئي�سيون
دينار كويتي

�أطراف ذات
عالقة �أخرى
دينار كويتي

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

-   
45,582
150,851

55,589
4,266,760
-   

-

55,589
4,312,342
150,851

120,351
4,712,116
181,011

�إن الأر�صدة الهامة لدى �أطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع هي كما يلي:

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
دائنو متويل �إ�سالمي
مبالغ م�ستحقة �إلى �أطراف ذات عالقة
قرو�ض �إلى موظفي الإدارة العليا

املجموع

املجموع

املجموع

�شركات
زميلة
دينار كويتي

م�ساهمون
رئي�سيون
دينار كويتي

�أطراف ذات
عالقة �أخرى
دينار كويتي

2015

دينار كويتي

-    
1,906,017
1,167,374
16,766
-    

7,567,149
-    
95,754,754
-    
-    

-    
-    
-    
-    
37,000

7,567,149
1,906,017
96,922,128
16,766
37,000

2014

املجموع

2014

دينار كويتي

12,181,341
994,695
108,373,352
-    
39,500

�إن املبالغ امل�ستحقة �إلى  /امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة ال حتمل �أرباح وت�ستحق ال�سداد  /القب�ض عند الطلب.
مدفوعات الإدارة العليا :

رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
الإجمايل

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

1,284,542
154,165
1,438,707

1,470,788
114,490
1,585,278
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 29معلومات القطاعات
لأغرا�ض الإدارة ،تنق�سم املجموعة �إلى �أربعة قطاعات رئي�سية للأعمال وترتكز معظم �أن�شطة وخدمات املجموعة �ضمن هذه القطاعات كما يلي:
• التمويل الإ�سالمي :تقدمي �سل�سلة من املنتجات الإ�سالمية �إلى العمالء ال�شركات والأفراد.
• عقود الت�أجري الت�شغيلي :ت�أجري ال�سيارات واملعدات �إلى العمالء ال�شركات والأفراد.
• العقارات و�إدارة الأ�صول� :شراء وبيع واال�ستثمار يف العقارات و�إدارة الأموال واملحافظ.
• �إدارة اال�ستثمارات اخلا�صة :ا�ستثمار �أموال ال�شركة يف �أوراق مالية وتقدمي التمويل للعمالء من ال�شركات والأفراد و�إدارة متطلبات ال�سيولة للمجموعة.

متويل
�إ�سالمي

ت�أجري
ت�شغيلي

عقارات
و�إدارة �أ�صول

�إدارة اال�ستثمارات
اخلا�صة

�أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يف  31دي�سمرب 2015

املوجودات

1,238,469

87,085,249

55,850,028

194,525,877

13,410,715

325,110,338

املطلوبات

4,365,586

72,204,387

26,809,698

115,023,658

9,444,473

227,847,802

ال�شهرة
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

-

945,874

-

6,428,873

-

7,374,747

الإيرادات

69,276

23,355,652

4,738,641

18,704,540

-

46,868,109

ربح (خ�سارة) ال�سنة

769,307

1,779,628

1,958,457

6,043,472

)(671,371

9,879,493

اال�ستهالك

-

9,427,076

10,666

1,071,439

-

10,509,181

خ�سائر (عك�س) انخفا�ض القيمة)

1,150,126

)(903,028

)(1,132,010

)(1,467,796

-

)(2,352,708

ح�صة يف نتائج �شركات زميلة

-

1,108,353

-

1,723,482

-

2,831,835

�أخرى
�إنفاق ر�أ�سمايل

-

23,818,109

-

-

2,870,244

26,688,353

ا�ستثمار يف �شركات زميلة

-

10,926,710

-

51,765,891

-

62,692,601
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 29معلومات القطاعات (تتمة)

