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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

بداي���ة .. يطيب لي باألصالة عن نفس���ي وباإلنابة عن إخواني أعضاء مجل���س اإلدارة أن نرحب بكم أجمل ترحيب 
يف إجتماع اجلمعية العمومية العادية والغير عادية للش���ركة وأس���تعرض معكم التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية 

يف 2015/12/31م.

لقد حرص مجلس اإلدارة وجميع العاملني يف الش���ركة على اإلرتقاء بأداء ش���ركتكم عبر تفعيل األنشطة التشغيلية 
وحتقيق أفضل أداء ، وذلك عبر تنفيذ إستراتيجية الشركة ، لقد كان عام 2015 عام إستثنائي وغير عادي من عمر 
الش���ركة ، فقد مت وضع إس���تراتيجيات جديدة وخطط للس���نوات القادمة والهادفة لتحقيق ريادة الشركة يف السوق 
العقاري اإلس���تثماري ومت الدخول يف أس���واق جديدة كاململكة املتحدة ونظرا لتقلبات الظروف اإلقتصادية بأوروبا 
عموما فقد اس���تدعى إدارة الش���ركة إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة باتباع إستراتيجية تتناسب مع متطلبات املرحلة 
وتق���وم بالتركيز بش���كل أساس���ي على مب���دأ التحفظ وقياس املخاط���ر وذلك لتحقيق أقصى درج���ات النمو املمكنة 
واحملافظ���ة عل���ى تنويع مص���ادر اإليرادات ، وقد قام مجلس ادارة الش���ركة بالتوصية بتخفيض رأس مال الش���ركة 
لعشرة ماليني دينار مع اإلحتفاظ بالعقارات اإلستثمارية ذات العائد اجليد لتعظيم نسبة العائد على رأس املال .

وقد كان واضحا أن تنفيذ وإتباع إستراتيجية التحفظ وقياس املخاطر إنعكست على النتائج املالية السنوية يف ظل 
التداعيات السابقة حيث بلغت خسارة الشركة ) 327,994 د.ك. ( عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2015 

مقارنة بصاف�ي ربح 1,467,278 د.ك. عن العام 2014 وبخسارة للسهم تبلغ ) 1.64 فلس كويتي ( تقريبا .

وستس���تمر إدارة ش���ركة املس���اكن الدولية للتطوير العقاري يف تطوير املش���اريع العقارية ذات اجلدوى العالية لتعود 
بالفائدة على مساهميها. 

وختام���اً .. يس���رني أن أتق���دم بجزيل الش���كر إلى الس���ادة املس���اهمني الكرام عل���ى الثقة التي أولوه���ا إلى مجلس 
اإلدارة ومايوفرونه من دعم مس���تمر، وبدورنا جندد العهد لهم جميعا على مواصلة اجلهد لتحقيق أهداف الش���ركة 

الطموحة وأفضل النتائج للسنوات القادمة.

عادل عبد العزيز املخيزمي

رئي�ش جمل�ش الإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



8
2016 التقـريــر السنـوي

 المقدمة
تأسس���ت ش���ركة املساكن الدولية للتطوير العقاري عام 1998 ، وهي ش���ركة كويتية مساهمة عامة ، تقوم بإستثمار 
الفرص املتاحة يف أنشطة الشركة التي تتمثل بشراء العقارات واألراضي لتطويرها والقيام بالبيع أو التأجير ، ومن 

أهم مشاريع شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري .

نبذة عن الشركة
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Location

Site Location

Location

Site Location

 أوال : مشروع لندن
إنطالقا من مبدأ تنويع اإلستثمارات جغرافيا قامت الشركة بإمتالك أصول يف اململكة املتحدة يف كل من :

)1( بناية مبنطقة كينرتون :

مازال مرحلة إصدار وإعتماد التراخيص مستمرة للبناية متهيدا إلعادة تطويرها وإستغاللها اإلستغالل األمثل .

)2( ريجنت جيت :

وهي عبارة عن عش���ر ش���قق مبنطق���ة ريجنت جيت وقمنا باإلنته���اء منها وبدأنا يف عملية التأجير جلميع الش���قق 
واحلصول على العائد املناسب الذي يقوي من متانة الوضع املالي والتدفقات النقدية للشركة .
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 ثانيا : مشروع شاليهات الخيران
يتكون مشروع شاليهات اخليران من عدد ) 14 ( شاليه ذات الطابع املميز باإلضافة للمرافق واخلدمات التابعة لها 

، وقامت الشركة بالبدء يف عملية التأجير للحصول على العوائد املجزية .
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 ثالثا : مشروع عمارة الفنطاس
من ضمن أصول الش���ركة مش���روع عمارة الفنطاس الذي يقع يف منطقة الفنطاس على مس���احة 1,031 متر مربع 
ويحتوي املش���روع على ) 42 ( ش���قة باإلضافة لس���رداب على كامل املساحة األرض ومحل جتاري ، وقد مت التأجير 

البناية بالكامل .
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 رابعا : مشروع أرض المهبولة 
متتلك الشركة أرض يف منطقة املهبولة مبوقع مميز يطل على الشريط الساحلي مباشرة مبساحة 3,200 متر مربع 
، ومازالت تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة لإلنتهاء من دراسة اجلدوى للمشروع ومقارنته مع الفرص البديلة 

التي حتقق العائد األفضل للمساهمني .

صورة نموذجية )توضيحية(
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المساكن الدولية  للتطوير العقاري

الحوكمة تقرير 
2016 ديس��مبر   31 يف  املنتهي��ة  املالي��ة  الس��نة  ع��ن 
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المقدمة:
حرصت شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري “الشركة” على بناء قاعدة أساسية ثابتة ترتكز عليها أعمال الشركة 
سياسة احلوكمة” املعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتتمث���ل احلوكمة مبجموع���ة السياسات  من خالل “ 
واإلجراءات واملمارس���ات الرشيدة التي ميك���ن م���ن خالله���ا توجيه وضب���ط ومراقب���ة األعمال واألنشطة ضمن 
الشركة فضاًل عن مجموعة من التقارير التي تساعد يف اتخاذ الق���رارات املناس���بة، وذلك لضمان ترسيخ مبدأ 

الشفافية والعدالة ولتحقيق أهداف الشركة وأصحاب املصالح.

وتهدف الشركة أيضاً إلى زرع ثقافة احلوكمة يف كافة املستويات وممارسات موظفيها، كما حترص الشركة على 
تفعيل وتطبيق أفضل املعايير يف مجال احلوكمة وااللتزام بتعليماتها وإرشاداتها الصادرة من هيئة أسواق املال، 
وذلك لثقتها بأن قواعد احلوكمة الصادرة عن هيئة أسواق املال ستؤدي إلى االرتقاء بالشركة على كافة األصعدة.

سعت الشركة لتطبيق كافة التعليمات والقواعد الصادرة عن هيئة أسواق املال بدايًة من القانون 2010/7 ومروراً 
لقواعد احلوكمة واتخاذها كمبدأ أساسي وثقافة عمل يف الشركة.

املُطابقة  إدارة  قيام  خالل  من  الشركة  داخل  احلوكمة  ثقافة  خللق  سعت  الشركة  بأن  سابقاً  إليه  أشرنا  كما 
وااللتزام بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتعاميم ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة والتي 
تهدف بدورها إلى ضمان احليادية والنزاهة يف اتخاذ القرار واحلد من حاالت تعارض املصالح احمُلتملة و توزيع 
املهام داخل مجلس اإلدارة لتحسني الدور الرقابي عن طريق تشكيل جلان متخصصة من أعضاء مجلس اإلدارة 
)التدقيق، املخاطر، الترشيحات واملكافآت(. باإلضافة إلى حتديث الهيكل التنظيمي للشركة مبا يساعد على تفعيل 
نظم الرقابة الداخلية واستقاللية موظفي الوظائف الرقابية بالشركة )إدارة املخاطر. إدارة املطابقة واإللتزام. 

إدارة التدقيق الداخلي( 

كما يهدف التطبيق الفعال إلى املساواة بني كافة املساهمني يف احترام ورعاية حقوقهم و ضمان التواصل مع كافة 
أصحاب املصالح.

كما سعى مجلس إدارة الشركة إلى التطبيق األمثل لقواعد احلوكمة لثقته مبا سيعكس هذا التطبيق مبنافع عدة 
على الشركة من حيث تعزيز الكفاءة اإلدارية واإلجراءات الرقابية وااللتزام بالعدالة والشفافية واملعاملة النزيهة 

واحلد من حاالت تعارض املصالح وتعزيز الدور االجتماعي للشركة. 

وكذلك توزيع املهام واملسؤوليات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة وذلك من خالل اللجان 
القرارات يف مجلس اإلدارة  املنبثقة عنها، وتطوير كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة وخبراتهم لتسهيل عملية اتخاذ 

لتحقيق أهداف الشركة، كما هو موضح يف النموذج اآلتي:
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امُلساهمون
مجلس اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية 

جلنة التدقيق جلنة إدارة املخاطر 

جلنة الترشيحات 
واملكافات 

إدارة التدقيق الداخلي
إدارة املخاطر 

واإللتزام ح 
صال

 امل
اب

صح
 وأ

بية
رقِا
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ات
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

• تشكيل مجلس اإلدارة 	

 مت إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلالي باجلمعية العامة العادية املُنعقدة بتايخ 2016/5/18 وفقاً لقواعد حوكمة 
الشركات مع األخذ يف االعتبار أن  جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذين و كذلك مت إنتخاب عضو مجلس 

إدارة ُمستقل. و يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بخبرات متنوعة من مختلف املجاالت ذات عالقة بنشاط الشركة 

االسم
ت���ص���ن���ي���ف ال��ع��ض��و 
تنفيذي/  غير  )تنفيذي/ 

مستقل(، أمين سر
المؤهل العلمي والخبرة العملية

ت��������اري��������خ 
االنتخاب/ تعيين 

أمين السر

السيد/
عادل عبدالعزيز  

المخيزيم
رئيس مجلس االدارة

• بكالوريس الهندسة المدنية – جامعة الكويت 	
• مدير عام شركة المنال للتجارة العامة والمقاوالت	
• مهندس مدني بشركة المدير الكويتي	
• مهندس مدني ببلدية الكويت	

2016/5/18

السيد/
سعود عبدالعزيز األيوب

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة 

• ماجيستر علوم من جامعة أبردين – المملكة المتحدة  1998 	
• بكالوريس في العلوم جامعة نيوهامشر – الواليات المتحدة األمريكية 1994	
• المدير العام في شركة األيوب للمواد اإلنشائية	

2016/5/18

المهندسة/
غصون غسان الخالد 

عضو مجلس االدارة 
- غير تنفيذي

• 	 Thunderbird School of Global Management ( Executive Master in MBA(
•  ماجستير في علوم البناء )MBS( -  جامعة ساوثن كاليفورنيا	
• بكالوريس في الهندسة المدنية ، إدارة اإلنشاءات – جامعة الكويت	
• نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسيكو للصناعات 	
• 15 عام خبرة في مجال الصناعة ومواد البناء. 	

2016/5/18

المهندسة/
غيداء غسان الخالد

عضو مجلس االدارة 
- غير تنفيذي

•  ماجستير في إدارة االعمال  	
• 	Thunderbird the Gavin School of Business , Arizona USA 

• بكالوريس العلوم  )الهندسة المدنية ( – جامعة الكويت 	
• عضو في جمعية المهندسين الكويتية	
• أكثر  من 20 عام خبرة في المجال الصناعي وإدارة المشاريع. 	

2016/5/18

السيد/
حسام سالم أبو لغد

عضو مجلس االدارة 
- غير تنفيذي

• 	 DBA student - Walden university

• 	MBA  - Liverpool university

• واالمور 	 والخارجي  الداخلي  والتدقيق  المحاسبة  مجال  في  خبرة  عام   28
المالية. 

2016/5/18

السيد/
عبدالعزيز عبدهللا 

الحميضي

عضو مجلس اإلدارة 
– غير تنفيذي

• بكالوريس في الهندسة المدنية -  جامعة سانتا كالرا 	
• 13 عام خبرة في مجال التطوير العقاري 	

2016/5/18

السيد/
علي عبدالعزيز الغانم

عضو مستقل
• بكالوريس في المحاسبة  - جامعة الكويت 	
• 20 عام خبرة في قطاعات البنوك المحلية والعالمية. 	

2016/5/18

السيد/
معتز طاهر الجزار

أمين سر مجلس 
اإلدارة 

• حاصل على ليسانس حقوق –  جامعة الجزائر 	
• 	CCGO حاصل على شهادة مسؤول حوكمة الشركات

2016/6/1
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• إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2016	

تاريخ االجتماعات خالل 2016
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12السيد/ عادل عبدالعزيز المخيزيم  )رئيس مجلس اإلدارة(

xx10السيد/ سعود عبدالعزيز األيوب )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

8قبل اإلنتخابالسيد/ علي عبدالعزيز الغانم )عضو مستقل(

12المهندسة/  غصون غسان الخالد )عضو(

xx10المهندسة/  غيداء غسان الخالد )عضو(

12السيد/  عبدالعزيز عبدهللا الحميضي )عضو(

12السيد/  حسام سالم أبو لغد )عضو(

• تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.	

قام مجلس اإلدارة بتعيني أمني سر املجلس السيد/ معتز طاهر اجلزار ، وقد أوكل له مهمة حفظ وتنسيق محاضر 
اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريق وصف وظيفي ُمعتمد من ٍقبل مجلس اإلدارة حيث قام أمني السر  بإنشاء 
سجل خاص تدون فيه محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة املنعقد فيها اإلجتماع ومبيناً به 
مكان اإلجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته وذلك باإلضافة إلى أنُه قام بإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت 
مبا فيها عمليات التصويت التي يتم تبويبها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها.  كما مت إدراج مهمة متابعة تنفيذ 

قرارات مجلس اإلدارة مع إدارات الشركة ضمن الوصف الوظيفي ألمني السر.

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

• السلطات 	 وكذلك  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  وواجبات  ومسؤوليات،  مهام، 
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.

ضمن سعي الشركة إلرساء قواعد احلوكمة الرشيدة، قامت الشركة بتحديد مهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس 
التوازن يف  يعكس  املُعتمدة مبا  الوظيفية  واألوصاف  واللوائح  السياسات  واضح يف  بشكل  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
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الصالحيات والفصل يف الُسلطات بني كًل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وبهذا الصدد قامت الشركة خالل عام 
2016 باعتماد ما يلي: 

 وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة.1. 

لوائح تُنظم عمل كل من املجلس واللجان املنُبثقة عن املجلس كما، توضح املهام واملسؤوليات اخلاصة باألعضاء.. 2

أوصاف وظيفية لإلدارة التنفيذية.. 3

مصفوفة تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية.. 4

• إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام 2016  :	

• إجنازات مجلس اإلدارة يف حوكمة الشركات:	

يف ظل حرص شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري  على دعم مبدأ الشفافية وحلق املساهمني يف 
أكبر  بصورة  الشركات  حوكمة  تفعيل   2016 عام  شهد  شركتهم،  يف  يدور  مبا  ومعرفتهم  وعيهم  زيادة 
وجتهيزها ملواكبة كافة التطورات والتغيرات على مستوى الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها. فقد عملت 
الشركة على بناء قاعدة أساسية ثابتة ترتكز عليها أعمالها من خالل »سياسة احلوكمة«، حيث وضعت 
مجموعة من املعايير واملقومات للمحافظة على حقوق أصحاب املصالح، وقامت بتفعيل قنوات التواصل 
واإلفصاح مع املساهمني واملستثمرين وأصحاب املصالح كافة ليكونوا على تواصل مستمر مع مستجدات 
ولتحقيق  والعدالة  الشفافية  مبادئ  ترسيخ  لضمان  كله  وذلك  وعدالة،  وشفافية  حيادية  بكل  الشركة 
أهداف الشركة وأصحاب املصالح، بل وحرصت الشركة أيضاً إلى زرع ثقافة احلوكمة يف كافة املستويات 

وممارسات موظفيها 

• تشكيل جلان مجلس اإلدارة :	

مجلس اإلدارة

جلنة التدقيق جلنة الترشيحات واملكأفأت جلنة إدارة املخاطر

أعضاء اللجنة
السيد/ حسام سالم أبو لغد )رئيس اللجنة(

السيد / على عبد العزيز الغامن
السيد / غصون غسان اخلالد

أعضاء اللجنة
السيد/ عادل عبد العزيز املخيزمي )رئيس اللجنة(

السيد / عبد العزيز احلميضي
السيد / حسام سالم ابو لغد

السيد / على عبد العزيز الغامن

أعضاء اللجنة
السيد/ غصون غسان اخلالد )رئيس اللجنة(

السيد /سعود عبد العزيز االيوب
السيد / حسام سالم ابو لغد
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• جلنة التدقيق: 	

التزاماً من مجلس اإلدارة باإلشراف على جودة وسالمة املمارسات احملاسبية والتدقيق والرقابة 
أعضاء  من  تتكون  والتي  3 سنوات  وملدة   2016/6/30 بتاريخ  التدقيق  تشكيل جلنة  الداخلية مت 
مجلس إدارة الشركة وفقاً ألحكام الكتاب اخلامس عشر من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق 
املال 2010/7 بغرض مساعدة مجلس اإلدارة يف أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة 
الداخلي  التدقيق  إدارة  عمل  وإطار  الداخلية  والرقابة  والتدقيق  احملاسبية  املمارسات  وسالمة 
مراقبني  أعمال  متابعة  إلى  باإلضافة  بالشركة،  اخلاص  للحوكمة  العام  واإلطار  املالية  والتقارير 

احلسابات اخلارجيني. 
عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016

تاريخ االجتماعرقم االجتماع
)2016/1(2016/8/1

)2016/2(2016/9/1

)2016/3(2016/11/8

)2016/4(2016/12/29

مهام وإجنازات اللجنة خالل العام 2016

اعتماد الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي.. 1

اعتماد الوصف الوظيفي واملهام واملسؤوليات اخلاصة بإدارة التدقيق الداخلي.. 2

اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.. 3

اعتماد ميثاق عمل التدقيق الداخلي. . 4

تكليف مكتب مستقل إلعداد تقرير يتضمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبق داخل الشركة . 5

ُمراجعة البيانات املالية للفترة املنتهية يف 2016/9/30 والتوصية ملجلس اإلدارة باعتماده. . 6

مت تقييم استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي ومتت التوصية بإعادة تعيني مراقب احلسابات. . 7

مت إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات ومت رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 8

مت عمل تقييم ذاتي لعمل جلنة التدقيق وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة. . 9

عقد اجتماعات دورية مع مدير إدارة التدقيق الداخلي.. 10

• جلنة إدارة املخاطر: 	

بالشركة مت تشكيل جلنة  الفعال على كافة االجراءات واملعامالت  من دور مجلس اإلدارة يف اإلشراف  انطالقاً 
إدارة املخاطر بتاريخ 2016/6/30 وملدة ثالثة سنوات على أن تكون من أعضاء مجلس اإلدارة، حيث مت حتديد 
صالحيات اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ونظراً لضرورة الدور اإلشرايف ملجلس اإلدارة على اإلدارة التنفيذية، فإن 

اللجنة تهدف إلى تطوير وتفعيل اإلشراف الفعال للمجلس على كافة املعامالت واالجراءات بالشركة. 
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تتولى اللجنة املهام املتعلقة بكافة اجلوانب اخلاصة يف إدارة املخاطر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، 
املخاطر االستراتيجية ومخاطر السوق ومخاطر االلتزام واملخاطر التشغيلية. كما تقوم جلنة إدارة املخاطر مبراجعة 

السياسات حول جميع األمور املتعلقة باملخاطر، وتقوم باإلشراف على كافة مخاطر الشركة.
عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016

تاريخ االجتماعرقم االجتماع
)2016/1(2016/8/1

)2016/2(2016/9/1

)2016/3(2016/10/20

)2016/4(2016/12/29

مهام وإجنازات اللجنة خالل العام 2016:

اعتماد الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر.. 1
اعتماد الوصف الوظيفي واملهام واملسؤوليات اخلاصة بإدارة املخاطر.. 2
ُمراجعة سياسات إدارة املخاطر.. 3
اعتماد إطار عمل إدارة املخاطر. . 4
ُمراجعة مدى كفاية موظفي إدارة املخاطر ومدى كفاءة املوارد البشرية بإدارة املخاطر. 5
التعاُقد مع مكتب استشاري متخصص يف خدمات إدارة املخاطر لتطوير إطار عمل إدارة املخاطر.. 6
متت املٌصادقة على دليل سياسات إدارة املخاطر املعد من قبل ُمستشار إدارة املخاطر.. 7
مت ُمراجعة تقرير عمل إدارة املخاطر وااللتزام ومتت املصادقة عليه. . 8
مت إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات ومت رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 9

مت عمل تقييم ذاتي لعمل جلنة إدارة املخاطر وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة. . 10

• جلنة الترشيحات واملكافآت:	

 مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ 2016/6/30 وملُدة ثالثة سنوات على أن تكون من أعضاء مجلس 
إدارة الشركة وتتحمل اللجنة مسؤولية تقدمي توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو إعادة االنتخاب يف 
اجلمعية العامة، هذا باإلضافة إلى عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة. كما تتولى اللجنة 

مسؤولية تقييم ُمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

كما أن من أبرز إجنازات جلنة الترشيحات واملكافآت أنها قامت بوضع معايير الختيار أعضاء مجلس 
اإلدارة وتقيمهم، وكذلك قامت اللجنة بإعتماد سياسة املكافآت. 

