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نشرة إكتتاب عام للطرح الثانوي بنسبة حتى  %186.17من رأسمال
شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك عامة
طرح ثانوي عام حتى  136,619,060سهما عاديا

2017/04/18

تمثل نشرة اإلكتتاب العام هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ "نشرة اإلكتتاب" أو "النشرة") طرحا ثانويا لإلكتتاب العام ألسهم عادية في
شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك عامة (ويشار إليها فيما بعد بـ "اجوان" أو "الشركة") ،وهي إحدى الشركات العاملة في القطاع
العقاري والشركة مؤسسة قائمة في دولة الكويت.
سعر الطرح للسهم العادي

100فلس كويتي للسهم العادي

تتألف األوراق المالية المطروحة من خالل هذه النشرة من إكتتاب ثانوي يصل إلى  136,619,060سهما عاديا (ويشار إليها فيما
بعد بـ "األسهم") مطروحة من قبل الشركة من أجل زيادة رأس المال .وتدار عملية الطرح لألسهم من قبل شركة الفوز لالستثمار
ش.م.ك (مقفلة) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الفوز" أو "مدير اإلكتتاب").
تطرح األسهم بسعر إكتتاب بقيمة [ ]100فلس كويتي للسهم الواحد .ويبلغ إجمالي عوائد اإلكتتاب مبلغ [ ]13,661,906دينار كويتي.
وستحصل الشركة على عوائد اإلكتتاب .وستتحمل الشركة جميع المصاريف المتعلقة بعملية الطرح( .لمزيد من التفاصيل يرجى
مراجعة القسم الخاص بـ "مصادر واستخدامات العوائد" في صفحة رقم ( )11من النشرة كما ان األوراق المالية العادية المطروحة
في هذه النشرة غير قابلة للتحويل إلى صورة أخرى من صور األوراق المالية ،وهي أوراق مالية مدرجة في بورصة الكويت القطاع
الموازي.
يتعين على المستثمرين المحتملين المهتمين بشراء األسهم (ويشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين") استيفاء كافة بيانات طلب اإلكتتاب
الملزم لهم وغير القابل لإللغاء والتوقيع عليه والمتوفر لدى مدير اإلكتتاب ،والذي يتضمن كذلك شروط وأحكام اإلكتتاب (ويشار
إليه فيما بعد بـ "طلب اإلكتتاب") .ويجب تسليم كافة طلبات اإلكتتاب الموقعة والمكتملة بالبيانات باإلضافة إلى كافة الوثائق المطلوبة
صحيحة وكاملة وسارية وكذلك استالم كامل مبلغ اإلكتتاب في حساب اإلكتتاب لدى شركة أجوان الخليج العقارية في موعد أقصاه
الساعة  12:00ظهرا بتاريخ ( 2017/07/04ويشار إليها فيما بعد بـ "تاريخ قفل باب اإلكتتاب") ويجوز لمدير اإلكتتاب اغالق
اإلكتتاب فى حالة تغطية اإلكتتاب بالكامل قبل تاريخ قفل باب اإلكتتاب.
سوف تحدد شركة "الفوز" تخصيص األسهم وفقا لإلكتتاب وذلك بالتشاور مع الشركة .هذا ويحتفظ كل من شركة "الفوز" والشركة
بالحق في رفض أي من الطلبات كليا أو جزئيا وفق تقدير أي منهم دون إبداء أسباب وألي سبب أيا كان ودون أي مسؤولية أيا كانت
(سواء مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو قانونية أو ألي سبب أخر) ،كما أن لهم الحق في تخصيص األسهم وفق تقديرهم الكامل والمطلق
دون أي التزام بتطبيق نظام تخصيص بالنسبة والتناسب أو أي قواعد تخصيص موحدة أيا كانت.

على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة .يرجى كذلك مراجعة القسم الخاص بـ "عوامل المخاطرة
الرئيسية" ودراسة عوامل المخاطرة المؤثرة التي يجب أن يدركها المستثمرون المحتملون قبل اإلكتتاب في األسهم.
وقد وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على هذه النشرة والطرح الثانوي لألسهم بتاريخ .2017/04/05
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إخطار للمستثمرين المحتملين
بغرض مراجعة نشرة اإلكتتاب ،ننصح بأن تستشير شخصا مرخصا له طبقا للقانون ومتخصصا في تقديم
المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب.
تم الحصول على موافقة هيئة اسواق المال بدولة الكويت على هذه النشرة .وتتحمل الشركة وكذلك مدير اإلكتتاب
وأعضاء مجلس االدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان (اإلدارة) .مجتمعين ومنفردين
المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة ،وأن كافة المعلومات الواردة في
نشرة االكتتاب هذه كاملة ودقيقة وصحيحة وتم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان ،وقد تم اإلفصاح
للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة باألوراق المالية من أجل اتخاذ قرار بشأن االكتتاب في األوراق المالية
من عدمه ،وأنه قد تم االمتثال لكافة األحكام ذات الصلة الواردة في الكتاب الحادي عشر من الالئحة التنفيذية
لقانون هيئة اسواق المال رقم  7لسنة  2010وجميع أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية .وقانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات الصادرة
عن هيئة أسواق المال الكويتية ،كما يؤكدون على حد علمهم وبعد القيام بكافة االستفسارات المعقولة على انه
ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه
النشرة .كما ال تتحمل هيئة أسواق المال اي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة  ،وال تقدم أي إقرار بشأن
دقتها أو تمامها ،كما تخلي نفسها بشكل واضح وصريح من أي مسؤولية أيا كان نوعها بسبب اي خسارة يمكن
ان تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة ولن تكون هيئة أسواق المال طرفا في أي دعوى
خاصة باألضرار الناشئة عن أي نشرة إكتتاب معتمدة من قبلها.
مدير اإلكتتاب
شركة الفوز لإلستثمار
القبلة  -مجمع الصالحية – مدخل رقم  – 3الدور 4
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إشعار وإخالء مسؤولية هام
تؤكد الشركة ،بعد أن قامت بطرح كافة االستفسارات المعقولة ،أن هذه الوثيقة تحتوي على كافة المعلومات الجوهرية والقانونية فيما
يتعلق بأعمال الشركة ،واألسهم ،والتي تعتبر عنصرا جوهريا ومؤثرا في سياق الطرح ،وأن البيانات الواردة في هذه النشرة صحيحة
ودقيقة وغير مضللة من كافة الجوانب الجوهرية والمؤثرة ،كما أن اآلراء والنوايا المعبرعنها في هذه النشرة قد طرحت بأمانة ،وقد
تم التوصل إليها بعد دراسة كافة الظروف الجوهرية والمؤثرة ذات الصلة ،وأنها تعتمد على افتراضات معقولة وضعتها الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك حقائق جوهرية أخرى تم إغفالها في سياق هذا الطرح أو أي بيان ورد في هذه الوثيقة مضلال من أي
وجه جوهري أو مؤثر ،وقد تم طرح كافة االستفسارات المعقولة من جانب الشركة للتأكد من تلك الحقائق الجوهرية وللتحقق من دقة
كافة تلك المعلومات الجوهرية الواردة في هذه النشرة.
لم يخول أي شخص لتقديم أي معلومات أو أي تعهد غير وارد في هذه النشرة ويجب عدم االعتماد على أي معلومات أو تعهدات غير
واردة في هذه النشرة أو اعتبار أنها قد تم اعتمادها أو إجازتها من قبل الشركة أو مستشاريها الماليين أو أي جهة تابعة أو ممثلة لها.
كما أن تقديم هذه النشرة في أي وقت ال يعني أن المعلومات الواردة فيها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخها .ويحظر أي نسخ أو
توزيع لنشرة الطرح هذه ،كليا أو جزئيا ،كما يحظر أي إفصاح عن محتوياتها أو استخدام أي معلومات واردة فيها ألي غرض
بخالف دراسة االستثمار في األسهم المطروحة وفقا لهذه النشرة ،ويستثنى من ذلك تلك المعلومات المتاحة للجمهور بشكل آخر.
ويوافق كل مستثمر محتمل على ما سبق بقبوله تسلم نسخة من هذه النشرة.
قد قدمت هذه النشرة الستخدامها من قبل المستثمرين المحتملين لدراسة االستثمار في األسهم .ويجب على المستثمرين المحتملين
المهتمين بالطرح قراءة هذه النشرة كاملة .كما يجب أن تقرأ هذه النشرة جنبا إلى جنب مع النظام األساسي للشركة وتعديالته .ولم
يقصد من هذه النشرة أن تكون الوثيقة الوحيدة التي يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري،
إذ يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد على الفحص النافي للجهالة الذي يعدونه بأنفسهم للشركة ولشروط الطرح ،بما في ذلك
المخاطر التي يكتنفها هذا الطرح من أجل التوصل إلى قرار استثماري .وال يمثل أي جزء من هذه النشرة مشورة مالية أو ضريبية
أو قانونية ألي مستثمر محتمل.
على الرغم مما سبق ،فإن هذه النشرة ال تمثل ،وال يجب أن تفسر على أنها تمثل عرضا أو استقطابا (كما يجب أال تستخدم لتلك
األغراض) من قبل أي شخص في أي نظام قانوني ال يجيز مثل ذلك العرض أو االستقطاب ،أو ال يكون فيه الشخص الذي يقدم له
ذلك العرض أو االستقطاب مؤهال للقيام باإلكتتاب في األسهم أو تلقى هذه النشرة ،أو إلى أي شخص يكون تقديم ذلك العرض أو
االستقطاب له غير قانوني أو غير مصرح به.
ال تقدم شركة أجوان الخليج العقارية "ش.م.ك.ع" أو شركة الفوز لإلستثمار "ش.م.ك.م" أو مسؤوليهما أو مديروهما أو مساهموهما
أو شركاؤهما أو وكالؤهما أو موظفوهما أو محاسبوهما أو محاموهما أو مستشاروهما أي تعهد أو ضمان ،صريحا كان أو ضمنيا،
لدقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه النشرة .كما تخلي شركة أجوان الخليج العقارية "ش.م.ك.ع" وشركة الفوز لإلستثمار
"ش.م.ك.م" ومسؤوليهما ومديروهما ومساهموهما وشركاؤهما ووكالؤهما وموظفوهما ومحاسبوهما ومحاموهما ومستشاروهما
مسؤوليتهم أيا كانت عن أي معلومات أو ما يتعلق بأي معلومات بهذه النشرة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي معلومات
واردة في هذه النشرة ،أو أخطاء أو إغفاالت فيها أو مستنتجة منها ،أو بناء على أو ما يتعلق باستخدام هذه النشرة من قبل المستثمرين
المحتملين .وال تمثل هذه النشرة توصية لشراء األسهم أو اإلكتتاب فيها ،كما أنه ال يعتمد على هذه النشرة أو على أي جزء منها بأي
طريقة ما فيما يتعلق بأي عملية لشراء األسهم.
قد تحتوي هذه النشرة على بيانات عن الصناعة والسوق تم الحصول عليها من أبحاث السوق ،أو المعلومات المتاحة على الساحة
العامة أو منشورات تتعلق بالقطاع أو بالصناعة ،أو مصادر أخرى معتبرة بشكل عام .وعلى المستثمرين المحتملين أن يأخذوا في
االعتبار أن الشركة لم يتحققوا بشكل مستقل من المعلومات التي تم الحصول عليها من أبحاث السوق ،أو من المعلومات المتاحة على
الساحة العامة أو من منشورات القطاع أو الصناعة ،وليس ثمة تعهد أو ضمان ،صريحا كان أو ضمنيا ،بدقة أو كفاية أو اكتمال أي
من تلك المعلومات المستخدمة في نشرة الطرح الماثلة من جانب أي منهم.

4

يتعين على المستثمرين المحتملين أن يستندوا في اتخاذ قرارهم االستثماري إلى الفحص النافي للجهالة الذي يجرونه بأنفسهم للشركة
ولشروط هذا الطرح المقدم من خالل هذه النشرة ،بما في ذلك المزايا والمخاطر التي ينطوي عليها هذا اإلكتتاب .كما أنه لم تتم
التوصية باإلكتتاب في األسهم من قبل أي هيئة أو جهة تنظيمية كويتية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الجهات السابقة لم تؤكد دقة أو تحدد
كفاية هذه النشرة.
ينطوي اإلكتتاب في األسهم المطروحة على بعض المخاطر على النحو المبين في الجزء من هذه النشرة بعنوان "عوامل المخاطرة
الرئيسية" .وقد قدمت هذه النشرة إلتاحة معلومات فقط ،وال يقصد منها ،وال يجب أن تؤخذ ،كأساس ألي قرار استثماري .كما يجب
على المستثمرين المحتملين عدم تفسير محتويات هذه النشرة على أنها تمثل مشورة ضريبية أو استثمارية أو قانونية .وقبل اإلكتتاب
في األسهم ،يتعين على كل مستثمر محتمل أن يتشاور مع مستشاريه القانونيين والضريبيين ومستشاريه في األعمال واإلستثمار
لتحديد مالءمة ونتائج االستثمار في الشركة بالنسبة لذلك المستثمر المحتمل والتوصل إلى تقييم مستقل لذلك االستثمار.
تحتوي هذه النشرة على معلومات جوهرية تتعلق بالشركة ،وتعتمد على اآلراء المعقولة إلدارة الشركة والتوقعات المبنية على بعض
االفتراضات المتعلقة باالتجاهات العامة في اقتصاد الكويت والشرق األوسط ،عالوة على عوامل أخرى.
عند استخدام الكلمات التالية ("يتوقع" و "يرى" و"يتكهن" و"يقدّر" و"ينوي" و "قد" و"سوف" و"يحتمل" وغيرها من الكلمات أو
العبارات ذات المعنى المماثل في هذه النشرة فيما يتعلق بالشركة) فإن المقصود منها اإلشارة إلى استشراف تلك ال ُجمل للمستقبل .كما
تعكس تلك الجمل المخاطر والشكوك واالفتراضات الحالية المتعلقة ببعض العوامل التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر العوامل
التنافسية ،واألوضاع االقتصادية العامة ،وظروف السوق ،واألحداث التي تقع لمرة واحدة ،وغير ذلك من العوامل األخرى المبينة
بالوصف في هذه النشرة ،وبخاصة في الجزء بعنوان "عوامل المخاطرة" .وبناء على الظروف المتغيرة وإمكانية تغير الظروف،
فإنه إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك ،أو إذا ثبتت عدم صحة أي افتراض أساسي ،فإن النتائج الفعلية قد تتباين
بدرجة جوهرية ومؤثرة عما ورد في هذه النشرة كنتائج متوقعة أو محتملة او معتقدة أو متكهن بها أو تقديرية .وال تنوي شركة
"الفوز" ش.م.ك.م أو الشركة تحديث أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة؛ بما في ذلك أي من البيانات التي تستشرف المستقبل.
الشركة هي شركة مساهمة عامة (ش.م.ك.ع) تأسست وتعمل وفقا لقانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  2016والئحتة التنفيذية،
مدرجة في بورصة الكويت – القطاع الموازي .قد وافقت هيئة أسواق المال الكويتية بتاريخ  2017/04/05على توزيع نشرة الطرح
الماثلة على أساس طرح عام في دولة الكويت وفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم  7لسنة  2010وتعديالته ،والئحته التنفيذية
وتعديالتها.
قد يكون توزيع هذه النشرة وكذلك طرح وبيع األسهم محظورا بموجب القانون في بعض األنظمة القانونية .وعلى المستثمرين
المحتملين أن يتعرفوا على المتطلبات القانونية والتبعات الضريبية في بالد جنسيتهم وإقامتهم ومحل أعمالهم فيما يتعلق بشراء أو
تملك أو التصرف في األسهم ،وكذلك أي قيود على الصرف األجنبي قد تكون وثيقة الصلة بتلك العمليات.
نتيجة للتعديالت الواردة على األرقام بهذه النشرة بتقريبها ألقرب رقم صحيح صعودا أو نزوال ،فإن األرقام و/أو النسب المئوية
الواردة في نشرة الطرح الماثلة قد ال تؤدي إلى المجموع الكلي.

يجب على كافة المستثمرين المحتملين مراجعة المعلومات المقدمة في هذه النشرة بعناية ،وبخاصة الجزء
المعنون "عوامل المخاطرة الرئيسية" المبين أدناه لالطالع على وصف لبعض المخاطر المرتبطة باالستثمار
في الشركة .وإذا ساورتكم أي شكوك بشأن محتويات نشرة الطرح هذه ،يتعين عليكم طلب مشورة مالية مهنية
مستقلة .تذكروا أن كافة االستثمارات تنطوي على مستويات متباينة من المخاطر ،وأن قيمة استثماركم قد
تنخفض أو ترتفع.
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ملخص وشروط الطرح العام
الشركة

شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك.ع ،شركة مساهمة تأسست ومسجلة في
دولة الكويت ،ورقم سجلها التجاري  ،91789مدرجة في بورصة الكويت
القطاع الموازي  -رقم الشركة ( - )2008رمز الشركة (اجوان)

عنوان الشركة

القبلة – قطعة-14شارع أبو بكر الصديق – برج الخليج – الدور الثالث.

الطرح

طرح ثانوي عام حتى  136,619,060سهما عاديا يتم اإلكتتاب عليها من
مستثمرين محتملين جدد.
• تطبيقاًًالستراتيجيةًالشركةًحيثًستستغلًالزيادةًفيماًيليً :
 -1دعمًاستراتيجيةًالشركةًالجديدةًبتنويعًأنشطتهاًوزيادةًاستثماراتهاًالمدرةًللدخل.
 -2تملكًمطاعمًوكافيهاتًقائمة.

 -3تملك ًشركات ًخاصة ًبتقديم ًالخدمات ًالمكملة ًللمطاعم ًوالكافيهات ًالمملوكةً
للشركة.
 -4االستثمار ًفي ًالمطاعم ًوالكافيهات ًوالمطابخ ًالمركزية ًالجديدة ًوالمرافق ًالملحقةً
بها ًوغيرها ًمن ًالخدمات ًالالزمة ًلها ًوالسعي ًنحو ًالتوسع ًبها ًداخل ًالكويتً
وخارجها.

الغرض من الطرح

• قامتًالشركةًبإضافةًباقيًاألغراضًالخاصةًبالشركةًالعقاريةًوالمنصوصًعليهاً
بالقرارًالوزاريًًرقمًً417لسنةًً،2013وهيً :

 -1تملكًوادارةًالفنادقًوالنواديًالصحيةًوالمرافقًالسياحيةًوايجارهاًواستئجارهاً .
 -2إدارةًوتشغيلًواستثمارًوتملكًوايجارًواستئجارًالفنادقًوالنواديًوالموتيالتً
وبيوت ًالضيافة ًواالستراحات ًوالمنتزهات ًوالحدائق ًوالمعارض ًوالمطاعمً
والكافترياتًوالمجمعاتًالسكنيةًوالمنتجعاتًالسياحيةًوالصحيةًوالمشروعاتً

الترويحية ًوالرياضية ًوالمحالت ًوذلك ًعلى ًمختلف ًالدرجات ًوالمستوياتً
شامال ًجميع ًالخدمات ًاالصلية ًوالمساعدة ًوالمرافق ًالملحقة ًبها ًوغيرها ًمنً

الخدماتًالالزمةًلهاً .

سعر الطرح
الحد األدني لإلكتتاب

مدة اإلكتتاب
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سعر الطرح هو  100فلس كويتي للسهم الواحد.
 يكون للمساهمين حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة بنسبة مايملكه من أسهم ،وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.
 الحد األدنى لإلكتتاب للمساهمين الجدد هو  1,000سهما أو بقيمة 100دينار كويتي للمكتتب الواحد.
تبدأ مدة اإلكتتاب للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة يوم األحد الموافق
 2017/04/23وتنتهي بتاريخ  ،2017/05/07ويبدأ االكتتاب على فائض
األسهم غير المكتتب فيها إعتبارا من  2017/05/08وتنتهي بتاريخ
 2017/07/04ويجب استالم كافة طلبات اإلكتتاب الموقعة والوثائق الالزمة
ومبلغ اإلكتتاب كامال في موعد أقصاه الساعة  12:00ظهرا بتاريخ

رسوم الطرح

التخصيص

 2017/07/04ويجوز لمدير اإلكتتاب اغالق اإلكتتاب قبل هذا التاريخ في حال
تغطية اإلكتتاب بالكامل .على أال يتجاوز إجمالى مدة اإلكتتاب ثالثة أشهرمن
تاريخ موافقة هيئة أسواق المال على اإلصدار أو الطرح أو إلغاء اإلكتتاب وفق
تقديره ،ويجوز للهيئة أن تمدد هذه المدة لمدد أخرى إذا رأت أسبابا مقبولة لذلك.
يشمل سعر الطرح رسوم اإلكتتاب وتدفع من قبل الشركة فيما عدا المكتتبين من
خالل وكالء إكتتاب خارج دولة الكويت فيتحمل المكتتب عمولة وكيل اإلكتتاب
خارج دولة الكويت وبما ال يزيد عن مبلغ يعادل [ ]2فلس للسهم الواحد.
يحدد تخصيص األسهم وفقا لإلكتتاب من قبل مدير اإلكتتاب بالتشاور مع
الشركة .هذا ويحتفظ كل من شركة "الفوز" ش.م.ك.م والشركة بحق رفض
طلبات اإلكتتاب كليا أو جزئيا وفق تقدير كل منهم دون إبداء أسباب وألي سبب
ودون أي مسئولية على أي منهم (سواء مسئولية عقدية أو تقصيرية أو قانونية
أو ألي سبب أخر) وتخصيص األسهم بكاملها وفق تقديرهم المطلق دون أي
التزام بتطبيق أي تخصيص بالنسبة والتناسب أو إتباع طريقة أو قواعد
تخصيص موحدة أيا كانت.
سوف تحصل الشركة على مبلغ اجمالي قدره [ ]13,661,906دينار كويتي.
وستستخدم العوائد من الطرح كما يلي:
 -1دعم ًاستراتيجية ًالشركة ًالجديدة ًبتنويع ًأنشطتها ًوزيادة ًاستثماراتها ًالمدرةً
للدخل.

استخدام العوائد

 -2تملكًمطاعمًوكافيهاتًقائمة.
 -3تملك ًشركات ًخاصة ًبتقديم ًالخدمات ًالمكملة ًللمطاعم ًوالكافيهات ًالمملوكةً
للشركة.
 -4االستثمارًفيًالمطاعمًوالكافيهاتًوالمطابخًالمركزيةًالجديدةًوالمرافقًالملحقةً
بها ًوغيرها ًمن ًالخدمات ًالالزمة ًلها ًوالسعي ًنحو ًالتوسع ًبها ًداخل ًالكويتً

التوزيعات

حقوق التصويت

8

وخارجهاً .
توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2016سوف
تخصص للمساهمين الحاليين قبل إصدار قرار تخصيص االسهم المطروحة
لإلكتتاب بوصفهم المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ
إعالن تلك التوزيعات .وبعد ذلك ،يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي
الشركة باإلضافة إلى المساهمين الجدد في أي تاريخ إعالن عن توزيعات أرباح
استالم المبالغ المستحقة على األسهم سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة
بعد عملية الطرح ،هذا وال يمكن تقديم تأكيد توزيع أية أرباح أو توزيعات
مستقبلية.
يمنح كل سهم حامله المعني حقا متساويا في الحضور والمشاركة في المناقشات
والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ،وكذلك في استالم
توزيعات األرباح وعائدات التصفية.

يجب على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه
النشرة قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم ،بما في ذلك العوامل الواردة بهذه
عوامل المخاطرة
النشرة تحت عنوان "عوامل المخاطرة الرئيسية".
 136,619,060سهما عاديا مطروحا لإلكتتاب بالكامل وتمثل نسبة
 %186.17من جميع األسهم المصدرة من الشركة ،وهي أسهم مدرجة في
األسهم
بورصة الكويت – القطاع الموازي
حالة األسهم ومساواتها جميع أسهم الشركة متساوية في الحقوق من كافة الجوانب ،بما في ذلك توزيعات
األرباح ،والتوزيعات عند التصفية ،وحقوق التصويت.
بإصدارات جديدة
يتعين تسليم طلب إكتتاب كامل وموقع مع كافة الوثائق األخرى ،كما يجب
دفع مبلغ اإلكتتاب
تحويل كامل مبلغ اإلكتتاب إلى حساب اإلكتتاب وتأكيده لشركة أجوان الخليج
وتسليم طلب اإلكتتاب
العقارية في موعد أقصاه الساعة  12:00ظهرا بتاريخ .2017/07/04
رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع  7,338,094دينار كويتي
رأس مال وإجمالي
موزعة على  73,380,940سهما اسميا عاديا مصدرا بقيمة اسمية  100فلس
األسهم المصدرة للشركة
للسهم الواحد.
تتحمل الشركة كافة التكاليف والمصروفات اإلجمالية لعملية الطرح المقدرة
بقيمة  50,000/-د.ك وتشمل أتعاب مدير االصدار والمستشارين القانونيين،
ورسوم هيئة أسواق المال ،ورسوم الوساطة ،ورسوم وكيل المقاصة ،ورسوم
المصاريف المتعلقة
الطباعة ،وتكلفة المواد التسويقية وغير ذلك من التكاليف والمصروفات ذات
بالطرح
الصلة فيما عدا المكتتبين من خالل وكالء إكتتاب خارج دولة الكويت فيتحمل
المكتتب عمولة مدير اإلكتتاب خارج دولة الكويت وبما ال يزيد عن مبلغ يعادل
[ ]2فلس للسهم الواحد.
تاريخ موافقة الجمعية
العمومية على اإلدراج في
سوق الكويت لألوراق المالية
"القطاع الموازي"

أعضاء مجلس إدارة
الشركة

2008/06/04
عبد هللا محمد الحميدي

رئيس مجلس اإلدارة

هيثم حمد الشايع

نائب رئيس مجلس اإلدارة

فهد فرقد الفليج

عضو مجلس إدارة  -تنفيذي

فهد عبد الرزاق الفهد

عضو مجلس إدارة

حمد عصام الطاحوس

عضو مجلس إدارة  -مستقل

الموجودات 7,289,908 :دينار كويتي

ملخص نتائج البيانات
المالية المرحلية المكثفة رأس المال 7,338,094 :دينار كويتي
 30سبتمبر 2016
دينار كويتي
المطلوبات23,237 :
(غير مدققة)
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اجمالي حقوق الملكية 7,266,671 :دينار كويتي

ملخص نتائج البيانات
المالية المجمعة
 31ديسمبر 2015
(مدققة)

ملخص نتائج البيانات
المالية المجمعة
 31ديسمبر 2014
(مدققة)

الموجودات 7,351,086 :دينار كويتي
رأس المال 10,000,000 :دينار كويتي
المطلوبات 12,992 :دينار كويتي
اجمالي حقوق الملكية 7,338,094 :دينار كويتي
الموجودات 7,330,263 :دينار كويتي
رأس المال 10,000,000 :دينار كويتي
المطلوبات 11,530 :دينار كويتي
اجمالي حقوق الملكية 7,318,733 :دينار كويتي

راس المال الحالي

ان الرأس المال مدفوع بالكامل بقيمة  7,338,094دينار كويتي .لاليضاح
يرجى مراجعة القسم الخاص بـ " هيكل رأس المال ومصادر التمويل" الواردة
في صفحة [.]10

المستشار المالي ومدير
اإلكتتاب

شركة الفوز لالستثمار (ش.م.ك.م)

وكيل االكتتاب

شركة الفوز لالستثمار (ش.م.ك.م) أو أى وكيل إكتتاب أخر يتم تعيينه من
وقت ألخر.

القانون الواجب

القوانين واللوائح الكويتية.

االختصاص القضائي

محاكم دولة الكويت

مدققو الحسابات

أنور يوسف القطامي وشركاه

المستشار القانوني
لمدير اإلكتتاب

مكتب ( )Al-Hossam Legalلإلستشارات القانونية والمحاماة
(بصفته المستشار القانوني لمدير اإلكتتاب).

هيكل رأس المال ومصادر التمويل
يبلغ رأس مال الشركة الحالي المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  7,338,094دينار كويتي موزعة على  73,380,940سهما
عاديا بقيمة اسمية  100فلس للسهم ( 0.100د.ك) وجميع األسهم نقدية وعينية (النقدية بمبلغ  4,138,094د.ك ،العينية بمبلغ
 3,200,000د.ك).
تم تخفيض رأس المال :من  10,000,000دينار كويتي الى  7,338,094دينار كويتي بموجب تأشيرة وزارة التجارة والصناعة
بتاريخ 2016/08/11
تتوقع إدارة الشركة اإلكتتاب على  136,619,060سهما من األسهم المصدرة
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تؤكد شركة أجوان الخليج العقارية ان رأسمالها مدفوع بالكامل بقيمة  7,338,094دينار كويتي وتوجد صورة من التأشير في سجل
الشركات مؤرخة في .2016/08/11

مصادر واستخدامات العوائد
سوف تجمع عملية الطرح هذه مبلغ اجمالي قدره  13,661,906دينار كويتي تدفع الى الشركة ،وستستخدم العوائد من الطرح كما
يلي:
 -1دعمًاستراتيجيةًالشركةًالجديدةًبتنويعًأنشطتهاًوزيادةًاستثماراتهاًالمدرةًللدخل.
 -2تملكًمطاعمًوكافيهاتًقائمة.
 -3تملكًشركاتًخاصةًبتقديمًالخدماتًالمكملةًللمطاعمًوالكافيهاتًالمملوكةًللشركة.
 -4االستثمارًفيًالمطاعمًوالكافيهاتًوالمطابخًالمركزيةًالجديدةًوالمرافقًالملحقةًبهاًوغيرهاًمنًالخدماتًالالزمةًلهاًوالسعيً
نحوًالتوسعًبهاًداخلًالكويتًوخارجها.
وستتحمل الشركة المصاريف المتعلقة بعملية الطرح هذه.

وصف الشركة
بيانات عن شركة أجوان الخليج العقارية:
-

تأسست شركة أجوان الخليج العقارية كشركة ذاتًمسئوليةًمحدودةًوجرىًًقيدهاًبتاريخًً2002/11/10فيًالسجلًالتجاريًً
فيًدولةًالكويتًتحتًرقمً. 91789

-

وتمًتغييرًالكيانًالقانونيًلهاًإلىًشركة مساهمة كويتية عامةًتاريخ  26مارس2006

-

تم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت "القطاع الموازي" بتاريخ  4يونيو - 2008رمز الشركة (اجوان) – رقم
الشركة ()2008

أعمال الشركة
-

من األنشطة األساسية التي قامت عليها الشركة منذ تأسيسها هي بيع وشراء وتطوير العقارات واألراضي لحساب
الشركة داخل الكويت وخارجها..
حرصت الشركة خالل الفترات المتعاقبة على تطوير أنشطتها بما يتماشى مع تغير الوضع العقاري واالقتصادي داخل
دولة الكويت وخارجه ،وعليه قام مجلس اإلدارة المنتخب بتاريخ  2016/06/30بتغيير استراتيجية الشركة بإضافة
األنشطة الغذائية من خالل إدارة واستثمار المطاعم والكافيات والمطابخ المركزية ،لما لهذه األنشطة من دور بناء في
االقتصاد المحلي والخارجي.

استثماراتنا في األنشطة العقارية
 شركة محاصة مع أطراف أخرى لبناء فندق خمس نجوم بمنطقة دارتفورد في المملكة المتحدة. شركة مع أطراف أخرى لتملك أرض في إمارة عجمان. أراضي في محافظة الزرقاء بالمملكة األردنية الهاشمية. -االستثمار في أوراق مالية محلية غير مسعرة من خالل محفظة إستثمارية مدارة.

استثماراتنا في األنشطة الغذائية
تسعى الشركة من خالل زيادة رأس المال إلى االستفادة من الفرص المتاحة واإلستثمار في األنشطة الغذائية من خالل ما يلي:
 -1تملكًمطاعمًوكافيهاتًقائمة.
 -2تملكًشركاتًخاصةًبتقديمًالخدماتًالمكملةًللمطاعمًوالكافيهاتًالمملوكةًللشركة
 -3االستثمارًفيًالمطاعمًوالكافيهاتًوالمطابخًالمركزيةًالجديدةًوالمرافقًالملحقةًبهاًوغيرهاًمنًالخدماتًالالزمةًلهاًوالسعيً
نحوًالتوسعًبهاًداخلًالكويتًوخارجها.
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مجلس اإلدارة
المنصب

اإلسم

نسبة األسهم ً

نوع األسهم ً

عدد األسهم

التعيين

دً.عبدًهللاًمحمدًالحميدي

رئيسًمجلسًاالدارة

منتخب ً

ً 733

ً 0.001

عادية ً

هيثمًحمدًالشايع ً

نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة

منتخب ً

ً 476

ً 0.001

عادية

فهدًفرقدًالفليج

عضو

منتخب ً

ً 2,377,542

ً 3.240

عادية

فهدًعبدًالرزاقًالفهد

عضو

منتخب ً

ً 2,201

ً 0.003

عادية

حمدًعصامًالطاحوس ً

عضوًً-مستقل ً

منتخب ً

ـً

ـً

عادية

ملخص السيرة الذاتية لكل عضو
 -1عبد هللا محمد الحميدي:
-

رئيسًمجلسًإدارةًالشركةًمنذًتاريخًً.2016/06/30شركةًأجوانًالخليجًالعقارية

-

حاصلًعلىًشهادةًطبًوجراحةًعامًً.2010

-

عملًبمنصبًالرئيسًالتنفيذيًلمجموعةًالكويتيةًاألوروبيةًالقابضةًمنًيونيوًً2010حتىًيونيوً2016

-

يشغلًمنصبًرئيسًمجلسًإدارةًعدةًشركاتًفيًالمملكةًالمتحدةًوجمهوريةًمصرًالعربية.

 -2هيثم حمد الشايع:
-

نائبًرئيسًمجلسًإدارةًالشركةًمنًتاريخًً.2016/06/30شركةًأجوانًالخليجًالعقارية

-

تخرجًمنًجامعةًدنفرًفيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةًوحازًعلىًبكالوريوسًالعلومًفيًإدارةًأعمالًفيًتخصصًالتسويقًبتاريخً
2001/03/16

-

ًيعملًفيًشركةًدينشًبيكريًًبمنصبًمديرًعامًمنذًتاريخًً01مارسًً2013ولغايةًتاريخه.

-

عملًفيًإحدىًفروعًشركةًمحمدًحمودًالشايعًبمنصبًمديرًعامًخاللًالفترةًمنً.2010/04/30ً-ً2003/12/01

-

عملًفيًشركةًويفزًللتجارةًالعامةًوالمقاوالتًبمنصبًمديرًعامًمنًتاريخًً01يونيوًً28ً-ً2010فبرايرً2013

-

شغلًمنصبًرئيسًمجلسًاإلدارةًلدىًشركةًالريًًلوجستيكاًش.م.ك.مًخاللًالفترةًمنًً12فبرايرًً12ً-ً2006مايوً. 2010

-

شغلًمنصبًعضوًمجلسًاإلدارةًلدىًشركةًميناًالعقاريةًخاللًالفترةًمنًً05يونيوًً27ً-ً2007يونيوً.2010
ً

 -3فهد فرقد الفليج:

عضوًمجلسًاإلدارةًوالرئيسًالتنفيذيًمنًتاريخًً-2016/06/30شركةًأجوانًالخليجًالعقارية ًًتخرجًمنًجامعةًجامعةًالكويتًوحازًعلىًدرجةًبكالوريوسًتمويلًومنشآتًماليةً–ًكليةًالعلومًاالداريةً ًًعملًلدىًبنكًالكويتًالوطنيً–ًقسمًالشركاتً(مايوًً-ً2009مايوً.)2010ًشركةًالمجموعةًيونيفرسًالمتحدةًالقابضةً(يونيفرسًلالستثمارًسابقا)ً–ًإدارةًاالصولً(مايوًً-ً2010اكتوبرًً.)2015ً-تولىًمنصبًعضوًمجلسًإدارةًفيًشركةًالفوزًلالستثمارً(فبرايرًً–ً2016أكتوبر.)2016

 -4فهد عبد الرزاق الفهد:
-

عضوًمجلسًاإلدارةًمنًتاريخًً2016/06/30شركةًأجوانًالخليجًالعقارية

-

تخرجًمنًكليةًالعلومًاإلداريةً–ًجامعةًالكويتً–ًتخصصًمحاسبةًبتاريخً.1999/12/29

-

تولىًمنصب نائبًرئيسًمجلسًاإلدارةًلدىًشركةًالفوزًلالستثمارًعامً.2014
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-
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–

-

-

-

–
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-

-

.