متويل
�إ�سالمي

ت�أجري
ت�شغيلي

دينار كويتي

دينار كويتي

عقارات
و�إدارة �أ�صول
دينار كويتي

�إدارة اال�ستثمارات
اخلا�صة
دينار كويتي

دينار كويتي

املوجودات
املطلوبات
ال�شهرة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

1,918,494
4,364,909
-

87,358,386
70,104,184
945,874

55,347,111
36,191,292
-

199,455,419
118,680,107
6,428,873

11,076,512
8,831,957
-

355,155,922
238,172,449
7,374,747

الإيرادات
ربح (خ�سارة) ال�سنة
اال�ستهالك

607,582
3,043,199
-

25,666,746
3,333,947
)(10,523,630

8,168,849
6,260,117
-

16,508,600
1,322,140
)(1,099,718

)(1,048,482
-

50,951,777
12,910,921
)(11,623,348

عك�س (خ�سائر انخفا�ض القيمة)

2,944,511

)(361,190

)(865,502

)(2,766,483

ح�صة يف نتائج �شركات زميلة

-

�أخرى
�إنفاق ر�أ�سمايل

-

ا�ستثمار يف �شركات زميلة

-

يف  31دي�سمرب 2014

1,004,699

25,440,297
10,223,753

-

-

2,339,162
56,592,695

�أخرى

املجموع
دينار كويتي

-

2,004,071
-

)(1,048,664
3,343,861

27,444,368
66,816,448

�إن معظم موجودات املجموعة وعملياتها تقع يف الكويت.
� 30إدارة املخاطر
ً
ً
متثل املخاطر جزء ًا رئي�سيا يف �أن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفقا لقيود املخاطر وال�ضوابط الأخرى� .إن هذه الطريقة يف �إدارة املخاطر ذات
�أهمية كبرية ال�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�سئولية التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات املنوطة به .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سيولة
وخماطر ال�سوق .تنق�سم خماطر ال�سوق �إلى خماطر �أ�سعار الفائدة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار الأ�سهم .كما تتعر�ض املجموعة للمخاطر الت�شغيلية .ال ت�شتمل العملية امل�ستقلة ملراقبة
املخاطر على خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�صناعة .يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية التخطيط اال�سرتاتيجي اخلا�صة باملجموعة.
ي�ضطلع جمل�س �إدارة ال�شركة الأم مب�س�ؤولية املنهج العام لإدارة املخاطر واعتماد ا�سرتاتيجيات ومبادئ �إدارة املخاطر.
 30.1خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي خماطر عدم متكن �أحد �أطراف �أداة مالية يف الوفاء بالتزامه مما يت�سبب يف تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .يتم مراقبة �سيا�سة االئتمان والتعر�ض ملخاطر االئتمان
للمجموعة ب�صورة م�ستمرة.
تطبق املجموعة �سيا�سات و�إجراءات للحد من حجم خماطر االئتمان لأي طرف مقابل .تت�ضمن هذه الإجراءات عدم تركز خماطر االئتمان.
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� 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.1خماطر االئتمان (تتمة)

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
�إن �سيا�سة املجموعة هي الدخول يف ترتيبات متويل �إ�سالمي مع الأطراف ذات عالقة املعروفة وذات املالءة املالية فقط� .إن احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر ميثل �إجمايل املبلغ كما هو مبني يف الإي�ضاح
 .13بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراقبة الأر�صدة املدينة الأخرى ب�صورة م�ستمرة.
فيما يتعلق باملخاطر االئتمانية الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى للمجموعة والتي تتكون من الأر�صدة لدى البنوك وبع�ض فئات املوجودات الأخرى ،ف�إن انك�شاف املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج من
عجز الطرف املقابل وبحيث تعادل �أق�صى درجة التعر�ض ملخاطر االئتمان القيمة الدفرتية لهذه الأدوات .عند ت�سجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة ،ف�إن ذلك ميثل احلد الأق�صى احلايل لالنك�شاف
ملخاطر االئتمان ولي�س احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان التي ميكن �أن تنتج يف امل�ستقبل نتيجة التغريات يف القيمة.
تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
ين�ش�أ الرتكز عندما ي�شرتك عدد من الأطراف املقابلة يف �أن�شطة مت�شابهة � ،أو يف �أن�شطة يف املنطقة اجلغرافية نف�سها� ،أو عندما يكون لهم �سمات اقت�صادية متماثلة مما قد يجعل عندهم اال�ستعداد
ملواجهة التزامات تعاقدية تت�أثر ب�شكل مماثل بالتغريات يف الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى .ي�شري الرتكز �إلى احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة نحو التطورات التي ت�ؤثر على
قطاع �أعمال بذاته �أو على منطقة جغرافية معينة.
�إن احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ب�أي عميل �أو طرف مقابل كما يف  31دي�سمرب  2015يبلغ  3,315,200دينار كويتي ( 3,315,200 :2014دينار كويتي) قبل احت�ساب
ال�ضمانات �أو التعزيزات االئتمانية الأخرى.
�إن �أر�صدة التمويل الإ�سالمي املدينة ممنوحة �إلى العمالء املوجودين بدولة الكويت.
�إن توزيع املوجودات ح�سب قطاع الأعمال هو كما يلي:
2015