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016
تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)2016/1(2016/8/1

)2016/2(2016/9/1

)2016/3(2016/12/27
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مهام وإجنازات اللجنة خالل العام2016 

اعتماد أوصاف وظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة.. 1

ُمراجعة صفة اإلستقاللية يف األعضاء املُستقلني.. 2

اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة الترشيحات واملكافآت.. 3

اعتماد ميثاق سلوكيات العمل ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 4

اعتماد معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية باعتماده. . 6

وضع آلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة .. 7

مت ُمراجعة خطة التعاقب ومتت التوصية بإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.. 8

مت ُمراجعة شرائح املكافآت اخلاصة باإلدارة التنفيذية بالشركة ومتت التوصية بإعتمادها من ٍقبل مجلس . 9
اإلدارة. 

مت تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء املجلس من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت. . 10

مت عمل تقييم ذاتي ألداء جلنة الترشيحات واملكافآت وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة.. 11

مت اعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات ومت رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 12

مت مراجعة التقرير السنوي للحوكمة اخلاصة بالشركة ومت اعتماده من قبل اللجنة، للتأكد من اإلفصاح عن . 13
كافة املكافأت واملزايا اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

• ويف 	 دقيق  بشكل  والبيانات  املعلومات  على  احلصول  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تتيح  التي  اآلليات 
الوقت املناسب.

حرصاً من مجلس إدارة الشركة على ضمان توفير كافة املعلومات والبيانات الالزمة لقيامه باملهام املوكلة إليه بشكل 
دقيق ويف الوقت املناسب مت اعتماد مصفوفة التقارير اخلاصة بالشركة مبا يحدد مسؤوليات اإلعداد واملراجعة 
واالعتماد ودورية التقارير التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف 

الوقت املناسب.

توفير  لضمان  املوظفني  وكافة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بني  الوصل  حلقة  هو  التنفيذي  الرئيس  يعتبر 
املعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق. 
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القاعدة الثالثة
 إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

• تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت. 	

 إلتزاماً من الشركة بكل ما يصُدر عن هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية األخرى مت تشكيل جلنة الترشيحات 
واملكافآت لتقدمي توصيات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو إعادة االنتخاب يف اجلمعية العامة، هذا باإلضافة إلى 
عمل التقييم الذاتي السنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة. كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لألهداف االستراتيجية طويلة األجل اخلاصة بالشركة. 

حتدد الالئحة اخلاصة باللجنة الترشيحات واملكافآت جميع شروط ومتطلبات تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد احلوكمة 
اخلاصة بهيئة أسواق املال من حيث شروط العضوية ومدة العضوية وكافة املتطلبات األخرى. 

• تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

أوال: نظام املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

حرصت الشركة على إرساء أفضل املعايير واملمارسات املتبعة بشأن ربط املكافآت مبستويات األداء الوظيفي حيث 
يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة املكافات بناء على أداء املجلس وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبا يتوافق 

مع مؤشرات األداء الرئيسية كالتالي:

 ) تكرار حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اللجان ، املساهمة يف النقاشات خالل االجتماع ، اإلفصاح يف الوقت 
املناسب عن تعامالت أطراف ذات العالقة وتضارب املصالح  ، باإلضافة إلى االلتزام بجميع مسؤوليات األعضاء 

كما يف الئحة مجلس اإلدارة(.

ومزايا، وحتليل  ومنافع  مبالغ  من  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  املمنوحة ألعضاء مجلس  املكافآت  تفصيل  ثانيا: 
لشرائح املكافآت.

املكافآت امُلفترحة ألعضاء مجلس اإلدارة:

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

- - -
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ثالثا: قيم املكافآت املمنوحة للرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى املبالغ من الشركة، مضافا 
إليهم املدير املالي.

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

41.590 - 41.590

رابعا: أية مكافآت أخرى مت منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.

ال يوجد 

خامسا: أية انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

جتدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

• التعُهدات الكتابية من ٍقبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية.	

التزاماً من مجلس إدارة الشركة لضمان نزاهة التقارير املالية تقوم اإلدارة التنفيذية بالتعُهد ملجلس اإلدارة كتابياً 
بأن التقارير املالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة اجلوانب املالية للشركة وفقاً ملعايير 
احملاسبة الدولية املُعتمدة من ٍقبل الهيئة، كما أن مجلس اإلدارة يتعهد بسالمة ونزاهة البيانات املالية من خالل 
التقرير السنوي املرفوع للمساهمني وذلك تعزيزاً لعملية املساءلة سواء مساءلة اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة، أو 

مسائلة مجلس اإلدارة من قبل املساهمني.

• تشكيل جلنة التدقيق. 	

قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة التدقيق وهي جلنة تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة يف الشركة، تتولى مسؤولية 
ُمساعدة مجلس اإلدارة يف أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة وسالمة املمارسات احمُلاسبية والتدقيق 
مع  الشركة  إلى عالقة  باإلضافة  بالشركة،  اخلاص  للحوكمة  العام  واإلطار  املالية  والتقارير  الداخلية  والرقابة 

املدققني اخلارجيني. وذلك التزاماً منها بكل ما يصُدر عن هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية. 

حُتدد الالئحة اخلاصة بلجنة التدقيق جميع شروط ومتطلبات تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد احلوكمة اخلاصة بهيئة 
أسواق املال باإلضافة إلى مسؤولياتها. 
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• اآلليات امُلتبعه يف حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.	

تطبيقاً ألعلى معايير الشفافية قام مجلس إدارة الشركة بوضع اآلليات واإلجراءات اخلاصة الواجب إتباعها يف 
حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، حيث أنه مت اإلشارة إلى توصيات اللجنة 
وكذلك األسباب املؤدية لعدم أخذ مجلس اإلدارة بهذه التوصيات. كما يتم تضمني بيان يفصل ويوضح التوصيات 

والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.

كما يجدر اإلشارة حتى اآلن، أنه ال يوجد أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة. 

• استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي.	

لقد أولى مجلس اإلدارة اهتماماً كبيراً للحد من حاالت تعارض املصالح وذلك من خالل تفويض جلنة التدقيق 
بالتأكد من استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي، وعليه قامت اللجنة بوضع املعايير واألسس لتقييم 
بتعيني وإعادة تعيني  التوصية  التدقيق تقدمي  للجنة  استقاللية مراقب احلسابات اخلارجي، وذلك حتى يتسنى 

مراقب احلسابات أو تغييرهم.

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• تشكيل إدارة مستقلة إلدارة املخاطر. 	

قامت الشركة بتشكيل إدارة مستقلة تتولى مسؤولية إدارة املخاطر تهدف بشكل أساسي إلى ُمساندة املجلس يف 
إدارة املخاطر من خالل التوصية باعتماد سياسة إدارة املخاطر، وحتديد احلدود املقبولة لقبول املخاطر وقياس 
ومتابعة كافة أنواع املخاطر التي تواجه الشركة، كما تتمتع إدارة املخاطر باإلستقاللية عن طريق تبعيتها املباشرة 

إلى مجلس اإلدارة.

فعال  دليل سياسات  بوضع  اإلدارة  قامت  كما  املخاطر،  إدارة  اخلاصة مبوظفي  واملسؤوليات  املهام   مت حتديد 
يتناسب مع نشاط الشركة. 

• تشكيل جلنة إدارة املخاطر. 	

التزاما من الشركة بكل ما يصُدر عن هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية األخرى قامت الشركة بإنشاء جلنة إدارة 
املخاطر والتي تهدف إلى حتسني الدور اإلشرايف ملجلس اإلدارة والتفعيل األمثل إلدارة املخاطر، وهي جلنة منبثقة عن 
مجلس اإلدارة ، حيث مت حتديد صالحيات اللجنة من ٍقبل مجلس اإلدارة، وتكون اللجنة تابعة مباشرة ملجلس اإلدارة.  
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املخاطر  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  ذلك،  يف  مبا  املخاطر،  إدارة  نواحي  بكافة  املتعلقة  املهام  اللجنة  تتولى 
االستراتيجية ومخاطر السوق ومخاطر االلتزام واملخاطر التشغيلية. 

تقوم جلنة إدارة املخاطر مبراجعة السياسات حول جميع األمور املتعلقة باملخاطر، وتقوم باإلشراف على كافة 
مخاطر الشركة. 

حتدد الالئحة اخلاصة بلجنة إدارة املخاطر جميع شروط وُمتطلبات تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد احلوكمة الصادرة 
عن هيئة أسواق املال.  

• أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.	

للتحقق من كفاية وفعالية نُظم الرقابة الداخلية الالزمة حلماية عمليات الشركة،  يسعى مجلس اإلدارة جاهداً 
وكذلك التحقق من االلتزام بتلك النُظم، باإلضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير احلماية الالزمة للشركة 
جتاه أية مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية وقد حرص مجلس اإلدارة على أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط 

ورقابة داخلية تُغطي جميع أنشطة الشركة. 

حرصت الشركة على حتديد املهام واملسؤوليات اخلاصة مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل واضح ««
وذلك تسهياًل لعملية ُمساءلة مجلس اإلدارة من ٍقبل ُمساهمي الشركة، كما مت حتديد الصالحيات التي مت 
تفويضيها لإلدارة التنفيذية من ٍقبل مجلس اإلدارة حتى يتم الفصل يف الُسلطات والصالحيات بني كل من 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، كما حَرصت الشركة على وجود سياسات ولوائح ُمعتمدة للشركة تتسم 
بالشفافية والوضوح مبا يتيح عملية إتخاذ القرار وحتقيق مبادئ احلوكمة الرشيدة، كما حَرصت الشركة 
على وجود آليات ونُظم لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة 
بشكل دوري، وذلك عن طريق مجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط بتحقيق األهداف االستراتيجية. 

إدارة «« رقابية مستقلة منها  إدارات  إنشاء  الشركة مت  رقابي فعال داخل  الشركة على وجود نظام  من  ِحرصاً 
االلتزام وإدارة املخاطر وإدارة التدقيق الداخلي.

إدارة اإللتزام: مت إنشاء إدارة اإللتزام لضمان اإللتزام بكل ما يصدر عن اجلهات الرقابية ، ومت التعاُقد  -
مع مكتب إرنست ويوجن لوضع وحتديث السياسات واإلجراءات اخلاصة بتطبيقات احلوكمة.

إدارة املخاطر: مت انشاء إدارة املخاطر وهي تتبع ملجلس اإلدارة بشكل مباشر، كما مت التعاقد مع مكتب  -
لقبول  املقبولة  احلدود  وحتديد  املخاطر  إدارة  عمل  إطار  و  سياسات  لتحديث  متخصص،  إستشاري 

املخاطر وقياس ومتابعة كافة أنواع املخاطر التي تواجه الشركة. 

باالستقاللية  - تتمتع  إدارة  وهي  الداخلي  التدقيق  إدارة  بتشكيل  الشركة  قامت  الداخلي:  التدقيق  إدارة 
الفنية التامة عن طريق التبعية للجنة التدقيق، كما أن مجلس اإلدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة 
التدقيق الداخلي، وتعمل إدارة التدقيق الداخلي على التأكد من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءة 
العمليات التشغيلية، كما مت التعاقد مع مكتب إرنست ويوجن كمكتب إستشاري ألعمال التدقيق الداخلي.  
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تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

التزاماً من الشركة بكل ما يصُدر عن هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية األخرى قامت الشركة بتشكيل إدارة 
التدقيق الداخلي والتي تتمتع باالستقاللية الفنية التامة عن طريق التبعية للجنة التدقيق وبالتبعية ملجلس اإلدارة 

، كما أن مجلس اإلدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

• ميثاق سلوكيات العمل.	

قامت الشركة بإعداد ميثاق سلوكيات العمل لضمان احلفاظ على بيئة عمل فعالة مبا يتماشى مع سياسات الشركة، 
وذلك حرصاً من الشركة لضمان مصالح وسالمة ورعاية العمالء واملوظفني وغيرهم من أصحاب املصالح.  كما 
قام مجلس إدارة الشركة بتوضيح معايير السلوك يف امليثاق وحتديث هذه املعايير بشكل مناسب، وتوضح معايير 

السلوك الواردة يف امليثاق مجموعة واسعة من ممارسات وإجراءات العمل يف الشركة. 

وتشمل املبادئ التوجيهية على سبيل املثال ال احلصر: 

الوالء •-

النزاهة واحليادية وحسن التقدير•-

املوضوعية•-

االلتزام بالقوانني والقواعد•-

• احلد من حاالت تعارض املصالح. 	

قامت الشركة بإعداد سياسة تعاُرض املصالح التي حتتوي على التوجيهات الالزمة لتمكني الشركة من حتديد 
التقارير  وإعداد  واإلبالغ  معها  التعامل  وآلية  اجلوهرية  املصالح  تعاُرض  على حاالت  تنطوي  قد  التي  احلاالت 
واإلفصاح عنها بشكل فعال، إن وجود سياسة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح القائمة واحملتملة واملتوقعة يعطي 

أصحاب املصالح طمأنينة بأن كافة القرارات يتم اتخاذها مبا يحقق مصلحة الشركة. 
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

• آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف.	

الدقيق  واإلفصاح  العرض  آليات  اعتماد  مت  والشفافية  الدقة  معايير  بأعلى  الشركة  إدارة  مجلس  من  التزاماً 
ُمعتمد من  والشفاف مبا يتفق مع قواعد وتعليمات هيئة أسواق املال وعليه مت وضع دليل سياسات وإجراءات 
ٍقبل مجلس اإلدارة ليوضح أساليب اإلفصاح عن املعلومات والبيانات املالية وغير املالية التي تتعلق بالوضع املالي 
اخلاص بالشركة، كما أن دليل السياسات واإلجراءات شمل على اآلليات التي تقوم بتصنيف املعلومات التي يتم 

اإلفصاح عنها سواء مالية أو غير مالية أو معلومات جوهرية. 

مُتثل إدارة االلتزام نقطة التواصل بني كافة إدارات الشركة واجلهات الرقابية فيما يُخص اإلفصاح والشفافية 
بإعتبارها وحدة اإلفصاح املركزية للشركة.

تعمل إدارة االلتزام على زيادة وعي اإلدارات املعنية باألمور املُتعلقة باإلفصاحات الواردة منُهم عن طريق ورش 
العمل والتعاميم اإلدارية، وتقوم إدارة االلتزام بالتأكد من توافقها مع املُتطلبات الرقابية، كما تقوم إدارة االلتزام 

بتحديث اإلدارات املعنية بالشركة بأي تغيرات يف البيئة الرقابية فيما يُخص قواعد اإلفصاح والشفافية.

تعمل إدارة التدقيق الداخلي على ُمراجعة كل من آليات ونُظم اإلفصاح والشفافية املُطبقة لدى الشركة حتى يتم 
التأُكد من مواكبتها ألفضل املُمارسات املعمول بها وإتساقها مع ُمتطلبات هيئة أسواق املال. 

• سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

اإلدارة  مجلس  بأعضاء  خاص  إفصاحات  بإعداد سجل  الشركة  قامت  والشفافية  الدقة  معايير  بأعلى  التزاما 
واإلدارة التنفيذية  كما أن السجل ُمتاح لإلطالع عليه من قبل املساهمني، وتعمل إدارة اإللتزام على حتديث هذا 

السجل بشكل دوري

• وحدة تنظيم شؤون امُلستثمرين.	

أنشأت الشركة وحدة تنظيم شؤون املستثمرين وهي تتمتع باإلستقاللية عن طريق تبعيتها للرئيس التنفيذي، وتُعتبر 
الشركة  ملُساهمي  توفيرها  الواجب  الرئيسية  البيانات  املسؤولة عن حتديد  املُستثمرين هي  تنظيم شؤون  وحدة 
احلاليني واملُستثمرين املُرتقبني ويكُمن دور وحدة شؤون املستثمرين يف التعامل مع املُساهمني واملُستثمرين وتقدمي 

كافة البيانات واملعلومات اخلاصة بنشاط الشركة ومركزها املالي يف الوقت املناسب.

• تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات.	

كافة  يتم عرض  الشركات، حيث  للشركة حلوكمة  اإللكتروني  املوقع  على  ُمخصص  قسم  بإنشاء  الشركة  قامت 
حقوِقهم  مُمارسة  على  واحمُلتملني  احلاليني  واملُستثمرين  املُساهمني  تُساعد  التي  احلديثة  والبيانات  املعلومات 

وتقييم أداء الشركة. 
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كما أن الشركة تعمل على حتديث وتطوير عمليات اإلفصاح بشكل دوري. وذلك حرصاً من الشركة على التواصل 
مع أكبر عدد من املساهمني واملستثمرين وأصحاب املصالح.

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين

• حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني	

لتحديد  إعداد سياسة  وقد مت  ُمعامالتها،  واملساواة يف جميع  الشفافية  معايير  بأعلى  االلتزام  إلى  الشركة  تسعى 
وحماية حقوق املُساهمني مبا يتوافق مع النظام األساسي للشركة وسياستها ولوائحها الداخلية حتى يضمن جميع 
املساهمني مُمارسة حقوِقهم مبا يُحقق العدالة ومبا ال يتعارض مع القوانني والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق املال.

كما تضمن سياسات الشركة معاملة جميع املُساهمني بالتساوي والعدالة ودون متييز. 

• إنشاء سجل مساهمني يحفظ لدى وكالة املقاصة.	

قامت الشركة بإنشاء وإمساك سجل خاص يُحفظ لدى وكالة املقاصة تُقيد فيه أسماء املساهمني وجنسياتهم 
ومواطنهم وعدد األسهم اململوكة لكاًل ِمنهم ويتم التأشير عليه بأي تغييرات تطرأ على البيانات املُسجلة فيه وفقاً 
ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من بيانات ويحق لكل ذي شأن أن يطلُب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده 

ببيانات من هذا السجل. 

• تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت يف االجتماعات اخلاصة بجمعيات الشركة.	

حرصاً من الشركة على تسهيل وتوضيح دور املساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة مت إعداد آلية التصويت 
واملشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة مبا يوضح أنه يحق للمساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة للشركة 
التصويت على قراراتها ويعد حقاً أصياًل  لكافة املساهمني بغض النظر عن اختالف ُمستوياتهم، كما هو منصوص 

عليه يف النظام األساسي وعقد التأسيس وسياسة احترام وحماية حقوق املساهمني.