.

.

.

۱۳

هيئة أسواق المال ،بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ  2016/06/23وافق مجلس
إدارة الشركة على تمتعه بكافة سلطات عضو مجلس اإلدارة المستقل فيما يتعلق بمهامه وسلطاته وتشكيل اللجان الداخلية وذلك كله
طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة المذكورة .عالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة يتضمن اآلن أغلبية من األعضاء غير التنفيذيين.
قام مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم ( )2016/10والمؤرخ في  2016/12/06بإعتماد السياسات واللوائح الداخلية للشركة وتشكيل
اللجان بناء على قواعد حوكمة الشركات :
.i

لجنة الترشيحات والمكافآت

.ii

لجنة التدقيق الداخلي.

.iii

لجنة المخاطر.

وقام مجلس اإلدارة بإعتماد الئحة القواعد الخاصة بتنظيم عمل واختصاصات كل لجنة من تلك اللجان الثالثة بحيث يكون أغلبية
أعضاء تلك اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة الذين تتوافر فيهم صفة اإلستقالل وغير التنفيذيين.
الهدف من تكوين اللجان الثالثة سالفة الذكر هو التعاون مع مجلس إدارة الشركة من اجل مراجعة وتحديث المهام والواجبات
والمسئوليات الملقاة على عاتق اإلدارة التنفيذية ،وانتقاء األشخاص األكفاء لعضوية المجلس واإلدارة التنفيذية العليا ،وضمان نزاهة
التقارير المالية ،وضمان وجود وتطبيق األنظمة المثلى إلدارة األزمات والتدقيق الداخلي ،وتعزيز السلوكيات المهنية والقيم األخالقية،
والتأكيد على دقة إجراءات اإلفصاح والشفافية وأدائها في الوقت المناسب ،واحترام حقوق المساهمين و تقدير دورهم ،وضمان تطبيق
متطلبات وشروط الرقابة السليمة ،وتعزيز وتنمية األداء بشكل عام.

معلومات عن الجهات الرقابية على الشركة
تخضع شركة أجوان الخليج العقارية حاليا للرقابة المباشرة لوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في دولة الكويت بشأن
مختلف أنشطتها العقارية .هذا وقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين الساده /أنور القطامي وشركاه – (جرانت ثورنتون)
كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2016وعنوانهم الكويت – عمارة السوق الكبير – برج أ – الدور
التاسع.

كبار المساهمين
أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من  %5من أوراق مالية

نسبة الملكية

طريقة المساهمة

شركة نوف العقارية

%ً10.200

مباشرة

شركة الجون المتحدة لبيع وشراء األسهم والعقارات

%ً9.817

مباشرة

أسعد عبد العزيز السند ومجموعته ( شركة سند القابضة
وشركة تداول العالمية لبيع وشراء االسهم)

%ً23.165

مباشر وغير مباشر
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المعلومات المالية المرحلية المكثفة وتقرير المراجعة
 30سبتمبر ( 2016غير مدققه)
تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة
الى السادة أعضاء مجلس اإلدارة
شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع
الكويت
المقدمة
قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق لشرررررررركة أجوان الخليج العقارية (شرررررررركة مسررررررراهمه كويتية عامة)
("الشررركة") كما في  30سرربتمبر  2016والبيانات المرحلية المكثفة المتعلقة به لألرباح أو الخسررائر وااليرادات الشررامله االخرى،
والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية لفترة التسررررعة أشررررهر المنتهية في ذلك التاريخ .إن اإلدارة هي الجهة المسررررؤولة عن
اعداد وعرض تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة وفقا لمعيار المحاسررررررربة الدولي رقم " 34التقرير المالي المرحلي" .ان
مسؤوليتنا هي أن نعبر عن استنتاجنا حول تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة استنادا الى مراجعتنا.

نطاق المراجعة
قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي  2410المتعلق بمهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسرررررررابات
المسرتقل للمنشرأة" .تتضرمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية توجيه االسرتفسرارات بشركل رئيسري إلى األشرخاص المسرؤولين عن
األمور المالية والمحاسرررررربية ،وتطبيق اجراءات المراجعة التحليلية واجراءات أخرى .ان نطاق المراجعة يقل بشرررررركل جوهري عن
التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،وبالتالي ال يمكننا من الحصررررررول على تأكيدات حول كافة األمور الجوهرية والتي يمكن أن يتم
تحديدها من خالل التدقيق .وبناء عليه ،فاننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.

االستنتاج
استنادا الى مراجعتنا ،لم يرد الى علمنا ما يوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المرفقة لم يتم اعدادها ،من كافة
النواحي المادية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية".

تقرير المراجعة حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
استنادا الى مراجعتنا ،فان المعلومات المالية المرحلية المكثفة متفقة مع السجالت المحاسبية للشركة .حسبما وصل اليه علمنا واعتقادنا
لم تقع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2016مخالفات الحكام قانون الشركات رقم ( )1لسنة  2016والالئحة
التنفيذيه له أو النظام األساسي وعقد التأسيس للشركة والتعديالت الالحقه لهما على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركه أو مركزها
المالي.
أنور يوسف القطامي
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا
(مراقب مرخص رقم  50فئة أ )
جرانت ثورنتون  -انور القطامي وشركاه
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بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشامله االخرى المرحلي المكثف
الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدقق(
 30سبتمبر
 30سبتمبر
ايضاح
اإليرادات
صافي ايرادات تأجير
ربح من بيع عقارات للمتاجرة
اطفاء ايرادات مؤجلة
اتعاب اداره وايرادات مماثله
ربح تحويل عملة اجنبية
ايرادات اخرى

التسعة أشهر المنتهية في
(غير مدقق)
 30سبتمبر
 30سبتمبر

2016

2015

2016

2015

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

-

-

-

5,298

-

2,724

-

49,712

-

12,714

-

90,435

-

-

-

2,281

-

-

4,040

-

31

21

2,524

340

31

15,459

6,564

148,066

المصاريف واالعباء االخرى
تكاليف موظفين
مصاريف عمومية وادارية
(خسارة)/ربح قبل مخصصات لضريبه دعم
العماله الوطنيه وللزكاة

)(12,102

)(10,349

)(37,801

)(37,447

)(15,501

)(24,808

)(40,186

)(64,667

)(27,603

)(35,157

)(77,987

)(102,114

)(27,572

)(19,698

)(71,423

45,952

رد مخصص(/مخصص) لضريبه دعم العماله
الوطنيه
رد مخصص( /مخصص) للزكاه

-

474

-

)(1,196

-

190

-

)(478

(خسارة)/ربح الفترة

)(27,572

)(19,034

)(71,423

44,278

ايرادات شامله اخرى

-

-

-

-

مجموع (الخساره) /الدخل الشامل للفتره

)(27,572

)(19,034

)(71,423

44,278

) )0.38فلس

( )0.26فلس

) )0.97فلس

 0.60فلس

(خسارة)/ربحيه السهم االساسية والمخففة
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5

بيان المركز المالي المرحلي المكثف
 30سبتمبر
االصول
اصول غير متداوله
استثمارات متاحه للبيع
استثمار في شركة محاصة
استثمار في شركه زميله
ممتلكات ومعدات
اصول متداولة
عقارات للمتاجره
مستحق من طرف ذي صله
ذمم مدينة واصول اخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع االصول
حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم
خصوم غير متداوله
مخصص مكافأة نهاية الخدمه للموظفين
خصوم متداوله
ذمم دائنة وخصوم اخرى
مستحق الى أطراف ذات صلة
مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم
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2016

ايضاحات

(غير مدقق)
د.ك

 31ديسمبر

 30سبتمبر

2015

2015

(غير مدقق)
د.ك

(مدقق)
د.ك

6

2,879,736

2,879,736

2,719,736

7

4,200,000

4,200,000

4,200,000

1
2,641

1
3,508

1
3,597

7,082,378

7,083,245

6,923,334

163,541

163,541

218,291

-

42,493

-

20,076

27,449

18,143

9

23,913

34,358

215,013

207,530

267,841

451,447

7,289,908

7,351,086

7,374,781

8

7,338,094

10,000,000

10,000,000

8

-

538,004

538,004

8

¤)(71,423

98,008
)(3,297,918

98,008
)(3,273,001

7,266,671

7,338,094

7,363,011

4,129

3,267

3,778

7,888
11,220

9,725
-

7,992
-

19,108

9,725

7,992

8

9

23,237

12,992

11,770

7,289,908

7,351,086

7,374,781

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف (غير مدقق)

احتياطي
قانوني
د.ك

رأس المال
د.ك

احتياطي
اختياري
د.ك

خسائر
متراكمة
د.ك

المجموع
د.ك

الرصيد في  1يناير 2016

10,000,000

538,004

98,008

)(3,297,918

7,338,094

اطفاء الخسائر المتراكمة (ايضاح )8

)(2,661,906

)(538,004

)(98,008

3,297,918

-

معامالت مع المالكين

)(2,661,906

)(538,004

)(98,008

3,297,918

-

خسارة الفترة

-

-

-

)(71,423

)(71,423

مجموع الخسارة الشاملة للفترة

-

-

-

)(71,423

)(71,423

الرصيد في  30سبتمبر 2016

7,338,094

-

-

)(71,423

7,266,671

الرصيد في  1يناير 2015
ربح الفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
الرصيد في  30سبتمبر 2015

10,000,000

538,004

98,008

)(3,317,279

7,318,733

-

-

-

44,278

44,278

-

-

-

44,278

44,278

10,000,000

538,004

98,008

)(3,273,001

7,363,011
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بيان التدفقات النقديه المرحلي المكثف
التسعة أشهر
المنتهية فـي
 30سبتمبر

التسعة أشهر
المنتهية فـي
 30سبتمبر
2015
(غير مدقق)

د.ك

د.ك

2016

(غير مدقق)

أنشطة التشغيل
(خسارة)  /ربح الفترة
تعديالت:
االستهالك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التغيرات في اصول وخصوم التشغيل:
عقارات للمتاجره
مستحق من طرف ذي صله
ذمم مدينة واصول اخرى
ذمم دائنه وخصوم اخرى
مستحق الى أطراف ذات صلة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من انشطة التشغيل

)(71,423

44,278

867

560

862

3,469

)(69,694

48,307

-

524,679

42,493

707,228

7,373

2,365,995

)(1,837

)(3,229

11,220

-

)(10,445

3,642,980

أنشطة االستثمار

اضافات على ممتلكات ومعدات
استثمار في شركة محاصة
شراء استثمارات متاحه للبيع
صافي النقد المستخدم في انشطة االستثمار
النقص في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية الفترة
النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
معامالت غير نقديه:
شراء استثمارات متاحه للبيع
ذمم مدينه
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-

)(3,910

-

)(1,010,000

-

)(2,719,735

-

)(3,733,645

)(10,445

)(90,665

34,358

305,678

23,913

215,013

-

)(1,436,976

-

1,436,976

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة
.1

التأسيس والنشاط

شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع ("الشركة") ،تأسست بتاريخ  26مارس 2006كشركه مساهمة كويتيه عامه بما يتماشى مع قانون
الشررركات .انعقدت الجمعيه العموميه لتأسرريس الشررركه في مقر وزاره التجاره والصررناعه بتاريخ  9نوفمبر  .2002تم إدراج أسررهم الشررركة في
سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ  4يونيو .2008
اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية للمسرررررراهمين والمنعقدة بتاريخ  27يونيو  2016التعديالت على اغراض الشررررررركه حيث تم توثيق تلك
التعديالت بالسجل التجاري بتاريخ  10اغسطس .2016
ان األغراض الرئيسية للشركة كما يلي:
 تملك وبيع وشرراء العقارات واألراضري وتطويرها لحسراب الشرركة داخل دولة الكويت أو خارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك بماال يخالف األحكام المنصررروص عليها في القوانين القائمة وحظرها من اإلتجار في قسرررائم السررركن الخاص على النحو الذي نصرررت عليه هذه
القوانين.
 تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج. إعداد الدراسات وتقديم اإلستشارات في المجاالت العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. القيام باعمال الصريانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشرركة وللغير بما في ذلك اعمال الصريانة وتنفيذ األعمال المدنية والميكانيكيةوالكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
 إدارة وتشررررغيل واسررررتثمار وتملك وإيجار واسررررتئجار الفنادق والنوادي والموتيالت وبيوت الضرررريافة واإلسررررتراحات والمنتزهات والحدائقوالمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السرركنية والمنتجعات السررياحية والصررحية والمشررروعات الترويحية والرياضررية والمحالت
وذلك على مختلف الدرجات والمسررتويات شررامال جميع الخدمات األصررلية والمسرراعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة
لها.
 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة. تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها سواء المملوكة للشركة وللغير. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والعمرانية والرياضية بنظام البناءوالتشغيل والتحويل ( )BOTوإدارة المرافق العقارية بنظام ( )BOTسواء لصالح الشركة او للغير.
ويكون للشركه مباشره االعمال السابق ذكرها في دوله الكويت وفي الخارج بصفه اصليه او بالوكاله.
يجوز للشرررررركة ان تكون لها مصرررررلحة أو أن تشرررررارك بأي وجه مع الهيئات الي تزاول أعماال شررررربيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تشارك في ملكيتها.
صدر قانون الشركات الجديد رقم ( )1لسنة  2016في  24يناير  2016وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  1فبراير  2016والذي بموجبه تم
الغاء قانون الشركات رقم ( )25لسنة  2012والتعديالت الآلحقة له وفقا لنص المادة رقم ( )5سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارا
من  26نوفمبر .2012
عنوان مكتب الشركه المسجل هو :ص.ب  24932الصفاه – الرمز البريدي  – 13110دولة الكويت.
تمت الموافقة على اصرردار المعلومات الماليه المرحليه المكثفه لفتره التسررعة أشررهر المنتهيه في  30سرربتمبر  2016من قبل أعضرراء مجلس اداره
الشركه بتاريخ  20أكتوبر .2016

.2

أساس العرض

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشررركه لفترة التسررعة أشررهر المنتهية في  30سرربتمبر  2016وفقا لمعيار المحاسرربة الدولي 34
"التقارير المالية المرحلية".
ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة الستكمال البيانات المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية .وبرأي االدارة ،فقد تم ادراج كافة التعديالت المكونة من مستحقات مكررة عادية تعتبر ضرورية لعرض عادل.
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ان نتائج التشغيل لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2016ليست بالضروره مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة الماليه المنتهيه في
 31ديسمبر  .2016للمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع للبيانات المالية واالفصاحات المتعلقـــة بهـا للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015
تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة بالدينار الكويتي وهي العملة االساسية والعرض للشركة.
ان السرررياسرررات المحاسررربية المسرررتخدمة في اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة مماثلة مع تلك التي تم اسرررتخدامها في اعداد البيانات الماليه
السنويـررـ ره للشركه للسنة المنتهيـررة فـررـرري  31ديسمبر  2015بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على معايير محددة والتفسيرات الجديدة
والمعدلة والمفصح عنها أدناه.

.3

3.1

التغيرات في السياسات المحاسبية
المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  .2016فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة:

المعيار أو التفسير

يفعل للفترات
المالية التي تبدأ في

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28بيع أو مساهمة األصول بين المستثمر وشركته الزميلة
او شركة المحاصة – معدل

ال يوجد تاريخ محدد

معيار المحاسبة الدولي رقم " 1مبادرة االفصاح" – تعديالت

 1يناير 2016

معيار المحاسبة الدولي رقم  16و  38توضيح الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل

 1يناير 2016

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012

 1يناير 2016

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة
او شركة المحاصة – معدل
ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 10البيانات المالية المجمعة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في
الشركات الزميلة وشركات المحاصة ( ")2011تقوم بتوضيح معالجة بيع او مساهمة االصول من المستثمر الى شركته الزميلة او شركة
المحاصة على النحو التالي:
● تتطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمستثمر لالرباح والخسائر الناتجة عن بيع او مساهمة االصول التي تشكل العمل (كما هو
محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3دمج االعمال").
● تتطلب التسجيل الجزئي لالرباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول العمل ،اي يتم تسجيل الربح او الخسارة فقط الى حد مصالح المستثمرين
التي ليست لها عالقة في تلك الشركة الزميلة او شركة المحاصة.
يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة ،مثال سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من قبل المستثمر الذي يقوم
بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي تمتلك االصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة) او من قبل البيع المباشر
لالصول نفسها.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ تفعيل المعيار الى أجل غير مسمى حتى اكتمال المشاريع األخرى .ومع ذلك ،فإن التطبيق
المبكر مسموح.

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

المادية :توضح التعديالت بان ( )1المعلومات اليجب حجبها بالتجميع او بتقديم معلومات غير مادية )2( ،اعتبارات المادية تنطبق على كل
اجزاء البيانات المالية ،و ( )3حتى عندما يتطلب المعيار افصاحا محددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات المادية.

● بيان المركز المالي وبيان االرباح والخسائر وااليرادات الشامله اآلخرى :تقوم التعديالت بما يلي )1( :تقديم توضيح بان قائمة بنود المفردات
التي سيتم عرضها في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو مناسب وكذلك تقديم ارشادات اضافية حول المجاميع الفرعية في
هذه البيانات و ( )2توضيح ان حصة المنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات الزميلة المحتسبة حسب حقوق الملكية وشركات
المحاصة يتعين عرضها في مجموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال في االرباح والخسائر.
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●

مالحظات :تقوم التعديالت باضافة امثلة اضافية للطرق الممكنة لترتيب المالحظات لتوضيح ان قابلية الفهم والمقارنة يجب النظر فيها عند
تحديد ترتيب المالحظات والثبات ان المالحظات ال تحتاج الى عرضها بالترتيب المحدد حتى اآلن في الفقرة  114من معيار المحاسبة
الدولي رقم  .1كما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا بحذف االرشادات واالمثلة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية الهامة التي
لوحظ انها من المحتمل ان تكون غير مفيدة.

ان التعديالت لم ينتج عنها اي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحليه المكثفه للشركه.

معيار المحاسبة الدولي رقم  16و  38بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل
تم بيان التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واالالت والمعدات والمعيار رقم ( )38االصول غير الملموسة:
• تعتبر طريقة استهالك االصول على أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك االصل طريقة غير مناسبة الستهالك الممتلكات
واالالت والمعدات.
• تعتبر طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غير الملموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء
بعض الحاالت المحددة.
• التوقعات التي تشير الى انخفاض سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها باستخدام اصول تحتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد
تجاري بطىء والتي بدورها قد تؤدي الى انخفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.
ان التعديالت لم ينتج عنها اي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحليه المكثفه للشركه.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 7تقوم هذه التعديالت بتقديم ارشادات اضافية لتوضيح فيما إذا كان عقد الخدماتمستمر باالنشغال في االصل المحول ،والتوضيح حول موازنة االفصاحات في المعلومات المالية المرحلية المكثفة.
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 34تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى "في مكان آخر في التقرير المرحلي" وتتطلب اسناداترافقيا.
ان التحسينات السنويه لم ينتج عنها اي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحليه المكثفه للشركه.

 3.2المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
بتاريخ المصادقة على هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ،تم اصدار بعض المعايير /التعديالت والتفسيرات من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم
يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الشركة.
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية للشركه وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد أو التعديل
أو التفسير .إن المعلومات عن المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع ان يكون لها ارتباط بالمعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة مبينة أدناه.
هناك بعض المعايير والتفسيرات الجديدة التي قد تم إصدارها لكن ليست من المتوقع ان يكون لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة
للشركة.

المعيار أو التفسير
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9االدوات المالية :التصنيف والقياس
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

يفعل للفترات المالية التي تبدأ في
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات المالية :التصنيف والقياس
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBمؤخرا باصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" ( )2014ما يمثل اتمام خطته الستبدال
معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المالية :التحقق والقياس" .يقوم المعيار الجديد بادخال تغيرات واسعة النطاق على ارشادات معيار المحاسبة
الدولي رقم  39فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول المالية كما يقوم ايضا بادخال نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" جديد خاص بهبوط قيمة االصول
المالية .يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضا بتقديم ارشادات جديدة حول تطبيق محاسبة التحوط.
شرعت االدارة بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لكنها ليست بعد في وضع يمكنها من تقديم معلومات كمية .فيما يلي المجاالت الرئيسية لألثر
المتوقع في هذه المرحلة:
• ان تصنيف وقياس االصول المالية للشركة سوف يحتاج الى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول
ونموذج االعمال الذي يتم فيه ادارتها.
ان اي هبوط في القيمة مبني على خسارة ائتمانية متوقعة سوف يحتاج الى تسجيل على الذمم التجارية المدينة للشركه واالستثمارات في
•
االصول من نوع الديون المصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،ما لم يتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل االرباح او الخسائر وفقا للمعايير الجديدة.
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•

لم يعد باالمكان قياس االستثمارات في االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن ذلك بالقيمة العادلة.
سيتم عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او الخسائر ما لم تقم الشركة بتصنيف نهائي ال رجعة فيه لعرضها في االيرادات الشاملة
األخرى .سيؤثر هذا على استثمارات الشركة بقيمة  2,879,736د.ك (أنظر ايضاح  )6في حال اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات حتى  1يناير
.2018

•

إذا استمرت الشركة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض الخصوم المالية ،عندها سيتم عرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات الشاملة
األخرى الى الحد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخاصة بالشركة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مكان معيار المحاسبة الدولي رقم " 18االيرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 11عقود
االنشاء" وتفسيرات محاسبية مختلفة تتعلق بااليرادات وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم
استخدامها على كافة العقود مع العمالء.
الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات االداء في العقد. تحديد سعر المعاملة. توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد. تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء.كما يتضمن المعيار ارشادات هامة ،مثل:
• العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده
وذلك ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.
• التوقيت – فيما إذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.
• التسعير المتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على أدوات سعرية متغيرة أو طارئة (مثال:
تنفيذ مشترط) كما تم تحديث بند المعوقات على االيرادات.
• قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.
• أمور أخرى محددة تتضمن:
* المقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات المورد باعادة الشراء.
* الكفاالت.
* االصل مقابل الوكيل.
* الترخيص.
* تعويض الكسر.
* االتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
* صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
لم تقم ادارة الشركه حتى اآلن بتقييم أثر هذا المعيار الجديد على المعلومات المالية المرحليه المكثفه للشركه.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود االيجار
يتطلب المعيار الجديد ان يقوم المستأجرون بالمحاسبة عن عقود االيجار "على الميزانية العمومية" وذلك باالعتراف بأصل "حق االنتفاع"
والتزام االيجار االمر الذي سيؤثر على معظم الشركات التي تعد تقاريرها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعمل في مجال التأجير
كما سيكون له تأثيرا جوهريا على البيانات المالية لمستأجري العقارات والمعدات ذات القيمة العالية .ومع ذلك ،بالنسبة للعديد من االعمال
األخرى ،ستقوم االستثناءات الخاصة بعقود االيجار قصيرة االجل وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة بالتخفيض من هذا التأثير.
لم تقم ادارة الشركه حتى اآلن بتقييم أثر هذا المعيار الجديد على المعلومات المالية المرحليه المكثفه للشركه.

.4

األحكام والتقديرات

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام والقيام بتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
والمبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ،كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة واألسباب
الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015

( .5خسارة)  /ربحيه السهم االساسية والمخففة
يتم احتساب (خسارة)  /ربحيه السهم االساسية والمخففة بقسمة (خسارة)  /ربح الفتره على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
كما يلي:
التسعة أشهر المنتهية في
الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدققة)
(غير مدققة)
 30سبتمبر2016
 30سبتمبر2015
 30سبتمبر 30 2016سبتمبر2015
(خسارة)  /ربح الفتره (د.ك)
المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
(خسارة)  /ربحيه السهم االساسية والمخففة

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

)(27,572
73,380,940
( )0.38فلس

)(19,034
73,380,940
( )0.26فلس

)(71,423
73,380,940
( )0.97فلس

44,278
73,380,940
 0.60فلس

تم تعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة لفترة المقارنة لتعكس تخفيض رأس المال خالل الفترة (ايضاح رقم .)8

 .6استثمارات متاحه للبيع
 30سبتمبر2016

(غير مدققه)
د.ك
اوراق مالية محلية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محفظه مدارة

 31ديسمبر 30 2015سبتمبر2015

(مدققه)
د.ك

(غير مدققه)
د.ك

2,879,736

2,879,736

2,719,736

2,879,736

2,879,736

2,719,736

تتضمن اإلستثمارات في اوراق مالية محلية غير مسعرة استثمارات بمبلــــــــــغ  2,879,736د.ك ( 31ديسمبــــــــــــر :2015
 2,879,736د.ك و 30سبتمبر  2,719,736 :2015د.ك) تظهر بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة (ان وجد) نظرا لعدم القدرة على توقع التدفقات
النقدية المستقبلية .قامت اإلدارة بإجراء تحليل لهذه اإلستثمارات حيث ال يوجد مؤشر على هبوط قيمة هذه اإلستثمارات.

 .7استثمار في شركة محاصة
قامت الشركة خالل  2014بالدخول في اتفاقية محاصة تعاقدية مع أطراف أخرى لتأسيس شركة ذات أغراض خاصة مقرها في المملكة المتحدة
تحت اسم "الشركة الكويتية البريطانية للفنادق السياحية – المملكة المتحدة" .ان الغرض من الشركة المحاصة هو تقديم خدمات فندقية في المملكة
المتحدة .تتضمن األطراف األساسية في شركة المحاصة كل من شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع وشركة مجموعة الحميدي العالمية
لبيع وشراء األسهم والعقارات وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات واستشارات فنية واقتصادية .إن رأس مال شركة المحاصة تلك هو 28
مليون د.ك كما تم االتفاق على حصة كل طرف في رأس المال على النحو التالي:
-

شركة مجموعة الحميدي العالمية لبيع وشراء األسهم والعقارات
شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع
أطراف أخرى

ديناركويتي
 16.8مليون
 4.2مليون
 7مليون

نسبة التملك
%60
%15
%25

ان اإلجراءات القانونية الستكمال تأسيس شركة المحاصة ال تزال جارية كما في  30سبتمبر  2016ومن المتوقع ان تباشر الشركة المذكورة
عملياتها خالل هذه السنة.

 .8الجمعية العمومية السنوية للمساهمين
تم المصادقة على البيانات الماليــة للشركه للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015من قبل الجمعية العموميـــــــة السنوية للمساهمين المنعقـــــدة في
 30مايو  2016وعلى توصية اعضاء مجلس االدارة بعدم توزيع اية ارباح عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2015
كما وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين والمنعقدة في  27يوليو  2016على اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 3,297,918
د.ك كما في  31ديسمبر  2015عن طريق استخدام االحتياطي القانوني بمبلغ  538,004د.ك واإلحتياطي االختياري بمبلغ  98,008د.ك
وتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  2,661,906د.ك.
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نتيجة للمعاملة اعاله يصبح راس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ  7,338,094د.ك ( 31ديسمبر  2015و 30
سبتمبر  2015بمبلغ  10,000,000د.ك) موزع على  73,380,940سهم ( 31ديسمبر  2015و  30سبتبمر 100,000,000 :2015
سهم) بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد وجميع االسهم نقدية وعينية] (نقدي بمبلغ  4,138,094د.ك وعيني بمبلغ  3,200,000د.ك) (31
ديسمبر  2015و  30سبتمبر  2015نقدي بمبلغ  6,800,000د.ك وعيني بمبلغ  3,200,000د.ك)[ .

 .9معامالت مع أطراف ذات عالقة
تتمثل األطراف ذات عالقة بالمساهمين الرئيسيين ،وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركه ،والشركات المدارة وتلك التي تدار
بشكل مشترك أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف تأثيرا فعاال .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركه .إن
تفاصيل المعامالت بين الشركه واألطراف ذات العالقة مبينة أدناه.

ارصده متضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف

 30سبتمبر2016

 31ديسمبر2015

 30سبتمبر2015

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

د.ك

د.ك

مستحق من طرف ذي صله
مستحق الى أطراف ذات صله

11,220

معامالت متضمنة في بيان االرباح او الخسائر
وااليرادات الشامله االخرى المرحلي المكثف
مكافأة اإلداره العليا:
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

.10

 30سبتمبر2015

د.ك

د.ك

5,727

-

التسعة اشهر المنتهية في
(غير مدققة)

الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدققة)
 30سبتمبر2016

42,493
-

د.ك

8,520

 30سبتمبر2016

 30سبتمبر2015

د.ك

د.ك

14,775

21,115

معلومات القطاعات

إن قطاعات التشغيل المعلنة تستند إلى معلومات التقارير المالية الداخلية لإلدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي
من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه ،ومن ثم مطابقتها مع أرباح أو خسائر الشركه .إن سياسات القياس التي تستخدمها الشركه لتقارير
القطاعات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8هي نفس السياسات المستخدمة في بياناتها المالية السنوية.
االيرادات واالرباح التى تحققها الشركه من قطاعات االعمال ملخصه كما يلي:
في  30سبتمبر ( 2016غير مدققه)
االيرادات
خسارة الفترة
مجموع األصول
مجموع الخصوم
في  30سبتمبر ( 2015غير مدققه)
االيرادات
ربح القطاع
مصاريف غير موزعة (ضريبة دعم العماله الوطنيه والزكاه)
ربح الفترة
مجموع األصول
مجموع الخصوم

.11

االستثمار
د.ك

عقــار
د.ك
6,564
()71,423
210,172
)(23,237

7,079,736
-

148,066
45,952

-

455,044
)(11,770

6,919,737
-

المجموع
د.ك
6,564
()71,423
7,289,908
)(23,237
148,066
45,952
)(1,674
44,278
7,374,781
)(11,770

قياس القيمة العادلة

تعتبر االدارة المبالغ المدرجة للقروض والمدينون والخصوم المالية والتي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة .ان اإلستثمارات المتاحه
للبيع مدرجه بالتكلفة للسبب المحدد في ايضاح .6
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البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
تقرير مراقب الحسابات المستقل:
الى السادة المساهمين
شركة اجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع
الكويت
التقرير حول البيانات المالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة اجوان الخليج العقارية – شركة مساهمه كويتية عامة ("الشركة") ،وتشمل بيان المركز المالي
كمـا في  31ديسمبر  2015وبيان األرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة اآلخرى وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية

ان اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن نظام الضبط
الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقب الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق .ان هذه المعايير تتطلب االلتزام بمتطلبات قواعد السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة
حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من فروقات مادية.
يتضمن التدقيق ،القيام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واالفصاحات حول البيانات المالية .ويعتمد اختيار تلك
االجراءات على حكم المدققين ،بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية ،سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
وللقيام بتقدير تلك المخاطر ،يأخذ المدققين بعين االعتبار اجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للمنشأة لكي
يتسنى له تصميم اجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف ،ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة .كما
يتضمن التدقيق ،تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل االدارة ،وكذلك تقييم العرض االجمالي
الشامل للبيانات المالية.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق.
الرأي
برأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي لشركة اجوان الخليج العقارية كما في  31ديسمبر
 ،2015والنتائج المالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
امر اخر
تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014من قبل مدقق اخر والذي أصدر تقرير غير متحفظ بتاريخ  29مارس .2015
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بهذه البيانات
المالية ،متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت .وقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن
البيانات المالية تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم ( )1لسنة  2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )25لسنة 2012
وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة  ،والتعديالت الالحقة لهم ،وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية ،وأنه في حدود المعلومات التي
توفرت لدينا ،لم تقع خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2015مخالفات ألحكام قانون الشركات والالئحة التنفيذية أو عقد التأسيس أو
النظام األساسي للشركة  ،والتعديالت الالحقة لهم  ،على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو مركزها المالي.
أنور يوسف القطامي
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا
(مراقب مرخص رقم  50فئة أ )
جرانت ثورنتون  -انور القطامي وشركاهم
الكويت
 16مارس 2016
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هند عبدهللا السريع
(سجل مراقبي الحسابات رقم  141فئة أ)
هند عبدهللا السريع وشركائها
عضو في مزارز العالمية

بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة اآلخرى

االيرادات
صافي ايرادات تأجير
ربح بيع عقارات للمتاجرة
ربح بيع عقارات استثمارية
ايراد اطفاء ربح مؤجل
خسارة من بيع استثمارات متاحه للبيع
اتعاب اداره وايرادات مماثله
ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات اخرى
المصاريف واالعباء االخرى
تكاليف الموظفين
مصاريف عموميه واداريه
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
هبوط قيمة عقارات للمتاجرة
ربح(/خساره) قبل مخصص ضريبه دعم العماله الوطنيه ومخصص الزكاه
مخصص ضريبه دعم العماله الوطنيه
مخصص الزكاة
ربح(/خسارة) السنة
إيرادات شاملة أخرى
مجموع الدخل(/الخسارة) الشاملة للسنة
ربحية(/خسارة) السهم االساسية والمخففة
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السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2015
د.ك
4,138
48,570
90,435
17,769
160,912
)(62,812
)(77,987
)(140,799
20,113
)(537
)(215
19,361
19,361
0.19فلس

السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2014
د.ك
8,229
70,655
52,884
209,000
)(557,235
3,791
100,796
5,401
)(106,479
)(24,401
)(61,682
)(115,000
)(7,397
)(208,480
)(314,959
)(314,959
)(314,959
) (3.15فلس

بيان المركز المالي
االصـول
االصول غير المتداوله
ممتلكات ومعدات
استثمارات متاحه للبيع
استثمار في شركة محاصة
استثمار في شركه زميله

 31ديسمبر
2015
د.ك
3,508
2,879,736
4,200,000

 31ديسمبر
2014
د.ك
247
1
3,190,000

1
7,083,245

1
3,190,249

االصول المتداولة
عقارات للمتاجره
مستحق من طرف ذي صله
ذمم مدينة واصول اخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

مجموع االصول

163,541
42,493
27,449

742,970
707,228
2,384,138

34,358
267,841

305,678
4,140,014

7,351,086

7,330,263

حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
الخصوم غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
الخصوم المتداولة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
مجموع الخصوم
مجموع حقوق الملكية والخصوم
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10,000,00
0
538,004
98,008
(3,297,918
)

)(3,317,279

7,338,094

7,318,733

10,000,000
538,004
98,008

3,267

309

9,725
12,992

11,221
11,530

7,351,086

7,330,263

بيان التغيرات في حقوق الملكية
رأس المال
د.ك
الرصيد في  1يناير 2015

(3,317,279) 98,008

ربح السنة

-

-

-

19,361

19,361

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

19,361

19,361

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

10,000,000

538,004

(3,297,918) 98,008

7,338,094

الرصيد في  1يناير 2014

10,000,000

538,004

(3,002,320) 98,008

7,633,692

خسارة السنة

-

-

-

)(314,959

)(314,959

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

-

-

-

)(314,959

)(314,959

(3,317,279) 98,008

7,318,733
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10,000,000

538,004

خسائر متراكمة
د.ك

المجمـوع
د.ك
7,318,733

الرصيد في  31ديسمبر 2014

10,000,000

احتياطي
قانوني
د.ك

احتياطي
اختياري
د.ك

538,004

بيان التدفقات النقدية

أنشطة التشغيل
ربح(/خسارة) السنة
تعديالت:
االستهالك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ربح بيع عقارات استثمارية
ايرادات توزيعات ارباح
خسارة من بيع استثمارات متاحه للبيع
ايرادات فوائد
التغيرات في اصول وخصوم التشغيل:
ذمم مدينة واصول أخرى
عقارات للمتاجره
مستحق من طرف ذي صله
ذمم دائنه وخصوم اخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعه
صافي النقد الناتج من  )/المستخدم في(أنشطة التشغيل
أنشطة اإلستثمار
شراء ممتلكات ومعدات
استثمار في شركة محاصة
المحصل من بيع عقارات استثمارية
شراء استثمارات متاحه للبيع
المحصل من بيع استثمارات متاحه للبيع
ايرادات توزيعات ارباح مستلمه
ايرادات فوائد مستلمه
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من أنشطة اإلستثمار
النقص في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة
معامالت مع أطراف ذات صله:
شراء استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة
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السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2015
د.ك
19,361

السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2014
د.ك
)(314,959

848
2,958
)(5,919
17,248

4,410
1,600
115,000
)(52,884
)(100,796
557,235
)(2,506
207,100

2,356,689
579,429
664,735
)(1,496
3,616,605

)(846,083
110,693
)(476,442
5,256
)(11,006
)(1,010,482

)(4,109
)(1,010,000
)(2,879,735
5,919
)(3,887,925
)(271,320
305,678
34,358

)(246
)(2,130,000
474,084
)(1,030,198
2,805,635
100,796
2,506
222,577
)(787,905
1,093,583
305,678

)(1,436,976
1,436,976

-

ايضاحات حول البيانات المالية
.1

تأسيس وأغراض الشركة

شررركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع ("الشررركة") تأسررسررت بتاريخ  26مارس  2006كشررركه مسرراهمة كويتيه عامه بما يتماشررى مع قانون
الشررركات .انعقدت الجمعيه العموميه لتأسرريس الشررركه في مقر وزاره التجاره والصررناعه بتاريخ  9نوفمبر  2002إن أسررهم الشررركة مدرجة في
سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ  4يونيو .2008
ان األغراض الرئيسية للشركة كما يلي:
 تملك وبيع وشرراء العقارات واألراضري وتطويرها لحسراب الشرركة داخل دولة الكويت أو خارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك بماال يخالف األحكام المنصررروص عليها في القوانين القائمة وحظرها من اإلتجار في قسرررائم السررركن الخاص على النحو الذي نصرررت عليه هذه
القوانين.
 تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج. إعداد الدراسات وتقديم اإلستشارات في المجاالت العقاريه بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة. القيام باعمال ال صيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك اعمال ال صيانة وتنفيذ األعمال المدنية والميكانيكيةوالكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة. تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وادارتها. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. المسرراهمة المباشرررة لوضررع البنية األسرراسررية للمناطق والمشرراريع السرركنية والتجارية والصررناعية بنظام البناء والتشررغيل والتحويل ()BOTوإدارة المرافق العقارية بنظام (.)BOT
عنوان مكتب الشركه المسجل هو :ص.ب  24932الصفاه – الرمز البريدي  – 13110دولة الكويت.
صدر قانون الشركات الجديد رقم ( )1لسنة  2016في  24يناير  2016وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  1فبراير  2016والذي بموجبه تم
الغاء قانون الشركات رقم ( )25لسنة  2012والتعديالت الآلحقة له وفقا لنص المادة رقم ( )5سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارا
من  26نوفمبر  2012وسوف يستمر العمل بالآلئحة التنفيذية للقانون رقم ( )25لسنة  2012الى أن يتم اصدار الئحة تنفيذية جديدة
تمت الموافقة على اصدار هذه البيانات المالية للسنة المنتهية  31ديسمبر  2015في من قبل أعضاء مجلس االدارة الشركة بتاريخ  16مارس
 2016وهي خاضعة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

.2

أساس االعداد

تم اعداد البيانات المالية للشركة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية المتاحة للبيع والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي ("د.ك )".وهي العملة الرئيسية والعرض للشركة.

