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ال�سيد/ ر�سيد النفي�سي
رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سادة م�ساهمي �سركة املزايا القاب�سة
ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،،

ها نحن نطل عليكم جمددًا يف بداية عام مليء بالتفاوؤل والنمو والتطوير، لن�صع بني اأيديكم تقريرنا ال�صنوي للعام 2016، نطلعكم من خالله على 
ما قدمناه وما اأجنزناه، على كافة الأ�صعدة، بدًءا من اإدارة الأ�صول ومرورًا بتنفيذ وت�صويق وت�صليم امل�صاريع املختلفة، و�صوًل اإلى ما حققناه من نتائج 

اإيجابية وجمدية واإجنازات نوعية خالل ال�صنة املالية املا�صية.

وال�صركاء  الداعمني  اإلى جميع  بال�صكر اجلزيل  اأتوجه  اأن  اأود  تاأ�صي�صها،  ال�صركة منذ  اإلى جانب  واجبي جتاهكم وجتاه كل من وقف  وبداية، ومن 
وامل�صاهمني وفريق العمل الذين كانت لهم ب�صمة وا�صحة يف حتقيق هذه النجاحات التي حققتها ال�صركة منذ تاأ�صي�صها وحتى اللحظة.

ال�سيدات �ال�سادة امل�ساهمني، 
لقد اأثبتت �صركة املزايا القاب�صة جدارتها جمددا يف خمتلف امليادين، وا�صتطاعت اأن حتافظ على اأدائها املتنامي ونتائجها الإيجابية وقدرتها على 
2016 قفزات نوعية  موا�صلة النمو والتطور متبوءة مكانتها كواحدة من اأجنح �صركات التطوير العقاري يف املنطقة، كما حققت املزايا يف العام 
جعلتها من اأف�صل ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف اأ�صواق املنطقة املالية، الأمر الذي انعك�ص على جودة نتائجها املالية، وفقًا ل�صرتاتيجيتها الرامية 

اإلى ريادة ال�صوق حمليًا واإقليميًا، حمققة التنويع والتوازن بني م�صادر الدخل.

لقد جنحت املزايا خالل العام 2016 يف حتقيق اأرباح �صافية بواقع 10.25 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 9.32 مليون دينار كويتي يف العام 2015 
وبن�صبة زيادة و�صلت 10.02% عالوة على ربحية �صهم  16.51 فل�صا يف العام 2016 مقارنة 15.04 فل�صا يف العام 2015 ، وذلك بف�صل اهلل 
عز وجل ثم بف�صل تركيزال�صركة على عمليات البيع والتاأجري والت�صليم وفقًا جلدولها املايل والزمني املحدد م�صبقًا، وذلك من خالل عمليات البيع يف 

2016
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رئي�س جمل�س الإدارة
ال�صيد/ ر�صيد يعقوب النفي�صي

م�صاريعها املتاحة للبيع وزيادة ن�صبة الإ�صغال يف م�صاريعها املدرة للدخل بال�صكل الذي اأدى اإلى بلوغ  اإيرادات ال�صركة الت�صغيلية نحو 55.17 مليون 
دينار بنهاية العام 2016 ، موؤكدًا اأن هذه الإيرادات جاءت كنتيجة مبا�صرة لعمليات الت�صويق املدرو�صة واملبيعات الكبرية والثقة الوطيدة التي حتظى 
بها ال�صركة يف الو�صط العقاري، الأمر الذي نتج عنه حتقيق اإيرادات من عمليات البيع بواقع 47.81 مليون دينار، فيما قفزت الإيرادات الناجمة 
عن عمليات التاأجري بن�صبة 15.19 %  وبواقع 7.11 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 6.17 مليون دينار كويتي للفرتة نف�صها 

من العام 2015.

وفى هذا املقام ووفقا لقواعد حوكمة ال�صركات  فاإن جمل�ص اإدارة �صركة املزايا القاب�صة يقر ويتعهد ب�صالمة ونزاهة وم�صداقية البيانات املالية وكافة 
التقارير املقدمة للم�صاهمني واأنها  �صاملة كافة اجلوانب املالية لل�صركة من بيانات ونتائج ت�صغيلية.

امل�ساهمني الكرام ،،،
اأن�صطة  2016 ت�صارعت وترية  العام  اإذ انه خالل  ال�صوق على م�صتوى كافة قطاعات الأعمال،  لقد حافظت املزايا دومًا على موقعها الريادي يف 
الأعمال بعد جناح ال�صركة يف ح�صاد نتائج امل�صاريع التي قامت بتطويرها يف الأ�صواق اجلديدة التي طرقت اأبوابها يف ال�صنوات املا�صية، مما اأنعك�ص 
على اإجمايل اأ�صول ال�صركة التي بلغت 254.78 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 251.04 يف العام 2015، يف حني بلغ اإجمايل 

حقوق امللكية119.61 مليون دينار بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 111.45 مليون دينار كويتي يف نهاية دي�صمرب 2015. 

الأخوة امل�ساهمون ،،، 
لقد حر�ص جمل�ص اإدارة �صركة املزايا القاب�صة ويف ظل حتقيق اإيرادات مميزة خالل العام 2016 على رفع تو�صية بتوزيع اأرباح بواقع 8% من 
القيمة الإ�صمية لل�صهم نقدًا والتي تعادل 8 فل�ص كويتي لكل �صهم وذلك اإلى جميع م�صاهمي ال�صركة، وذلك يف لفتة تعرّب عن مدى اهتمام املجل�ص على 
م�صاركة امل�صاهمني يف نتائج ال�صركة لهذا العام موؤكدا اأن التو�صية بتوزيع النقد اإمنا تعرب عن قدرة ال�صركة ومالءتها املالية والنظرة املتوازنة خلطة 
ال�صركة امل�صتقبلية، واأن هذه التو�صية �صوف تقدم اإلى جمعيتكم العمومية املّوقرة للم�صادقة عليها عالوة على خ�صوعها لكافة الإجراءات واملتطلبات 

من هيئة اأ�صواق املال واجلهات احلكومية املخت�صة.

امل�ساهمون الأعزاء، 
يطيب يل يف هذا املقام اأن اأ�صرد عليكم بع�ص من الجنازات التي حققتها ال�صركة يف العام 2016 واخلا�صة بتطوير م�صاريع جديدة على غرار 
ال�صامل يف  �صباح  كلوفر  م�صروع  على  بالكامل، عالوة  والت�صليم  والبيع  الن�صاءات  اأعمال  فيه  ال�صركة  انهت  والذي  لند  دبي  »كيولين« يف  م�صروع  
الكويت الذي �صهد ن�صبة اجناز عالية فاقت 70% ومن املتوقع ت�صليمه يف العام اجلاري، كما واأمتت ال�صركة تنفيذ م�صروع ريتيم ا�صطنبول بالكامل 
وبيع 80% من وحداته املطروحة للبيع وتاأجري 50% من وحداته املطروحة للتاأجري وذلك بعد اخلطوة ال�صرتاتيجية التي قامت بها ال�صركة يف 

ال�صتحواذ على ن�صبة 50% والتي متثل ح�صة ال�صريك الرتكي لي�صبح امل�صروع مملوكا بن�صبة 100% للمزايا وم�صتثمريها ال�صرتاتيجيني.

من جانب اآخر قامت املزايا بتو�صيع دائرة عالقاتها مع كثري من البنوك وامل�صتثمرين حيث جنحت بالفعل باحل�صول على ت�صهيالت ائتمانية جديدة 
�صاهمت ب�صكل رئي�صي يف منو م�صاريع ال�صركة.

ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن اأتوجه بال�صكر اإليكم جميعًا على هذه الثقة التي منحتمونا اإياها، ونوؤكد لكم على موا�صلة العمل الدوؤوب يف �صبيل تنفيذ 
ا�صرتاتيجيات وخطط ال�صركة وحتقيق الأهداف املو�صوعة، وفق اأعلى املعايري العاملية املتبعة يف علوم الإدارة والتخطيط والتنفيذ والو�صول ب�صركتنا 

»املزايا« اإلى جناحات واجنازات جديدة باإذن اهلل.  

�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،

03
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املهند�س/ اإبراهيم ال�سقعبي
الرئي�ص التنفيذي  للمجموعة

م�ساهمينا الأعزاء،،، �سركاءنا يف النجاح،،،
مرحبًا بكم جمددًا مع بداية هذا العام اجلديد، وكل عام وانتم بخري، وكل عام و�صركة املزايا يف متيز جديد.

ي�صرين وي�صعدين اأن اأطل عليكم يف هذا العام بكلمتي هذه التي تبني لكم واقع عمل �صركة املزايا القاب�صة خالل ال�صنة املا�صية، وما حققته من اإجنازات نوعية 
ت�صاف اإلى �صجل اإجنازاتها ال�صابق، والتي تعك�ص روؤيتها الرامية اإلى خلق روافد ا�صتثمارات متميزة يف قطاعات واأ�صواق جديدة وفق م�صارات حقيقية تعزز مبادئ 

التوازن بني خططها الت�صغيلية وم�صاريعها ال�صتثمارية احلالية وامل�صتقبلية.
ويف اإطار م�صرية النمو امل�صتمر، تدخل ال�صركة مرحلة جديدة من النمو خالل العام احلايل، �صبقتها جملة من الإجنازات التي �صاهمت بالرتقاء بها خالل العام 

2016، وعززت من مكانتها بني ال�صركات الإقليمية الرائدة �صمن القطاعات العقارية وال�صتثمارية املختلفة واملتنوعة.

الأخوة �الأخوات الكرام،
يف الوقت الذي تعمل فيه »املزايا« على التطوير وال�صتثمار العقاري يف قطاعات �صوقيه متعددة على غرار القطاع ال�صحي والتجاري وال�صكني وقطاع املكاتب 
والتجزئة فاإنها تعمد اإلى  الدخول يف قطاعات جديدة اأي�صا متمثلة يف قطاع ال�صيافة كما واإنها تعمل ِبَهديٍّ من الروؤية ال�صرتاتيجية اخلا�صة بها على تطوير 
اأدائها الإداري والت�صغيلي وتعظيم عوائدها، وفق معايري وخطط معدة بدقة لتقليل املخاطر و تفادي العقبات التي تقف اأمامها، فقد حر�صت طوال الأعوام 

ال�صابقة على اأن يكون جلميع قطاعاتها ن�صيب من اإجنازاتها.
ويطيب يل يف هذه املنا�صبة اأن اأقدم لكم جملة من اإجنازات ال�صركة خالل العام 2016 والتي تتوافق مع الأهداف ال�صرتاتيجية الع�صر التي تبنتها ال�صركة 
خالل الأعوام ال�صابقة وحر�صت على تطبيقها بنجاح بحمد وف�صل من اهلل حيث كان ن�صيب العام 2016 الأكرب يف حتقيق جملة هذه الأهداف والتي ت�صمنت 

قائمة النجاحات  املوجزة اأدناه:
الهدف الأ�ل: جتنيب ال�سركة اأية خماطر �سوقية:

•  قامت �صركة املزايا القاب�صة بزيادة ح�صتها يف اإحدى �صركاتها القاب�صة يف جمهورية تركيا من 40% اإلى 90% والتي متتلك ريتم ا�صطنبول ، وقد مت 
اإجناز امل�صروع بالكامل، فيما فاقت ن�صبة البيع فيه ن�صبة 80%، وبلغت ن�صبة التاأجري 50%، ومت انعكا�ص ذلك يف بيانات ال�صركة املالية اإعتبارًا من الربع 

الرابع من العام 2016.
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الهدف الثاين: البدء مب�ساريع جديدة يف كل �سنة مالية:
• بداأت ال�صركة بتنفيذ 6 م�صاريع جديدة يف 2016، متثلت يف النتهاء من اأعمال حفر الأ�صا�صات مل�صروع »كيو لين« ال�صكني يف دبي واملوؤلف من مبنيني 

�صكنيني، عالوة على النتهاء من اأعمال الت�صميم مل�صروع »كيو زون« ال�صكني يف دبي واملوؤلف من 500 �صقة �صكنية.
• بداأت ال�صركة ت�صميم م�صروع جديد يف منطقة »�صرق« بالكويت، حيث قامت باليعاز لأكرب املكاتب املعمارية العاملية »Gensler«  لت�صميم امل�صروع متهيدًا 

للح�صول على رخ�ص البناء من قبل اجلهات احلكومية املخت�صة.
• بداأت ال�صركة اأعمال احلفر مل�صروع مزايا ريزدن�ص ال�صكني يف عمان واملوؤلف من جممع �صكني متكامل اخلدمات متهيدًا لطرحه للبيع يف مار�ص املقبل.

• حققت ال�صركة ن�صبة اجناز فاقت 70% يف م�صروعها الطبي الواقع يف �صباح ال�صامل.
الهدف الثالث: بيع �تنفيذ �ت�سليم م�ساريع عقارية ب�سكل د�ري:

• انتهت ال�صركة من بيع وت�صليم 5 م�صاريع قائمة متثلت يف م�صروع »كيو لين«-املرحلة الأولى واملوؤلف من مبنيني �صكنيني )R 064 ،R 054( يف زمن 
قيا�صي مل يتعد الـ 17 �صهرًا واملوؤلف من 230 �صقة �صكنية والواقع يف منطقة دبي لند يف اإمارة دبي والذي يخدم الإ�صكان املتو�صط.

• انتهت ال�صركة من تنفيذ م�صروع »ريتم ا�صطنبول« برتكيا واملوؤلف من 6 اأبراج �صكنية ومول جتاري.
• انتهت ال�صركة من تنفيذ 10 مباين �صكنية يف م�صروع »كيو بوينت« الواقع يف دبي لند يف اإمارة دبي والذي يخدم الإ�صكان املتو�صط.

الهدف الرابع: حتقيق منو بن�سبة 10% يف �سايف اأرباح ال�سركة:
• حققت ال�صركة منوًا يف اأرباحها ال�صافية من 9.32 مليون دينار يف العام 2015 اإلى 10.25 مليون دينار بنهاية العام 2016.

الهدف اخلام�س: اإدارة قر��س ال�سركة �حتقيق درجة ت�سنيف اإئتماين من �كالة مرموقة:
• ح�صلت ال�صركة على ت�صهيالت اإئتمانية بقيمة 8.25 مليون دينار كويتي، الأمر الذي يوؤكد على متانة اجلدول املايل لل�صركة وقدرتها العالية على احل�صول 
على ت�صهيالت مالية يف طي عملياتها الت�صغيلية وحمفظتها الغنية، على الرغم من عدم تعدي ن�صبة الدين على اأ�صول ال�صركة الن�صبة املعمول بها من قبل ال�صركات 

العاملة يف ذات القطاع.
• ح�صلت ال�صركة على ت�صنيف ائتماين  طويل الأمد عند م�صتوى )BBB-( وق�صري الأمد عند م�صتوى )A3( مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة من قبل وكالة 
كابيتال انتلجين�ص مما يعك�ص قدرتها العالية على الوفاء بالتزاماتها ق�صرية الأجل مقابل مبالغ نقدية متوفرة حاليا يف ميزانيتها املالية والوفاء بالتزاماتها طويلة 

الأجل من خالل اإيراداتها الت�صغيلية الناجمة عن البيع والتاأجري.
الهدف ال�ساد�س: متا�سي اأعمال ال�سركة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية:

• حر�صت ال�صركة على اأن تكون م�صاريعها متوافقة مع اأحكام ال�صريعة ال�صالمية الغراء قدر الإمكان، �صواء املطروح منها للبيع اأو للتاأجري.
الهدف ال�سابع: تطبيق نظام احلوكمة:

• »املزايا القاب�صة« اإحدى ال�صركات الع�صر الوائل يف تطبيق معايري »احلوكمة« �صمن ال�صادرة من قبل هيئة اأ�صواق املال.
الهدف الثامن: تطوير نظم املعلومات �التكنولوجيا احلديثة يف عمليات ال�سركة:

• فعلت �صركة املزايا نظام الـ ERP جديد وذلك بربط عمليات ال�صركة املالية اإلكرتونيا بجميع �صركاتها التابعة داخل وخارج الكويت.
الهدف التا�سع: املحافظة على القيمة الفعلية ل�سهم ال�سركة:

•  �صدور ثالث تقييمات عادلة من قبل 3 جهات م�صتقلة بتو�صية مرتفعة ل�صراء �صهم ال�صركة  وذلك من قبل كل من:
• » اأرقام كابيتال » اأو�صت ب�صراء �صهم املزايا القاب�صة عند 160 فل�ص.

• »الوطني كابيتال« اأكد على اأن القيمة العادلة لل�صهم هي 165 فل�صًا.
•  »بيتك كابيتال« اأو�صت باأن القيمة العادلة لل�صهم ترتاوح بني 170 و 175 فل�صًا.

الهدف العا�سر: املحافظة على العالمة التجارية ل�سركة املزايا القاب�سة:
• تابعت املزايا تر�صيخ عالمتها التجارية يف كافة اأ�صواق املنطقة من خالل عمليات الت�صويق املدرو�صة، واملحافظة على ديناميكية وحداثة موقعها اللكرتوين، 
بالإ�صافة اإلى ت�صويق عالمتها وطرح منتجاتها على مواقع التوا�صل الجتماعي، الأمر الذي نتج عنه 95 األف متابع ملوقع املزايا على الـ«في�ص بوك« و 16 الف 

على »الن�صتغرام« و 20 الف على »تويرت« و 5 الف على »لينكد اإن«.

ال�سيدات �ال�سادة،
لطاملا �صعت �صركة املزايا القاب�صة اإلى اأن تكون قيمة مثالية تتعدى جميع الأهداف يف حتقيق عوائد مالية جمدية، ودعم عملية التنويع القت�صادي يف املنطقة، ومن 
هذا املنطلق فاإن ال�صركة تعمل وعلى الدوام يف التو�صع مب�صاريعها ال�صتثمارية والدخول يف اأ�صواق جديدة، وتنمية مواردها من خالل توفري الفر�ص ال�صتثمارية 

املميزة وا�صتغاللها، واإن�صاء امل�صاريع املجدية، كما اأنها �صتوا�صل من خالل التزامها بالر�صالة واملهمة املوكلة اإليها، م�صاهمتها النوعية يف كل هذه املجالت.

اأخريًا، اأود اأن اأ�صكر رئي�ص واأع�صاء جمل�ص اإدارة �صركة املزايا القاب�صة على دعمهم الالحمدود، كما ي�صعدين اأن اأتوجه بكل ال�صكر والتقدير اإلى ال�صركاء 
وامل�صاهمني يف »املزايا«، واأي�صًا اأقدم �صكري لكافة فرق العمل التنفيذية يف ال�صركة على نهجهم امل�صوؤول يف قيادة اأعمال ال�صركة، وكافة املوظفني على ما بذلوه 

ويبذلوه من جهود دوؤوبة، وما يتمتعون به من موهبة واإبداع والتزام دائم بالر�صالة التي تاأ�ص�صت ال�صركة لتحقيقها.
الرئي�س التنفيذي للمجموعة�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

ال�صيد/ اإبراهيم عبد الرحمن ال�صقعبي
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تعـــمـــل التي  الـعـقـــاري  التـــطـــويـر  فـي  الرائـــدة   الــ�شــركـات  اإحـــــدى  نــكــون   اأن 
مــمــيــــزة منتجــــات  وتقـــدم  را�شخـــة  جتــــاريــة  بعـالمــة  م�شتهدفـــة  اأ�شواق  فـــي 
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تطويــر م�شاريــع مـميــزة ذات عالمـة فارقـة.
تقدمي قيمة م�شافة جلميع م�شاريع ال�شركة.

تنمية راأ�س املال الب�شري من ذوي الكفاءات الرفيعة.
تنمية الـمـ�شاريع لت�شمل  طيف وا�شع من القطاعات  العقارية وال�شرائح العمرانية.
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ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي
رئي�ص جمل�ص الإدارة

2016

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
حائز على �صهادة البكالوريو�ص يف اإدارة املحا�صبة من كلية 

التجارة والقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية - جامعة الكويت. 
من  حافل  ب�صجل  النفي�صي   ر�صيد  ال�صيد/  يحظى 
الأعمال  اإدارة  جمال  يف  عامًا   41 الـ  يتجاوز  الجنازات 
و اإدارة و تطوير العقارات،  تتميز م�صرية النفي�صي املهنية 
باملنا�صب املتعددة التي �صغلها خالل �صنوات عمله املا�صية 
العلمية و العملية  اإبراز خرباته  والتي لعبت دورًا هامًا يف 
من�صب  تولى  حيث  املتميزة،  الإدارية  مهاراته  و  اجللية 
�صبق  ، كما  املتحدة  النفي�صي  التنفيذي ملجموعة   الرئي�ص 
البنك   - العقارية  القرو�ص  اإدارة  مدير  من�صب  تولى  اأن 
اإدارة  جمال�ص  يف  ع�صويته  عن  اأما   ، الكويتي  العقاري 
ال�صركات و البنوك فقد �صغل من�صب ع�صو جمل�ص اإدارة 
يف كل من  اإحتاد املزارعني، جمل�ص اإدارة البنك التجاري 
الكويتي و جلنة القرو�ص، جمل�ص اإدارة بنك الكويت و اآ�صيا 
، جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة اخلطوط اجلوية الكويتية، و ع�صو 
ر�صيد  لل�صيد  كان  قد  و  قطر.  مزايا  �صركة  اإدارة  جمل�ص 
باعا طويال يف ممار�صة الأعمال احلرة يف جمال التطوير 
العقاري واملقاولت. و قد تولى  ال�صيد ر�صيد رئا�صة جمل�ص 
اإدارة �صركة ال�صتثمارات الوطنية، و ي�صغل حاليًا من�صب 
الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ص�صة يعقوب النفي�صي للتجارة العامة 
املزايا  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�صب  و  املقاولت   و 

القاب�صة منذ التاأ�صي�ص.
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الـمـهند �س/ عبدالرحمن حممد ال�سارد
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سيد/ عبد احلميد حمرز 
ع�صو جمل�ص الإدارة

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
البيئية  العلوم  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل 

والبكالوريو�ص يف الهند�صة املعمارية.
�صغل ال�صارد منا�صب عليا يف العديد من القطاعات، واأ�صهم 
الأوقاف  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  يف   2004 العام  من  اأكتوبر  يف 
مايو  حتى  العام  اأمينها  من�صب  و�صغل  الق�صر،  و�صوؤون 
2009، كما �صغل مدير قطاع ال�صيانة العامة وامل�صاريع يف 
بلدية دبي يف الفرتة بني 2001 حتى عام 2004، و�صغل 
وهو  والإ�صكان احلكومي،  البناء  اإدارة  مدير  من�صب  اي�صا 
بينها:  ال�صركات  من  العديد  يف  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  حاليا 
برنامج زايد لالإ�صكان، ومركز دبي التجاري العاملي، ودبي 
لال�صتثمار، و�صركة الإمارات للزجاج، ونادي دبي للمعاقني 

التطوعي، وجمعية بيت اخلري التطوعية.

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
 )CFA(معتمد مايل  حملل  حمرز  احلميد  عبد  ال�صيد  اإن 
ادارة  يف  املاج�صتري  على  حا�صل  وهو   ،2005 عام  منذ 
العمال )تخ�ص�ص متويل( من اجلامعة اللبنانية الأمريكية، 
والبكالوريو�ص يف العلوم من اجلامعة المريكية فـي بريوت .
جمال  يف  عامًا   13 مدى  على  متتد  عملية  خربة  وميتلك 
واأ�صواق  الأ�صول  واإدارة  ال�صتثمارية  امل�صرفية  اخلدمات 
راأ�ص املال، وهو م�صوؤول حاليا عن اإدارة حمفظة من الأ�صول 
اإدارة  ذلك  ويتطلب  دولر،  مليون   600 بقيمة  اخلا�صة 
و�صمان  القيمة  وتعزيز  خلق  على  الرتكيز  مع  ا�صتباقية، 
لدى  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  اأي�صًا  وهو  الأ�صول،  يف  الت�صرف 
عدد من ال�صركات الإقليمية والعاملية يف قطاعات العقارات 
واخلدمات  ال�صناعية  القطاعات  و  والغذاء  والتاأمني 
املعامالت  من  عدد  يف  م�صريته  خالل  �صارك  املالية، 
مليون   700 بقيمة  قيمتها  ترتواح  ال�صتثمارية  امل�صرفية 
الدمج  وعمليات  املالية،  ال�صت�صارات  كالتقييمات  دولر، 
واإعادة  ال�صندات،  واإ�صدار  املال  راأ�ص  وزيادة  وال�صتحواذ 

الهيكلة املالية وعمليات الإدراج.
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2016

ال�سيد/ حممد خالد العثمان 
 ع�صو جمل�ص الإدارة

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
الكلية  من  اعمال  ادارة  تخ�ص�ص  �صهادة  على  حا�صل 
الدورات  العديد من  الكويت، وح�صل على  الأ�صرتالية يف 
العقاري- التقييم  منها  العقاري  املجال  يف  املتخ�ص�صة 

البيع  وتقنيات  عملية،اأدوات  وتطبيقات  نظرية  اأ�صاليب 
يف  دورات  كذالك  عقارية،  نظر  وجهات  من  الفّعالة 
الت�صويق العقاري و ادارة العقار ، بالإ�صافة اإلى �صهادات 

اأخرى من معاهد عاملية خمتلفة. 
ي�صغل ال�صيد حممد العثمان حاليًا من�صب »مدير ت�صويق« 
ي�صغل  كما  العقارية.  احلمراء  �صركة  يف  احلمراء  مل�صروع 
احلمراء  �صركة  يف  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  من�صب  حاليًا 
العثمان عدة خربات عقارية يف جمال  لل�صينما. واكت�صب 
الت�صويق والتحليل يف قطاعات عقارية خمتلفة من خالل 
عمله يف اجلال للخدمات العقارية و�صركة اأجيال العقارية 

الرتفيهية، و�صركة احلمراء العقارية.

ال�سيدة/ ر�سا القناعي
ع�صو جمل�ص الإدارة

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
اإن ال�صيدة ر�صا القناعي حا�صلة علي بكالوريو�ص يف العلوم 
البيولوجية من جامعة الكويت مع التخ�ص�ص يف علم الأحياء 

اجلزيئية وعلم الوراثة.
جمال  يف  عامًا   16 تفوق  بخربة  القناعى   / ال�صيدة  تتمتع 
يف  املختلفة  العمالء  قطاعات  تغطى  التي  الرثوات  اإدارة 
جمع اأنحاء املنطقة مبا يف ذلك ال�صناديق ال�صيادية. وبداأت 
حياتها املهنية يف بيت الإ�صتثمار العاملي ) جلوبل ( ويف اإدارة 
متويل ال�صركات ثم اإنتقلت اإيل اإدارة الرثوات حيث �صاهمت 
بخدمة  اخلا�صة  الوحدة  وتراأ�صت  الإدارة  هذه  اإن�صاء  يف 
لرتاأ�ص  ترقيتها  متت  بعدها  املالية.  املالءة  ذوي  الأفراد 
يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  بالعمالء  اخلا�صة  الوحدة 
الكويت. يف دي�صمرب عام 2008 ، متت ترقيتها لرئا�صة اإدارة 
الرثوات يف الكويت ، حيث متكنت بنجاح من اإدارة العالقة 
ق�صم  لرئا�صة  ترقيتها  متت   ،2011 عام  ويف  العمالء.  مع 
وقد عملت  والأ�صواق اخلارجية.  الكويت  الرثوات يف  اإدارة 
على تطوير عمليات الق�صم وتعديل الإ�صرتاتيجية لتتنا�صب 
ب�صكل اأف�صل مع التحديات التي تواجهها اأ�صواق راأ�ص املال. 
ويف موازاة ذلك ، تراأ�صت وطورت وحدة اإدارة املحافظ التي 
تقدم للعمالء �صناديق مدارة من قبل اأطراف اأخري. وتبوؤت 
القناعي  ع�صوية جمال�ص اإدارة يف �صركات متعدده علي غرار 
�صركة دبي الأولى العقارية و�صركة طفل امل�صتقبل وهي حاليًا 

نائب رئي�ص �صركة ال�صروق للخدمات الإ�صتثمارية يف ُعمان.
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2016

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
ح�صل املهند�ص اإبراهيم ال�صقعبي على �صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من كلية كويت 
ما�صرتخت لإدارة الأعمال، و على �صهادة بكالوريو�ص يف الهند�صة املدنية من جامعة جورج 

وا�صنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.
تنطوي م�صرية ال�صقعبي املهنية على خربات عملية  تكللت باجنازات و اأعمال برع فيها يف 
اإبراز مهاراته الأكادميية و العملية  التي عك�صت اأداًء متميزًا يف جميع ما تبوءه من منا�صب 
متعددة خالل ال�صنوات املا�صية ، حيث كان اأبرزها من�صب املدير العام ملجموعة �صركات 
املدير الكويتي القاب�صة اململوكة لبيت التمويل الكويتي ورئي�ص جمل�ص اإدارة �صركاتها التابعة 
داخل و خارج الكويت  حيث اأم�صى فيها �صبعة �صنوات، وهي جمموعة �صركات متخ�ص�صة 
يف تقدمي خدمات م�صاندة للتطوير العقاري مبا يف ذلك تنفيذ واإدارة امل�صاريع، و قد �صبق 
له اأن بداأ م�صريته املهنية يف املجموعة الهلية للمقاولت، و �صركة  النخيل العقارية، ولدى 
ال�صقعبي خربة طويلة يف جمال اإعادة هيكلة ال�صركات وتنفيذ نظم احلوكمة التي ت�صمل 
�صوق  لتعزيز ح�ص�صها يف  وال�صرتاتيجيات  وو�صع اخلطط  لل�صركات،  الت�صغيلية  النظم 
العمل. كما تبوء ال�صقعبي من�صب ع�صو جمل�ص الإدارة لعدة �صركات خارج و داخل الكويت 
، اأما عن ع�صويته يف ال�صركات العقارية منها فقد  كان ي�صغل من�صب ع�صو جمل�ص اإدارة 
كل من �صركة بيتك العقارية ، ال�صركة التجارية العقارية ، �صركة الإمناء العقارية و �صركة 
امل�صاكن . ي�صغل املهند�ص اإبراهيم ال�صقعبي حاليًا من�صب الرئي�ص التنفيذي للمجموعة 

ل�صركة املزايا القاب�صة.