كما قامت الشركة بوضع آلية املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني حتى تتيح للمساهمني املشاركة 
الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال ومنها على سبيل املثال:

وتعزيز . 1 األعمال  جدول  على  املطروحة  واملوضوعات  التصويت  وبإجراءات  املُساهمني،  بحقوق  التوعية 
املساهم بكافة املُستندات قبل إجتماع اجلمعية العامة للمساهمني.

التأكد من توافر املعلومات اخلاصة بجدول األعمال قبل موعد اإلجتماع بالوقت الكايف لكافة املساهمني . 2
لتسهيل إتخاذهم القرارات املُناسبة. 
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح

• النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح:	

سعياً من مجلس اإلدارة جتاه مسؤولياته الرئيسية حلماية حقوق أصحاب املصالح مت حتديد أصحاب املصالح يف 
الشركة وهو على سبيل املثال كالتالي: 

• املساهمني، امُلستثمرين احملتملني، اجلهات الرقابية، العمالء، املوظفني، املوردين. 	

ويف هذا اإلطار، قامت الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب املصالح ومت تصميم هذه السياسة بهدف ضمان 
احترام وحماية حقوق أصحاب املصالح وفقاً للقوانني والتعليمات الصادرة عن اجلهات الرقابية ذات الصلة. 

كما قامت الشركة بإعداد بعض اآلليات والسياسات التي تتيح ألصحاب املصالح ضمان حماية وممارسة حقوقهم 
ومنها على سبيل املثال: 

آلية الشكاوى. 1

آلية التعويض. 2

آلية اإلبالغ. 3

• تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف ُمتابعة أنشطة الشركة امُلختلفة:	

حرصاً من مجلس اإلدارة على تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة املختلفة مت إعداد 
بعض اآلليات والسياسات التي تُتيح ألصحاب املصالح ضمان حماية ومُمارسة حقوِقهم.

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء

• برامج ودورات 	 التنفيذية على  واإلدارة  اإلدارة  ُتتيح حصول كل من أعضاء مجلس  التي  اآلليات 
تدريبية بشكل ُمستمر.

حرص مجلس اإلدارة على اعتماد برامج تعريفية لألعضاء املنتخبني حديثاً وذلك لضمان متتُعهم بفهم مناسب 
لسير عمل الشركة وعملياتها، كما أن مجلس إدارة الشركة اعتمد ُكتيب تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة يتضمن 
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بعض اجلوانب كالتالي: استراتيجية الشركة وأهدافها، اجلوانب املالية والتشغيلية � املسؤوليات واملهام املنوطة بهم 
باإلضافة لدور اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة. 

•  تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

قامت الشركة بوضع نُظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري، 
وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط مبدى حتقيق األهداف االستراتيجية للشركة 
مع  يتفق  ملعاجلتها مبا  واإلقتراحات  والقوة  الضعف  لتحديد جميع جوانب  وذلك  الداخلية  الرقابة  نُظم  وكفاية 

مصلحة الشركة، كما أن اجراءات تقييم وقياس األداء مكتوبة بشكل واضح ومعتمدة من ِقبل مجلس اإلدارة.

شملت النظم املوضوعة لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة مؤشرات تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ويتم هذا التقييم 
بشكل سنوي، وعليه حتدد جميع جوانب الضعف والقوة واإلقتراحات ملُعاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. 

ِقبل  اعتمادها من  واملكافآت ومت  الترشيحات  2016/12/27 من قبل جلنة  تقييم أعضاء مجلس اإلدارة يف  مت 
مجلس اإلدارة. 

قامت الشركة بتطوير آليات تختص باجلوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وذلك 
حرصاً من الشركة على تنمية مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

• جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية لدى العاملني يف الشركة.	

سعياً من مجلس اإلدارة إلى خلق القيم املؤسسية داخل الشركة وذلك على املدى القصير واملتوسط والطويل مت 
اعتماد ميثاق سلوكيات العمل والذي يؤكد وجود وسائل إلتباع تلك املمارسات وااللتزام بأعلى معايير املهنية والقيم 

املؤسسية.

كما سعى مجلس إدارة الشركة إلى ربط مدى االلتزام بالقيم املؤسسية مع معدالت تقييم أداء موظفي الشركة 
وذلك لضمان حتقيق أهداف االستراتيجية اخلاصة بالشركة. 

القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

• سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع.	

حرصاً من شركة املساكن الدولية  للتطوير العقاري على واجبها جتاه املجتمع والعاملني قامت الشركة بإعتماد 
سياسة املسؤولية اإلجتماعية لضمان توافق أهداف الشركة مع أهداف املجتمع.



33
2016 التقـريــر السنـوي

وضعت الشركة إطار العمل الفعال للمسؤولية االجتماعية ومنها املسؤوليات جتاه املجتمع ومنها على سبيل املثال:-

1 .) RUN Q8(مسؤوليات اجتاه فئات املجتمع املختلفة مشاركة، رعاية مارثون فوزية سلطان

مشاركة أصحاب املصالح )آلية اإلبالغ، آلية الشكاوى، آلية التعويض، ألخ(. 2

تطوير املوظفني . 3

a . على املُستوى العلمي: رفع املستوى العلمي للموظفني من خالل قسم التدريب بإدارة املوارد البشرية بتحسني
املستوى العلمي عن طريق حصولهم على شهادة مهنية متخصصة يف مختلف مجاالت عملهم.

b ..على املستوى اإلجتماعي: تنظيم حفل بحضور كافة موظفي الشركة، تنظيم حفل إفطار للموظفني

وذلك عن  املصالح  املوظفني وأصحاب  االجتماعية عند  باملسؤولية  الوعي  زيادة درجة  الشركة على  تعمل  كما 
طريق:

التأكد من معرفة وإدراك املوظفني بأهمية برامج املسؤولية االجتماعية . 1

وجود اآلليات التي تكفل إملام العاملني يف الشركة بأهداف املسؤولية االجتماعية التي تنفذها الشركة وبشكل . 2
مستمر مبا يساهم يف االرتقاء مبستوى أداء الشركة.

• العمل 	 مجال  يف  املبذولة  الشركة  جهود  إبراز  على  تساعد  والتي  املستخدمة  واآلليات  البرامج 
االجتماعي.

تهدف الشركة من وضع آلية إلبراز دورها يف مجال العمل اإلجتماعي مبا يساعد على فهم ووعى أصحاب املصالح 
املُختلفة لضرورة املشاركة يف مجال العمال اإلجتماعي وحتفيز أصحاب املصالح للمشاركة يف تلك األعمال ومن 

أبرز اآلليات إلبراز دور الشركة خالل العام 2016:-

املوقع اإللكتروني للشركة.. 1

اجلرائد اليومية واسعة اإلنتشار.. 2

إبالغ املوظفني عن طريق البريد اإللكتروني.. 3

تعتبر شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري شركة زميلة لشركة أسيكو للصناعات، حيث شاركت شركة املساكن 
الدولية للتطوير العقاري يف ماراثون أركض للكويت 2016 وذلك يؤّكد على إصرار الشركة على املساهمة يف كل 
الفعاليات الرياضية التي تخدم املجتمع الكويتي من جهة وتعزيزا لسياستها املجتمعية املرتبطة بالفعاليات احمللية 
املختلفة. وقد ساهمت هذه الفعالية بشكل واضح بدعم األطفال من ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف مركز فوزية 

السلطان اخليري.
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  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  –تقرير لجنة التدقيق 

 

 

 مقدمة 

بترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة لجنه التدقيق هي لجنه تقوم بضمان 
 شركة.الالتقارير المالية للشركة فضال عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل 

 

:السادة من لف لجنة التدقيقأتت  

 رئيس لجنة التدقيق                   حسام سالم أبو لغد سيد/ال .1
 عضو لجنة التدقيق         مهندسة / غصون غسان الخالدال .2
  عضو لجنة التدقيق            على عبد العزيز الغانمالسيد/  .3

 

 اجتماعات اللجنة  وانجازاتها 

يخص أمور متعلقة  2017اجتماع  خالل  1، وعدد  اجتماعات 4بعقد عدد  2016خالل عام  قامت اللجنة
 أهم انجازات اللجنة على األمور التالية :اشتملت . وقد 2016بنهاية عام 

 
وضةةةةةةع و مع المدقق الخارجي قبل رفع الحسةةةةةةابات السةةةةةةنوية لمجلس ا دارة مناقشةةةةةةة البيانات المالية -

 التوصيات.
 .جيمراقب الحسابات الخارإعادة تعيين التوصية ب -
 مناقشة وترشيح مكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية. -
 .الداخلي تقارير إدارة التدقيقخطة عمل التدقيق الداخلي و مناقشة -

 
 

ي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة أر  

، تعتقد اللجنة بأن الشةةةةةةركة تتوافر لديها بيبة رقابية كافية 2016من خالل قيام اللجنة بأداء عملها خالل عام 
وفعالة ، حيث لم يسةةةةةةتدل خالل العام على أية فجوات جوهرية ، كما لم يسةةةةةةتدل على أك اخفاقات ت كر في 

 تطبيقات نظم الرقابة الداخلية.
 

التنفي ك على تطبيق آليات ونظم الرقابة الداخلية لضةةةةةةمان حماية أصةةةةةةول كما الحظت اللجنة حرص الجهاز 
الشركة وكفل صحة البيانات المالية با ضافة إلى كفاءة سير العمليات التشغيلية للشركة وكفاءة جوانبها المالية 

 وا دارية.
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 التوصيات.
 .جيمراقب الحسابات الخارإعادة تعيين التوصية ب -
 مناقشة وترشيح مكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية. -
 .الداخلي تقارير إدارة التدقيقخطة عمل التدقيق الداخلي و مناقشة -

 
 

ي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة أر  

، تعتقد اللجنة بأن الشةةةةةةركة تتوافر لديها بيبة رقابية كافية 2016من خالل قيام اللجنة بأداء عملها خالل عام 
وفعالة ، حيث لم يسةةةةةةتدل خالل العام على أية فجوات جوهرية ، كما لم يسةةةةةةتدل على أك اخفاقات ت كر في 

 تطبيقات نظم الرقابة الداخلية.
 

التنفي ك على تطبيق آليات ونظم الرقابة الداخلية لضةةةةةةمان حماية أصةةةةةةول كما الحظت اللجنة حرص الجهاز 
الشركة وكفل صحة البيانات المالية با ضافة إلى كفاءة سير العمليات التشغيلية للشركة وكفاءة جوانبها المالية 

 وا دارية.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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www.masakenint .com
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شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك )عامة(

وشركاتها التابعة 

 دولة الكويت

البيانات المالية المجمعة i للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

مع تقـريـر مراقبـي الحسـابـات المستقلين

البيانات
المالية
 المجمعة 

 صفحةتقرير مراقبي الحسابات  المستقلين

4بيان المركز المالي المجمع 

5 بيان األرباح أو الخسائر المجمع

6بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

7بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

8بيان التدفقات النقدية المجمع

9 – 30إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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إلى السادة املساهمني احملترمني
شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك. )عامة )

دولـة الكويـت 
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 ال�����رأي

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لشركة املساكن الدولية للتطوير العقاري - ش.م.ك. )عامة( )»الشركة األم«( 
وشركاتها التابعة )املجموعة(، والتي تتضمن بيان املركز املالي املجمع كما يف 31 ديسمبر 2016، والبيانات املجمعة 
لألرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ، واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة.

املالي املجمع  املركز  املادية،  النواحي  املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع  املالية املجمعة  البيانات  إن  برأينا، 
للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2016، وادائها املالي وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا 

للمعايير الدولية للتقارير املالية.

  أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك املعايير قد مت شرحها ضمن 
بند مسؤوليات مراقبي احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد يف تقريرنا. كما أننا مستقلون عن 
املجموعة وفقا ملتطلبات ميثاق األخالق للمحاسبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير أخالقية احملاسبني، 
باإلضافة الى املتطلبات األخالقية واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة يف دولة الكويت، كما قمنا بااللتزام 
مبسؤولياتنا األخالقية األخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وامليثاق. إننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا 

عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا يف ابداء رأينا.

 أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة، حسب تقديراتنا املهنية، هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى يف تدقيق البيانات 
املالية املجمعة للسنة احلالية. ولقد مت استعراض تلك األمور ضمن تقريرنا حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 
ككل، ويف التوصل إلى رأينا املهني حولها، وإننا ال نبدي رأيا منفصال حول تلك األمور. لقد قمنا بعرض أمور 

التدقيق الهامة التالية:

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
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 تقييم العقارات االستثمارية

إن تقييم العقارات االستثمارية هي من امور التدقيق الهامة ألنها تتضمن أراًء وأحكاماً مهمة ومتثل جزءا هاما 
من إجمالي موجودات املجموعة، والذي يعتمد بشكل كبير على التقديرات، لذلك قمنا باعتبار تقييم العقارات 
مقيمني  قبل  من  اإلستثمارية  العقارات  تقييم  يتم  أن  هي  املتبعة  املجموعة  سياسة  إن  هام.  كأمر  االستثمارية 
تتم  أخرى  تقييمات  من ضمن  التقييمات،  هذه  إن  السنة.  يف  األقل  على  واحدة  مرة  التقييم  يف  لهم  مرخص 
افتراضات  ومعرفة  اإلشغال،  ومعدالت  اخلصم  أسعار  التأجير،  إيرادات  تقدير  مثل  االفتراضات،  أساس  على 
السوق ومخاطر املطورين واملعامالت التاريخية. لغرض تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، قام املقيمون 
باستخدام تقنيات تقييم كطريقة التدفقات النقدية املخصومة ومقارنة املبيعات، أخذاً باالعتبار طبيعة واستخدام 
العقارات االستثمارية. لقد قمنا مبراجعة تقارير التقييم من قبل املقيمني املرخص لهم، كما وأننا ركزنا على مدى 
8 حول  البند يف إيضاح  بهذا  املتعلقة  تلك االفصاحات  العقارات االستثمارية. تظهر  تقييم  كفاية اإلفصاح عن 

البيانات املالية املجمعة.

 معلومات أخرى

أن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى املرتبطة بها، كما أننا ال نعبر عن أية تأكيدات 
املالية املجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة تلك املعلومات األخرى، وللقيام  للبيانات  يتعلق بتدقيقنا  حولها. فيما 
بذلك، فإننا نأخذ يف االعتبار فيما إذا كانت املعلومات األخرى غير متناسقة بشكل مادي مع البيانات املالية أو 
املعلومات التي حصلنا عليها من خالل التدقيق، أو بطريقة أخرى إذا ما كانت تتضمن أخطاء مادية. هذا وإذا ما 
تبني من خالل عملنا ان هنالك أخطاء مادية يف تلك املعلومات األخرى، فإننا مطالبون بإظهار ذلك ضمن تقريرنا.

 مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة حول البيانات املالية

إن اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات املالية املجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية 
للتقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات املالية املجمعة، بحيث 

ال تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.

وإلعداد تلك البيانات املالية املجمعة، تكون إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على حتقيق االستمرارية 
واالفصاح عند احلاجة عن األمور املتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي، ما لم 

يكن بنية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك.

إن املسؤولني عن احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقرير املالي للمجموعة.

 مسؤوليات مراقبي احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

إن هدفنا هو احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املجمعة ككل، خالية من أخطاء مادية، سواء كانت 
ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات املعقولة هي تأكيدات 
عالية املستوى، ولكنها ال تضمن بأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايير الدولية للتدقيق، سوف نقوم 
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دائما بكشف األخطاء املادية يف حالة وجودها. إن األخطاء وسواء كانت منفردة أو مجتمعة والتي ميكن أن تنشأ 
من االحتيال أو اخلطأ تعتبر مادية عندما يكون من املتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدم واملتخذة 

بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية املجمعة.

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايير الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبستوى 
من الشك املهني طيلة أعمال التدقيق، كما أننا نقوم بالتالي:

• حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة، سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، 	
وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر، واحلصول على أدلة التدقيق الكافية 
واملالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء املادية الناجتة عن االحتيال تعتبر 
أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ، حيث أن االحتيال قد يشمل تواطؤ، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، 

أو عرض خاطئ أو جتاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

• استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق املالئمة حسب 	
الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.

• تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة واإليضاحات املتعلقة بها 	
واملعدة من قبل اإلدارة.

• أدلة 	 على  وبناء  االستمرارية،  مبدأ  احملاسبية يف حتقيق  لألسس  اإلدارة  استخدام  مالءمة  حول  االستنتاج 
التدقيق التي حصلنا عليها، سوف نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد 
تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق االستمرارية، وإذا ما توصلنا إلى وجود عدم 
تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه ضمن تقرير مراقبي احلسابات إلى اإليضاحات املتعلقة بها ضمن 
البيانات املالية املجمعة، أو يف حالة ما إذا كانت تلك اإليضاحات غير مالئمة، لتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا 
سوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك 

أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على حتقيق االستمرارية.

• تقييم اإلطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، مبا يف ذلك اإليضاحات، 	
العرض  يحقق  بشكل  بها  املتعلقة  واألحداث  املعامالت  تعكس  املجمعة  املالية  البيانات  تلك  كانت  إذا  وفيما 

الشامل بشكل عادل.

• احلصول على دليل تدقيق كايف ومالئم فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركة أو أنشطة األعمال من خالل 	
املجموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات املالية املجمعة. أننا مسؤولون عن التوجيه، اإلشراف واألداء على 

تدقيق حسابات املجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد فيما يتعلق برأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج  
التدقيق الهامة مبا يف ذلك أية أوجه قصور جوهرية يف أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية 

التدقيق.
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كما قمنا بتزويد املسؤولني عن احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات أخالقية املهنة املتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم 
بكافة ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك يف استقالليتنا، أو حيثما وجدت، واحلماية منها.

ومن بني األمور التي مت التواصل بها مع املسؤولني عن احلوكمة، تلك األمور التي مت حتديدها من قبلنا على أن 
لها األهمية الكبرى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة للفترة احلالية ومت اعتبارها بذلك، من أمور التدقيق الهامة، 
التشريعات احمللية حتد من  أو  القوانني  تكن  لم  ما  التدقيق  تقرير  األمور ضمن  تلك  باإلفصاح عن  ولقد قمنا 
اإلفصاح عن أمر معني، أو يف حاالت نادرة جدا، قررنا عدم اإلفصاح عنها ضمن تقريرنا جتنبا لنتائج عكسية قد 

حتدث نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تطغي على املصلحة العامة.

 التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

 برأينا أن الشركة األم متسك حسابات منتظمة، وأن البيانات املالية املجمعة مع تقرير مجلس اإلدارة للشركة األم 
فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر املجموعة. وأننا قد حصلنا على املعلومات 
والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألداء مهام التدقيق ، أن البيانات املالية املجمعة تتضمن ما نص علية قانون 
الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، وأن اجلرد أجري 
وفقا لألصول املرعية ، ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر  
2016 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية أو لعقد التأسيس والنظام األساسي 

للشركة األم على وجه يؤثر ماديا يف املركز املالي للمجموعة أو نتائج أعمالها.

د. شعيب عبد هللا شعيبأحمد محمد الرشيد
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 39

الدار الدولية

عضو في DFK العالمية

rSM البزيع وشركاهم

دولة الكويت

ــــــــــــــ 2017
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20162015إيضاح

املوجودات
 711,771326,871نقد يف الصندوق ولدى البنوك

 3420,522364,173مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 4209,0559,164,480مستحق من أطراف ذات صلة

 511,173,45815,563,095عقارات بغرض املتاجرة

 6983,9521,026,652موجودات مالية متاحة للبيع

 811,310,00012,746,850 عقارات استثمارية

 8,9837,285ممتلكات ومعدات

 24,817,74139,199,406مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:

1,348,370 92,102,243دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 1057,82758,790إجمالي املستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت

 115,507,2177,724,569دائنو مرابحة

 124,252,2545,034,417إلتزام مقابل إيجار متويلي

1,320,454 41,886,120مستحق إلى أطراف ذات صلة

 73,184116,420مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

 13,878,84515,603,020مجموع املطلوبات

حقوق امللكية:
 1310,000,00020,000,000رأس املال

 14954,090954,090إحتياطي إجباري

 15950,536950,536إحتياطي إختياري

)189,374()94,687(16أسهم خزانة

--71,610إحتياطي أسهم خزانة

 291,285345,098التغيرات التراكمية يف القيمة العادلة

)84,936()916,072(إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 1,476,668)462,170()خسائر متراكمة( أرباح مرحلة

 10,794,59223,452,082مجموع حقوق امللكية املتعلقة مبساهمي الشركة األم

 144,304144,304احلصص غير املسيطرة

 10,938,89623,596,386مجموع حقوق امللكية

 24,817,74139,199,406مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.  