.3

بيان االلتزام

تم اعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

.4

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد البيانات المالية للشركة متفقة مع تلك السياسات المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المعايير
الجديدة والتعديالت على بعض المعايير والتفسيرات والمفصح عنها ادناه:

 4.1المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  .2015فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة المتعلقة
بالشركة مبينة أدناه:

المعيار أو التفسير
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2010
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2013-2011

يفعل للفترات المالية التي تبدأ في
 1يوليو 2014
 1يوليو 2014

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2010
-
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التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -)IFRS 13( 13ان االضافة على اساس االستنتاجات تؤكد معالجة القياس الحالية

للذمم المدينة والدائنة قصيرة االجل.
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 8اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بتقديرات اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات اإلجماليةبالقطاعات التشغيلية (الشرح والمؤشرات اإلقتصادية).
ان مطابقة اصول القطاعات المعلنة مع اجمالي اصول المنشأة مطلوبة في حال يتم تقديمها بشكل منتظم الى رئيس صنّاع القرارات التشغيلية.
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16و-38عند اعادة تقييم البنود ،يتم تعديل القيمة الدفترية االجمالية بشكل ثابت على اعادةتقييم صافي القيمة الدفترية.
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم -24ان المنشآت التي تقدم خدمات موظفي االدارة العليا الى المنشأة مقدمة التقارير او الشركةاالم للمنشأة مقدمة التقارير تعتبر أطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.
إن تطبيق هذه التعديالت ليس له تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2013-2011
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -)IFRS 1( 1ان التعديل على اساس االستنتاجات يوضح بان المنشأة التي تقوم باعدادبياناتها المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1قادرة على استخدام كل من:
المعايير الدولية للتقارير المالية المفعلة حاليا
المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم اصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي تسمح بالتطبيق المبكر
يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دولي على جميع الفترات المقدمة.
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -)IFRS 13( 13ان نطاق اعفاء المحفظة ( )IFRS 13.52يتضمن كافة البنود التيلها مراكز موازنة في السوق و/او المخاطر االئتمانية للطرف المقابل التي يتم تسجيلها وقياسها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم /39المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،9بغض النظر عما اذا كان ينطبق عليها تعريف االصل/االلتزام المالي.
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 40تقوم هذه التعديالت بتوضيح العالقة المتبادلة بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3ومعيار المحاسبة الدولي رقم  40عند تصنيف العقار كعقار استثماري او عقار يشغله المالك.
إن تطبيق هذه التعديالت ليس له تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

4.2

المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية ،تم اصدار بعض المعايير /التعديالت والتفسيرات /من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم
يتم تطبيقها مبكرا من قبل الشركة.
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية للشركة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد أو التعديل
أو التفسير .ان المعلومات عن المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية للشركة مبينة أدناه .هناك بعض المعايير
والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تاثير مادي على البيانات المالية للشركة.
يفعل للفترات المالية التي تبدأ في
المعيار أو التفسير
 1يناير 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9االدوات المالية :التصنيف والقياس
 1يناير 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
 1يناير 2016
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28بيع او مساهمة االصول بين المستثمر
وشركته الزميلة او شركة المحاصة – تعديالت
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود االيجار
معيار المحاسبة الدولي رقم " 1مبادرة االفصاح" – معدل
معيار المحاسبة الدولي رقم  16و 41النباتات المثمرة – معدل
معيار المحاسبة الدولي رقم  16و 38توضيح الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  10و 12ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28المنشآت االستثمارية :تطبيق
استثناء التجميع-معدل
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014--2012

 1يناير 2019
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات المالية
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBمؤخرا باصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" ( )2014ما يمثل اتمام خطته الستبدال
معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المالية :التحقق والقياس" .يقوم المعيار الجديد بادخال تغيرات واسعة النطاق على ارشادات معيار المحاسبة
الدولي رقم  39فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول المالية كما يقوم ايضا بادخال نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" جديد خاص بهبوط قيمة االصول
المالية .يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضا بتقديم ارشادات جديدة حول تطبيق محاسبة التحوط.
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شرعت االدارة بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لكنها ليست بعد في وضع يمكنها من تقديم معلومات كمية .فيما يلي المجاالت الرئيسية لألثر
المتوقع في هذه المرحلة:
• ان تصنيف وقياس االصول المالية للشركة سوف يحتاج الى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول ونموذج
االعمال الذي يتم فيه ادارتها
• ان اي هبوط في القيمة مبني على خسارة ائتمانية متوقعة سوف يحتاج الى تسجيل على الذمم التجارية المدينة للشركة واالستثمارات في االصول من
نوع الديون المصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،ما لم يتم تصنيفها كاستثمارات االحتفاظ بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او الخسائر وفقا للمعايير الجديدة
• لم يعد باالمكان قياس االستثمارات في االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن ذلك بالقيمة العادلة .سيتم
عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او الخسائر ما لم تقم الشركة بتصنيف نهائي ال رجعة فيه لعرضها في االيرادات الشاملة األخرى األمر
الذي سيؤثر على استثمارات الشركة المتاحة للبيع بقيمة دفترية  2,879,736د.ك والمدرجة حاليا بالتكلفة (ايضاح  )9في حال تم االحتفاظ بها حتى 1
يناير .2018
• اذا استمرت الشركة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض الخصوم المالية ،عندها سيتم عرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات الشاملة األخرى الى
الحد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخاصة بالشركة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مكان معيار المحاسبة الدولي رقم  18االيرادات ،وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على
مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.
الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات االداء في العقد. تحديد سعر المعاملة. توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد. تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء.كما يتضمن المعيار ارشادات هامة ،مثل:
• العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده
وذلك ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.
• التوقيت – فيما إذا تطلب تسجيل االيرادات خالل فترة التنفيذ أو خالل نقطة محددة من الزمن.
• التسعير المتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة (مثال :تنفيذ مشترط)
وتسعيره كما تم تحديث بند المعوقات على االيرادات.
• قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.
•

أمور أخرى محددة تتضمن:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

المقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
تكلفة العقود.
حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
خيارات المورد باعادة الشراء.
الكفاالت.
االصل مقابل الوكيل.
الترخيص.
تعويض الكسر.
االتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة
او شركة المحاصة –تعديالت
ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 10البيانات المالية المجمعة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات
الزميلة وشركات المحاصة ( ")2011تقوم بتوضيح معالجة بيع او مساهمة االصول من المستثمر الى شركته الزميلة او شركة المحاصة على
النحو التالي:
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● تتطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمستثمر لالرباح والخسائر الناتجة عن بيع او مساهمة االصول التي تشكل العمل (كما هو
محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3دمج االعمال").
● تتطلب التسجيل الجزئي لالرباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول العمل ،اي يتم تسجيل الربح او الخسارة فقط الى حد مصالح المستثمرين
التي ليست لها عالقة في تلك الشركة الزميلة او شركة المحاصة.
يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة ،مثال سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من قبل المستثمر الذي يقوم
بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي تمتلك االصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة) او من قبل البيع المباشر لالصول
نفسها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود االيجار
يتطلب المعيار الجديد ان يقوم المستأجرون بالمحاسبة عن عقود االيجار "على الميزانية العمومية" وذلك باالعتراف بأصل "حق االنتفاع"
والتزام االيجار االمر الذي سيؤثر على معظم الشركات التي تعد تقاريرها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعمل في مجال التأجير
كما سيكون له تأثيرا جوهريا على البيانات المالية لمستأجري العقارات والمعدات ذات القيمة العالية .ومع ذلك ،بالنسبة للعديد من االعمال
األخرى ،ستقوم االستثناءات الخاصة بعقود االيجار قصيرة االجل وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة بالتخفيض من هذا التأثير.

معيار المحاسبة الدولي رقم  1مبادرة االفصاح – معدل
تقوم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1باجراء التغيرات التالية:
● المادية :توضح التعديالت بان ( )1المعلومات اليجب حجبها بالتجميع او بتقديم معلومات غير مادية )2( ،اعتبارات المادية تنظبق على كل
اجزاء البيانات المالية ،و ( )3حتى عندما يتطلب المعيار افصاحا محددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات المادية.
● بيان المركز المالي وبيان االرباح والخسائر وااليرادات الشاملة االخرى :تقوم التعديالت بما يلي )1( :تقديم توضيح بان قائمة بنود المفردات
التي سيتم عرضها في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو مناسب وكذلك تقديم ارشادات اضافية حول المجاميع الفرعية في
هذه البيانات و ( )2توضيح ان حصة المنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات الزميلة المحتسبة حسب حقوق الملكية وشركات
المحاصة يتعين عرضها في مجموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال في االرباح والخسائر.
● مالحظات :تقوم التعديالت باضافة امثلة اضافية للطرق الممكنة لترتيب المالحظات لتوضيح ان قابلية الفهم والمقارنة يجب النظر فيها عند
تحديد ترتيب المالحظات والثبات ان المالحظات ال تحتاج الى عرضها بالترتيب المحدد حتى اآلن في الفقرة  114من معيار المحاسبة
الدولي رقم  .1كما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا بحذف االرشادات واالمثلة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية الهامة التي
لوحظ انها من المحتمل ان تكون غير مفيدة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  16و 38بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل
تم بيان التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واالالت والمعدات والمعيار رقم ( )38االصول غير الملموسة:
• تعتبر طريقة استهالك االصول على أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك االصل طريقة غير مناسبة الستهالك الممتلكات
واالالت والمعدات.
• تعتبر طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غير الملموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء
بعض الحاالت المحددة.
• التوقعات التي تشير الى انخفاض سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها باستخدام اصول تحتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد
تجاري بطىء والتي بدورها قد تؤدي الى انخفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10و 12ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28المنشآت االستثمارية :تطبيق استثناء التجميع – معدل
تهدف التعديالت الى توضيح الجوانب التالية:
• االعفاء من اعداد بيانات مالية :تؤكد التعديالت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية مجمعة لشركة ام متوسطة متاح للشركة االم التي هي
شركة تابعة لشركة استثمارية حتى لو قامت الشركة االستثمارية بقياس جميع الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة.
• الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة االم :ان الشركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية
للشركة االم ال يجب تجميعها إذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة استثمارية.
• تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مستثمر شركة غير استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فيها :عند تطبيق طريقة حقوق الملكية
على شركة زميلة او شركة محاصة ،عندها يمكن للشركة غير االستثمارية المستثمرة في شركة استثمارية االحتفاظ بقياس القيمة العادلة
المطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة المحاصة لحصصها في الشركات التابعة.
• االفصاحات المطلوبة :الشركة االستثمارية التي تقيس الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقديم االفصاحات المتعلقة بالشركات
االستثمارية المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .12
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التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012
-

-

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 7تقوم هذه التعديالت بتقديم ارشادات اضافية لتوضيح فيما إذا كان عقد الخدمات
مستمر باالنشغال في االصل المحول ،والتوضيح حول موازنة االفصاحات في البيانات المالية المكثفة المرحلية.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 34تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى "في مكان آخر في التقرير المرحلي" وتتطلب اسنادا
ترافقيا.

.5
5.1

السياسات المحاسبية الهامة
االيرادات

يتم تسجيل االيراد الى الحد الذي يكون فيه امكانية الحصول على المنفعة االقتصادية للشركة محتملة ويمكن قياسها بشكل يعتمد عليه وبغض
النظر عما إذا تم تحصيل المقابل أم ال .تحتسب ايرادات تأجير العقارات والخدمات الفندقية على أساس مبدأ االستحقاق وعند تقديم الخدمة.
تنشأ االيرادات من تأجير العقارات .ويتم قياسها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المزمع تقديمها ،بعد استبعاد الضرائب أو المرتجعات
أو الخصومات.

 5.1.1ايراد االيجار
يتم تسجيل ايرادات االيجارات من العقارات االستثمارية على اساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

5.1.2

ايرادات الفوائد وما شابهها

يتم تسجيل ايرادات الفوائد وما شابهها عند استحقاقها وباستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي.

5.1.3

ايراد توزيعات األرباح

ايرادات توزيعات األرباح ،خالف أرباح الشركات الزميلة ،يتم تسجيلها عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.

5.2

المصاريف التشغيلية

يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.

 5.3الضرائب
 5.3.1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح الشركة الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب المعدلة بناء على قرار اعضاء
مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة ،مكافآت اعضاء مجلس االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوني
يجب استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة.

 5.3.2ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة  2006بنسبة  %2.5من ربح الشركة
الخاضع للضريبة بعد خصم اتعاب االدارة للسنة .وطبقا للقانون ،فان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من
الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خصمها من ربح السنة.

 5.3.3الزكاة
تحتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح الشركة وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الساري المفعول اعتبارا من  10ديسمبر .2007
للسنوات المنتيهة في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2014ال يوجد على الشركة اي التزام تجاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بسبب الخسائر
المتراكمة .وبموجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ال يسمح بترحيل اي خسائر اي السنوات المستقبلية او السنوات السابقة.

5.4

الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات مبدئيا بتكلفة الشراء أو تكلفة التصنيع بما في ذلك التكاليف االضافية الالزمة لجلب هذا األصل الى الموقع والحالة
الضرورية لها لكي تكون قادرة على التشغيل بالطريقة المنوي إتباعها من قبل إدارة الشركة.
وبعد ذلك ،يتم قياس الممتلكات والمعدات باستخدام نموذج التكلفة ،وهو التكلفة ناقصا االستهالك وخسائر الهبوط في القيمة .يتم تسجيل االستهالك
باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم قيمة الخردة للمتلكات والمعدات .يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل
دوري للتأكد من أن الطريقة المستخدمة وفترة االستهالك متماثلة مع المنافع االقتصادية الناتجة من مكونات الممتلكات والمعدات .ان األعمار
االنتاجية للمتلكات والمعدات هي خمس سنوات.
أما في حالة الممتلكات المؤجرة ،يتم قياس العمر االنتاجي بالمقارنة مع أصول أخرى مملوكة أو عن طريق مدة االيجار ،إذا كانت أقصر.
يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي الآلزم ،سنويا على األقل.
عند بيع األصل أو استبعاده ،يتم حذف التكلفة واالستهالك المتراكم الخاص به من الحسابات وأية أرباح أو خسائر ناتجة عن االستبعاد يتم تسجيلها
ضمن بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى.
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5.5

االستثمار في الشركات الزميلة والمحاصة

يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة والمحاصة باستخدام طريقة حقوق الملكية .ان القيمة المدرجة لالستثمار في الشركات الزميلة
والمحاصة تتم زيادتها وتخفيضها من اجل االعتراف بحصة الشركة في أرباح أو خسائر وااليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركة الزميلة
والمحاصة بعد عمل التعديالت الالزمة لمطابقة السياسات المحاسبية مع سياسات الشركة.
يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين الشركة والشركات الزميلة والمحاصة الى حد حصة الشركة في تلك الشركات.
وعندما يتم حذف الخسائر غير المحققة ،يتم اختبار األصول المعنية بتلك المعامالت لغرض التأكد من عدم انخفاض قيمتها.

 5.6عقارات للمتاجرة
تتكون العقارات للمتاجرة من تكلفة الشرررراء والتطوير للعقارات المنتهية والغير مباعة .تتكون تكلفة التطوير من مصررراريف التخطيط والصررريانة
والخدمات .تسجل العقارات للمتاجرة بالتكلفة وصافي القيمة البيعية ايهما اقل.

 5.7العقارات االستثمارية
تمثل العقارات االستثمارية تلك العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير و /أو لغرض الزيادة في قيمتها ،ويتم محاسبتها باستخدام نموذج القيمة
العادلة.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة .يتم الحقا اعادة تقييم العقارات االستثمارية سنويا وتدرج في بيان المركز المالي بقيمها العادلة.
ويتم تحديد هذه القيم من قبل مقيمين محترفين خارجيين لهم خبرة كافية في تقييم العقارات خاصة فيما يتعلق بموقع وطبيعة تلك العقارات
االستثمارية مؤيدة باثباتات من السوق.
يتم االعتراف مباشرة بأي أرباح أو خسائر سواء ناتجة عن فروقات في القيمة العادلة أو عن بيع العقار ضمن األرباح أو الخسائر تحت بند
"التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية او " ربح/خسارة من بيع عقارات استثمارية".
تتم التحويالت الى او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من العقار االستثماري الى عقار يشغله
المالك ،فان التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام .فاذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريا،
عندها تقوم الشركة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

5.8

اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير المالية

لغرض تقدير مبلغ االنخفاض ،يتم تجميع األصول الى أدنى مستويات تشير الى تدفقات نقدية بشكل كبير (وحدات منتجة للنقد) .وبناء عليه ،يتم
اختبار انخفاض قيمة بعض من تلك األصول وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض اآلخر على أنه وحدة منتجة للنقد .يتم توزيع الشهرة على تلك
الوحدات المنتجة للنقد والتي يكون من المتوقع أن تولد انسيابية من العوائد نتيجة دمج األعمال وتمثل أقل تقدير تم وضعه من قبل ادارة االشركة
للعوائد المرجوة من هذا الدمج لغرض مراقبة الشهرة.
يتم اختبار الوحدات المنتجة للنقد تلك والتي تم توزيع الشهرة عليها (المحددة من قبل ادارة الشركة على انها معادلة لقطاعاتها التشغيلية) لغرض
االنخفاض في القيمة وبشكل سنوي .كما يتم اختبار كافة مفردات األصول األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد في أي وقت تكون هناك ظروف أو
تغيرات تشير الى أن القيمة المدرجة قد ال يكون من الممكن استردادها.
يتم االعتراف بالفرق ما بين القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد والقيمة الممكن تحقيقها (وهي القيمة العادلة ناقصا تكاليف بيع قيمة
األصل قيد االستخدام) ،كخسارة انخفاض في القيمة .ولغرض تقدير قيمة األصل قيد االستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من هذا األصل وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية .علما بأن المعلومات
المستخدمة الختبار انخفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للشركة ،والتي يتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثير
اعادة الهيكلة وتطوير األصول .كما يتم تقدير سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو يمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة
لهذا األصل كما تم تقديرها من قبل االدارة.
يتم استخدام مبلغ انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة الجارية للشهرة المرتبطة بهذا األصل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفاض على األصول
األخرى كل حسب نسبته .وباستثناء الشهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول التي تم تخفيض قيمتها في السابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا
االنخفاض حتى يعود هذا األصل الى قيمته الجارية.

5.9
5.9.1

االدوات المالية
التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف
المعامالت ،باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر والتي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة .مبين ادناه القياس الالحق
لالصول والخصوم المالية.
يتم استبعاد أصل مالي اوال (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما:
عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية
•
أو عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقات بالكامل دون
•
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تأخير مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" أو
(أ) ان تقوم ا الشركة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض والدفع ولم تقم بتحويل او
االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او تحويل السيطرة على االصل ،عندها يتم تحقق أصل جديد الى مدى التزام الشركة المتواصل
بذلك االصل.
ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام المحدد او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه .عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس
المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،او بتعديل شروط اإللتزام المالي الحالي بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم تحقق
لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة اآلخرى.

 5.11.2التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية
لغرض القياس الالحق ،فان االصول المالية ،غير تلك المحددة والنافذة كادوات تحوط ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:
قروض وذمم مدينة
•
أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
•
ان كافة االصول المالية ،غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ،تخضع للمراجعة للتأكد من عدم انخفاض قيمتها على
االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما إذا كان هناك اي دليل موضوعي بان أحد االصول المالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت
قيمتها .يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول المالية المبينة ادناه.

•

القروض والذمم المدينة

تعتبر القروض والذمم المدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق المالية النشطة .بعد التحقق المبدئي ،يتم
قياس تلك األصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناقصا أي انخفاض في القيمة .ويتم الغاء خصم تلك
األرصدة عندما يكون هذا الخصم غير مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفاض قيمة األرصدة الجوهرية المدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفترة أو يكون هناك دالئل واقعية على أن احدى الجهات
المدينة سوف تخفق في التسديد .بالنسبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي ،يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة
وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيلي الخاص بها وبالمنطقة وغيرها من المخاطر المحيطة بها .عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض القيمة
على معدالت التخلف التاريخية االخيرة للجهة المدينة لكل مجموعة محددة.
تقوم الشركة بتصنيف الذمم المدينة الى الفئات التالية:
الذمم التجارية المدينة واصول اخرى
•
تظهر الذمم التجارية المدينة واالصول االخرى بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل .يتم تقدير الديون المشكوك
في تحصيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل .يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها.
النقد واألرصدة لدى البنوك
•
يتكون النقد واالرصدة لدى البنوك من نقد في الصندوق وحسابات جارية وتوفير مع البنوك التي يمكن تحويلها بسهولة الى مبالغ معروفة من
النقد وال تخضع لمخاطر هامة من التغيرات في القيمة.

•

االصول المالية المتاحة للبيع

ان االصول المالية المتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول المالية.
ان االصول المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة ،ان وجدت .يتم تسجيل
تكاليف انخفاض القيمة في االرباح او الخسائر .ان جميع االصول المالية االخرى المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح والخسائر
تسجل في االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية ،باستثناء خسائر انخفاض القيمة ،وفروقات تحويل
العمالت االجنبية على االصول النقدية تسجل في االرباح او الخسائر .عند استبعاد االصل او تحديده على انه قد انخفضت قيمته ،فان االرباح او
الخسائر التراكمية المسجلة في االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق الملكية الى االرباح او الخسائر وتظهر كتعديل
اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى.
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول المالية المتاحة للبيع او مجموعة اصول مالية
متاحة للبيع قد انخفضت قيمتها .ففي حال استثمارات االسهم المصنفة كاصول مالية متاحة للبيع ،يتضمن الدليل الموضوعي انخفاضا جوهريا او
متواصال في القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته .يتم تقييم "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و "االنخفاض
المتواصل" مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة تحت تكلفتها االصلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفاض القيمة ،يتم حذف الخسارة
التراكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة اآلخرى.
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يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة في االيرادات الشاملة االخرى ،باستثناء االصول المالية التي هي عبارة عن اوراق دين تسجل في بيان
االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى فقط إذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة انخفاض
القيمة.

5.9.3

التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمن الخصوم المالية للشركة ذمم تجارية دائنة وخصوم اخرى.
يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها على النحو التالي:
الذمم الدائنة والخصوم االخرى
•
يتم تسجيل الخصوم لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر بها فواتير من قبل المورد ام لم تصدر وتصنف
كخصوم تجارية.

5.10

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة .ان عملية االحتساب تأخذ بعين االعتبار اي عالوة او
خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.

5.11

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

ان جميع المشتريات والمبيعات "بالطرق المعتادة" لالصول المالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ المتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه المنشأة
بشراء او بيع االصول .ان المشتريات او المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خالل
إطار زمني يتم تحديده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق.

5.12

تسوية االدوات المالية

يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليا لتسوية
المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صافي او لتحقق االصول وتسوية الخصوم في آن واحد.

5.13

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولها في اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع الى اسعار السوق المدرجة او
اسعار المتداولين (سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصيرة) ،دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة.
بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة .وهذه التقنيات قد تتضمن
استخدام معامالت على اسس تجارية حديثة في السوق ،الرجوع الى القيمة العادلة الحالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية ،تحليل
تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى.

5.14

حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لألسهم التي تم اصدارها ودفعها.
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات الرباح الفترة الحالية والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة.
تتضمن الخسائر المتراكمة من كافة االرباح(/الخسائر) المحتفظ بها للفترة الحالية والسابقة.

5.15

المخصصات

يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من الشركة
تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد.
يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا والمتوفر بتاريخ التقرير المالي ،بما في
ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق مصادر
اقتصادية الى الخارج في التسوية تحدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل .كما يتم خصم المخصصات الى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية
للنقود جوهرية.

5.16

مكافأة نهاية الخدمة

تقدم الشركة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها .يستند استحقاق هذه المكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعا التمام حد
أدنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفين .كما ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق طوال فترة التعيين .ان هذا االلتزام غير
الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير.
بالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم الشركة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر
التزامات الشركة على هذه المساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها.
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5.17

التقارير القطاعية

للشركة قطاعين تشغيليين :القطاع العقاري والقطاع االستثماري .ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية ،تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجية
للمنتجات الرئيسية والخدمات .يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفة .يتم
معالجة كافة المعامالت البينية بين القطاعات باألسعار المتداولة.
وألغراض االدارة ،تستخدم الشركة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات المالية .باالضافة الى ذلك ،فان األصول أو الخصوم غير
المخصصة لقطاع تشغيلي معين ،ال يتم ادراجها للقطاع.

5.18

معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتم تحويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية للمنشأة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت (سعر الصرف الفوري).
ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف
في نهاية السنة المالية تسجل بيان في االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى .بالنسبة للبنود غير النقدية ،اليتم يتم اعادة ترجمتها في
نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (تحول باستخدام اسعار الصرف في تاريخ المعاملة) ،باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة
والتي يتم ترجمتها باستخدام اسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

5.19

معامالت مع أطراف ذات صلة

تتكون األطراف ذات الصلة من اعضاء مجلس االدارة ومديري االدارة التنفيذية وعائالتهم والشركات التي يكونون فيها مالك الرئيسيين .ان
جميع المعامالت مع أطراف ذات الصلة تمت الموافقة عليها من قبل االدارة.

.6

أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات المالية للشركة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من االيرادات
والمصاريف واالصول والخصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية .مع ذلك ،فان عدم التأكد من تلك االفتراضات
والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية.

6.1

أحكام االدارة الهامة

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية:

6.1.1

تصنيف االدوات المالية

تم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات المالية بناء على نية االدارة بالشراء .تقوم هذه االحكام بتحديد ما اذا تم قياسها الحقا بالتكلفة او بالتكلفة المطفاة
او بالقيمة العادلة وفيما اذا كانت التغيرات في القيمة العادلة لالدوات المالية مدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
تقوم الشركة بتصنيف االصول المالية كاصول محتفظ بها لغرض المتاجرة اذا تمت حيازتها بصفة اساسية من اجل تحقيق ربح قصير االجل.
ان تصنيف االصول المالية كاصول محددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر يعتمد على كيفية قيام االدارة بمراقبة اداء تلك االصول
المالية .وعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغيرات في القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من بيان الدخل
المجمع في حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر.
ان تصنيف االصول كقروض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك االصول .فاذا لم تتمكن الشركة من المتاجرة في هذه االصول المالية بسبب سوق
غير نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او محددة ،عندها يتم تصنيف االصول المالية كقروض ومدينين.
جميع االصول المالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع.

6.1.2

تصنيف العقارات

يتعين على االدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة عقار معين سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو عقار قيد التطوير او عقار استثماري .ان مثل
هذه االحكام عند الحيازة ،ستحدد الحقا ما إذا كانت هذه العقارات ستقاس الحقا بالتكلفة او القيمة المحققة ايهما اقل ،او بالقيمة العادلة ،وإذا ما
كانت التغيرات في القيمة العادلة لتلك العقارات ستسجل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
تقوم الشركة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة اساسية بغرض بيعه ضمن نشاط االعمال العادية.
تقوم الشركة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير إذا تم حيازته بنية تطويره.
وتقوم الشركة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق ايرادات من تأجيره او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غير محددة.

6.2

عدم التأكد من التقديرات

ان المعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة ادناه .قد
تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية.

6.2.1

انخفاض الشركات الزميلة والمحاصة

تقوم الشركة بعد تطبيق حقوق الملكية فيما إذا كان من الضروري تسجيل اي خسارة انخفاض في القيمة على استثمار الشركة في الشركات
الزميلة والمحاصة بتاريخ كل تقرير مالي بناء على وجود اي دليل موضوعي على ان االستثمار في الشركة الزميلة والمحاصة قد انخفضت
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قيمته .فاذا كان هذا هو الحال ،تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض كالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة والمحاصة وقيمته
المدرجه وتسجيل المبلغ في بيان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى.

6.2.2

انخفاض قيمة استثمارات االسهم المتاحة للبيع

تقوم الشركة بمعاملة استثمارات االسهم المتاحة للبيع على انها انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض جوهري او متواصل في القيمة العادلة
عن تكلفتها او عند وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة .ان تحديد االنخفاض "الجوهري" او "المتواصل" يتطلب تقديرات هامة.

6.2.3

انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تحصيله لالرصدة التجارية المدينة عند عدم امكانية تحصيل المبلغ بالكامل .بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل
هذا التقدير على اساس افرادي .اما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة فردية ولكن فات موعد استحقاقها ،فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق
مخصص لها حسب طول مدة التأخير استنادا الى معدالت االسترداد التاريخية.

6.2.4

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقوم االدارة بمراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى االستخدام المتوقع لالصول .كما
ان التوقعات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات.

 6.2.5القيمة العادلة لالدوات المالية
تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات المالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير
تقديرات وافتراضات استنادا الى معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في السوق في تسعير االداة
المالية .فاذا كانت تلك البيانات غير مرصودة ،تقوم االدارة باستخدام أفضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة المقدرة لالدوات المالية عن االسعار
الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة على اسس تجارية بتاريخ التقرير.

.7

ربح بيع عقارات للمتاجرة

خالل السنة قامت الشركه ببيع اراضي وعقارات للمتاجرة بقيمة بيعية بلغت  628,000د.ك مما نتــــــج عنــــــه ربح بيع بمبلغ  48,570د.ك
( 31ديسمبر  70,655 :2014د.ك) أدرج ضمن بيان األرباح او الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للسنة.

.8

ربحية( /خسارة) السهم االساسية والمخففة

تحتسب ربحية ( /خسارة) السهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة ربح( /خسارة) السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة كما يلي:
السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2015

السنة المنتهية
في  31ديسمبر
2014

ربح(/خسارة) السنة (د.ك)

19,361

)(314,959

المتوسط المرجح لعدد االسعم العادية القائمة خالل السنة

100,000,000
 0.19فلس

100,000,000
) (3.15فلس

ربحية(/خسارة) السهم االساسية والمخففة
.9

استثمارات متاحه للبيع

اوراق مالية محلية غير مسعرة محتفظ بها من خالل محفظه مدارة

 31ديسمبر
2015
2,879,736

 31ديسمبر
2014
1

2,879,736

1

تتضمن اإلستثمارات في اوراق مالية محلية غير مسعرة استثمارات بمبلغ  2,879,736د.ك ( 31ديسمبر  1 :2014د.ك) تظهر بالتكلفة ناقصا
هبوط القيمة (ان وجدت) نظرا لعدم القدرة على توقع التدفقات النقدية المستقبلية .قامت اإلدارة بإجراء تحليل لهذه اإلستثمارات خالل البيانات
المالية الصادرة عن تلك اإلستثمارات حيث ال يوجد مؤشر على هبوط قيمة هذه اإلستثمارات.
قامت الشركة خالل السنة السابقة ببيع كامل استثماراتها المتاحة للبيع ،مما نتج عن خسارة بيع بلغت  557,235د.ك أدرجت ضمن بيان األرباح
او الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى لتلك السنة.

.10
قامت الشركة خالل  2014بالدخول في اتفاقية محاصة تعاقدية مع أطراف أخرى لتأسيس شركة ذات أغراض محددة مقرها في المملكة المتحدة
استثمار في شركة محاصة

تحت اسم "الشركة الكويتية البريطانية للفنادق السياحية – المملكة المتحدة" .ان الغرض من تلك الشركة هو تقديم خدمات فندقية في المملكة
المتحدة .تتضمن األطراف األساسية في شركة المحاصة كل من شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع وشركة مجموعة الحميدي العالمية
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لبيع وشراء األسهم والعقارات وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات واستثمارات فنية واقتصادية .إن رأس مال شركة المحاصة تلك هو 28
مليون د.ك كما تم االتفاق على حصة كل طرف في رأس المال على النحو التالي:
نسبة التملك
ديناركويتي
%60
 16.8مليون
 شركة مجموعة الحميدي العالمية لبيع وشراء األسهم والعقارات شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع%15
 4.2مليون
%25
 أطراف أخرى 7مليون
قامت الشركة بسداد كامل حصتها في رأس المال خالل السنة الحالية .ان اإلجراءات القانونية الستكمال تأسيس شركة المحاصة ال تزال جارية
كما في  31ديسمبر  2015ومن المتوقع ان تباشر الشركة المذكورة عملياتها اعتبارا من .2016

.11

ذمم مدينة وأصول أخرى
 31ديسمبر
2015
د.ك

مستحق من بيع عقارات ()11.1
ذمم تجاريه مدينه
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مستحق من بيع استثمارات
ذمم موظفين
اصول اخرى

26,756
)(18,530
8,226
1,800
17,423
27,449

 31ديسمبر
2014
د.ك
1,479,671
18,530
)(18,530
1,479,671
900,467
4,000
2,384,138

 11.1خالل  2013قامت الشركة ببيع عقارات للمتاجرة الى شركة التمدين للمنتجعات -ذ.م.م (وهو ليس طرف ذي صلة) بقيمة بيعية بلغت
 3,140,212د.ك تم سداد مبلغ  1,570,106د.ك نقدا وتم تسجيل المبلغ المتبقي كذمة مدينة مستحقة عن بيع عقارات أعاله برصيد
 1,479,671د.ك وارباح مؤجلة برصيد  90,435د.ك.
قامت الشركة خالل السنة بشراء استثمار متاح للبيع من شركة ديمة كابيتال-ش.م.ك (وهو ليس طرف ذي صلة) بقيمة شرائية بلغت
 1,436,976د.ك .كجزء من عقد الشراء قامت الشركة بابرام عقد حوالة حق مع شركة ديمة كابيتال  -ش.م.ك وشركة التمدين للمنتجعات
 ذ.م.م تقوم بموجبها شركة التمدين للمنتجعات – ذ.م.م بدفع الرصيد المستحق عليها البالغ  1,436,976د.ك الى شركة ديمة كابيتاللالستثمار -ش.م.ك ،والمتبقي البالغ  133,130د.ك تم سدادها نقدا للشركة.
خالل السنة قامت الشركة بتسجيل ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى مبلغ  90,435د.ك (209,000 :2014
د.ك) الذي يمثل إيراد الجزء المطفأة المتبقي من األرباح المؤجلة.