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
اجلامعة  من  املدنية  الهند�صة  يف  املاج�صتري  و  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حائزة 
من  بدءًا  الأعمال،  تطوير  و  اإدارة  عامًا يف   20 تفوق  وا�صعة  و متتلك خربة  الأردنية 
العقاري والإن�صاء  التطوير  اإلى منوذج كامل من  الإقت�صادية  اإعداد درا�صات اجلدوى 

اإدارة اخلدمات والت�صويق والت�صغيل حتى 

متتلك املهند�صة ملح�ص خربة تزيد عن 25 عامًا يف قطاع التطوير العقاري، ومناذج 
والت�صويق  الأعمال  تطوير  قطاع  رئي�ص  من�صب  وت�صغل  اجلدوى،  ودرا�صات  الأعمال، 
مهامها  وت�صمل   .2004 العام  من  يناير  منذ  القاب�صة  املزايا  �صركة  يف  واملبيعات 
اأعمال  واإيجاد  وتقييمها،  اخلطة،  هذه  وهيكلة  و�صياغة  ال�صركة،  اأعمال  خطة  اإعداد 
املناق�صات  م�صاريع  يف  وامل�صاركة  ومنوها،  تطويرها  على  والإ�صراف  مربحة،  جديدة 
ال�صركة  وت�صويق  الأعمال،  فر�ص  ملختلف  اجلدوى  درا�صات  واإجراء  احلكومة،  مع 
عامًا  مديرًا  �صنوات،  ثمان  وملدة  ملح�ص،  عملت  املن�صب،  هذا  وقبيل  وم�صاريعها. 
اإيجاد  مهامها  �صملت  حيث  اخلالد،  وغ�صان  اأ�صيكو  ملجموعة  التابعة  امل�صاكن  ل�صركة 
امل�صاريع،  والإ�صراف على هذه  لإقامة م�صاريع تطوير عقاري مربحة،  اأرا�صي جديدة 
عملت  ذلك،  وقبيل  لل�صركة.  بالت�صويق  والقيام  املناق�صات،  وطرح  الأبحاث،  واإجراء 
كما عملت  الأولى(.  الفئة  الدولية )مقاول من  الزبن  �صركة  مناق�صات يف  كمهند�صة 
يف  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  الهند�صة  ق�صم  يف  م�صاعدًا  جامعيًا  اأ�صتاذًا 
العديد  اإدارات  جمال�ص  ع�صوية  ملح�ص  �صغلت   ، ذلك  اإلى  بالإ�صافة   .1993 العام 
النوادي  �صركة  اإدارة  جمل�ص  ع�صوية  تبواأت  وقد  كما  والإ�صتثمار  العقار  �صركات  من 
زونز«  »�صفن  �صركة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  حاليًا  وهي   ، �صنوات  خم�ص  ملدة  القاب�صة 
يزيد  التي  العقاري،  للتطوير  الأولى  دبي  �صركة  اإدارة  لرئي�ص جمل�ص  ونائبًا  العقارية، 

راأ�صمالها عن 300 مليون دولر اأمريكي.

الـمـهند �س/ اإبراهيم ال�سقعبي 
الرئي�ص التنفيذي للمجموعة

الـمـهند �سة/ �سلوى ملح�س 
رئي�ص قطاع تطوير الأعمال والت�صويق و املبيعات
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املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
يف  كبرية  خربة  وميتلك  والإن�صاءات.  امل�صاريع  اإدارة  يف  مرجعًا  جرك�ص  د.  يعترب 
الت�صميم الإن�صائي، واإدارة الت�صميم، وعمليات التحكيم واإدارة امل�صاريع والإن�صاءات. 
نال د. جرك�ص �صهادتي البكالوريو�ص واملاج�صتري يف علوم الهند�صة املدنية من جامعة 
�صهادة  على   وح�صل   الأمريكية.  املتحدة  الوليات  كولومبيا،   - كارولينا  �صاوث 
الدكتوراه  يف هند�صة واإدارة امل�صاريع من جامعة داندي - ا�صكتلندا، اململكة املتحدة. 
وهو زميل يف اجلمعية الربيطانية للمهند�صني املحرتفني، ومهند�ص م�صجل يف جمل�ص 
املحرتفني  للمهند�صني  الدويل  ال�صجل  يف  مدرج  اأنه  كما  الربيطانيني،  املهند�صني 
وموؤ�ص�صات  جمعيات  عدة  يف  ن�صيط  ع�صو  وهو  الربيطانيني.  املهند�صني  جمل�ص  لدى 
واجلمعية  بريطانيا،  يف  الهند�صيني  امل�صممني  معهد  مثل  دولية،  مهنية  واحتادات 
ومعهد  الهند�صة،  لإدارة  الأمريكية  واجلمعية  امل�صاريع،  اإدارة  لتطوير  الأمريكية 
واجلمعية  املدنية،  للهند�صة  والأمريكية  الكندية  واجلمعيتني  الأمريكي،  اخلر�صانة 
الدويل  واملركز  للتحكيم،  الدويل  والحتاد  التكاليف،  وحتليل  لتقدير  الأمريكية 

للمهند�صني. للتو�صط والتحكيم، والحتاد الدويل 
اإدارة  اإدارة الت�صميم، حتليل و  ميلك د. جرك�ص �صجال حافال من اخلربة العملية يف 
اإلى  اإدارة امل�صاريع الإن�صائية. هذا بالإ�صافة  و  القيمية،  املخاطر، التحكيم، الهند�صة 
الإن�صاء  قابلية  جمال  يف  ل�صيما   من�صورًا  بحثًا   40 تفوق  العلمية  الأبحاث  من  �صجل 
يف  العاملة  القوى  حتفيز  و  التعلم  نظرية  العقود،  و  املناق�صات  الإنتاجية،  والبناء، 
اإدارة  مهنة  تطوير  حول  يتمحور  بحثيًا  م�صروعا  حاليا  يقود  كما  الإن�صاءات،  جمال 
امل�صاريع يف دولة الكويت. و هو الآن  ي�صغل  من�صب نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة ل�صركة 

الـمزايا للتطوير العقاري )�ص.م. ك.م(.  

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
ال�صرف، ق�صم  العلوم يف املحا�صبة مع درجة  ال�صيد/ حرفو�ص على بكالوريو�ص  ح�صل 
اللغة الإجنليزية، من جامعة طنطا يف م�صر. وح�صل �صهادة حما�صب قانوين معتمد

CPA من ولية نيو هامب�صري يف الوليات املتحدة الأمريكية. 
على  العقاري  ال�صوق  يف  واملميزة  الرفيعة  املنا�صب  من  العديد  حرفو�ص  ال�صيد/  تقّلد 
مدار ال�صنوات اخلم�صة ع�صر املا�صية. وعمل لأكرث من ثماين �صنوات يف من�صب مدير 
الإدارة املالية بال�صركة الوطنية العقارية يف الكويت والتي ت�صتحوذ على اأ�صول جممعة 
ذات قيمة تتجاوز 1.8 مليار دولر اأمريكي، ولديها اأكرث من 40 �صركة تابعة اإقليمية 
اإدارة  كمدير  رفيعًا  من�صبًا  اأي�صًا  حرفو�ص  ال�صيد/  تولى  كما  مبا�صرة.  وغري  مبا�صرة 
التدقيق الدخلي بال�صركة الوطنية العقارية يف الكويت ملدة �صنة، وذلك خالل املرحلة 
املال  راأ�ص  اأ�صواق  هيئة  عن  ال�صادرة  واملتطلبات  التوجيهية  بالأدلة  لمتثالها  الأولية 
يف  الدولية  )اآر.اإ�ص.اإم(  �صركة  يف  ون�صف  �صنوات  ثالث  ملدة  عمل  قد  و  الكويت.  يف 
امل�صرف  و  التدقيق  لإعمال  التقنية  وامل�صاعدة  اجلودة  لرقابة  تنفيذي  مدير  من�صب 
املالية  التقارير  باإعداد  يتعلق  الداخلية ملراقبي احل�صابات، فيما  التدريب  اأعمال  على 
ومعايري التدقيق املايل. كما عمل اأي�صا لـمدة ثالث �صنوات يف البنك التجاري الدويل 
يف م�صر، والذي يعترب من اأكرب بنوك القطاع اخلا�ص يف م�صر. وهذا كفيل باأن يتيح 
والتدقيق  واملحا�صبة  التمويل  ت�صم  خمتلفة،  قطاعات  يف  اخلربة  من  وا�صعًا  تنوعًا  له 

املايل والأعمال امل�صرفية. 

الدكتور الـمـهند �س/ عبد العزيز جرك�س
رئي�ص قطاع الـم�صاريع

ال�سيد/ اأحمد  حرفو�س
رئي�ص القطاع الـمايل
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املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
املدنية  الهند�صة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل  ال�صلطان  اهلل  املهند�ص/عبد 
واإدارة  تطوير  جمال  يف  خربة  �صنة   15 من  اأكرث  ولديه  الكويت،  جامعة  من 

العقارات.
منها  العقارية  ال�صركات  يف  املنا�صب  من  العديد  ال�صلطان  اهلل  عبد  املهند�ص  تقلد 
مدير  نائب  و  العقاري  للتطوير  الأولى  دبي  �صركة  يف  الأعمال  و  التطوير  مدير 
امل�صاريع  اإدارة  تطوير يف  ق�صم  رئي�ص  و  العقارية  التجارية  �صركة  امل�صاريع يف  اإدارة 
وت�صغيل  تطوير  و  اإدارة  يف  وا�صعة  خربة  لديه  كما  العقارية  التجارية  �صركة  يف 
امل�صروع  ت�صغيل  حتى  للم�صروع  الأولية  الدرا�صات  من  بداية  العقارية  امل�صاريع 
وا�صعة  خربة  اأي�صًا  ولديه  امل�صاريع  تنفيذ  و  ت�صميم  جمال  يف  خربته  اإلى  بالإ�صافة 
عمل  و  العقارات  لالإدارة  هيكل  و  نظام  و�صع  طريق  عن  الأمالك  اإدارة  جمال  يف 
لتاأجري  وخطط  ا�صرتاتيجية  وعمل  للعقارات  الت�صغيلية  تكاليف  خلف�ص  درا�صات 
منها  و  العقارية  ال�صركات  جمال�ص  ع�صوية  من  العديد  تقلد  .كما  ال�صركة  عقارات 

العرين. �صركة  و  العقارية  املتاجرة  و�صركة  املائية  الواجهة  �صركة 

املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
ال�صيد / جيم حائز على �صهادة حملل مايل معتمد “CFA”، كما هو حا�صل  درجة 
البكالوريو�ص يف الهند�صة الكهربائية و الإلكرتونية من جامعة ال�صرق الو�صط التقنية، 

انقرة.
تتنطوي م�صريته املهنية على 15 عامًا من اخلربات العملية يف جمالت عدة كان اأهمها 
القطاعات املالية، ال�صت�صارات الإدارية، لت�صالت و ال�صناعات العقارية و غريها، قبل 
اإن�صمامه اإلى املزايا �صغل ال�صيد / جيم من�صب رئي�ص قطاع ال�صرتاتيجية و التخطيط 
يف �صركة زين بني عامني 2003 و 2011 ، تبوء قبل ذلك من�صب م�صت�صار اأول لدى 
ال�صيد/ جيم  اأن  هو  بالذكر  و اجلدير  اأ�صن�صر،   – العاملية  الإدارية  ال�صت�صارات  �صركة 
�صاهم يف اإدخال العديد من ال�صركات اخلليجية لل�صوق الرتكي، كان معظمها يف املجالت 

العقارية، التكنولوجيا و الت�صالت. 

الـمـهند �س/ عبداهلل ال�سلطان
رئي�ص قطاع اإدارة العقارات

الـمـهند �س/ جيم يولكو
الرئي�ص التنفيذي - مزايا تركيا
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املوؤهالت العلمية / اخلربات املهنية
ح�صل ال�صيد/ خالد حممود عبداللطيف على بكالوريو�ص املحا�صبة من كلية التجارة، جامعة 
 - « Cass « الإ�صكندرية، جمهورية م�صر العربية وماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة
لندن، وهو حما�صب قانوين معتمد »CPA«، حما�صب اإدارة معتمد CMA« ومدير مايل 

. »CFM« معتمد
يتمتع ال�صيد/ خالد باأكرث من 20 �صنة خربة يف العمليات ومتويل ال�صركات وال�صت�صارات 

والتدقيق واخلدمات امل�صرفية واملحا�صبة.
كان ال�صيد/ خالد ي�صغل من�صب مدير العمليات يف �صركة اأف & اأ�ص القاب�صة. وخالل الفرتة 
من 2005 وحتى 2011، �صغل من�صب نائب الرئي�ص التنفيذي لل�صئون املالية والعمليات 
يف �صركة املثنى لال�صتثمار، وهي �صركة تابعة مملوكة بالكاملة لبيت التمويل الكويتي. وعمل 
كمدير مايل ونائب الرئي�ص وم�صاعد اأمني عام ل�صركتني من �صركات العقارات الأمريكية. 
 Florida Atlantic BOCA �صركة  يف  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  من�صب  �صغل  كما 
فلوريدا  بولية   Deerfield Research Park و   Research Park

الأمريكية، وع�صو يف جمل�ص اإدارة �صركة املثنى للو�صاطة املالية.
بداأ ال�صيد/ خالد م�صريته املهنية يف بنك بركليز، حيث عمل يف اإدارة اخلدمات امل�صرفية 
لل�صركات وال�صتثمار. ثم اكت�صب خربة كبرية يف جمال التدقيق وال�صت�صارات من خالل عمله 
يف اإرن�صت اآند ينغ واآرثر اآندر�صون، حيث تدرج يف املنا�صب اإلى اأن �صغل من�صب مدير بالوكالة 
ملحفظة كبرية من كبار العمالء وكان م�صئوًل عن الرقابة العامة للمهام وتن�صيق عالقات 

العمالء و�صمان اجلودة.
كما اأن ال�صيد/ خالد ع�صو جمل�ص اإدارة يف �صركة املدير الكويتي لإدارة امل�صاريع العقارية و�صركة 

دبي الأولى للتطوير العقاري. وهو اأي�صًا حما�صر لعدة دورات يف التخ�ص�صات املهنية.

ال�سيد/ خالد عبد اللطيف
الرئي�ص التنفيذي بالوكالة - مزايا دبي
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ُتعترب �صركة املزايا وعلى نطاق وا�صع اإحدى اأهم �صركات التطوير العقاري يف �صوق منطقة ال�صرق الأو�صط واأكرثها �صهرة، ومتتلك العديد من امل�صاريع 
املتميزة. وتاأ�ص�صت ال�صركة انطالقًا من الإميان باحلاجة اإلى �صخ ا�صتثمارات قوية يف املنطقة، وجنحت يف ك�صب ثقة �صريحة وا�صعة من امل�صتثمرين 

�صمن ال�صوق الكويتية وخارجها، واملحافظة على هذه الثقة.  

من  العديد  ومتتلك  لها  مقرًا  الكويت  وتتخذ  الأو�صط  ال�صرق  و  اخلليج  منطقة  يف  العقاري  التطوير  جمال  يف  رائدة  �صركة  القاب�صة  املزايا  �صركة 
ال�صركات التابعة ، كما ومتتلك حمفظة وا�صعة ومتنوعة من امل�صاريع يف كافة اأرجاء دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مبا يف ذلك دولة الإمارات العربية 

املتحدة، وُعمان، وقطر، والبحرين، واململكة العربية ال�صعودية وكذلك يف دولة تركيا .

تاأ�ص�صت ال�صركة يف العام 1998، وبا�صرت عملياتها حتت م�صمى املزايا القاب�صة يف العام 2004، براأ�ص مال مدفوع قدره 15 مليون دينار كويتي، 
لي�صل اإلى 68.8 مليون دينار كويتي – اأي نحو  243دولر اأمريكي. والتي  املزايا �صركة م�صاهمة عامة مدرجة يف كل من بور�صة الكويت منذ العام 
2005 ومدرجة اأي�صًا �صوق دبي املايل منذ العام 2006. واعتمدت املزايا منذ ن�صاأتها الأولى على ا�صرتاتيجية تو�صع متوازنة للحد من املخاطر، 

مع تعظيم ال�صتثمارات، و�صهدت منوًا قويًا من خالل ذلك.

وتفخر املزايا بتقدمي منتجات وخدمات عقارية �صاملة ومتنوعة يف العديد من املجالت، من �صمنها م�صاريع الإ�صكان كا املجمعات ال�صكنية والأبراج 
ال�صكنية الراقية، وامل�صاريع التجارية كاملباين املكتبية والتجارية، وامل�صاريع ال�صحية كاملراكز الطبية. وتعمل املزايا يف العديد من املجالت العقارية 

الأخرى، مثل �صراء، ومتلك وبيع الأرا�صي، وتطويرها حل�صاب ال�صركة داخل الكويت وخارجها. 

وعالوة على ذلك، تقوم �صركة املزايا بتويل اإدارة العقارات ل�صالح الغري، واإدارة، وت�صغيل، وا�صتثمار، وتاأجري، وا�صتئجار الفنادق، والنوادي ال�صحية، 
واملتنزهات الرتفيهية، واحلدائق، واملعار�ص، واملطاعم، واملجمعات ال�صكنية والتجارية، واملنتجعات ال�صياحية وال�صحية.

وتركزت ا�صتثمارات املزايا على الدوام على بناء حتالفات و�صراكات ا�صرتاتيجية اأتاحت بناء امليزة التناف�صية لل�صركة.

2016
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و  املوؤ�ص�صات  و  املتنفذين  امل�صتثمرين  من  كبرية  قاعدة  ي�صم  امل�صاهمني  من  متنوعًا  هيكاًل  متتلك  التي  ال�صركات  من  املزايا  �صركة  تعترب 
الكربى. ال�صركات 

ا�سم امل�ساهم

�صركة جيمبال القاب�صة

عدد الأ�صهم .......................... 688,278,956 �صهم

راأ�ص املال املدفوع ............... 68,827,896 دينار كويتي
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القطاع  يف  الكبري  القاب�صة  املزايا  �صركة  جناح  ظهر 
الكويت  �صوق  يف  ال�صركة  اإدراج  خالل  من  العقاري 

لالأوراق املالية يف عام 2005. 

القاب�صة  املزايا  �صركة  اإدراج  مت   ،2006 فرباير  يف 
�صركة  لت�صبح  خطواتها  اطار  يف  املايل  دبي  �صوق  يف 

اإقليمية. 
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التطوير وال�صتثمار العقاري
اهم من  الخت�صا�ص  ذوي  من  جمموعة  عليها  وي�صرف  املزايا  �صركة  تقدمها  التي  العمال  تطوير  خدمات   تعد 
الأرا�صي لال�صتثمار وا�صعة من  وتوزيع م�صاحات  وتت�صمن �صراء  ال�صركة،  العقارية يف حمفظة خدمات   اخلدمات 
 وتطويرها لإيجاد فر�ص جديدة حتقق مردودًا اإيجابيًا لل�صركة وامل�صاهمني فيها. كما يقوم فريق اخلرباء يف �صركة
 املزايا اأي�صًا مبوجب هذه اخلدمة بجمع املعلومات املطلوبة وتقييم ودرا�صة اجلدوى القت�صادية اخلا�صة بكل م�صروع
الرئي�صية يف خمتلف للمهام  العملية  التجارية، وهيكلة اخلطط  اإلى جانب ت�صميم مناذج لالأعمال   بعناية فائقة. 

.الفر�ص، مبا فيها التمويل والت�صويق

2016

اإدارة الـم�صاريع واخلدمات ال�صت�صارية
تقدم �صركة املزايا خدمات اإدارة امل�صاريع والتي تعد ركنًا اأ�صا�صيًا يف حتقيق عوائد اإيجابية لكافة م�صاريع ال�صركة، 
يف  اجلودة  من  للتاأكد  مبا�صر  ب�صكل  وادارتهم  ال�صت�صارية  اخلدمات  مزودي  تعيني  اخلدمات  هذه  تت�صمن  حيث 
وحتليل  التكاليف  هند�صة  بادارة  امل�صاريع  اإدارة  قطاع  يقوم  و  هذا  امل�صاريع.  تنفيذ  على  والإ�صراف  الت�صميم 
املعايري  لأرقى  وفقًا  اجلودة  عالية  وادارية  فنية  خدمات  تقدمي  ل�صمان  القيمية  والهند�صة  الإن�صائية  التطبيقات 
العاملية. هذا و حتر�ص �صركة املزايا القاب�صة على انتقاء طاقم عمل يتمتع بخربة ومهارات كبرية ليكونوا �صفراء 
مرورًا  بامل�صروع  العاملة  اجلهات  اختيار  من  ابتداًء  للتطوير،  املختلفة  املراحل  خالل  امل�صاريع  ادارة  يف  لل�صركة 
مبرحلة الت�صميم وانتهاًء بادارة و مراقبة جودة التنفيذ، حيث ي�صتند اأ�صلوب عملنا يف جمال اإدارة امل�صاريع وتقدمي 
والت�صليم  التحليالت لإدارة املخاطر  واإجراء  البناء  تبني مناذج عمل حديثة يف عملية  اخلدمات ال�صت�صارية على 
وفقًا للجدول الزمني للم�صاريع، ف�صاًل عن التغلب على التحديات اأثناء مراحل التطوير املختلفة، وحت�صني الإنتاجية 

الإن�صائية ودعم عمليات التدريب والدعم التقني.

اإدارة الت�صويق و الـمبيعات للم�صاريع
اأ�صبحنا،  العقارية، حيث  امل�صاريع  وبيع  ت�صويق  بالإجنازات يف جمال  �صجاًل حافاًل  القاب�صة  املزايا  �صركة  متتلك 
ال�صركات الرائدة يف هذا املجال  الت�صويق والإ�صراف على املبيعات من  اإدارة عمليات  ومن خالل تقدمينا خلدمة 
على م�صتوى املنطقة. ومبوجب هذه اخلدمة متكنت �صركة املزايا بف�صل فريق عملها الكفوؤ من و�صع ا�صرتاتيجيات 
فعالة لتطوير العالمات التجارية، وذلك با�صتخدام اأكرث و�صائل التوا�صل فعالية، مبا فيها احلمالت الإعالنية وا�صعة 
املواقع  اإدارة  اإلى  اإ�صافة  املبتكرة،  والفعاليات  الأن�صطة  وتنفيذ  الإعالمية،  والتغطية  النطاق عرب �صبكة النرتنت، 
الإلكرتونية لل�صركة الأم و�صركاتها التابعة و مواقع التوا�صل الجتماعي. ويقوم فريق الت�صويق واملبيعات يف �صركة 
املزايا القاب�صة بالعديد من املهام وامل�صوؤوليات، مبا فيها ابتكار برامج ولء العمالء، من خالل و�صع ا�صرتاتيجيات 

متتاز بالفعالية لقيادة املبيعات، وتزويد العمالء بالدرا�صات ال�صتق�صائية والعرو�ص اخلا�صة والرئي�صية. 
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اإدارة العقارات
على  والإ�صراف  القانونية،  الق�صايا  خمتلف  متابعة  املزايا  �صركة  تقدمها  التي  العقارات  اإدارة  خدمات  تت�صمن 
عمليات التح�صيل، والت�صجيل يف املوؤ�ص�صات احلكومية، ومتابعة الإجراءات احلكومية، وحت�صيل الإيجار والإ�صراف 
رعاية  على  عقاراتهم  ح�صول  لعمالئها  اخلدمة  هذه  مبوجب  ال�صركة  ت�صمن  حيث  املقاولت،  �صركات  عمل  على 
مثالية وفقًا لأف�صل الطرق والأ�صاليب، مبا فيها تقدمي خدمة التنظيف، وتوفري الأمن، وخدمات ال�صيانة والتاأجري 
وتكنولوجيا املعلومات، اإلى جانب خدمة �صف ال�صيارات. كما يحر�ص فريق اإدارة العقارات يف ال�صركة على تقييم 

املمتلكات وحتديد معدل الإيجار الدقيق وفرز واختيار امل�صتاأجرين. 

اإدارة الـمحافظ العقارية
نقدم يف �صركة املزايا القاب�صة لعمالئنا خدمات اإدارة املحافظ العقارية وفقًا ملعايري عاملية، وت�صمل خدماتنا الإدارة 
ال�صاملة والتخطيط ال�صرتاتيجي واإعداد امليزانيات والعمليات التجارية وال�صيا�صات والإجراءات والأدلة الت�صغيلية 
اإلى جانب اإعداد اأنظمة تقنية املعلومات. كما تقدم ال�صركة اأي�صًا خدمة ال�صت�صارات املتعلقة بالفر�ص ال�صتثمارية 
حمليًا واإقليميًا، مبا ي�صاعد عمالئنا على اتخاذ قرارات �صائبة. وتتحمل اإدارة املحافظ العقارية يف �صركة املزايا 
امل�صئولية عن الرتقاء املتوا�صل يف اأداء وقيمة حمفظة ال�صركة من الأ�صول العقارية التي متلكها اأو تديرها من خالل 

عمليات ال�صتحواذ والعمليات الت�صغيلية.

التقييم العقاري
التي تقدمها �صركة املزايا، حيث توفر دلياًل مهمًا  اإ�صافة مهمة ملجموعة اخلدمات  العقاري  التقييم  تعترب خدمة 
القت�صادية  اجلدوى  تقارير  اإعداد  مراحل  يف  فوائده  له  التقييم  هذا  ومثل  للعقارات.  احلقيقية  القيمة  لتحديد 
والأرباح  الفعلية،  القيمة  على  التعرف  يتم  العقارات  تقييم  خدمة  ومبوجب  امل�صتقبلية.  والتو�صعات  للم�صاريع 
امل�صتقبلية املتوقعة، واإعداد تقارير �صاملة بالمتثال للمعايري والأنظمة الدولية، ومثل هذه اخلدمة تعترب �صرورية 

ملقدمي خدمات القرو�ص مقابل الرهن  العقاري وامل�صتثمرين و�صركات التاأمني وامل�صرتين وبائعي العقارات.
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الأبحاث والدرا�صات العقارية
لتقييم عدد كبري من  فريق متخ�ص�ص من اخلرباء  العقارية من  والدرا�صات  البحاث  املزايا خدمة  �صركة  تقدم 
املخاطر التي ترتبط بالقطاع العقاري، وذلك بالعتماد على طرق بحث دقيقة ت�صمل اإجراء درا�صات كمية ونوعية 
لتوفري فهم اأو�صع لل�صوق ومعلومات واأرقام وبيانات دقيقة وحتليل متعمق لالأ�صباب الكامنة وراء كل اجلوانب التي 
يتم  دقيقة  وبيانات  لأرقام  وفقًا  وا�صحة  علمية  ر�صم �صورة  ت�صاهم يف  وهذه اخلدمة  القطاع.  توؤثر على منو هذا 

اإتاحتها ب�صهولة لعمالئنا.