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�إن�شاءات وعقارات
ا�ستهالكية
�أخرى

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

29,225,472
223,825,619
45,344,886
53,714,361
352,110,338

31,338,255
208,937,403
51,174,485
63,705,779
355,155,922

ال�ضمانات والتعزيزات االئتمانية الأخرى
�إن �أر�صدة التمويل الإ�سالمي املدينة مكفولة ب�ضمانات مقابل املوجودات املرتبطة بها كالعقارات والأوراق املالية وال�سيارات .من املمكن طلب �ضمانات �إ�ضافية.
ت�ستطيع املجموعة بيع ال�ضمان يف حالة عجز املتمول ،وذلك وفق ًا لالتفاقيات املربمة مع املتمولني .تلتزم املجموعة برد ال�ضمان عند �سداد الأر�صدة املدينة.

اجلدارة االئتمانية ح�سب فئة املوجودات املالية
ال ت�ستخدم املجموعة نظام الت�صنيف االئتماين الداخلي وال الت�صنيف االئتماين اخلارجي لإدارة اجلدارة االئتمانية ملديني التمويل الإ�سالمي.
تدير املجموعة اجلدارة االئتمانية عن طريق الت�أكد من توفر ال�ضمانات الكافية جلميع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة والتي تقوم الإدارة مبراجعتها ب�صورة منتظمة.
ت�سعى املجموعة لتجنب الرتكزات غري ال�ضرورية للمخاطر مع العمالء من الأفراد �أو جمموعات العمالء من خالل تنويع �أن�شطة التمويل واال�ستثمار .يلخ�ص اجلدول �أدناه اجلدارة االئتمانية ملديني
التمويل الإ�سالمي.
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 30.1خماطر االئتمان (تتمة)

اجلدارة االئتمانية ح�سب فئة املوجودات املالية (تتمة)
غري مت�أخرة �أو
منخف�ضة القيمة

مت�أخرة �أو
منخف�ضة القيمة

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

4,433,248
4,433,248

5,577,689
1,238,469
6,816,158

10,010,937
1,238,469
11,249,406

غري مت�أخرة �أو منخف�ضة
القيمة

مت�أخرة �أو منخف�ضة
القيمة

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

13,680,261
-    
13,680,261

3,554,134
1,918,494
5,472,628

17,234,395
1,918,494
19,152,889

2015

مدينو متويل �إ�سالمي:
عقارات
تورق

2014

مدينو متويل �إ�سالمي:
عقارات
تورق

2015

2014

2015

2014

حتليل تقادم الت�سهيالت التمويلية مت�أخرة الدفع ولكن لي�ست منخف�ضة القيمة

مدينو متويل �إ�سالمي:
عقارات

�أقل من  30يوماً

� 31إلى  60يوماً

� 61إلى  90يوماً

املجموع

2015

2015

2015

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

5,577,689
5,577,689

-    
-    

-    
-    

5,577,689
5,577,689

�أقل من  30يوم ًا

� 31إلى  60يوم ًا

� 61إلى  90يوم ًا

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

3,140,563
3,140,563

41,721
41,721

371,850
371,850

3,554,134
3,554,134

2014

مدينو متويل �إ�سالمي:
عقارات

2014

2014

2014

راجع الإي�ضاح  12للح�صول على معلومات تف�صيلية فيما يتعلق بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة من �أر�صدة التمويل الإ�سالمي املدينة.
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� 30إدارة املخاطر (تتمة)
30.2