.12

نقد وارصدة لدى البنوك

يتكون النقد وشبه النقد في بيان التدفقات النقدية من االرصدة التالية:

نقد في الصندوق
ارصدة لدى البنوك
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 31ديسمبر
2015
د.ك
1,500
32,858
34,358

 31ديسمبر
2014
د.ك
520
305,158
305,678

رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  10,000,000د.ك (عشر ماليين دينار كويتي) موزعة على
 100,000,000سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع االسهم نقدية وعينية (نقدي بمبلغ  6,800,000د.ك ،عيني بمبلغ  3,200,000د.ك).

اإلحتياطيات
.14
إن قانون الشررركات والنظام األسرراسرري للشررركة يتطلب تحويل  %10من ربح السررنة الخاص قبل خصررم حصررة مؤسررسررة الكويت للتقدم العلمي
وضررريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة الى اإلحتياطي القانوني ويوقف هذا التحويل بقرار من مسرراهمي الشررركة عند بلوغ االحتياطي  %50من
رأس المال المدفوع.
ان توزيع اإلحتياطي القانوني محدود بالمبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل  %5من رأس المال المدفوع في السررررررنوات التي تكون فيها األرباح
المرحلة غير كافيه لدفع هذه التوزيعات.
وفقا للنظام االساسي للشركة يتم تحويل  %10من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة الى
االحتياطي االختياري.
ال يوجد تحويل مطلوب لالحتياطيات في السنة التي يوجد فيها خسارة او يوجد فيها خسائر متراكمة.
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.15

الجمعية العمومية السنوية

اعتمدت الجمعية العمومية السرررنوية للمسررراهمين والمنعقدة في  23يونيو  2015البيانات المالية للشرررركة للسرررنة المنتهية في  31ديسرررمبر 2014
وعلى عدم توزيع أرباح .لم يقترح اعضاء مجلس ادارة الشركة اي توزيع ارباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015

.16

معامالت مع أطراف ذات صله

تتمثل األطراف ذات عالقة بالمساهمين الرئيسيين ،وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة ،والشركات المدارة وتلك التي تدار
بشكل مشترك أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف تأثيرا فعاال .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة .إن
تفاصيل المعامالت بين الشركة واألطراف ذات العالقة مبينة أدناه.
ان المعامالت واالرصدة الهامة مع االطراف ذات الصلة متضمنة في البيانات المالية كما يلي:
 31ديسمبر 2014
د.ك

 31ديسمبر2015
د.ك

بيان المركز المالي

مستحق من أطراف ذات صله

42,493

707,228

خالل السنة السابقة ،تم أخذ مخصص ذمة مستحقة من طرف ذي صله بمبلغ  115,000د.ك أدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات
الشاملة األخرى لتلك السنة .وخالل السنة الحالية ،قامت الشركة ذات الصلة تلك بسداد كامل باقي الرصيد المستحق عليها.
بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة اآلخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مكافأة اإلداره العليا:
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

.17

السنة المنتهية في
 31ديسمبر2015
د.ك
-

السنة المنتهية
في  31ديسمبر2014
د.ك
()115,000

30,714

-

تحليل القطاعات

إن قطاعات التشغيل المعلنة تستند إلى معلومات التقارير المالية الداخلية لإلدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي
من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه ،ومن ثم مطابقتها مع أرباح أو خسائر الشركة.
ان االيرادات واالرباح الناتجة من من قطاعات اعمال الشركة هي كما يلي:
المجموع
استثمار
عقار
د.ك
د.ك
د.ك
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإليرادات
160,912
160,912
ربح(/خسارة) القطاع
20,113
)(11,736
31,849
المصاريف غير الموزعة (ضريبة دعم العمالة والزكاة)
)(752
ربح السنة
19,361
مجموع األصول
7,351,086
7,079,737
271,349
مجموع الخصوم
12,992
12,992
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
)(113,876
)(456,439
342,563
اإليرادات(/الخسائر)
)(314,959
)(474,154
159,195
ربح(/خسارة) القطاع
)(314,959
خسارة السنة
7,330,263
3,190,002
4,140,261
مجموع األصول
11,530
11,530
مجموع الخصوم

.18

أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرض أنشطة الشركة الى العديد من المخاطر المالية ،مثل :مخاطر السوق (وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات
األسعار) ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
إن أعضاء مجلس إدارة الشركة هم المسؤولين بشكل عام عن إدارة المخاطر وتقديم اإلستراتيجيات ومبادئ المخاطر .ان إدارة مخاطر الشركة
من مسؤولية ادارة االستثمار ولجنة التدقيق ويتركز عملها على تأمين االحتياجات النقدية القصيرة والمتوسطة األجل للشركة والتقليل من احتمالية
التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة الشركة وذلك عن طريق اعداد تقارير المخاطر الداخلية .وتدار
االستثمارات المالية طويلة األجل على أساس أنها ستعطي مردودا دائما.
ال تدخل الشركة في  /أو تتاجر في األدوات المالية ،بما في ذلك مشتقات األدوات المالية ،على أساس التخمينات المستقبلية.
ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركة هي كما يلي:
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18.1
أ)

مخاطر السوق
مخاطر العملة األجنبية

ان مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة اداة مالية نظرا للتغيرات في معدالت صرف العمالت االجنبية.
ال تتعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر العملة باستثناء الدينار الكويتي والدرهم االماراتي والجنيه االسترليني ،حيث ان الدينار الكويتي مرتبط
بسلة من العمالت ،وعليه فان مخاطر سعر العملة تحدث فقط بالنسبة لتلك العمالت وهذا امر ضئيل جدا.

ب)

مخاطر معدالت أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات
المالية .ال يوجد لدي الشركة أصول جوهرية .تتعرض الشركة لمخاطر معدالت أسعار الفائدة فيما يتعلق بحسابات التوفير.
الجدول التالي يوضح درجات الحساسية على ربح(/خسارة) السنة بناء علـــــــى تغيرات معقولة في معــــــــــدالت أسعــــــار الفائدة ،تتراوح
بين  %0.25+و  31( %0.25-ديسمبر  :2014تتراوح بين  %0.25+و  )%0.25-وبأثر رجعي من بداية السنة .وتعتبر تلك التغيرات معقولة
بناء على معدالت أسعار الفائدة في السوق .تمت عملية االحتساب بناء على األدوات المالية للشركة المحتفظ بها في تاريخ المركز المالي مع
بقاء كافة المتغيرات ثابتة .ال يوجد هناك أي تأثير على حقوق الملكية الشركة.
 31ديسمبر2014
 31ديسمبر2015
 % 0.25% 0.25+
 % 0.25% 0.25+
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
()630
630
ربح (/خسارة) السنة
()55
55
ال يوجد تغيير خالل السنة على األساليب واإلفتراضات المستخدمة في اعداد تحليل الحساسية.

ج)

المخاطر السعرية

اليوجد لدى الشركة اصول مالية معرضة للمخاطر السعرية كما في تاريخ بيان المركز المالي.

 .18أهداف وسياسات إدارة المخاطر
 18.2مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخر مسررررررببا بذلك
خسارة مالية للطرف اآلخر .ان سياسة الشركة تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم .كما تحاول الشركة عدم
تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشررررررطة مختلفة .كما يتم الحصررررررول على
ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.
ان مدى تعرض الشركة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن األصول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي والملخصة على النحو
التالي:
 31ديسمبر2014
 31ديسمبر2015
د.ك
د.ك
2,384,138
ذمم مدينة واصول االخرى
27,449
707,228
مستحق من طرف ذي صله
42,493
305,158
ارصدة لدى البنوك
32,858
3,396,524
102,800
إن األرصرردة لدى البنوك محتفظ بها لدى مؤسررسررات مالية ذات كفاءه ائتمانية عالية .ان الذمم المدينة واالصررول االخرى والمسررتحق من طرف ذي
صلة لم يفت موعد استحقاقها وال يوجد هبوط في قيمتها.

 18.3مخاطر السيولة
ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند استحقاقها .وللحد من تلك المخاطر،
قامت ادارة الشركة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها بعد األخذ بعين االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.
ان تواريخ االستحقاق المتعاقد عليها للخصوم المالية بناء على التدفقات النقدية غير المخصومة هي كما يلي:
في  31ديسمبر 2015
 1الى  3شهر
خالل شهر واحد
د.ك
د.ك
الخصوم

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
مجموع الخصوم
في  31ديسمبر 2014
الخصوم
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
مجموع الخصوم
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 3الى  12شهر
د.ك

ما يزيدعن سنة
د.ك

المجموع
د.ك

9,725
9,725

-

-

3,267
3,267

3,267
9,725
12,992

11,221
11,221

-

-

309
309

309
11,221
11,530

.19
19.1

قياس القيمة العادلة
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم
تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو التالي:
تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من االسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة باصول وخصوم
 مستوى :1مماثلة.
تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من مدخالت بخالف االسعار المدرجة المتضمنة في المستوى والقابلة
 مستوى :2للرصيد فيما يتعلق باالصول والخصوم اما بصورة مباشرة (كاالسعار) او بصورة غير مباشرة (المشتقة من االسعار).
تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من اساليب تقييم تتضمن مدخالت خاصة باالصول او الخصوم التي ال
 مستوى :3تستند الى بيانات سوقية مرصودة (مدخالت غير قابلة للرصد).
ان القيمة المدرجة لألصول والخصوم المالية للشركة الواردة في بيان المركز المالي يمكن ان تصنف على النحو التالي:
أصول مالية:
قروض ومدينون بالتكلفة المطفأة:
• نقد وأرصدة لدى البنوك
• ذمم مدينة واصول أخرى
• مستحق من طرف ذي صله
استثمارات متاحة للبيع
•

بالتكلفة

خصوم مالية:
بالتكلفة المطفأة:
• ذمم دائنة وخصوم أخرى

 31ديسمبر2015
د.ك

 31ديسمبر2014
د.ك

34,358
27,449
42,493

305,678
2,384,138
707,228

2,879,736
2,984,036

1
3,397,045

9,725
9,725

11,221
11,221

تعتبر االدارة المبالغ المدرجة للقروض والمدينون والخصرررررروم المالية والتي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة .ان االسررررررتثمارات
المتاحة للبيع مدرجة بالتكلفة لالسباب موضحة في ايضاح رقم .9
يتم تحديد المستوى الذي يتم فيه تصنيف االصول أو الخصوم المالية بناء على أدنى مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.

.20

أهداف ادارة رأس المال

ان أهداف الشررركة الخاصررة بادارة رأس المال هي التركيز على مبدأ االسررتمرارية للشررركة وتحقيق العائد المناسررب للمسرراهمين ،وذلك من خالل
استغالل أفضل لهيكلة رأس المال.
يتكون رأس مال الشررركة من حقوق الملكية .تقوم الشررركة بادارة هيكلة رأس المال وعمل التعديالت الآلزمة ،على ضرروء المتغيرات في الظروف
االقتصررررادية والمتغيرات األخرى المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بأصررررول الشررررركة .وللمحافظة على هيكلة رأس المال أوتعديلها ،قد تقوم الشررررركة
بتعديل التوزيعات المدفوعة عن أرباح المساهمين وعوئد راس المال على المساهمين /أو اصدار أسهم جديدة.
تقوم الشررركة بإدارة رأس المال من خالل العائد من حقوق الملكية .تم احتسرراب هذا المعدل عن طريق قسررمة ربح(/خسررارة) على مجموع حقوق
الملكية كما يلي:

ربح(/خسارة) السنة
مجموع حقوق الملكية
العائد من حقوق الملكية
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 31ديسمبر2015
د.ك
19,361
7,338,094
0.2%

 31ديسمبر2014
د.ك
)(314,959
7,318,733
(4.3) %

البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
السادة المساهمين المحترمين
شركة أجوان الخليج العقارية
شركة مساهمة كويتية (عامة)
دولة الكويت

تقرير البيانات المالية
لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشررررررركة أجوان الخليج العقارية  -ش.م.ك( .عامة) "الشررررررركة" والتي تتضررررررمن بيان المركز المالي كما في 31
ديسررررمبر  2014وبيانات االرباح أوالخسررررائر والدخل الشررررامل االخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسررررنة المالية المنتهية آنذاك
وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلـة وفقا لمتطلبات المعايير الدوليـة للتقاريـر المالية من مسؤولية اإلدارة .وتقوم اإلدارة بتحديد نظام
الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريا إلعداد البيانات المالية بصورة عادلة بحيث ال تتضمن أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسرررررررؤوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات المالية بناءا على التدقيق الذي قمنا به .لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب
االلتزام بأخالق المهنة وتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ال تتضمن أخطاء مادية.
تشرررتمل إجراءات التدقيق الحصرررول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضررراحات الواردة في البيانات المالية .يتم اختيار اإلجراءات اسرررتنادا إلى تقدير
مدققي الحسررابات ،وتشررتمل على تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سررواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ .ولتقييم تلك المخاطر،
يأخذ مدققي الحسررابات في االعتبار نظام الرقابة الداخلي إلعداد وعرض البيانات المالية بصررورة عادلة بغرض تصررميم إجراءات التدقيق المالئمة
للظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي .ويتضرررررمن التدقيق تقييم مدى مالئمة السرررررياسرررررات المحاسررررربية المسرررررتخدمة
ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية.
باعتقادنا أن األدلة المؤيدة التي تم الحصول عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا يمكننا من إبداء رأينا.

الرأي
برأينا ،إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،المركز المالي لشركـرررررة أجوان الخليج العقارية  -ش.م.ك( .عامة) كما
في  31ديسمبر  2014وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية آنذاك وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
برأينا كذلك ،إن البيانات المالية تتضرررمن ما نص عليه قانون الشرررركات رقم  25لسرررنة  2012وتعديالته الالحقه والئحته التنفيذيه وعقد التأسررريس
والنظام األساسي للشركة ،وأننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا .وأن الشركة تمسك حسابات منتظمة ،وأن الجرد
أجري وفقا لألصررررول المرعية ،وأن المعلومات المحاسرررربية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشررررركة .وفي حدود
المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2014مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته
الالحقه والئحته التنفيذيه أولعقد التأسيس أو للنظام األساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها.
علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في الشركة الدولية للمحاسبة
دولة الكويت
 29مارس 2015

45

د .شعيب عبد هللا شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33
 RSMالبزيع وشركاهم

بيان المركز المالي
الموجودات
موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
اراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
مستحق من طرف ذي صلة
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
استثمار في شركة زميلة
استثمارات متاحه للبيع
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

2014

إيضاح
3
4
5

6
7

2013

305,158
5,574,658
742,970
707,228
7,330,014

1,093,583
2,717,465
853,663
230,786
4,895,497

1
1

1
2,332,673
421,200
1
2,753,875
7,649,372

ـ
247
249
7,330,263

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة:
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقـوق الملكية:
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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8

11,221
11,221

5,965
5,965

9

309
309
11,530

9,715
9,715
15,680

10
11
12

10,000,000
538,004
98,008
)(3,317,279
7,318,733
7,330,263

10,000,000
538,004
98,008
)(3,002,320
7,633,692
7,649,372

بيان االرباح والخسائر والدخل الشامل االخر
إيضاح
إيرادات إيجارات
أرباح (خسائر) بيع عقارات ألجل
ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
ربح بيع عقارات استثمارية
خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية
ايرادات ادارة استشارات
صافي خسائر استثمارات
ايرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك
ديون معدومة
صافي خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
خسارة السهم (فلس)

3
4
4
7
7
13
14
15
7
5

20

2014

2013

16,563
209,000
70,655
)(7,397
52,884
3,791
)(456,439
6,961
)(91,567
)(4,410
)(115,000
)(314,959

24,661
)(299,435
6,098
)(61,240
)(108,108
6,000
)(129,921
12,977
)(93,149
)(5,880
)(647,997

)(314,959
((3.15

)(647,997
)(6.48

بيان التغيرات في حقوق الملكية
رأس المال
الرصيد في  31ديسمبر 2012
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2013
مجموع الدخل الشامل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2014
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10,000,000
10,000,000
10,000,000

احتياطي
إجباري
538,004
538,004
538,004

احتياطي
اختياري
98,008
98,008
98,008

خسائر
متراكمة
()2,354,323
()647,997
)(3,002,320
)(314,959
()3,317,279

مجموع حقوق
الملكية
8,281,689
)(647,997
7,633,692
)(314,959
7,318,733

بيان التدفقات النقدية
2014
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي خسارة السنة
تسويات
(ارباح) خسائر بيع عقارات الجل
ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
ربح بيع عقارات استثمارية
خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية
صافي خسائر استثمارات
استهالك
ديون معدومة
ايرادات عوائد
مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

2013

)(314,959

)(647,997

)(209,000
)(70,655
7,397
)(52,884
456,439
4.410
115,000
)(2,506
)(4,149
1,600

299,435
)(6,098
61,240
108,108
129,921
5,880
)(2,815
1,818

)(69,307

)(50,508

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من طرف ذي صلة
المحصل من بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
المدفوع لعقارات استثمارية
المحصل من بيع عقارات استثمارية
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
النقد )المستخدم في( الناتج من العمليات التشغيلية
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
ضريبة دعم العمالة الوطنيه المدفوعه
حصة الزكاة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة التشغيلية

)(2,445,464
807,581
179,894
469,674
5,256
)(1,052,366
)(6,857
)(1,059,223

1,060,197
203,517
)(5,148
)(10,310
1,197,748
)(13,719
)(5,488
1,178,541

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
ودائع ألجل
المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أو الخسائر
المدفوع لشراء استثمارات متاحة للبيع
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
توزيعات ارباح نقدية مستلمة
إيرادات عوائد مستلمة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

)(1,030,198
1,197,940
)(246
100,796
2,506
270,798

50,000
108,904
)(394,515
57,925
2,815
)(174,871

)(788,425
1,093,583
305,158

1,003,670
89,913
1,093,583

صافي (النقص) الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

48

 - 1التأسيس والنشاط
تأسست شركة أجوان الخليج العقارية بموجب عقد تأسيس شركة مساهمة كويتيه مقفلة موثق لدى وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق  -في دولة الكويت تحت رقم  /1922أ  /جلد  1بتاريخ  26مارس  ،2006والتعديالت الالحقة عليه ،والتي كان آخرها بموجب
مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم  396بتاريخ  10أكتوبر .2012
بموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  21ديسمبر  2014قامت الشركة بتوفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات
قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالتها والئحته التنفيذيه ،كما تم حذف البند الخاص بأحكام الشريعة االسالمية من المادة رقم ()4
من النظام اال ساسي والمادة رقم ( )5من عقد التاسيس ،وتم االعتماد من قبل الجمعية العامة للشركة وجاري العمل على استكمال االجراءات
مع وزارة التجارة والصناعة للتأشير على ذلك في السجل التجاري للشركة.
تم قيد الشركة في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت رقم  91789بتاريخ  9أبريل .2006
تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص رقم م.م 2006 /1299 /.الصادرة من وزارة التجارة والصناعة – إدارة الشركات المساهمة
– في دولة الكويت بتاريخ  12أبريل  2010وينتهي بتاريخ  2يونيو .2018
إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي:
• تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك
بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من االتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت
عليه هذه القوانين.
• تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في دولة الكويت وفي الخارج.
• إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه
الخدمة.
• القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية
والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
• تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها.
• إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.
• تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
• استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
• المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ()BOT
وإدارة المرافق العقارية بنظام (.)BOT
ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة
أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في
الخارج ولها بأن تنشئ أو تشارك أو تشتري في الهيئات أو تلحقها بها.
إن العنوان البريدي المسجل للشركة هو :ص.ب ،22822 .الصفاة  ،13089دولة الكويت.
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  29مارس  .2013إن الجمعية العامة لمساهمي الشركة
لديها صالحية تعديل تلك البيانات المالية بعد إصدارها.

 - 2السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقاريرالمالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقا لمتطلبات القرار
الوزاري رقم  18لعام  ،1990ذات الصلة وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:
أ  -أسس اإلعداد:
يتم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسيه للشركة ويتم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
تسرررتند التكلفة التاريخيه عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السرررلع والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبلغ المسرررتلم عن
بيع االصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية المالية يتطلب من اإلدارة إجراء بعض االراء والتقديرات واالفتراضرررررررات في عملية
تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،ولقد تم االفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبيه الهامة في ايضاح رقم  ( 2س).

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير
إن السررياسررات المحاسرربية المطبقة من قبل الشررركة مماثلة لتلك المطبقة في السررنة السررابقة باسررتثناء التغيرات الناتجة عن تطبيق بعض التعديالت
التالية للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في  1يناير .2014

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية:
إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32يوضح تعريف" الحق القانوني الملزم للتقايل في الوقت الحالي" وتزامن التحقق والتسويه"
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )36إفصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غير المالية:
قامت تلك التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36باستبعاد متطلبات االفصاح عن المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد التي تم
توزيع الشررررررهرة أو الموجودات غير الملموسررررررة ذات االعمار االنتاجيه غير المحدودة عليها وذلك عند عدم وجود إنخفاض في القيمة أوعكس
انخفاض في القيمة لوحدة توليد النقد ذات الصلة إضافة الى ذلك فقد تطلبت تلك التعديالت إفصاحات إضافية عند قياس القيمة الممكن استردادها
لالصرررل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة ناقصرررا تكاليف البيع .تتضرررمن متطلبات االفصررراحات الجديدة االفصررراح عن مسرررتويات القيمة العادلة
واالفتراضات االساسية واسس التقييم المستخدمة بما يتماشي مع االفصاحات المطلوبة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )13قياس
القيمة العادلة.
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير:
إن المعايير الجدية والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وهي غير جارية التاثير ولم يتم تطبيقها من قبل
الشركة:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية
يسري المعيار الدولي على الفترات السنوية التي ستبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39
االدوات المالية :التحقق والقياس .إن معيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9يحدد الكيفيه التي يجب على المنشرررررراة أن تصررررررنف وتقيس أدواتهاالمالية أن تتضرررمن نموذج الخسرررارة المتوقع الجديد إلحتسررراب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات نموذج محاسررربة التغطية الجديد ،كما
يوضح المبادىء في االعتراف وااللغاء لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم (.)39