عادل عبد العزيز المخيزيم I رئيس مجلس اإلدارة

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

بيان املركز املايل املجمع كما  فـي 31 دي�سمرب 2016 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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20162015إيضاح

  4,367,796 172,341,079إيرادات العمليات

)4,033,587()2,547,011(17تكاليف العمليات

882,175 )1,179,252(18صايف )خسائر( إيرادات عقارات

245,000          --4أرباح بيع عقارات استثمارية

 1,461,384)1,385,184(  مجمل )خسارة( أرباح العمليات

)552,206()227,776(19مصروفات عمومية وإدارية

)19,182()692(مصروفات تسويقية

)1,080,608(--5خسائر انخفاض يف قيمة عقارات بغرض املتاجرة

)190,612()1,613,652(خسارة العمليات

)813,536(         --7حصة املجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة

 924,759         --7أرباح من بيع شركة زميلة

)24,918( 2082,473صايف أرباح )خسائر( االستثمارات

)261,079()407,898(مصاريف متويلية

 42,908 239إيرادات أخرى

)322,478()1,938,838(صايف خسارة السنة 

املتعلقة :
)327,994()1,938,838(مساهمي الشركة األم

 5,516         --احلصص غير املسيطرة

)322,478()1,938,838(صايف خسارة السنة

   فلس    فلس
)1.64()11.99(22خسارة السهم املتعلقة مبساهمي الشركة األم

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.  

�سركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�سركاتها التابعة

بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.  

20162015إيضاح

)322,478()1,938,838(صايف خسارة السنة

اخلسارة الشاملة األخرى:
بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح أو اخلسائر :

 25,815)53,813(6التغير يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع

)450,024(--عكس التغير يف الدخل الشامل اآلخر لشركة زميلة نتيجة البيع

)78,110()831,136(فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

)502,319()884,949(اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

)824,797()2,823,787(مجموع اخلسارة الشاملة للسنة

املتعلقة ب� :
)830,313()2,823,787(مساهمي الشركة األم

 5,516--احلصص غير املسيطرة

)824,797()2,823,787(مجموع اخلسارة الشاملة للسنة

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

بيان الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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ت المالية المجمعة.  
ت المرفقة من )1( إلى )29( تشكل جزءا من البيانا

ضاحا
إن اإلي

حق��وق الملكي�ة المتعلق�ة بمس�اهم�ي الش��رك�ة األم

المجموع
ص غير 

ص
الح

المسيطرة
المجموع 
الجزئي

أرباح مرحلة 
)خسائر 
متراكمة( 

تعديالت 
ترجمة 

عمالت أجنبية

التغيرات 
التراكمية في 
القيمة العادلة

أثر التغير في 
الدخل الشامل 
اآلخر لشركة 

زميلة

إحتياطي 
أسهم خزانة

أسهم خزانة
إحتياطي 
إختياري

إحتياطي 
إجباري

س المال 
رأ

25,810,128
138,788

25,671,340
3,004,602

)6,826(
319,283

450,024
--

)369(
950,536

954,090
 20,000,000

صيد كما
الر

 في 1 يناير 2015

)824,797(
5,516

)830,313(
)327,994(

)78,110(
25,815

)450,024(
--

--
--

--
--

مجموع )الخسارة الشاملة( 
الدخل الشامل للسنة

)189,005(
--

)189,005(
--

--
--

--
--

)189,005(
--

--
--

أسهم خزانة
ضاح 16)

)إي

)1,199,940(
--

)1,199,940(
)1,199,940(

--
--

--
-

--
--

--
--

ت نقدية
توزيعا

ضاح 23)
)إي

23,596,386
144,304

23,452,082
1,476,668

)84,936(
345,098

--
--

)189,374(
950,536

954,090
20,000,000

صيد كما في 31 
الر

ديسمبر 2015

)2,823,787(
--

)2,823,787(
)1,938,838(

)831,136(
)53,813(

--
--

--
--

--
--

مجموع الخسارة 
الشاملة للسنة

)10,000,000(
--

)10,000,000(
--

--
--

--
--

--
--

--
)10,000,000(

س المال 
ض رأ

تخفي
ضاح 13)

)إي

166,297
--

166,297
--

--
--

--
71,610

94,687
--

--
--

ت خالل السنة 
استردادا

ضاح 16)
)إي

10,938,896
144,304

10,794,592
)462,170(

)916,072(
291,285 

--
71,610

)94,687(
950,536

954,090
10,000,000

صيد كما في 31 
الر

ديسمبر 2016

�سركة امل�ساكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�سركاتها التابعة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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2015 2016

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
)322,478( )1,938,838( صايف خسارة السنة 

تسويات :
3,980 2,694  إستهالك 

19,757 7,339 مخصص مكأفأة نهاية اخلدمة 
)245,000( -  أرباح بيع عقارات استثمارية

1,080,608 -  خسائر انخفاض يف قيمة عقارات بغرض املتاجرة
)554,300( 1,515,212 التغير يف القيمة العادلة لعقارات استثمارية
813,536 - حصة املجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
)924,759( -  أرباح من بيع شركة زميلة
261,079 407,898 مصاريف متويلية
24,918 )82,473( صايف )أرباح( خسائر االستثمارات

157,341 )88,168(

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية :
15,152 )63,192( مدينون وأرصدة مدينة أخرى

1,071,830 5,455,425 مستحق من أطراف ذات صلة
)4,527,658( 2,394,457  عقارات بغرض املتاجرة
)2,551,563( )112,658( دائنون وأرصدة دائنة أخرى

26,160 )963( إجمالي املستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت
)1,101,119( 565,666 مستحق إلى أطراف ذات صلة
)6,909,857( 8,150,567   النقد الناجت من )املستخدم يف( العمليات

)612( )50,575( املدفوع من مكافأة نهاية اخلدمة 
)6,910,469( 3,099,992   صايف النقد الناجت من )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :
)528,650( )78,362( املدفوع لعقارات استثمارية 

2,022,000 -- احملصل من بيع عقارات استثمارية
20,417 -- احملصل من بيع موجودات مالية متاحة للجميع

)10,000( -- املدفوع لشراء استثمار يف شركة زميلة
)3,507( )4,392( املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات 

60,874 78,203 إيرادات توزيعات مستلمة
1,561,134 )4,551(    صايف النقد )املستخدم يف( الناجت من االنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
- )5,454,927( املدفوع من استردادات رأس املال 

)1,033,826( )23,477( توزيعات نقدية مدفوعة
5,847,479 )1,058,560( صايف احلركة على دائنو مرابحة

905,888 )782,163( صايف احلركة على التزام مقابل إيجار متويلي
)261,079( )396,666( مصاريف متويلية مدفوعة

5,458,462 )7,715,793(    صايف النقد )املستخدم يف( الناجت من األنشطة التمويلية
109,127 379,648 صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
26,344  5,252 إحتياطي ترجمة عمالت اجنبية 

191,400 326,871 النقد يف الصندوق ولدى البنوك يف بداية السنة
326,871 711,771 النقد يف الصندوق ولدى البنوك يف نهاية السنة 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.  

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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1. التأسيس والنشاط 

إن شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري – ش.م.ك. )عامة( )»الشركة األم«( هي شركة مساهمة كويتية عامة 
مسجلة يف دولة الكويت. مت تأسيس الشركة مبوجب عقد تأسيس رقم 7137 / جلد 1 واملؤرخ يف 7 أكتوبر 2006 
وتعديالته الالحقة وآخرها ما مت التأشير عليه بالسجل التجاري حتت رقم 44733 بتاريخ 23 أغسطس 2016. 

إن الشركة األم مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية.

إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم هي القيام مبا يلي:

متلك وبيع وشراء العقارات واالراضي وتطويرها حلساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة . 1
أمالك الغير، وكل ذلك مبا ال يخالف األحكام املنصوص عليها يف القوانني القائمة وما حظرته من اإلجتار 

يف قسائم السكن اخلاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانني.

متلك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط يف الكويت ويف اخلارج.. 2

إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات يف املجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط املطلوبة يف . 3
من يزاول تقدمي هذه اخلدمة.

متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.. 4

القيام بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني والعقارات اململوكة للشركة وللغير مبا يف ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ . 5
املباني  على  يكفل احملافظة  الهواء مبا  تكييف  وأعمال  واملصاعد  والكهربائية  وامليكانيكية  املدنية  األعمال 

وسالمتها.

واالستراحات . 6 الضيافة  وبيوت  واملوتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستثمار  وتشغيل  إدارة 
واملنتزهات واحلدائق واملعارض واملطاعم والكافيتريات واملجمعات السكنية واملنتجعات السياحية والصحية 
واملشروعات الترويحية والرياضية واحملالت وذلك على مختلف الدرجات واملستويات شامال جميع اخلدمات 

األصلية واملساعدة واملرافق امللحقة بها وغيرها من اخلدمات الالزمة لها.

تنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول بها يف الوزارة.. 7

إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول بها يف الوزارة.. 8

متلك األسواق التجارية واملجمعات السكنية وإدارتها.. 9

استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها يف محافظ مالية تدار من قبل شركات . 10
وجهات متخصصة.

»البناء . 11 بنظام  والتجارية والصناعية  السكنية  للمناطق واملشاريع  البنية األساسية  املباشرة لوضع  املساهمة 
.BOT وإدارة املرافق العقارية بنظام )BOT( »والتشغيل والتحويل

متارس الشركة األم أغراضها طبقاً ألحكام الشريعة األسالمية.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016  )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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إن الشركة األم مسجلة يف السجل التجاري حتت رقم 44733 يف 23 ديسمبر 2006.

كما يف 31 ديسمبر 2016، بلغ عدد موظفي الشركة األم 17 موظف )2015 – 27 موظف(.

إن عنوان الشركة األم املسجل: شرق، شارع أحمد اجل�ابر، مركز رائد الدور األول ص�ندوق بريد رق�م 24079 – 
الص�فاه، 13101 – دولة الكويت.

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املجمعة م�ن قب�ل مجل�س إدارة الشركة األم بتاري�خ 31 يناير2017. إن 
اجلمعية العامة السنوية للمساهمني لديها صالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد اصدارها.

2 . السياسات المحاسبية الهامة

املالية الصادرة عن مجلس معايير  للتقارير  الدولية  للمعايير  املالية املجمعة للمجموعة وفقا  البيانات  مت إعداد 
احملاسبة الدولية ، وتتلخص السياسات احملاسبية الهامة فيما يلي : 

أ  -   أسس اإلعداد: 
ويتم  األم،  للشركة  الرئيسية  العملة  ميثل  الذي  )“د.ك”(  الكويتي  بالدينار  املجمعة  املالية  البيانات  عرض  يتم 
إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات االستثمارية والتي 

تدرج بقيمتها العادلة.

تستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ املدفوع يف مقابل السلع واخلدمات. إن القيمة العادلة 
املبلغ املستلم عن بيع األصل أو املدفوع لسداد اإللتزام يف معاملة عادية بني أطراف السوق كما يف تاريخ  هي 

القياس.

اآلراء  بعض  إجراء  اإلدارة  من  يتطلب  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  املجمعة  املالية  البيانات  إعداد  إن 
والتقديرات واإلفتراضات يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. لقد مت اإلفصاح عن اآلراء والتقديرات 

واإلفتراضات احملاسبية الهامة يف إيضاح رقم )2 –ت(.

املعايير والتفسيرات الصادرة وجارية التأثير

التغيرات  باستثناء  السابقة  السنة  املطبقة يف  لتلك  املجموعة مماثلة  قبل  من  املطبقة  السياسات احملاسبية  إن 
باملجموعة  املتعلقة  يناير 2016   1 املالية كم�ا يف  للتقارير  الدولية  للمع�ايير  التعديالت  الناجتة عن تطبيق بعض 

وبيانها كالتالي:

تعديالت على معايير احملاسبة الدولية رقم )16( و )38( – توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء 

الوارد  يناير 2016 توضح األساس   1 بعد  أو  تبدأ يف  التي  السنوية  للفترات  التأثير  التعديالت اجلارية  تلك  إن 
يف معايير احملاسبة الدولية رقم )16( و )38(، والذي يبني أن االيرادات تعكس منط املنافع االقتصادية الناجتة 
من األعمال التجارية )التي تشمل األصل كجزء منها(، وليست املنافع االقتصادية الناجتة عن إستخدام األصل 
ذاته. ونتيجة لذلك، فان الطرق املستندة إلى منط االيرادات ال ميكن إستخدامها الستهالك املمتلكات والعقارات 
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واملعدات، ولكن ميكن إستخدامها فقط يف حاالت محدودة للغاية الطفاء املوجودات غير امللموسة.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )27( – طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة

إن تلك التعديالت اجلارية التأثير للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2016 يسمح للمنشآت باستخدام 
الزميلة يف  والشركات  وشركات احملاصة  التابعة  الشركات  إستثماراتها يف  عن  للمحاسبة  امللكية  طريقة حقوق 
بياناتها املالية املنفصلة. يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي على املنشآت التي تقوم أساسا بتطبيق املعايير 

الدولية للتقارير املالية وقامت بالتغيير إلى طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية املنفصلة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( – مبادرة االفصاحات

إن التعديالت على هذا املعيار والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2016 توضح بعض 
اآلراء املستخدمة عند عرض البيانات املالية. تضمنت تلك التعديالت ما يتعلق باألمور التالية:

• املادية: حيث يجب أال تكون املعلومات مبهمة عن طريق جتميع أو عرض معلومات غير مادية، كما يجب تطبيق 	
عوامل املادية على كافة بنود البيانات املالية وكذلك على أي إفصاح محدد قد يتطلب أي معيار إدراجه بالبيانات 

املالية.

• بيان املركز املالي وبيان األرباح أواخلسائر والدخل الشامل اآلخر: حيث ميكن دمج وتفصيل البنود املعروضة 	
بهما إذا تطلب األمر، كما توجد إرشادات إضافية حول االجماليات اجلزئية يف هذه البيانات املالية، إضافة إلى 
أن احلصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة وشركات احملاصة احملتسبة وفقا لطريقة حقوق امللكية 
يجب جمعها وعرضها باملجمل كبنود منفصلة بناء على إمكانية إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أواخلسائر.

• االيضاحات: حيث مت إضافة أمثلة إضافية للطرق املمكنة لترتيب االيضاحات وذلك للتأكيد على وجوب مراعاة 	
قابلية الفهم وإمكانية املقارنة عند حتديد ترتيب تلك االيضاحات.

لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات املالية املجمعة

التحسينات الدورية على املعايير الدولية للتقارير املالية 2012 – 2014:

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( – األدوات املالية – االفصاحات

تسري التعديالت على هذه املعايير على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2016، حيث تتضمن تلك 
التعديالت توضيحا على أنه بالنسبة للموجودات املالية احملولة ألطراف أخرى إستنادا إلى اتفاقيات خدمة لهذه 
املوجودات املالية والتي تسمح للطرف احملول بالغاء االعتراف بتلك املوجودات عند حتويلها، فان املعيار الدولي 
للتقارير املالية رقم )7( يتطلب االفصاح عن جميع أشكال التداخل املستمرة التي قد تكون ال تزال متاحة للشركة 
يف املوجودات احملولة. يوضح هذا املعيار إرشادات لتحديد مفهوم التداخل املستمر يف هذا السياق، باالضافة إلى 
إرشادات خاصة ملساعدة إدارة املنشأة يف حتديد ما إذا كانت اتفاقيات اخلدمة لهذه املوجودات املالية احملولة 
متثل تداخل مستمر أم ال. وقد استتبع هذه التعديالت تعديال على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )1( ملنح نفس 
امليزة ملن يقوم بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى. كما تضمنت التعديالت على هذا املعيار تعديال 
آخر يوضح أن االفصاحات االضافية التي تتطلبتها تلك التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( غير 
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مطلوبة حتديدا جلميع الفترات املالية املرحلية، إال إذا تطلبها معيار احملاسبة الدولي رقم )34(.

لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات املالية املجمعة.

املعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير

إن املعايير اجلديدة واملعدلة التالية قد مت إصدارها من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية، ولم يتم تطبيقها من 
قبل املجموعة:

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )7( – مبادرة االفصاحات

إن التعديالت على هذا املعيار والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2017، تتطلب من 
املنشأة بتقدمي إفصاحات تتيح ملستخدمي البيانات املالية تقييم التغيرات يف املطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل، 

مبا يف ذلك التغيرات الناشئة عن التدفقات النقدية والتغيرات الغير نقدية، مع السماح بالتطبيق املبكر.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( – األدوات املالية

يسري املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، ويحل هذا املعيار محل معيار احملاسبة 
الدولي رقم 39 - األدوات املالية: التحقق والقياس. إن املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( يحدد الكيفية التي 
يجب على املنشأة أن تصنف وتقيس أدواتها املالية وأن تتضمن منوذج اخلسارة املتوقع اجلديد إلحتساب انخفاض 
قيمة املوجودات املالية ومتطلبات منوذج محاسبة التغطية اجلديد، كما يوضح املباديء يف التحقق وملدة التحقق 
لألدوات املالية من معيار احملاسبة الدولي رقم )39( ان املجموعة بصدد احتساب التاثير احملتمل على بياناتها 

النالية املجمعة نتيجة تطبيق هذا املعيار.

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

يسري هذا املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، والذي يحدد إطار شامل لكيفية وتوقيت 
وأحقية االعتراف باإليرادات. سوف يحل هذا املعيار محل املعايير والتفسيرات اجلارية التالية عند تطبيقه:

• معيار احملاسبة الدولي رقم )18( – اإليرادات.	

• معيار احملاسبة الدولي رقم )11( – عقود اإلنشاء.	

• تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )13( – برامج والء العمالء.	

• تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )15( – إتفاقيات بناء العقارات.	

• تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )18( – املوجودات احملولة من العمالء.	

• تفسير جلنة تفسيرات املعايير رقم )31( – إيرادات خدمات الدعاية الناجتة عن معامالت مقايضة.	

املعايير  العقود يف نطاق  كانت  إذا  إال  العمالء،  العقود مع  الناجتة من  اإليرادات  املعيار على جميع  ينطبق هذا 
األخرى، مثل معيار احملاسبة الدولي رقم )17(. كما توفر متطلباتها منوذجا لإلعتراف وقياس األرباح واخلسائر 
غير  واملوجودات  واملعدات  والعقارات  املمتلكات  ذلك  املالية، مبا يف  غير  املوجودات  بعض  استبعاد  من  الناجتة 
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امللموسة. إن املجموعة بصدد احتساب التأثير احملتمل على بياناتها املالية املجمعة نتيجة تطبيق هذا املعيار.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( – التأجير

يسري هذا املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019، ويحل هذا املعيار محل معيار احملاسبة 
املالي  املركز  بيان  اإليجارات يف  إثبات معظم  املستأجرين  املعيار من  التأجير. سيتطلب هذا   - 17 الدولي رقم 
بطريقة مشابهة لإليجار التمويلي الوارد يف املعيار احملاسبة الدولي رقم 17 مع استثناءات محدودة على األصول 
ذات القيمة املنخفضة واإليجارات على املدى القصير. كما يف تاريخ بدء عقد اإليجار، سيعترف املستأجر على 

إلتزام بسداد دفعات اإليجار وأصل ميثل احلق يف استخدام األصل نفسه خالل فترة اإليجار.