خماطر ال�سيولة

�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�صايف احتياجاتها التمويلية .تنتج خماطر ال�سيولة عن التقلبات يف ال�سوق �أو تدين درجة االئتمان مما قد يت�سبب يف
ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل على الفور .وللوقاية من هذه املخاطر  ،قامت �إدارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات مع �أخذ ال�سيولة يف االعتبار واالحتفاظ بر�صيد كاف للنقد والنقد
املعادل والأوراق املالية القابلة للتداول� .إال �أنه ب�سبب ال�سيولة العاملية والإقليمية واملحلية وتراجع االئتمان ،واجهت املجموعة �صعوبات جوهرية يف ال�سيولة.

حتليل املوجودات واملطلوبات املالية ح�سب فرتات اال�ستحقاق التعاقدية املتبقية
يتم مراقبة قائمة اال�ستحقاق من قبل الإدارة للت�أكد من االحتفاظ بال�سيولة الكافية .ت�ستند قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف نهاية ال�سنة �إلى ترتيبات ال�سداد التعاقدية با�ستثناء اال�ستثمارات
املتاحة للبيع والعقارات للمتاجرة والعقارات اال�ستثمارية واال�ستثمار يف �شركات زميلة التي ت�ستند �إلى تقدير الإدارة لتواريخ التخارج املحددة.
�إن قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب  2015هي كما يلي :

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مدينو متويل �إ�سالمي
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات �أخرى
عقار ومعدات
ال�شهرة
جمموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف
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6

3

خالل
� 3أ�شهر
دينار كويتي

� 3إلى
�أ�شهر
دينار كويتي

� 6إلى 12

�شهراً
دينار كويتي

من � 1إلى
�سنوات
دينار كويتي

بعد
� 3سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

26,780,840
6,436,505
11,033,587
-  
-  
1,090,500
8,493,328
7,005,146
-  
60,839,906

1,000,000
1,383,643
-  
-  
-  
2,104,458
6,153,228
4,982,516
-  
15,623,845

843,448
591,625
14,842,865
123,065
-  
5,650,000
5,246,255
13,747,102
-  
41,044,360

15,949
2,837,633
-  
4,233,044
20,395,329
17,751,574
3,575,774
18,709,623
-  
67,518,926

-  
-  
-  
497,271
42,297,272
88,443,050
3,527,181
24,943,780
7,374,747
167,083,301

28,640,237
11,249,406
25,876,452
4,853,380
62,692,601
115,039,582
26,995,766
69,388,167
7,374,747
352,110,338

163,820,287
4,899,464
168,719,751
)(107,879,845

1,165,107
5,478,914
6,644,021
8,979,824

10,152,188
18,391,557
28,543,745
12,500,615

9,731,076
11,027,847
20,758,923
46,760,003

337,278
2,844,084
3,181,362
163,901,939

185,205,936
42,641,866
227,847,802
124,262,536
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30.2

خماطر ال�سيولة

�إن قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب  2014هي كما يلي:

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مدينو متويل �إ�سالمي
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات �أخرى
عقار ومعدات
ال�شهرة
جمموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

من � 1إلى 3

خالل � 3أ�شهر

� 3إلى � 6أ�شهر

� 6إلى � 12شهر ًا

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

28,737,207
3,872,153
3,355,727
7,487,574
3,047,250
10,408,504
4,160,978
-

4,966,311
2,869,899
5,564,715
5,079,533
-

428,448
6,730,830
22,837,295
123,065
5,823,821
7,680,039
-

15,597
1,701,831
5,229,254
20,396,833
20,325,119
336,652
50,375,332
-

61,069,393

18,480,458

43,623,498

98,380,618

133,601,955

44,621,852
6,918,411
51,540,263
9,529,130

1,512,741
4,448,708
5,961,449
12,519,009

7,705,691
21,624,060
29,329,751
14,293,747

146,021,827
1,477,715
147,499,542
)(49,118,924

1,700,000
2,141,444
3,841,444
129,760,511

�سنوات
دينار كويتي

بعد � 3سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

1,881,764
727,605
38,932,041
75,800,880
1,652,090
7,232,828
7,374,747

29,181,252
19,152,889
22,837,295
9,435,651
66,816,448
102,043,148
23,785,782
74,528,710
7,374,747
355,155,922
201,562,111
36,610,338
238,172,449
116,983,473