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )15االيرادات الناتجة من العقود مع العمالء
يسررررررري هذا المعيار على الفترات السررررررنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2017والذي يحدد إطار شررررررامل لكيفية وتوقيت واحقية االعتراف
بااليرادات سوف يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه:
• معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )18االيرادات
• معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )11عقود اإلنشاء
• تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (- )13برامج والء العمالء.
• تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (- )15إتفاقيات بناء العقارات.
• تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( - )18الموجودات المحولة من العمالء.
• تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ( - )31إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامالت مقايضة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي ( -)38توضيح الطرق المقبولة لإلهالك واالطفاء
إن تلك التعديالت الجارية التأثير للفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016توضررح االسرراس الوارد في معيار المحاسرربة الدولي رقم
( )16ومعيار المحاسرربة الدولي رقم ( ،)38والذي يبين أن االيرادات تعكس نمط المنافع االقتصررادية الناتجة من األعمال التجارية (التي تشررمل
األصررل كجزء منها) وليسررت المنافع االقتصررادية الناتجة عن اسررتخدام االصررل ذاته .ونتيجة لذلك ،فإن الطرق المسررتندة الى نمط االيرادات ال
يمكن استخدامها إلهالك الممتلكات والمعدات ،ولكن يمكن استخدامها فقط في حاالت محدودة للغاية إلطفاء الموجودات غير الملموسة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة
إن تلك التعديالت الجاية التأثير للفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016يسررمح للمنشررأت باسررتخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسرربة
عن اسرررتثماراتها في الشرررركات التابعة وشرررركات المحاصرررة والشرررركات الزميلة في بياناتها المالية المنفصرررلة يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر
رجعي على المنشرررررآت التي تقوم اسررررراسرررررا بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وقامت بالتغيير الى طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية
المنفصلة.
إن تلك المعايير والتعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.
ب  -األدوات المالية:
يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون الشررررررركة طرفا في االحكام التعاقدية لتلك األدوات .تتضررررررمن الموجودات
والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي نقد في الصررندوق ولدى البنوك ،مدينون ،اسررتثمارات ،مسررتحق من طرف ذي صررلة
ودائنون.
يتم ت صنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لم ضمون االتفاقية التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر التي
تتعلق باألداة المالية المصرررررنفة كمطلوبات تدرج كمصرررررروف أو إيراد .إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصرررررنفة كحقوق
ملكية يتم قيدها مباشرررررررة على حقوق الملكية .يتم إظهار األدوات المالية بالصررررررافي عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسررررررديد
الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
(ب )1/مدينون:
المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي ،ويتم االعتراف مبدئيا بالمدينيين بالقيمة
العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باسررررتخدام طريقة الفائدة الفعلي ناقصررررا مخصررررص االنخفاض في القيمة .يتم إحتسرررراب مخصرررص
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االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون هناك دليل موضرررررعي على أن الشرررررركة غير قادرة على تحصررررريل ديونها خالل المدة
األصرررلية للمدينين .تكمن صرررعوبات المدينين المالية الجوهرية في احتمال تعرض المدين لإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام
في السداد أو عدم السداد ،وتدل تلك المؤشرات على أن أر صدة المدينين التجاريين قد انخف ضت قيمتها ب صفة دائمة .إن قيمة المخصص
هي الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلية األصلي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصرل من خالل اسرتخدام حسراب مخصرص ،ويتم االعتراف بمبلغ الخسرارة في بيان االرباح أوالخسرائر .في
حال عدم تح صيل أر صدة المدينين التجاريين ،يتم شطب هذه االر صدة مقابل حساب المخ صص المتعلق بالمدينين التجاريين ،إن السداد
الالحق للمبلغ السابق شطبه يدرج من خالل بيان االرباح أو الخسائر.
(ب )2/استثمارات:
تقوم الشركة بتصنيف استثماراتها في الفئات التالية :استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أوالخسائر واستثمارات متاحة للبيع.
إن هذه التصنيفات تعتمد على الغرض الذي تم شراء االستثمارات من أجله ويحدد من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي.
 -1استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أوالخسائر
تتضررمن هذه الفئة بندين فرعيين هما :اسررتثمارات محتفظ بها لغرض التداول واسررتثمارات قد تم تصررنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح
والخسائر عند االقتناء:
يتم تصرررررنيف االسرررررتثمار كمحتفظ به لغرض التداول إذا تم اقتناؤه أسررررراسرررررا لغرض بيعه في المدى القصرررررير أو إذا كان جزءا من محفظة
استثمارات تدار معا ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق أرباح في المدى القصير أو كانت مشتقة لم يتم تصنيفها وفعالة كأداة تحوط.
يصرررنف االسرررتثمار من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي إذا كان التصرررنيف يلغي أو يقلل بشررركل كبير عدم التوافق في القياس أو التحقق الذي
سيظهر بخالف ذلك ،أو إذا كانت االستثمارات مدارة ويتم تقييم أدائها وعمل تقرير داخلي لها على أساس القيمة العادلة وفقا إلدارة مخاطر
موثقة أو إستراتيجية استثمارية.
 -2استثمارات متاحة للبيع
إن االسررتثمارات المتاحة للبيع ليسررت من مشررتقات الموجودات المالية وهي إما تم تصررنيفها في هذه الفئة أو أنها غير متضررمنة في أي من
التصرنيفات األخرى ويتم تصرنيفها كموجودات غير متداولة ما لم يكن لدى اإلدارة نية اسرتبعاد االسرتثمار خالل  12شرهرا من نهاية الفترة
المالية.
يتم قيد عمليات شراء وبيـرررررررع االستثمارات في تاريخ التسوية – هو التاريخ الذي تم فيه تسليم الموجودات إلى أو بواسطة الشركة يتم قيد
االسرررتثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة مضرررافا إليها تكاليف العمليات لجميع الموجودات المالية التي ال تدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان
االرباح أوالخسائر.
القياس الالحق:
بعد التحقق المبدئي ،يتم إدراج االسرررتثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة .إن القيم العادلة لالسرررتثمارات المسرررعرة مبنية على أسرررعار آخر أمر
شراء .يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط (أو األوراق المالية غير المدرجة) عن طريق استخدام
أسس التقييم .تتضمن أسس التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة ،واالعتماد على تحليل للتدفقات
النقدية المخصومة ،واستخدام نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر المحددة.
يتـررررررم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في التغيرات التراكمية فـرررررري
القيمة العادلة ضمن بيان االرباح أوالخسائر والدخل الشامل االخر.
في حالة عدم توفر طريقة موثوق بها لقياس االستثمارات المتاحة للبيع ،يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة ،إذا وجدت.
في حالة استبعاد أو انخفاض قيمة استثمار متاح للبيع ،فإنه يتم تحويل أية تغييرات سابقة في القيمة العادلة والتي سبق تسجيلها في بيان الدخل
الشامل االخر إلى بيان األرباح أوالخسائر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف باالستثمار (كليا أو جزئيا) في أحد الحالتين:
أ -عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من هذا االستثمار ،أو،
ب -عندما تحول الشركة حقها في استالم التدفقات النقدية من االستثمار وذلك في الحاالت التالية:
 -1إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية االستثمار من قبل الشركة.
 -2عندما ال يتم تحويل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والعوائد لالستثمار ولكن تم تحويل السيطرة على االستثمار .عندما تحتفظ الشركة
بالسيطرة ،فيجب عليها إدراج االستثمار لحدود نسبة مشاركتها فيه.
اإلنخفاض في القيمة:
في نهاية كل فترة تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة
من الموجودات المالية .في حالة األوراق المالية المصررررنفة كاسررررتثمارات متاحة للبيع ،فإن أي انخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة
لالستثمار بحيث يصبح اقل من تكلفة االستثمار يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة .يتم تقييم االنخفاض الجوهري
مقابل التكلفة االصررلية لالسررتثمار ،ويتم تحديد االنخفاض المطول على اسرراس الفترة التي انخفضررت فيها القيمة العادلة عن التكلفة االصررلية .في
حالة وجود اي دليل على حدوث انخفاض في قيمة االسررتثمارات المتاحة للبيع فإن إجمالي الخسررارة التراكمية – الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة
العادلة الحالية مخصرروما منها اي خسررائر إنخفاض في القيمة لهذه االسررتثمارات والتي سرربق االعتراف بها في بيان االرباح أو الخسررائر – تحول
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من الدخل الشررامل االخر الى بيان االرباح أو الخسررائر إن خسررائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في بيان االرباح أو الخسررائر لالسررتثمارات
المتاحة للبيع ال يتم عكسها من خالل بيان االرباح أوالخسائر.
(ب )3/دائنون:
يتمثل رصيد الدائنون في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين .الدائنون التجاريون هو االلتزام لسداد بضائع أو خدمات التي تم شراءها ضمن
النشررررراط االعتيادي .يتم إدراج الدائنين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باسرررررتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تصرررررنيف
الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط إذا كان أطول) .وان لم يكن،
يتم التصرررنيف كمطلوبات غير متداولة .إذا كان السرررداد يسرررتحق خالل سرررنة أو أقل (أو ضرررمن الدورة التشرررغيليه الطبيعيه للنشررراط أيهما أطول)
وبخالف ذلك يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.
جـ  -أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة:
يتم تصررنيف العقارات التي يتم إقتناؤها أو تطويرها لغرض البيع من خالل النشرراط االعتيادي وليس لغرض تأجيرها أو ارتفاع قيمتها كعقارات
محتفظ بها لغرض المتاجرة ،ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل.
تتضرررمن التكلفة حقوق أراضررري الملك الحر ،حقوق االرضررري المسرررتأجرة ،المبالغ المدفوعة لمقاولي البناء تكاليف االقتراض تكاليف التخطيط
والتصميم ،تكاليف إعداد الموقع ،تكاليف االتعاب المهنية والخدمات القانونية ،وضرائب تحويل الملكية ،وتكاليف البناء غيرالمباشرة والتكاليف
االخرى ذات الصلة.
تمثل صرررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها سرررعر البيع المقدر من خالل النشررراط االعتيادي بناء على االسرررعار السررروقيه كما في تاريخ البيانات
المالية والمخصررررومة بتأثير الفترات الزمنية في كال كانت مادية ،مخصرررروما منها تكاليف االنجاز والمصرررراريف البيعيه .يتم قيد العموالت غير
المستردة والمدفوعة لوكالء التسويق والمبيعات عند بيع الوحدات العقارية كمصاريف عند دفعها.
عند االسرررررتبعاد ،يتم تحديد تكلفة العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة التي يتم إدراجها في بيان االرباح أو الخسرررررائر والتي تشرررررمل التكاليف
المباشرررررة المتكبدة على العقار المباع ونسرررربة من التكاليف غير المباشرررررة المتكبدة اسررررتنادا الى الحجم النسرررربي لذلك العقار .عند تخفيض قيمة
العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة يتم إدارج ذلك التخفيض ضمن التكاليف التشغيليه االخرى.
د  -شركات زميلة:
إن الشررركات الزميلة هي تلك الشررركات التي يكون للشررركة تأثير جوهري عليها ،والتي تتمثل في قدرتها على المشرراركة في القرارات المالية
والتشغيليه للشركة الزميلة .وفقا لطريقة حقوق الملكية ،فإن االستثمارات في الشركة الزميلة تدرج في بيان المركز المالي بالتكلفة المعدلة بأثر
أية تغيرات الحقة لتاريخ االقتناء لحصررررة الشررررركة في صررررافي موجودات الشررررركة الزميلة من تاريخ بداية التأثير الجوهري فعليا حتى الزوال
الفعلي لهذا التأثيرالجوهري ،فيما عدا االستثمارات المصنفة كإستثمارات محتفظ بها لغرض البيع  ،حيث يتم المحاسبة عنها وفقا للمعيارالدولي
للتقارير المالية رقم (" )5الموجودات غير المتداولة بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".
تقوم الشرررركة بإدراج حصرررتها في نتائج أعمال الشرررركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسرررائر ،كما تقوم بإدراج حصرررتها في التغيرات في الدخل
الشامل اآلخر للشركة ضمن الدخل الشامل اآلخر لها.
تتوقف الشررركة عن تسررجيل الخسررائر إذا تجاوزت خسررائر الشررركة الزميلة حصررة الشررركة بها (متضررمنة أية حصررص طويلة األجل والتي تمثل
جزءا من استثمار الشركة في الشركة الزميلة) فيما عدا إذا كان على الشركة التزام تجاه الشركة الزميلة أو قامت بأية مدفوعات نيابة عنها.
يتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في الشركات الزميلة في حدود حصة الشركة من
الشركة الزميلة.
إن أي زيادة في تكلفة االقتناء عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة المعترف بها
للشرررركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء يتم االعتراف بها كشرررهرة .وتظهر الشرررهرة كجزء من القيمة الدفترية لالسرررتثمار في الشرررركات
الزميلة .حيث يتم تقييمها كجزء من االسررتثمار لتحديد اي انخفاض في قيمتها ،إذا كانت تكلفة االقتناء أقل من حصررة الشررركة من صررافي القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة يتم إدارج الفرق مباشرة ضمن بيان االرباح أوالخسائر.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشرررررركة الزميلة ،تقوم الشرررررركة بقياس وقيد أية اسرررررتثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة .إن أي فرق بين القيمة
الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به باإلضافة إلى المحصل من البيع ،يتم االعتراف به في
بيان االرباح أوالخسائر.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد الشركة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر انخفاض في قيمة استثمار الشركة في شركاتها الزميلة.
تحدد الشررركة بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضرروعي على أن االسررتثمار في الشررركة الزميلة قد انخفضررت قيمته .فإذا ما وجد
ذلك الدليل ،تقوم الشررركة باحتسرراب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن اسررتردادها للشررركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج
هذا المبلغ في بيان االرباح أوالخسائر.
هـ  -عقارات استثمارية:
تتضرررمن العقارات االسرررتثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد االنشررراء أو إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض اكتسررراب االيجارات او ارتفاع
القيمة السوقية او كالهما .تدرج العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء وتكاليف العمليات المرتبطة به مخصوما منها
االسررتهالك المتراكم وخسررائر االنخفاض في القيمة .ال يتم اسررتهالك االراضرري المقامة عليها العقارات االسررتثمارية .ويتم احتسرراب االسررتهالك
بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجية للمباني.
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يمكن تصرررنيف الحصرررص في العقارات المحتفظ بها بموجب عقد ايجار تشرررغيلي كعقارات اسرررتثمارية فقط إذا توافقت تلك العقارات مع تعريف
العقارات االستثمارية وكان المستاجر يستخدم طريقة القيمة العادلة.
يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االسرررتثمارية عند اسرررتبعادها أو سرررحبها نهائيا من االسرررتخدام وال يوجد أية منافع اقتصرررادية مسرررتقبلية متوقعة من
االستبعاد .يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعـاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستثماري في بيان االرباح أوالخسائر.
يتم التحويل إلى العقار االسرررتثماري فقط عند حدوث تغير في اسرررتخدام العقار يدل عليه نهاية شرررغل المالك له ،أو بداية تأجيره تشرررغيليا لطرف
آخر ،أو إتمام البناء أو التطوير .يتم التحويل من عقار اسرررتثماري فقط عند حدوث تغير في االسرررتخدام يدل عليه بداية شرررغل المالك له ،أو بداية
تطويره بغرض بيعه.
في حال تحول عقار مسررتخدم من قبل المالك الى عقار اسررتثماري ،تقوم الشررركة بالمحاسرربة عن ذلك العقار طبقا للسررياسررة المحاسرربية المتبعة
للمتلكات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير االستخدام.
و  -ممتلكات ومعدات
تتضرمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات سرعر الشرراء وأي تكاليف مباشررة مرتبطة بإيصرال تلك الموجودات إلى موقع التشرغيل وجعلها
جاهزة للتشغيل .يتم عادة إدراج المصاريف المتكبدة بعد تشغيل الممتلكات والمعدات ،مثل االصالحات والصيانة والفحص في بيان االرباح
أوالخسررائر في الفترة التي يتم تكبد هذه المصرراريف فيها .في الحاالت التي يظهر فيها بوضرروح أن المصرراريف قد أدت إلى زيادة في المنافع
االقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أساسا ،فإنه يتم
رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية على الممتلكات والمعدات.
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصرررا االسرررتهالك المتراكم وخسرررائر االنخفاض في القيمة .عند بيـرررررررررع أو إنهاء خدمة الموجودات ،يتم
استبعاد تكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادها في بيان االرباح أوالخسائر.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والمعدات كما يلي:
معدل االستهالك
()%
الموجودات
15
أثاث وتركيبات
25
سيارات
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االسررتهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة وفترة االسررتهالك تتفقان مع نمط المنافع االقتصررادية المتوقعة
من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند اسررررتبعادها أو عند انتفاء وجود منفعه اقتصررررادية متوقعه من االسررررتعمال المسررررتمر لتلك
الموجودات.
ز  -انخفاض قيمة الموجودات:
في نهاية الفترة المالية ،تقوم الشررررررركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض في قيمة تلك
الموجودات .إذا كان يوجد دليل على االنخفاض ،يجب تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائر االنخفاض في القيمة( ،إن
وجدت) .إذا لم يكن من الممكن احتساب القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد ،يجب على الشركة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد
النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة المستخدمة لألصل من
خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب .يجب أن يعكس سعر الخصم تقديرات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصل ،فإنه يجب تخفيض القيمة الدفتريةلألصل (أو
وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يجب االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان االرباح أو الخسائر المجمع،
إال إذا كانت القيمة الدفترية الحالية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسارة انخفاض قيمة األصل كانخفاض إعادة تقييم.
عند عكس خسررررارة االنخفاض في القيمة الحقا" ،تزداد القيمة الدفترية لألصررررل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة
لالسترداد .يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة انخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم االعتراف
بأية خسررارة من انخفاض قيمة األصررل (أو وحدة توليد النقد) خالل السررنوات السررابقة ،يجب االعتراف بعكس خسررارة االنخفاض في القيمة
مباشرررة في بيان االرباح أوالخسررائر إال إذا كانت القيمة الدفترية الحالية لألصررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة عكس خسررائر
االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
ح  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم احتسررراب مخصرررص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع االهلي وعقود الموظفين .إن هذا االلتزام غير
الممول يمثل المبلغ المسرررررتحق لكل موظف ،فيما لو تم إنهاء خدماته في نهاية الفترة المالية ،والذي يقارب القيمة الحالية لهذا االلتزام
النهائي.
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ط  -رأس المال:
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية .إن التكاليف االضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية مخصومة
من المبالغ المحصلة.
ي  -تحقق اإليراد:
يتضمن اإليراد القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة عن بيع بضائع أو تقديم خدمات ضمن النشاط االعتيادي للشركة .يتم إظهار االيرادات
بالصافي بعد خصم المرتجعات ،والخصومات والتنزيالت وكذلك بعد استبعاد المبيعات المتبادلة بين شركات الشركة .
تقوم الشرررركة بالتحقق من اإليرادات عندما يكون من الممكن قياسرررها بصرررورة موثوق بها ،وأنه من المرجح أن المنافع المسرررتقبلية االقتصرررادية
سروف تتدفق للشرركة ،وأن بعض الخصرائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات الشرركة كما هو مذكور أدناه .إن مبالغ اإليرادات ال تعتبر
موثوق بها إال أن يتم حل جميع االلتزامات المرتبطة بعملية البيع ،تسررررررتند الشررررررركة في التقديرات على النتائج التاريخية ،بعد األخذ بعين
االعتبار نوعية العمالء ونوعية العمليات ومتطلبات كل عقد على حدة.
تقديم الخدمات
يتم تحقيق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء.
ايرادات الفوائد
تحتسب ايرادات الفوائد ،على اساس نسبي زمني وذلك باستخدام اسلوب الفائدة الفعلية.
االيرادات والمصروفات االخرى
يتم تحقق االيرادات والمصروفات األخرى على اساس مبدأ االستحقاق.
أرباح بيع االستثمارات
تقاس ارباح بيع االستثمارات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لالستثمار في تاريخ البيع ،ويتم إدراجها في تاريخ البيع.
توزيعات االرباح:
يتم تحقق إيرادات وتوزيعات االرباح عندما يثبت حق الشركة في استالم تلك الدفعات.
االيجارات
يتم تحقق إيرادات االيجارات عند اكتسابها على اساس نسبي زمني.
إيرادات بيع قطعة اال رض
يتم االعتراف بايرادات بيع االراضي على اساس مبدأ االستحقاق الكامل ،وذلك عندما تتوفر جميع الشروط التالية:
• عند إكتمال عملية البيع وتوقيع العقود.
• عندما يكون استثمار المشتري (قيمة البيع) كافيا لبيان التزامه بدفع قيمة العقار كما في تاريخ البيانات المالية.
• اال تنخفض مرتبة الذمم المدينة للشركة عن البيع مستقبال.
• أن تكون الشررركة قد قامت بنقل المخاطر والعوائد المعتادة وملكية العقارالى المشررتري من خالل عملية بيع وليس للشررركة اي مشرراركة
جوهرية مستمرة في العقار أو تملكه.
• إذا كانت االعمال الالزمة إلكمال العقار يمكن قياسررررها وقيدها على اسرررراس االسررررتحقاق بصررررورة سررررهلة ،أو إذا كانت تلك االعمال غير
جوهرية بالنسبة للقيمة االجمالية للعقد .إذا ما تم إستيفاء جميع الشروط المذكورة اعاله فيما عدا الشرط االخير ،تكون نسبة االنجاز هي
الطريقة المتبعة لالعتراف بااليراد.
المخصصات
ك-
يتم االعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على الشركة االلتزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه أن
يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخصصات في نهاية
كل فترة تقرير في نهاية كل سنة مالية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب ان يكون
المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاريف المتوقعة لتسوية االلتزام .ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيليه المستقبلية.
ل -العمالت األجنبية:
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت .ويتم إعادة تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية الى الدينار الكويتي وفقا ألسررعار الصرررف السررائدة بذلك التاريخ .أما البنود
غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسررعار الصرررف السررائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة .إن
البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية أو من إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر للفترة .أما فروق التحويل
الناتجة من البنود غير النقدية كاالسرررتثمارات في األدوات المالية والمصرررنفة كاسرررتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أوالخسرررائر
فتدرج ضررمن أرباح أو خسررائر التغير في القيمة العادلة .إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاالسررتثمارات في األدوات المالية
والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع فتدرج ضمن "التغير التراكمي في القيمة العادلة" ضمن بيان االرباح أوالخسائر والدخل الشامل االخر.
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م –األحداث المحتملة:
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعه إال عندما يكون استخدام موارد اقتصادية لسداد التزام قانوني حالي
او متوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع امكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة وبخالف ذلك يتم االفصاح عن المطلوبات
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر اقتصادية مستبعدا".
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضررمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصرراح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصررادية نتيجة
احداث سابقة مرجحا.
ن  -معلومات القطاع:
إن القطاع هو جزء منفصررل من الشررركة يعمل في أنشررطة األعمال التي ينتج عنها اكتسرراب إيرادات أو تكبد مصرراريف .يتم اإلفصرراح عن
القطاعات التشررغيلية علي أسرراس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشررغيلي الرئيسرري وهو الشررخص المسررئول عن
توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات األستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
س  -اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة:
تقوم الشررررركة ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضررررات التي تتعلق بأسررررباب مسررررتقبلية .إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضررررررات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات
واإلفصرررراح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصرررراريف خالل السررررنة .قد
تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
أ  -اآلراء:
من خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبينة في إيضاح  ،2قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر جوهري
على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية:
 - 1تحقق اإليراد:
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصررررررادية محتملة للشررررررركة ،ويمكن قياس اإليرادات بصررررررورة موثوق بها .إن تحديد
خصائص تحقق اإليرادات كما هو مذكور في معيار المحاسبة الدولي رقم  18يتطلب آراء هامة.
 - 2تصنيف األراضي:
عند اقتناء األراضي ،تصنف الشركة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناءا على أغراض اإلدارة في استخدام هذه األراضي:
أ  -عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة:
عندما يكون غرض الشركة بيع األراضي خالل النشاط االعتيادي ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة.
ب  -عقارات استثمارية:
عندما يكون غرض الشررركة تأجير األراضرري أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الراسررماليه ،أو أن الهدف لم يتم تحديده بعد ،فإن
األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية.
 - 3مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
إن تحديد قابلية االسرررترداد المسرررتحق من العمالء ورواج المخزون العوامل المحددة الحتسررراب انخفاض في قيمة المدينين والمخزون
تتضمن آراء هامة.
 - 4تصنيف االستثمارات:
عند اقتناء االسرررتثمار ،تقرر الشرررركة ما إذا كان سررريتم تصرررنيفه "بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسرررائر " أو "متاح للبيع" .تتبع
الشركة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف استثماراتها.
تقوم الشرررركة بتصرررنيف االسرررتثمارات "بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أوالخسرررائر إذا ما تم اقتناؤها في االصرررل بهدف تحقيق
الربح الق صير األجل أو إذا ما تم ت صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح أوالخسائر عند االقتناء ،شريطة أمكانية تقدير قيمتها
العادلة بصررورة موثوق بها .تقوم الشررركة بتصررنيف االسررتثمارات المحتفظ بها حتى االسررتحقاق عندما يكون لدى الشررركة نية ايجابية
ومقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق .يتم تصنيف جميع االستثمارات االخرى كاستثمارات " متاحة للبيع "
 - 5انخفاض قيمة االستثمارات:
تتبع الشرررركة إرشرررادات معيار المحاسررربة الدولي رقم  39لتحدي انخفاض االسرررتثمارالمتاح للبيع والذي يتطلب آراء هامة ولتقدبم هذه
االراء تقوم الشررررررركة بتقييم ما إذ كان االنخفاض جوهري او مطول في القيمة العادلة ما دون تكلفتها والمالءة المالية وذلك ضررررررمن
عوامل أخرى ،إضررررافة الى النظرة المسررررتقبلية للمنشررررأة المسررررتثمر فبها على المدى القصررررير متضررررمنة عدة عوامل مثل أداء القطاع
والصناعة والتغيرات التكنولوجيه والتدفقات النقدية التشغيليه والتمويليه إن تحديد ما إذا كان االنخفاض " جوهري" أو مطول يتطلب
آراء مهمة.
ب  -التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ بيان المركز
المالي والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السررررررنة المالية الالحقة
هي على الشكل التالي:
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 - 1القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة:
تقوم الشركة باحتساب القيمة العادلة لالستثمارات التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق المالية غير المدرجة( عن طريق
استخدام أسس التقييم .تتضمن أسس التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة ،واالعتماد على
تحليل للتدفقات النقدية المخصررومة ،واسررتخدام نماذج تسررعير الخيارات التي تعكس ظروف المصرردر المحددة .إن هذا التقييم يتطلب من
الشركة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعه ومعدالت الخصم والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة.
 - 2مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
إن عملية تحديد مخصررص الديون المشرركوك في تحصرريلها تتطلب تقديرات .إن مخصررص الديون المشرركوك في تحصرريلها يتم إثباته عندما
يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة سوف تكون غير قادرة على تحصيل ديونها .يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها.
إن معايير تحديد مبلغ المخصرررررص أو المبلغ المراد شرررررطبه يتضرررررمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة .إن قيد المخصرررررصررررات
وتخفيض الذمم المدينة تخضع لموافقة اإلدارة.
– 3تقييم العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة:
يتم إدراج العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعيه الممكن تحقيقها أيهما أقل يتم تقييم صافي القيمة البيعيع
الممكن تحقيقها للعقارات المكتملة بالرجوع الى العوامل و االسررعار السررائدة بالسرروق كما في تاريخ البيانات المالية  ،حيث يتم تحديدها
من قبل الشررررركة اسررررتنادا الى معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفس القطاع الجغرافي وذات فئة مماثلة يتم تقييم صررررافي القيمة البيعيه
الممكن نحقيقها للعقارات تحت االنشاء بالرجوع إلى االسعار السائدة بالسوق كما في تاريخ البيانات المالية للعقارات المكتملة مخصوما
منها التكاليف المتوقعه الستكمال االنشاء والمصاريف البيعيه ،إضافة الى العامل الزمني حتى تاريخ االنجاز .
 -4انخفاض قيمة الموجودات غير المالية:
إن االنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصرررل (أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة لالسرررترداد .والذي يمثل القيمة
العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناء على البيانات المتاحة
من معامالت البيع في معامالت تجارية بحتة من أصرررول مماثلة أو أسرررعار السررروقالمتاحة ناقصرررا التكاليف اإلضرررافية الالزمة السرررتبعاد
األصل .يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدية .تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات
المقبلة ،والتي ال تتضررمن أنشررطة إعادة الهيكلة يالتي لم تلتزم الشررركة بها بعد ،أو أي اسررتثمارات جوهرية والتي من شررأنها تعزيز أداء
األصررل (أو وحدة توليد النقد) في المسررتقبل .إن القيمة القابلة لالسررترداد هي أكثر العوامل حسرراسررية لمعدل الخصررم المسررتخدم من خالل
عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 - 3مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2013
2014
2,055,724
مدينو بيع عقارات(أ)
1,479,671
18,530
مدينون تجاريون
18,530
)(18,530
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)(18,530
2,055,724
1,479,671
مدينو بيع استثمارات متاحة للبيع (ب)
900,467
582,738
دفعات مقدمة لحساب استثمار (ج)
3,190,000
71,894
إيرادات مستحقة
3,109
موظفون مدينون
4,000
أخرى
4,520
2,717,465
5,574,658
أ -مدينو بيع عقارات:
يتمثل بند مدينو بيع عقارات في الرصرررررريد المسررررررتحق والمتبقي الناتج من بيع عقارات مملوكة على الشرررررريوع بقيمتها الدفترية البالغة
3,140,212دينار كويتي خالل السرررنة المالية المنتهية في  31ديسرررمبر  2013وذلك بعد خصرررم مبلغ  299,435دينار كويتي كأرباح
مؤجلة ،والتي تمثل الفرق بين ثمن العقارات وصرررافي القيمة الحالية للدفعات .قامت الشرررركة خالل السرررنة بإطفاء جزء من هذه االرباح
المؤجلة بمبلغ  209,000دينار كويتي ،وسوف يتم االعتراف بباقي االرباح المؤجلة والبالغة  90,435دينار كويتي ضمن بيان االرباح
أو الخسائر وذلك على اساس نسبي زمني.
يتم سداد مبلغ البيع على ثالثة اقساط كما هو مبين في الجدول التالي:
أرباح مؤجلة
القيمة الحالية
المبلغ المحصل
المبلغ
تاريخ الدفعه
)(785,053
785,053
 2اكتوبر 2013
)(785,053
785,053
 2أكتوبر 2014
90,435
1,479,671
1,570,106
 2أكتوبر 2015
90,435
1,479,671
)(1,570,106
3,140,212
تم استالم الدفعتين االولى والثانية بمبلغ  1,570,106دينار كويتي وذلك حتى تاريخ بيان المركز المالي.
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ب) مدينو بيع استثمارات متاحة للبيع:
يتمثل الرصيد في المبلغ المستحق عن بيع أسهم ملكية الستثمارات متاحة للبيع بإجمالي  900,467دينار كويتي حيث تم تحصيل كامل
المبلغ بتاريخ  20يناير .2015
ج) دفعات مقدمة لحساب استثمار:
يتمثل الرصيد كما في  31ديسمبر  2014بالجزء المدفوع مقابل حصة الشركة البالغة  % 15دينار كويتي ( 4,200,000دينار كويتي)،
في عقد شراكة مع أطراف أخرى والمؤرخ بتاريخ  22سبتمبر  2014لتأسيس بإسم " الشركة الكويتيه البريطانيه للفنادق السياحيه"
يكون الغرض منها تأسيس شركة في المملكة المتحدة لشراء قطعة أرض وبناء فتدق عليها ،حيث تستحق جميع الدفعات في موعد اقصاه
 31ديسمبر ( 2015إيضاح.)22
د) ال تتضمن الفئات االخرى من المدينين واالرصدة المدينة االخرى اية موجودات يوجد إنخفاض دائم في قيمتها .إن الحد االقصى للتعرض
لخطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة المدينين واالرصدة المدينة االخرى المشار إليها أعاله .ال
تحتفظ في الشركة بأي رهن كضمان.
 -4أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
إضافات (محول من دفعات مقدمة لحساب االستثمار -إيضاح )3
استبعادات
خسائر انخفاض في القيمة
الرصيد في نهاية السنة

2014

853,663
582,738
)(686,034
)(7,397
742,970

2013

1,112,322
)(197,419
)(61,240
853,663

خالل السررررنة المالية المنتهية في  31ديسررررمبر  ،2014قامت الشررررركة ببيع أراضرررري وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة في االمارات
العربية المتحدة بمبلغ 162,416دينار كويتي ،مما نتج عنه ربح بمبلغ  59,120دينار كويتي.
كما قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2014بإبرام عقد مبادلة لعقارات مملوكة على الشيوع ،حصلت بموجبها
الشررررررركة على عقارات بلغت قيمتها العادلة 576,795دينار كويتي ،وتم التنازل عن العقارات المحولة خالل السررررررنة بقيمتها العادلة
 582,738دينار كوبتي وتم اسررتالم مبلغ نقدي  17,478دينار كويتي ،مما نتج عنه ربح بمبلغ  11,535دينار كويتي ،والحقا لذلك تم بيع
تلك العقارات المملوكة على الشيوع لطرف ذي صلة بمبلغ  576,795دينار كويتي ،ولم ينتج عن ربح أو خسارة.
بلغت القيمة العادلة لالراضي والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة وفقا لمقيمين مستقلين  795,923دينار كويتي كما في  31ديسمبر
 870,008 – 2013( 2014دينار كويتي) فيما عدا اراضررررري بقيمة دفترية  37,389دينار كويتي تقع في المملكة االردنية الهاشرررررمية تم
تقييمها من قبل مقيم واحد وكذلك اراضررري بقيمة دفترية  31,150دينار كويتي تقع في الجمهورية العربية السرررورية لم يتم الحصرررول عل
تقييم لها نظرا لألحداث السياسية الراهنة وبالتالي تم تسجيلها بناءا" على اخر تقييم تم الحصول عليه بتاريخ  26ديسمبر .2012
يت ضمن بند ارا ضي وعقارات محتفظ بها بغرض الممتاجرة ارا ضي وعقارات بقيمة دفترية  135,571دينار كويتي (142,968-2013
دينار كويتي) تمثل ارا ضي وعقارات مسجلة بأسم أطراف ذات صلة وأشخاص ،ويوجد كتب تنازل تفيد بملكية الشركة لتلك االراضي
والعقارات.
ألغراض تقدير القيمة العادلة لألراضرررررري والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،قامت الشررررررركة باسررررررتخدام طريقة مبيعات السرررررروق
المقارنة ،مع االخذ في االعتبار طبيعة واسرررتخدام االراضررري والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة .تم قياس القيمة العادلة عن طريق
مستوى القياس الثاني.
قامت إدارة الشركة بتطبيق تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة في  23يوليو  2012بشأن إرشادات تقييم االراضي والعقارات المحتفظ
بها بغرض المتاجرة.
 -5االفصاحات المتعلقة باالطراف ذات الصلة
قامت الشركة بمعامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط االعتيادي كالمساهمين ،أفراد االدارة العليا ،وبعض االطراف ذات
الصررلة االخرى ،إن االسررعار وشررروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشررركة .إن االرصرردة والمعامالت
الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:
المجموع
أطررررراف ذات
صلة أخرى
2013
2014
بيان المركز المالي
مستحق من طرف ذي صلة
شركة مجموعة االمتياز لالستثمار – ش.م.ك.ع
230,786
707,228
707,228
•
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يتمثل رصيد شركة مجموعة االمتياز االستثمارية – ش.م.ك (عامة) كما في  31ديسمبر  2014بالمبلغ المستحق عن تخارج الشركة من
استثمار متاح للبيع بتاريخ  19نوفمبر  2014حيث تم سداد مبلغ  470,000دينار كويتي خالل السنة مع االلتزام بسداد باقي المبلغ بتاريخ
 31مارس .2015

بناءا" على اجتماع مجلس إدارة الشررررررركة بتاريخ  22سرررررربتمبر  2014واتفاقية تسرررررروية المديونية المبرمة مع شررررررركة مجموعة األمتياز
لالستثمار – ش.م.ك.ع" مساهم سابق" بتاريخ  23سبتمبر  214تم تسوية كامل رصيد المبلغ المستحق للشركة وسداده نقدا وذلك بعد منح
خصررم بمبلغ  115,000دينار كويتي من إجمالي المديونية المسررتحقة البالغة  306,471دينار كويتي كما في تاريخ اتفاقية التسررويه ،وقد تم
إدراج قيمة الخصم في بيان األرباح أو الخسائر للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2014
بيان األرباح أوالخسائر
ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
صافي خسائر استثمارات
ديون معدومة

أطرررررراف ذات
صلة أخرى
2014
11,535
11,535
()427,504
)(427,504
)(115,000

المجموع

)(115,000

مزايا اإلدارة العليا:
مزايا قصيرة األجل
مزايا نهاية الخدمة

2014
-

2013
2013
18,017
1,562
19,579

 - 6استثمارات متاحة للبيع
تمثل االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في أسهم ملكية غير مسعرة.
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
خسائر انخفاض في القيمة (إيضاح )13
الرصيد في نهاية السنة

2014
2,332,673
1,030,198
)(3,362,870
1

2013
2,132,908
394,515
)(194,750
2,332,673

إن القيم العادلة لألسهم غير المدرجة مبنيه على التدفقات النقدية المخصومة بأستخدام سعر الفائدة السائد بالسوق ومعدل المخاطر المتعلق
باالسهم غير المدرجة في أسواق مالية.
إن االستثمارات المتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية:
دينار كويتي
جنيه استرليني

2014
1
1

عقارات استثمارية

2013
1,486,251
846,422
2,332,673

-7
التكلفة:
في  31ديسمبر 2012
إضافات
في  31ديسمبر 2013
إستبعادات
في  31ديسمبر 2014

أراضي

مباني

المجموع

494,760
5,148
499,908
)(499,908
-

58,800
58,800
)(58,800
-

553,560
5,148
558,708
)(558,708
-

االستهالك المتراكم:
في  31ديسمبر 2012
المحمل على السنة
إنخفاض في القيمة
في  31ديسمبر 2013
المحمل على السنة
المتعلق باالستبعادات
في  31ديسمبر 2014

108,108
108,108
)(108,108
-

23,520
5,880
29,400
4,410
)(33,810
-

23,520
5,880
108,108
137,508
4,410
)(141,918
-

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2014
في  31ديسمبر 2013

391,800

29,400

421,200

خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2014قامت الشركة ببيع عقارات استثمارية في االمارات العربية المتحدة بمبلغ 469,674
دينار كويتي ،مما نتج عنها ربح بمبلغ  52,884دينار كويتي تم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر.
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 -8دائنون وأرصدة دائنة أخرى
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
إجازات موظفين مستحقة

2014
7,500
3,000
721
11,221

2013
3,000
2,965
5,965

إن أرصدة الدائنين التجاريين ال تحمل فوائد ،ويتم سداها خالل متوسط فترة  60يوما.
 -9مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2013

2014
الرصيد في بداية السنة
المحمل على السنة (إيضاح )15
المدفوع خالل السنة
مخصص لم يعد له ضرورة (إيضاح )14
الرصيد في نهاية السنة
 - 10رأس المال

9,715
1,600
)(6,857
)(4,149
309

7,897
1,818
9,715

حدد رأس المال الشركة الم صرح به والم صدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  10,000,000دينار كويتي موزع على  100,000,000سهم (2013
–  10,000,000دينار كويتي موزع على 100,000,000سرررهم) بقيمة اسرررمية  100فلس كويتي للسرررهم ،و جميع األسرررهم نقدية وعينيه (نقدي
بمبلغ  6,800,000دينار كويتي  ،عيني بمبلغ  3,200,000دينار كويتي).
 -11احتياطي إجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  10%من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة
الزكاة إلى االحتياطي اإلجباري ،ويجوز للشركة إيقاف هذا التحويل عندما يصل االحتياطي إلى  %50من رأس المال .إن هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األسرراسرري للشررركة .لم يتم التحويل لحسرراب االحتياطي اإلجباري لوجود
خسائر متراكمة.
 -12احتياطي اختياري
وفقا لمتطلبات النظام األساسي للشركة يتم تحويل  10%من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة ومكافأة
أعضررراء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري ،ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية العامة للمسررراهمين بناءا على اقتراح
مجلس اإلدارة .لم يتم التحويل لحساب االحتياطي االختياري لوجود خسائر متراكمة.
2013
صافي خسائر استثمارات
- 13
2014
57,925
توزيعات ارباح نقدية
100,796
6,904
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
)(557,235
)(194,750
خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )6
)(129,921
)(456,439
 -14إيرادات أخرى
2013
2014
2,815
إيرادات عوائد
2,506
مخصص مكافأة نهاية خدمة لم يعد له ضرورة (إيضاح )9
4,149
10,162
أخرى
306
12,977
6,961
 - 15مصاريف عمومية وإدارية
2013
تكاليف موظفين:
2014
21,831
رواتب وأجور
21,016
2,354
إجازات
1,785
1,818
مكافأة نهاية خدمة (إيضاح )9
1,600
26,003
24,401
15,980
أتعاب إدارة استثمارات
16,371
23,683
أتعاب مهنية
11,360
9,638
اشتراكات
14,314
8,400
إيجارات
6,900
9,445
أخرى
18,221
93,149
91,567

59

 - 16حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من ربح الشركة بعد خصم المحول إلى االحتياطي اإلجباري .لم يتم احتساب
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعدم وجود ربح تحتسب حصة المؤسسة على أساسه.
 - 17ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من ربح الشركة بعد خصم حصتها في أرباح الشركات الزميلة المدرجة في سوق
الكويت لألوراق المالية وكذلك توزيعات األرباح النقدية المسرررتلمة من الشرررركات المدرجة في سررروق الكويت لألوراق المالية ،وذلك طبقا
للقانون رقم  19لسررررنة  2000والقرار الوزاري رقم  24لسررررنة  2006والقواعد التنفيذية المنفذة له .لم يتم احتسرررراب ضررررريبة دعم العمالة
الوطنية لعدم وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على أساسه.
 - 18حصة الزكاة
يتم احتساب الزكاة بواقع  %1من ربح الشركة ،وذلك طبقا للقانون رقم  46لسنة  2006والقرار الوزاري رقم  58لسنة  2007والقواعد
التنفيذيه المنفذه له ..لم يتم احتساب حصة الزكاة لعدم وجود ربح مالي تحتسب حصة الزكاة على أساسه.
 - 19الجمعية العامة
أقترح مجلس إدارة الشرركة بتاريخ  29مارس  2015عدم توزيع ارباح نقدية وعدم توزيع أسرهم منحة أو مكأفأة إلعضراء مجلس االدارة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2014إن هذا االقتراح خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.
وافقت الجمعية العامة العادية لمسررراهمي الشرررركة المنعقدة بتاريخ  27ابريل  2014على عدم توزيع أرباح نقدية أو أسرررهم منحة أو مكافأة
ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2013
-20

خسارة السهم (فلس)
ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها ،إن المعلومات الضرورية إلحتساب خسارة السهم األساسيه بناءا على المتوسط المرجح
لعدد االسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
2013
2014
)(647,997
صافي خسارة السنة
)(314,959
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
خسارة السهم (فلس)

-21

100,000,000

100,000,000

)(3.15

)(6.48

المعلومات القطاعية
يتركز نشاط الشركة في قطاع المتاجرة باألراضي واالستثمار العقاري خارج دولة الكويت وداخل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض
الدول العربية األخرى.
دول مجلس التعاون الخليجي ودول
المجموع
دولة الكويت
عربية أخرى
2013
2013
2013
2014
2014
2014
49,736
24,661
25,075
مجموع اإليرادات
359,854
140,102
219,752
)(697,733
)(175,228
)(522,505) (663,006
مجموع الخسائر
)(674,813
)(11,807
)(647,997
)(150,567
)(497,430) (443,254
صافي خسارة السنة
)(314,959
128,295
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات

6,654,270
)(11,530
6,642,740

6,374,509
)(15,680
6,358,829

675,993
675,993

1,274,863
1,274,863

7,330,263
)(11,530
7,318,733

7,649,372
)(15,680
7,633,962

 -22االرتباطات الرأسمالية
إن االرتباطات الرأسمالية التي تم التعاقد عليها كما في تاريخ البيانات المالية ولم يتكبدها بعد كما يلي:
دفعات مقدمة لحساب استثمار (إيضاح )3

2014
1,010,000

2013
-

إدارة المخاطر المالية
تستخدم الشركة ضمن نشاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية مثل نقد في الصندوق ولدى البنوك ،مدينون ،استثمارات ،مستحق
من طرف ذي صررلة ودائنون ،ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشررار إليها أدناه .ال تسررتخدم الشررركة حاليا مشررتقات األدوات المالية
إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.
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مخاطر سعر الفائدة:
تتعرض االدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سرررررعر الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات الفائدة
المتغيرة .ال تتعرض الشركة حاليا لهذه المخاطر.
مخاطر االئتمان:
إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسررررررببا خسررررررارة مالية للطرف اآلخر .إن
الموجودات المالية التي قد تعرض الشرررركة لمخاطر االئتمان تتمثل اسررراسرررا في نقد في الصرررندوق ولدى البنوك والمدينيين .إن النقد مودع
لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة كما يتم إثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
إن الحد األعلى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان الناتج عن عدم سداد الطرف المقابل هو القيمة االسمية لنقد في الصندوق ولدى البنوك،
مدينين ومستحق من طرف ذي صلة.
مخاطر العمالت األجنبية:
إن مخاطر العمالت االجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسرررتقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسرررعار صررررف
العمالت االجنبية ،تتعرض الشررررررركة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة عن المعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي .ويمكن
للشرررركة تخفيض خطر تعرضرررها لتقلبات أسرررعار صررررف العمالت األجنبية من خالل اسرررتخدامها لمشرررتقات األدوات المالية .وتحرص
الشركة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مستوى معقول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشكل جوهري
مقابل الدينار الكويتي.
يظهر البيان التالي حسراسرية التغير المحتمل في سرعر صررف العملة بين الدينار الكويتي والدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي (ال يوجد
أثر على بيان االرباح أوالخسائر والدخل الشامل االخر):
األثر على
الزيادة ( /النقص)
بيان الدخل
مقابل الدينار الكويتي
2014
جنيه استرليني
159,500+
%5+
دوالر أمريكي
31,062+
%5+
2013
42,321+
%5+
درهم إماراتي
39,334+
%5+
دوالر أمريكي
مخاطر السيولة:
إن مخاطر السرررررريولة تنتج عن عدم مقدرة الشررررررركة على توفير األموال الالزمة لسررررررداد التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية .وإلدارة هذه
المخاطر تقوم الشرررركة بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشررركل دوري وتسرررتثمر في الودائع البنكية أو االسرررتثمارات االخرى القابلة للتسرررييل
السرررريع ،مع تخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعه للشرررركة من خالل االحتفاظ بإحتياطات نقدية مناسررربة وخطوط إئتمان بنكية سرررارية
ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.
جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية:
2014
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2013
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 1إلى  3شهور
10,500

 3إلى  12شهرا
721

المجموع
11,221

 1إلى  3شهور
-

 3إلى  12شهرا
5,965

المجموع
5,965

مخاطر أسعار أدوات الملكية:
إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر هبوط القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات الملكية وقيمة
األسررهم بشرركل منفرد .إن التعرض لمخاطر سررعر أدوات الملكية المصررنفة كاسررتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أوالخسررائر
واستثمارات متاحة للبيع ينشأ من المحفظة االستثمارية للشركة.
 -24قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن اسررتالمه من بيع االصررل أو الممكن دفعه لسررداد االلتزام من خالل عملية تجارية بحته بين أطراف السرروق كما
في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد األلتزام بإحدى الطرق التالية:
• من خالل السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.
• من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو األلتزام في حال عدم وحود سوق رئيسي.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو األفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية من خالل مستوى قياس متسلسل
استنادا الى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة الى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:
• المستوى األول :ويشمل أسعار السوق النشط المعلنه (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
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•
•