الو�صاطة العقارية
لعمالئنا.  الراحة  �صبل  لتوفري  عالية اجلودة مت طرحها خ�صي�صًا  العقارية  الو�صاطة  املزايا خدمات  �صركة  تقدم 
حيث نقوم مبوجب هذه اخلدمة بالتعاقد مع مالك العقارات لعر�ص عقاراتهم للبيع لدى ال�صركات العقارية ومراقبة 
التنفيذ الدقيق لبنود عقد ال�صراء، اإلى جانب اإجراء مقارنة مع العقارات املماثلة التي مت بيعها يف الآونة الأخرية 

من اأجل حتديد �صعر مناف�ص.
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�صركة املزايا للتطوير العقاري �ص.م.ك.م
�صركة دبي الأولى للتطوير العقاري �ص.م.ك.ع

�صركة اليّمار الكويتية الزراعية �ص.�ص.و

�صركة �صفن زونز العقارّية �ص.م.ك.م

�صركة امل�صتقبل الدولية لإدارة امل�صاريع ذ.م.م
�صركة الواجهة املائّية العقارّية �ص.م.ك.م

�صركة الدائرة املتحدة مقاولت عاّمة ومباين �ص.�ص.و

�صركة املزايا العقارّية - منطقة حّرة ذ.م.م

�صركة امليزان امل�صرتكة للتجارة العاّمة ذ.م.م

�صركة املزايا الإماراتية للتطوير العقاري �ص.�ص.و
�صركة املزايا ريل اي�صتيت م.د.م.�ص - منطقة حره

�صركة  فلولي�ص بروبرتيز ليميتد
�صركة فرايتي بال�ص بروبريتيز ليميتد

�صركة  كون�صريتو انف�صتمنت�ص ليميتد
�صركة �صي تي اأند جيه بروبرتيز ليميتد

�صركة الريحان ريل اي�صتيت ليميتد
�صركة الدانة ريل اي�صتيت ليميتد

�صركة مزايا لبنان  القاب�صة �ص.م.ل )هولدجن(

�صركة اأدفانتج جرنال ترادجن �ص.�ص.و
�صركة الوحدة ريل اي�صتيت اإنف�صتمنت�ص ليميتد

�صركة مزايا لمارتني �ص.م.ل

�صركة ريتم ا�صطنبول لالن�صاءات امل�صاهمة
�صركة اخلليجية الرتكية العقارية امل�صاهمة

�صركة املزايا للتطوير العقاري �ص.م.م

�صركة املزايا الكربى للعقارات ذ.م.م
ال�صركة الكويتية ال�صعودية لال�صتثمار العقاري املحدودة ذ.م.م

�صركة مزايا تركيا لالإ�صتثمارات العقارية امل�صاهمة

�صركة بيل�صان العقارية �ص.�ص.و

ال�صركة اخلليجية الرتكية للتجارة العامة و املقاولت ذ.م.م
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اأبراج املزايا تتكون من ثالثة اأبراج متثل مفهوما فريدا يقدم حلول عقارية متكاملة مت 
تطويرها لال�صتخدام التجاري املكتبي وهي مملوكة بالكامل من قبل �صركة املزايا ، حيث 
تتميز الت�صميمات الداخلية احلديثة مبوا�صفات و م�صاحات مكاتب رحبة عالية اجلودة، 
الذكية  املباين  بتكنولوجيا  جمهزة  الأحجام  خمتلف  من  وا�صعة  اجتماعات  وقاعات 

واأحدث املعدات، ويتاألف الأبراج من 26 طابق  و اأكرث من امل�صاحات املكتبية. 

يغطي الت�صميم ال�صامل لـ » �صفن زونز ديزاين �صنرت » الذي ت�صتند فكرته املعمارية على 
مبادئ الفنان ال�صهري بيت موندريان، كل �صيء من الألف اإلى الياء فيما يتعلق بالبناء. 
ويتم عر�ص متثيل ت�صويري والإدراك الب�صري لالأ�صكال الهند�صية يف �صالة العر�ص التي 
تعطي نظرة حديثة للغاية، ويهدف مفهوم مركز الت�صميم املبتكر هذا لتلبية احتياجات 
امل�صتهلكني من خالل توفري »م�صتودعات الأعمال ومواد البناء« حتت �صقف واحد.  يوفر 
مركز الت�صميم �صالت عر�ص قابلة للتاأجري وامل�صاحات املكتبية لل�صركات الرائدة ذات 

ال�صلة مع الرتكيز على العالمات التجارية الراقية. 

تعترب  الراحة،  و�صائل  اأحدث  مع  املغربي  املعماري  الطراز  �صحر  بني  اجلمع  خالل  من 
�صارع  ا�صرتاتيجي ومرئي على طول  نوعه ذات موقع  �صكني فريد من  املها م�صروع  فلل 
اخلليج املميز يف منطقة �صلوى، اإن املوقع قريب ب�صكل مالئم من مناطق الت�صوق، و�صارع 
اخلليج العربي وممرات امل�صاة اخلا�صة به والعديد من معامل املدينة.  ويتكون امل�صروع 
840 مرت مربع لكل منها، وكل وحدة ت�صمل  8 قطع مب�صاحة  30 فيال بنيت على  من 

اأربعة عنا�صر منف�صلة فردية التي ت�صمن اخل�صو�صية التامة لل�صكان. 

يحتل كلوفر �صنرت موقعًا ا�صرتاتيجيا مميزا يف منطقة اجلابرية على الدائري الرابع، 
طابقا   19 من  يتاألف  وجمهز  موؤهل  مبنى  وهو  الكويت،  يف  طبي  مركز  اأحدث  وميثل 
مب�صاحة 600 مرت مربع لكل طابق.  يوفر كلوفر �صنرت الرعاية ال�صحية عالية اجلودة 
جميع  لتنا�صب  خ�صي�صا  ت�صميمها  مت  التي  الطبية  اخلدمات  من  جديد  مفهوم  مع 
الحتياجات املهنية عرب عيادات طبية متطورة من خمتلف التخ�ص�صات ، بالإ�صافة اإلى 
التخ�ص�صات  من  والعديد  الطبيعي،  والعالج  الأ�صعة،  ووحدات  و�صيدلية،  املختربات، 

املختلفة.
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التجارية يقع يف منطقة �صرق  لل�صركات  يقع برج جلوبل يف موقع ا�صرتاتيجي وهو برج 
يجعله مميزا  الفريد  موقعه  اأن  كما  الوليد.  بن  و�صارع خالد  ال�صهداء  �صارع  على طول 
يف املنطقة، ويوفر �صهولة الو�صول اإلى جميع امل�صاريع التجارية يف املنطقة.  برج جلوبل 
ي�صمل 22 طابقا من امل�صاحات املكتبية املجهزة جيدا واملبنية على الطراز املعا�صر مع 
توفري التكنولوجيات املتقدمة يف جميع اأنحاء املبنى. مت ت�صميم امل�صاحات املكتبية لتكون 

قابلة للتكيف مع املتطلبات املهنية املحددة لل�صاغلني.

الطلب وفقًا ملعايري ل هوادة فيها  ُبنيت ح�صب  اإن فلل مزايا هي عبارة عن فلل فردية 
من حيث الهند�صة والتفا�صيل املعمارية و تقع يف مناطق خُمتارة يف الكويت.وعددها 7 
فلل ترتاوح م�صاحتهم بني 840 اإلى 1,100 مرت مربع،  مت بناء الفلل لتلبية موا�صفات 

امل�صتوى الراقي وتوفري اخل�صو�صية.

م�صروع الروؤيا هو جممع �صكني بارز يقع يف منطقة املهبولة يف الكويت. ويتاألف من برجني 
�صكنيني  و 10 فلل تطل جميعاعلى حمام لل�صباحة.  تتوفر الوحدات ال�صكنية باأحجام، 
الذين  الأفراد  من  للعمالء  املتنوعة  الحتياجات  لتنا�صب  خمتلفة  داخلية  وت�صاميم 

يرغبون يف مكان مثايل للعي�ص فيه.  

م�صروع  لتطوير  املزايا  �صركة  قدمتها  فكرة  هي  الثقافية  مّيار  وقرية  املايل  نرية  مركز 
عقاري طموح لتحويل الكويت اإلى مركز مايل جديد ومركزًا ثقافيًا اإقليميًا، فكرة امل�صروع 
م�صتوحاة من رغبة �صاحب ال�صمو اأمري الكويت لتحويل الكويت اإلى مركز مايل وثقايف 
املجمعات  على  اأي�صًا  امل�صروع  وي�صمل   . ودوليًا  حمليًا  ال�صتثمارات  من  العديد  جلذب 

ال�صكنية والإدارية والتجارية لُت�صكل جمتمع �صامل لالإقامة والعمل والرتفيه. 
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�صكاي جاردنز هو برج �صكني فخم  يقع ب�صكل متميز قبالة �صارع ال�صيخ زايد عند مدخل 
مركز دبي املايل العاملي )DIFC(. بارتفاع 40 طابقا، ويكمل الب�صاطة الأنيقة لالأجزاء 
للت�صميمات  احلديثة  الراحة  و�صائل  قبل  من  بالكامل  الأيقوين  الربج  لهذا  اخلارجية 
الداخلية مما يخلق م�صاحات للمعي�صة فريدة ب�صكل مذهل.  مت ت�صميم �صكاي جاردنز 
ب�صكل فريد مع واجهة زجاجية مذهلة تبدو اأنها ت�صبح على دعائم من الأحجار املعقوفة. 
تقع ال�صقق و�صط اخل�صرة ال�صتوائية، مع الأثاث امل�صمم وجتهيزات ديكور من فندي 

كا�صا. 

يعترب مزايا بزن�ص اأفنيو جوهرة التتويج يف عامل الأعمال، حيث يقدم امل�صاحات املكتبية 
احلديثة واملراكز التجارية واملزيد ، ويتاألف امل�صروع الذي يقع يف اأبراج بحرية اجلمريا 
من ثالثة اأبراج جتارية، كل واحد منها بارتفاع 45 طابقا. ويعترب كل برج عامل اأعمال 
مكتفي ذاتيا مع م�صاحة مكاتب حديثة تتميز باملرونة واملراكز التجارية، ومراكز ترفيه 

متطورة، وقاعات للموؤمترات وا�صعة، وغرف اجتماعات ومقاهي ومطاعم .

قامت املزايا بتطوير �صبعة مبان يف مدينة دبي الطبية التي تقع يف قلب مدينة دبي على 
بعد 4 كم فقط من مطار دبي الدويل. 

والتخطيط  ال�صحية  الرعاية  نظم  وتطوير  الطبي  التعليم  الطبية  دبي  مدينة  توفر   
ال�صرتاتيجي للم�صاعدة يف اإن�صاء موقع واحد للح�صول على جودة عالية، واإدارة الرعاية 

ال�صحية املبتكرة.

وات�صاع  يتميز برحابة  الذي  ال�صباين املرتف  لنمط احلياة  امل�صروع منوذجا حيا  يعترب 
م�صاحاته وم�صطحاته اخلارجية واملناظر الطبيعية اخلالبة املليئة بالهدوء وال�صكينة  .

يقع هذا امل�صروع يف دبي لند على طريق ال�صيخ حممد بن زايد الرئي�صي وميكن الو�صول 
. وي�صم  29 مليون قدم مربع  ال�صيخ زايد. وميتد على م�صاحة  �صارع  ب�صهولة من  اإليه 

امل�صروع ما يفوق 500 فيال �صكنية مت تطويرها بالكامل.
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يتاألف امل�صروع من برجني وهو م�صروع �صكني يقع يف بحريات اجلمريا ويتكون من 400 
وحدة من غرفة وغرفتني نوم تختلف يف م�صاحاتها وت�صميماتها الداخلية ، ويتميز الربجني 
مبنظر رائع على البحرية بالإ�صافة اإلى كونه يقع يف دبي احلديثة التي تنال الهتمام الأبرز 
من قبل احلكومة يف املنطقة.  ويعلو امل�صروع اإيل ٤٥ طابق حيث يعانق ال�صحاب بروعته 

وجمال ت�صميمه

الرمي،  اأبوظبي على جزيرة  �صم�ص  تقع عند مدخل م�صروع  �صكنية  اأر�صا  املزايا  متتلك 
قبالة طريق ال�صبكة الرئي�صية �صم�ص اأبوظبي والذي ُيعترب مورينا برج �صكني موؤلف من 
3 غرف نوم والدوبلك�ص، بالإ�صافة اإلى فلل �صكنية  2 و  29 طابقًا ، و يتكون من 1 و 

اأر�صية. 

اإنديجو هو مبنى خم�ص�ص ل�صتخدام املكاتب واملحالت التجارية و مرخ�ص لدى دائرة 
الأرا�صي و الأمالك يف دبي بحيث يعد من املناطق احلرة امل�صموح فيها بالتملك ملواطني 

دول جمل�ص التعاون و ال�صركات. و يقع امل�صروع على �صارع ال�صيخ زايد مبا�صرة.
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الريا�ص يف  التجارية يف مدينة  املناطق  اأهم  اإحدى  اأبراج يف  امل�صروع من ثالثة  يتاألف 
اململكة العربية ال�صعودية ، حيث تتمركز غالبية البنوك وال�صركات ال�صتثمارية يف املدينة 
. وقد عمل الت�صميم املعماري ال�صل�ص والواجهة الزجاجية احلديثة على حتويل املعذر اإلى 

معلمًا مميزا باملدينة ، ويتاألف كل برج من 9 طوابق .

مبدينة  احليوية  املناطق  اأحد  يف  الكائن  الإ�صرتاتيجي  مبوقعه  العليا  مزايا  برج  ميتاز 
، ويتكون امل�صروع من طابق  العام املوازي لطريق امللك فهد  الّعليا  الريا�ص على طريق 
اأر�صي  ي�صم  3 معار�ص جتارية كبرية ، و 7 طوابق اأخرى ت�صم 55 مكتبًا جتاريًا. كما  
ي�صتمل الربج اأي�صًا على نادي �صحي وم�صلى خا�ص مبن�صوبي الربج، اإلى  جانب موقف 

لل�صيارات يت�صع حلوايل 55 �صيارة.

قدرها  اإجمالية   مب�صاحة   )BIW( الإ�صتثماري  البحرين  مر�صى  يف  امل�صروع  يقع 
27,605 مرت مربع من م�صاحة امل�صتودعات القابلة للتاأجري باأحجام وحدات تبلغ 250 
مرت مربع. ويقع مر�صى البحرين الإ�صتثماري �صمن مدينة �صلمان ال�صناعية وهي منطقة 
اقت�صادية خا�صة تتاألف من ثالثة مناطق �صناعية جديدة تخدم القطاعات املختلفة من 

اأ�صواق اخلدمات اللوج�صتية والأ�صواق ال�صناعية. 

قامت مزايا بتطوير وت�صويق امل�صروع وذلك يف منطقة �صحار يف �صلطنة عمان، وت�صم 
البادية رزيدن�ص التي اأطلقتها حمفظة عمان العقارية اإجمايل 73 فيال �صكنية. وي�صم 
يف  �صباحة  حو�ص  مع  اإجتماعي  ونادي  الوظائف  متعددة  وقاعة  ريا�صي  نادي  امل�صروع 

الهواء الطلق وتقدم البادية توازن مثايل بني احلياة التقليدية واحلديثة. 
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يتميز مركز ت�صوق مارينا مول يف لو�صيل، الدوحة، لي�ص فقط من خالل موقعه املتميز يف 
و�صط املارينا ولكن ب�صفة خا�صة من خالل الت�صميم املعماري املتطور والفريد من نوعه 
والن�صيابي.  مارينا مول ميتد على م�صاحة 57,605 مرت مربع على طابقني بالإ�صافة 
ال�صكنية  والوحدات  التجارية  واملكاتب  الفنادق  مثل  مرافق  وت�صتوعب  الأر�صي،  اإلى 
مراكز  من  واحدا  مول  مارينا  ي�صبح  �صوف  النتهاء،  عند  واملالعب.  الرتفيه  واأماكن 

الت�صوق املرموقة يف قطر. 

تطويرها  يجري  التي  �صكنية  وحدة   346 ي�صم  ا�صكاين  م�صروع  هو  ريزيدين�ص  تال 
للعاملني يف مركز قطر الوطني للموؤمترات ) QNCC (  وهو امل�صروع الأول من نوعه 
والت�صاميم  الطاقة  يف  للريادة  الذهبية  الفئة  ومتطلبات  ملعايري  وفقًا  بناوؤه  يتم  والذي 
امل�صروع  للمباين اخل�صراء. ويجمع  الأمريكي  املجل�ص  ال�صادرة عن   )LEED( البيئية
معايري ال�صتدامة البيئية واأ�صاليب احلياة الع�صرية. كما يوفر امل�صروع مرافق متميزة 

ل�صت�صافة موؤمترات ومعار�ص وفعاليات عاملية.

جممع �صكني متكامل يتاألف من 658 �صقة بغرفة نوم واحدة تبلغ م�صاحتها حوايل 50 
لكل  مربعا  مرتا   85 حوايل  مب�صاحة  نوم  بغرفتي  �صقة   507 و  منها  لكل  مربعًا  مرتًا 
منها، لطاقم التمري�ص يف م�صت�صفى ال�صدرة اجلديد كجزء من تطوير املدينة.  ويحتوي 

املخطط على م�صجد واملرافق املجتمعية والرتفيهية واملطاعم واملقاهي.  
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ل�صركة  عقاري  م�صروع  اأول  هو  ا�صطنبول  ريتم 
امل�صروع  يقع  ا�صطنبول.  يف  �صركائها  و  مزايا 
على  ميتد  املدينة،  من  ال�صيوية  اجلهة  يف 
من  امل�صروع  يتكون  و  مربع   مرت   39,000
  147 و   مكتب   363 �صكنية،  وحدة   863

وحدة جتارية.
ي�صم امل�صروع املطعم الأعلى اإرتفاعًا يف املنطقة 
ال�صيوية من ا�صطنبول ليطل على مدينة جمعت 
ثالث  و  خاّلبة  مناظر  اإلى  بالإ�صافة  القارتني 
بالكامل  امل�صروع  تنفيذ  �صباحة.مت  حمامات 
وبيع مبا يزيد عن 80  % من ال�صقق ال�صكنية 
مت  والذي  التجاري  املول  حاليا  ال�صركة  ومتتلك 

تاجريه بن�صبة 50 % .
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الذي  الليوان  على طول  بوينت  كيو  م�صروع  ميتد 
تقاطع  على  لند  دبي  يف  منوذجيا  مكانا  يحتل 
طريق ال�صيخ حممد بن زايد وطريق العني. ويتاألف 
كيو بوينت من �صقق ت�صم اإما غرفة اأو غرفتني اأو 
ثالثة غرف. و ُيعترب الليوان منطقة م�صتقلة ذاتيا 
متتد على 13 مليون قدما مربعا، وت�صم عيادات 
واندية �صحية وحمالت جتارية وحدائق. ويتميز 
م�صروع كيو بوينت بت�صميمه الع�صري الذي يخلق 
امل�صروع  مل�صات  جميع  يف  العالية  باجلودة  �صعورا 
.وي�صم امل�صروع 52 مبنى �صكني من فئة ال�صكان 
الـمتو�صط .حيث قامت املزايا بتطوير  3,131 

�صقة  واإجناز وت�صليم  2,467 للعمالء.
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الإ�صكان  يخدم  م�صروع  عن  عبارة  لين  كيو 
املتو�صط و ُمكون من اأربعة مباٍن.

يقع امل�صروع يف منطقة الليوان، املوقع الأمثل يف 
دبي لند عند التقاء طريق ال�صيخ حممد بن زايد 

و طريق العني.
و  غرفة   ، ا�صتوديو  ذو  �صقق  يجمع  لين  كيو 

غرفتني نوم مب�صاحات عّدة.
واملوؤلفة  امل�صروع  من  الأولى  املرحلة  تنفيذ  مت 
بالكامل  منهما  التخارج  ومت  �صكنيني  مبنني  من 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  على  حاليا  العمل  وجاري 

من امل�صروع.

R 054

R 064
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يف  ال�صركة  م�صاريع  اأحد  عن  عبارة  زون   كيو 
منطقة دبي لند والتي تخدم الإ�صكان املتو�صط 
وهو تكمله لنجاحات ال�صركة يف �صل�صة م�صاريع 
ال  Q -Series ويتاألف امل�صروع من مبنيني 
بني  ما  متنوعة  �صكنية  �صقق  ي�صمان  �صكنيني  
ا�صتوديو ، وغرفة نوم واحدة ، وغرفتني  نوم ، مت 
الإنتهاء حاليا من الت�صاميم الهند�صية وجاري 
بتنفيذ  للبدء  متهيدًا  الرتاخي�ص  على   العمل 

امل�صروع.
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الإ�صرتاتيجي  مبوقعه  ميتاز  ريزيدن�ص  مزايا 
من  مقربة  على  م�صقط،  ال�صيب،  حمافظة  يف 
املراكز التجارية اجلديدة وخلف م�صقط �صيتي 
 23,194 م�صاحتها  اأر�ص  على  يقع  و  �صنرت 
وجتارية  �صكنية  وحدات  وي�صمل   مربع  مرت 

مبجموعة وا�صعة من امل�صاحات.
3 غرف  و   2 ال�صكنية من1،  تتكون الوحدات 
�صي�صم  امل�صروع  لالإيجار.  اأو  للبيع  جاهزة  نوم 
اأي�صًا حمام �صباحة حماط باحلدائق املزدهرة 

و مالعب لالأطفال.
املتوقع  ومن  امل�صروع  تنفيذ  اأعمال  بداأ  مت   

الإنتهاء منه فــي نهاية العام  2018. 
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كلوفر �صباح ال�صامل  ثاين ا�صتثمار ل�صركة املزايا 
يف املجال الطبي يف الكويت. امل�صروع م�صَمم على 
اأر�ص م�صاحتها 2,000 مرت مربع  ويتاألف من 
و خُمَترَب  40 عيادة  اأكرث من  17 طابق يخدم 
وجمهز باأحدث التقنيات و املعدات لتاأمني ال�صحة 

و اخلدمات الطبية.
مت اإجناز ن�صبة 75% من اأعمال تنفيذ امل�صروع 

و�صيتم ت�صليمه يف تاريخ 1 �صتمرب 2017 . 
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SHARQ LAND

اأهم  وعلى  الكويت  مدينة  قلب  يف  الأر�ص  تقع 
ال�صوارع احليوية يف منطقة “ �صرق “ وهو �صارع 
ال�صهداء الذي يحمل اإطاللة اأعلى برج يف العا�صمة 
“ برج احلمرا “ و على اأر�ص م�صاحتها 2,900 
مرت مربع . ومت البداأ فـى اأعمال ت�صميم امل�صروع 
هو  العامل  يف  الهند�صية  املكاتب  اأ�صهر  اأحد  مع 
مكتب  Gensler و من املتوقع اأن تبداأ تنفيذ 

امل�صروع مع نهاية عام 2017.
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 - الـــقـــاعـــدة الأولــــــي              
- الـــقـــاعـــدة الـثــانـيـة      
- الـــقـــاعـــدة الثالثــــة      
- الـــقـــاعـــدة الرابعــة     
- الـــقـــاعـــدة اخلام�سة    
- الـــقـــاعـــدة ال�ساد�سة   
- الـــقـــاعـــدة ال�سابعة    

- الـــقـــاعـــدة الثامنــة      
- الـــقـــاعـــدة التا�سعة    

- الـــقـــاعـــدة العا�سرة 
- القاعدة احلادية ع�سر 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

  بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة  
 التحديد ال�سليم للمهام والـم�سوؤوليات 

 اختياراأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية   
�سمان نزاهة التقارير املالية  

و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية 
تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية  

 الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب  
احرتام حقوق امل�ساهمني

اإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح 
تعزيز وحت�سني الأداء

 الرتكيز على اأهمية الـم�سوؤولية الجتماعية



اإن قواعد حوكمة ال�سركات تتمثل فى املبادىء والنظم والجراءات التى حتقق اأف�سل حماية وتوازن بني م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني فيها واأ�سحاب 
امل�سالح الأخرى املرتبطة بها، ويكمن الهدف الأ�سا�سى من تطبيق قواعد حوكمة ال�سركات فى  متا�سى ال�سركة مع اأهداف امل�ساهمني مبا يعزز ثقة 
امل�ستثمرين بكفاءة اأداء ال�سركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، وحيث اأن قواعد حوكمة ال�سركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل ال�سركة 

وحتفز وجود ال�سفافية وامل�سداقية لتلك القرارات. 
ومن اأهم قواعد حوكمة ال�سركات هو حماية امل�ساهمني وف�سل ال�سلطة التنفيذية التى ت�سري اأعمال ال�سركة عن جمل�س الإدارة الذى يعد ويراجع 
خطط و�سيا�سات ال�سركة، مبا ي�سفى الطماأنينة ويعزز ال�سعور بالثقة فى التعامل كما متكن امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح من الرقابة ب�سكل فعال 

على ال�سركة. 
بتاريخ 27 يونيو 2013 اأ�سدرت هيئة اأ�سواق املال القرار رقم )25( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإ�سدار قواعد حوكمة ال�سركات اخلا�سعة لرقابتها، 
وياأتي اإ�سدار هذه القواعد يف ظل ما ن�ست عليه املادة رقم )40( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة  2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق 
اإلى اأحكام املادة رقم )217( من املر�سوم بالقانون  املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية باأن ت�سدر الهيئة نظام خا�سًا للحوكمة، ذلك بالإ�سافة 
رقم )25( ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون ال�سركات وتعديالته التي ن�ست على اأن » ت�سع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة ال�سركات اخلا�سعة 
لرقابتها، مبا يحقق اأف�سل حماية وتوازن بني م�سالح اإدارة ال�سركة وامل�ساهمني فيها، واأ�سحاب امل�سالح الأخرى املرتبطة بها، كما تبني ال�سروط 

الواجب توفرها يف اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني«.
ع�سر  اخلام�س  الباب  �سمن  �سياغتها  اعادة  مت   والتى   30/6/2015 بتاريخ  ال�سادرة   2015 ل�سنة   48 رقم   بالقرار  القواعد  تلك  عدلت 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية وهى القواعد التى طبقت بتاريخ 

2016/6/30 م 
لتلك  التطبيق  اأ�س�س احلوكمة الر�سيدة، وكذلك منهجية  التي تقوم عليها  ال�سركات جمموعة املبادئ واملتطلبات الأ�سا�سية  وتناولت قواعد حوكمة 
القواعد واملبادئ حيث تو�سح املنهجية الطرق ال�سرت�سادية لآلية التفعيل ال�سليم ملبادئ احلوكمة، ومنها وجود هيكل متوازن ملجل�س الإدارة يت�سمن 
املر�سحني  اإختيار  وكيفية  التنفيذية،  والإدارة  الدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  كل  واخت�سا�سات  م�سوؤوليات  وحتديد  وم�ستقلني،  تنفيذيني  غري  اأع�ساء 
لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، والتاأكيد على �سمان نزاهة التقارير املالية، و�سرورة توافر نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، 
اآليات الإف�ساح وال�سفافية، وحماية حقوق امل�ساهمني، واإدراك دور اأ�سحاب  واحلر�س على تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية، واأهمية توافر 

امل�سالح واحلد من تعار�س امل�سالح، وتعزيز وحت�سني الأداء، والتاأكيد على اأهمية امل�سوؤولية الإجتماعية امللقاة على عاتق ال�سركات.
ومتا�سيا مع اخلطوات اليجابية التى قامت بها هيئة اأ�سواق املال من خالل اللوائح والنظمة والقرارات التى ت�سعى من خاللها لتح�سني بيئة العمل 
وال�سفافية وحماية امل�ساهمني، وحر�سا من ال�سركة على تطبيق جميع القوانني والت�سريعات والقرارات واملمار�سات التى تتما�سى مع مبادئها والأ�س�س 
املهنية التى تقود عمل ال�سركة لت�سب فى م�سلحة م�ساهميها الكرام، ت�سعى ال�سركة دائما اإلى تركيز جهودها من خالل فريق عمل متكامل لتطبيق 

جميع القوانني والقرارات بال�سكل املهني املطلوب وفى الوقت املحدد .
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بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة

• اإن دور جمل�س الإدارة ميثل نقطة التوازن التى تعمل على حتقيق اأهداف امل�ساهمني ومتابعة الإدارة التنفيذية لل�سركة، حيث اأن جمل�س الإدارة 
ي�سعى اإلى حتقيق اأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية من خالل قيام الإدارة التنفيذية باملهام املنوطة بها على اأكمل وجه ، وحيث ان قرارات جمل�س الإدارة 
توؤثر ب�سكل كبري على اأداء ال�سركة و�سالمة مركزها املالى ، فقد حر�ست ال�سركة على  ان يكون جمل�س اإدارتها مكون من عدد كاٍف من الأع�ساء ) 
خم�س اأع�ساء(  ي�سمح له بت�سكيل العدد الالزم من اللجان املنبثقة منه يف اإطار متطلبات قواعد احلوكمة الر�سيدة، وقد روعى فى  ت�سكيل جمل�س 
الإدارة التنوع يف اخلربات واملهارات املتخ�س�سة مبا ي�ساهم يف تعزيز الكفاءة يف اتخاذ القرارات كما اأن  جميع  اأع�ساء جمل�س الإدارة من الأع�ساء 
غري التنفيذيني، وي�سم املجل�س ع�سو م�ستقل، و يخ�س�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوقت الكافى لالإ�سطالع باملهام وامل�سوؤوليات املنوطة به، مبا يف ذلك 
التح�سري لجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عن املجل�س، واحلر�س على ح�سورها، ف�ساًل عن تنظيم اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة وفقا لحكام 
التي عقد فيها  لل�سنة  باأرقام متتابعة  الإدارة  اإن�ساء �سجل خا�س تدون فيه حما�سر اجتماعات جمل�س  الر�سيدة، كما مت  القانون وقواعد احلوكمة 
الإجتماع ومبينًا به مكان الإجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته، وقد قام املجل�س بتعيني اأمني �سر للمجل�س من بني موظفي ال�سركة وحتديد مهامه 
وفقا لقواعد حوكمة ال�سركة مبا يتما�سى مع امل�سوؤوليات املكلف بها، كما مت حتديد مهام وم�سوؤوليات كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سكل 
وا�سح يف ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة من قبل املجل�س مبا يعك�س التوازن يف ال�سالحيات وال�سلطات بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، 

ف�ساًل عن عدم اإنفراد اأيًا من الأطراف بال�سلطة املطلقة، وذلك لت�سهيل عمليات ال�سركة.