يبني اجلدول التايل انتهاء ال�صالحية التعاقدية ح�سب تاريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة ا�ستناد ًا �إلى دفعات ال�سدادالتعاقدية غري املخ�صومة:
� 3إلى 12

�أقل من
� 3أ�شهر
دينار كويتي

�شهراً
دينار كويتي

� 1إلى � 5سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى

164,288,430
4,899,464
169,187,894

11,953,956
23,870,471
35,824,427

10,279,701
13,871,931
24,151,632

186,522,087
42,641,866
229,163,953

دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى

46,355,325
6,918,411
53,273,736

9,288,249
26,072,768
35,361,017

147,576,371
3,619,159
151,195,530

203,219,945
36,610,338
239,830,283

2015

2014
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 30.2خماطر ال�سيولة
�إن قوائم انتهاء ال�صالحية التعاقدية املبينة يف اجلدول �أعاله لدائني التمويل الإ�سالمي مدرجة �ضمن تكاليف التمويل امل�ستحقة من قبل ال�شركة الأم على دائني التمويل الإ�سالمي املعاد هيكلتها
لغاية تاريخ انتهاء �صالحية االتفاقية احلالية يف  28يناير .2016
يبني اجلدول التايل انتهاء ال�صالحية التعاقدية ح�سب تاريخ ا�ستحقاق املطلوبات الطارئة وااللتزامات اخلا�صة باملجموعة:

2015
مطلوبات طارئة
التزامات
2014
مطلوبات طارئة
التزامات

� 1إلى 5

�أقل من
� 3أ�شهر
دينار كويتي

� 3إلى � 12شهراً
دينار كويتي

�سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

30,765
3,560,000
3,590,765

598,922
2,642,608
3,241,530

421,946
795,159
1,217,105

1,051,633
6,997,767
8,049,400

61,723
1,285,053
1,346,776

647,158
3,807,535
4,454,693

65,501
2,460,758
2,526,259

774,382
7,553,346
8,327,728

تتوقع املجموعة �أنه لن يتم �سحب كافة املطلوبات الطارئة �أو االلتزامات قبل انتهاء �صالحية االلتزامات.
 30.3خماطر ال�سوق
ً
�إن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة املوجودات نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق .تدار خماطر ال�سوق على �أ�سا�س توزيع املوجودات ب�صورة حمددة م�سبقا على فئات متعددة للموجودات ،والتقييم
امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته ،وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�صرية الأجل يف القيمة العادلة.

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة �أ�سعار الأ�سهم امل�ستقلة .تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم غري التجارية من
حمفظة ا�ستثمارات املجموعة� .إن التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم لي�س جوهري ًا حيث �إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع تتكون ب�صورة �أ�سا�سية من الأوراق املالية غري امل�سعرة وال�صناديق.

خماطر �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت الفائدة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .ترى املجموعة �أنها ال تتعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة
حيث �إن �أدواتها املالية الإ�سالمية ذات معدالت ثابتة.

خماطر العمالت الأجنبية

تدار خماطر العمالت الأجنبية من قبل �إدارة اخلزينة بال�شركة الأم ا�ستناد ًا �إلى احلدود التي ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة الأم والتقييم امل�ستمر ملراكز املجموعة املفتوحة واحلركات احلالية واملتوقعة
يف �أ�سعار ال�صرف .ترى الإدارة �أن خماطر تكبد خ�سائر كبرية نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف ال تزيد عن احلد الأدنى ،ولذلك ال تغطي املجموعة انك�شافات خماطر العمالت الأجنبية.