المستوى الثاني :ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة الى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر أو
غير مباشر
المستوى الثالث :ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة الى قياس القيمة العادلة غير متاح.
كما في  31ديسررمبر ،فإن القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية ،بإسررتثناء بعض الموجودات المالية المتاحه للبيع والمسررجلة
بالتكاليف كما هو مبين في إيضررررراح ( )6لقد قدرت إدارة الشرررررركة أن القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية تقارب قيمتها الدفترية
بشكل كبير نظرا لقصر فترة استحقاق هذه االدوات المالية.
لم تتم إي تحويالت مابين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة.
بالنسرربة للموجودات والمطلوبات التي يتم اإلعتراف بها في البيانات المالية على أسرراس دوري ،تحدد الش رركة ما إذا كانت هناك تحويالت
قد تمت لهم بين مسررتويات القياس المتسررلسررل وذلك عن طريق إعادة تقدير أسرراس التصررنيف (اسررتنادا الى أقل مسررتوى مدخالت جوهري
نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
-25إدارة مخاطر الموارد المالية
إن هدف الشررركة عند إدارة مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على االسررتمرار ،وذلك لتوفير عوائد لحاملي األسررهم ومنافـررررررررع
للمستخدمين الخارجيين ،وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض أعباء خدمة تلك الموارد المالية.
وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية يمكن للشرررركة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمسررراهمين ،تخفيض
رأس المال المدفوع ،إصدار أسهم جديدة ،بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون ،سداد قروض أو الحصول على قروض جديدة.
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البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
السادة المساهمين المحترمين
شركة أجوان الخليج العقارية
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت
تقرير البيانات المالية
لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة أجوان الخليج العقارية  -ش.م.ك( .مقفلة) "الشركة" والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في
 31ديسرررمبر  2013وبيانات األرباح أو الخسرررائر والدخل الشرررامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسرررنة المالية
المنتهية آنذاك وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلـررة وفقا لمتطلبات المعايير الدوليـررة للتقاريـررر المالية من مسؤولية اإلدارة .وتقوم اإلدارة
بتحديد نظام رقابة داخلي يتعلق بإعداد البيانات المالية بصورة عادلة بحيث ال تتضمن أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو
الخطأ.
مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسرررررؤوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات المالية بناءا على التدقيق الذي قمنا به .لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي
تتطلب االلتزام بأخالق المهنة وتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصرررول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ال تتضرررمن أخطاء
مادية.
تشررتمل إجراءات التدقيق الحصررول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضرراحات الواردة في البيانات المالية .يتم اختيار اإلجراءات اسررتنادا
إلى تقدير مدققي الحسررابات ،وتشررتمل على تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سررواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
ولتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدققي الحسررابات في االعتبار نظام الرقابة الداخلي إلعداد وعرض البيانات المالية بصررورة عادلة بغرض
تصرررميم إجراءات التدقيق المالئمة للظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي .ويتضرررمن التدقيق تقييم مدى
مالئمة السرررياسرررات المحاسررربية المسرررتخدمة ومعقولية التقديرات المحاسررربية المعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييم شرررامل لعرض البيانات
المالية.
باعتقادنا أن األدلة المؤيدة التي تم الحصول عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا يمكننا من إبداء رأينا حول البيانات المالية.
الرأي
برأينا ،إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،المركز المالي لشركـررررررة أجوان الخليج العقارية  -ش.م.ك.
(مقفلة) كما في  31ديسمبر  2013وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية آنذاك وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
برأينا كذلك ،إن البيانات المالية تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية وعقد
التأسيس والنظام األساسي للشركة ،وأننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا .وأن الشركة تمسك حسابات
منتظمة ،وأن الجرد أجري وفقا لألصرررول المرعية ،وأن المعلومات المحاسررربية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد
في دفاتر الشركة .وفي حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2013مخالفات ألحكام قانون
الشرركات رقم  25لسرنة  2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية أولعقد التأسريس أو للنظام األسراسري للشرركة على وجه يؤثر ماديا
في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها.
علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72
عضو في الشركة الدولية للمحاسبة
دولة الكويت
 13مارس 2014
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بيان المركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
الموجودات
موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
وديعة ألجل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
مستحق من طرف ذي صلة
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة:
استثمار في شركة زميلة
استثمارات متاحة للبيع
عقارات استثمارية
موجودات ثابتة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

إيضاح

3
4
5

6
7

2013
1,093,583
ـ
ـ
2,717,465
853,663
230,786
4,895,497
1
2,332,673
421,200
1
2,753,875
7,649,372

2012
89,913
50,000
102,000
4,077,097
1,112,322
230,786
5,662,118
1
2,132,908
530,040
1
2,662,950
8,325,068

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة:
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات
حقـوق الملكية:
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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8

5,965

9

9,715

7,897

15,680

43,379

10
11
12

10,000,000
538,004
98,008
()3,002,320
7,633,692
7,649,372

35,482

10,000,000
538,004
98,008
()2,354,323
8,281,689
8,325,068

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إيضاح
إيرادات إيجارات
إيرادات إدارة واستشارات
إيرادات أخرى
صافي (خسائر) أرباح استثمارات
خسائر بيع عقارات ألجل
ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك
(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
ضريبة دعم العمالة الوطنية
حصة الزكاة
صافي (خسارة) ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة
(خسارة) ربحية السهم (فلس)

13
14
3
4
7
15
17
18

20

2013

2012

24,661
6,000
12,977
()129,921
()299,435
6,098
()61,240
()108,108
()93,149
()5,880
()647,997
()647,997

22,067
6,000
53,836
745,302
16,982
()165,812
()123,076
()5,880
549,419
()13,719
()5,488
530,212

()647,997
()6.48

530,212
5.30

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )23تشكل جزءا من البيانات المالية
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

الرصيد في  31ديسمبر 2011
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2012
مجموع الدخل الشامل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2013
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رأس المال

احتياطي
إجباري

10,000,000
10,000,000
10,000,000

538,004
538,004
538,004

احتياطي
اختياري
98,008
98,008
98,008

خسائر
متراكمة
()2,884,535
530,212
()2,354,323
()647,997
()3,002,320

مجموع حقوق
الملكية
7,751,477
530,212
8,281,689
()647,997
7,633,692

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
2012
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة
تسويات:
إيرادات عوائد
صافي خسائر (أرباح) استثمارات
خسائر بيع عقارات ألجل
ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية
استهالك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
المدفوع ألراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
المحصل من بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات التشغيلية
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة
حصة الزكاة المدفوعة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

2012

()647,997

549,419

()2,815
129,921
299,435
()6,098
61,240
108,108
5,880
1,818
()50,508

()5,314
()745,302
()16,982
165,812
5,880
1,854
()44,633

1,060,197
ـ
203,517
()10,310
1,202,896
ـ
()5,488
()13,719
1,183,689

()4,016,604
()13,838
216,233
()25,527
()3,884,369
()2,509
()3,886,878

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
ودائع ألجل
المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
المدفوع لشراء استثمارات متاحة للبيع
المدفوع لعقارات استثمارية
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح نقدية
إيرادات عوائد مستلمة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة االستثمارية

50,000
108,904
()394,515
()5,148
57,925
2,815
()180,019

402,515
()451,907
3,722,950
18,852
5,314
3,697,724

صافي الزيادة (النقص) في نقد في الصندوق ولدى البنوك
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

1,003,670
89,913
1,093,583

()189,154
279,067
89,913
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 - 1التأسيس والنشاط
تأسست شركة أجوان الخليج العقارية بموجب عقد تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة موثق لدى وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق  -في دولة الكويت تحت رقم  /1922أ  /جلد  1بتاريخ  26مارس  ،2006والتعديالت الالحقة عليه ،والتي كان آخرها
بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم  396بتاريخ  10أكتوبر .2012
تم قيد الشركة في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت رقم  91789بتاريخ  9أبريل .2006
تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص رقم م.م 2006 /1299 /.الصادرة من وزارة التجارة والصناعة – إدارة الشركات
المساهمة – في دولة الكويت بتاريخ  12أبريل  2010وينتهي بتاريخ  11أبريل .2014
إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي:
• تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك
بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من االتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت
عليه هذه القوانين.
• تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في دولة الكويت وفي الخارج.
• إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه
الخدمة.
• القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية
والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
• تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها.
• إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.
• تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
• استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
• المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ()BOT
وإدارة المرافق العقارية بنظام (.)BOT
وتتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحة ،وال يجوز بأي حال من األحوال أن تفسر أي
من األغراض المقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد
أو أية صورة خاصة فيما يتعلق بتعامل الشركة بالتمويل والسندات واألوراق المالية.
ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة
الكويت أو في الخارج ولها بأن تنشئ أو تشارك أو تشتري في الهيئات أو تلحقها بها.
تم إصدار قانون الشركات في  26نوفمبر  2012بموجب المرسوم بقانون رقم  25لسنة "( 2012قانون الشركات") والذي بموجبه
تم إلغاء قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة  .1960الحقا ،وبموجب القانون رقم  97لسنة  ،2013تم تعديل بعض مواد
المرسوم بقانون رقم  25لسنة  .2012إن الالئحة التنفيذية الخاصة بالقانون المعدل الجديد تم إصدارها بتاريخ  29سبتمبر 2013
وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  6أكتوبر  .2013ووفقا للمادة رقم ( )3من الالئحة التنفيذية ،تم منح كافة الشركات مهلة
قدرها سنة واحدة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القانون الجديد.
بلغ عدد موظفي الشركة  2موظفين ( 2 - 2012موظفين).
إن العنوان البريدي المسجل للشركة هو :ص.ب ،22822 .الصفاة  ،13089دولة الكويت.
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  13مارس  .2014إن الجمعية العامة لمساهمي
الشركة لديها صالحية تعديل تلك البيانات المالية بعد إصدارها.
 - 2السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقا لمتطلبات القرار
الوزاري رقم  18لعام  ،1990وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:
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أ  -أسس اإلعداد:
يتم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي ويتم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل بيان األرباح أو الخسرررررررائر والمدرجة بالقيمة العادلة .تسرررررررتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في
مقابل السرررررلع والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبلغ المسرررررتلم عن بيع األصرررررل أو المدفوع لسرررررداد االلتزام في معاملة عادية بين
أطراف السرروق كما في تاريخ القياس .إن السررياسررات المحاسرربية المطبقة من قبل الشررركة مماثلة لتلك المطبقة في السررنة السررابقة
باستثناء التغيرات الناتجة عن تطبيق بعض التعديالت للمعايير الدولية للتقارير المالية كمـا في  1يناير  2013كما يلي:
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض بنود الدخل الشامل اآلخر
إن التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1يتطلب أن يتم تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر على فئتين:
أ  -بنود لن يتم تصنيفها ،الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر.
ب  -بنود ممكن أن يتم تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر عندما تنطبق بعض الشروط.
يسري هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو .2013
معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)16الموجودات الثابتة
إن التعديل على معيار المحاسرررربة الدولي رقم ( )16يوضررررح أن قطع الغيار ،والمعدات االحتياطية (أو غير العاملة) والمعدات الخدمية
يجب تصنيفها كموجودات ثابتة عندما تتطابق مع تعريف الموجودات الثابتة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )16وكمخزون عندما
تتطابق مع تعريف المخزون طبقا لمعيار المحاسررربة الدولي رقم ( .)2يسرررري هذا التعديل على الفترات السرررنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير .2013
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)7مقايلة الموجودات المالية مع المطلوبات المالية واإلفصاحات المتعلقة بها
إن التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )7يتطلب من الشرررررررركات اإلفصرررررررراح عن المعلومات المتعلقة بحقوق التقايل
والترتيبات المتعلقة بها لألدوات المالية التي تمت تحت اتفاقية ملزمة للطرفين أو أي اتفاقية أخرى مشرررررابهة .يسرررررري هذا التعديل على
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2013
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)13قياس القيمة العادلة
يشتمل هذا المعيار على:
أ -تعريف القيمة العادلة.
ب -وضع إطار مستقل لقياس القيمة العادلة في معيار واحد.

جـ  -متطلبات اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة.
يطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13عندما تتطلب أو تسمح المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى بقياس القيمة العادلة.
ال يقدم المعيار أية متطلبات جديدة لقياس الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة أو يغير ما تم قياسرررررررره بالقيمة العادلة في المعايير
الدولية للتقارير المالية أو يبين كيفية عرض التغيرات في القيمة العادلة.
تسري المتطلبات الجديدة على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2013
من المتوقع أن يكون لتطبيق هذه التعديالت والمعايير تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفتراضررررررررات في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .لقد تم اإلفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة في إيضاح (2ن).
المعيار والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير
إن المعيار والتفسرررريرات التالية قد تم إصرررردارها من مجلس معايير المحاسرررربة الدولية وهي غير جارية التأثير ،ولم يتم تطبيقها من قبل
الشركة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)32تقابل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
إن التعديالت على معيار المحاسررررررربة الدولي رقم ( )32يوضرررررررح تعريف "الحق القانوني الملزم للتقايل في الوقت الحالي" و "تزامن
التحقق والتسوية " .تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
يوضررررح المعيار ،والذي سرررريكون جاري التأثير على الفترات السررررنوية التي سررررتبدأ من أو بعد  1يناير  ,2015الكيفية التي يجب على
المنشررأة أن تصررنف وتقيس بها موجوداتها .ينص المعيار على أن تصررنف جميع الموجودات المالية ككل بناء على نموذج عمل المنشررأة
في إدارة الموجودات المالية وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .تقاس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة .إن هذه المتطلبات تحسن وتبسط طريقة تصنيف وقياس الموجودات المالية مقارنة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم  .39تطبق تلك المتطلبات طريقة ثابتة لتصرررررررنيف الموجودات المالية لتحل محل العديد من فئات الموجودات المالية الواردة في
معيار المحاسبة الدولي رقم  39التي لكل منها معيار تصنيف خاص بها .كما ينتج عن تلك المتطلبات طريقة موحدة لتحديد االنخفاض
في القيمة لتحل محل العديد من طرق تحديد االنخفاض في القيمة الواردة في معيار المحاسررررربة الدولي رقم  39الناتجة عن تصرررررنيفات
الفئات المختلفة.
من المتوقع أن ال يكون لتطبيق هذه التعديالت والمعايير تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.
ب  -األدوات المالية:
يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات .تتضمن الموجودات
والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي نقد في الصندوق ولدى البنوك ،استثمارات ،مدينون ،مستحق من طرف ذي صلة
ودائنون.
يتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون االتفاقية التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر التي
تتعلق باألداة المالية المصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إيراد .إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصنفة كحقوق
ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية .يتم إظهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم لتسديد الموجودات
والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
(ب )1/استثمارات:
تقوم الشركة بتصنيف استثماراتها في الفئات التالية :استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر ،واستثمارات
متاحة للبيع .إن هذه التصنيفات تعتمد على الغرض الذي تم شراء االستثمارات من أجله ويحدد من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي.
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
تتضمن هذه الفئة بندين فرعيين هما :استثمارات محتفظ بها لغرض التداول واستثمارات قد تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان
األرباح أو الخسائر عند االقتناء:
 يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به لغرض التداول إذا تم اقتناؤه أساسا لغرض بيعه في المدى القصير أو إذا كان جزءا من محفظةاستثمارات تدار معا ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق أرباح في المدى القصير أو كانت مشتقة لم يتم تصنيفها وفعالة كأداة تحوط.
 يصنف االستثمار من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي إذا كان التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير عدم التوافق في القياس أو التحققالذي سيظهر بخالف ذلك ،أو إذا كانت االستثمارات مدارة ويتم تقييم أدائها وعمل تقرير داخلي لها على أساس القيمة العادلة وفقا
إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية استثمارية.
 إن االستثمارات في هذه الفئة تصنف كموجودات متداولة في حالة االحتفاظ بها لغرض التداول أو من المتوقع تحققها خالل 12شهرا من نهاية بيان المركز المالي.
استثمارات متاحة للبيع
إن االستثمارات المتاحة للبيع ليست من مشتقات الموجودات المالية وهي إما تم تصنيفها في هذه الفئة أو أنها غير متضمنة في أي من
التصنيفات األخرى ويتم تصنيفها كموجودات غير متداولة ما لم يكن لدى اإلدارة نية استبعاد االستثمار خالل  12شهرا من نهاية فترة
التقرير.
يتم االعتراف بعمليات شراء وبيـع االستثمارات في تاريخ التسوية – هو التاريخ الذي تم فيه تسليم الموجودات إلى أو بواسطة الشركة
يتم تحقق االستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف العمليات لجميع الموجودات المالية التي ال تدرج بالقيمة العادلة من
خالل بيان األرباح أو الخسائر.
بعد التحقق المبدئي ،يتم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة
العادلة .إن القيم العادلة لالستثمارات المسعرة مبنية على أسعار آخر أمر شراء .يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات التي ال
تمارس نشاطها في سوق نشط (أو األوراق المالية غير المدرجة) عن طريق استخدام أسس التقييم .تتضمن أسس التقييم استخدام
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عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة ،واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة ،واستخدام
نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر المحددة.
يتـم إثبات أية أرباح وخسائر محققة وغير محققة خاصة باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر في بيان
األرباح أو الخسائر .ويتم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في
التغير التراكمي فـي القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر.
في حالة عدم توفر طريقة موثوق بها لقياس االستثمارات المتاحة للبيع ،يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة ،إذا
وجدت.
في حالة استبعاد أو انخفاض قيمة استثمار متاح للبيع ،فإنه يتم تحويل أية تغييرات سابقة في القيمة العادلة والتي سبق تسجيلها في بيان
الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر.
يتم إلغاء االعتراف باالسرررررررتثمار (كليا أو جزئيا) في أحد الحالتين :عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في اسرررررررتالم التدفقات النقدية من هذا
االستثمار أو عندما تحول الشركة حقها في استالم التدفقات النقدية من االستثمار وفي أي من:
أ  -إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية االستثمار من قبل الشركة.
ب  -عندما ال يتم تحويل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والعوائد لالستثمار ولكن تم تحويل السيطرة على االستثمار .عندما تحتفظ الشركة
بالسيطرة ،فيجب عليها إدراج االستثمار لحدود نسبة مشاركتها فيه.
في نهاية كل فترة تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو
مجموعة من الموجودات المالية .في حالة األوراق المالية المصرررنفة كاسرررتثمارات متاحة للبيع فإن أي انخفاض مؤثر أو مطول في
القيمة العادلة لال ستثمار بحيث يصبح اقل من تكلفة اال ستثمار يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة .في
حالة وجود أي دليل على حدوث انخفاض في قيمة االسررررتثمارات المتاحة للبيع فإن إجمالي الخسررررارة التراكمية – الفرق بين تكلفة
االقتناء والقيمة العادلة الحاليـررررررررة مخصوما منها أي خ سائر انخفاض في القيمة لهذه اال ستثمارات والتي سبق االعتراف بها في بيان
األرباح أو الخسررائر – تحول من بيان الدخل الشررامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسررائر .إن خسررائر االنخفاض في القيمة المعترف
بها في بيان األرباح أو الخسائر لالستثمارات المتاحة للبيع ال يتم عكسها من خالل بيان األرباح أو الخسائر.
(ب )3/مدينون:
يتم االعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باسرررررررتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقصررررررررا
مخصررص االنخفاض الدائم في القيمة .إن مخصررص االنخفاض الدائم في قيمة المدينين التجاريين يثبت عندما يكون هناك دليل
موضررروعي على أن الشرررركة غير قادرة على تحصررريل ديونها خالل المدة األصرررلية للمدينين .تكمن صرررعوبات المدينين المالية
الجوهرية في احتمالية أن المدين سيكون معرضا إلشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام أو عدم السداد ،وتدل
تلك المؤ شرات على أن أرصدة المدينين التجاريين قد انخفضت قيمتها بصفة دائمة .إن قيمة المخصص هي الفرق بين القيمة
الدفترية لألصررررل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسررررتقبلية المتوقعة مخصررررومة باسررررتخدام معدل الفائدة الفعلية األصررررلي .يتم
تخفيض القيمة الدفترية لألصررررل من خالل اسررررتخدام حسرررراب مخصررررص ،ويتم االعتراف بمبلغ الخسررررارة في بيان األرباح أو
الخسائر .في حال عدم تحصيل أرصدة المدينين التجاريين ،يتم إعدامها مقابل حساب المخصص المتعلق بالمدينين التجاريين،
إن السداد الالحق للمبلغ السابق إعدامه يدرج من خالل بيان األرباح أو الخسائر.
(ب )4/دائنون:
يتمثل رصرريد الدائنون في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين .الدائنون التجاريون هو االلتزام لسررداد بضررائع أو خدمات التي
تم شرررراءها ضرررمن النشررراط االعتيادي .يتم إدراج الدائنين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باسرررتخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .يتم تصررررنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السررررداد يسررررتحق خالل سررررنة أو أقل (أو ضررررمن الدورة
التشغيلية الطبيعية للنشاط اذا كان أطول) .وان لم يكن ،يتم التصنيف كمطلوبات غير متداولة.
جـ  -أراضي محتفظ بها بغرض المتاجرة:
تدرج أراضرررررري محتفظ بها بغرض المتاجرة بالتكلفة أو القيمة السرررررروقية أيهما أقل ،وتدرج أية فروق تنتج عن ذلك في بيان
األرباح أو الخسائر.
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د  -شركات زميلة:
إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للشركة تأثير جوهري ،وليس سيطرة ،على سياساتها المالية والتشغيلية.
تتضررمن البيانات المالية حصررة الشررركة من نتائج وموجودات ومطلوبات الشررركات الزميلة باسررتخدام طريقة حقوق الملكية
من تاريخ البداية الفعلية للتأثير الجوهري حتى الزوال الفعلي لهذا التأثير الجوهري ،فيما عدا االسرررررررتثمارات المصرررررررنفة
كاسررتثمارات محتفظ بها لغرض البيع حيث يتم المحاسرربة عنها تحت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 5الموجودات غير
المتداولة المتاحة للبيع والعمليات غير المسررتمرة" .وفقا لطريقة حقوق الملكية فإن االسررتثمار في الشررركات الزميلة يدرج في
بيان المركز المالي بالتكلفة المعدلة بأثر أي تغير الحق لتاريخ الشررررراء في حصررررة الشررررركة في صررررافي موجودات الشررررركة
الزميلة مخصوما منها أثر أي انخفاض للقيمة لكل استثمار على حدة.
تتوقف الشررركة عن تسررجيل الخسررائر إذا تجاوزت خسررائر الشررركة الزميلة حصررة الشررركة بها (متضررمنة أية حصررص طويلة
األجل تمثل جزء من اسرررتثمار الشرررركة في الشرررركة الزميلة) فيما عدا إذا كان على الشرررركة التزام تجاه الشرررركة الزميلة أو
قامت بالدفع نيابة عنها.
يتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في الشركات الزميلة في حدود
حصة الشركة من الشركات الزميلة.
إن أي زيادة في تكلفة االقتناء عن صررافي القيمة العادلة لحصررة الشررركة من الموجودات ،المطلوبات وااللتزامات المحتملة
المعترف بها للشررررركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء يتم االعتراف بها كشررررهرة .وتظهر الشررررهرة كجزء من القيمة
الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة .يتم مراجعة رصيد الشهرة بتاريخ بيان المركز المالي للتحقق من انخفاض القيمة،
إن وجدت .إن أي زيادة في صرررررافي القيمة العادلة لحصرررررة الشرررررركة من الموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
المعترف بها عن تكلفة االقتناء بعد إعادة التقييم يتم إدراجها مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة ،تقوم الشركة بقياس واالعتراف بأية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.
إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشررركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالسررتثمار المحتفظ به باإلضررافة
إلى المحصل من البيع ،يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد الشرررركة ما إذا كان من الضرررروري تحقيق خسرررارة قيمة إضرررافية السرررتثمارات الشرررركة في
شركاتها الزميلة .تحدد الشركة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة
قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها
للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتدرج هذا المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر.
هـ  -عقارات استثمارية:
إن العقارات االستثمارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض تأجيرها و/أو لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية وتدرج بالتكلفة والتي
تتضمن سعر الشراء وتكاليف العمليات المرتبطة به مخصوما منها االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض فـرررررري القيمة  .ال يتم
اسرررتهالك األراضررري المقامة عليها العقارات االسرررتثمارية .يتم احتسررراب االسرررتهالك بطريقة القسرررط الثابت على مدى األعمار
اإلنتاجية للمباني والمقدرة بعشر سنوات.
يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االسررتثمارية عندما تسررتبعد أو تسررحب نهائيا من االسررتخدام وال يوجد أية منافع اقتصررادية مسررتقبلية
متوقعة من االستبعاد .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعـاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستثماري في بيان األرباح أو
الخسائر.
يتم التحويل إلى العقار االستثماري فقط عندما يحدث تغير في االستخدام يدل عليه نهاية شغل المالك له ،أو بداية تأجيرها تشغيليا
لطرف آخر ،أو إتمام البناء أو التطوير .يتم التحويل من العقار االسررتثماري فقط عندما يحدث تغير في االسررتخدام يدل عليه بداية
شغل المالك له ،أو بداية تطويره بغرض بيعه.
و  -موجودات ثابتة:
تتضمن التكلفة المبدئية للموجودات الثابتة سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك الموجودات إلى موقع التشغيل
وجعلها جاهزة للت شغيل .يتم عادة إدراج المصاريف المتكبدة بعد ت شغيل الموجودات الثابتة ،مثل التصليحات والصيانة والتجديد
الكامل في بيان األرباح أو الخسرررررررائر في الفترة التي يتم تكبد هذه المصررررررراريف فيها .في الحاالت التي يظهر فيها بوضررررررروح أن
المصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام إحدى الموجودات الثابتة إلى
حد أعلى من معيار األداء المحدد أساسا ،فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية على الموجودات الثابتة.
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تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .عند بيـررررع أو إنهاء خدمة الموجودات،
يتم اسررررتبعاد تكلفتها واسررررتهالكها المتراكم من الحسررررابات ويدرج أي ربح أو خسررررارة ناتجة عن اسررررتبعادها في بيان األرباح أو
الخسائر.
ال يتم اسرتهالك األراضري .يتم احتسراب االسرتهالك بطريقة القسرط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الموجودات
الثابتة كما يلي:
معدل االستهالك
()%
الموجودات
15
أثاث وتركيبات
25
سيارات
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االسرررررررتهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة وفترة االسرررررررتهالك متفقتين مع المنفعة
االقتصادية المتوقعة من بنود الموجودات الثابتة.
ز  -انخفاض قيمة الموجودات:
في تاريخ كل بيان مركز مالي ،تقوم الشرررررررركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات للتأكد فيما إذا كان هناك دليل على
انخفاض في قيمة تلك الموجودات .إذا كان يوجد دليل على االنخفاض ،يجب تقدير القيمة القابلة لالسررررترداد للموجودات
الحتسرراب خسررائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .إذا لم يكن من الممكن احتسرراب القيمة القابلة لالسررترداد ألصررل منفرد،
يجب على الشركة تقدير القيمة القابلة لالسترداد من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن القيمة القابلة لالسرررررترداد هي القيمة العادلة ناقصرررررا تكاليف البيع أو القيمة المسرررررتخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة
المستخدمة لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب .يجب
أن يكون سعر الخصم سعر يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالسررترداد لألصررل المقدرة (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصررل ،فإنه يجب تخفيض
القيمة الدفترية (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يجب االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في
بيان األرباح أو الخسرررائر ،إال إذا كانت القيمة الدفترية الحالية لألصرررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسرررارة
انخفاض قيمة األصل كانخفاض إعادة تقييم.
عند عكس خسرررارة االنخفاض في القيمة ،تزداد القيمة الدفترية لألصرررل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة
لال سترداد .يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري لألصل (أو وحدة توليد النقد) ب سبب عكس خ سارة انخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري
الذي كان سرريحدد لو أنه لم يتم االعتراف بأية خسررارة من انخفاض قيمة األصررل خالل السررنوات السررابقة ،يجب االعتراف بعكس
خسررارة االنخفاض مباشرررة في بيان األرباح أو الخسررائر إال إذا كانت القيمة الدفترية الحالية لألصررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة
يجب معالجة عكس خسائر االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
ح  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم احتسررراب مخصرررص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع الخاص وعقود الموظفين .إن هذا
االلتزام غير الممول يمثل المبالغ المسررررتحقة لكل موظف ،فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ بيان المركز المالي ،والذي يقارب
القيمة الحالية لهذا االلتزام.
ط  -رأس المال:
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.
ي  -تحقق اإليراد:
يتضمن اإليراد القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة عن تقديم خدمات ضمن النشاط االعتيادي للشركة.
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون من الممكن قياسررها بصررورة موثوق بها ،وأنه من المرجح أن المنافع المسررتقبلية االقتصررادية سرروف
تتدفق للشررركة ،وأن بعض الخصررائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات الشررركة كما هو مذكور أدناه .إن مبالغ اإليرادات ال تعتبر
موثوق بها إال أن يتم حل جميع االلتزامات المرتبطة بها.
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تسررررررتند الشررررررركة في التقديرات على النتائج التاريخية ،بعد األخذ بعين االعتبار نوعية العمالء ونوعية العمليات ومتطلبات كل عقد
على حدة.
إيرادات النشاط
يتضرررمن اإليراد القيمة العادلة للمبالغ المسرررتلمة أو المدينة عن بيع أراضررري محتفظ بها بغرض المتاجرة أو تقديم خدمات ضرررمن
النشاط االعتيادي للشركة.
أرباح بيع االستثمارات
تقاس أرباح بيع االسررتثمارات بالفرق بين المتحصررل من البيع والقيمة الدفترية لالسررتثمار في تاريخ البيع ،ويتم إدراجها في تاريخ
البيع.
توزيعات األرباح
يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق الشركة في استالم تلك الدفعات.
اإليجارات
يتم تحقق إيرادات اإليجارات ،عند اكتسابها ،على أساس نسبي زمني.
ك  -العمالت األجنبية:
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت .ويتم إعادة تحويل
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار الكويتي وفقا ألسرررعار الصررررف السرررائدة
بذلك التاريخ .أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ تحديد قيمتها العادلة .إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تسرررويات البنود النقدية أو من إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح والخسرررائر للفترة .أما
فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاالسررتثمارات في األدوات المالية والمصررنفة كاسررتثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان األرباح والخسررائر فتدرج ضررمن أرباح أو خسررائر التغير في القيمة العادلة .إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية
كاالستثمارات في األدوات المالية والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع فتدرج ضمن "التغير التراكمي في القيمة العادلة" ضمن بيان
األرباح والخسائر والدخل الشامل األخر
ل  -األحداث المحتملة:
ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة ولكن يتم اإلفصراح عنها في البيانات المالية إال إذا كانت إمكانية حدوث تدفق صرادر للموارد
المجسدة للمنافع االقتصادية مستبعدة.
ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية بل يتم اإلفصررررراح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصرررررادية
محتمال.
م  -معلومات القطاع:
إن القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف .يتم اإلفصاح
عن القطاعات التشررغيلية علي أسرراس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشررغيلي الرئيسرري وهو الشررخص
المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات األستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
ن  -اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة:
تقوم الشررررركة ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضررررات التي تتعلق بأسررررباب مسررررتقبلية .إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضررررررات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات واإلفصرراح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصرراريف
خالل السنة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
أ  -اآلراء:
من خالل عملية تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية للشرررركة والمبينة في إيضررراح  ،2قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر
جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية:
 - 1تحقق اإليراد:
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يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصررررادية محتملة للشررررركة ،ويمكن قياس اإليرادات بصررررورة موثوق بها .إن
تحديد خصائص تحقق اإليرادات كما هو مذكور في معيار المحاسبة الدولي رقم  18يتطلب آراء هامة.
 - 2تصنيف األراضي:
عند اقتناء األراضي ،تصنف الشركة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناءا على أغراض اإلدارة في استخدام هذه
األراضي:
أ  -عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة:
عندما يكون غرض الشركة بيع األراضي خالل النشاط االعتيادي ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات محتفظ بها
بغرض المتاجرة.
ب  -عقارات استثمارية:
عندما يكون غرض الشررركة تأجير األراضرري أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها ،أو أن الهدف لم يتم تحديده بعد،
فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية.
 - 3مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
إن تحديد المبلغ القابل لالسترداد المستحق من العمالء والعوامل المحددة الحتساب انخفاض في قيمة المدينين تتضمن آراء
هامة.
 - 4تصنيف االستثمارات:
عند اقتناء االسرتثمار ،تقوم الشرركة بتصرنيف االسرتثمارات "بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسرائر " أو "متاحة
للبيع" .تتبع الشركة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف تلك االستثمارات.
تقوم الشركة بتصنيف االستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر " إذا تم اقتناءها مبدئيا بهدف تحقيق
الربح القصير األجل أو إذا تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر عند االقتناء ،حيث أنه من الممكن
تحديد قيمتها العادلة .يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كاستثمارات "متاحة للبيع".
 - 5انخفاض قيمة االستثمارات:
تعتبر إدارة الشررركة أن "االسررتثمارات المتاحة للبيع" قد تعرضررت النخفاض في قيمتها عند وجود انخفاض مؤثر أو مطول
للقيمة العادلة عن التكلفة .إن تحديد ما إذا كان االنخفاض مؤثر أو مطول قد يتطلب آراء هامة.
ب  -التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ بيان المركز
المالي والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السرررررنة المالية الالحقة
هي على الشكل التالي:
 - 1القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة:
تقوم الشركة باحتساب القيمة العادلة لالستثمارات التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق المالية غير المدرجة( عن
طريق اسررتخدام أسررس التقييم .تتضررمن أسررس التقييم اسررتخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،وذلك بالرجوع ألدوات مالية أخرى
مشررابهة أو باالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصررومة أو باسررتخدام نماذج تسررعير الخيارات التي تعكس ظروف المصرردر
المحددة .إن هذا التقييم يتطلب من الشركة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية والمخصومة والتي هي عرضة ألن تكون
غير مؤكدة.
 - 2مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتطلب تقديرات .إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم إثباته
عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة سوف تكون غير قادرة على تحصيل ديونها .يتم إعدام الديون الرديئة عندما
يتم تحديدها .إن تحديد مبلغ المخصررص والمبالغ المعدمة تتضررمن تحاليل سررنوية وتقييمات فنية وأحداث الحقة .إن المخصررصررات
وتخفيض الذمم المدينة تخضع لموافقة اإلدارة.
 - 3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية:
إن االنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصرررل (أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة لالسرررترداد والتي تمثل
القيمة العادلة ناقصررا تكاليف البيع أو القيمة المسررتخدمة ،أيهما أعلى .إن حسرراب القيمة العادلة ناقصررا تكاليف البيع يتم بناء على
75

البيانات المتاحة من معامالت البيع في معامالت تجارية بحتة من موجودات مماثلة أو أسررررعار السرررروق التي يمكن مالحظتها
ناقصا التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل.
يتم تقدير القيمة المسررتخدمة بناء على نموذج خصررم التدفقات النقدية .إن التدفقات النقدية ناشررئة من الموازنة للسررنوات الخمس
المقبلة وهي ال تشرمل أنشرطة إعادة هيكلة يجب أن تلتزم الشرركة بها أو اسرتثمارات مؤثرة في المسرتقبل والتي من شرأنها تعزز
أداء األصررل (أو وحدة توليد النقد) .إن القيمة القابلة لالسررترداد هي األكثر حسرراسررية لمعدل الخصررم المسررتخدم من خالل خصررم
التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 - 3مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2013
2,055,724
18,530
()18,530
2,055,724
582,738
71,894
3,109
4,000
2,717,465

مدينون بيع عقارات (أ)
مدينون تجاريون
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
دفعات مقدمة لحساب استثمار (ب)
إيرادات مستحقة
موظفون مدينون
أخرى

2012
ـ
18,530
()18,530
4,006,737
65,894
3,159
1,307
4,077,097

إن القيمة العادلة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى تقارب قيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر .2013
أ)

مدينون بيع عقارات:
يتمثل مدينو بيع عقارات فيما يلي:

2013
3,140,212
()785,053
()299,435
2,055,724

قيمة بيع عقارات مملوكة على الشيوع
المحصل خالل السنة
أرباح مؤجلة

2012
ـ
ـ
ـ
-

خالل السررنة المنتهية في  31ديسررمبر  2013قامة الشررركة ببيع عقارات مملوكة على الشرريوع ،التي كانت مسررجلة ضررمن دفعات مقدمة لشررراء اسررتثمارات
بقيمتها الدفترية البالغة  3,140,212دينار كويتي ،والتي سرروف يتم تحصرريلها على دفعات وبالتالي قامت الشررركة باحتسرراب صررافي القيمة الحالية للدفعات
وإثبات خسائر من بيع عقارات ألجل بمبلغ  299,435دينار كويتي والذي يمثل الفرق بين ثمن بيع العقارات وصافي القيمة الحالية للدفعات كما يلي:

تاريخ الدفعة
 2أكتوبر 2013
 2أكتوبر 2014
 2أكتوبر 2015

المبلغ
785,053
785,053
1,570,106
3,140,212

القيمة الحالية
785,053
723,218
1,332,506
2,840,777

خسائر من بيع
عقارات ألجل
()61,835
()237,600
()299,435

سوف يتم االعتراف باألرباح المؤجلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر وذلك على أساس نسبي وزمني.
ب) يتمثل رصيد دفعات مقدمة لحساب استثمار في المدفوع لشراء قسائم تجارية جاري العمل على نقل ملكيتها لصالح الشركة ( 3,722,950 -2012دينار
كويتي).
ت) ال تتضرررمن الفئات األخرى من المدينين واألرصررردة المدينة األخرى أية موجودات يوجد انخفاض دائم في قيمتها .إن الحد األقصرررى للتعرض لخطر االئتمان
في تاريخ التقرير هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة المدينين المشار إليها أعاله .ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.
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 - 4أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:
2013
1,112,322
ـ
()197,419
()61,240
853,663