ب -   أسس التجميع:
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وللشركات التابعة التالية )املشار اليها باملجموعة(:

نسبة امللكية )%(األنشطة

20162015بلد التأسيسالرئيسيةإسم الشركة التابعة

5050دولة الكويتجتارة عامة ومقاوالتشركة مساكن اخليران للتجارة العامة واملقاوالت - ذ. م. م. 

9999دولة الكويتعقاراتشركة املساكن جلوبال - ذ. م. م. )أ(

9999دولة الكويتعقاراتشركة هاوسنج ماجنمنت العقارية - ذ. م. م. )أ(

)أ( نسبة األسهم 1% املتبقية مملوكة من طرف ذو صلة. إن الشركة األم املالك املستفيد من هذا األمر.

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطرعليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم :

ذات سلطة على الشركة املستثمر فيها.•-

قابلة للتعرض للخسارة، أو لديها حقوق يف عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها.•-

لديها القدرة على إستخدام سلطتها يف التأثير على عوائد الشركة املستثمر فيها.•-

تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها إذا أشارت احلقائق والظروف بأنه هناك 
تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة املبينة أعاله.

عند متلك املجموعة لنسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة املستثمر فيها، فانه يكون لديها السلطة على 
الشركة املستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت لها كافية إلعطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات 
الصلة للشركة املستثمر فيها من جانبها. تأخذ الشركة األم جميع احلقائق والظروف ذات الصلة بعني االعتبار يف 

تقييم مدى كفاية حقوق التصويت يف الشركة املستثمر فيها إلعطاء السلطة عليها، مبا يف ذلك:

حقوق تصويت املجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت اخلاصة باآلخرين.•-

حقوق التصويت احملتملة التي حتتفظ بها الشركة األم، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.•-

احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.•-
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أية ح�قائق وظروف إضافية تشير إل�ى مدى القدرة املالية للشركة األم على توجيه األنشطة ذات الصلة عند •-
إتخاذ القرارات، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف االجتماع��ات السابق�ة للمساهمني.

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركات التابعة من تاريخ بدء السيطرة الفعلية وحتى تاريخ 
زوال السيطرة الفعلية. عند التجميع، يتم إستبعاد جميع األرصدة واملعامالت املتبادلة بني الشركات بالكامل، 
بإستخدام  املجمعة  املالية  البيانات  إعداد  يتم  احملققة.   غير  واألرباح  واخلسائر  املتبادلة  األرباح  فيها  مبا 

سياسات محاسبية موحدة للمعامالت املتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم يف ظروف متشابهة 

يتم إظهار احلصص غير املسيطرة من صايف موجودات الشركات التابعة املجمعة يف بند مستقل من حقوق ملكية 
املجموعة.  إن احلصص غير املسيطرة تتكون من مبلغ تلك احلصص يف تاريخ بدء دمج األعمال ونصيب احلصص 

غير املسيطرة من التغير يف حقوق امللكية منذ تاريخ الدمج.

تقاس احلصص غير املسيطرة إما بالقيمة العادلة، أو بحصتها النسبية من املوجودات واملطلوبات احملددة للشركة 
املشتراة، وذلك على أساس كل عملية على حده.

يتم احملاسبة عن التغير يف حصة امللكية لشركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة ضمن حقوق امللكية. يتم 
تعديل املبالغ الدفترية حلصص ملكية املجموعة واحلصص غير املسيطرة لتعكس التغيرات للحصص املتعلقة بها 
يف الشركات التابعة. إن أية فروقات بني الرصيد املعدل للحصص غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع أو 
احملصل يتم اإلعتراف بها مباشرة يف حقوق امل�لكية اخلاصة مبالك الشركة األم. يتم قيد اخلسائر على احلصص 
املجموعة  فقدت  إذا  املسيطرة.  غير  القيد عجز يف رصيد احلصص  ذلك  نتج عن  وإن  ال�مسيطرة حتى  غ��ير 

السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم باآلتي:

إستبعاد املوجودات )مبا يف ذلك الشهرة( واملطلوبات للشركة التابعة.•-

إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير املسيطرة.•-

إستبعاد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية.•-

إدراج القيمة العادلة للمقابل املستلم.•-

إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.•-

إدراج أي فائض أو عجز يف األرباح أو اخلسائر.•-

إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود املسجلة سابقا يف الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو اخلسائر •-
املجمع أو األرباح املرحلة طبقا ملا يلزم لهذه البنود.

ج� -  األدوات املالية : 
تقوم املجموعة بتصنيف أدواتها املالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج املوجودات املالية واملطلوبات 

املالية عندما تكون املجموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 

يتم تصنيف األدوات املالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا ملضمون االتفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات 
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واألرباح واخلسائر التي تتعلق باألداة املالية املصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إيراد. إن التوزيعات على 
حاملي هذه األدوات املالية املصنفة كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق امللكية. يتم إظهار األدوات 
املالية بالصايف عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسديد املوجودات واملطلوبات بالصايف وتنوي السداد 

إما بالصايف أو ببيع املوجودات وسداد املطلوبات يف آن واحد.

تتضمن املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف املركز املالي املجمع النقد والنقد املعادل واملدينني ومستحق 
من وإلى أطراف ذات صلة وموجودات مالية متاحة للبيع والدائنني ودائنو مرابحة وإلتزام مقابل إيجار متويلي. 

 املوجودات املالية 

1 . املـــدينــــون:

اإلعتيادي،  النشاط  أو خدمات منجزة ضمن  بيع بضائع  العمالء عن  املستحقة من  املبالغ  املدينون  ميثل 
ويتم اإلعتراف مبدئيا باملدينني بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي ناقصا مخصص اإلنخفاض يف القيمة. يتم إحتساب مخصص اإلنخفاض يف قيمة املدينني 
التجاريني عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن املجموعة غير قادرة على حتصيل ديونها خالل املدة 
األصلية للمدينني. تكمن الصعوبات املالية اجلوهرية للمدينني يف إحتمال تعرض املدين لإلفالس أو إعادة 
الهيكلة املالية أو عدم االنتظام يف السداد أو عدم السداد، وتدل تلك املؤشرات على أن أرصدة املدينني 
التجاريني قد إنخفضت قيمتها بصفة دائمة. إن قيمة املخصص هي الفرق بني القيمة الدفترية لألصل 
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. 
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص، ويتم اإلعتراف مببلغ اخلسارة 
هذه  يتم شطب  التجاريني،  املدينني  أرصدة  عدم حتصيل  حال  يف  املجمع.  اخلسائر  أو  األرباح  بيان  يف 
األرصدة مقابل حساب املخصص املتعلق باملدينني التجاريني، إن السداد الالحق للمبلغ السابق شطبه يدرج 

من خالل بيان األرباح أواخلسائر املجمع.  

2 . االستثمارات املالية:

التحقق املبدئي والقياس

تقوم املجموعة بتصنيف استثماراتها املالية التي تخضع ملعيار احملاسبة الدولي رقم )39( كموجودات مالية 
متاحة للبيع. إن هذه التصنيفات تعتمد على الغرض من شراء هذه االستثمارات ويحدد من قبل اإلدارة عند 

التحقق املبدئي لها.

املوجودات املالية املتاحة للبيع

إن املوجودات املالية املتاحة للبيع ليست من مشتقات املوجودات املالية وهي إما قد مت تصنيفها يف هذه الفئة 
أو أنها غير متضمنة يف أي من التصنيفات األخرى يتم تصنيف هذه املوجودات املالية كموجودات غير متداولة 

ما لم يكن لدى اإلدارة نية إستبعاد االستثمار خالل 12 شهراً من نهاية الفترة املالية.

يتم قيد عمليات شراء وبي�ع هذه املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة – وهو التاريخ الذي التزمت فيه املجموعة 
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بشراء أو بيع املوجودات. يتم قيد املوجودات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف العمليات جلميع 
املوجودات املالية التي ال تدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

القياس الالحق

بعد التحقق املبدئي، يتم إدراج املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. إن القيم العادلة للموجودات املالية 
املسعرة مبنية على أسعار آخر أمر شراء. يتم إحتساب القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال متارس نشاطها يف 
سوق نشط )أو األوراق املالية غير املدرجة( من قبل املجموعة عن طريق إستخدام أسس التقييم. تتضمن أسس 
التقييم إستخدام عمليات جتارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة، واالعتماد على حتليل للتدفقات 

النقدية املخصومة، وإستخدام مناذج تسعير اخليارات التي تعكس ظروف املصدر احملددة.

األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  للموجودات  محققة  غير  أو  محققة  وخسائر  أرباح  أية  إثبات  يت�م 
أواخلسائر يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. ويتم إدراج األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة عن التغيرات 
الدخل  العادلة ضمن  القيمة  ف�ي  التراكمية  التغيرات  يف  للبيع  املتاحة  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  يف 
الشامل اآلخر، فيما عدا فروق حتويل العملة األجنبية ألدوات الدين املالية واملصنفة كموجودات مالية متاحة 
للبيع، حيث يتم إدراج تلك الفروق يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع، مع إدراج التغيرات األخرى يف قيمتها 

العادلة يف التغيرات التراكمية ف�ي القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يف حالة عدم توافر طريقة موثوق بها لقياس املوجودات املالية املتاحة للبيع، يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر 
اإلنخفاض يف القيمة، إن وجدت.

يف حالة إستبعاد أو إنخفاض قيمة أصل مالي متاح للبيع، فإنه يتم حتويل أية تغييرات سابقة يف القيمة العادلة 
والتي سبق تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء اإلعتراف باالصل املالي )كليا أو جزئيا( يف أحدي هاتني احلالتني:

) أ ( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف إستالم التدفقات النقدية من هذا األصل املالي، أو،

)ب( عندما حتول املجموعة حقها يف إستالم التدفقات النقدية من األصل املالي، وذلك يف احلاالت التالية:

إذا مت حتويل جميع املخاطر والعوائد اخلاصة مبلكية األصل املالي من قبل املجموعة.. 1

عندما ال يتم حتويل جميع املخاطر والعوائد لألصل املالي أو االحتفاظ بها، ولكن مت حتويل السيطرة على . 2
األصل. عندما حتتفظ املجموعة بالسيطرة، فيجب عليها إدراج األصل املالي بحدود نسبة مشاركتها فيه.

اإلنخفاض يف القيمة

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود إنخفاض يف  يف نهاية كل فترة مالية، تقوم املجموعة بتقييم ما 
قيمة أحد املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية. يف حالة األوراق املالية املصنفة كموجودات 
مالية متاحة للبيع، فإن أي إنخفاض جوهري أو مطول يف القيمة العادلة لألصل املالي بحيث يصبح اقل من 
تكلفة األصل املالي يؤخذ يف اإلعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك إنخفاض يف القيمة. يتم تقييم االنخفاض 
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التي  الفترة  أساس  على  املطول  االنخفاض  ويتم حتديد  املالي،  لألصل  األصلية  التكلفة  مقابل  اجلوهري 
إنخفضت فيها القيمة العادلة عن التكلفة األصلية. يف حالة وجود أي دليل على حدوث إنخفاض يف قيمة 
الفرق بني تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة  املوجودات املالية املتاحة للبيع فإن إجمالي اخلسارة التراكمية – 
احلالي�ة مخصوما منها أي خسائر إنخفاض يف القيمة لهذه املوجودات املالية والتي سبق اإلعتراف بها يف 
بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.  إلى  الدخل الشامل اآلخر  حتول من   – بيان األرباح أو اخلسائر املجمع 
إن خسائر اإلنخفاض يف القيمة املعترف بها يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ألدوات امللكية واملصنفة 
كموجودات مالية متاحة للبيع ال يتم عكسها من خالل بيان األرباح أو اخلسائر املجمع، بينما يتم عكس خسائر 
االنخفاض يف القيمة ألدوات الدين املالية املصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع من خالل بيان األرباح أو 
اخلسائر املجمع عند وجود أدلة موضوعية على أن أسباب الزيادة يف القيمة العادلة لتلك املوجودات املالية 

ترتبط بأحداث الحقة الحتساب خسائر االنخفاض يف القيمة املعترف بها مسبقا.

  املطلوبات املالية

1.  إلتزام مقابل إيجار متويلي

إن املوجودات احملتفظ بها حتت إلتزام مقابل إيجار متويلي يتم اإلعتراف بها كموجودات خاصة باملجموعة 
وذلك بالقيمة العادلة يف تاريخ بدء عقد اإليجار، أو مبقدار القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار، 
أيهما أقل. إن اإللتزامات املرتبطة بالعقد لصالح املؤجر تظهر يف بيان املركز املالي املجمع كإلتزام مقابل إيجار 
متويلي. يتم توزيع دفعات اإليجار بني األعباء التمويلية وتخفيض اإللتزام الناشئ عن عقد اإليجار بحيث يكون 
هناك سعر فائدة ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن بيان األرباح أو اخلسائر 
املجمع إال إذا كانت مرتبطة مباشرة مبوجودات مؤهلة للرسمل��ة ، ويف هذه احلالة يتم رسملتها طبقا للسياسة 

العامة التي تتبعها املجموعة لتكاليف اإلقتراض.

2   الدائنون : 

يتمثل رصيد الدائنني يف الدائنني التجاريني والدائنني اآلخرين. ميثل بند الدائنني التجاريني اإللتزام لسداد 
قيمة بضائع أو خدمات مت شراؤها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنني التجاريني مبدئيا بالقيمة 
العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات 
متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(، 

وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. 

3    اإلقتراض : 

القروض  إدراج  يتم  والحقاً  املتكبدة.  التكاليف  بعد خصم  العادلة  القيمة  مبدئيا بصايف  القروض  إدراج  يتم 
والقيمة  العملية(  تكلفة  خصم  بعد  )بالصايف  احملصل  املبلغ  بني  الفروقات  إحتساب  ويتم  املطفأة،  بالتكلفة 

املستردة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع خالل فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

يتم إحتساب تكلفة منح القروض ضمن تكاليف عمليات القروض إلى احلد الذي يحتمل على أساسه سحب 
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كل أو بعض هذه التسهيالت يف هذه احلالة، يتم تأجيل هذه املصاريف حتى يتم سحب القروض. عندما ال 
يوجد أي دليل على أن بعض أو كل القروض سيتم سحبها، فإن هذه املصاريف يتم رسملتها كمدفوعات مقدمة 

خلدمات السيولة ويتم إطفائها على فترة القروض املتعلقة بها. 

4   املرابحات :

تتمثل املرابحات يف املبلغ املستحق على أساس الدفع املؤجل لبنود مت شراؤها وفقا التفاقيات عقود املرابحات. 
يتم  املستقبلية.  بالفترات  املتعلقة  التمويل  تكاليف  بعد خصم  الدائن،  املبلغ  باجمالي  املرابحات  يدرج رصيد 

إطفاء تكاليف التمويل املستقبلية عند استحقاها على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

د  -  عقارات بغرض املتاجرة : 
يتم تصنيف العقارات التي مت إقتناؤها أو تطويرها لغرض املتاجرة من خالل النشاط االعتيادي وليس لغرض تأجيرها 

أو إرتفاع قيمتها كعقارات بغرض املتاجرة، ويتم قياسها بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها أيهما أقل.

تكاليف  البناء،  ملقاولي  املدفوعة  املبالغ  املستأجرة،  األراضي  احلر، حقوق  امللك  أراضي  التكلفة حقوق  تتضمن 
القانونية،  واخلدمات  املهنية  االتعاب  تكاليف  املوقع،  إعداد  تكاليف  والتصميم،  التخطيط  تكاليف  اإلقتراض، 

ضرائب حتويل امللكية، تكاليف البناء غير املباشرة والتكاليف األخرى ذات الصلة.

األسعار  على  بناء  االعتيادي  النشاط  خالل  من  املقدر  البيع  سعر  املمكن حتقيقها  البيعية  القيمة  متثل صايف 
الزمنية يف حال كانت مادية، مخصوما منها  الفترات  بتأثير  املالية واملخصومة  البيانات  تاريخ  السوقية كما يف 
تكاليف االجناز واملصاريف البيعية. يتم قيد العموالت غير املستردة واملدفوعة لوكالء التسويق واملبيعات عند بيع 

الوحدات العقارية كمصاريف عند دفعها.

عند اإلستبعاد، يتم حتديد تكلفة العقارات بغرض املتاجرة التي يتم إدراجها يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع 
والتي تشمل التكاليف املباشرة املتكبدة على العقار املباع ونسبة من التكاليف غير املباشرة املتكبدة إستنادا إلى 
ضمن  التخفيض  ذلك  إدراج  يتم  املتاجرة،  بغرض  العقارات  قيمة  تخفيض  عند  العقار.  لذلك  النسبي  احلجم 

التكاليف التشغيلية األخرى.

ه� -   العقارات االستثمارية:  
التطوير واحملتفظ بها لغرض  أو إعادة  القائمة والعقارات قيد اإلنشاء  العقارات  العقارات االستثمارية  تتضمن 
إكتساب اإليجارات أو إرتفاع القيمة السوقية أو كالهما. تدرج العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل 
سعر الشراء وتك�اليف العمليات املرتبطة بها. الحقا للتسجيل املبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة 
العادلة  القيمة  التغيرات يف  من  الناجتة  اخلسائر  أو  األرباح  تسجيل  يتم  املالية.  الفترة  نهاية  تاريخ  العادلة يف 

للعقارات االستثمارية يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع يف الفترة التي حدث بها التغير.

يتم إلغاء اإلعتراف بالعقارات االستثمارية عند إستبعادها أو سحبها نهائيا من اإلستخدام وال يوجد أية منافع 
إقتصادية مستقبلية متوقعة من اإلستبعاد. ويتم إحتساب األرباح أو اخلسائر الناجتة ع�ن إستبعاد أو إنه�اء خدم�ة 

العقار االستثماري يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.
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يتم التحويل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث تغير يف إستخدام العقار يدل على نهاية شغل املالك له، أو 
بداية تأجيره تشغيليا لطرف آخر، أو إمتام البناء أو التطوير. ويتم التحويل من عقار استثماري فقط عند حدوث 

تغير يف اإلستخدام يدل عليه بداية شغل املالك له، أو بداية تطويره بغرض بيعه.

يف حال حتول عقار مستخدم من قبل املالك إلى عقار إستثماري، تقوم املجموعة باحملاسبة عن ذلك العقار طبقا 
للسياسة احملاسبية املتبعة للممتلكات والعقارات واملعدات حتى تاريخ حتول وتغيير االستخدام.

و  -   ممتلكات ومعدات:   
تتضمن التكلفة املبدئية للممتلكات واملعدات سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك املوجودات 
إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل. يتم عادة إدراج املصاري�ف املتكبدة بع�د تشغيل املمتلكات واملعدات، 
مثل اإلصالحات والصيانة والفحص يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع يف الفترة التي يتم تكبد هذه املصاريف 
فيها. يف احلاالت التي يظهر فيها بوضوح أن املصاريف قد أدت إلى زيادة يف املنافع اإلقتصادية املستقبلية املتوقع 
احلصول عليها من استخدام إحدى املمتلكات واملعدات إلى حد أعلى من معيار األداء احملدد أساساً، فإنه يتم 

رسملة ه�ذه املصاري�ف كتكلفة إضافية على املمتلكات واملعدات. 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا اإلستهالك املتراكم وخسائر اإلنخفاض يف القيمة. عند بي�ع أو إنهاء 
املتراكم من احلسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناجتة عن  يتم إستبعاد تكلفتها وإستهالكها  خدمة املوجودات، 

إستبعادها يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.  

يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنت�اجية املتوقعة لبنود امل�متلكات واملعدات 
وهي 5 سنوات.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلستهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة وفترة اإلستهالك تتفقان مع منط 
املنافع اإلقتصادية املتوقعة من بنود املمتلكات واملعدات.