لدى املجموعة �صايف التعر�ض ملطلوبات بالدوالر الأمريكي مبا يعادل مبلغ  34,046,342دينار كويتي يف  31دي�سمرب  36,570,219 :2014( 2015دينار كويتي).
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 30.3خماطر ال�سوق (تتمة)

خماطر العمالت الأجنبية (تتمة)

يو�ضح اجلدول التايل الت�أثري على اخل�سائر (نتيجة التغري يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية) ،ب�سبب التغري يف �أ�سعار العمالت ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:
2015

العملة
الدوالر الأمريكي

2014

التغيري يف �أ�سعار العمالت
%

الت�أثري على
الأرباح
دينار كويتي

التغري يف �سعر العمالت
%

الت�أثري على
الأرباح
دينار كويتي

+1

)(340,463

+1

)(365,702

خماطر الت�شغيل

�إن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة من تعطل الأنظمة �أو ب�سبب اخلط�أ الب�شري �أو الغ�ش �أو الأحداث اخلارجية .عندما تتوقف �أدوات الرقابة عن العمل ميكن للمخاطر الت�شغيلية �أن ت�ؤدي
�إلى �أ�ضرار خا�صة بال�سمعة ويكون لذلك �أثار قانونية �أو ت�شريعية �أو ت�ؤدي �إلى اخل�سارة املالية .ال ميكن للمجموعة �أن تتوقع جتنب جميع املخاطر الت�شغيلية و لكن من خالل �إطار الرقابة ومن خالل
املتابعة واال�ستجابة للمخاطر املحتملة ،ت�ستطيع املجموعة �أن تدير هذه املخاطر .تت�ضمن �أدوات الرقابة ف�صل الواجبات ب�صورة فعالة وو�ضع �إجراءات للدخول على الأنظمة والتفوي�ض واملطابقة وتدريب
العاملني وعمليات التقييم.
� 31إدارة ر�أ�س املال
�إن هدف املجموعة الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س املال هو �ضمان املحافظة على معدالت ر�أ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق �أعلى قيمة يح�صل عليها امل�ساهم.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال و�إجراء تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملركز املايل للمجموعة .مل يتم �إجراء �أي تغريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات خالل
ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2015و  31دي�سمرب .2014
تدير املجموعة ر�أ�س املال با�ستخدام معدل التمويل وهو �صايف الدين مق�سوم على �إجمايل ر�أ�س املال زائد ًا �صايف الدين .تُدرج املجموعة دائني التمويل الإ�سالمي واملطلوبات الأخرى ناق�ص ًا النقد
والأر�صدة لدى البنوك �ضمن �صايف الدين .يت�ضمن ر�أ�س املال حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم.
2015

2014

دينار الكويتي

دينار الكويتي

دائنو متويل �إ�سالمي
مطلوبات �أخرى
ناق�ص ًا :النقد والأر�صدة لدى البنوك
�صايف الدين

185,205,936
42,641,866
)(28,640,237
199,207,565

201,562,111
36,610,338
)(29,181,252
208,991,197

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال و�صايف الدين
معدل االقرا�ض

77,918,806
277,126,371
72%

70,244,752
279,235,949
75%
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 32القيمة العادلة للأدوات املالية
حتديد القيمة العادلة واجلدول الهرمي للقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ح�سب م�ستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

2015

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

دينار0كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�إجمايل
القيمة العادلة
دينار كويتي

موجودات مالية متاحة للبيع:
ا�ستثمارات يف �أ�سهم م�سعرة

329,903

-    

-    

329,903

�صناديق وحمافظ عقارية

-    

2,307,887

-    

2,307,887

329,903

2,307,887

-    

2,637,790

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�إجمايل
القيمة العادلة
دينار كويتي

2014

موجودات مالية متاحة للبيع:
ا�ستثمارات يف �أ�سهم م�سعرة

2,011,032

-   

-   

2,011,032

�صناديق وحمافظ عقارية

-   

2,613,674

-   

2,613,674

2,011,032

2,613,674

-   

4,624,706

مل يتم �إجراء �أية حتويالت بني م�ستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية االخرى ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ التقارير املالية.

60