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
خسائر انخفاض في القيمة
الرصيد في نهاية السنة

2012
1,463,547
13,838
()199,251
()165,812
1,112,322

بلغت القيمة العادلة ألراضررري وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وفقا لمقيمين مسرررتقلين  870,008دينار كويتي كما في  31ديسرررمبر
 1,168,477 – 2012(2013دينار كويتي) ،فيما عدا أراضرري بقيمة دفترية  31,150دينار كويتي تقع في الجمهورية العربية السررورية
لم يتم الحصول على تقييم لها نظرا لألحداث السياسية الراهنة وبالتالي تم تسجيلها بناءا على آخر تقييم تم الحصول عليه.
يتضرررررررمن بند أراضررررررري وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة أراضررررررري وعقارات بقيمة دفترية  142,968دينار كويتي (– 2012
 151,521دينار كويتي(تمثل أراضرري وعقارات مسررجلة باسررم اطراف ذات صررلة واشررخاص ،ويوجد كتب تنازل تفيد بملكية الشررركة لتلك
األراضي والعقارات.
ألغراض تقدير القيمة العادلة لألراضري والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،قامت الشرركة باسرتخدام طريقة مبيعات السروق المقارنة،
مع األخذ في االعتبار طبيعة واسرررررتخدام األراضررررري والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،تم قياس القيمة العادلة عن طريق مسرررررتوى
القياس الثاني.
 - 5اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
قامت الشرررررركة بمعامالت متنوعة مع أطراف ذات صرررررلة ضرررررمن النشررررراط االعتيادي كالمسررررراهمين ،أفراد اإلدارة العليا  ،وبعض
األطراف ذات الصرررلة األخرى .إن األسرررعار وشرررروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشرررركة .إن
األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:

بيان المركز المالي
مستحق من طرف ذي صلة:
طبيعة العالقة
شركة االمتياز لالستثمار – ش.م.ك.ع

مساهم رئيسي

2013
230,786

2012
230,786

بيان األرباح والخسائر
مزايا اإلدارة العليا:
مزايا قصيرة األجل
مزايا نهاية الخدمة

2013
18,017
1,562
19,579

2012
18,017
1,562
19,579

 - 6استثمارات متاحة للبيع
تمثل االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في أسهم ملكية غير مسعرة.
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:
2013
2012
2,132,908
4,677,501
الرصيد في بداية السنة
394,515
451,907
إضافات
ـ
()2,525,000
استبعادات
()194,750
()471,500
خسائر انخفاض في القيمة (إيضاح )14
2,332,673
2,132,908
الرصيد في نهاية السنة
لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة لالسرررررررتثمارات المتاحة للبيع نظرا لعدم توفر طريقة موثوق بها لتقدير القيمة العادلة لهذه
االستثمارات ،وبالتالي تم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر الهبوط في القيمة.
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إن االستثمارات المتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية:
دينار كويتي
جنيه إسترليني
دوالر أمريكي

2013

2012

1,486,251
846,422
ـ
2,332,673

1,681,001
ـ
451,907
2,132,908

 - 7عقارات استثمارية
أراضي
التكلفة:
في  31ديسمبر 2011
في  31ديسمبر 2012
إضافات
في  31ديسمبر 2013
االستهالك المتراكم:
في  31ديسمبر 2011
المحمل على السنة
في  31ديسمبر 2012
المحمل على السنة
انخفاض في القيمة
في  31ديسمبر 2013

-8

494,760
494,760
5,148
499,908
108,108
108,108

مباني
58,800
58,800
ـ
58,800

المجموع
553,560
553,560
5,148
558,708

17,640
5,880
23,520
5,880
29,400

17,640
5,880
23,520
5,880
108,108
137,508

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2013

391,800

29,400

421,200

في  31ديسمبر 2012

494,760

35,280

530,040

بلغت القيمة العادلة للعقارات االسرررتثمارية وفقا لتقييم لمقيمين مسرررتقلين  421,200دينار كويتي كما في  31ديسرررمبر 2013
( 538,200 - 2012دينار كويتي).
قامت إدارة الشركة بتطبيق قرار هيئة أسواق المال بتاريخ  23يوليو  2012بشأن ضوابط تحديد تقييم األصول العقارية.
ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االسرررررتثمارية ،قامت الشرررررركة باسرررررتخدام طريقة مبيعات السررررروق المقارنة ،مع األخذ في
االعتبار طبيعة واستخدام العقارات االستثمارية .تم قياس القيمة العادلة عن طريق مستوى القياس الثاني.
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2013

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
إجازات موظفين مستحقة
حصة الزكاة المستحقة
حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة

ـ
3,000
2,965
ـ
ـ
5,965

2012

2,431
10,500
3,344
5,488
13,719
35,482

ال توجد فروق مادية بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للدائنين واألرصدة الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر .2013
-9

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2013

الرصيد في بداية السنة
المحمل على السنة (إيضاح )15
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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7,897
1,818
ـ
9,715

2012

8,552
1,854
()2,509
7,897

 - 10رأس المال
حدد رأس المال المصرررررررح به والمصرررررردر والمدفوع بالكامل بمبلغ  10,000,000دينار كويتي موزع على 100,000,000
سررررهم ( 10,000,000 – 2012دينار كويتي موزع على  100,000,000سررررهم) بقيمة اسررررمية  100فلس للسررررهم ،و جميع
األسهم نقدية.
 - 11احتياطي إجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشررركات والنظام األسرراسرري للشررركة يتم تحويل  10%من ربح السررنة المتعلق بمسرراهمي الشررركة قبل حصررة
مؤ س سة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي اإلجباري،
ويجوز للشررركة إيقاف هذا التحويل عندما يصررل االحتياطي إلى  50%من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في
الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي للشركة .لم يتم التحويل لحساب االحتياطي اإلجباري لوجود خسائر متراكمة.
 - 12احتياطي اختياري
وفقا لمتطلبات النظام األساسي للشركة يتم تحويل  10%من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وضرررريبة دعم العمالة الوطنية وحصرررة الزكاة ومكافأة أعضررراء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري ،ويجوز إيقاف هذا
التحويل بقرار من الجمعية العامة للمسررراهمين بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة .لم يتم التحويل لحسررراب االحتياطي االختياري لوجود
خسائر متراكمة.
 - 13إيرادات أخرى
إيرادات عوائد
أرصدة دائنة ملغاة
أخرى

2013
2,815
10,162
12,977

2012
5,314
33,681
14,841
53,836

 - 14صافي (خسائر) أرباح استثمارات
توزيعات نقدية
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )6

2013
57,925
6,904
ـ
()194,750
()129,921

2012
18,852
ـ
1,197,950
()471,500
745,302

 - 15مصاريف عمومية وإدارية
2013
تكاليف موظفين:
رواتب وأجور
إجازات
مكافأة نهاية خدمة (إيضاح )9
أتعاب مهنية
اشتراكات
إيجارات
تأمين
دعاية وإعالن
مصاريف نقل ملكية
أخرى

21,831
2,354
1,818
26,003
39,663
9,638
8,400
1,193
846
ـ
7,406
93,149

2012
29,431
2,279
1,854
33,564
29,925
8,510
11,578
1,153
1,731
23,935
12,680
123,076

 - 16حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من ربح الشركة بعد خصم المحول إلى االحتياطي اإلجباري .لم يتم
احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعدم وجود ربح تحتسب حصة المؤسسة على أساسه.
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 - 17ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتسرراب ضررريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من ربح الشررركة .طبقا للقانون رقم  19لسررنة  2000والقرار الوزاري
رقم  24لسرررنة  2006والقواعد التنفيذية المنفذة له .لم يتم احتسررراب حصرررة ضرررريبة دعم العمالة الوطنية للسرررنة المنتهية في 31
ديسمبر  2013لعدم وجود ربح تحتسب حصة الضريبة على أساسه.
 - 18حصة الزكاة
يتم احتسرررراب حصررررة الزكاة بواقع  %1من ربح الشررررركة ،طبقا للقانون رقم  46لسررررنة  2006والقرار الوزاري رقم  58لسررررنة
 2007والقواعد التنفيذية المنفذه له .لم يتم احتساب حصة الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2013لعدم وجود ربح تحتسب
حصة الزكاة على أساسه.
 - 19الجمعية العامة
اقترح مجلس إدارة الشرررركة بتاريخ  13مارس  2014عدم توزيع أرباح نقدية وعدم توزيع أسرررهم منحة عن السرررنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2013إن هذا االقتراح خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ  9أبريل  2013على عدم توزيع أرباح نقدية وعدم توزيع أسهم
منحة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2012
( - 20خسارة) ربحية السهم (فلس)
ليس هناك أسرهم عادية مخففة متوقع إصردارها ،إن المعلومات الضررورية الحتسراب ربحية السرهم األسراسرية بناءا على المتوسرط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة هي كما يلي:
2013
()647,997
100,000,000
()6.48

صافي (خسارة) ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
(خسارة) ربح السهم (فلس)

2012
530,212
100,000,000
5.30

 - 21المعلومات القطاعية
يتركز نشاط الشركة في قطاع المتاجرة باألراضي واالستثمار العقاري خارج دولة الكويت وداخل دول مجلس التعاون الخليجي
وبعض الدول العربية األخرى.
دولة الكويت
2013
25,075
()522,505

مجموع اإليرادات
مجموع الخسائر
صافي (خسارة) ربح السنة
قبل ضريبة دعم العمالة
()497,430
الوطنية وحصة الزكاة
موجودات
مطلوبات
صافي الموجودات

6,374,509
15,680
6,358,829

2012
805,138
()103,746
701,392
6,682,706
43,379
6,639,327

دول مجلس التعاون الخليجي
2013
2012
39,049
24,661
()175,228
()191,022
()150,567
1,274,863
1,274,863

()151,973
1,642,362
1,642,362

المجموع
2013
49,736
()697,733
()647,997
7,649,372
15,680
7,633,692

2012
844,187
()294,768
549,419
8,325,068
43,379
8,281,689

 - 22إدارة المخاطر المالية
تستخدم الشركة ضمن نشاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية مثل نقد في الصندوق ولدى البنوك ،استثمارات ،مدينون،
مسررتحق من طرف ذي صررلة ودائنون ،ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشررار إليها أدناه .ال تسررتخدم الشررركة حاليا مشررتقات
األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.
مخاطر سعر الفائدة:
إن األدوات المالية تتعرض لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سرررررررعر الفائدة .إن أسرررررررعار الفائدة الفعلية
والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية مذكورة في اإليضاحات المتعلقة بها.
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مخاطر االئتمان:
إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسرببا خسرارة مالية للطرف اآلخر.
إن الموجودات المالية للشركة والتي تتعرض لمخاطر االئتمان تتمثل بشكل رئيسي في نقد في الصندوق ولدى البنوك والمدينين.
إن النقد مودع لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة كما يتم إثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها.
إن الحد األعلى لتعرض الشرررركة لمخاطر االئتمان الناتج عن عدم سرررداد الطرف المقابل هو القيمة االسرررمية لنقد في الصرررندوق
ولدى البنوك ،مدينين ومستحق من طرف ذي صلة.
مخاطر العمالت األجنبية:
تتعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة عن المعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي .ويمكن للشركة تخفيض
خطر تعرضها لتقلبات أ سعار صرف العمالت األجنبية من خالل ا ستخدامها لم شتقات األدوات المالية .وتحرص ال شركة على
إبقاء صرررافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مسرررتوى معقول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشررركل جوهري
مقابل الدينار الكويتي.
يظهر البيان التالي حسرراسررية التغير المحتمل في سررعر صرررف العملة بين الدينار الكويتي والدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي
(ال يوجد أثر على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر):
(النقص)
/
الزيادة
األثر على
مقابل الدينار الكويتي
بيان األرباح أو الخسائر
2013

جنيه إسترليني
درهم إماراتي

%5+
%5+

42,321+
39,334+

2012
درهم إماراتي
دوالر امريكي

%5+
%5+

51,840+
22,595+

مخاطر السيولة:
إن مخاطر السررريولة تنتج عن عدم مقدرة الشرررركة على توفير النقد الالزم لسرررداد التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية .وإلدارة هذه
المخاطر تقوم الشركة باالستثمار في االستثمارات القابلة للتسييل السريع.
جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية:
2013
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2012
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 1إلى  3شهور
ـ

 3إلى  12شهرا
5,965

المجموع
5,965

 1إلى  3شهور
10,500

 3إلى  12شهرا
24,982

المجموع
35,482

مخاطر أسعار أدوات الملكية:
إن مخاطر أسررررعار أدوات الملكية هي مخاطر هبوط القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مسررررتوى مؤشرررررات أدوات
الملكية وقيمة األسهم بشكل منفرد .إن التعرض لمخاطر سعر أدوات الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
األرباح أو الخسائر واستثمارات متاحة للبيع ينشأ من المحفظة االستثمارية للشركة.
القيمة العادلة لألدوات المالية:
يتم تعريف القيمة العادلة على أنها المبلغ الذي يمكن مقابله تبادل أداة مالية بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة
غير تلك المتعلقة بالبيع الجبري أو التصررفية .ويتم الحصررول على القيم العادلة من خالل أسررعار السرروق المعلنة وطرق التدفقات
النقدية المخصومة وطرق أخرى تعتبر مناسبة .كما في  31ديسمبر ،إن القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية ما
عدا أنه لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بشكل موثوق كما هو مبين في إيضاح (.)6
تقدير القيمة العادلة
قامت الشركة بقياس القيمة العادلة والذي يتطلب اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة عن طريق مستوى القياس المتسلسل التالي:
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 مسعرة (غير معدلة) في السوق النشط للموجودات والمطلوبات (المستوى األول). المدخالت غير المسرررعرة المتضرررمنة في المسرررتوى األول والتي تم معاينتها للموجودات والمطلوبات سرررواء بصرررورة مباشررررة(كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار) (المستوى الثاني).
 المدخالت للموجودات والمطلوبات والتي لم تعتمد على معاينتها من خالل السوق (مدخالت غير معاينة) (المستوى الثالث).إن البيان التالي يبين استثمارات الشركة مقاسه بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر :2013
استثمارات متاحة للبيع

المستوى الثاني
-

المستوى الثالث
2,332,673

المجموع
2,332,673

إن البيان التالي يبين استثمارات الشركة مقاسه بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر :2012
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر

استثمارات متاحة للبيع

المستوى الثاني
102,000
102,000

المستوى الثالث
2,132,908
2,132,908

المجموع
102,000
2,132,908
2,234,908

إن القيمة العادلة لألدوات المالية في السرروق النشررط مبنية على أسررعار السرروق في نهاية فترة التقرير .يكون السرروق نشررط إذا كانت
األسرررعار متاحة ومنتظمة من خالل التداول أو السرررمسرررار أو المجموعة الصرررناعية أو خدمات التسرررعير أو الجهات الرقابية ،وهذه
األسعار تمثل العمليات الحقيقية والمنتظمة في نفس معامالت السوق .إن أسعار السوق المستخدمة للموجودات المالية تعتمد على
آخر أمر شراء وهذه األدوات متضمنة في المستوى األول .إن األدوات المتضمنة في المستوى األول تتضمن استثمارات الملكية
التي تم تصنيفها للمتاجرة أو كمتاحة للبيع.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتداول في السررررروق النشرررررط (كالمشرررررتقات) يتم تقييمها باسرررررتخدام أسررررراليب تقييم .إن هذه
األ ساليب ت ستخدم معلومات ال سوق المعينة والمتاحة ويمكن االعتماد عليها كتقديرات خاصة بال شركة ،إذا كانت جميع المدخالت
المطلوبة لتحديد القيمة العادلة متاحة ،فإن هذه األدوات تدخل ضمن المستوى الثاني.
إذا كان هناك أحد المدخالت أو أكثر غير متاح يتم اعتبار األدوات المالية في المستوى الثالث.
إن أساليب التقييم التي تستخدم لتقييم األدوات المالية تتضمن:
 أسعار السوق ،أو األسعار المتداولة لمثل األدوات المالية. القيمة العادلة ألسرررعار الفائدة المتبادلة والتي يتم احتسرررابها من خالل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة اعتمادا على معدلالعائد.
 القيمة العادلة للتغيرات فـي العملة األجنبية والتـي يتـم احتسابها مـن خالل معدالت التغير في نهاية فترة التقرير. أساليب أخرى ،كتحليل التدفقات النقدية المخصومة ،والتي تستخدم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتبقية. - 23إدارة مخاطر رأس المال
إن هدف الشرررركة عند إدارة مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على االسرررتمرار ،وذلك لتوفير عوائد لحاملي األسرررهم
ومنافـع للمستخدمين الخارجيين ،وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض أعباء خدمة رأس المال.
وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية يمكن للشررررركة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمسرررراهمين،
تخفيض رأس المال المدفوع ،إصررردار أسرررهم جديدة ،بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون ،سرررداد قروض أو الحصرررول على
قروض جديدة.
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عوامل المخاطر الرئيسية
يتعين على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه قبل اتخاذ أي قرار استثماري؛ بما في ذلك عوامل المخاطر
التالية .وليس هناك ثمة تعهد أو ضمان بأن المخاطر المبينة أدناه نهائية و/أو شاملة .وينصح المستثمرون المحتملون بإجراء تقييم مستقل والتشاور مع
مستشاريهم المهنيين في دراسة عوامل المخاطر اإلضافية قبل اتخاذ أي قرار استثماري .كما أن المخاطر المبينة أدناه وكذلك المخاطر اإلضافية غير
المعروفة لشركة أجوان الخليج العقارية في الوقت الحالي ،أو التي ترى الشركة أنها غير جوهرية أو مؤثرة في الوقت الحالي ،قد تؤثر أيضا على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج العمليات .فقد تنخفض قيمة الشركة أو سعر تداول األسهم مقارنة بسعر الطرح نظرا ألي من عوامل المخاطر
هذه أو بسبب عوامل أخرى ،وقد يخسر المستثمرون جزءا من استثمارهم أو استثمارهم بالكامل .فاالستثمار في األسهم مناسب فقط للمستثمرين
القادرين على تقييم مخاطر ومزايا مثل ذلك االستثمار ،ومن لديهم موارد كافية لتحمل أي خسارة قد تنتج عن مثل ذلك االستثمار.
طبقا لمعطيات الخطة السنوية المعدة من قبل االدارة التنفيذية لشركة أجوان الخليج العقارية واإلفتراضات الواردة بها ،تتوقع شركة أجوان الخليج
العقارية دون أي تأكيد أو تعهد أو ضمان تحقيق أرباح وبمعدل ربحية للسهم على المدى القصير بنحو ( )3فلس للعام )11( ,2017فلس للعام ،2018
( )14فلس للعام  ،2019من إجمالى أسهم رأس المال البالغة  210مليون سهم مصدر ،إال أنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد بأى صورة كانت لتحقيق
تلك األرباح .كما أن الخطة السنوية المعدة من قبل االدارة التنفيذية للشركة تعتمد وبشكل اساسي على افتراضات مهمة والتي ،قد ال تتحقق بما يؤدى
إلى اختالف النتائج الفعلية للشركة جذريا عن توقعات االدارة التنفيذية.

 -1مخاطر متعلقة بالشركة
1-1

المخاطر التشغيلية

يعتبر اإلحتيال الداخلي ،اإلحتيال الخارجي ،الممارسات المتعلقة بالعمالء ،األضرار في موجودات الشركة ،توقف العمل والخلل في األنظمة من
صور المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في أثناء ممارستها ألنشطتها والتي من شأنها التأثير على أداء الشركة.

2-1

تغييرات القوانين الضريبية والجمركية في دولة الكويت أو غيرها من الدول التي تقوم فيها الشركة بعملياتها قد تؤثر
تأثيرا سلبا على صافي دخل الشركة.

قد تؤثر التغييرات في القوانين أو الممارسات الضريبية والجمركية ألي من الدول التي تقوم فيها شركة "اجوان" بأعمال تجارية هامة ،وكذلك
التغييرات في معدل الضريبة الفعلي أو الجمركي لشركة "اجوان" لسنة مالية نتيجة عوامل أخرى ،بما في ذلك التغييرات في تفسيرات مسؤولي
الضرائب المحليين لقانون الضرائب ،تأثيرا سلبيا على صافي ربح الشركة.
• األليات والخطوات التي تتخذها الشركة مستقبال لمواجهة تلك المخاطر وهي:
 تقوم الشركة بإتباع إجراءات تدقيق ومراجعة شاملة ودقيقة لجميع أعمالها وممارساتها من خالل مكاتب خارجية مستقلة ومتخصصة فيالتدقيق (الخارجي والداخلي) ومكتب (إدارة المخاطر) ومكتب (تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية) طبقا لتعليمات حوكمة الشركات،
وتتمتع تلك المكاتب بالنزاهة واالستقاللية ،وهي من ضمن قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال.
 تتبع الشركة أعلى معايير الدقة والشفافية في اإلفصاح عن كافة معلوماتها الجوهرية وذلك عن طريق موقع الشركة لدى بورصة الكويتوهيئة أسواق المال وموقع الشركة على االنترنت ،مع الرد على استفسارات السادة/المساهمين عن طريق وحدة تنظيم شئون المستثمرين
ومن خالل الجمعيات العامة.
 ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تطبق في األول من يناير من العام  2018أو  2019كحدأقصى ،وهي الضريبة التي تعد من قبل مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها في السوق على المدى القريب والتي ستثتثمر فيها الشركة عائدات
االكتتاب ،ومن المتوقع لدى إدارة الشركة أن تنعكس هذه الضريبة بالفائدة على أعمال الشركة المستقبلية ،حيث سترفد اإليرادات الضريبية
خزينة دول مجلس التعاون الخليجي بإيردات ستستخدم لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل (المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية
وغيرها) وبناء عليه سيزيد االنفاق الحكومي على الجوانب الحياتية العامة ،ومن المتوقع أن تستثنى بعض القطاعات من الضريبة المضافة
بسبب خصوصية القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه ( على سبيل المثال قطاع العقارات) ،أما تأثير الضريبة على قطاع
المطاعم سيكون محدود حيث أن نسبة الضريبة المتوقعة  %5تعتبر نسبة منخفضة مقارنة مع الضرائب المفروضة من معظم الدول
األخرى وباإلضافة الى إنعكاس هذه الضريبة سيكون على المستهلك النهائي الذي قد يبتعد عن اقتناء السلع الكمالية والترفيهية ،والذي ال
يعتبر قطاع المطاعم أحدها.
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 -2المخاطر المتعلقة بالصناعة واألسواق التي تعمل بها شركة "اجوان"
األسواق الناشئة
وتعد إيرادات صادرات البترول هي المحرك االقتصاد دولة الكويت و دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم فإنها عُرضة لتقلبات أسعار النفط .وفضال
عن ذلك ،ففي حين أدت سياسات الحكومة بشكل عام إلى تحسن في األداء االقتصادي ،إال أنه ال يمكن ضمان أن يستمر هذا المستوى من األداء.
وقد يتأثر األداء المالي للشركة تأثرا سلبيا بالتطورات السياسية واالقتصادية وما يتصل بها من تطورات في الكويت أو أي دولة أخرى تعمل بها .وأي
تغيرات هامة غير متوقعة في األحوال السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو أي أحوال أخرى في الدول التي تقوم فيها الشركة أو الشركات
المرتبطة بها أعمال قد تؤثر تأثيرا سلبيا مؤثرا على عمليات الشركة أو أحوالها المالية أو نتائج عملياتها ويمكن أن تؤثر سلبا على خطط الشركة
للتوسع واالستثمارواالنتشار اإلقليمي.
وتتعرض األسواق الناشئة أو النامية بشكل عام لمخاطر أكبر من األسواق األكثر تقدما ،حيث يحتمل وجود قدر أكبر من االستقرار والممارسات
الراسخة فيما يتعلق بإسلوب وبيئة عمل األنشطة التجارية .وعادة سوف تشمل هذه المخاطر ،إلى حد ما ،المخاطر السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
والتي قد يكون لجميعها أو أي منها تأثيرا سلبيا جوهريا على النشاط التجاري وعمليات الشركة .وقد تشمل األمثلة المحددة لمخاطر الدول التي قد
يكون لها تأثيرا سلبيا جوهريا على النشاط التجاري للشركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي ،ما يلي:
•
•
•
•

عدم استقرار البالد بشكل عام أو عدم االستقرار السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي.
أعمال الحرب أو اإلرهاب أو العصيان المدني.
التدخل الحكومي المحدد في العمليات التجارية – على سبيل المثال الحماية الجمركية أو دعم الشركات المتنافسة.
التغيير الهيكلي التنظيمي والضريبي والقانوني او الممارسات الخاصة بأي مما ذكر (الذي قد ينتج عنه صعوبات في الحصول على تصاريح
وموافقات على عمليات الشركة أو تجديد القائم منها).

• األليات والخطوات التي تتخذها الشركة مستقبال لمواجهة تلك المخاطر وهي:
 تعتبر دولة الكويت خاصة ومجلس التعاون الخليجي عامة ،وهي البيئة المفترضة إلستثمار الشركة لعوائد االكتتاب ،تتمتع بإستقرار سياسي،اجتماعي واقتصادي حيث تتوفر في هذه الدول ديمقراطية سياسية داخلية وتوازن في التعامل مع القضايا الخارجية ،باإلضافة الى الدعم
إجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خالل (دعم العمالة الوطنية) وتشجيع االستثمارات المحلية من خالل تشجيع ودعم الصناعات الوطنية ،وبناء
عليه تتوقع إدارة الشركة أن ال يكون لتلك المخاطر تأثير على أعمال الشركة المستقبلية.

 -3المخاطر المتعلقة بالطرح
 1-3الرقابة الفعالة من قبل المساهمين
 2-3قد تتعرض األسهم لتقلبات سعر السوق وقد ينخفض سعر السوق لألسهم بشكل غير متناسب مع سعر الطرح أو القيمة اإلسمية أو الدفترية
استجابة لتطورات سلبية ال تتعلق باألداء التشغيلي لشركة "اجوان".
قد ال يدل سعر الطرح أو يتناسب مع سعر التداول فى السوق وقد ال يعبر سعر التداول فى السوق عن القيمة اإلسمية أو الدفترية لألسهم .وقد يكون
السعر السوقي لألسهم متذبذب ويخضع لتقلبات واسعة نتيجة المضاربات أو غيرها من األسباب .وقد يتقلب السعر السوقي لألسهم نتيجة لمجموعة
من العوامل ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تلك العوامل المشار إليها في عوامل المخاطر هذه وكذلك التغييرات التي تتم من فترة ألخرى
في النتائج التشغيلية أو التغييرات في حركة األسهم أو تقديرات األرباح من قبل الشركة ،أو المشاركين في الصناعة أو المحللين الماليين .وقد يتأثر
السعر سلبا أيضا بالتطورات التي ال تتعلق باألداء التشغيلي للشركة مثل األداء التشغيلي وأداء سعر السهم الخاص بالشركات األخرى التي قد يعتبرها
المستثمرون مماثلة للشركة وتكهنات الصحافة أو مجتمع االستثمار على شركة "اجوان" ،وإجراءات المنافسين االستراتيجية ،مثل عمليات االستحواذ
وإعادة الهيكلة ،والتغيرات في ظروف السوق أو البيئة التنظيمية.
 3-3تأخر قرار تخصيص األسهم فيما يجاوز خمسة أيام عمل بعد غلق باب اإلكتتاب.
 4-3توزيع األرباح المستقبلية لشركة أجوان الخليج العقارية
يعتمد توزيع شركة "اجوان" لحصص األرباح النقدية أو األسهم المنحة على عدد من العوامل ،وتشمل النتائج التشغيلية المستقبلية واألرباح والموقف
المالي ومتطلبات رأس المال وخطة التوسع ،ومتطلبات االحتياطي القانوني ،واالحتياطيات القابلة للتوزيع ،والظروف االقتصادية العامة والعوامل
األخرى التي يعتبرها مجالس اإلدارات هامة من حين آلخر .وال يمكن أن تقدم شركة " اجوان " ضمانات على أنه سيكون هناك ظروفا مواتية تسمح
بتوزيع حصص األرباح على مساهميها .وفيما يتعلق بتوزيع األرباح المحتملة بالسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2016فسوف يتم توزيعها
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للمساهمين المسجلين فى سجل مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة إلقرار تلك التوزيعات والموافقة على بنود
جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2016والمتوقع أن يتم إنعقادها قبل إقرار تخصيص
األسهم المطروحة  ،ومن ثم فإن األرباح التى تخص األسهم المطروحة لإلكتتاب ستكون حقا وسوف يتسلمها المساهمين الحاليين قبل عملية الطرح
وليس المكتتبين المحتملين فى هذا الطرح ،هذا وال يمكن تقديم تأكيد توزيع أية أرباح أو توزيعات مستقبلية.
• األليات والخطوات التي تتخذها الشركة مستقبال لمواجهة هذه المخاطر وهي:
 تعمل إدارة الشركة ووكيل االكتتاب في عملية الطرح بالتوازي مع كل من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والمساهمين،حيث تحرص الشركة على الرد على استفسارات ومتطلبات الجهات الرقابية بأقصر وقت ممكن ،مع االمتثال لقانون هيئة اسواق المال رقم
 7لسنة  2010والئحته التنفيذية .وقانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة
أسواق المال الكويتية ،باإلضافة الى تشجيع المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين باالكتتاب في زيادة رأس المال من خالل اإلفصاح
والشفافية في عرض خطط وإستراتيجية الشركة إلستثمار اإليرادات المتوقعة من هذا الطرح.
-

كما تتوقع الشركة عدم تعرض سعر سهم الشركة لتقلبات حادة في الفترة المقبلة بعد إنتهاء عملية االكتتاب والبدء بإستثمار الشركة لعائدات
الطرح ،حيث إن تحقيق استراتيجية الشركة الجديدة بتنويع استثماراتها من خالل االستثمار في قطاع المطاعم سيحقق عائدات مقبولة
للمساهمين ،والذي من المتوقع إنه سوف يشجع المساهمين على المحافظة على ملكياتهم في أسهم الشركة.

 5-3معدل ربحية السهم على المدى القصير.
طبقا لمعطيات الخطة السنوية المعدة من قبل االدارة التنفيذية لشركة أجوان الخليج العقارية واإلفتراضات الواردة بها ،تتوقع شركة أجوان الخليج
العقارية دون أي تأكيد أو تعهد أو ضمان تحقيق معدل ربحية للسهم على المدى القصير بنحو ( )3فلس للعام )11( ,2017فلس للعام ،2018
( )14فلس للعام  ،2019من إجمالى أسهم رأس المال البالغة  210مليون سهم مصدر ،إال أنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد بأى صورة كانت لتحقيق
تلك األرباح .كما أن الخطة السنوية المعدة من قبل االدارة التنفيذية للشركة تعتمد وبشكل اساسي على افتراضات مهمة والتي ،قد ال تتحقق بما
يؤدى إلى اختالف النتائج الفعلية للشركة جذريا عن توقعات االدارة التنفيذية.

 6-3اإلصدار المحتمل ألسهم جديدة في المستقبل
ال تنوي شركة "اجوان" إصدار أسهم إضافية عقب الطرح مباشرة .وإذا قامت الشركة بإصدار أسهم في المستقبل ،ولم يطلب المساهم حقه في اإلكتتاب
بالنسبة والتناسب أو التنازل عن حق اإلكتتاب في األسهم اإلضافية الجديدة ،فسوف تنخفض النسبة المئوية المملوكة للمساهم في شركة " اجوان "
على الرغم من ثبات عدد األسهم المملوكة له (وبالتالي ،قد تنخفض قيمة االستثمار االقتصادي للمساهم).

 7-3العائد على راس المال عند تصفية الشركة
في حال تصفية الشركة ،فإن العائد على رأس المال سيكون مبلغ يعادل صافي ناتج التصفية مقسما على عدد األسهم دون تمييز بين أسهم الشركة
(بإفتراض عدم إصدار أسهم ممتازة مستقبال) فى توزيع عائد تصفية موجودات وأصول الشركة وبعد سداد كافة ديون وإلتزامات الشركة .ويكون لكل
سهم حصة ونصيب فى عائد التصفية بالنسبة والتناسب مع عدد األسهم المصدرة والقائمة حينئذ وقيمة المسدد منها فى رأسمال الشركة.

ال يقصد أن تمثل عوامل المخاطر أعاله تفسيرا كامال للمخاطر المتضمنة في هذا الطرح .ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة
ومراجعة نشرة الطرح كاملة بما في ذلك كافة المرفقات ويجب عليهم استشارة مستشاريهم المتخصصين قبل اتخاذ قرار االستثمار في
الشركة.
وفيما عدا ما ذكر أعاله ،يحق لحاملي األسهم تلقي قيمة التوزيعات المعلنة عن عدد األسهم المملوكة في تواريخ استحقاقها بعد الطرح .إال أنه ال يمكن
تقديم أي ضمان على أنه سوف يتم اإلعالن عن هذه التوزيعات ،حيث ستعتمد مدفوعاتها ومبالغها ،من بين أمور أخرى ،على أرباح الشركة ووضعها
المالي ومتطلباتها النقدية وغيرها من العوامل التي قد يراها مجلس اإلدارة والمساهمون ذات صلة من حين آلخر .وكما في تاريخ هذه النشرة ،ترى
الشركة أنه يمكن تمويل كافة خطط التوسع األخرى من خالل النقد الذي تحققه عمليات التشغيل ودون اإلعتماد بشكل رئيسي على القروض المصرفية.
تعتمد توزيعات شركة " اجوان "مستقبال لمساهميها على عدد من العوامل ،بما في ذلك الربحية ،السيولة النقدية ،بيئة االعمال ،توافر فرص توسعية
واستثمارية ،االحتياطيات القابلة للتوزيع ،وخطط النفقات الرأسمالية واالحتياجات النقدية األخرى .ليس هناك أي تعهد أو ضمان أو تأكيد بأن تقوم
شركة " اجوان " بتوزيعات لألسهم ،أو قيمة تلك التوزيعات مستقبال.
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ووفقا لقانون دولة الكويت ،فإن إقرار توزيع األرباح السنوية الخاصة بالسنة المالية السابقة ،يتم كل عام بناء على توصية مجلس إدارة الشركة
وعرضها على الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين إلقرارها أو البت فيها بأغلبية األسهم الحاضرة أو الممثلة فى اإلجتماع ،والذي سيتم عقده
خالل الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية السابقة للشركة ،وهي السنة الميالدية .ويتم حساب وتوزيع األرباح السنوية وفقا ألحكام النظام األساسي
للشركة وقانون الشركات في دولة الكويت.

ملخص االستثمارات

ملخص االستثمارات كما في

30سبتمبر2016

31ديسمبر 2015

استثمارات متاحه للبيع

 2,879,736د.ك

 2,879,736د.ك

استثمار في شركة محاصة

 4,200,000د.ك

 4,200,000د.ك

عقارات للمتاجره

 163,541د.ك

 163,541د.ك

المخاطر المحتملة المصاحبة لالستثمارات القائمة للشركة:
 مخاطر االستثمار في (شركة المحاصة وعقارات للمتاجرة):تمثل استثمارات الشركة في تلك األصول ما نسبته  %60من اجمالي األصول ،ونظرا لوقوع تلك االستثمارات خارج دولة الكويت،
فقد تتعرض هذه االستثمارات لبعض المخاطر وهي:
 -1مخاطر فروق العملة ،الناتج عن التغير في أسعار العمالت العالمية بسبب التغير في سياسة العرض والطلب على تلك العمالت.

 -2مخاطر انخفاض قيمة االستثمارات نتيجة لتغيرات في البلدان التي تقع فيها تلك االستثمارات ،ومثالنا على ذلك التغيرات في البيئة
(السوقية ،االقتصادية ،السياسة ،القانونية) لتلك البلدان.
-

مخاطر االستثمارات المتاحة للبيع:

تمثل استثمارات الشركة في األصول المالية المتاحة للبيع ما نسبته  %40من اجمالي األصول ،تتضمن االستثمارات في أوراق مالية
غير مسعرة ،والمخاطر المصاحبة لتلك االستثمارات هي عدم القدرة على توقع التدفقات النقدية المستقبلية كما أن تقييم تلك االستثمارات
مبني على أساس تقييمات خارجية مستقلة وليس على أساس أسعار معلنة في أسواق نشطة ،مما قد يؤدي الى وجود شكوك جوهرية
حول قياس قيمة تلك االستثمارات.