إنتفاء وجود منفعة إقتصادية متوقعة من  ببنود املمتلكات واملعدات عند استبعادها أو عند  إلغاء اإلعتراف  يتم 
اإلستعمال املستمر لتلك املوجودات. 

ز  -  انخفاض قيمة املوجودات :  
يف نهاية الفترة املالية، تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على 
إنخفاض يف قيمة تلك املوجودات.  إذا كان يوجد دلي�ل على اإلنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد 
للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض يف القيمة، )إن وجدت(. إذا لم يكن من املمكن تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد ألصل منفرد، يجب على املجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي 

إليها األصل.

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة املستخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير 
القيمة املستخدمة لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق 
واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  السوق احلالية  تقديرات  يعكس سعر اخلصم  أن  املناسب. يجب  سعر اخلصم 

املتعلقة باألصل.
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إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصل، فإنه 
اإلعتراف  يجب  القابلة لالسترداد.  القيمة  إلى  النقد(  توليد  )أو وحدة  الدفترية لألصل  القيمة  تخفيض  يجب 
بخسارة اإلنخفاض يف القيمة مباشرة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 

معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة خسارة إنخفاض قيمة األصل كإنخفاض إعادة تقييم.

عند عكس خسارة اإلنخفاض يف القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة 
التقديرية املعدلة القابلة لالسترداد. يجب أن ال يزيد املبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القيمة عن املبلغ 
الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم اإلعتراف بأية خسارة من إنخفاض قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( 
خالل السنوات السابقة. يجب اإلعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض يف القيمة مباشرة يف بيان األرباح أو اخلسائر 
املجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة عكس خسائر اإلنخفاض 

يف القيمة كزيادة يف إعادة التقييم.

ح  -  عقود اإليجار : 
تصنف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية إذا إحتفظ املؤجر بجزء جوهري من املخاطر والعوائد املتعلقة 

بامللكية. جميع عقود اإليجار األخرى تصنف كعقود إيجار متويلية .

إن حتديد ما إذا كان ترتيب معني هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هذا الترتيب، 
ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على إستخدام أصل معني أو موجودات محددة، أو أن الترتيب 

ينقل أو مينح احلق يف إستخدام األصل.

عقد اإليجار التشغيلي : 

الثابت على مدى مدة عقد  القسط  التشغيلي على أساس  اإليجار  اإليجارات من عقد  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
اإليجار. إن التكاليف املباشرة األولية املتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها 

على القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم اإلعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

عقد اإليجار التمويلي :  

إن املوجودات احملتفظ بها حتت عقد إيجار متويلي يتم اإلعتراف بها كموجودات خاصة باملجموعة وذلك بالقيمة 
العادلة يف تاريخ بدء عقد اإليجار، أو مبقدار القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار، أيهما أقل. إن 
اإللتزامات املرتبطة بالعقد لصالح املؤجر تظهر يف بيان املركز املالي املجمع كإلتزامات مقابل عقد إيجار متويلي. 
يتم توزيع دفعات اإليجار بني األعباء التمويلية وتخفيض اإللتزام الناشئ عن عقد اإليجار بحيث يكون هناك سعر 
فائدة ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع إال إذا 
كانت مرتبطة مباشرة مبوجودات مؤهلة للرسمل��ة، ويف هذه احلالة يتم رسملتها طبقا للسياسة العامة التي تتبعها 

املجموعة لتكاليف اإلقتراض. 

ط   -  اجمالي املبلغ املستحق إلى العمالء عن أعمال املقاوالت: 
األرباح  إليها  الفعلية مضافا  التكاليف  املقاوالت ميثل صايف  العمالء عن أعمال  إلى  املستحق  املبلغ  إن إجمالي 
احملققة ناقصا اخلسائر احملققة واملطالبات املرحلية للعقود حتت التنفيذ. وتشمل التكلفة املواد واألجور املباشرة 
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وحصة مناسبة من التكاليف غير املباشرة. وعند زيادة املطالبات املرحلية عن التكاليف واألرباح احملققة( ناقصا 
اخلسائر احملققة )يتم إدراج هذه الزيادة ضمن املطلوبات.

ي  -   مخصص مكافأة نهاية اخلدمة :   
وعقود  األهلي  القطاع  يف  الكويتي  العمل  لقانون  طبقا  للموظفني  اخلدمة  نهاية  ملكافأة  إحتساب مخصص  يتم 
املوظفني وقوانني العمل املعمول بها يف الدول التي تزاول شركات الشركات التابعة نشاطها بها. إن هذا اإللتزام 
غير املمول ميثل املبلغ املستحق لك�ل موظف، فيما لو مت إنهاء خدماته يف نهاية الفترة املالية، والذي يقارب القيمة 

احلالية لهذا اإللتزام النهائي.

ك  -  توزيعات األرباح للمساهمني: 
إقرار  الشركة األم كمطلوبات عند  النقدية ملساهمي  النقدية وغير  األرباح  بتوزيعات  باإلعتراف  تقوم املجموعة 
تلك التوزيعات نهائيا، وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا إلرادة املجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند 
املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية السنوية ملساهمي الشركة األم، حيث يتم اإلعتراف بقيمة تلك التوزيعات 

بحقوق امللكية.

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس 
القيمة  بني  الفرق  فان  النقدية،  غير  التوزيعات  بتلك  القيام  عند  امللكية.  حقوق  مباشرة ضمن  العادلة  بالقيمة 

الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات املوزعة يتم إدراجها يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.

يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح التي مت إقرارها بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة كأحداث الحقة لتاريخ بيان 
املركز املالي املجمع.

ل  -  رأس املال: 
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضافية املرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها 

ضمن حقوق امللكية مخصومة من املبالغ احملصلة.

م -   أسهم اخلزانة : 
تتمثل أسهم اخلزانة يف أسهم الشركة األم اخلاصة التي مت إصدارها ثم إعادة شراؤها الحقا من قبل املجموعة 
ولم يتم إعادة إص�دارها أو إلغائها بعد. وتتم احملاسبة عن أسهم اخلزانة بإستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة 
التكلفة، يتم إدراج متوسط تكلفة األسهم املعاد شراؤها كحساب معاكس ضمن حقوق امللكية. عند إعادة إصدار 
أسهم  احتياطي  املساهمني”  للتوزيع ضمن حقوق  قابل  غير  منفصل  األرباح يف حساب  إدراج  يتم  األسهم  هذه 
الدائن لذلك احلساب، ويتم  اخلزانة”، ويتم حتميل أي خسائر محققة على احلساب نفسه يف حدود الرصيد 

حتميل اخلسائر اإلضافية على األرباح املرحلة ثم اإلحتياطيات ثم عالوة اإلصدار على التوالي.

ثم  اإلصدار  عالوة  سابقا يف  املسجلة  اخلسائر  ملقابلة  اخلزانة  أسهم  بيع  عن  الحقا  احملققة  األرباح  تستخدم 
اإلحتياطيات ثم األرباح املرحلة ثم احتياطي أسهم اخلزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم 
اخلزانة. إن إصدار أسهم املنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم اخلزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم 

دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم اخلزانة.
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عند شراء أي شركة يف املجموعة حصة يف ملكية رأس مال الشركة األم )أسهم اخلزانة(، يتم خصم املبلغ املدفوع 
متضمنا التكاليف اإلضافية املتعلقة مباشرة بأسهم اخلزانة من حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم إلى 
أن يتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. يف حال إعادة إصدار األسهم الحقا، يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصايف 

بعد خصم التكاليف اإلضافية املباشرة للعملية يف حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم.

ن -  حتقق اإليراد:  
يتضمن اإليراد القيمة العادلة للمبالغ املستلمة أو املدينة عن بيع بضائع أو تقدمي خدمات ضمن النشاط اإلعتيادي 
يتم إظهار اإليرادات بالصايف بعد خصم املرجتعات، واخلصومات والتنزيالت وكذلك بعد إستبعاد  للمجموعة. 

املبيعات املتبادلة بني شركات املجموعة.

تقوم املجموعة بالتحقق من اإليرادات عندما يكون من املمكن قياسها بصورة موثوق بها، وأنه من املرجح أن املنافع 
املستقبلية اإلقتصادية سوف تتدفق للمجموعة، وأن بعض اخلصائص قد مت التأكد منها لكل من عمليات املجموعة 
كما هو مذكور أدناه. إن مبالغ اإليرادات ال تعتبر موثوق بها إلى أن يتم حل جميع اإللتزامات املرتبطة بعملية البيع. 
تستند املجموعة يف التقديرات على النتائج التاريخية، بعد األخذ بعني اإلعتبار نوعية العمالء ونوعية العمليات 

ومتطلبات كل عقد على حده.

عقود املقاوالت

يتم حتقق إيرادات عقود املقاوالت على أساس نسبة اإلجناز، ويتم إحتساب نسبة اإلجناز بناء على نسبة تكاليف 
األعمال املنجزة على العقد حتى تاريخه إلجمالي التكاليف املقدرة للعقد، ويتم التحقق من األرباح فقط عندما 
يصل العقد إلى تلك املرحلة التي ميكن عندها تقدير األرباح النهائية بدرجة معقولة. وتؤخذ املطالبات، األوامر 
التغيرية ودفعات احلوافز للعقد يف اإلعتبار لغرض إحتساب أرباح العقد عند اعتماد صاحب العقد لها، كما يتم 
اإلعتراف باخلسائر املتوقعة للعقود بالكامل فور تبني حدوثها. عندما ال يكون من املمكن تقدير العائد من عقود 
املقاوالت بصورة معقولة، فإنه يتم التحقق من اإليراد إلى املدى الذي مت حتمله من تكاليف العقد والتي من املرجح 

أن تكون قابلة لالسترداد. إن تكاليف العقود يتم اإلعتراف بها كمصروف يف الفترة التي مت تكبدها فيها.

بيع عقارات حتت التطوير

عندم��ا يكون التعاقد ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم 11 – »عقود اإلنشاءات« وميكن تقدير العائد املتوقع 
له بشكل موثوق. تقوم املجموعة باإلعتراف باإليراد بناء على املراحل املنجزة من العقد وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 

رقم )11( – »عقود اإلنشاءات«.

عندما يكون التعاقد ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم )18( – “اإليرادات”، تعترف املجموعة باإليراد عند اكتمال 
االجناز، وذلك عندما يتم نقل املخاطر والعوائد الرئيسية وملكية العقار من املجموعة يف آن واحد. 

باإليرادات  املجموعة  تعترف  البناء(،  اكتمال  )قبل  االجناز  أثناء  وامللكية  الرئيسية  والعوائد  املخاطر  نقل  إذا مت 
إستناداً إلى طريقة نسب االجناز.

إذا كان هناك تخوف من املجموعة حول املنافع اإلقتصادية املستقبلية للمشروع، تقوم املجموعة باإلعتراف باإليراد 
على أساس طريقة األقساط. 
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إيراد بيع عقارات

يتم اإلعتراف بإيرادات بيع العقارات على أساس مبدأ اإلستحقاق الكامل، وذلك عندما تتوفر جميع الشروط التالية : 

عند اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود.	 

عندما يكون إستثمار املشترى )قيمة البيع( كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.	 

أال تنخفض مرتبة الذمم املدينة للمجموعة عن البيع مستقبال.	 

أن تكون املجموعة قد قامت بنقل املخاطر والعوائد املعتادة وملكية العقار إلى املشترى من خالل عملية بيع 	 
وليس للمجموعة أي مشاركة جوهرية مستمرة يف العقار أو متلكه .

إذا كانت األعمال الالزمة إلكمال العقار ميكن قياسها وقيدها على أساس االستحقاق بصورة سهلة، أو إذا كانت 	 
تلك األعمال غير جوهرية بالنسبة للقيمة اإلجمالية للعقد. إذا ما مت استيفاء ج�ميع الش�روط املذكورة أعاله 

فيما عدا الشرط األخير، تكون نسبة االجناز هي الطريقة املتبعة لإلعتراف باإليراد.

إيراد من بيع الشقق والفلل

اإلستقصائية  الدراسات  أساس  على  االجناز  نسبة  إلى  إستناداً  والفيالت  الشقق  بيع  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
الداخلية عن األعمال املنجزة، وكذلك عندما تتوافر جميع الشروط التالية :

عندما يكون استثمار املشتري )قيمة البيع( كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.	 

أن يكون البناء قد تعدى املرحلة األولية، أي أنه قد إكتملت األعمال الهندسية وأعمال التصميم وبداية أعمال 	 
التنفيذ وجتهيز املوقع وبناء األساسات.

جدية وإلتزام املشتري وعدم قدرته على إسترداد املبالغ املدفوعة إال يف حالة عدم تسلمه الوحدة. تعتقد اإلدارة 	 
أن إحتمال عدم قدرة املجموعة على الوفاء بإلتزامتها التعاقدية لهذه األسب�اب مستبعداً. 

إن يكون من املمكن تقدير إجمالي عائدات البيع والتكاليف بشكل معقول.	 

توزيعات األرباح

يتم حتقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق املجموعة يف إستالم تلك الدفعات.

اإليجارات

يتم حتقق إيرادات اإليجارات، عند اكتسابها، على أساس نسبي زمني.

أرباح بيع موجودات مالية

ويتم  البيع،  تاريخ  الدفترية لالستثمار يف  والقيمة  البيع  املتحصل من  بالفرق بني  بيع االستثمارات  أرباح  تقاس 
إدراجها يف تاريخ البيع.
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اإليرادات األخرى

يتم حتقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.

س -  املخصصات:   
يتم اإلعتراف باملخصص فقط عندما يكون على املجموعة إلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة حلدث سابق يكون 
من املرجح معه أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد اإلقتصادية لتسوية اإللتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موث�وق 
ملبلغ اإللتزام.  ويتم مراجعة املخصصات يف نهاية كل فترة مالية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي. وعندما 
يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب أن يكون املبلغ املعترف به كمخصص هو القيمة احلالية للمصاريف 

املتوقعة لتسوية اإللتزام. ال يتم إدراج املخصصات للخسائر التشغيلية املستقبلية.

ع - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1% من ربح الشركة املجمع قبل خصم حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد إستبعاد 
حصة املجموعة من أرباح الشركات املساهمة التابعة والزميلة واحملول إلى اإلحتياطي اإلجباري. لم يتم احتساب 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 لعدم وجود ربح يخضع الحتساب حصة 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه.

ف -  ضريبة دعم العمالة الوطنية:
يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 2.5% من ربح الشركة املجمع قبل خصم حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد إستبعاد توزيعات 
األرباح النقدية املستلمة من الشركات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، وذلك طبقا للقانون رقم 19 لسنة 
2000 والقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2006 والقواعد التنفيذية املنفذة له. لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة 

الوطنية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 لعدم وجود ربح ضريبي حتتسب الضريبة على أساسه.

ص -  حصة الزكاة:
العلمي  للتقدم  الكويت  املجمع قبل خصم حصة مؤسسة  الشركة  ربح  1% من  بواقع  الزكاة  احتساب حصة  يتم 
وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة يف أرباح 
الشركات املساهمة الكويتية الزميلة والتابعة غير املجمعة وكذلك حصة الزكاة املدفوعة من الشركات املساهمة 
الكويتية التابعة وكذلك توزيعات األرباح النقدية املستلمة من الشركات املساهمة الكويتية، وذلك طبقا للقانون رقم 
46 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2007 والقواعد التنفيذية املنفذة له. لم يتم احتساب حصة الزكاة 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 لعدم وجود ربح مالي حتتسب حصة الزكاة على أساسه.

ق -   العمالت األجنبية:  
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصرف السائدة بتاريخ هذه املعامالت.  
ويتم إعادة حتويل املوج�ودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة املالية إلى الدينار الكويتي 
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وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. أما البنود غيرالنقدية بالعمالت األجنبية املدرجة بالقيمة العادلة 
فيتم إعادة حتويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت 

األجنبية املدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد حتويلها.

تدرج فروق التحويل الناجتة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة حتويل البنود النقدية يف بيان األرباح أو اخلسائر 
املجمع للفترة. إن فروق التحويل الناجتة من البنود غير النقدية كأدوات امللكية املصنفة كموجودات مالية متاحة 

للبيع يتم إدراجها ضمن »التغيرات التراكمية يف القيمة العادلة« يف الدخل الشامل اآلخر املجمع.

السائدة  الكويتي وفقا ألسعار الصرف  الدينار  إلى  التابعة األجنبية  للشركات  املوجودات واملطلوبات  يتم حتويل 
بتاريخ نهاية الفترة املالية. يتم حتويل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية 
تقريبا ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ هذه املعامالت، ويتم إدراج فروق التقييم الناجتة من التحويل مباشرة 
ضمن الدخل الش�امل اآلخ�راملجمع. ويتم إدراج هذه الفروق يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع خالل الفترة التي 

مت إستبعاد العمليات األجنبية فيها.

ر -   األحداث احملتملة : 
ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد 
إلتزام قانوني حالي أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير املبلغ املتوقع سداده بصورة كبيرة. 

وبخالف ذلك، يتم اإلفصاح عن املطلوبات احملتملة ما لم يكن إحتمال حتقيق خسائر إقتصادي�ة مستبع�داً.

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون حتقيق منافع 
إقتصادية نتيجة أحداث سابقة مرجحاً.

ش -    معلومات القطاع : 
تكبد  أو  إيرادات  اكتساب  ينتج عنها  التي  أنشطة األعمال  يعمل يف  املجموعة  القطاع ه�و جزء منفصل م�ن  إن 
مصاريف. يتم اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ 
القرار التشغيلي الرئيسي وهو الشخص املسؤول عن توزيع املوارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية 

حول القطاعات التشغيلية.

ت  -   اآلراء والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة : 
املالية  البيانات  إعداد  إن  مستقبلية.  بأسباب  تتعلق  واإلفتراضات  والتقديرات  اآلراء  ببعض  تقوم  املجموعة  إن 
املجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضات تؤثر 
على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة بتاريخ البيانات املالية 

املجمعة واملبالغ املدرجة لإليرادات واملصاريف خالل السنة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

أ - اآلراء :

من خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة واملبينة يف إيضاح رقم 2، قامت اإلدارة بإبداء اآلراء 
التالية التي لها أثر جوهري على املبالغ املدرجة ضمن البيانات املالية املجمعة.
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1 -  حتقق اإليرادات : 

يتم حتقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع إقتصادية محتملة للمجموعة، وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوق 
بها. إن حتديد خصائص حتقق اإليرادات كما هو مذكور يف معيار احملاسبة الدولي رقم 18 يتطلب آراء هامة.

2 -  حتديد تكلفة العقود : 

هامة.  آراء  يتطلب  عام  بشكل  العقد  بأنشطة  اخلاصة  أو  معني  بعقد  مباشرة  املتعلقة  التكاليف  إن حتديد 
إن حتديد تكاليف العقود لها تأثير هام عل�ى حتق�ق اإليرادات املتعلقة بالعقود طويلة األجل. تتبع املجموعة 

إرشادات معيار احملاسبة الدولي رقم 11 لتحديد تكاليف العقود وحتقق اإليرادات.

3 -  تصنيف األراضي :  

عند إقتناء األراضي، تصنف املجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء على أغراض اإلدارة يف 
إستخدام هذه األراضي.

1 - عقارات قيد التطوير 
عندما يكون غرض املجموعة يف تطوير األراضي بهدف بيعها يف املستقبل، فإن كال من األراضي وتكاليف 

اإلنشاءات يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير.

2 - أعمال حتت التنفيذ 
املستقبل، فإن كال من  أو إستخدامها يف  تأجيرها  عندما يكون غرض املجموعة تطوير األراضي بهدف 

األراضي وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال حتت التنفيذ.

3 - عقارات محتفظ بها لغرض املتاجرة 
عندما يكون غرض املجموعة بيع األراضي خالل النشاط اإلعتيادي للمجموعة، فإن األراضي يتم تصنيفها 

كعقارات محتفظ بها لغرض املتاجرة.