 ويتكون جمل�س الإدارة من خم�س اأع�ساء واأمني �سر وهم : 

تاريخ النتخاب/ تعيني اأمني 
ال�سر

ال�سفة ت�سنيف الع�سو ال�سم

2016/3/ 28 رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي

2016/3/ 28 نائب رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

2016/3/ 28 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز

2016/3/ 28 ع�سو جمل�س الإدارة م�ستقل ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان

2016/3/ 28 ع�سو جمل�س الإدارة غري تنفيذي ال�سيد/ ر�سا عبداهلل مهلهل القناعي

2016/3/ 28 الرئي�س التنفيذي اأمني �سر ال�سيد// اإبراهيم عبد الرحمن ال�سقعبي
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• عقد جمل�س اإدارة ال�سركة عدد ) 11 ( اإجتماع خالل عام 2016  متت جميعها  مبركز ادارة ال�سركة با�ستثناء الجتماع رقم )6(
والذى عقد بامارة دبى ب�سركة مزايا دبى – احدى ال�سركات التابعة-   وبيانها كالتالى :

عدد 

قرارات 

املجل�س

ن�سبة 

التغيب

ن�سبة 

احل�سور
بيان اجتماعات جمل�س الإدارة

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ال�سم

34

ال�سيد/ ر�سيد يعقوب النفي�سي % 100 % 100

حممد  % 91 % 9 الرحمن  عبد  ال�سيد/ 
را�سد ال�سارد

حممد  % 100 % 0 احلميد  عبد  ال�سيد/ 
ديب حمرز

عثمان  % 82 % 18 خالد  حممد  ال�سيد/ 
العثمان

ع�سويته  انتهت  والذي  ال�سابق  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
بتاريخ 28 /3 / 2016

عبدالعزيز عبداهلل الر�سيد

ع�سو جمل�س الإدارة  % 100 % 0
مت  والذى  اجلديد  

انتخابه بتاريخ
 2016/ 3 / 28 

مهلهل  عبداهلل  ر�سا  ال�سيدة/ 
القناعي

• تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�سر اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة.
يقوم اأمني �سر جمل�س الإدارة مب�ساعدة جمل�س الدارة ب�سكل م�ستمر ودائم وذلك ل�سمان ح�سولهم على جميع املعلومات املطلوبة، كما يقوم مب�ساعدة 
رئي�س جمل�س الإدارة فى كافة الأمور التى تتعلق باإعداد جداول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة واإ�سدار الدعوات لأع�ساء املجل�س ، واإر�سال كافة 
اأيام عمل على الأقل، والقيام  Boardvantage قبل موعد الجتماع بثالثة  امل�ستندات واملعلومات املتعلقة بجدول الأعمال عن طريق برنامج 
بت�سجيل كافة القرارات واملناق�سات التى تتم بني الأع�ساء، وت�سجيل نتائج عمليات ت�سويت الأع�ساء على القرارات والعمل على تن�سيق و حفظ جميع 

الوثائق وامل�ستندات التى تناق�س اأثناء الجتماعات. 
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والـم�سوؤوليات للمهام  ال�سليم  التحديد 

• يعك�س اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع قواعد حوكمة 
ال�سركات ومن اأهم اإجنازات جمل�س الإدارة خالل العام 2016 تتلخ�س فيما يلي: 

1. اإعتماد الأهداف وال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة ومن ذلك :
     اأ. و�سع ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سة  لالأعوام من 2015 – 2020 ومراجعتها وتوجيهها.

     ب. اإعداد الهيكل الراأ�سمايل لل�سركة واأهدافها املالية.
     ج. و�سع اأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�سامل لل�سركة.

     د. حتديث الهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واإجراء املراجعات الدورية عليها.

2. اإقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واإعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية
3. �سارك فى حتقيق اأرباح بلغت 10,253,235.000 مليون دينار كويتي لل�سنة املالية املنهية يف 31 دي�سمرب 2016.

4. مراجعة التقارير الدورية امل�ستلمة من الإدارة التنفيذية ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة يف �سوء خطط واأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية 
ومنها درا�سات اجلدوى و التقارير املالية و  الفنية مل�ساريع ال�سركة احلالية و امل�ستجدة ومنها:

    • م�سروع ريتيم ا�سطنبول  - دولة تركيا
    • م�سروع ُعمان ريزيدن�س – �سلطنة ُعمان

    • م�سروع كيولين – دولة الإمارات
    • م�سروع الق�سائم املتعددة الأغرا�س MUs   - دولة الإمارات.

    • م�سروع اأر�س �سرق – دولة الكويت
5. الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك الأ�سول والت�سرف بها.

6. التاأكد من مدى التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها وذلك مب�ساندة كل 
من جلنة التدقيق وجلنة اإدارة املخاطر املنبثقتني عن املجل�س.

7. �سمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح وال�سفافية املعمول بها.
8. اعتماد نظام حوكمة خا�س بال�سركة – مبا ل يتعار�س مع اأحكام قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة اأ�سواق املال – والإ�سراف العام عليه 

ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.
9. متابعة اأداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق موؤ�سرات الأداء املو�سوعية ))KPIs وذلك مب�ساندة جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت املنبثقة عن املجل�س.
10. اإعداد تقرير حوكمة ال�سركة ال�سنوي ليتلى يف اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة يت�سمن متطلبات واإجراءات ا�ستكمال قواعد حوكمة ال�سركات 

ومدى التقيد بها.

11. ت�سكيل جلان خمت�سة منبثقة عن املجل�س وفق ميثاق يو�سح مدة اللجنة و�سالحيتها وم�سوؤولياتها وكيفية رقابة املجل�س عليها ، كما يت�سمن 
قرار الت�سكيل ت�سمية الأع�ساء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف�ساًل عن تقييم اأداء واأعمال هذه اللجان والأع�ساء الرئي�سيني بها . مت ت�سكيل 

كل من جلنة التدقيق ، جلنة اإدارة املخاطر ، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ، اللجنة التنفيذية للمجموعة مبجوجب التف�سيل الوارد يف هذا التقرير .
12. حتديث ال�سالحيات املالية والإدارية التي مت تفوي�سها لالإدارة التنفيذية . 
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• كما يعك�س اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة مهام وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع قواعد 
حوكمة ال�سركات ومن اأهم اإجنازات رئي�س جمل�س الإدارة خالل العام 2016 تتلخ�س فيما يلي :

1.التاأكد من قيام املجل�س مبناق�سة جميع امل�سائل الأ�سا�سية ب�سكل فعال ويف الوقت املنا�سب.
2.دعم وم�ساندة الإدارة التنفيذية والتن�سيق ب�سكل �سبه يومي مع الرئي�س التنفيذي ملتابعة اأعمال ال�سركة القاب�سة وال�سركات التابعة

3.متثيل ال�سركة اأمام الغري وذلك وفق ما ين�س عليه نظام ال�سركة الأ�سا�سي.
4.ت�سجيع جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة على امل�ساركة ب�سكل كلي وفعال يف ت�سريف �سئون املجل�س ل�سمان قيام املجل�س مبا فيه م�سلحة ال�سركة.

5.�سمان التوا�سل الفعلي مع امل�ساهمني واإي�سال اأراءهم اإلى جمل�س الإدارة.
6.ت�سجيع العالقات البناءة وامل�ساركة الفعالة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية.

7.خلق ثقافة ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني اأع�ساء املجل�س.

• لدى ال�سركة فريق عمل موؤهل على م�ستوى عالى من الكفاءة من اأع�ساء الإدارة التنفيذية، ويعك�س اإطار حوكمة ال�سركة 
واملعتمدة من قبل جمل�س  املخولة  وال�سالحيات  ال�سلطات  بها وذلك يف �سوء  تلتزم  التى  التنفيذية  الإدارة  مهام وم�سوؤوليات 

الإدارة، ومن اأهم اإجنازات الإدارة التنفيذية خالل العام 2016 تتلخ�س فيما يلي:

• تنفيذ كافة ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة الداخلية لل�سركة، املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
• تنفيذ الإ�سرتاتيجية واخلطة ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

• اإعداد التقارير الدورية )مالية وغري مالية( ب�ساأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة يف �سوء خطط واأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية، وعر�س تلك 
التقارير على جمل�س الإدارة.

• و�سع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�سكل مف�سل ودقيق البيانات املالية وح�سابات الدخل، مبا يتيح املحافظة 
على اأ�سول ال�سركة واإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق املال.

• اإدارة العمل اليومي وت�سيري الن�ساط، ف�ساًل عن اإدارة موارد ال�سركة بال�سكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات، وذلك مبا يتفق 
مع اأهداف واإ�سرتاتيجية ال�سركة.

• امل�ساركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم الأخالقية داخل ال�سركة.
• و�سع نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر، والتاأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، واحلر�س على اللتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س 

الإدارة.
التو�سعية  ال�سركة  متطلبات  مع  يتما�سى  مبا  القرارات  لتخاذ  الالزمة  واملعلومات  البيانات  لتوفري  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تطوير   •

وا�سرتاتيجيتها .
اآلية عمل وا�سحة فيما يتعلق مبتابعة القرارات والقوانني الرقابية ذات العالقة بطبيعة عمل ال�سركة وذلك للتاأكد من التطبيق واللتزام  • و�سع 

التام بها .
• اإعداد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية اخلا�سة بجميع موظفي ال�سركة وتقييم مهامهم املنجزة ب�سكل دوري .

• مت ت�سكيل جلنة عالقات املوظفني ) ERC ( والتى تقوم مبراجعة التظلمات املقدمة من قبل املوظفني ورفع التو�سية ب�ساأنها اإلى الرئي�س التنفيذي 
للمجموعة يف الوقت املنا�سب ومبنتهى ال�سرية.   
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• جلان جمل�س الإدارة 

1 - جلنة التدقيق :  
مت اإعادة ت�سكيل جلنة التدقيق من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 25 ابريل 2016 وذلك ملدة ثالث �سنوات.

 ن�سبة
الغياب

 ن�سبة
احل�سور

اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

4/2016 3/2016 2/2016 1/2016

غري تنفيذى % 100 %  0 رئي�س اللجنة ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب حمرز

م�ستقل % 100 %  0 ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان ع�سو اللجنة

غري تنفيذى % 100 %  0  ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد ع�سو اللجنة

الإدارة،  ملجل�س  ب�ساأنها  والتو�سية  الراأي  واإبداء  الإدارة،  جمل�س  على  عر�سها  قبل  الدورية  املالية  البيانات  مراجعة   -
وذلك بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية و التاأكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية واأنظمة الرقابة الداخلية 
لل�سركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية )ربع ال�سنوية ( مت فيها مراجعة التقارير املالية ال�سادرة عن القطاع 
املايل  يف ال�سركة و مكتب مراقب احل�سابات اخلارجى، حيث رفعت اللجنة تو�سية باعتمادها ملجل�س الإدارة و مت التوقيع 

على مناذج اآلية �سمان ونزاهة التقاريراملالية لكل ربع.
اإلى ال�سركة عدا اخلدمات  اأعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني، والتاأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات  - متابعة 

التي تقت�سيها مهنة التدقيق.
- درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة ما مت يف �ساأنها.

- درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.
- مراجعة ال�سفقات و التعامالت مع الطراف ذات العالقة و تقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س الدارة.

- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�سركة واإعداد تقرير يت�سمن راأي وتو�سيات اللجنة يف هذا 
ال�ساأن. 

- الإ�سراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات 
املحددة من قبل جمل�س الإدارة.

- التو�سية بتعيني مدير وحدة التدقيق الداخلي.
اللجنة خالل  قامت  عليها، حيث  واإبداء مالحظاتها  الداخلي،  املدقق  املقرتحة من  التدقيق  واإقرار خطط  - مراجعة 
بالن�سبة  الداخلي  التدقيق  اأعمال  �سري  ا�ستعر�ست  و  لل�سركة  الداخلي  التدقيق  خطة  مبراجعة  الدورية  اجتماعاتها 

لقطاعات/اإدارات ال�سركة، حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية:
• القانونية                                                               • امل�ساريع
• املوارد الب�سرية و ال�سوؤون الإدارية                            • العقارية

• الت�سويق و املبيعات                                                    • تطوير الأعمال
  •املالية                                                                      • تكنلوجيا املعلومات

                 كما قامت اللجنة مبراجعة ردود القطاعات/ الإدارات املعنية، والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات  
                 الت�سحيحية الالزمة ب�ساأن املالحظات الواردة يف التقارير.

-فيما يتعلق بتقارير اجلهات الرقابية، مل يكن هناك اأي مالحظات �سادرة. 
-مراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�س بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة.

-التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني واإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني اأو تغيريهم وحتديد اأتعابهم، فتمت التو�سيه 
باعتماد اإعادة تعيني مكتب العيبان و الع�سيمي )Ernst & Young( كمراقب ح�سابات خارجي للعام 2017 و 

ال�ستغناء عن خدمات مكتب Bakertilly وفقا ملا �سمحت به اللوائح و القوانني. 

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة
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2 -  جلنة اإدارة املخاطر :  
مت اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 25  ابريل 2016 وذلك ملدة ثالث �سنوات 

 ن�سبة
الغياب

 ن�سبة
احل�سور

اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

4/2016 3/2016 2/2016 1/2016

0  % 100 % 
غري تنفيذى رئي�س اللجنة ال�سيد/ عبد الرحمن حممد را�سد ال�سارد

م�ستقل % 100 %  0 ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان ع�سو اللجنة

غري تنفيذى % 100 %  0   ال�سيدة/ ر�سا عبداهلل القناعي ع�سو اللجنة

- اإعداد ومراجعة ا�سرتاتيجيات ومنهجية عمل وحدة اإدارة املخاطر ورفعها اإلى جمل�س الإدارة، والتاأكد من تنفيذ هذه 
الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات، واأنها تتنا�سب مع طبيعة وحجم اأن�سطة ال�سركة.

- �سمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر.
- تقييم نظم واآليات حتديد وقيا�س ومتابعة اأنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها ال�سركة، وذلك لتحديد اأوجه 

الق�سور بها.
- م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�سركة، والتاأكد من عدم جتاوز ال�سركة لهذا 

امل�ستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة اإدارة املخاطر وو�سع تو�سيات ب�ساأنه ورفعه اإلى جمل�س الإدارة. كما متت التو�سية 
بتوكيل مهام اإدارة املخاطر جلهة خارجية موؤهلة للقيام باإعداد تقارير دورية )ب�سكل ربع �سنوي ( خا�سة باإدارة وتقييم 

خماطر ال�سركة . 
- التاأكد من اأن اجلهة القائمة على اإدارة املخاطر لديها الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�سركة.

- اإعداد تقارير حول طبيعة املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة ، وتقدمي هذه التقارير اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة، و منها :
- م�سروع ريتيم ا�سطنبول
- م�سروع �سلطنة عمان .

- م�سروع الق�سائم املتعددة الأغرا�س )MUs(  يف دبي لند - دولة الإمارات
- م�سروع اأر�س �سرق 

- م�سروع اأر�س املورينا – اأبو ظبى

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

54



 ن�سبة
الغياب

 ن�سبة
احل�سور

اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

3/2016 2/2016 1/2016

غري تنفيذى % 100 %  0 رئي�س اللجنة ال�سيد/ر�سيد يعقوب النفي�سي

م�ستقل % 100 %  0 ال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان ع�سو اللجنة

غري تنفيذى % 100 %  0   ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز ع�سو اللجنة

1. التو�سية بقبول الرت�سيح واإعادة الرت�سيح لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. مراجعة �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، وحتديد ال�سرائح املختلفة للمكافاآت 
التي �سيتم منحها للموظفني، مثل �سريحة املكافاآت الثابتة، و�سريحة املكافاآت املرتبطة بالأداء، و�سريحة 
مراجعة  و  الأخرى  والبدلت  واملنافع  واملزايا  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  و�سريحة  اأ�سهم،  �سكل  يف  املكافاآت 

تقارير التقييم ال�سنوي للموظفني.
3. و�سع تو�سيف وظيفي لالأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني.

4. التاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل.
التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  لأع�ساء جمل�س  املمنوحة  املكافاآت  كافة  �سنوي مف�سل عن  تقرير  اإعداد   .5
�سواء كانت مبالغ اأو منافع اأو مزايا، اأيًا كانت طبيعتها وم�سماها، والتاأكيد على اأن يعر�س هذا التقريرعلى 

اجلمعية العامة لل�سركة للموافقة عليه ويتلى من رئي�س جمل�س الإدارة.
6.حتديث بع�س �سيا�سات و اجراءات ال�سركة ، منها :
        -   م�سفوفة معايري قيا�س الأداء املحدثة لل�سركة

        -  �سيا�سة امل�ساعدة التعليمية للموظفني

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

 ن�سبة
الغياب

 ن�سبة
احل�سور

اجتماعات اللجنة  ت�سنيف
الع�سو

اأع�ساء اللجنة املن�سب

1/2016

غري تنفيذى % 100 %  0 رئي�س اللجنة ال�سيد/ر�سيد يعقوب النفي�سي

غري تنفيذى % 100 %  0  ال�سيد/ عبد احلميد حممد ديب حمرز ع�سو اللجنة

غري تنفيذى % 100 %  0   ال�سيدة/ ر�سا عبداهلل القناعي ع�سو اللجنة

1.التاأكد من اأن ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة لل�سركة تت�سم بال�سفافية والو�سوح مبا يتيح عملية اإتخاذ القرار ، والف�سل 
يف ال�سلطات وال�سالحيات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ويف هذا املجال قامت مبا يلي:

للمهام  حتديد  من  ذلك  يتبع  وما  وتطويرها،  ال�سركة  بعمل  املتعلقة  الداخلية  والأنظمة  اللوائح  باإعتماد  التو�سية 
والخت�سا�سات والواجبات وامل�سوؤوليات بني امل�ستويات التنظيمية املختلفة.

التو�سية باإعتماد �سيا�سة تفوي�س وتنفيذ الأعمال املنوطة بالإدارة التنفيذية.

2. الرقابة والإ�سراف على اأداء اأع�ساء الإدارة التنفيذية ، والتاأكد من قيامهم باأداء كافة املهام املوكلة اإليهم،و ذلك كما يلي :
-التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية تعمل وفق ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

-عقد اجتماعات دورية مع الدارة التنفيذية لبحث جمريات العمل وما يعرتيه من معوقات وم�ساكل، وكذلك اإ�ستعرا�س 
ومناق�سة املعلومات الهامة ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة.

مهام وملخ�س اجنازات اللجنة

3 -  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :  
مت اإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر بتاريخ 25 ابريل 2016 وذلك ملدة ثالث �سنوات .

3 - اللجنة التنفيذية:  
مت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية من ثالث اأع�ساء مبوجب قرار جمل�س الإدارة ال�سادر بتاريخ 25 ابريل 2016 وذلك ملدة ثالث �سنوات.
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التنفيذية والإدارة  الإدارة  لع�سوية جمل�س  الكفاءة  اأ�سخا�س من ذوي  اختيار   

• جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. 
    اآلية الرت�سيح لع�سوية جمل�س الدارة والدارة التنفيذية ت�سمن ال�ستمرار فى جذب واختيار الكفاءات لالن�سمام لع�سوية املجل�س والدارة التنفيذية 
، كما اأن اآلية منح املكافاآت اخلا�سة بال�سركة مت و�سعها عن طريق �سركة هاى جروب والتى مت اعتمادها من جمل�س الدارة ومن اجلمعية العمومية 
لل�سركة ،وذلك للحفاظ على الكفاءات وا�ستقطاب الكفاءات اجلديدة ولت�ساعد فى حتقيق اهداف ال�سركة وتقدمها، وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة 
باإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مكونه من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني واأحد اأع�سائها الع�سو امل�ستقل، وحدد املجل�س 
العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، كما ن�س  اللجنة �سمن ميثاق  واأ�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات  اللجنة  مدة ع�سوية 
النظام الأ�سا�سى لل�سركة على �سيا�سة وا�سحة ملنح املكافاآت لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اإ�سافة اإلى اأن �سيا�سة املكافاآت اخلا�سة بال�سركة تقوم 

على املبادئ التالية :
   - مراعاة اأحكام قانون ال�سركات والقوانني املرتبطة 

   - مراعاة ا�ستقطاب اف�سل الكفاءات من املوظفني واملحافظة عليهم 
   - �سمان امل�ساواة داخل ال�سركة والتناف�سية خارجها 

   - ال�سفافية فى منح املكافاآت

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة :
   - نظام املكافاآت واحلوافز املتبع لدى ال�سركة وب�سكل خا�س ما يرتبط باأع�ساء جمل�س الإدارة له اأعلى معايري ال�سفافية وفقا ملا ن�ست عليه قواعد 

احلوكمة الر�سيدة حيث يتقيد بالتالى :
    -  يلتزم نظام املكافاآت ملجل�س الدارة مبا ن�ست عليه املادة 198 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 من انه ل يجوز تقدير جمموع مكافاآت 
     اأع�ساء جمل�س الإدارة باأكرث من ع�سرة باملائة من الربح ال�سايف بعد ا�ستنزال ال�ستهالك والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن خم�سة باملائة من 

      راأ�س املال على امل�ساهمني اأو اأي ن�سبة اأعلى ين�س عليها عقد ال�سركة
   -  يجب ان تتم املوافقة على مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية ، وذلك بناء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

   - يجوز اإعفاء ع�سو جمل�س الدارة امل�ستقل من احلد الأعلى للمكافاآت �سالفة البيان وذلك بناء على موافقة اجلمعية العمومية العادية
%40 من احلد الأق�سى من نظام  اأو   30% اإلى  اإن جميع املكافاآت التى منحت لأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنوات ال�سابقة ل ت�سل   -   

املكافاآت امل�سموح به. 

مكافاآت وحوافز الإدارة التنفيذية: 
نظام املكافاآت اخلا�س بالدارة التنفيذية يرتبط مبوؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإدارة التنفيذية ) KPIs ( وبالنتائج التى حتققها ال�سركة وي�ستمل على : 

مكافاآت ثابته:   
   -  يوؤخذ بعني العتبار م�ستوى امل�سئوليات امل�سندة للموظف وامل�سار املهنى له وخرباته وكفاءاته  

  -   حتدد املكافاآت الثابته مبا فيها املبالغ والبدلت واملنافع واملزايا وفقًا للدرجات الوظيفية املعتمد من جمل�س الدارة .

مكافاآت مرتبطة بالأداء:
  -   ترتبط املكافاآت املرتبطة بالأداء بتحقيق الهداف املحددة �سلفا لكل من الإدارة التنفيذية وال�سركة .

  -   و�سعت املكافاآت املرتبطة بالأداء لتحفيز الدارة التنفيذية على م�ساعفة اجلهد وحتقيق الهداف املطلوبة 
  -   يتم مراجعة وحتديد املكافاآت املرتبطة بالأداء �سنويا
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مكافاآت فى �سكل اأ�سهم:
  -   بح�سب نظام املكافاآت واحلوافز املعتمد من قبل اجلمعية العمومية فاإنه يتم منح مكافاآت لالإدارة التنفيذية مرتبطة بالأداء وب�سكل اأ�سهم لدرجات 

      وظيفية حمددة . 

• املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية: 

• بيان مبكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة : 

• بيان مبكافاآت الإدارة التنفيذية بح�سب ال�سرائح .

* ت�سرف مكافاآت الأ�سهم بح�سب �سيا�سة ال�سركة املعتمدة للموظفني امل�ستحقني و ذلك خالل الثالث �سنوات القادمة بحيث ي�سرف الثلث الأول يف 
01/01/2018 و الثلث الثاين يف 01/01/2019 و الثلث الثالث يف 01/01/2020.

اإجمالى املكافاآت
 د.ك

مكافاآة اللجان
د.ك

مكافاأة جمل�س الإدارة
د.ك

اأع�ساء  جمل�س الإدارة
185,000 0   185,000

*املكافاآت ب�سكل اأ�سهم لعام 
2016

املكافاآت املرتبطة بالأداء 
لعام 2016  

املكافاآت الثابتة )مبالغ 
وبدلت ومنافع ومزايا( لعام 

2016 التنفيذية الإدارة 

269,148 د.ك 655,308 د.ك 272,932 د.ك
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�سمان نزاهة التقارير املالية

• تعهدات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية.
يزيد من  املالى، مما  ال�سركة فى عر�س مركزها  نزاهة وم�سداقية  تدل على  التى  املوؤ�سرات  اأهم  لل�سركة من  املالية  البيانات  ونزاهة  اإن �سالمة 
ثقة امل�ساهمني وامل�ستثمرين فى البيانات واملعلومات التى توفرها ال�سركة وتف�سح عنها مل�ساهميها، وتقوم الإدارة التنفيذية لل�سركة بالتعهد ملجل�س 
اإدارة ال�سركة كتابيًا باأن التقارير املالية لل�سركة يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة، واأنها ت�ستعر�س كافة اجلوانب املالية لل�سركة من بيانات ونتائج 
ت�سغيلية، كما اأنه يتم اإعدادها وفقا ملعايري املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة، كما يت�سمن التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني من جمل�س اإدارة 
ال�سركة التعهد ب�سالمة ونزاهة كافة البيانات املالية وكذلك التقارير ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة، حيث ت�ساهم التعهدات املذكوره يف تعزيز عملية 

امل�سائلة، �سواء م�سائلة الإدارة التنفيذية من قبل جمل�س الإدارة اأو م�سائلة جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني.

• ت�سكيل جلنة التدقيق. 
قامت ال�سركة باإعادة ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل وهم من ذوي اخلربات 
املتخ�س�سة والتى تت�سق مع طبيعة ن�ساط ال�سركة، و تتمتع بال�ستقاللية التامة كما اأنه من بني اأع�ساء اللجنة ع�سو حا�سل على موؤهالت علمية وخربه 
عملية يف املجالت املحا�سبية واملالية، وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اللجنة وا�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات جلنة التدقيق �سمن 
ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، هذا وقد اجتمعت اللجنة اأربع مرات خالل عام 2016 ب�سكل ربع �سنوي، كما اجتمعت مع مراقبي 
ح�سابات ال�سركة اخلارجيني ومع املدقق الداخلي ، وخالل عمل اللجنة مل يكن هناك ثمة تعار�س بني تو�سيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة .

• ا�ستقاللية وحيادية مراقب ح�سابات ال�سركة اخلارجي.
تقوم اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتعيني/ اعادة تعيني مراقب ح�سابات ال�سركة بناء على اإقرتاح جمل�س الإدارة، ويكون تر�سيح مراقب احل�سابات 
بناًء على تو�سية من جلنة التدقيق، وتراعى جلنة التدقيق بان يكون مراقب احل�سابات مقيد يف ال�سجل اخلا�س لدى الهيئة، بحيث يكون م�ستوفيًا 
كافة ال�سروط الواردة مبتطلبات قرار الهيئة ب�ساأن نظام قيد مراقبي احل�سابات، كما تتاأكد من كون مراقب احل�سابات اخلارجي م�ستقاًل عن ال�سركة 
وعن جمل�س اإدارتها، وعدم قيامه باأعمال اإ�سافية لل�سركة ل تدخل �سمن اأعمال املراجعة والتي قد توؤثر على احليادية اأو الإ�ستقاللية ، وتقوم جلنة 

التدقيق مبناق�سة مراقب احل�سابات اخلارجى قبل رفع احل�سابات ال�سنوية اإلى جمل�س الإدارة لإتخاذ القرار ب�ساأنها.
يح�سر مراقب احل�سابات اخلارجي اجتماعات اجلمعيات العامة العادية ال�سنوية لل�سركة ويقوم بتالوة التقرير املعد من قبله على م�ساهمى ال�سركة . 
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و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

• وحدة اإدارة املخاطر. 
قامت ال�سركة بالتعاقد مع ) RSM ALbazie consulting( وهو مكتب خارجى م�ستقل لإدارة املخاطر للقيام بتحديد وقيا�س املخاطر 
ب�سكل  تعمل  والتى  امل�ستقلة لإدارة املخاطر  الوحدة  الإدارة(  لل�سركة )املعتمد من جمل�س  التنظيمي  الهيكل  ويتوافر يف   ، ال�سركة  لها  تتعر�س  التي 
اأ�سا�سي على قيا�س ومتابعة واحلد من كافة اأنواع املخاطر التي تواجه ال�سركة وتتبع جمل�س الإدارة مبا�سرة، حيث قام املكتب اخلارجي بو�سع الأنظمة 
والإجراءات الفعالة لإدارة املخاطر من خالل اإعداد منهجية عمل اإدارة املخاطر والو�سف الوظيفي مل�سوؤويل املخاطر ، لتكون ال�سركة  قادرة على 
اأداء مهامها الرئي�سية واملتمثلة يف قيا�س ومتابعة كافة اأنواع املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة، كما عمل املكتب اخلارجي على  تطوير نظم التقارير 
الدورية، حيث اأنها تعد اأحد الأدوات الهامة يف عملية متابعة املخاطر، واحلد من ح�سولها،  و يتمتع القائمون على املكتب اخلارجى بالإ�ستقاللية 
حيث يتبعون مبا�سرة جمل�س الإدارة، ف�ساًل عن متتعهم بقدر كبري من ال�سالحيات من اأجل القيام مبهامهم على اأكمل وجه ولي�س لهم اأى �سلطات 
اأو �سالحيات مالية، ويتوافر لدى املكتب اخلارجى الكوادر الب�سرية املوؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية،  وفى حال وجود �سفقات 
او تعامالت تقوم بها ال�سركة مع اأطراف ذات عالقة  يقوم املكتب اخلارجى مبراجعة ال�سفقات والتعامالت ويقدم التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإلى 

جمل�س الإدارة.

• جلنة اإدارة املخاطر. 
مت اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر واملكونة من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل  وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية 
اأع�ساء اللجنة واأ�سلوب عملها ، كما مت الن�س على �سالحيات ومهام جلنة اإدارة املخاطر �سمن ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س ، هذا 
وقد اجتمعت اللجنة اأربع مرات خالل عام 2016 وناق�ست عدة موا�سيع تتعلق ب�سالحياتها ومهامها ومن بينها مراجعة ودرا�سة املخاطر اخلا�سة 

ببع�س م�ساريع ال�سركة ورفع تقارير ب�ساأنها .

• اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
بياناتها  املالية ودقة  ال�سركة  ال�سركة، والتى تعمل على احلفاظ على �سالمة  اأن�سطة  اأنظمة �سبط ورقابة داخلية تغطي جميع  ال�سركة  يتوافر لدى 
 Four Eyes( وكفاءة عملياتها من خمتلف اجلوانب، كما روعى يف الهيكل التنظيمي لل�سركة مبادئ ال�سبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة
Principles(، واملتمثلة يف التحديد ال�سليم لل�سلطات وامل�سئوليات، الف�سل التام يف املهام وعدم تعار�س امل�سالح ، الفح�س والرقابة املزدوجة 
، التوقيع املزدوج وذلك من خالل توافر هيكل �سالحيات مالية واإدارية ، �سيا�سات واإجراءات خا�سة بعمليات ال�سركة اإ�سافة اإلى اأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات املعدة وامل�سممة بناءا على مبداأ الف�سل يف املهام ما بني خمتلف الإدارات والوظائف املعنية.

تعاقدت ال�سركة مع مكتب م�ستقل ) Russell Bedford  (، وذلك للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واإعداد تقرير يف هذا ال�ساأن 
)Internal Control Report(،  حيث �سيقوم املكتب باعداد التقرير ال�سنوي عن اأعمال العام 2016 والذى �سيقدم اإلى هيئة اأ�سواق 

املال خالل ت�سعون يوما من انتهاء ال�سنة املالية.

كما قرر جمل�س الدارة العمل على التعاقد مع مكتب تدقيق اآخر ليقوم مبراجعة وتقييم اأداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك ب�سكل دوري كل ثالث 
�سنوات، بحيث يقدم هذا التقرير اإلى كل من جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة .

• وحدة التدقيق الداخلى 
تعاقدت ال�سركة مع  مكتب خارجى م�ستقل لإدارة عمليات التدقيق الداخلي ) PwC Al Shatti & Co.( وهو مكتب يتمتع بال�ستقاللية 
التامة وذي خربة فنية وا�سعة يف جمال التدقيق الداخلي ، ويتوافر يف الهيكل التنظيمي لل�سركة )املعتمد من جمل�س الإدارة( وحدة تدقيق داخلي تتبع 
جلنة التدقيق وبالتبعية جمل�س الإدارة . حيث قام مكتب التدقيق املكلف باإعداد تقارير تدقيق داخلي عن جميع عمليات قطاعات و اإدارات ال�سركة 
مبا يت�سمن املالحظات والتاأثري الناجت عنها والتو�سيات اإ�سافة اإلى ردود الإدارات وخطط العمل املحددة لتخاذ الإجراءات الالزمة وفقا للتو�سيات 

املقدمة وعر�س تلك التقارير على جلنة التدقيق . 
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تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

• معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية.
اإن تر�سيخ ثقافة ال�سلوك املهنى والقيم الخالقية داخل ال�سركة يعزز من ثقة امل�ستثمر فى نزاهة ال�سركة و�سالمة بياناتها املالية ، حيث ان التزام 
اع�ساء جمل�س الدارة والدارة التنفيذية وكافة العاملني بال�سركة بال�سيا�سات واللوائح الداخلية واملتطلبات القانونية والرقابية ، يوؤدى الى حتقيق 
م�سالح كافة الطراف ذات العالقة بال�سركة وب�سفة خا�سة امل�ساهمني وذلك دون تعار�س فى امل�سالح وبدرجة عاليه من ال�سفافية، وي�سمل اإطار 
حوكمة ال�سركة  املعتمد من جمل�س الإدارة على جمموعة من املحددات واملعايري التي تتناول تر�سيخ مبداأ التزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة، 
والإدارة التنفيذية بكافة القوانني والتعليمات ومتثيل جميع امل�ساهمني واللتزام مبا يحقق م�سلحة ال�سركة وم�سلحة امل�ساهمني وم�سلحة اأ�سحاب 
الوظيفية  النفوذ  التنفيذية  الإدارة  اأو  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ا�ستخدام  عدم  يت�سمن  كما  فقط  حمددة  جمموعة  م�سلحة  ولي�س  الآخرين  امل�سالح 
للمن�سب من اأجل حتقيق م�سلحة خا�سة اأو اأي ماآرب �سخ�سية له اأو لغريه وكذلك عدم ا�ستغالل اأ�سول وموارد ال�سركة لتحقيق م�سالح �سخ�سية، 
والعمل على ا�ستخدام تلك الأ�سول واملوارد بال�سكل الأمثل لتحقيق اأهداف ال�سركة، كما قامت ال�سركة  بو�سع نظام حمكم واآلية وا�سحة متنع اأع�ساء 
جمل�س الإدارة واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم مل�سلحتهم ال�سخ�سية ، ف�ساًل عن حظر الإف�ساح عن معلومات 
وبيانات تخ�س ال�سركة اإل يف احلالت التي ي�سمح بها  القانون، والتاأكيد على و�سع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذات العالقة ، واأن 
يكون  هناك ف�سل وا�سح بني م�سالح ال�سركة وتلك املرتبطة بع�سو جمل�س الإدارة، وذلك من خالل قيام جمل�س الإدارة بو�سع اآليات لتغليب م�سالح 
ال�سركة �سواء ب�سكل  اأي م�سالح م�سرتكة له مع  الإدارة عن  اإلى جمل�س  الإدارة بالإف�ساح  يلتزم ع�سو جمل�س  واأن  اأع�سائها  ال�سركة على م�سالح 
مبا�سر اأو غري مبا�سر، كما يحظر على ع�سو جمل�س الإدارة ال�سرتاك يف مناق�سة اأو اإبداء الراأي اأو الت�سويت على اأي مو�سوعات تعر�س على جمل�س 
الإدارة يكون له فيها م�سلحة م�سرتكة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع ال�سركة، كما انه ميكن للعاملني بال�سركة اأن يبلغوا داخليَا عن �سكوكهم حول اأي 
ممار�سات غري �سليمة اأو اأمور تثري الريبة يف التقارير املالية اأو اأنظمة الرقابة الداخلية اأو اأي اأمور اأخرى، وال�سركة ت�سمح باإجراء حتقيق م�ستقل 
وعادل لأى م�ساألة تعر�س عليها مع �سمان منح املُبلغ ح�َسن النية ال�سرية التي تكفل حمايته من اأي رد فعل �سلبي اأو �سرر قد يلحقه نتيجة اإبالغه عن 

تلك املمار�سات.

• �سيا�سات واآليات احلد من حالت تعار�س امل�سالح. 
قام جمل�س ادارة ال�سركة بو�سع �سيا�سات واآليات ب�ساأن احلد من حالت تعار�س امل�سالح واأ�ساليب معاجلتها والتعامل معها، وذلك �سمن اطار حوكمة 

ال�سركة اآخذا فى الأعتبار ما ورد بقانون ال�سركات .
وقد بينت ال�سيا�سات انه  يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب 

ال�سركة، واأن يثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.
كما انه على رئي�س جمل�س الإدارة  تبليغ اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية 

فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�س من مراقب احل�سابات. 
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الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب

• اآليات العر�س والإف�ساح الدقيق وال�سفاف التي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح.
وامل�ستثمرين  امل�ساهمني  ي�ساهم فى معرفة  انه  اأدائها حيث  وتقييم  ال�سركة  اأن�سطة  ملتابعة  ال�سا�سية  وال�ساليب  ال�سمات  اأحد  الدقيق  اإن الف�ساح 
لهياكل وان�سطة ال�سركة، وكذلك ال�سيا�سات املطبقة من قبل ال�سركة، ف�سال عن تقييم اأداء ال�سركة فيما يتعلق باملعايري الخالقية، فقد قام جمل�س 
اإدارة ال�سركة من خالل اإطار حوكمة ال�سركة بو�سع اآليات العر�س والف�ساح الدقيق وال�سفاف، والتي حتدد جوانب وجمالت وخ�سائ�س الإف�ساح 
�سواء فيما يت�سل باملو�سوعات اأو العنا�سر التي يتعني الإف�ساح عنها، وتت�سمن اأ�ساليب الإف�ساح عن املعلومات والبيانات املالية وغري املالية التي 
تتعلق بالو�سع املايل لل�سركة والأداء وامللكية، وذلك من خالل الإف�ساح لبور�سة الكويت لالأوراق املالية، وهيئة اأ�سواق املال و�سوق دبي املايل وهيئة 
الأوراق املالية وال�سلع )دبي( على نحو ي�ساعد اأ�سحاب امل�سالح يف الطالع على و�سع ال�سركة ب�سكل متكامل، كما تف�سح ال�سركة ومبنتهى ال�سفافية 
والدقة عن كافة املعلومات والبيانات يف الوقت املنا�سب لكافة الأطراف واأ�سحاب امل�سالح دون متييز وذلك وفقا لنماذج الإف�ساح املعتمدة من هيئة 

اأ�سواق املال .

ويحر�س جمل�س الدارة على ان تتم مراجعة كل من اآليات ونظم الإف�ساح وال�سفافية املطبقة لدى ال�سركة ب�سكل دوري، والتاأكد من مواكبتها لأف�سل 
املمار�سات الريادية املعمول بها يف هذا ال�ساأن، ف�ساًل عن ات�ساقها مع ما هو مطبق من قبل هيئة اأ�سواق املال، كما قامت ال�سركة باإعداد قائمة اللتزام 
تت�سمن حتديد املعلومات الواجب الإف�ساح عنها، واآلية ت�سنيفها من حيث طبيعتها اأو من حيث دورية الإف�ساح عنها، وذلك وفقًا لآليات ونظم عمل 

الإف�ساح وال�سفافية لدى ال�سركة. 

• اإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
لل�سركة �سجاَل خا�سَا باإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بحيث ي�سمل الإف�ساحات اخلا�سة بن�سب امللكية والتداولت على اأ�سهم 
ال�سركة اإ�سافة اإلى الإقرارات والتعهدات املقدمة ب�سفتهم اأ�سخا�س مطلعني والتي يتم حتديثها وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�سواق 
املال، وهذا ال�سجل متاحَا لالطالع عليه من قبل كافة م�ساهمي ال�سركة، ويحق لكافة م�ساهمي ال�سركة الطالع عليه دون اأي ر�سم اأو مقابل، كما تقوم 

ال�سركة بتحديث بيانات هذا ال�سجل ب�سكل دوري مبا يعك�س حقيقة اأو�ساع الأطراف ذات العالقة.

• وحدة تنظيم �سوؤون امل�ستثمرين.
بال�سركة وحدة تنظم �سوؤون امل�ستثمرين وهى م�سئولة عن اإتاحة وتوفري البيانات املالية واملعلومات والتقارير الالزمة للم�ستثمرين املحتملني ، و تتمتع 
وحدة �سوؤون امل�ستثمرين بال�ستقاللية املنا�سبة، على نحو يتيح لها توفري البيانات واملعلومات والتقارير يف الوقت املنا�سب وب�سكل دقيق، وذلك من 

خالل الت�سال املبا�سر بالوحدة ومن خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة وموقع بور�سة الكويت لالأوراق املالية.

• تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات، والعتماد عليها ب�سكل كبري يف عمليات الإف�ساح.
برامج  با�ستخدام عدة  تقوم  اأعمالها حيث  كافة  فى  عليها  وتعتمد  ت�ستخدمها  والتى  املعلومات  لتكنولوجيا  الأ�سا�سية  البنية  بتطوير  ال�سركة  قامت 
املالية  اأك�سابتا )MICROSOFT AX DYNAMICS( فى الدارة  برنامج مايكرو�سوفت  املثال  �سبيل  املختلفة ومنها على  اإداراتها  يف 
اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤوؤن الإدارية وبرنامج )TEAMWORK( يف جميع اإدارات ال�سركة وبرنامج  وبرنامج )MENAITECH( يف 
)SHAREPOINT( يف اإدارة مراقبة امل�ستندات وبرنامج )CRM( يف اإدارة العقارات وبرنامج )PRIMAVERA( يف اإدارة امل�ساريع 
وبرنامج Board vantage اخلا�س باجتماعات جمل�س الإدارة وبرنامج اوف�س 365 ، اإ�سافة اإلى برامج اأخرى ل�ستخدام اإدارة تكنولوجيا 

املعلومات . 
ال�سركة واآخر التطورات  باأعمال  ال�سركة موقع الكرتوين حيوي وفعال ويحتوى على جميع املعلومات والبيانات والإف�ساحات اخلا�سة  انه لدى  كما 

اإ�سافة اإلى ق�سم خا�س بحوكمة ال�سركات بحيث تقوم ال�سركة ب�سيانة وحتديث املوقع ب�سورة دورية.
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احرتام حقوق امل�ساهمني

• حماية احلقوق العامة للم�ساهمني، ل�سمان العدالة وامل�ساواة بني كافة امل�ساهمني.
ان تطبيق قواعد احلوكمة الر�سيدة يحقق التوازن بني اأهداف ال�سركة واأهداف م�ساهميها  ويحمى حقوق امل�ساهمني ويحقق العدالة وامل�ساواة فيما 
بينهم ، فال�سركة تقوم مبعاملة جميع امل�ساهمني بالت�ساوي ودون اأَي متييز، ولتقوم ال�سركة يف اأي حال من الأحوال بحجب اأي معلومة اأو حق من حقوق 
امل�ساهمني، وتلتزم ال�سركة فى هذا بكافة احكام القانون والالئحة التنفيذية وما ي�سدر عنها من تعليمات و�سوابط رقابية ، كما يت�سمن النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة واإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من جمل�س لإدارة ولوائحها الداخلية الإجراءات وال�سوابط الالزمة ل�سمان ممار�سة جميع امل�ساهمني 
حلقوقهم مبا يحقق العدالة وامل�ساواة، ومبا ل يتعار�س مع القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن فمن احلقوق 

العامة للم�ساهمني التى تكفلها ال�سركة :  
   -  قيد قيمة ملكية امل�ساهمني يف �سجالت ال�سركة.

   -  حق امل�ساهمني فى الت�سرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية ونقلها و/اأو حتويلها.
   -  حق امل�ساهمني فى احل�سول على الن�سيب املقرر يف توزيعات الأرباح.

   -  حق امل�ساهمني فى احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة يف حالة الت�سفية.
   -  حق امل�ساهمني فى احل�سول على البيانات واملعلومات اخلا�سة بن�ساط ال�سركة واإ�سرتاتيجيتها الت�سغيلية والإ�ستثمارية ب�سكل منتظم ومي�سر.

   -  حق امل�ساهمني فى الإطالع على �سجل امل�ساهمني
   -  حق امل�ساهمني فى امل�ساركة يف اإجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني والت�سويت على قراراتها.

   -  حق امل�ساهمني فى اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.
   -  حق امل�ساهمني فى مراقبة اأداء ال�سركة ب�سكل عام واأعمال جمل�س الإدارة ب�سكل خا�س.

   -  حق امل�ساهمني فى م�سائلة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو الإدارة التنفيذية، وذلك يف حالة اإخفاقهم يف اأداء املهام املناطة بهم.

• مراعاة الدقة واملتابعة امل�ستمرة للبيانات اخلا�سة بامل�ساهمني
لأغرا�س املتابعة امل�ستمرة لكل ما يتعلق ببيانات امل�ساهمني، مت�سك ال�سركة ب�سجل خا�س حمفوظ لدى وكالة املقا�سة مقيد فيه اأ�سماء امل�ساهمني 
وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم، ويتم التاأ�سري يف �سجل امل�ساهمني باأي تغيريات تطراأ على البيانات امل�سجلة فيه وفقَا ملا تتلقاه 

ال�سركة اأو وكالة املقا�سة من بيانات، ولكل ذي �ساأن اأن يطلب من ال�سركة اأو وكالة املقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.

يتم التعامل مع البيانات الواردة يف �سجل م�ساهمى ال�سركة  باأق�سى درجات احلماية وال�سرية، وذلك مبا ل يتعار�س مع القانون والالئحة التنفيذية 
وما ي�سدر عن الهيئة من تعليمات و�سوابط رقابية.
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• ت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة والت�سويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية لل�سركة.
تنظم ال�سركة اآليـة امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني حيث تراعى عند تنظيم الجتماعات العامة للم�ساهمني ما يلى : 

   -  توجيه الدعوة اإلى امل�ساهمني اإلى ح�سور اجتماع اجلمعية العامة مت�سمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الجتماع عن طريق الإعالن وفق 
الآلية املحددة فى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سركات.

   -  تو�سح وتبني ال�سركة  للم�ساهمني انه يحق للم�ساهم اأن يوكل غريه يف ح�سور اجتماع اجلمعية العامة وذلك مبقت�سى توكيل خا�س اأو تفوي�س تعده 
وكالة املقا�سة لهذا الغر�س.

   -  تتيح ال�سركة للم�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية العامة بوقت كاف احل�سول على كافة املعلومات والبيانات املرتبطة ببنود جدول الأعمال 
متكن امل�ساهمني من اإتخاذ قراراتهم ب�سكل �سليم.

   -  تتيح ال�سركة للم�ساهمني امل�ساركة الفعالة يف اإجتماعات اجلمعية العامة ومناق�سة املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من 
اإ�ستف�سارات تتعلق باأوجه الأن�سطة املختلفة، وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات اخلارجي، وعلى جمل�س الإدارة اأو 

مراقب احل�سابات اخلارجي الإجابة على ال�سئلة بالقدر الذي ل يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر.
   -  متكن امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�سركة من اإ�سافة بنود على جدول اأعمال اجتماعات اجلمعية العامة.

   -  تتيج ال�سركة الفر�سة لكافة امل�ساهمني اأن ميار�سوا حق الت�سويت دون و�سع اأية عوئاق توؤدي اإلى حظر الت�سويت، حيت اأن الت�سويت هو حق اأ�سيل 
للم�ساهم ول ميكن اإلغاوؤه باأي طريقة، وت�سمن  ال�سركة ممار�سة جميع امل�ساهمني لهذا احلق وذلك من خالل ما يلي:

  o  يتمتع امل�ساهمون بحقوق الت�سويت املمنوحة لهم ، وبذات املعاملة من قبل ال�سركة.
   o  يتمكن امل�ساهمون من الت�سويت ب�سفة �سخ�سية اأو بالإنابة، مع اإعطاء نف�س احلقوق والواجبات للم�ساهمني �سواء كانت بالأ�سالة اأو بالإنابة

   o  اإحاطة امل�ساهمني علمًا بكافة القواعد التي حتكم اإجراءات الت�سويت.
   o  توفر كافة املعلومات اخلا�سة بحقوق الت�سويت لكل من امل�ساهمني احلاليني وامل�ستثمرين املرتقبني.

   o  يتاح جلميع امل�ساهمني حق الت�سويت على اأي تغيريات تتعلق بحقوق امل�ساهمني وذلك من خالل الدعوة اإلى اإجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني.
   o  يتم الت�سويت لإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة من خالل الآليات التي ين�س عليها عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي ويف 
اإطار ما هو من�سو�س عليه يف قانون ال�سركات ولئحته التنفيذية، ذلك ف�ساًل عن قيام ال�سركة بتوفري نبذة تعريفية عن املر�سحني لع�سوية جمل�س 

الإدارة قبل اإجراء الت�سويت، مما يعطي امل�ساهمني فكرة وا�سحة عن مهارات املر�سحني املهنية والتقنية وخرباتهم وموؤهالتهم الأخرى.
   o   يتاح لكافة فئات امل�ساهمني فر�سة م�ساءلة جمل�س الإدارة عن املهام املوكلة اإليهم.

   o  عدم فر�س اأي ر�سوم مقابل ح�سور اأية فئة من فئات امل�ساهمني لإجتماعات اجلمعية العامة، اأو منح ميزة تف�سيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى 
من امل�ساهمني.
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اإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح

• النظم وال�سيا�سات التي تكفل حماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح 
حترتم ال�سركة وحتمى حقوق ا�سحاب امل�سالح فى جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية واخلارجية ، فو�سعت ال�سركة �سمن اطار حوكمة ال�سركات 
�سيا�سات ت�ستمل على القواعد والإجراءات التي تكفل احلماية والإعرتاف بحقوق اأ�سحاب امل�سالح، وتتيح ح�سولهم على تعوي�سات فى حال اإنتهاك 

اأي من حقوقهم، وذلك وفقًا ملا ا�ستقرت عليه القوانني ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.
وت�ستمل ال�سيا�سة املعتمدة من قبل ال�سركة يف هذا ال�ساأن على الآتى :

   -  اأن التعامل مع اأع�ساء جمل�س الإدارة واأ�سحاب امل�سلحة يتم بذات ال�سروط التي تطبقها ال�سركة مع الأطراف املختلفة من اأ�سحاب امل�سالح 
دون اأي متييز اأو �سروط تف�سيلية.

    -    وحدة و�سهولة الإجراءات التي يتم اإتباعها يف حال اإخالل اأي من الأطراف بالتزاماته، فال يوجد ثمة متييز بني عقد واآخر بني اأ�سحاب امل�سالح وال�سركة 
   -  تعوي�س اأ�سحاب امل�سالح يف حالة اإنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.

   -  املحافظة على عالقات جيدة مع العمالء واملوردين مع املحافظة على �سرية املعلومات .
   -  اآلية لت�سوية اأى �سكاوى اأو خالفات قد تن�ساأ بني ال�سركة واأ�سحاب امل�سالح. 

• ت�سجيع اأ�سحاب امل�سالح على امل�ساركة يف متابعة اأن�سطة ال�سركة املختلفة.
فى �سبيل عدم تعار�س معامالت اأ�سحاب امل�سالح �سواء كانت عقود اأو �سفقات مع ال�سركة مع م�سلحة امل�ساهمني يوؤخز بعني العتبار األ يح�سل اأي 
من اأ�سحاب امل�سالح على اأية ميزة من خالل تعامله يف العقود وال�سفقات التي تدخل يف ن�ساطات ال�سركة العتيادية، كما ت�سع ال�سركة �سيا�سات 

ولوائح داخلية تت�سمن اآلية وا�سحة لرت�سية العقود وال�سفقات باأنواعها املختلفة، وذلك من خالل املناق�سات اأو اأوامر ال�سراء املختلفة.

كما ان ال�سركة قامت بو�سع اآليات واأطر تكفل الإ�ستفادة الق�سوى من اإ�سهامات اأ�سحاب امل�سالح بال�سركة وحثهم على امل�ساركة يف متابعة ن�ساطها، 
مبا يتفق مع حتقيق م�ساحلها على الوجه الأكمل. حيث تتيح ال�سركة لأ�سحاب امل�سالح اإمكانية احل�سول على كافة املعلومات والبيانات ذات ال�سلة 
اإدارة  باإبالغ جمل�س  امل�سالح  اأ�سحاب  قيام  ال�سركة  �سهلت  كما  اأ�سا�س منتظم،  وعلى  املنا�سب  الوقت  عليها يف  العتماد  بحيث ميكن  باأن�سطتهم، 

ال�سركة عن اأي ممار�سات غري �سليمة قد يتعر�سون اإليها من قبل ال�سركة، مع توفري احلماية املنا�سبة لالأطراف التي تقوم بالإبالغ.

تعزيز وحت�سني الأداء

• ح�سول اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية
اإن التدريب والتاأهيل امل�ستمر لأع�ساء جمل�س الإدارة والدارة التنفيذية هو من الركان الأ�سا�سية لقواعد احلوكمة الر�سيدة ، حيث ي�ساهم ب�سكل كبري 

فى تعزيز اأداء ال�سركة، وذلك من خالل قيام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مبمار�سة املهام وامل�سئوليات املناطة بهم على اأكمل وجه.
• قامت ال�سركة بو�سع �سيا�سة وا�سحة �سمن اإطار حوكمة ال�سركة تتيح ح�سول كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات 
تدريبية داخلية وخارجية  ب�سكل م�ستمر، كما قامت يف �سبيل تعزيز وحت�سي الأداء بعر�س  تقرير تعريفى لالأع�ساء املعينني حديثًا من اأجل �سمان 
متتعهم بفهم منا�سب ل�سري عمل ال�سركة وعملياتها، وقد ت�سمن ذلك البيان ا�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها بال�سافة اإلى اجلوانب املالية والت�سغيلية 
اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سركة، وبيان  اأن�سطة ال�سركة كما قدمت ال�سركة تقرير تعريفى باللتزامات القانونية والرقابية امللقاة على عاتق  لكافة 

امل�سوؤوليات واملهام املناطة بهم، ف�ساًل عن ال�سالحيات واحلقوق املتوفرة لهم واإي�ساح دور اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
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كما قامت ال�سركة مبنح اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية برامج تدريبية مرتبطة باعمال ال�سركة ودور اأع�ساء جمل�س الإدارة والدارة التنفيذية، 
وذلك لتنمية مهاراتهم وخرباتهم ومواكبة التطورات بال�سكل الذي ي�ساعدهم على اأداء املهام املنوطة بهم، ومن هذه الدورات التدريبية على �سبيل املثال: 

Finance for Non-Finance Executives   -    
Managing for Success   -    

Master Class in KPIs   -    
HR Strategy   -    

Shift your Leadership Brilliance   -    
Decision Making Strategies Under Risk and Uncertainty   -    

• تقييم اأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية :
قامت ال�سركة بو�سع نظم واآليات لتقييم اأداء كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سكل دوري، وذلك من خالل جمموعة من موؤ�سرات 
وهذه  الداخلية،  الرقابة  اأنظمة  وكفاية  املخاطر  اإدارة  وجودة  لل�سركة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  حتقيق  مبدى  ترتبط  والتي  الرئي�سية  الأداء  قيا�س 

الإجراءات مكتوبة ب�سكل وا�سح وتت�سم ب�سفافية ويتم الإف�ساح عنها لكافة العاملني.
حيث قامت بو�سع موؤ�سرات اأداء رئي�سية )Key Performance Indicators- KPIs( لتقييم جمل�س الإدارة ككل، وم�ساهمة كل ع�سو من 
اأع�ساء املجل�س وكل جلنه من جلانه، وكذلك موؤ�سرات اأداء رئي�سية )Key Performance Indicators- KPIs( لتقييم الإدارة التنفيذية 
وجميع موظفى ال�سركة ، وذلك ب�سكل دوري )ن�سف �سنوى و�سنوى( ، لبيان وحتديد جوانب ال�سعف والقوة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة 

ال�سركة. 