• األليات والخطوات التي تتخذها الشركة مستقبال لمواجهة تلك المخاطر وهي:
االستثمار في شركة المحاصة:
 قامت الشركة بالدخول في اتفاقية محاصة مع أطراف أخرى لتأسيس شركة ذات أغراض خاصة مقرها في المملكة المتحدة تحت اسم"الشركةالكويتية البريطانية للفنادق السياحية – المملكة المتحدة" ان الغرض من شركة المحاصة هو انشاء وبناء فندق خمس نجوم باإلضافة إلى مطاعم
فاخرة وقاعتين لإلجتماعات.
 وطبقا لتقديرات الشركة فإن العائد المتوقع من بناء فندق في المملكة المتحدة سيكون مجزي خالل الفترة القادمة ،وخاصة ان المملكة المتحدةتتمتع بإستقرار سياسي وإقتصادي باإلضافة الى إعتبارها منطقة جذب سياحي بالنسبة لمواطني مجلس التعاون الخليجي و أهميتها االقتصادية
والسياسية بالنسبة للدول المحيطة بها ،و من المتوقع أن تزيد اإليرادات التشغيلية عن الفروق الناتجة عن مخاطر فروق العملة أو عن مخاطر
انخفاض قيمة االستثمار (إن وجد)
االستثمارات المتاحة للبيع:
 تحرص الشركة على تنويع استثماراتها في األوراق المالية غير المسعرة وذلك لتقليل نسبة المخاطر المحتملة لتلك االستثمارات ،كما تتعاقدالشركة مع شركة متخصصة وذات خبرة في مجال إدارة األصول ،والتي تقوم بدورها بحفظ األوراق المالية وإدارتها وتقييمها بشكل دوري
مما يساهم في تقليل نسبة المخاطر الناتجة عن قياس قيمة تلك االستثمارات.
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بيان عن األسهم التي قامت الشركة بإصدارها في السابق:

2002
2003
2005

عدد األسهم المصدرة
سهم
 500,000سهم
 1,000,000سهم
 10,000,000سهم

رأس المال المدفوع
دينار كويتي
50,000
100,000
1,000,000

حركة رأس المال
الزيادة/النقص (د.ك)
ـ
50,000
900,000

2006

 40,000,000سهم

4,000,000

3,000,000

2007
2008
2009

 44,400,000سهم
 62,160,000سهم
 100,000,000سهم

4,440,000
6,216,000
10,000,000

440,000
1,776,000
3,784,000

2016

 73,380,940سهم

7,338,094

()2,661,906

السنة

البيان
تأسيس الشركة
زيادة رأس المال – نقدية
زيادة رأس المال – نقدية
زيادة رأس المال
%20نقدي بقيمة  800,000د.ك
%80عيني بقيمة 3,200,000د.ك
زيادة رأس المال – منحة ()11%
زيادة رأس المال – منحة ()40%
زيادة رأس المال – نقدية
إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة
 538,004د.ك من االحتياطي القانوني
 98,008د.ك من االحتياطي االختياري
 2,661,906د.ك من رأس المال

لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح نقدية أو أسهم منحة خالل الخمس سنوات السابقة على تقديم تقديم طلب اعتماد تلك النشرة
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النظام األساسي
االسم :شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك.ع
الشكل القانوني :شركة مساهمة عامة
ان األغراض الرئيسية للشركة كما يلي:
 تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك بما ال يخالفاألحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اإلتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
 تملك وبيع وشراء األسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج. إعداد الدراسات وتقديم اإلستشارات في المجاالت العقارية بكافة انواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية والميكانيكيةوالكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
 إدارة وتشغيل واستثمار وتملك وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي الموتيالت وبيوت الضيافة واإلستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارضوالمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحالت وذلك على مختلف
الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.
 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة. تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ( )BOTوإدارةالمرافق العقارية بنظام (.)BOT
ويكون للشركه مباشره االعمال السابق ذكرها في دوله الكويت وفي الخارج بصفه اصليه او بالوكاله.
ويكون للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في
الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

تاريخ التأسيس:
انعقدت الجمعيه العموميه لتأسيس الشركه كشركة ذات مسئولية محدودة في مقر وزاره التجاره والصناعه بتاريخ  9نوفمبر  2002وتحول الكيان
القانوني لشركة أجوان الخليج العقارية إلى شركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ  26مارس  .2006وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت لألوراق
المالية بتاريخ  4يونيو .2008
رقم السجل التجاري91789 :
الترخيص التجاري :صادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ  2014/06/03وينتهي بتاريخ .2018/06/02
المقر الرئيسي :الكويت  -القبلة – قطعة -14شارع أبو بكر الصديق – برج الخليج – الدور الثالث.
مدة الشركة :غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بها في الجريدة الرسمية.

وصف عن المعامالت مع األطرف ذات الصلة
األطراف ذات الصلة الذين يمثلون المساهمين الرئيسيين والشركاء والمدراء وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة األم والكيانات التي يتم التحكم بها
بشكل مشترك أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف .تم قبول سياسات التسعير وشروط هذه الصفقات من قبل إدارة الشركة األم.
• ليس هناك عقود بين أعضاء مجلس اإلدارة والمصدر أو أي شركات تابعة له.
• باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك عقود يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر مصلحة خاصة فيها و/أو قد تكون سارية خالل فترة
نشر نشرة اإلكتتاب.
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معلومات أخرى
العقود الرئيسية
قامت الشركة بتاريخ  22سبتمبر  2014بالدخول في اتفاقية محاصة تعاقدية مع أطراف أخرى لتأسيس شركة ذات أغراض خاصة
مقرها في المملكة المتحدة تحت اسم "الشركة الكويتية البريطانية للفنادق السياحية – المملكة المتحدة" .ان الغرض من الشركة
المحاصة هو شراء قطعة أرض في منطقة دارتفورد بمساحة  6اآلف متر مربع ،وتشييد عليها فندق.
 تتضمن األطراف األساسية في شركة المحاصة كل من شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع والشركة الكويتية األوروبيةالقابضة – ش.م.ك (مقفلة) وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات واستشارات فنية واقتصادية وأطراف أخرى .إن رأس مال شركة
المحاصة تلك هو  28مليون د.ك كما تم االتفاق على حصة كل طرف في رأس المال على النحو التالي:

ديناركويتي
 16.8مليون
 4.2مليون
 7مليون

نسبة التملك

 الشركة الكويتية األوروبية القابضة – ش.م.ك (مقفلة)%15
 شركة أجوان الخليج العقارية – ش.م.ك.ع%25
 أطراف أخرىوال يوجد لدى الشركة إعتماد على أي عمالء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو
تراخيص أو عقود خاصة ،تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاطه.
%60

عقود االستشارات
فيما عدا عقود االستشارات المعتادة مثل التعاقدات مع المستشارون القانونيون والتسويقيين ،وعقود إدارة المحافظ لم تبرم شركة أجوان الخليج
العقارية أية عقود استشارية أخرى ذات قيمة جوهرية.

المفوضين بالتوقيع
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه السلطة إال ما نص
عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة .ويجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض بناء
على مصلحة الشركة .كما يملك الرئيس التنفيذي حق التوقيع عن الشركة وفقا للصالحيات المحددة له من مجلس اإلدارة.
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي بحسب الصالحيات المحددة لهم من مجلس اإلدارة ،أو أي
عضو آخر فوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض.

اإلكتتاب والتخصيص
بالنيابة عن مساهمي الشركة ،تدعو شركة أجوان الخليج العقارية ش.م.ك (عامة) المستثمرين المحتملين بالمشاركة في الطرح .يجوز
لشركة أجوان الخليج العقارية وبناء على سلطتها المنفردة ،تخصيص مبلغ أقل من مبلغ اإلكتتاب المطلوب (أو أن ترفض اإلكتتاب بشكل
كامل) وإعادة مبالغ اإلكتتاب الفائضة دون إبداء أسباب ودون أي مسئولية من أي نوع كانت وسوف يتم رد هذه األموال إلى الحساب
البنكي للمكتتب المشار إليه في نموذج اإلكتتاب خالل سبعة أيام عمل من تاريخ التخصيص النهائي.
يكون للمساهمين حق األولوية في اإلكتتاب في األسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
إخطارهم بذلك.
ألصحاب حق األولوية في اإلكتتاب أن يتنازلوا عن هذا الحق خالل مدة اإلكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم ،بمقابل أو بغير مقابل،
ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم اإلكتتاب فيها .ويكون للمتنازل إليهم اإلكتتاب في تلك األسهم أو التنازل
عما آل إليهم من حقوق أولوية حتى قبل قفل باب اإلكتتاب بخمسة أيام على األقل.
يـتم التنـازل عـن حقـوق األولويـة بحضـور المتنـازل والمتنـازل إليـه أو مـن ينوب عنهما أمام وكالة المقا صة وإثبات التنازل على
النمـوذج الـذي تعـده الوزارة لهذا الغرض ،وتصدر الوكالة شهادة للمتنازل إليه تفيد أحقيته في اإلكتتاب في األسهم المتنـازل عنها مبينا
بها إسم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم األولوية التي يحق للمتنازل إليه اإلكتتاب فيها.
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يتم اعتبار كل طلب إكتتاب على انه ساري عندما يتم قبوله من قبل شركة أجوان الخليج العقارية .أخذا في االعتبار ما تقدم ،ي ٌشكل تقديم
طلب اإلكتتاب التزاما غير قابل للتراجع فيه من قبل المستثمر بشراء و/أو اإلكتتاب على عدد األسهم المذكورة في طلب اإلكتتاب بشرط
أن يتم دفع مبلغ اإلكتتاب بشكل كامل.
وسيتم تسجيل األسهم في سجل المساهمين الخاص بالشركة الذي يتم االحتفاظ به من قبل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك بمجرد أن
يصبح ذلك متاحا بإسم المساهمين الذين تم قبول إكتتاباتهم والتي تم استالم سعر الشراء و/أو اإلكتتاب العام بتلك اإلكتتابات بمبالغ صافيه.
وسيتم توزيع شهادات إفادة بعدد األسهم على مالكيها المستحقين لها عن طريق الشركة أو بالنيابة عنها حينما تصبح الشهادات متاحة.
مدة اإلكتتاب

تستمر مدة اإلكتتاب  15يوم عمل "خمسة عشر يوما" تبدأ من بداية ساعات العمل الرسمية
المحددة الستقبال المكتتبين في مقر مدير اإلكتتاب إعتبارا من يوم [●] ،ويغلق اإلكتتاب بتاريخ
[●] مع نهاية ساعات العمل الرسمية المحددة الستقبال المكتتبين .ويجوز لمدير اإلكتتاب إغالق
باب اإلكتتاب قبل هذا الموعد في حال تغطية اإلكتتاب بالكامل .وإذا لم يتم تغطية اإلكتتاب
بالكامل ،يجوز لمدير اإلكتتاب تمديد هذه المدة لمدد مماثلة أو أقل ،على إنه يجب إتمام عملية
إصدار أو طرح األوراق المالية واالكتتاب فيها وتخصيصها خالل مدة التتجاوز ستة أشهر
من تاريخ صدور قرارهيئة أسواق المال بالموافقة على اإلصدار أو الطرح ،ويجوزللهيئة أن
تمدد هذه المدة لمدد أخرى إذا رأت أسبابا مقبولة لذلك.
ويقصد بمصطلح "يوم عمل" فى هذا الصدد أي يوم بخالف أيام الجمعة والسبت ال يكون يوم
عطلة رسمية وتفتح فيه البنوك لممارسة أعمالها المصرفية المعتادة في الكويت.

الحد األدنى لإلكتتاب

 يكون للمساهمين حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة بنسبة ما يملكه من أسهم،وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.
 الحد األدنى لإلكتتاب للمساهمين الجدد هو  1,000سهما أو بقيمة  100دينار كويتيللمكتتب الواحد.
جميع األفراد والكيانات ،بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق ،باستثناء من
يحظر عليهم تملك األسهم ،الذين يقبلون شروط إلكتتاب المنصوص عليها في طلب اإلكتتاب
وكذلك في نشرة اإلكتتاب الماثلة.
يتم اإلكتتاب عن طريق تقديم طلبات اإلكتتاب من جانب المستثمرين وفقا لنموذج طلب اإلكتتاب
المحدد الذي يشمل شروط وأحكام اإلكتتاب ،والذي يوفره مدير اإلكتتاب أو أى من وكالء
إكتتاب ،ويجب أن تمأل هذه الطلبات كاملة وأن تكتب بوضوح وأن توقع حسب األصول من
قبل مقدم الطلب مع كامل قيمة اإلكتتاب مرفقا بها ما يفيد سداد قيمة اإلكتتاب وكافة المستندات
المطلوبة لإلكتتاب.
ويجب تقديم طلبات اإلكتتاب الخاصة للمستثمرين األفراد خالل مدة اإلكتتاب مصحوبة بالبطاقة
المدنية األصلية سارية وصورة عنها.
أما طلبات اإلكتتاب الخاصة بالشركات أو الكيانات فيجب أن تقدم خالل مدة اإلكتتاب وأن
تكون موقعة حسب األصول من قبل الممثل القانوني للشركة أو الكيان ومختومة بختم الشركة
أو الكيان .كما يجب على الشركات و/أو الكيانات المستثمرة أن تقدم أيضا نسخة من وثيقة
إثبات تفويض الممثل القانونى لتوقيع طلب اإلكتتاب ،باإلضافة إلى شهادة أو مستخرج من
التسجيل التجاري حديثة وسارية المفعول ،ونسخة من الترخيص التجارى ساري المفعول،
ونسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة المستثمرة (بما في ذلك كافة تعديالته) ،على
أن تكون معتمدة من الممثل القانوني للشركة أو الكيان بأنها نسخ صحيحة وكاملة وطبق األصل
وحديثة وأنها سارية المفعول.

المكتتبين

نماذج طلب اإلكتتاب
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سداد قيمة اإلكتتاب

تخصيص األسهم

رد أموال اإلكتتاب

شروط أخرى لإلكتتاب

تدفع قيمة اإلكتتاب بشيك أو تحويل بنكي ،وال تقبل المبالغ النقدية .ويجب استالم قيمة اإلكتتاب
كاملة ودون أي استقطاع في الحساب البنكي لمدير اإلكتتاب المخصص لهذا اإلكتتاب العام في
األسهم .ويجب استالم قيمة اإلكتتاب في حساب اإلكتتاب المبين بالتفصيل في طلب اإلكتتاب
قبل إقفال مدة اإلكتتاب .وسيقوم مدير اإلكتتاب برفض أي نموذج إكتتاب يستلمه مدير اإلكتتاب
دون استالم قيمة اإلكتتاب كاملة دون أي استقطاع في حساب اإلكتتاب.
تخصص األسهم للمكتتبين خالل مدة أقصاها خمسة ايام عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب.
ويحتفظ كل من مدير اإلكتتاب والشركة بالحق في رفض أي طلب إكتتاب أو أي جزء منه أو
إلغاء أي إكتتاب كليا أو جزئيا ،وفقا لما يراه أى منهم مالئما وفق تقديره المطلق والكامل ،وال
يقيده أي شرط أو إتباع طريقة أو نظام معين في تخصيص األسهم .وسوف يتم إخطار المكتتبين
عما إذا تم قبول طلب اإلكتتاب المقدم منهم ،وفى حالة القبول يتم تحديد عدد األسهم المخصص
لهم والقيمة االسمية المحددة إلجمالى األسهم التى تم تخصيصها لهم.
إذا كان هناك أي زيادة أو فائض في المبالغ المحولة من قبل أي مكتتب في اإلكتتاب بعد
التخصيص ،أو إذا كان هناك أي مبالغ يتعين ردها إلى المكتتبين بسبب رفض اإلكتتاب كليا أو
جزئيا من قبل مدير اإلكتتاب أو الشركة ،فسوف يتم رد هذه األموال إلى الحساب البنكي
للمكتتب المشار إليه في نموذج اإلكتتاب خالل سبعة أيام عمل من تاريخ التخصيص النهائي،
ويتحمل المكتتب كافة الرسوم البنكية المتعلقة بتحويل مبالغ اإلكتتاب إليه مرة أخرى .باإلضافة
إلى ذلك ،ال يستحق المكتتبون أي فائدة على الفترة ما بين إيداع مبالغ اإلكتتاب الخاصة بهم
في حساب اإلكتتاب ووقت رد أي مبالغ إلى الحساب البنكي للمكتتب.
وفى حالة إلغاء اإلصدار ،يجب على وكيل االكتتاب أن يقوم  -خالل موعد أقصاه خمسة أيام
عمل من تاريخ اإلعالن عن إلغاء اإلصدار  -برد مبالغ االكتتاب وما حققته من عائد إن وجد.
وفي حالة رغبة الشركة بإلغاء اإلصدار فيجب عليه اإلعالن عن ذلك خالل مدة أقصاها خمسة
عشر يوما من تاريخ قفل باب االكتتاب ،ويتم اإلعالن بذات طريقة اإلعالن عن نشرة االكتتاب.
كافة اإلكتتابات نهائية وال يجوز إلغاؤها أو تعديلها ألي سبب أيا كان ،حتى قبل إقفال مدة
اإلكتتاب ،كما ال يجوز ألي مكتتب إضافة أي شروط أو قيود إلى نموذج طلب اإلكتتاب .ويجب
أن يكون اإلكتتاب جادا ،ويحظر اإلكتتاب الوهمى أو الذي ينطوي على استخدام أسماء وهمية
أو الذي يتم بأي أساليب وهمية أخرى .ويجب أن يقدم اإلكتتاب وفقا للشروط الواردة بنشرة
اإلكتتاب قبل نهاية مدة اإلكتتاب .وسوف يتم استبعاد الطلبات المقدمة مرتين والطلبات غير
المكتملة والطلبات التي تحتوي على مخالفات لشروط وأحكام اإلكتتاب أو للقانون ،ما لم يتم
تصحيحها .وفي حالة طلب اإلكتتاب من خالل ممثل لشخص أو كيان يحق له اإلكتتاب ،وفقا
للقوانين المعمول بها واللوائح ذات الصلة ،يتم تعيين وتخصيص األسهم إلى المكتتب الذي
يظهر اسمه في نموذج اإلكتتاب .ويحق لمدير اإلكتتاب أو أى من وكالء إكتتاب دون حاجة
إلخطار المكتتب مسبقا أن يرفض أي طلب إكتتاب إذا كان يمثل مخالفة لشروط وأحكام
اإلكتتاب ،أو إذا كان طلب اإلكتتاب غير مكتمل ،أو إذا لم يكن مصحوبا بما يفيد سداد مبلغ
اإلكتتاب كامال أو الوثائق المحددة في نشرة اإلكتتاب أو أي وثائق أخرى يطلبها مدير اإلكتتاب.
وسوف يصدر مدير اإلكتتاب إخطارا لكافة المكتتبين يخطرهم فيه بعدد األسهم المخصصة لهم
والقيمة االسمية لها .وسوف يسلم وكيل المقاصة وحامل سجل األسهم (الشركة الكويتية
للمقاصة ش.م.ك) إيصاال للمكتتبين الذين قاموا بسداد القيمة االسمية الكاملة لألسهم خالل مدة
اإلكتتاب وتم تخصيص أسهم لهم يثبت ملكيتهم لعدد األسهم المخصصة لهؤالء المكتتبين.
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غسل األموال
يتوجب على مدير اإلكتتاب أن يطلب ،جميع المستندات الالزمة من أجل القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه أي مستثمر محتمل على أن
يتضمن ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي مستثمر والذي إما انه ( )1يقوم بتقديم دفعات مسحوبة على حساب باسم شخص أو أشخاص
بخالف المستثمر نفسه أو ( )2يظهر للشركة انه يتصرف بالنيابة عن شخص آخر .رهنا على تقديم الدليل الكافي للمساهمين الحاليين
وشركة "الفوز" وللشركة فيما يخص هوية المستثمر و/أو أي شخص يتضح أن المستثمر يعمل بالنيابة عنه ،يجوز لشركة "الفوز"
وللشركة ،بناء على سلطتهم المنفردة ،االحتفاظ باتفاقية اإلكتتاب مودعة لدى أحد مقدمي اإلكتتاب و/أو أحد اإليداعات األخرى المتعلقة
بها و/أو عدم إدراج المستثمر في سجل مساهمي الشركة أو إصدار شهادة تتعلق باألسهم المباعة إلى المستثمر.
وتحتفظ كل من الشركة ومدير اإلكتتاب ،بناء على سلطتهما المنفردة ،بحقهما في رفض أي طلب إكتتاب والتي تعتبر كل من الشركة أو
مدير اإلكتتاب ،وبعد طلبهما التأكد من الهوية ،أنهما لم يتلقيا دليال وافيا على هذه الهوية بحلول الوقت الذي يكون محددا في طلب تحديد
الهوية الخاصة بالمستثمر المحتمل أو ،في أي حال ،خالل مدة معقولة من الوقت .وفي حاله رفض طلب اإلكتتاب في أي من مثل تلك
الظروف ،تحتفظ كل من الشركة ومدير اإلكتتاب بحقهما  ،بناء على سلطتهما المنفردة ،لكن دون إلزام عليهما ،برفض أي طلب إكتتاب
ذات صله بهما ( وفي هذه الحالة يتم إعادة المبالغ المستحقة الدفع أو المدفوعة والتي تتعلق بطلب اإلكتتاب (دون فائدة عليها) إلى حساب
البنك والذي تم خصم المبالغ منه في األساس و/أو محاولة الحصول على مكتتبين آخرين لهذه األسهم محل النقاش (ولكن في كل حاله
دون اإلخالل بأي من حقوق شركة "الفوز" أو الشركة في اتخاذ اإلجراءات للتدارك في حاله الخسارة أو الضرر الذين يتحمالنها كنتيجة
لإلخفاق في تقديم الدليل الكافي) .وبغض النظر عما سبق ،تحتفظ كل من شركة "الفوز" والشركة بحق كل منهم في أن تطلب في أي وقت
من األوقات قبل أو بعد بيع األسهم تقديم كل هذه المعلومات كما تطلبها كل من شركة "الفوز" والشركة بشكل معقول لاللتزام بمبدأ
"اعرف عميلك" في أي اختصاص قضائي ُملزم لهما.
لن تكون شركة "الفوز" والشركة أو أي طرف آخر يتم تعيينه كوكيل مستقل مسئولين عن أي خسارة أو ضرر (سواء أكان فعليا أو
مزعوما) ينتج عن اختيار شركة "الفوز" أو الشركة أو أي طرف آخر للتعامل مع أي طلب إكتتاب يتم تقديمها من قبل مقدم الطلب على
إنها غير سارية أو في إنهاء أيا من طلبات اإلكتتاب هذه بسبب عدم تلقي شركة "الفوز" والشركة أي دليل كافي على هوية مقدم الطلب
خالل فترة معقولة من بعد طلب مدير اإلكتتاب والشركة تأكيد الهوية.
الضرائب
إن الملخص التالي الوضع الضريبي للمساهمين وللشركة مبني على القوانين واللوائح والقرارات والقواعد القانونية والممارسة اإلدارية
واألحكام القضائية السارية في تاريخ نشرة اإلكتتاب هذه .إال أنه ربما تكون هناك بعض التغييرات التشريعية ،القضائية أو اإلدارية أو
تفسيرات ستحدث في القريب العاجل والتي من الممكن أن تُغير أو تٌعدل البيانات واالستنتاجات المذكورة في هذه الوثيقة .يجوز أن تطبق
أيا من تلك التغييرات أو التفسيرات بأثر رجعي ومن الممكن أن تؤثر على الوضع الضريبي للمساهمين والشركة .وال يهدف هذا الملخص
إلى أن يّكون رأي قانوني أو تناول جميع األوجه الخاصة بالضرائب التي تكون متعلقة بأحد المساهمين أو الشركة أو مسئولية عن هذا
الملخص أيا كانت .نحث كل مساهم ُم ْحت َ َمل على استشارة مستشارة الضريبي الخاص فيما يتلعق بوضعه الضريبي نتيجة إمتالك هذا
المساهم لألسهم والتصرف بها بما فيها إمكانية تطبيق وتأثير أيا من القوانين أو المعاهدات األخرى الخاصة بالضرائب وعن التغييرات
المنتظرة أو المقترحة على القوانين الضريبية المطبقة كما في تاريخ نشرة الطرح هذه وعن أي تغييرات فعليه على القوانين الضريبية
المطبقة بعد هذا التاريخ.
ألغراض هذه الفقرة ،يتضمن المصطلح " هيئة مؤسسة" الشركات ،المؤسسات وشركات األشخاص .يتضمن المصطلح "هيئة مؤسسة
أجنبية" جميع الكيانات المؤسسية بخالف الكيانات المؤسسية التي يتم إنشاؤها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمملوكة بشكل
كامل من قبل حاملي جنسيات أيا من دول مجلس التعاون الخليجي .وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي كل من دولة الكويت ،المملكة
العربية السعودية ،البحرين ،قطر ،عُمان واإلمارات العربية المتحدة" .المساهمون األجانب في الشركة" هم كيانات مؤسسية أجنبية
والتي تمتلك أسهم في شركة كويتية وتتضمن أى هيئة مؤسسة أجنبية والتي تمتلك أسهم في الشركة .عمليا ،ال تقوم إدارة الضريبة بفرض
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ضريبة الدخل على الهيئة المؤسسة التي تم تأسيسها في دول مجلس التعاون والتي يمتلكها مواطنو دول مجلس التعاون بشكل كامل بعد
التحقق من توافر تلك الشروط من قبل اإلدارة المذكورة.
ضريبة الدخل الكويتية
يتم فرض ضريبة الدخل في الكويت في إطار القانون رقم  2لسنة  1955والمعدل مؤخرا بالقانون رقم  2لسنة ( 2008ويشار إليها فيما
بعد بـ "قانون الضريبة") .يسرى القانون رقم  2لسنة  2008بشكل عام على السنوات الخاضعة للضريبة والتي تبدأ بعد  3فبراير 2008
وهو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية .صدرت الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2لسنة  2008بتاريخ  20يوليو ( 2008ويشار إليها
فيما بعد بـ "الالئحة") وال تتضمن الالئحة تاريخ سريان منفصل لكن يمكن اعتبار إنها سارية عن السنوات الخاضعة للضريبة والتي
تبدأ من بعد تاريخ نشر الالئحة بتاريخ  20يوليو  .2008يفتقد كال من القانون رقم  2لسنة  2008والالئحة إلى وضوح الرؤية ويتطلبان
المزيد من التوجيه الرسمي من إدارة الضريبة .ينطبق قانون الضريبة بشكل عام فقط على الكيانات المؤسسية األجنبية التي تزاول أعمالها
في الكويت.
خفض تعديل قانون الضريبة معدل الضريبة على صافي األرباح الخاضعة للضريبة ألي هيئة مؤسسة أجنبية تزاول أعمالها في الكويت
من  %55إلى  %15كجزء من الجهود الحكومية التي تهدف إلى جذب االستثمار الخارجي .أعفى التعديل أيضا األرباح التي تجنيها
الشركات األجنبية من تداول األسهم المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية سواء بشكل مباشر أو من خالل صناديق ومحافظ من
الضريبة .وتسري الضريبة على جميع السنوات المالية من بعد صدور القانون.
ضرائب الشركة
ضريبة الدخل:
على الرغم من عدم وجود إعفاء بموجب قانون الضريبة ،فإنه من الناحية العملية ال يتم تحصيل ضريبة الدخل الكويتية على الشركات
الكويتية .لهذا ،لن يكون مطلوبا من الشركة ذاتها دفع ضريبة الدخل الكويتية على صافي أرباحها في إطار هيكلها الحالي وذلك مالم تغير
إدارة إدارة ضريبة الدخل ممارستها العملية السارية منذ عام .1955
ضريبة القيمة المضافة
ال توجد ضريبة قيمة مضافة في الكويت.
رسم الطابع
ليس هناك حاليا أي ضرائب أو رسوم على الطابع أو التسجيل أو ما يشابه ذلك مستحقة الدفع في الكويت على تملك األسهم.
ضرائب أخرى
الضرائب التالية مستحقة الدفع فقط من قبل الشركات المساهمة في الكويت:
(أ) إسهام الشركات لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
وفقا للمرسوم األميري المؤرخ في  12ديسمبر  1976وتعديالته ،ي ُطلب من جميع الشركات المساهمة دفع مساهمة سنوية تبلغ
 1في المائة من صافي األرباح (بعد عمل االستقطاعات الخاصة باالحتياطي القانون) إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
(ب) الزكاة:
يُطلب من الشركة المساهمة وتلك المدرجة في سوق األوراق المالية بالكويت دفع نسبة واحد في المائة من صافي أرباحها
المجمعة كزكاة طبقا للقانون رقم  46للعام  2006والقرار الوزاري رقم  58للعام .2007
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الضرائب التالية تكون مستحقة الدفع فقط من قبل الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية بالكويت:
(أ) ضريبة دعم برنامج العمالة الوطنية:
يُطلب من الشركة المدرجة في سوق األوراق المالية بالكويت دفع نسبة ( %2.5اثنين ونصف في المائة) من صافي أرباحها
المجمعة لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم  19للعام .2000
ضرائب المساهم
المساهمين من األفراد:
ال يتم فرض ضريبة الدخل الكويتية على األفراد.
المساهمين من شركات دول مجلس التعاون الخليجي:
على الرغم من أن هذا غير منصوص عليه إال انه وعمليا ال يتم تحصيل ضريبة دخل على أى هيئة مؤسسة من دول مجلس التعاون
الخليجي والتي يمتلكها مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل بعد تأكد إدارة الضريبة من ذلك كما أن تعليمات إدارة
الضريبة أن يتم إحتجاز  %5من تلك األرباح التي توزع من خالل محافظ اإلستثمار لحين إثبات ملكية الشركة المملوكة بالكامل من قبل
مواطني مجلس التعاون الخليجى وتقديم شهادة عدم خضوع أو براءة ذمة من تلك الضرائب.
المساهمين من الشركات األجنبية:
أي هيئة مؤسسة أجنبية تملك حصص أو أسهم في شركة كويتية تعتبر أنها تباشر نشاط خاضع لضريبة الدخل داخل الكويت وبالتالي فإنها
تخضع للضريبة الكويتية على الدخل .وعلى ذلك سيكون المستثمرين من الشركات األجنبية خاضعين لضريبة الدخل الكويتية باعتبار
ملكيتها لألسهم كالتالي.
القانون رقم ( )2لسنة  2008خفّض نسبة الضريبة على الدخل من الحد التصاعدى وقدره ( )55%إلى نسبة موحّدة وثابتة بواقع (.)15%
وفي حالة ما إذا كان المساهمين من الشركات األجنبية يملكون أسهم في شركة مساهمة غير مدرجة في البورصة أو حصص فى شركة
ذات مسئولية محدودة ،فإنهم يخضعون للضرائب اآلتية:
أ) الضريبة على األرباح الرأسمالية نتيجة بيع األسهم.
األرباح الناتجة عن البيع أو التصرفات األخرى الصادرة عن مساهمين أجانب (يكون هيئة مؤسسة) في شركة مساهمة غير مدرجة في
البورصة أو شركة ذات مسئولية محدودة ،تخضع للضريبة الكويتية على الدخل.
ب) الضريبة على أرباح شركة مساهمة غير مدرجة في البورصة فقط بالنسبة للمساهمين األجانب المتخذ شكل هيئة مؤسسة.
يخضع المساهمين من الشركات األجنبية للضريبة الكويتية على الدخل بالنسبة ألرباحهم عن أسهمهم في الشركة المساهمة غير
المدرجة في البورصة سواء كان أو لم يكن هناك توزيعات في هيئة توزيعات نقدية أو في أي صورة أخرى.
الضريبة المفروضة على الشركات األجنبية التى تساهم في شركة مدرجة في البورصة الكويتية
أ) الضريبة على األرباح أو أي توزيعات أخرى.
طبقا لتفسير الالئحة التنفيذية يجب خصم الضريبة الكويتية على الدخل من التوزيعات النقدية والتوزيعات األخرى المدفوعة بواسطة
المساهمين األجانب في الشركات الكويتية المدرجة في البورصة من خالل مديرى الصناديق ومدير محافظ األوراق المالية ،وأن يدفعوا
الضريبة المقتطعة إلى إدارة الضريبة بالكويت ،وأن يزودوا إدارة الضريبة بقائمة بأسماء المساهمين األجانب في الشركة .ومن ثم يكون
المساهمين األجانب الذين يملكون بشكل مباشر فى أسهم في شركة كويتية مدرجة في البورصة خاضعين للضريبة على التوزيعات النقدية.
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مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق
األوراق المالية  ،تعفى من الضريبة عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة األوراق المالية األخرى المماثلة  ،أيا
كانت الجهة المصـدرة لها وذلك وفقا لنص المادة رقم ( 150مكررا) من القانون رقم  7لسنة .2010
إجراءات الخضوع وااللتزام بالضريبة:
يلتزم المستثمرين األجانب المتخذين شكل هيئة مؤسسة أجنبية بتقديم إقرار ضريبي مدعوم بالكشوفات المالية المدققة والتفاصيل األخرى
المطلوبة إلى مدير إدارة الضرائب على الدخل خالل ( )105يوم من نهاية السنة المالية .ويجوز دفع الضريبة على أربع أقساط متساوية.
ويجب أن يكون اإلقرار الضريبي من هؤالء المساهمين في الشركة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بالكشوفات المالية
المدققة.
يتم دفع الضريبة بواسطة المستثمر األجنبي المذكور ويصدر إيصال الدفع باسم المساهم األجنبي .وإذا ما كان هناك تأخير في تقديم
اإلقرار الضريبي ودفع الضريبة ،يتم فرض غرامة ( )2%من الضريبة المقدّرة على المساهم األجنبي عن كل (ثالثون يوما) أو كسر
الثالثين يوما من فترة التأخير.
وبعد تقديم اإلقرار الضريبي ،يقوم مدير إدارة الضرائب على الدخل بالتدقيق في السجالت المحاسبية للممولين .إذا تض ّمن اإلقرار
الضريبي أرباح ناتجة عن شركة كويتية ،يتم فحص السجالت المحاسبية لهذه الشركة أيضا.
وتكون إجراءات ومتطلبات التدقيق للمستندات فيما يتعلّق بالتكاليف صارمة جدا .يقوم مدير إدارة الضرائب على الدخل برفض اعتماد
المصاريف إذا لم يكن متأكدا من أن تلك المصاريف مدعومة بشكل معقول أو قد تم تح ّملها ألغراض تجارية في الكويت.
أمور قانونية
يقر مكتب ( )Al-Hossam Legalهو المستشار القانوني لمدير اإلكتتاب ،بانه قد قام بمراجعة البنود واألقسام القانونية في نشرة االكتتاب
والمستندات ذات الصلة بها وقدم رأيا قانونيا بأن طرح وبيع أسهم شركة (أجوان الخليج العقارية) متوافق مع القوانين السارية والنافذة
حاليا في دولة الكويت .كما أفاد باإلضافة لذلك أنه ليس لديه علم بأي عوائق قانونية قد تمنع عملية الطرح  ،وأنه قد تحقق من استيفائها
للمتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وأن المصدر قد استوفى الموافقات الالزمة التي تجعل التزامه صحيحا ونافذا.
Al-Hossam Legal – Al-Turqi & Partners
العنوان:
الكويت  ،شرق ،شارع خالد أبن الوليد ،برج كيبكو  ،دور 44
PO Box 5819, Safat 13059, Kuwait.
Email: hossam@hossamlegal.com
Mob: +(965) 9000 3737 - Direct: +(965) 2239 1553
Tel: +(965) 2290 9261 - Fax: +(965) 2290 9263
اإلجراءات القانونية
ال يوجد ولم يكن هناك بالنسبة لـ (أجوان الخليج العقارية) قضايا جوهرية متداولة بالمحكمة أو منظورة عن طريق التحكيم حتى تاريخه
بالشكل الذي يؤثر جوهريا على وضعها المالي .حتى اآلن حسب علم مجلس إدارة الشركة ،ال يوجد أي إجراءات جوهرية ومؤثرة معلّقة
أو تهدد الشركة أو أي من الشركات التابعة لها .هناك عدد من إجراءات التقاضي العادية للشركة لها بصفتها مدعية أو مدعى عليها ال
تتعدّى قيمتها اإلجمالية مبلغ  20ألف د.ك.
المعلومات المتاحة
يلزم قراءة نشرة الطرح والمستندات األساسية معا ،والتي يجب دراستها بالتفصيل بواسطة المستثمرين المحتملين .يجوز لهؤالء المعنيين
معاينة نسخ من هذه المستندات األساسية في المكاتب الرئيسية للشركة عن طريق أخذ موعد أثناء ساعات العمل العادية.
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