4 - عقارات استثمارية  
أن  أو  الرأسمالية،  قيمتها  زيادة  بهدف  بها  االحتفاظ  أو  األراضي  تأجير  املجموعة  غ��رض  يكون  عندما 

الهدف لم يتم حتديده بعد، فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية.

4 -  مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها : 

قيمة  يف  اإلنخفاض  الحتساب  احمل�ددة  والعوامل  العمالء  من  املستحق  للمبلغ  االسترداد  قابلية  إن حتديد 
املدينني تتضمن أراء هامة.

5 -  تصنيف املوجودات املالية :

عند إقتناء األصل املالي، تقرر املجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر« 
 39 رقم  الدولي  معيار احملاسبة  إرشادات  املجموعة  تتبع  اإلستحقاق«.  به حتى  »محتفظ  أو  للبيع«  أو«متاح 

لتصنيف موجوداتها املالية.
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تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات املالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر” إذا ما مت اقتناؤها يف 
األصل بهدف حتقيق الربح القصير األجل أو إذا ما مت تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر 
عند اإلقتن�اء، شريطة إمكانية تقدير قيمتها العادلة بصورة موثوق بها. تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات 
املالية كمحتفظ بها حتى اإلستحقاق عندما يكون لدى املجموعة نية إيجابية ومقدرة على االحتفاظ بها حتى 

تاريخ اإلستحقاق. يتم تصنيف جميع املوجودات املالية األخرى كموجودات مالية “متاحة للبيع”.

6 - انخفاض قيمة املوجودات املالية:  

تتبع املجموعة إرشادات معيار احملاسبة الدولي رقم 39 لتحديد إنخفاض أدوات امللكية املتاحة للبيع، والذي 
يتطلب آراء هامة. والتخاذ هذه اآلراء، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان اإلنخفاض جوهري أومطول يف القيمة 
العادلة ما دون تكلفتها واملالءة املالية وذلك ضمن عوامل أخرى، إضافة إلى النظرة املستقبلية للمنشأة املستثمر 
فيها على املدى القصير متضمنة عدة عوامل مثل أداء القطاع والصناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات 

النقدية التشغيلية والتمويلية. إن حتديد ما إذا كان اإلنخفاض »جوهري« أو »مطول« يتطلب آراء هامة.

7 - تطبيق تفسيرات معيار التقارير املالية رقم 15 – »عقود بناء العقارات«:

إن حتديد إذا ما كانت هذه العقود تقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم 11 – »عقود البناء«، أو معيار 
احملاسبة الدولي رقم 18 – »االيرادات« يتطلب آراء هامة.

8 - حتقق السيطرة

تراعي االدارة عند حتديد وجود السيطرة على الشركة املستثمر فيها ما إذا كان لديها سيطرة واقعية على تلك 
الشركة، وذلك إذا ما كانت متلك أقل من 50% من حقوق التصويت بها. إن حتديد االنشطة املعنية اخلاصة 
بالشركة املستثمر فيها ومدى إمكانية قيام املجموعة باستغالل سلطتها للتأثير على العوائد املتغيرة للشركة 

املستثمر فيها يتطلب آراء هامة.

9 - احلصص غير املسيطرة بنسب مادية

تعتبر إدارة املجموعة أن أي حصص غير مسيطرة بنسبة 5% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات 
الصلة كحصص مادية. 

ب - التقديرات واالفتراضات:

إن اإلفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة يف 
نهاية فترة التقرير والتي لها مخاطر جوهرية يف حدوث تعديالت مادية للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات 

خالل السنة املالية الالحقة هي على الشكل التالي:
1 - القيمة العادلة للموجودات املالية غير املسعرة: 

تقوم املجموعة بإحتساب القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال متارس نشاطها يف سوق نشط )أواألوراق 
املالية غير املدرجة( عن طريق إستخدام أسس التقييم. تتضمن أسس التقييم إستخدام عمليات جتارية بحتة 
حديثة، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة، واالعتماد على حتليل للتدفقات النقدية املخصومة، وإستخدام 
عمل  املجموعة  من  يتطلب  التقييم  هذا  إن  احملددة.  املصدر  ظروف  تعكس  التي  اخليارات  تسعير  مناذج 
تقديرات عن التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدالت اخلصم والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة.
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2 - العقود طويلة األجل:

يتم التحقق من إيرادات العقود طويلة األجل وفقا لطريقة نسبة اإلجناز احملاسبية، ويتم إحتساب نسبة اإلجناز 
بناء على نسبة تكاليف األعمال املنجزة على العقد حتى تاريخه إلجمالي التكاليف املقدرة لكل عقد على حده. 
إن حتقق اإليرادات على أساس اخلصائص املذكورة أعاله ينبغي أن يتوافق مع األعمال الفعلية املنجزة. إن 
حتديد التكاليف املقدرة إلكمال العقد وتطبيق طريقة نسبة اإلجناز تتضمن تقديرات. إن التكاليف واإليرادات 

املقدرة يجب أن تأخذ يف اإلعتبار املطالبات والتغيرات املتعلقة بالعقد.

3 -  مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها: 

إن عملية حتديد مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها تتطلب تقديرات. إن مخصص الديون املشكوك يف 
حتصيلها يتم إثباته عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن املجموعة سوف تكون غير قادرة على حتصيل 
ديونها. يتم شطب الديون املعدومة عندما يتم حتديدها. إن معايير حتديد مبلغ املخصص أو املبلغ املراد شطبه 
املدينة يخضع  الذمم  تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد املخصصات وتخفيض  يتضمن حتاليل 

مل�وافقة اإلدارة.

4 -  تقييم العقارات االستثمارية: 

تقوم املجموعة بقيد عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم اإلعتراف بالتغيرات ف�ى القيمة العادلة 
فى بيان األرباح أواخلسائر املجمع، حيث يتم إستخدام ثالث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات 

االستثمارية:

طريقة التدفقات النقدية املخصومة، والتي يتم فيها استخدام املبالغ املتوالية للتدفقات النقدية املستقبلية . 1
باستخدام  للقيمة احلالية  القائمة وخصمها  االيجارية  والشروط  العقود  إلى  إستنادا  املتوقعة لألصل 

معدل خصم يعكس املخاطر املتعلقة بهذا األصل.

رسملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار إستنادا إلى الدخل الناجت منه، حيث يتم إحتساب هذه . 2
القيمة على أساس صايف الدخل التشغيلي للعقار مقسوما على معدل العائد املتوقع من العقار طبقا 

ملعطيات السوق، والذي يعرف مبعدل الرسملة.

حتاليل املقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مستقل عن طريق الرجوع إلى . 3
صفقات فعلية حديثة متت بني أطراف أخرى لعقارات مشابهة من حيث املوقع واحلالة مع االستناد إلى 

معارف وخبرات ذلك املقيم العقاري املستقل.

5 -  تقييم العقارات بغرض املتاجرة: 

يتم إدراج العقارات بغرض املتاجرة بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها، أيهما أقل. يتم تقييم 
صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها للعقارات املكتملة بالرجوع إلى العوامل واألسعار السائدة بالسوق كما 
يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، حيث يتم حتديدها من قبل املجموعة إستنادا إلى معامالت مقارنة لعقارات 
أخرى بنفس القطاع اجلغرايف وذات فئة مماثلة. يتم تقييم صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها للعقارات حتت 
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االنشاء بالرجوع إلى األسعار السائدة بالسوق كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة للعقارات املكتملة مخصوما 
منها التكاليف املتوقعة الستكمال االنشاء واملصاريف البيعية، إضافة إلى العامل الزمني حتى تاريخ االجناز. 

6 - انخفاض قيمة املوجودات غير املالية : 

إن اإلنخفاض يف القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة 
إن حساب  أعلى.  أيهما  املستخدمة،  القيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  القيمة  والتي متثل  لإلسترداد، 
البيع فى معامالت جتارية  املتاحة من معامالت  البيانات  بناء على  يتم  البيع  تكاليف  العادلة ناقصاً  القيمة 
يتم  األصل.  الالزمة إلستبعاد  اإلضافية  التكاليف  ناقصاً  املتاحة  السوق  أسعار  أو  أصول مماثلة  من  بحتة 
تقدير القيمة املستخدمة بناء على منوذج خصم التدفقات النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من املوازنة 
املالية للخمس سنوات املقبلة، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم املجموعة بها بعد، أو أي 
استثمارات جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد النقد( يف املستقبل. إن القيمة القابلة 
النقدية  التدفقات  العوامل حساسية ملعدل اخل�صم املستخدم م�ن خ�الل عملية خصم  لالسترداد هي أكثر 

وكذلك التدفقات النقدية املستقبلية ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء.

3 .  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2015 2016

 36,052 69,983 مدينو عقود اإليجارات )أ(
)22,410( )22,410( مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها 
 13,642 47,573

 146,991 175,905 مدينو تورق
 67,099 60,016 دفعات إيجارية مقدمة
 20,014 21,325 ذمم موظفني
 21,919 40,439 مصاريف مدفوعة مقدما
 9,377 9,219 تأمينات لدى الغير

 85,131 66,045 أخرى
364,173 420,522

)أ( مدينو عقـود وإيجارات
إن أرصدة مدينو عق�ود وإيجارات ال حتمل فائدة. إن حتليل أعمار أرصدة مدينو عق�ود وإيجارات هي كما يلي :

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها
املجموعمنخفضة القيمةأكثر من 365 يوم180 – 365 يوم

201638,8788,69522,41069,983

2015-- 13,64222,41036,052
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كما يف 31 ديسمبر 2016، بلغت أرصدة مديني العق�ود واإليجارت التي تأخر سدادها ولم تنخفض قيمته 
47,573 دينار كويتي )2015 – 13,642 دينار كويتي(. إن ه�ذه األرصدة متعلقة بعدد من العمالء املستقلني 

الذين ليس لهم أي سابقة يف ع�دم السداد.

نتجت أرصدة مدينو عقود وإيجارت عن مبيعات وإيجارت شقق وفلل مطورة من قبل املجموعة. إن ملكية 
الشقق أو الفلل املباعة ال حتول للمشتري إال يف حالة سداد كامل قيمة الوحدة املباعة وبالتالي ترى اإلدارة 

أن ال داعي لتكوين مخصص ألرصدة تلك العمالء. 

)ب(  ال تتضمن الفئات األخرى من املدينني واألرصدة املدينة األخرى أي موجودات يوجد إنخفاض دائم 
البيانات املالية املجمعة هو القيمة  يف قيمتها. إن احلد األقصى للتعرض خلطر اإلئتمان يف تاريخ 
العادلة لكل فئة من فئات أرصدة املدينني املشار إليها أعاله، كما ال حتتفظ املجموعة بأي رهن كضمان 

ألرصدة املدينني واألرصدة املدينة األخرى.

4 . اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة

قامت املجموعة بالدخول يف معامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط اإلعتيادي كاملساهمني 
الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا والشركات حتت سيطرة مشتركة وبعض األطراف 
ذات الصلة األخرى. إن األسعار وشروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت يتم ال�موافقة عليها م�ن قبل إدارة 

املجموعة. إن األرص�دة واملعامالت الهامة التي متت مع أطراف ذات صلة كما يلي : 

2015 2016
أطراف ذات 
صلة أخرى

شركات تحت 
سيطرة مشتركة

مساهمون 
رئيسيون

األرصدة املتضمنة يف بيان
املركز املالي املجمع

9,164,480 209,055 51,774 157,281 -- مستحق من أطراف ذات صلة
 1,320,454 1,886,120 80,475 806,856 998,789 مستحق إلى أطراف ذات صلة
714,636 714,636 -- 714,636 -- دائنون وأرصدة دائنة أخرى )إيضاح 9(

املعامالت املتضمنة يف بيان
األرباح أو اخلسائر املجمع

139,835 -- -- -- -- صايف إيرادات العمليات 
245,000 -- -- -- -- أرباح بيع عقارات استثمارية
168,150 173,468 -- -- 173,468 إيرادات إيجارات

1,234,638 -- -- -- -- تكاليف عقود مقاوالت
924,759 -- -- -- -- أرباح من بيع شركة زميلة

إن املستحق من / إلى أطراف ذات صلة ال حتمل فائدة وال يوجد لها تواريخ استحقاق محددة.
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مزايا أفراد اإلدارة العليا 
2015 2016

30,907 18,591 مزايا قصيرة األجل
2,792 822 مزايا نهاية اخلدمة

5 . عقارات بغرض المتاجرة
2015 2016

10,247,529 الرصيد يف بداية السنة 15,563,095
7,656,480 إضافات 65,613
1,920,282 -- احملول من دفعات مقدمة لشراء عقارات 

)3,128,822( )2,460,069( إستبعادات
)1,080,608( -- انخفاض يف القيمة

)51,766( )1,995,181( تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 15,563,095 11,173,458 الرصيد يف نهاية السنة

توجد عقارات بغرض املتاجرة بقيمة دفترية 2,104,665 دينار كويتي مسجلة بأسماء أطراف ذات صلة، - 
وللمجموعة احلق يف البيع والتصرف يف العقارات وفقا لتنازالت من املالك.

إن عق��ارات محتفظ بها لغرض املتاجرة بقيمة دفترية 9,068,794 دينار كويتي مرهون��ة كضم��ان مقاب��ل - 
دائن��و مرابح��ة  )إيضاح 11(.

بلغت القيمة العادلة للعقارات بغرض املتاجرة وفقاً ملقيمني مرخص لهم ومعتمدين كما يف 31 ديسمبر - 
2016 مبلغ 13٫202٫668 دينار كويتي.

6 .  موجودات مالية متاحة للبيع
2015 2016

 656,533 608,170 أوراق مالية مسعرة
 151,549 151,549 أوراق مالية غير مسعرة
 218,570 224,233 محافظ استثمارية

 1,026,652 983,952

إن احلركة خالل السنة هي كما يلي:
20162015

1,613,778 1,026,652الرصيد يف بداية السنة

172,893 11,113إضافات خالل السنة

)785,834(--استبعادات خالل السنة

25,815 )53,813(التغيرات يف القيمة العادلة

1,026,652  983,952الرصيد يف نهاية السنة
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 :2015( كويتي  دينار   151,549 مببلغ  مسعرة  غير  مالية  ألوراق  العادلة  القيمة  قياس  املمكن  من  يكن  لم 
151,549 دينار كويتي( نظرا لعدم توافر طريقة موثوق بها لتقدير القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية، 

وبالتالي مت إدراجها بالتكلفة.

7 .  استثمار في شركة زميلة 
)شركة  الزميلة  الشركة  يف  استثمارها  ببيع  املجموعة  قامت   ،2015 ديسمبر   31 يف  املنتهية  السنة  خالل 
املساكن املتحدة العقارية - ش.م.ك )مقفلة(( لطرف ذو صلة وقد نتج عنه أرباح من بيع شركة زميلة مببلغ 

924,759 دينار كويتي وبيانها كما يلي:

خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2015، قامت املجموعة باالعتراف يف احلصة من نتائج أعمال 
شركة زميلة حتى تاريخ االستبعاد الشركة الزميلة مببلغ 813,536 دينار كويتي.

8 . عقارات استثمارية
2015 2016

 13,440,900 12,746,850 الرصيد يف بداية السنة
528,650

)1,777,000(

78,362

--

إضافات خالل السنة

استبعادات خالل السنة
554,300 )1,515,212( التغير يف القيمة العادلة )إيضاح 18(

12,746,850 11,310,000 الرصيد يف نهاية السنة

توجد عقارات استثمارية بقيمة عادلة 9,419,000 دينار كويتي مرهونة لبنوك محلية عن إلتزام مقابل إيجار 
متويلي )إيضاح 12 (. 

وتوجد  ذات صلة  أطراف  بأسماء  كويتي مسجلة  دينار   385,000 عادلة  بقيمة  استثمارية  عقارات  توجد 
تنازالت من هذه األطراف لصالح الشركة األم تفيد مبلكية الشركة األم لها.

مت التوصل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمني مرخص لهم ومعتمدين من ذوي اخلبرة 
والكفاءة املهنية باستخدام أسس وأساليب التقييم املتعارف عليها.

ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، قامت املجموعة باستخدام أسس التقييم املوضحة يف 
البيان التالي، مع األخذ يف االعتبار طبيعة وإستخدام العقارات االستثمارية:

اإلجمالياملستوى الثالثاملستوى الثانيأساس التقييمفئة العقار االستثماري
385,0001,816,0002,201,000رسملة الدخل ومبيعات السوق املقارنةمباني سكنية

9,109,000--9,109,000مبيعات السوق املقارنةأرض فضاء

 9,494,0001,816,00011,310,000اإلجمالي

قامت إدارة املجموعة باإللتزام باالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال بشأن تقييم العقارات اإلستثمارية

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016  )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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9 . دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2015 2016

 204,482 85,835 دائنون 
- 878,776 املستحق للمساهمني عن تخفيض رأس املال

 714,636 714,636 دائنو شراء عقارات وأراضي )إيضاح 4(
 45,004 50,504 أجازات موظفني مستحقة
13,778 13,778 املستحق ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
91,387 91,387 املستحق لضريبة دعم العمالة الوطنية
30,514 30,514 املستحق إلى الزكاة

 203,492 180,015 دائنو توزيعات
45,077 56,798 أخ�����رى

 1,348,370 2,102,243

10 .اجمالي المستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت
2015 2016

988,695 988,695 التكاليف املتكبدة حتى تاريخه زائدا األرباح احملققة 
)1,047,485( )1,046,522( املطالبات املرحلية

)58,790( )57,827(

11 . دائنو مرابحة
حصلت شركة تابعة على متويل من بنك محلي مضمون بعقارات بغرض املتاجرة )إيضاح 5( مبعدل أعباء 

متويل من 2.5% إلى 3% سنوياً فوق سعر خصم الليبور، وتستحق يف 10 ديسمبر 2018. 

2015 2016

8,098٫976 5٫774٫149 دائنو مرابحة
)374٫407( )266٫-932( يطرح : تكاليف متويل مستقبلية غير مطفأة
7٫724٫569 )5,507٫217( القيمة الحالية الدائني المرابحة

12 . إلتزام مقابل إيجار تمويلي
20162015

4,304,8595,093,071عقد تأجير عقار مع وعد بالشراء 

)58,654()52,605(مصاريف إيجارية مؤجلة

4,252,2545,034,417

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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قامت الشركة األم باحلصول على تسهيالت بنكية تتمثل يف التزام مقابل ايجار متويلي وذلك لتمويل وشراء 
عقار استثماري والتي تستحق يف 1 سبتمبر 2017 وهي مضمونة بعقارات استثمارية )إيضاح 8( وتتحمل 

معدل فائدة من 2.5% الى3% سنويا فوق سعر خصم البنك املركزي .

13 . رأس المال
حدد رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل مببلغ 10,000,000 دينار كويتي )31 ديسمبر 2015 - 
20,000,000 دينار كويتي( موزعا على 100,000,000 سهم )2015 – 200,000,000( بقيمة إسمية 100 

فلس للسهم وجميع األسهم نقدية.

مبوجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات املساهمة رقم 343791 بتاريخ 23 أغسطس 2016 بناء على قرار 
اجلمعية العمومية غير العادية املنعقدة بتاريخ 18 مايو 2016، متت املوافقة على ما يلي:

) أ ( تخفيض رأس مال الشركة األم املصدر واملدفوع بالكامل من 20,000,000 دينار كويتي إلى 10,000,000 
دينار كويتي  مبقدار 10,000,000 دينار كويتي وذلك بإلغاء عدد 100,000,000 سهم من أسهم الشركة 
للمساهمني  نقدا  امللغاة  األسهم  قيمة  وسداد  الواحد  للسهم  فلس   100 البالغة  األسمية  بالقيمة  األم 

املسجلني بسجالت الشركة األم.

) ب ( تعديل املادة رقم )5( من النظام األساسي واملادة رقم )6( من عقد تأسيس الشركة األم ليصبح نصها 
كاآلتي: “حدد رأس مال الشركة مببلغ 10,000,000 دينار كويتي موزعا على 100,000,000 سهم قيمة 

كل سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية.