• خلق القيم املوؤ�س�سية )Value Creation( لدى العاملني يف ال�سركة.
الآليات  وتوفري  و�سع  خالل  من  وذلك  والطويل،  واملتو�سط  الق�سري  املدى  على  وذلك  ال�سركة  داخل  القيم  خلق  على  بالعمل  الإدارة  جمل�س  يقوم 
والإجراءات التي تعمل على حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة، وحت�سني معدلت الأداء مما ي�ساهم ب�سكل فعال على خلق القيم املوؤ�س�سية لدى 

العاملني وحتفيزهم على العمل امل�ستمر للحفاظ على ال�سالمة املالية لل�سركة.

حتقيق التوازن بني كل من اأهداف ال�سركة واأهداف املجتمع والربامج والآليات امل�ستخدمة فى جمال العمل الجتماعى.

ن�س اطار حوكمة ال�سركة على التزام ال�سركة امل�ستمر بالت�سرف اأخالقيًا وفق ما تق�سي به القوانني والأعراف العامة، وعلى امل�ساهمة امل�ستدامة من قبل 
ال�سركة لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية، وذلك عن طريق ا�ستقطاب العمالة الوطنية، والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�سية للقوى العاملة 
وعائالتهم فى املجتمع املحلي واملجتمع ككل، حيث ان ال�سركة قد حر�ست على زيادة ن�سبة توظيف الكوادر الوطنية ، كما �ساركت ال�سركة فى حماية البيئة 
من التلوث والأ�سرار البيئية وذلك من خالل قيامها بتبنى اعادة تدوير املخلفات داخل اروقة وابراج ال�سركة وذلك بالعمل على جمع املخلفات ذات النوع 
الواحد متهيدا لعادة تدويرها، كما تقوم ال�سركة ب�سكل دورى بامل�ساركة فى ن�سر الوعى الثقافى والقت�سادى فى املجتمع من خالل ا�سدار تقرير اقت�سادى 
دورى. هذا وقد اعتمد جمل�س الدارة تنفيذ مبادرة للم�سئولية الجتماعية مع و�سع خطة كاملة لن�سطة امل�سئولية الجتماعية حيث با�سرت الدارة التنفيذية 
مببادرة م�سئولية اجتماعية خا�سة بت�سجيع ال�سباب لطالق افكارهم وتنمية مهاراتهم، كما وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة باأخذ موافقة اجلمعية 

العمومية لتخ�سي�س ن�سبة من الأرباح املحققة بغر�س توجيهها نحو اخلدمات وامل�ساريع الجتماعية.

وحتر�س ال�سركة على توعية وتثقيف العاملني لديها باأهداف امل�سوؤولية الإجتماعية التي تقوم بها ال�سركة مبا ي�ساهم يف الإرتقاء مب�ستوى اأداء ال�سركة 
واحرتام كافة القوانني واللوائح املطبقة والإلتزام بها . 
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ت�سكيل جلنة التدقيق                
اأع�ساء جلنة التدقيق 

الغر�س من ت�سكيل جلنة التدقيق
خ�سائ�س جلنة التدقيق

الإجتماعات
�سالحيات وم�سئوليات اللجنة واملهام الـمـنجزة

 -
-
-
-
-
-



1. ت�سكيل جلنة التدقيق 

اإدارة �سركة املزايا القاب�سة املُتخذ يف اجتماعه رقم )-2 2016 بناًء على قرار جمل�س  25 ابريل  بتـاريــخ  اإعادة ت�سكيل جلنـة التدقـيـق  متت 
5/2016( حتددت فيه مدة ع�سوية اأع�ساء اللجنة  حيث ي�سغل اع�ساء جلنة التدقيق من�سب ع�سوية اللجنة ملدة ت�سل الى ثالث �سنوات قابلة 
و اعتماد ميثاقها من قبل  اليوم  املنعقد بذات  بالت�سكيل اجلديد  الأول  اللجنة  للجنة  يف اجتماع  انتخاب رئي�سًا  للتمديد من قبل املجل�س، كما مت  

الأع�ساء.

2. اأع�ساء جلنة التدقيق 
تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء: ع�سوين غري تنفيذيني و ع�سو م�ستقل

• ال�سيد/ عبداحلميد حممد ديب حمرز – رئي�س اللجنة – ع�سو غري تنفيذي

• ال�سيد/ حممد خالد العثمان – ع�سو م�ستقل

• ال�سيد/ عبدالرحمن حممد ال�سارد – ع�سو غري تنفيذي

اأمني �سر اللجنة:
رقم  الدارة  اجتماع جمل�س  املعني خالل  ال�سقعبي  عبدالرحمن  ابراهيم  ال�سيد/  الدارة  �سر جمل�س  اأمني  التدقيق  �سر جلنة  اأمانة  مهمام  يتولى 

1/2016 املنعقد يف 28 مار�س 2016 حيث يقوم بحفظ و تن�سيق اجتماعات اللجنة .

3. الغر�س من ت�سكيل جلنة التدقيق    
الغر�س الأ�سا�سي من ت�سكيل جلنة التدقيق  املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�سركة هو دعم و م�ساندة جمل�س الإدارة يف اأداء م�سوؤولياته الرقابية املتعلقة 
ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية واأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة ، وا�ستقاللية �سري اأعمال التدقيق الداخلي  و تقييم اأداء املدقق اخلارجي و املدقق 

الداخلي.

4. خ�سائ�س جلنة التدقيق
1. ميتلك جميع اأع�ساء اللجنة املوؤهالت العلمية املطلوبة اإ�سافة الى اخلربة العملية يف جمال املحا�سبة واملالية  كما هو مو�سح يف النبذه املذكوره 

اأعاله عن اأع�ساء اللجنة.
2. يجوز للجنة التدقيق اأن ت�ست�سري على نفقة ال�سركة اأي جهة ا�ست�سارية م�ستقلة.

3. فيما يتعلق بتو�سيات جلنة التدقيق املرفوعة خالل العام 2016 اإلى جمل�س الإدارة مل يكن هناك اأي تعار�س بني تو�سيات اللجنة و قرارات  جمل�س الإدارة.

5. الإجتماعات
يجب اأن جتتمع جلنة التدقيق ب�سورة منتظمة اربع مرات على الأقل خالل ال�سنة و ب�سكل ربع �سنوي حيث عقدت جلنة التدقيق اأربع اجتماعات خالل 
عام 2016 ت�سمنت اجتماعات مع مراقبي احل�سابات اخلارجيني و املدقق الداخلي. كما و يتم اإخطار كافة الأع�ساء بجدول اعمال اللجنة قبل 
ثالثة ايام عمل على الأقل من تاريخ الجتماع حتى يت�سنى لهم الوقت الكايف للمراجعه و البحث، كما قامت اللجنة بتدوين حما�سر اجتماعاتها على 

النحو التايل:

مكان الإنعقاد ن�سبة احل�سور تاريخ الإنعقاد رقم الإجتماع
مقر ال�سركة % 100 28 يناير 2016 ) 2016/1(
مقر ال�سركة % 100 25 ابريل 2016 ) 2016/2(

الإت�سال الهاتفي % 100 24 يوليو 2016 ) 2016/3(
مقر ال�سركة % 100 2 نوفمرب 2016 ) 2016/4(
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6. �سالحيات و م�سئوليات اللجنة و املهام املنجزة 

اأهم  2016، و من  اأداء اللجنة و املهام املنجزة من قبلها خالل العام  الواردة فيه و تقييم  البنود  قامت اللجنة مبراجعة ميثاق عملها و اعتماد 
اجنازات و مهام اللجنة خالل العام 2016 ما يلي:

الإدارة، وذلك بهدف �سمان عدالة  ب�ساأنها ملجل�س  والتو�سية  الراأي  واإبداء  الإدارة،  الدورية قبل عر�سها على جمل�س  املالية  البيانات  1. مراجعة 
و�سفافية التقارير املالية و التاأكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية واأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية )ربع 
ال�سنوية ( مت فيها مراجعة التقارير املالية ال�سادرة عن القطاع املايل  يف ال�سركة و مكتب مراقب احل�سابات اخلارجى، حيث رفعت اللجنة تو�سية 

باعتمادها ملجل�س الإدارة و مت التوقيع على مناذج اآلية �سمان ونزاهة التقاريراملالية لكل ربع.
2. متابعة اأعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني، والتاأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات اإلى ال�سركة عدا اخلدمات التي تقت�سيها مهنة التدقيق.

3. درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة ما مت يف �ساأنها.
4. درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.

5. مراجعة ال�سفقات و التعامالت مع الطراف ذات العالقة و تقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها الى جمل�س الدارة.
6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�سركة واإعداد تقرير يت�سمن راأي وتو�سيات اللجنة يف هذا ال�ساأن. 

7. الإ�سراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
8. التو�سية بتعيني مدير وحدة التدقيق الداخلي.

9. مراجعة واإقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخلي، واإبداء مالحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خالل اجتماعاتها الدورية مبراجعة 
التدقيق  ال�سركة، حيث اطلعت على تقارير  بالن�سبة لقطاعات/اإدارات  التدقيق الداخلي  اأعمال  لل�سركة و ا�ستعر�ست �سري  التدقيق الداخلي  خطة 

الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية:
• القانونية                                                   •امل�ساريع
•املوارد الب�سرية و ال�سوؤوؤون الإدارية           •العقارية

•الت�سويق و املبيعات                                     • تطوير الأعمال
•املالية                                                        • تكنلوجيا املعلومات

كما قامت اللجنة مبراجعة ردود القطاعات/ الإدارات املعنية، والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة ب�ساأن املالحظات الواردة 
يف التقارير.

10. فيما يتعلق بتقارير اجلهات الرقابية، مل يكن هناك اأي مالحظات �سادرة. 
11. مراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�س بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة.

12. التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني واإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني اأو تغيريهم وحتديد اأتعابهم، فتمت التو�سيه باعتماد اإعادة تعيني 
 Bakertilly كمراقب ح�سابات خارجي للعام 2017 و ال�ستغناء عن خدمات مكتب )Ernst & Young( مكتب العيبان و الع�سيمي فقط

وفقا ملا �سمحت به اللوائح و القوانني.
 

بناء على ما تقدم اأعاله فيما يخ�س اأعمال جلنة التدقيق للعام 2016 يوؤكد اأع�ساء جلنة التدقيق على حر�سهم التام على تنفيذ املهام املوكلة 
اليهم من قبل جمل�س الإدارة مبا يتما�سى مع املمار�سات الريادية يف هذا املجال و بالتوافق مع تعليمات و قرارات اجلهات الرقابية املعنية و على وجه 

اخل�سو�س هيئة اأ�سواق املال.
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�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع ) قاب�سة( و�سركاتها التابعة.

الـم�ستقلني  احل�سابات  مراقبي   وتقرير   الـمجمعة  الـمالية  البيانات 

لل�سنة  الـمنتهية فـي  31 دي�سمرب 2016.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
�سركة املزايا القاب�سة �س.م.ك.ع.

 
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

الراأي 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�سركة املزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. )"ال�سركة الأم"( و�سركاتها التابعة )ي�سار  اإليها معا بـ"املجموعة"(، والتي 

تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2016 وبيانات الدخل والدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية 
املجمعة املتعلقة به لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 
2016 وعن اأدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�سا�س الراأي 
لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سوؤولياتنا طبًقا لتلك املعايري مو�سحة مبزيد من التفا�سيل يف تقريرنا يف ق�سم 

"م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة ". ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفقاً مليثاق الأخالقيات 
املهنية للمحا�سبني املهنيني ال�سادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني. وقد قمنا بالوفاء مب�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى 

وفقًا مليثاق املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�س 
ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�سية
اإن اأمور التدقيق الرئي�سية، يف حكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية. ومت عر�س 

هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�سل حول هذه الأمور. فيما يلي تفا�سيل اأمور 
التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له. 

اأ (  تقييم ال�ستثمارات يف اأوراق مالية والنخفا�ض يف قيمتها
تتكون ال�ستثمارات يف اأوراق مالية ب�سورة رئي�سية من ال�ستثمارات املتاحة للبيع. تقا�س هذه الأدوات وفقًا للقيمة العادلة مع اإدراج التغري يف القيمة 

العادلة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. 

 يعترب تقييم ال�ستثمارات يف اأوراق مالية من جوانب التقييم التي تت�سف باأنها تقديرية بدرجة كبرية وذلك ب�سورة رئي�سية لالأدوات امل�سنفة 
�سمن امل�ستوى 3 حيث يتم تقييم هذه ال�ستثمارات با�ستخدام مدخالت بخالف الأ�سعار املعلنة يف �سوق ن�سط. اإن املدخالت الرئي�سية امل�ستخدمة 

يف تقييم ال�ستثمارات الفردية �سمن امل�ستوى 3 هي التدفقات النقدية املتوقعة ومعدلت الفائدة اخلالية من املخاطر وهوام�س الئتمان. اإ�سافة 
اإلى ذلك، حتدد املجموعة ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املنفردة وما اإذا كان ميثل انخفا�سا كبريًا اأو 
متوا�ساًل. يف هذه احلالت، يتم حتويل الفرق بني القيمة املدرجة بالدفاتر والقيمة العادلة من الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإلى بيان الدخل املجمع. 

ويف �سوء اأن تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 هو تقييم يعترب تقديريا ب�سورة كبرية، فاإننا نعترب هذا الأمر كاأحد 
اأمور التدقيق الرئي�سية.
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كجزء من اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، قمنا بعدة اإجراءات من بينها تقييم املنهجية ومدى مالئمة مناذج التقييم واملدخالت امل�ستخدمة يف 
تقييم ال�ستثمارات يف اأوراق مالية. وكجزء من هذه الإجراءات، قمنا بتقييم دقة املدخالت الرئي�سية امل�ستخدمة يف التقييم مثل التدفقات النقدية 

املتوقعة واملعدلت اخلالية من املخاطر وهوام�س الئتمان عن طريق مقارنتها بالبيانات اخلارجية. كما قمنا بتقييم تقدير الإدارة فيما اإذا كان 
هناك دليل مو�سوعي على وقوع انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات الفردية وما اإذا كان ميثل انخفا�سًا كبريًا اأو متوا�ساًل. واأخريا، قمنا بتقييم مالئمة 

الإف�ساحات املتعلقة بال�ستثمارات يف اأوراق مالية كما هو مبني يف الإي�ساح 12 حول البيانات املالية املجمعة. 

ب(  تقييم العقارات ال�ستثمارية
متثل العقارات ال�ستثمارية لدى املجموعة جزءًا جوهريَا من اإجمايل املوجودات وهي مدرجة بالقيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2016.

تقوم الإدارة بتحديد القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية كما ت�ستعني مبقيمي عقارات خارجيني لدعم التقييم. اإن حتديد القيمة العادلة 
للعقارات ال�ستثمارية يعتمد بدرجة كبرية على التقديرات والفرتا�سات مثل قيمة الإيجار ومعدلت الإ�سغال ومعدلت اخل�سم وال�ستقرار املايل 

للم�ستاأجرين واملعرفة بال�سوق واملعامالت التاريخية. اإ�سافة اإلى ذلك، تعترب الإف�ساحات املتعلقة بالفرتا�سات ذات اأهمية نظًرا ملا يرتبط بها من 
عدم تاأكد من التقديرات وح�سا�سية التقييمات. ونظرًا حلجم وتعقيد اإجراء تقييم العقارات ال�ستثمارية واأهمية الإف�ساحات املتعلقة بالفرتا�سات 

امل�ستخدمة يف التقييم، فقد حددنا هذا الأمر كاأحد اأمور التدقيق الرئي�سية.

لقد قمنا بتقييم الفرتا�سات والتقديرات التي مت اتخاذها من قبل الإدارة واملقيمني اخلارجيني يف التقييم لتحديد مدى مالئمة البيانات املوؤيدة 
للقيمة العادلة. لقد قمنا بال�ستعانة بخرباء يف جمال العقارات �سمن فريق التدقيق ملراجعة التقييم اخلارجي مبا يف ذلك الفرتا�سات والتقديرات 

امل�ستخدمة. كما قمنا مبراعاة عدة عوامل من بينها مو�سوعية وا�ستقاللية وخربة املقيمني اخلارجيني. اإ�سافة اإلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة 
الإف�ساحات املتعلقة بح�سا�سية الفرتا�سات امل�ستخدمة كما هو مبني يف الإي�ساح رقم 9 حول البيانات املالية املجمعة.

ج(  عقارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
متثل العقارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة جزءا جوهريا من اإجمايل املوجودات وهي مدرجة بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل 
والتي تتطلب اأراء الإدارة فيما يخ�س حتديد اأ�سا�س تقدير التكاليف املالئمة وخم�س�س تخفي�س العقارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة حيث اإنها 
تعتمد على توقع �سعر البيع املقدر ناق�سًا تكاليف البيع وتقييم مدى مالئمة املخ�س�س الناجت عن ذلك. ويف �سوء حجم ودرجة تعقيد اإجراء تقييم 

العقارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة، اعتربنا هذا الأمر كاأحد اأمور التدقيق الرئي�سية. 

لقد قمنا باختبار عينة من العقارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة بهدف تقييم اأ�سا�س التكلفة، كما قمنا بالتحقق من التقديرات التي و�سعتها 
الإدارة عن طريق تقييم ما اإذا كانت التقديرات املتعلقة بتوقعات املبيعات واأ�سعار البيع ت�ستند اإلى العقود احلالية وما اإذا كانت تتفق مع الإيرادات 

التاريخية حتى تاريخه اأم ل. اإ�سافة اإلى ذلك، قمنا مبراجعة عملية حتديد �سايف القيمة املمكن حتقيقها عن طريق مراجعة معامالت البيع 
احلديثة والتكاليف ذات ال�سلة الالزمة لإمتام البيع. اإ�سافة اإلى ذلك، قمنا مبقارنة خم�س�س العقارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة مع �سيا�سة 
املجموعة، كما قمنا بتقييم اأحكام الإدارة حول مدى كفاية هذا املخ�س�س وذلك من خالل اإجراء مراجعة على م�ستوى كافة املخ�س�سات ب�سكل 

اإجمايل، وكذلك حتديد م�ستويات الطلب على العقارات. واأخريا، قمنا بتقييم مدى مالئمة الإف�ساحات املتعلقة بالعقارات املحتفظ بها لغر�س 
املتاجرة كما هو مبني يف الإي�ساح 13 حول البيانات املالية املجمعة.
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د(  حيازة �رشكة تابعة
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، قامت ال�سركة الأم بحيازة ح�سة ملكية اإ�سافية بن�سبة %50 يف �سركة حما�سة قائمة وهي 

Ritim Istanbul )“Ritim”)1   – وهي �سركة تاأ�س�ست يف تركيا. 

ا�ستكملت املجموعة توزيع �سعر ال�سراء )والذي مت فيها ت�سجيل املوجودات املحددة واملطلوبات املتحملة وفقًا للقيمة العادلة( مبا يف ذلك ح�سة 
امللكية املحتفظ بها �سابقا لدى املجموعة. تختلف القيمة العادلة للموجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املتحملة يف دمج الأعمال عن 

قيمتها املدرجة بالدفاتر يف بيان املركز املايل لل�سركة امل�سرتاة، مما يوؤدي اإلى تعديالت على القيمة العادلة. لقد حددت الإدارة، مب�ساعدة 
متخ�س�سي تقييم خارجيني، القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات املتحملة ل�سركة Ritim، وحيث اإن اأغلبية املوجودات املحددة التي مت 

حيازتها تتكون من عقارات، فاإن القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها ت�ستند ب�سورة رئي�سية اإلى تقييمات هذه العقارات. اإ�سافة اإلى ذلك، 
تت�سمن احليازة بع�س العالقات القائمة م�سبقا بني ال�سركة الأم و�سركة Ritim، وحيث اإن حتديد القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها 
واملطلوبات املقدرة يتطلب اأحكاما جوهرية ونظرا للتعقيدات املرتبطة باملحا�سبة عن دمج الأعمال، فقد اعتربنا هذا الأمر كاأحد اأمور التدقيق 

الرئي�سية.

كجزء من اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، قمنا بعدة اإجراءات من بينها اإجراء حتليل للقيمة العادلة للموجودات املحددة التي مت حيازتها 
واملطلوبات املقدرة والتي توؤيد عملية توزيع �سعر ال�سراء. كما قمنا مبراجعة مو�سوعية وا�ستقاللية وخربة املقيمني اخلارجيني. وقد ا�ستعنا 

مبقيميني داخليني �سمن فريق التدقيق مل�ساعدتنا يف تقدير التقييم اخلارجي، مبا يف ذلك الفرتا�سات والتقديرات امل�ستخدمة. اإ�سافة اإلى ذلك، 
قمنا بتقييم تاأثري املحا�سبة عن حيازة ال�سركة التابعة على البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.

مت تو�سيح الإف�ساحات املتعلقة بحيازة �سركة Ritim بالتف�سيل يف الإي�ساح 6 حول البيانات املالية املجمعة.

معلومات اأخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن هذه املعلومات الأخرى. يتكون ق�سم "املعلومات الأخرى" من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها. لقد ح�سلنا على تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة 
الأم، قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات، ونتوقع احل�سول على باقي اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة  بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الأخرى ومل نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�سوؤوليتنا هي الطالع على املعلومات الأخرى املبينة اأعاله وحتديد ما اإذا كانت غري متوافقة 
ب�سورة مادية مع البيانات املالية املجمعة اأو ح�سبما و�سل اإليه علمنا اأثناء التدقيق اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�ساأنها. واإذا ما تو�سلنا اإلى وجود اأي 

اأخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى، ا�ستنادًا اإلى الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى والتي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي 
احل�سابات، فاإنه يتعني علينا اإدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. لي�س لدينا ما ي�ستوجب اإدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�ساأن.
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م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن اأدوات الرقابة 

الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل الإدارة م�سوؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية مع الإف�ساح، 
متى كان ذلك منا�سبًا، عن الأمور املتعلقة باأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية وتطبيق مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة ت�سفية املجموعة اأو 

وقف اأعمالها اأو يف حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمل امل�سوؤولني عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة. 

م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
اإن هدفنا هو احل�سول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، واإ�سدار 

تقرير مراقبي احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. اإن التو�سل اإلى تاأكيد معقول ميثل درجة عالية من التاأكيد اإل اأنه ل ي�سمن اأن عملية التدقيق وفقًا 
ملعايري التدقيق الدولية �سوف تنتهي دائًما باكت�ساف الأخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تن�ساأ الأخطاء املادية عن الغ�س اأو اخلطاأ وتعترب مادية 
اإذا كان من املتوقع ب�سورة معقولة اأن توؤثر ب�سورة فردية اأو جممعة على القرارات القت�سادية للم�ستخدمني والتي يتم اتخاذها على اأ�سا�س هذه 

البيانات املالية املجمعة.

كجزء من التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 
•  حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ وو�سع وتنفيذ اإجراءات التدقيق 

    املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�س ميكننا من اإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف خطاأ   
     مادي ناجت عن الغ�س تفوق خماطر عدم اكت�ساف ذلك الناجت عن اخلطاأ؛ حيث اإن الغ�س قد يت�سمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الإهمال املتعمد اأو 

     الت�سليل اأو جتاوز الرقابة الداخلية.
 

•  فهم اأدوات الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بعملية التدقيق لو�سع اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية   
     اأدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 

•  تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�ساحات ذات ال�سلة املقدمة من قبل الإدارة. 

•  التو�سل اإلى مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي والقيام، ا�ستنادًا اإلى اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها، بتحديد 
     ما اإذا كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي ميكن اأن يثري �سًكا جوهريًا حول قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها 

     على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية. ويف حالة التو�سل اإلى وجود عدم تاأكد مادي، يجب علينا اأن ناأخذ بعني العتبار، يف تقرير مراقبي احل�سابات، 
      الإف�ساحات ذات ال�سلة يف البيانات املالية املجمعة اأو تعديل راأينا يف حالة عدم مالئمة الإف�ساحات. ت�ستند نتائج تدقيقنا اإلى اأدلة التدقيق 
     التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات. على الرغم من ذلك، قد تت�سبب الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة 

     عن متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية.

	

	

76



د. �سعود حمد احلميدي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 51 فئة اأ

من د. �سعود حمد احلميدي و�سركاه
ع�سو يف بيكر تلي العاملية

وليد عبد اهلل الع�سيمي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�سيمي و�سركاهم
ع�سو يف اإرن�ست ويونغ

9 فرباير 2017
الكويت

•  تقييم العر�س ال�سامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�سمنة فيها مبا يف ذلك الإف�ساحات وتقييم ما اإذا كانت البيانات املالية  
      املجمعة تعرب عن املعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�سلة باأ�سلوب يحقق العر�س العادل.

•  احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�سركات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء راأي حول البيانات املالية 
     املجمعة. ونحن م�سوؤولون عن اإبداء التوجيهات والإ�سراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل امل�سوؤولية كاملًة عن راأي التدقيق. 

اإننا نتوا�سل مع امل�سوؤولني عن احلوكمة حول عدة اأمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك اأي 
اأوجه ق�سور جوهرية يف اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 

ا بكافة العالقات  ا امل�سوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة فيما يخت�س بال�ستقاللية، ونبلغهم اأي�سً نزود اأي�سً
والأمور الأخرى التي نرى ب�سورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�سافة اإلى التدابري ذات ال�سلة، متى كان ذلك منا�سبًا.  