14 . إحتياطي إجباري
اخلاص  السنة  ربح  من   %10 يتم حتويل  األم،  للشركة  األساسي  والنظام  الشركات  قانون  ملتطلبات  وفقاً 
مبساهمي الشركة األم قبل إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 
إيقاف هذا  األم  للشركة  ويجوز  اإلجباري،  اإلحتياط�ي  إلى  اإلدارة  أعضاء مجلس  ومكافأة  الزكاة  وحصة 
التحويل عندما يصل رصيد اإلحتياطي إلى 50% م�ن رأس ال�مال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع 
إال يف احلاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي للشركة األم. لم يتم التحويل حلساب اإلحتياطي 

اإلجباري نظراً لوجود خسارة خالل السنة.

15 . إحتياطي إختياري
وفقاً ملتطلبات النظام األساسي للشركة األم، يتم حتويل 10% من ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم قبل 
إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة إلى اإلحتياطي اإلختياري، ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من اجلمعية العمومية للمساهمني بناء على 

إقتراح مجلس اإلدارة. لم يتم التحويل حلساب اإلحتياطي اإلختياري نظراً لوجود خسارة خالل السنة.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016  )جميع املبالغ بالدينار الكويتي(



75
2016 التقـريــر السنـوي

16 . أسهم خزانة
2015 2016

3,325,929 1,662,964 عدد األسهم
%1.66 النسبة لألسهم املصدرة %1.66

179,600 111,419 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(
189,374 94,687 التكلفة )بالدينار الكويتي(

نتيجة تخفيض راس املال للشركة األم كما هو مبني يف إيضاح )13(، مت إسترداد 50% من أسهم اخلزانة، 
وقد نتج عنه أرباح مببلغ 71,610 دينار كويتي مت إدراجها ضمن بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع حتت 

بند إحتياطي أسهم خزانة والذي ميثل الفرق بني تكلفة أسهم اخلزانة وقيمتها اإلستردادية.

قامت إدارة املجموعة بتجميد جزء من اإلحتياطيات مبا يساوي رصيد أسهم اخلزانة كما يف تاريخ البيانات املالية. 
إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة إحتفاظ الشركة بأسهم اخلزانة. إن أسهم اخلزانة غير مرهونة.

17 .  إيرادات / تكاليف العمليات
2015 2016

املجموع عقود مقاوالت
 مبيعات عقارات 

محتفظ بها 
لغرض املتاجرة

املجموع عقود مقاوالت
 مبيعات عقارات 

محتفظ بها 
لغرض املتاجرة

4,367,796 954,562 3,413,234 2,341,079 -- 2,341,079 إيرادات العمليات
)4,033,587( )904,765( )3,128,822( )2,547,011( -- )2,547,011( تكاليف العمليات

334,209 49,797 284,412 )205,932( -- )205,932(
مجمل )خسائر( 

أرباح العمليات

18 . صافي )خسائر( إيرادات عقارات 
2015 2016

 554,300 )1,515,212( التغير يف القيمة العادلة لعقارات استثمارية )إيضاح 8(
 327,875 335,960 إيرادات إيجارات
882,175 )1,179,252(

19 . مصروفات عمومية وإدارية
 250,750  –  2015( كويتي  دينار  تكاليف موظفني مببلغ 104,364  واإلدارية  العمومية  تتضمن املصاريف 

دينار كويتي(

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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20 . صافي أرباح )خسائر( االستثمارات
2015 2016

 60,874 78,203 إيرادات توزيعات أرباح
)76,007( خسائر محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع    --
)9,785( 4٫270 أرباح )خسائر( معامالت تورق 

)24,918( 82,473

21 . مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أوصى مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 31 يناير 2017 بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ع��ن 
العادية  العامة  اجلمعية  ملوافقة  خاضع  اإلقتراح  ذلك  إن   .2016 ديسمبر   31 ف����ي  املنتهي��ة  املالي��ة  السنة 

ملساهمي الشركة األم. 

وافقت اجلمعية العامة السنوية ملساهمي الشركة األم املنعقدة يف 18 مايو 2016 على عدم توزيع مكافأة 
ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015.

22 . خسارة السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم
ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها، إن املعلومات الضرورية إلحتساب خسارة السهم األساسية 

بناء على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
20162015

)327,994()1,938,838(صايف خسارة السنة املتعلقة مبساهمي الشركة األم

    أسهم    أسهم
عدد األسهم القائمة 

200,000,000 164,383,562عدد األسهم املصدرة يف بداية السنة

)337,096()2,733,640(ناقصا : املتوسط املرجح ألسهم الشركة املشتراه

 161,649,922199,662,904املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

  فلس  فلس
)1.64()11.99(خسارة السهم املتعلقة مبساهمي الشركة األم 

23 . الجمعية العامة وتوزيعات األرباح
التوصية  إن هذه  نقدية.  أرباح  توزيع  بعدم   2017 يناير   31 بتاريخ  املنعقدة  اإلدارة بجلستة  أوصى مجلس 

خاضعة للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة األم.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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وافقت اجلمعية العامة العادية السنوية ملساهمي الشركة األم املنعقدة بتاريخ 18 مايو 2016، على البيانات 
املالية املجمعة للمجموعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2015، كما وافقت على توصية مجلس اإلدارة 

بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2015.

املالية  البيانات  2015، على  مايو   7 بتاريخ  املنعقدة  األم  الشركة  العادية ملساهمي  العامة  وافقت اجلمعية 
للمجموعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر2014. كما وافقت اجلمعية العمومية العادية السنوية ملساهمي 

الشركة األم على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلس للسهم.

24 .   معلومات القطاع
فيما يلي البيانات التحليلية لقطاعات النشاط الرئيسية باملجموعة:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

عمليات أنشطة 
عمليات أنشطة املجموعاالستثماراتالعقارات

 املجموعاالستثماراتالعقارات

العمليات
4,367,796    --4,367,796  2,341,079   --2,341,079إيرادات العمليات للقطاعات

)4,033,587(   --)4,033,587()2,547,011(   --)2,547,011(تكاليف العمليات

882,175    --882,175 )1,179,252(   --)1,179,252(صايف )خسائر( إيرادات عقارات

 245,000    -- 245,000    --   --   --أرباح بيع عقارات استثمارية

خسائر انخفاض يف قيمة عقارات 
)1,080,608(   --)1,080,608(   --   --   --محتفظ بها لغرض املتاجرة

 380,776    -- 380,776)1,385,184(-)1,385,184()خسارة( أرباح التشغيل

)24,918( )24,918(    --  82,473 82,473   --صايف أرباح )خسارة( االستثمارات

)261,079(   --)261,079()407,898(   --)407,898(مصاريف متويلية

42,908    --42,908   239   -- 239إيرادات أخرى 

 137,687)24,918(  162,605)1,710,370( 82,473)1,792,843(نتائج القطاع

)322,478()24,918( )297,560()1,938,858( 82,473)2,021,311(صايف )خسارة( ربح السنة

24,817,74138,172,7541,026,65239,199,406 23,833,789983,952مجموع املوجودات

15,603,020   --13,878,84515,603,020   --13,878,845مجموع املطلوبات

25 .  إدارة المخاطر المالية
ولدى  الصندوق  النقد يف  مثل  األولية  املالية  األدوات  بعض  االعتيادي  نشاطها  املجموعة ضمن  تستخدم 
البنوك، املدينني، مستحق من أطراف ذات صلة، موجودات مالية متاحة للبيع، الدائنني، دائنو مرابحة، إلتزام 
مقابل إيجار متويلي ومستحق إلى أطراف ذات صلة، ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر املشار إليها أدناه. 

ال تستخدم املجموعة حاليا مشتقات األدوات املالية إلدارة هذه املخاطر التي تتعرض لها.
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أ - مخاطر سعر الفائدة

إن األدوات املالية تتعرض ملخاطر التغيرات يف القيمة نتيجة التغيرات يف معدالت سعر الفائدة. إن أسعار 
الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق املوجودات واملطلوب�ات املالي�ة يشار إليها 

ف�ي اإليضاحات املتعلقة بها.

يبني اجلدول التالي أثر حساسية التغير املعقول احملتمل يف أسعار الفائدة، مع ثبات املتغيرات األخرى، على 
ربح املجموعة من خالل أثر تغيير معدل فائدة اإلقتراض.

األثر على بيان األرباح 
أو اخلسائر املجمع

الرصيد  كما 
يف 31  ديسمبر

الزيادة )النقص( 
يف معدل الفائدة السنــــــــة

2016

 27,536 + 5,507,217 + 0.5 % نقطة أساس دائنو مرابحة
 21,261 +  4,252,254 + 0.5 % نقطة أساس التزام مقابل إيجار متويلي

2015

38,623 + + 0.5 % نقطة أساس 7,724,569 دائنو مرابحة
25,172 + 5,034,417 + 0.5 % نقطة أساس التزام مقابل إيجار متويلي

ب - مخاطر اإلئتمان

إن خطر اإلئتمان هو خطر إحتمال عدم قدرة أح�د أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسائر 
مالية للطرف اآلخر. إن املوجودات املالية التي قد تعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان تتمثل أساسا يف النقد 
يف الصندوق ولدى البنوك واملدينني واملستحق من أطراف ذات صلة. إن النقد لدى البنوك للمجموعة مودع 
لدى مؤسسات مالية ذات سمعة إئتمانية جيدة. كما يتم إثبات رصيد املدينني بالصايف بعد خصم مخصص 
الديون املشكوك يف حتصيلها. إن خطر اإلئتمان فيما يتعلق باملدينني محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء 

وتوزيعهم على صناعات مختلفة. 

إن احلد األعلى لتعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان الناجت عن عدم سداد الطرف املقابل هو القيمة اإلسمية 
للنقد والنقد املعادل واملدينني واملستحق من أطراف ذات صلة.  

جـ - مخاطر العملة األجنبية

تتعرض املجموعة ملخاطر العملة األجنبية والناجتة عن املعامالت التي تتم بعم�الت غير الدينار الكويتي. 
وميكن للمجموعة تخفيض خطر تعرضها لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية من خ�الل استخدامها 
ملشتقات األدوات املالية. وحترص املجموعة على إبقاء صايف التعرض ملخاطر العملة األجنبية يف مستوى 

معقول، وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشكل جوهري مقابل الدينار الكويتي.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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التالية  العمالت األجنبية  العملة بني  املعقول يف سعر صرف  التغير احملتمل  التالي حساسية  البيان  يظهر 
والدينار الكويتي.

أثر التغير يف سعر 
صرف العملة مقابل 

الدينار الكويتي

أرصدة بالعملة 
األجنبية

زيادة )النقص( 
مقابل الدينار 

الكويتي
2016

جنيه استرليني

بيان املركز املالي املجمع:
460,659 ± 24,503,131 % 5 + مجموع املوجودات
523,424 ± 27,841,713 % 5 + مجموع املطلوبات

بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل 
األخر املجمع

16,614 ± 800,638 % 5 + صايف اخلسارة للسنة

أثر التغير يف سعر 
صرف العملة مقابل 

الدينار الكويتي

أرصدة بالعملة 
األجنبية

زيادة )النقص( 
مقابل الدينار 

الكويتي
2015

جنيه استرليني
بيان املركز املالي املجمع:

621,525 ± 27,376,323 % 5 + مجموع املوجودات
677,144 ± 29,826,177 % 5 + مجموع املطلوبات

بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل الشامل األخر املجمع
51,318 ± 2,252,860 % 5 + صايف اخلسارة للسنة

د - مخاطر السيولة

املتعلقة  التزاماتها  الالزمة لسداد  األموال  توفير  املجموعة على  تنتج عن عدم مقدرة  السيولة  إن مخاطر 
باألدوات املالية. وإلدارة هذه املخاطر تقوم املجموعة بتقييم املقدرة املالية لعمالئها بشكل دوري، وتستثمر 
يف االستثمارات القابلة للتسييل السريع. مت اإلفصاح عن حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية يف 

االيضاح رقم )28(.

هـ - مخاطر أسعار أدوات امللكية 

إن مخاطر أسعار أدوات امللكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات امللكية كنتيجة لتغيرات مستوى 
من  ينشأ  امللكية  أدوات  أسعار  ملخاطر  التعرض  إن  منفرد.  بشكل  األسهم  وقيمة  امللكية  أدوات  مؤشرات 
استثمارات املجموعة يف أدوات امللكية املصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ينشأ من احملفظة االستثمارية 

للمجموعة.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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يوضح البيان التالي حساسية التغير املعقول يف مؤشرات امللكية كنتيجة لتغييرات يف القيمة العادلة ألدوات 
امللكية التي يوجد لدى املجموعة تعرض مؤثر لها كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.

20162015

مؤشرات السوق
الزيادة )النقص( 

مقابل 

الدينار الكويتي

األثر على الدخل 
الشامل اآلخر املجمع 

)دينار كويتي(

الزيادة )النقص( 
مقابل 

الدينار الكويتي

األثر على الدخل 
الشامل اآلخر املجمع 

)دينار كويتي(
+ 41,620+5 %43,755+5 %بورصة الكويت 

26 .  قياس القيمة العادلة 
تقوم املجموعة بقياس املوجودات املالية كاملوجودات املالية املتاحة للبيع، بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفترة املالية.
متثل القيمة العادلة املبلغ املمكن استالمه من بيع األصل أو املمكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية 
جتارية بحتة بني أطراف السوق كما يف تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إمتام عملية 

بيع األصل أو سداد اإللتزام بإحدى الطرق التالية :
من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. -
من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام يف حال عدم وجود سوق رئيسي. -

يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة يف البيانات 
املالية املجمعة من خالل مستوى قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى 

قياس القيمة العادلة ككل كما يلي :
املستوى األول : ويشمل أسعار السوق النشط املعلنة )غير املعدلة( للموجودات واملطلوبات املماثلة. -

املستوى الثاني : ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس  -
القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

املستوى الثالث : ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس  -
القيمة العادلة غير متاح.

يبني اجلدول التالي حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة طبقا ملستوى القياس املتسلسل للقيمة العادلة :

املجموع املستوى الثاني املستوى األول 2016

موجودات مالية متاحه للبيع  608,170 224,233 832,403

املجموع املستوى الثاني املستوى األول 2015

موجودات مالية متاحه للبيع  656,533 218,570 875,103

كما يف 31 ديسمبر، فان القيمة العادلة لألدوات املالية تقارب قيمتها الدفترية، بإستثناء بعض املوجودات 
املالية املتاحة للبيع واملسجلة بالتكلفة كما هو مبني يف إيضاح )6(. لقد قدرت إدارة املجموعة أن القيمة 
العادلة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق هذه 

األدوات املالية.

�شركة امل�شاكن الدولية للتطوير العقاري– �ش.م.ك. )عامة( و�شركاتها التابعة
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لم تتم أي حتويالت ما بني املستويات األول والثاني خالل السنة.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي يتم اإلعتراف بها يف البيانات املالية املجمعة على أساس دوري، حتدد 
املجموعة ما إذا كانت هناك حتويالت قد متت لهم بني مستويات القياس املتسلسل وذلك عن طريق إعادة 
تقدير أساس التصنيف )إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل( 

يف نهاية كل فترة مالية.

مت اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف إيضاح )8(.

27 . إدارة مخاطر الموارد المالية
لتوفير  وذلك  اإلستمرار،  على  قدرتها  على  احملافظة  هو  املالية  مواردها  إدارة  عند  املجموعة  هدف  إن 
عوائد حلاملي األسهم ومناف�ع للمستخدمني اخلارجيني، وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد املالية 

لتخفيض إعباء خدمة املوارد املالية.  

النقدية  التوزيعات  مبالغ  تنظيم  للمجموعة  ميكن   ، املالية  للموارد  املثالي  الهيكل  لتعديل  أو  وللمحافظة 
املدفوعة للمساهمني، تخفيض رأس املال املدفوع ، إصدار أسهم جديدة ، بيع بعض املوجودات لتخفيض 

الديون ، سداد قروض أو احلصول عل�ى قروض جديدة. 

باملقارنة بالشركات األخرى يف نفس املجال ، تقوم املجموعة مبراقبة املوارد املالية بإستخدام نسبة الدين إلى 
املوارد املالية ، والذي ميثل صايف الديون مقسوما على املوارد املالية . يتم إحتساب صايف الديون كإجمالي 
اإلقتراض ناقصا النقد يف الصندوق ولدى البنوك. يتم إحتساب إجمالي املوارد املالية كحقوق امللكية والتي 

تظهر يف بي�ان املرك�ز املال�ي املجمع مضافا اليها صايف الديون.

لغرض إدارة مخاطر املوارد املالية ، يتكون إجمالي املوارد املالية مما يلي :
20162015

 5,507,2177,724,569دائنو مرابحة

 4,252,2545,034,417 التزام مقابل ايجار متويلي

)326,871()711,771(يخصم : نقد يف الصندوق ولدى البنوك

 9,047,70012,432,115صايف الديون

 10,938,89623,596,386مجموع حقوق امللكية

 19,986,59636,028,501إجمالى املوارد املالية

34.51 %45.27 %نسبة الدين إلى املوارد املالية

28 . تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:
املوجودات  استحقاقات  حتديد  مت  املجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  يلخص  التالي  اجلدول 
واملطلوبات بناًء على توقع استردادها او تسويتها. يستند استحقاق املوجودات املالية املتاحة للبيع، عقارات 
استثمارية وعقارات بغرض املتاجرة بناًء على تقدير اإلدارة لسيولة هذه املوجودات.جدول االستحقاق اخلاص 

باملوجودات واملطلوبات املالية كما يلي: 
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يف 31 ديسمبر 2016 
املجموعأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهرمن 1 إلى 3 شهراملــــوجـــــودات

711,771 --711,771نقد يف الصندوق ولدى البنوك

 420,522 -420,522-مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

209,055-209,055-مستحق من أطراف ذات صلة

11,137,458-11,173,458-عقارات بغرض املتاجرة 

983,952983,952--موجودات مالية متاحة للبيع

11,310,000 11,310,000--عقارات استثمارية

8,983 8,983--ممتلكات ومعدات

711,77111,803,03512,302,93524,817,741مجموع املوجودات

املجموعأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهرمن 1 إلى 3 شهر
املطلـوبات

2,102,243-180,0151,922,228دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

57,827-57,827-إجمالي املستحق إلى العمالء  عن أعمال مقاوالت

5,507,2175,507,217--دائنو مرابحة

4,252,254-4,252,254-إلتزام مقابل إيجار متويلي

1,886,120--1,886,120مستحق الى أطراف ذات صلة

73,18473,184--مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

2,066,1356,232,3095,580,40113,878,845مجموع املطلوبات 

يف 31 ديسمبر 2015
املوجودات

املجموعأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهرمن 1 إلى 3 شهر

326,871--326,871نقد يف الصندوق ولدى البنوك

364,173-364,173-مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

9,164,480-9,164,480-مستحق من أطراف ذات صلة

15,563,095-15,563,095-عقارات بغرض املتاجرة 

1,026,6521,026,652--موجودات مالية متاحة للبيع

12,746,85012,746,850--عقارات استثمارية

7,285 7,285 --ممتلكات ومعدات

326,87125,091,74813,780,78739,199,406مجموع املوجودات

املجموعأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهرمن 1 إلى 3 شهراملطلوبات 
1,348,370-203,4921,144,878دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

58,790-58,790-إجمالي املستحق إلى العمالء  عن أعمال مقاوالت

7,724,5697,724,569--دائنو مرابحة

5,034,417-5,034,417-إلتزام مقابل إيجار متويلي

1,320,454--1,320,454مستحق الى أطراف ذات صلة

116,420116,420--مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

1,523,9466,238,0857,840,98915,603,020مجموع املطلوبات

29 . أرقام المقارنة
إعادة  إن  احلالية.  السنة  أرقام  عرض  مع  لتتالئم  السابقة  للسنة  املقارنة  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  مت 

التصنيف ال يوجد لها تأثير على صاف�ي حقوق امللكية وصاف�ي نتائج املجموعة.
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