 
ومن خالل الأمور التي يتم اإبالغ امل�سوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي ت�سكل الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املجمعة 

لل�سنة احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات اخلا�س بنا ما مل مينع القانون اأو 
اللوائح الإف�ساح العلني عن هذه الأمور اأو، يف اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�سل اإلى اأن اأمرا ما يجب عدم الإف�ساح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع 

ب�سكل معقول اأن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�ساح تتجاوز املكا�سب العامة له.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف راأينا اأي�سًا اإن ال�سركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة الأم 

فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر. واأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها 
�سرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته 

التنفيذية، وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�سول املرعية. ح�سبما و�سل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع 
خمالفات لقانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته التنفيذية، اأو لعقد التاأ�سي�س وللنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، خالل ال�سنة املنتهية يف  

31 دي�سمرب 2016 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�ساط ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.
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2016
دينار كويتي

2015 

دينار كويتي اإي�ساحات

اإبراهيم عبد الرحمن  ال�سقعبي - الرئي�س التنفيذي للمجموعة

2,266,732
 595,221
 129,286,975
9,352,843
 9,126,960
 7,495,086

158,123,817

 69,036,258
17,438,418
 10,185,452
96,660,128
254,783,945

 68,827,896
 21,655,393
  13,195,539
10,260,619
549,283
)21,310,897(
360,360
845,160
364,977
15,388,358

110,136,688
9,471,589

119,608,277

873,797
66,522,971
7,471,129
74,867,897

10,319,641
2,322,458 
27,789,257
19,876,415
60,307,771

135,175,668
254,783,945

2,266,732
665,393
115,006,585
12,174,873
11,121,542
16,157,047

157,392,172

71,653,133
10,023,184
11,973,198
93,649,515
251,041,687

68,827,896
21,655,393
12,123,874
9,188,954
465,563
)21,788,181)
268,693
845,160
636,832
11,922,391

104,146,575
7,307,768

111,454,343

734,210
71,986,902
-
72,721,112

8,379,544
    -
42,586,452
15,900,236
66,866,232

139,587,344
251,041,687

8

9
10و11

12

13
14
15

16
16
17
17

18
24

19
20

19
20

21

املوجودات 
موجودات غري متداولة

ال�سهرة 
عقار ومعدات

عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �سركة حما�سة و�سركة زميلة 

موجودات مالية متاحة للبيع
دفعات مقدمًا ل�سراء عقارات

موجودات متداولة
عقارات حمتفظ بها للمتاجرة 
مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى 

نقد واأر�سدة لدى البنوك 

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية 
راأ�س املال

عالوة اإ�سدار اأ�سهم 
احتياطي قانوين

احتياطي اختياري 
احتياطي القيمة العادلة 

اأ�سهم خزينة 
برنامج خيارات اأ�سهم املوظفني

احتياطيات اأخرى
احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

اأرباح حمتفظ بها 

حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم 
احل�س�س غري امل�سيطرة 

اإجمايل حقوق امللكية 
املطلوبات 

مطلوبات غري متداولة
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

دائنو تورق واإجارة 
قرو�س حمددة الأجل

مطلوبات متداولة
دائنو تورق واإجارة 

قرو�س حمددة الأجل
دفعات مقدمًا من عمالء 

دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

اإجمايل املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

ر�سيد يعقوب النفي�سي - رئي�س جمل�س الإدارة 
اإن الإي�ساحات املرفقة من 1اإلى 32 ت�سكل جزءًا  من هذه البيانات املالية املجمعة.

�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. و �سركاتـها التابعة
كما فـي 31 دي�سمرب 2016



2016
دينار كويتي

2015 

دينار كويتي اإي�ساحات

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 32 ت�سكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. و �سركاتـها التابعة
لل�سنة الـمنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016

22

9

6
10,11

32

13

23
25

16

7

7

47,814,320
7,112,362
245,543

55,172,225

)39,741,345(
)1,444,129(

)41,185,474(

13,986,751

)965,641(
)303,633(
2,425,221
1,055,072
1,184,979
-    
)296,282(
)4,634,002(
741,826
2,422,863
)4,062,517(
230,680

11,785,317

)185,000(
)70,713(
)48,192(
)159,507(

11,321,905

10,253,235
1,068,670
11,321,905

16.51 fils

16.39 fils

53,265,302
6,174,227
378,830

59,818,359

)42,375,649)
)1,300,616)

)43,676,265)

16,142,094

817,386
)12,293)
-    
128,125
-    
883,165
1,411,010
)4,274,123)
11,413
)1,641,567)
)3,450,440)
6,540

10,021,310

)160,000)
)88,583)
)63,326)
)241,518)

9,467,883

9,319,104
148,779
9,467,883

15.04 fils

15.04 fils

اإيرادات من بيع عقارات حمتفظ بها للمتاجرة
 اإيرادات تاأجري

�سايف اأتعاب اإدارة واإيرادات عمولت

الإيرادات 

تكلفة بيع عقارات حمتفظ بها للمتاجرة
تكلفة تاأجري

تكلفة الإيرادات 

جممل الربح

�سايف التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
خ�سارة بيع عقارات ا�ستثمارية

�سايف الربح من دمج اأعمال
 ح�سة يف نتائج �سركة حما�سة و�سركة زميلة

 �سايف الربح من بيع �سركة تابعة
 ربح بيع �سركة حما�سة و�سركة زميلة

  خم�س�س( ا�سرتداد خ�سارة انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ بها للمتاجرة ( 
م�سروفات عمومية واإدارية

 �سايف اإيرادات ا�ستثمار
 اإيرادات )م�سروفات( اأخرى

 تكاليف متويل
 ربح حتويل عمالت اأجنبية

ربح ال�سنة قبل مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة
 ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

 الزكاة
 �سريبة دعم العمالة الوطنية

ربح ال�سنة 

اخلا�س بـ:
 م�ساهمي ال�سركة الأم

 احل�س�س غري امل�سيطرة

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم

ربحية ال�سهم املخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم 

( 
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2016
دينار كويتي

2015 

دينار كويتي اإي�ساحات

�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. و �سركاتـها التابعة
لل�سنة الـمنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016

11,321,905

827,063

224,672
)628,888(
484,169

79,953

907,016

12,228,921

10,065,100
2,163,821

12,228,921

9,467,883

)1,459,275)

54,947
)324)
)915,958)

 )861,335)

)2,320,610)

7,147,273

6,984,660
162,613

7,147,273

23
23

ربح ال�سنة

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى: 
بنود يتم )اأو( �سوف يتم اإعادة ت�سنيفها لحقاً اإلى بيان الدخل املجمع: 

تعديالت حتويل عمالت اأجنبية:
�سافـي فروق حتويل عمالت اأجنبية ناجتة من عمليات اأجنبية

موجودات مالية متاحة للبيع: 
املحول اإلى بيان الدخل املجمع من انخفا�س القيمة

املحول اإلى بيان الدخل املجمع عند البيع
�سافـي التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

اخلا�س بـ:
م�ساهمي ال�سركة الأم

احل�س�س غري امل�سيطرة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 32 ت�سكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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راأ�ض 
املال

دينار كويتي

عالوة 
اإ�سدار اأ�سهم
دينار كويتي

احتياطي
قانوين

دينار كويتي

احتياطي
اختياري 

دينار كويتي

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

دينار كويتي

برنامج 
ت 

خيارا
الأ�سهم 

للموظفني
دينار كويتي

اأ�سهم 
خزينة 

دينار كويتي

ت 
احتياطيا
اأخرى
دينار 
كويتي

احتياطي
حتويل 

ت 
عمال

اأجنبية
دينار كويتي

اأرباح 
حمتفظ بها

دينار كويتي

الإجمايل 
الفرعي 

دينار كويتي

احل�س�ض غري 
امل�سيطرة 

دينار كويتي
املجموع

دينار كويتي

�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. و �سركاتـها التابعة
لل�سنة الـمنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 32 ت�سكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

كما يف 1 يناير 2016
ربح ال�سنة

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة 
اأخرى لل�سنة

خل�سائر( ال�ساملة 
يل الإيرادات )ا

اإجما
لل�سنة

مدفوعات بال�سهم للموظفني )اإي�ساح 
)24

ممار�ستها 
خيارات اأ�سهم موظفني مت 

)اإي�ساح 24(
املحول اإلى الحتياطيات

توزيعات ارباح مدفوعة )اإي�ساح 16(

رب 2016
31 دي�سم

يف
كما

كما يف 1 يناير 2015
ربح ال�سنة

)خ�سائر( اإيرادات �ساملة 
اأخرى لل�سنة

خل�سائر( الإيرادات ال�ساملة 
يل )ا

اإجما
لل�سنة

مدفوعات بال�سهم للموظفني 
)اإي�ساح 24(

املحول اإلى الحتياطيات 
توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 16(

 كما يف 31 دي�سمرب 2015 

68,827,896

-------

68,827,896

68,827,896

------

68,827,896

21,655,393

-------

21,655,393

21,655,393

------

21,655,393

12,123,874

-----

1,071,665

-

13,195,539

11,136,621

----

987,253

-

12,123,874

9,188,954

-----

1,071,665

-

10,260,619

8,201,701

----

987,253

-

9,188,954

465,563

-

 83,720

 83,720

----

549,283

1,340,732

-

)875,169)

)875,169)

---

465,563

)21,788,181)

----

477,284

--

)21,310,897(

)21,788,181)

------

)21,788,181)

845,160

-------

845,160

845,160

-----

845,160

636,832

-

)271,855)

)271,855)

----

364,977

2,096,107

-

)1,459,275)

)1,459,275)

---

636,832

11,922,391

10,253,235

-

10,253,235

-

)296,269)

)2,143,330)

)4,347,669)

15,388,358

8,294,866

9,319,104

-

9,319,104

-

)1,974,506)

)3,717,073)

11,922,391

268,693

---

272,682

)181,015)

--

360,360

----

268,693

--

268,693

104,146,575

10,253,235

)188,135)

10,065,100

272,682

--

)4,347,669)

110,136,688

100,610,295

9,319,104

)2,334,444)

6,984,660

268,693

-

)3,717,073)

104,146,575

7,307,768

1,068,670

1,095,151

2,163,821

----

9,471,589

7,145,155

148,779

13,834

162,613

---

7,307,768

111,454,343

11,321,905

907,016

12,228,921

272,682

--

)4,347,669)

119,608,277

107,755,450

9,467,883

)2,320,610)

7,147,273

268,693

-

)3,717,073)

111,454,343



�سركة الـمزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. و �سركاتـها التابعة
2016لل�سنة الـمنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016

دينار كويتي
2015 

دينار كويتي اإي�ساحات

اأن�سطة الت�سغيل
ربح ال�سنة قبل ح�سة مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
تعديالت ملطابقة الربح ب�سايف التدفقات النقدية:
�سايف التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية

خ�سارة بيع عقارات ا�ستثمارية
�سايف ربح دمج اأعمال

ح�سة يف نتائج �سركة حما�سة و�سركة زميلة
ربح بيع �سركة حما�سة و�سركة زميلة 

)خم�س�س( ا�سرتداد خ�سارة انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ بها للمتاجرة
 ا�ستهالك عقار ومعدات
�سايف اإيرادات ا�ستثمار 

تكاليف متويل 
ربح حتويل عمالت اأجنبية 

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
خم�س�س برنامج خيارات ال�سهم للموظفني 

التعديالت على راأ�س املال العامل:
 عقارات حمتفظ بها للمتاجرة
 مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى 

 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
 دفعات مقدما من عمالء

�سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة ال�ستثمار
النق�س يف اأر�سدة نقدية حمتجزة 

�سراء عقار ومعدات 
اإ�سافة اإلى عقارات ا�ستثمارية

ا�ستثمار يف �سركة حما�سة
متح�سالت من بيع عقارات ا�ستثمارية 

متح�سالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
دفعات مقدما ل�سراء عقارات 

متح�سالت من بيع �سركة حما�سة
حيازة �سركة تابعة، بال�سايف بعد النقد الذي مت حيازته

اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة

�سايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( اأن�سطة ال�ستثمار

11,785,317

965,641
303,633

)2,425,221(
)1,055,072(

    -
296,282
192,848

)741,826(
4,062,517
)230,680(

139,587
272,682

13,565,708

14,630,250
3,262,994

)14,313,460(
)17,159,053(

)13,561(

5,880,653
)122,676(

)2,410,200(
    -

1,165,619
2,478,751
8,661,961

    -
)1,084,120(

382,613

14,952,601

10,021,310

)817,386)
12,293
    -
)128,125)
)883,165)
)1,411,010)
139,083
)11,413)
3,450,440
)6,540)
148,202
268,693
10,782,382

28,509,100
)174,785)
6,603,779
)37,070,525)

8,649,951

104,481
)186,296)
)20,234,071)
)912,000)
217,183
2,779
659,975
385,063
    -
127,075

)19,835,811)

9

6
10,11

13

23

24

9

6
23

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 32 ت�سكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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15

2016
دينار كويتي

2015 

دينار كويتي اإي�ساحات

اأن�سطة التمويل
�سايف احلركة يف قرو�س حمددة الأجل 

�سايف احلركة يف دائني تورق واإجارة
توزيعات اأرباح مدفوعة
تكاليف متويل مدفوعة

�سافـي التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة التمويل

�سافـي الزيادة )النق�س( يف النقد والأر�سدة لدى البنوك 

تعديالت حتويل عمالت اأجنبية
النقد والأر�سدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة  

النقد والأر�سدة لدى البنوك يف نهاية ال�سنة 

-
)3,523,834(
)4,347,669(
)4,062,517(

)11,934,020(

3,005,020

1,087,887
1,930,983

6,023,890

)12,500,000)
28,107,932
)3,717,073)
)3,450,440)

8,440,419

)2,745,441)

)1,494,560)
6,170,984

1,930,983

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 32 ت�سكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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1.  معلومات حول ال�سركة
تاأ�س�ست �سركة املزايا القاب�سة �س.م.ك.ع. ("ال�سركة الأم"( يف 7 نوفمرب 1998. تعر�س هذه البيانات املالية املجمعة نتائج ال�سركة الأم 

و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها مًعا بــ "املجموعة"(. اإن عنوان املكتب الرئي�سي امل�سجل لل�سركة الأم هو برج مزايا 01، املرقاب، �س.ب. 3546، 
ال�سفاة 13036، دولة الكويت.

 
اإن الن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم وفقًا لعقد التاأ�سي�س هي كما يلي:

متلك �سركات م�ساهمة كويتية واأجنبية و كذلك متلك اأ�سهم اأو ح�س�س يف �سركات ذات م�سوؤولية حمدودة كويتية واأجنبية اأو ال�سرتاك يف تاأ�سي�س 
هذه ال�سركات بنوعيها واإدارتها وكفالتها لدى الغري، واإقرا�س ال�سركات التي متلك فيها اأ�سهم وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني األ تقل 

ن�سبة م�ساركة القاب�سة يف راأ�س مال ال�سركة املقرت�سة عن %20، ومتلك حقوق امللكية ال�سناعية مبا يف ذلك احلقوق الفكرية اأو العالمات 
التجارية اأو ال�سناعية اأو الر�سوم ال�سناعية واأي حقوق اأخرى تتعلق بتلك املوجودات وتاأجريها ل�سركات اأخرى ل�ستغاللها �سواء يف داخل دولة 

الكويت اأو خارجها، ومتلك املنقولت والعقارات الالزمة ملبا�سرة ن�ساطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون، وا�ستغالل الفوائ�س املالية املتوفرة 
لدى ال�سركة الأم عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية عقارية تدار من قبل �سركات متخ�س�سة.

يكون لل�سركة الأم احلق يف تنفيذ الأهداف ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ل�ساحلها اأو كوكيل اأو ممثل عن الغري ولل�سركة الأم احلق 
ا يف اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو التي تعاونها على حتقيق اأهدافها يف دولة  اأي�سً

الكويت اأو يف اخلارج و لها اأن تن�سئ اأو تعقد �سراكة اأو ت�سرتي هذه الهيئات اأو تلتحق بها.

مت الت�سريح باإ�سدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 وفقًا لقرار جمل�س الإدارة بتاريخ 5 فرباير 
2017، وتخ�سع ملوافقة اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�سركة الأم. اإن اجلمعية العمومية للم�ساهمني لها احلق يف تعديل هذه البيانات 

املالية املجمعة بعد اإ�سدارها.

مت اإ�سدار قانون ال�سركات اجلديد رقم 1 ل�سنة 2016 يف 24 يناير 2016، ومت ن�سره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 
1 فرباير 2016 والذي مبوجبه مت اإلغاء قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012، والتعديالت الالحقة له. وفقًا للمادة رقم )5(، �سوف يتم 

تفعيل القانون اجلديد باأثر رجعي اعتبارًا من 26 نوفمرب 2012،  مت اإ�سدار الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون رقم 1 ل�سنة 2016 يف 
12 يوليو 2016 ومت ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 17 يوليو 2016 والتي مبوجبها مت اإلغاء الالئحة التنفيذية للقانون رقم 25 ل�سنة 

.2012

2.  اأ�سا�س الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء املوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات ال�ستثمارية التي مت 
قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة.

يتم عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�سركة الأم. 

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
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3.  التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء تطبيق املعايري 

احلالية ذات ال�سلة باملجموعة والتي ت�سري اعتبارًا من 1 يناير 2016.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 ومعيار املحا�سبة الدويل 28 ال�رشكات 
ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع

تتناول التعديالت امل�سكالت التي ظهرت يف تطبيق ا�ستثناء ال�سركات ال�ستثمارية طبًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 10 البيانات املالية املجمعة. 
تو�سح التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 اأن الإعفاء من عر�س البيانات املالية املجمعة ينطبق على ال�سركة الأم التي متثل �سركة 

تابعة ل�سركة ا�ستثمار عندما تقي�س �سركة ال�ستثمار كافة �سركاتها التابعة وفًقا للقيمة العادلة. 

اإ�سافة اإلى ذلك، تو�سح التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 اأنه يتم التجميع فقط لل�سركة التابعة ل�سركة ا�ستثمار عندما ل متثل تلك 
ال�سركة التابعة �سركة ا�ستثمار يف حد ذاتها، وتقدم خدمات دعم ل�سركة ال�ستثمار. ويتم قيا�س كافة ال�سركات التابعة الأخرى ل�سركة ال�ستثمار 

وفًقا للقيمة العادلة. ت�سمح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 28 – ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة و�سركات املحا�سة للم�ستثمر، عند 
تطبيق طريقة حقوق امللكية، بالحتفاظ بقيا�س القيمة العادلة املطبق من قبل ال�سركة التابعة اأو �سركة املحا�سة ل�سركة ال�ستثمار على ح�س�سها يف 

ال�سركات التابعة. تنطبق هذه التعديالت باأثر رجعي ولي�س لها اأي تاأثري على املجموعة حيث اإن املجموعة ل تطبق ا�ستثناء التجميع. 

معيار املحا�سبة الدويل 34 التقارير املالية املرحلية 
يو�سح التعديل اأن الإف�ساحات املرحلية املطلوبة يجب اإدراجها اإما يف البيانات املالية املرحلية املجمعة اأو ال�سارة الى م�سدر ورودها يف البيانات 
املالية املرحلية املجمعة وحيثما ترد يف التقارير املالية املرحلية )كتعليقات الإدارة اأو تقرير املخاطر(. كما ينبغي اأن ُتتاح املعلومات الأخرى �سمن 

التقارير املالية املرحلية للم�ستخدمني وفقًا لنف�س ال�سروط اخلا�سة بالبيانات املالية املجمعة ويف نف�س الوقت. ينطبق هذا التعديل باأثر رجعي. لي�س 
لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجموعة. 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 38: تو�سيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والإطفاء
تو�سح التعديالت اأ�سا�س معيار املحا�سبة الدويل 16 عقار واآلت ومعدات ومعيار املحا�سبة الدويل 38 املوجودات غري امللمو�سة الذي ي�سري اإلى 

اأن الإيرادات تعك�س منط املزايا القت�سادية الناجتة من ت�سغيل الأعمال )التي ميثل الأ�سل جزءا منها( بدل من املزايا القت�سادية امل�ستهلكة من 
خالل ا�ستخدام الأ�سل. نتيجة لذلك، ل ميكن ا�ستخدام طريقة تعتمد على الإيرادات ل�ستهالك العقار والآلت واملعدات؛ ول يجوز ا�ستخدامها 
اإل يف ظروف حمدودة للغاية لإطفاء املوجودات غري امللمو�سة. وت�سري التعديالت باأثر م�ستقبلي ولي�س لها اأي تاأثري على املجموعة يف �سوء عدم 

ا�ستخدام املجموعة لطريقة تعتمد على الإيرادات يف ا�ستهالك موجوداتها غري املتداولة.
 

دورة التح�سينات ال�سنوية 2014-2012
معيار املحا�سبة الدويل 19 مزايا املوظفني

يو�سح التعديل اأن عمق ال�سوق ل�سندات ال�سركات عالية اجلودة يتم تقييمه بناء على العملة املدرج بها اللتزام بدل من الدولة التي يوجد بها 
اللتزام. عندما ل يتوفر �سوق عميق ل�سندات ال�سركات عالية اجلودة بتلك العملة، يجب ا�ستخدام معدلت ال�سندات احلكومية. ي�سري هذا التعديل 

باأثر م�ستقبلي. مل يكن لهذا التعديل اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�ساحات
عقود اخلدمات

يو�سح التعديل اأن عقد اخلدمات الذي يت�سمن اأتعاًبا ميكن اأن ي�سكل م�ساركة م�ستمرة يف اأ�سل مايل. وينبغي لل�سركة تقييم طبيعة الأتعاب 
والرتتيب مقابل الإر�سادات املتعلقة بامل�ساركة امل�ستمرة باملعيار الدويل للتقارير املالية 7 لكي يتم تقييم ما اإذا كانت الإف�ساحات مطلوبة اأم ل. 

وينبغي اأن يتم باأثر رجعي اإجراء التقييم ملا اإذا كانت عقود اخلدمات ت�سكل م�ساركة م�ستمرة. على الرغم من ذلك، قد ل تكون هناك حاجة لتقدمي 
الإف�ساحات املطلوبة لأية فرتة تبداأ قبل الفرتة ال�سنوية التي تقوم فيها ال�سركة بتطبيق التعديالت لأول مرة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 – مبادرة الإف�ساح 
تو�سح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 املتطلبات احلالية ملعيار املحا�سبة الدويل -1 دون اإدخال اأي تغيريات جوهرية عليها. تو�سح 

التعديالت ما يلي: 
 

• متطلبات التاأثري املادي من معيار املحا�سبة الدويل 1 
• اأنه ميكن الف�سل بني البنود املحددة يف بيان )بيانات( الدخل املجمع والإيرادات ال�ساملة الأخرى وبيان املركز املايل املجمع

• اأن ال�سركات تتمتع باملرونة يف الرتتيب عند عر�س الي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

• اأن احل�سة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سركات الزميلة و�سركات املحا�سة املحت�سبة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يجب عر�سها ب�سورة 
جممعة يف بند فردي واحد، وتوزيعها بني هذه البنود التي �سوف – اأو لن – يعاد ت�سنيفها لحقًا اإلى بيان الدخل املجمع. 

ف�سال عن ذلك، تو�سح التعديالت املتطلبات التي ت�سري عند عر�س بنود الإجمايل الفرعي الإ�سافية يف بيان املركز املايل املجمع وبيان )بيانات( 
الدخل املجمع واليرادات ال�ساملة الخرى. لي�س لهذه التعديالت اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري والتعديالت على املعايري ال�سادرة ولكن مل ت�سر بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تعتزم املجموعة تطبيق 

تلك املعايري عند �سريانها.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية 
اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�سكل النهائي للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 - الأدوات املالية يف يوليو 2014 وي�سري للفرتات ال�سنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 9 متطلبات التحقق والقيا�س للموجودات 
املالية واملطلوبات املالية وبع�س عقود �سراء اأو بيع املوجودات غري املالية. يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق 

والقيا�س. اإن تطبيق هذا املعيار �سوف يكون له تاأثري على ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية للمجموعة ولكن لي�س من املتوقع اأن يكون له تاأثري 
جوهري على ت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية. اإن املجموعة ب�سدد تقييم تاأثري هذا املعيار على البيانات املالية املجمعة للمجموعة، عند التطبيق.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء 
اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية 15 بتاريخ 28 مايو 2014 وي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو 
بعد 1 يناير 2018. يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 15 حمل معيار املحا�سبة الدويل 11 - عقود الإن�ساء ومعيار املحا�سبة الدويل 18 - 
الإيرادات بالإ�سافة اإلى تف�سريات جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 13 و 18 ذات ال�سلة وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة 31 

من تاريخ ال�سريان. ي�ستبعد هذا املعيار اجلديد حالت عدم التوافق ونقاط ال�سعف يف متطلبات الإيرادات ال�سابقة كما يطرح اإطار عمل اأكرث قوة 
ملعاجلة ق�سايا الإيرادات وحت�سني جودة املقارنة ملمار�سات حتقق الإيرادات بني ال�سركات وقطاعات الأعمال ونطاقات الخت�سا�س واأ�سواق املال. 

اإن املجموعة ب�سدد تقييم تاأثري املعيار الدويل للتقارير املالية 15 على املجموعة ول تتوقع وجود اأي تاأثري جوهري من تطبيق هذا املعيار.
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تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 ومعيار املحا�سبة الدويل 28 : بيع اأو م�ساركة املوجودات بني م�ستثمر و�رشكة 
زميلة اأو �رشكة حما�سة للم�ستثمر

تتناول التعديالت التعار�س بني املعيار الدويل للتقارير املالية 10 ومعيار املحا�سبة الدويل 28 يف التعامل مع فقد ال�سيطرة على �سركة تابعة عند 
بيعها اأو م�ساركتها مع �سركة زميلة اأو �سركة حما�سة. تو�سح التعديالت اأنه يتم التحقق  بالكامل للربح اأو اخل�سارة الناجتة من بيع اأو م�ساركة 

املوجودات التي ت�سكل اأعماًل - كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية 3 - فيما بني م�ستثمر و�سركة زميلة اأو �سركة حما�سة للم�ستثمر. 
على الرغم من ذلك، يف حالة اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة من بيع اأو م�ساركة املوجودات والتي ل ت�سكل اأعماًل، فيتم حتققها فقط يف حدود ح�س�س 

امل�ستثمرين يف ال�سركة الزميلة اأو �سركة املحا�سة. قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بتاأجيل تاريخ ال�سريان لهذه التعديالت ب�سورة غري حمددة 
ولكن يف حالة قيام ال�سركة بالتطبيق املبكر للتعديالت يجب عليها التطبيق باأثر م�ستقبلي.

املعيار الدويل للتقارير املالية 16 عقود التاأجري
مت اإ�سدار املعيار الدويل للتقارير املالية 16 يف يناير 2016 ويحل حمل معيار املحا�سبة الدويل 17 عقود التاأجري، وتف�سري جلنة تف�سريات 

املعايري الدولية للتقارير املالية -4 حتديد ما اإذا كان الرتتيب يت�سمن عقد تاأجري، وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة -15 عقود التاأجري 
الت�سغيلي- احلوافز وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة -27 تقييم جوهر املعامالت التي تت�سمن �سكل قانوين لعقد التاأجري. يحدد املعيار الدويل 

للتقارير املالية 16 مبادئ التحقق والقيا�س والعر�س والف�ساح عن عقود التاأجري ويتطلب من امل�ستاأجرين املحا�سبة عن كافة العقود �سمن 
منوذج موازنة فردي مماثل للمحا�سبة عن عقود التاأجري التمويلي طبًقا ملعيار املحا�سبة الدويل 17. يت�سمن املعيار اإعفاءين للتحقق فيما يتعلق 

بامل�ستاأجرين – امل�ستاأجرين للموجودات "منخف�سة القيمة" )مثل اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية( وعقود التاأجري ق�سرية الأجل )اأي عقود التاأجري 
ملدة 12 �سهًرا اأو اأقل( ويف تاريخ بداية عقد التاأجري، يقوم امل�ستاأجر بت�سجيل التزام ملدفوعات عقد التاأجري )اأي التزام عقد التاأجري( واأ�سل ميثل 

احلق يف ا�ستخدام الأ�سل الأ�سا�سي خالل مدة عقد التاأجري )اأي الأ�سل املرتبط بحق ال�ستخدام(. ينبغي على امل�ستاأجرين القيام ب�سكل منف�سل 
بت�سجيل م�سروف الفائدة على التزام عقد التاأجري وم�سروف ال�ستهالك لالأ�سل املرتبط بحق ال�ستخدام. كما ينبغي على امل�ستاأجرين اإعادة 

قيا�س التزام عقد التاأجري عند وقوع اأحداث معينة )مثل التغري يف مدة عقد التاأجري والتغري يف مدفوعات التاأجري امل�ستقبلية الناجتة من التغري يف 
معدلت اأو موؤ�سرات ال�سوق امل�ستخدمة يف حتديد تلك املدفوعات(. ويقوم امل�ستاأجر ب�سورة عامة بت�سجيل مبلغ اإعادة قيا�س التزام عقد التاأجري 

كتعديل على الأ�سل املرتبط بحق ال�ستخدام. مل يطراأ تغري جوهري على طريقة املحا�سبة للموؤجرين طبًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 16 عن 
طريقة املحا�سبة املطبقة حالًيا طبًقا ملعيار املحا�سبة الدويل 17. �سيوا�سل املوؤجرون ت�سنيف كافة عقود التاأجري با�ستخدام مبداأ الت�سنيف نف�سه 

الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل 17 والتمييز بني نوعني من عقود التاأجري: عقود التاأجري الت�سغيلي وعقود التاأجري التمويلي. كما يتطلب املعيار 
الدويل للتقارير املالية 16 من امل�ستاأجرين واملوؤجرين تقدمي اإف�ساحات اأكرث تف�سياًل و�سمولية من تلك التي يتم تقدميها طبًقا ملعيار املحا�سبة 
الدويل 17. ي�سري املعيار الدويل للتقارير املالية 16 على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2019. ي�سمح بالتطبيق املبكر ولكن 

لي�س قبل قيام ال�سركة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 15. وي�ستطيع امل�ستاأجر الختيار ما بني تطبيق املعيار اإما با�ستخدام طريقة التطبيق 
الكامل باأثر رجعي اأو التطبيق املعدل باأثر رجعي. ت�سمح الأحكام النتقالية باملعيار ببع�س الإعفاءات. يف عام 2017، تعتزم املجموعة تقييم 

التاأثري املحتمل للمعيار الدويل للتقارير املالية 16 على بياناتها املالية املجمعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 7 بيان التدفقات النقدية
اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف يناير 2016 تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 7 بيان التدفقات النقدية بغر�س حت�سني 

الإف�ساحات املتعلقة باأن�سطة التمويل وم�ساعدة امل�ستخدمني يف ا�ستيعاب مراكز ال�سيولة لدى ال�سركات القائمة على اإعداد التقارير على نحو 
اأف�سل. ومبوجب املتطلبات اجلديدة، �ستحتاج ال�سركات اإلى الإف�ساح عن التغريات يف مطلوباتها املالية كنتيجة لأن�سطة التمويل مثل التغريات من 
التدفقات النقدية والبنود غري النقدية )على �سبيل املثال، الأرباح واخل�سائر الناجتة عن احلركات يف العمالت الأجنبية(. ي�سري التعديل اعتباًرا 

من 1 يناير 2017. تعمل املجموعة حالًيا على تقييم التاأثري.

�سيتم عر�س اإف�ساحات ا�سافية �سمن البيانات املالية املجمعة عندما يبداأ �سريان هذه املعايري والتنقيحات والتعديالت. ال اإن املجموعة ل تتوقع 
اي تاأثري مادي من تطبيق هذه التعديالت على مركزها اأو اأدائها املايل املجمع. 
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4. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اأ�سا�س التجميع
تت�سمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2016. وتن�ساأ ال�سيطرة عندما تتعر�س 

املجموعة ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثري على تلك العائدات 
من خالل �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها. وب�سورة حمددة، ت�سيطر املجموعة على ال�سركة امل�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:

• �سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة اخلا�سة بال�سركة 
امل�ستثمر فيها(

• تعر�س اأو حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها يف التاأثري على عائداتها

ب�سفة عامة، هناك افرتا�س باأن ال�سيطرة تن�ساأ باأغلبية حقوق الت�سويت. ولدعم هذا الفرتا�س وعندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية حقوق 
الت�سويت اأو حقوق مماثلة لل�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�سلة عند تقييم مدى �سيطرتها على 

ال�سركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:

• الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�سوات الآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر فيها
• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى

• حقوق الت�سويت لدى املجموعة وحقوق الت�سويت املحتملة

تعد البيانات املالية لل�سركة التابعة لنف�س �سنة التقارير املالية لل�سركة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة. يتم جتميع ال�سركات التابعة من 
تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر جتميعها حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة. 

يتم ا�ستبعاد كافة الأر�سدة واملعامالت الهامة فيما بني املجموعة مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر الهامة غري املحققة الناجتة من املعامالت فيما بني 
�سركات املجموعة عند التجميع.

متثل احل�س�س غري امل�سيطرة اجلزء من الأرباح واخل�سائر و�سايف املوجودات التي ل حتتفظ بها املجموعة وتعر�س ب�سورة منف�سلة يف بيان الدخل 
املجمع و�سمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل املجمع ب�سكل منف�سل عن حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم. 

يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�سة امللكية ل�سركة تابعة، مع عدم فقد ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. يتم قيد اخل�سائر على احل�س�س غري 
امل�سيطرة حتى اإن اأدى ذلك اإلى ر�سيد �سلبي.

اإذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها ت�ستبعد املوجودات ذات ال�سلة )مبا يف ذلك ال�سهرة( واملطلوبات واحل�س�س غري امل�سيطرة 
والبنود الأخرى حلقوق امللكية بينما يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة يف الأرباح اأو اخل�سائر. يتم حتقق اأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.
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* خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، قامت ال�سركة الأم بحيازة ح�سة ملكية اإ�سافية يف �سركة Ritim وبالتايل زادت ح�سة ملكيتها 
الفعلية من %40 اإلى %90 ومت جتميعها من تاريخ احليازة )اإي�ساح 6(. 

دمج الأعمال وال�سهرة
اإن دمج الأعمال هو جتميع من�ساآت اأو اأعمال منف�سلة �سمن من�ساأة واحدة لإعداد التقارير املالية نتيجة قيام اإحدى ال�سركات )امل�سرتي( بحيازة 

ال�سيطرة على اأحد اأن�سطة الأعمال اأو اأكرث. يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية. تقا�س تكلفة احليازة وفقًا ملجموع 
املقابل املحول، ويقا�س بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة اأي ح�س�س غري م�سيطرة يف ال�سركة امل�سرتاة. مبوجب هذه الطريقة، ت�سجل 

املجموعة، ب�سكل منف�سل عن ال�سهرة، املوجودات املحددة امل�سرتاة واملطلوبات املقدرة واأي ح�س�س غري م�سيطرة يف ال�سركة امل�سرتاة يف تاريخ 
احليازة. بالن�سبة لكل عملية دمج، تختار املجموعة قيا�س احل�س�س غري امل�سيطرة يف ال�سركة امل�سرتاة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سبة احل�سة يف 

�سايف املوجودات املحددة لل�سركة امل�سرتاة. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة كم�سروفات وتدرج �سمن امل�سروفات الأخرى.

عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�س التحديد والت�سنيف املنا�سب وفقًا لل�سروط 
التعاقدية والظروف القت�سادية والظروف ذات ال�سلة كما يف تاريخ احليازة. يت�سمن هذا ف�سل امل�ستقات املت�سمنة يف العقود الرئي�سية من قبل 

ال�سركة امل�سرتاة.

عند حتقيق دمج الأعمال على مراحل، فاإن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�سة ملكية امل�سرتي املحتفظ بها �سابقًا يف ال�سركة امل�سرتاة يتم 
اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

التطوير العقاري
التطوير العقاري
التطوير العقاري
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري 
التطوير العقاري

99.7%
96%
98%

90.42%
99%
98%

100%
90%

100%
100%
100%
99%

99.85%
99%

100%

99.7%
96%
98%

90.42%
99%
98%

100%
40%

100%
100%
100%

99%
99.85%

99%
100%

الأن�سطة الرئي�سية
ح�سة امللكية )%(

�سركة املزايا للتطوير العقاري �س.م.ك. )مقفلة(
�سركة �سفن زونز العقارية �س.م.ك. )مقفلة(

�سركة اخلليجية الرتكية للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م.
�سركة دبي الأولى للتطوير العقاري �س.م.ك.ع.
�سركة امليزان امل�سرتكة للتجارة العامة ذ.م.م.
�سركة الكويتية الولى لدارة امل�ساريع ذ.م.م.

�سركة املزايا العقارية املنطقة احلرة/ ذ.م.م.
 Ritim Istanbul Insaat Anonim Sirketi )Ritim     سركة�

�سركة اليمار الزراعية الكويتية ذ.م.و.
�سركة مزايا المارات للتطوير العقاري ذ.م.و.

 Mazaya Real Estate Turkey Gayrimenkul Yatirimlari Anonim Sirketi )Ritim   سركة�
�سركة ادفانتج للتجارة العامة ذ.م.م.

�سركة املزايا لبنان – �س.م.ل. )القاب�سة(
�سركة املزايا الكربى العقارية ذ.م.م.
�سركة املزايا للتطوير العقاري ذ.م.م.

20162015 بلد التاأ�سي�س ال�سركة

الكويت
 الكويت
 الكويت
 الكويت
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اإن اأي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�سرتي �سوف يتم اإدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة. اإن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة 
للمقابل املحتمل الذي من املقدر اأن يكون اأ�سال اأو التزاما �سوف يتم اإدراجها وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 39 اإما يف بيان الدخل املجمع اأو كتغري 

يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند ت�سنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية، لن يعاد قيا�سه. يتم املحا�سبة عن الت�سوية الالحقة �سمن حقوق 
امللكية. وبالن�سبة للحالت التي ل يقع فيها املقابل املحتمل �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39، يتم قيا�سه وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 

املنا�سب.

يتم قيا�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل الزيادة يف اإجمايل املقابل املحول والقيمة امل�سجلة للح�س�س غري امل�سيطرة عن ح�سة املجموعة يف 
�سايف املوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة. اإذا كان هذا املقابل اأقل من القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة التي مت 

حيازتها، يدرج الفرق يف الأرباح اأو اخل�سائر. 

بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�س القيمة. لغر�س اختبار انخفا�س القيمة، يتم توزيع 
ال�سهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال، من تاريخ احليازة اإلى كل وحدة من وحدات املجموعة لإنتاج النقد التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من دمج الأعمال 

ب�سرف النظر عن تخ�سي�س املوجودات اأو املطلوبات الأخرى لل�سركة امل�سرتاة اإلى تلك الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد )جمموعة وحدات اإنتاج النقد( ويتم ا�ستبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة 
املرتبطة بالعملية امل�ستبعدة يف القيمة املدرجة بالدفاتر للعملية عند حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العملية. يتم قيا�س ال�سهرة 

امل�ستبعدة يف هذه احلالة على اأ�سا�س القيم الن�سبية للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

الأدوات املالية – التحقق املبدئي والقيا�س الالحق 

1( املوجودات املالية
التحقق املبدئي والقيا�س

ت�سنف املوجودات املالية �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39 كقرو�س ومدينني وموجودات مالية متاحة للبيع. حتدد املجموعة الت�سنيف 
املنا�سب لكل اأداة عند التحقق املبدئي.

تدرج كافة املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبا�سرة يف حالة ال�ستثمارات غري املدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

اإن م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل اإطار زمني يتحدد وفقًا للوائح اأو العرف ال�سائد يف ال�سوق )املتاجرة 
بالطريقة العتيادية( ت�سجل يف تاريخ املتاجرة، اأي التاريخ التي تلتزم فيه املجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل.

ت�سمل املوجودات املالية للمجموعة الأر�سدة لدى البنوك والنقد واملدينني والأر�سدة املدينة الأخرى واملوجودات املالية املتاحة للبيع.

القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�سنيفها كما يلي:

نقد واأر�سدة لدى البنوك 
لغر�س بيان التدفقات النقدية املجمع، يتكون النقد والأر�سدة لدى البنوك من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك بال�سايف بعد الأر�سدة 

النقدية املحتجزة.

قرو�ض ومدينون 
متثل القرو�س واملدينني موجودات مالية غري م�ستقة ذات مدفوعات ثابتة اأو ميكن حتديدها وغري مدرجة يف �سوق ن�سط. بعد التحقق املبدئي، يتم 

اإدراج القرو�س واملدينني بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق�سا خ�سائر انخفا�س القيمة. يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة من 
خالل احت�ساب اأي خ�سم اأو عالوة ناجتة من احليازة والر�سوم اأو التكاليف التي متثل جزءًا ل يتجزاأ من طريقة معدل الفائدة. 
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يدرج اإطفاء طريقة معدل الفائدة الفعلي �سمن بيان الدخل املجمع. تدرج اخل�سائر الناجتة من انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع.

ت�سنف الوديعة لدى البنوك واملدينون �سمن "قرو�س ومدينني". 

موجودات مالية متاحة للبيع
متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع تلك املوجودات املالية غري امل�ستقة التي يتم ت�سنيفها كمتاحة للبيع اأو تلك التي ل يتم ت�سنيفها كقرو�س 

ومدينني. بعد التحقق املبدئي بالتكلفة والتي تت�سمن تكاليف املعاملة املتعلقة باحليازة، فاإن املوجودات املالية التي يتعذر قيا�س قيمتها العادلة 
ب�سورة موثوق منها يتم قيا�سها بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر النخفا�س يف القيمة، اإن وجدت.

بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع لحقا وفقا للقيمة العادلة مع حتقق الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة كتغريات 
مرتاكمة يف القيمة العادلة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى يتم عدم حتقق ال�ستثمار اأو حتديد انخفا�س قيمته حيث يتم ا�ستبعاد الأرباح اأو 

اخل�سائر املرتاكمة من التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة وت�سجيلها �سمن بيان الدخل املجمع. بالن�سبة للموجودات املالية التي ل ميكن قيا�س 
قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها،  فيتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سا خ�سائر انخفا�س القيمة، اإن وجدت.

عدم التحقق 
ل يتم حتقق اأ�سل مايل )اأو جزء من اأ�سل مايل اأو جزء من جمموعة موجودات مالية مماثلة ح�سبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

• تنتهي احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل.
• تقوم املجموعة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل اأو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون تاأخري 
مادي اإلى طرف اآخر مبوجب ترتيب "القب�س والدفع" واإما )اأ( تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لالأ�سل اأو )ب( مل تقم 

املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لالأ�سل ولكنها فقدت ال�سيطرة على الأ�سل. 

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اأ�سل ما اأو تدخل يف ترتيب القب�س والدفع ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ 
بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل ومل تفقد ال�سيطرة على الأ�سل، يتحقق الأ�سل مبقدار ا�ستمرار �سيطرة املجموعة على هذا الأ�سل. يف تلك 

احلالة، تقوم املجموعة اأي�سَا بت�سجيل اللتزام ذي ال�سلة. ويتم قيا�س الأ�سل املحول واللتزام املرتبط به على اأ�سا�س يعك�س احلقوق واللتزامات 
التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قيا�س ال�سيطرة امل�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل املحول بالقيمة املدرجة بالدفاتر الأ�سلية لذلك الأ�سل اأو احلد الأق�سى للمقابل 
الذي قد ينبغي على املجموعة �سداده اأيهما اأقل.

2( انخفا�س قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي على اأن اأ�سال ماليا اأو جمموعة موجودات مالية 
انخف�ست قيمتها. تنخف�س قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة موجودات مالية فقط اإذا ما توفر دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة نتيجة لوقوع حدث 

واحد اأو اأكرث بعد التحقق املبدئي لالأ�سل ("حدث خ�سارة" متكبدة( ويكون حلدث اخل�سارة تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل 
املايل اأو جمموعة املوجودات املالية ميكن تقديره ب�سورة موثوق منها. قد تت�سمن اأدلة النخفا�س يف القيمة ما ي�سري اإلى اأن املقرت�سني اأو جمموعة 

املقرت�سني تواجه �سعوبات مالية كبرية اأو تعرث اأو الإهمال اأو عدم اللتزام ب�سداد الفوائد اأو املدفوعات الأ�سا�سية اأو احتمال اإ�سهار الإفال�س اأو 
ترتيبات اإعادة التنظيم املالية الأخرى وعندما ت�سري البيانات امللحوظة اإلى انخفا�س ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل 

التغريات يف املتاأخرات اأو الظروف القت�سادية التي ترتبط بحالت التعرث.
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املوجودات املالية املتاحة للبيع 
بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتاريخ كل  تقرير مايل  بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن اأ�ساًل مالًيا متاًحا 

للبيع اأو جمموعة موجودات مالية متاحة للبيع تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة. بالن�سبة لال�ستثمارات يف الأ�سهم امل�سنفة كمتاحة للبيع، ميكن اأن 
يت�سمن الدليل املو�سوعي انخفا�س كبري اأو متوا�سل يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف الأ�سهم دون تكلفته. اإن تقييم ما اإذا كان النخفا�س "كبرًيا" 
يتم مقابل التكلفة الأ�سلية لال�ستثمار و"مطوًل" مقابل الفرتة التي تكون فيها القيمة العادلة اأقل من التكلفة. واإذا ما توفر اأي دليل على انخفا�س 

القيمة، يتم �سطب اخل�سائر املرتاكمة املقا�سة بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا اأية خ�سائر من انخفا�س قيمة تلك 
املوجودات املالية املتاحة للبيع مدرجة �سابقًا يف بيان الدخل املجمع من الإيرادات ال�ساملة الأخرى مع اإدراجها يف بيان الدخل املجمع.

اإن خ�سائر انخفا�س القيمة لال�ستثمارات يف الأ�سهم ل يتم عك�سها من خالل بيان الدخل املجمع، وتدرج الزيادة الالحقة يف القيمة العادلة بعد 
انخفا�س القيمة مبا�سرًة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى.

انخفا�ض قيمة املدينني
يتم تقدير املبلغ املمكن حت�سيله من املدينني عندما يعد حت�سيل املبلغ بالكامل اأمًرا غري حمتمل. بالن�سبة للمبالغ اجلوهرية ب�سكل فردي، يتم 

اإجراء هذا التقدير على اأ�سا�س فردي. بالن�سبة للمبالغ غري اجلوهرية ب�سكل فردي والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون حت�سيلها فيتم تقييمها ب�سورة 
جممعة ويتم احت�ساب خم�س�س لها وفًقا ملدة فرتة التاأخري ا�ستناًدا اإلى معدلت ال�سرتداد التاريخية.

 3(  املطلوبات املالية

التحقق املبدئي والقيا�س
ت�سنف املطلوبات املالية �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39 كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر اأو قرو�س 

و�سلف. حتدد املجموعة ت�سنيف مطلوباتها املالية عند التحقق املبدئي. 

تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبا�سرًة يف حالة القرو�س وال�سلف.

ت�سمل املطلوبات املالية على املجموعة دائني التورق والإجارة والقرو�س البنكية والدائنني والأر�سدة الدائنة الأخرى.

القيا�س الالحق
يعتمد قيا�س املطلوبات املالية على ت�سنيفها كما يلي:

القرو�ض حمددة الأجل والقرو�ض البنكية
بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�س القرو�س حمددة الأجل واحل�ساب املك�سوف لدى البنك الذي يحمل فائدة لحقًا بالتكلفة املطفاأة بطريقة معدل 
الفائدة الفعلي. تدرج الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املجمع عند عدم حتقق املطلوبات وذلك با�ستخدام عملية اإطفاء معدل الفائدة الفعلي. 
حتت�سب التكلفة املطفاأة من خالل احت�ساب اأي خ�سم اأو عالوة عند احليازة والر�سوم اأو التكاليف التي متثل جزًءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة 

الفعلي. يدرج اإطفاء معدل الفائدة الفعلي �سمن تكاليف التمويل يف بيان الدخل املجمع. 

تدرج القرو�س حمددة الأجل يف بيان املركز املايل املجمع مببالغها الأ�سا�سية ناق�سًا اأية دفعات �سداد. تدرج الأق�ساط امل�ستحقة خالل �سنة واحدة 
من تاريخ التقارير املالية كمطلوبات متداولة.

دائنو تورق
ميثل دائنو التورق املبالغ امل�ستحقة اإلى املوؤ�س�سات املالية والناجتة من ترتيب متويل اإ�سالمي يتم مبوجبه ت�سوية اللتزام على اأ�سا�س الدفع املوؤجل 
ملوجودات م�سرتاة. يدرج دائنو التورق باإجمايل املبلغ امل�ستحق، بال�سايف بعد الأرباح املوؤجلة الدائنة. تدرج تكلفة التورق كم�سروفات على اأ�سا�س 

توزيع ن�سبي زمني مع مراعاة معدل الربح ذي ال�سلة والر�سيد القائم.
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دائنو اإجارة 
ميثل دائنو الإجارة املبلغ امل�ستحق على اأ�سا�س الدفع املوؤجل ملوجودات م�سرتاة مبوجب ترتيبات اإجارة وا�ستئجار. يدرج دائنو الإجارة باإجمايل احلد 

الأدنى ملدفوعات التاأجري امل�ستحقة بال�سايف بعد اأي تكاليف موؤجلة.

دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
ت�سجل املطلوبات للمبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�ساعة اأو خدمات مت ت�سلمها �سواء �سدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�سدر.

عدم التحقق
يتم عدم حتقق التزام مايل عند الإعفاء من اللتزام املرتبط باملطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. عند ا�ستبدال التزام مايل حايل 

باآخر من نف�س املقر�س ب�سروط خمتلفة ب�سكل كبري، اأو بتعديل �سروط اللتزام املايل احلايل ب�سكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل 
كعدم حتقق لاللتزام الأ�سلي وحتقق للتزام جديد، ويدرج الفرق يف القيم املدرجة بالدفاتر ذات ال�سلة يف بيان الدخل املجمع.

 4( مقا�صة الأدوات املالية
تتم املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم اإدراج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عند وجود حق قانوين ملزم لدى املجموعة باإجراء 

املقا�سة على املبالغ امل�سجلة وتنوي املجموعة ال�سداد على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق املوجودات وت�سديد اللتزامات يف اآن واحد. 

قيا�س القيمة العادلة
تقي�س املجموعة الأدوات املالية مثل الأ�سل املايل املتاح للبيع واملوجودات غري املالية وفًقا للقيمة العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل جممع. تعرف 

القيمة العادلة باأنها املبلغ امل�ستلم من بيع اأ�سل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س. ي�ستند 
قيا�س القيمة العادلة اإلى افرتا�س حدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية:

• البيع اأو النقل يف ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو اللتزام، اأو
• البيع اأو النقل يف غري ال�سوق الرئي�سي، اأي يف ال�سوق الأكرث مالءمة لالأ�سل اأو اللتزام.

يجب اأن يكون باإمكان املجموعة الو�سول اإلى ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالءمة. يتم قيا�س القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام 
الفرتا�سات التي من املمكن للم�ساركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، بافرتا�س اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سيعملون لتحقيق 

م�سلحتهم القت�سادية املثلى.

يراعي قيا�س القيمة العادلة لالأ�سل غري املايل قدرة امل�سارك يف ال�سوق على اإنتاج منافع اقت�سادية من خالل ا�ستخدام الأ�سل باأعلى واأف�سل 
م�ستوى له، اأو من خالل بيعه اإلى م�سارك اآخر يف ال�سوق من املحتمل اأن ي�ستخدم الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة، مع حتقيق اأق�سى ا�ستخدام للمدخالت 
امللحوظة ذات ال�سلة وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.

قيا�ض القيمة العادلة لالأدوات املالية 
اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة هي اأ�سعار ال�سراء عند الإقفال. وبالن�سبة لكافة الأدوات املالية الأخرى مبا يف ذلك 

الأدوات املالية التي ل يوجد لها اأ�سواق ن�سطة فيتم حتديد قيمتها العادلة با�ستخدام اأ�ساليب تقييم مالئمة. تت�سمن اأ�ساليب التقييم القيمة العادلة 
امل�ستقاة من معاملة حديثة ذات �سروط جتارية بحتة اأو املقارنة باأدوات مماثلة تتوفر لها اأ�سعار ملحوظة يف ال�سوق اأو طريقة التدفقات النقدية 

املخ�سومة اأو اأ�ساليب التقييم الأخرى املتعارف عليها من قبل امل�ساركني يف ال�سوق. بالن�سبة لال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية التي ل ميكن لها 
حتديد تقدير معقول لقيمتها العادلة، يتم اإدراج ال�ستثمار بالتكلفة.
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النقدية  التدفقات  بالتكلفة املطفاأة بخالف تلك ذات الطبيعة ق�سرية الأجل عن طريق خ�سم  املالية املدرجة  العادلة لالأدوات  القيمة  يتم تقدير 
التعاقدية امل�ستقبلية وفًقا ملعدلت الفائدة احلالية يف ال�سوق لأدوات مالية مماثلة.

قيا�ض القيمة العادلة لالأدوات غري املالية
تقا�س القيم العادلة لالأدوات غري املالية ا�ستناًدا اإلى تقييم يتم اإجراوؤه من قبل مقيمني م�ستقلني.

ت�سنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�س قيمتها العادلة اأو الف�ساح عنها يف البيانات املالية املجمعة �سمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، 
واملبني كما يلي، ا�ستنادًا اإلى اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�س القيمة العادلة ككل:

امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى 2: اأ�ساليب تقييم يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�س القيمة العادلة ملحوًظا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛ و

امل�ستوى 3: اأ�ساليب تقييم  ل يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�س القيمة العادلة ملحوظًا. 

بني  حدثت  قد  التحويالت  كانت  اإذا  ما  املجموعة  حتدد  متكرر،  اأ�سا�س  على  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املدرجة  واملطلوبات  للموجودات  بالن�سبة 
اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري الهام على قيا�س القيمة العادلة  اإلى  م�ستويات اجلدول الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستنادًا 

ككل( يف نهاية كل فرتة تقارير مالية.

ح�سة يف �سركات حما�سة
متتلك املجموعة ا�ستثمارا يف �سركة حما�سة وهي �سركة تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة ومبوجبها يدخل �سركاء املحا�سة يف ترتيب تعاقدي يتيح ال�سيطرة 
امل�سرتكة على الأن�سطة القت�سادية لل�سركات ويتطلب موافقة بالإجماع على القرارات املالية والت�سغيلية ل�سركاء املحا�سة. ت�سجل املجموعة ح�ستها 
يف �سركة املحا�سة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية. مبوجب طريقة حقوق امللكية، تدرج املجموعة ا�ستثمارها يف �سركة املحا�سة مبدئيًا 
بالتكلفة وتعدل بعد ذلك لتعك�س تغريات ما بعد احليازة يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات �سركة املحا�سة. تتم املحا�سبة عن اأي �سهرة ناجتة 

من حيازة املجموعة حل�سة يف �سركة تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة وفقًا لل�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة بال�سهرة الناجتة من حيازة �سركة حما�سة. 

ت�سجل املجموعة يف بيان الدخل املجمع ح�ستها يف اإجمايل الأرباح اأو اخل�سائر املحققة ل�سركة املحا�سة من تاريخ ممار�سة التاأثري الفعلي اأو امللكية 
بالدفاتر  املدرجة  القيمة  املحا�سة تخف�س  �سركة  امل�ستلمة من  الأرباح  توزيعات  اإن  امللكية.  اأو  التاأثري  الفعلي لنتهاء ممار�سة  التاريخ  الفعلية حتى 
لال�ستثمار. كما اأن التعديالت على القيمة املدرجة بالدفاتر قد تكون �سرورية لتعك�س التغريات يف ح�سة املجموعة يف �سركة املحا�سة نتيجة التغريات 
يف حقوق ملكية �سركة املحا�سة التي مل يتم ت�سجيلها �سمن بيان دخل �سركة املحا�سة. تقيد ح�سة املجموعة من تلك التغريات مبا�سرًة �سمن حقوق 
امللكية. يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �سركة حما�سة اإلى حد ح�سة املجموعة يف �سركة املحا�سة. كما يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري 

املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�س قيمة الأ�سل املحول. 

ا�ستثمار يف �سركة زميلة 
ال�سركة الزميلة هي من�ساأة يكون لدى املجموعة تاأثري ملمو�س عليها. والتاأثري امللمو�س هو القدرة على امل�ساركة يف قرارات ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية 
لل�سركة امل�ستثمر فيها ولكن دون التمتع ب�سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على تلك ال�سيا�سات. متاثل العتبارات امل�ستخدمة يف حتديد التاأثري امللمو�س تلك 

ال�سرورية لتحديد ال�سيطرة على ال�سركات التابعة.
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يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �سركتها الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ي�سجل ال�ستثمار يف ال�سركة 
الزميلة يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائًدا التغريات يف ح�سة املجموعة يف �سايف موجودات ال�سركة الزميلة. اإن الأرباح واخل�سائر غري 

املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�سركة الزميلة يتم ا�ستبعادها مبقدار ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة.

تدرج املجموعة يف بيان الدخل املجمع ح�ستها يف اإجمايل الأرباح اأو اخل�سائر املحققة لل�سركة الزميلة من تاريخ بدء امللكية اأو ممار�سة التاأثري 
فعلًيا حتى تاريخ  توقفها فعلًيا. اإن توزيعات الأرباح امل�ستلمة من ال�سركة الزميلة تخف�س القيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار. كما اأن التعديالت على 
القيمة املدرجة بالدفاتر قد تكون �سرورية لتعك�س التغريات يف ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�سركة الزميلة 

التي يتم ت�سجيلها �سمن بيان الدخل ال�سامل لل�سركة الزميلة. 

ت�سجل ح�سة املجموعة يف تلك التغريات مبا�سرة يف حقوق امللكية. يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة للمعامالت مع �سركة زميلة مبقدار ح�سة 
ا ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن املعاملة دليل على انخفا�س قيمة الأ�سل املحول. املجموعة يف ال�سركة الزميلة. يتم اأي�سً

يتم اإجراء تقييم لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة عندما يتوفر موؤ�سر على انخفا�س قيمة الأ�سل اأو تنعدم خ�سائر انخفا�س القيمة امل�سجلة يف �سنوات 
�سابقة. ومتى ت�سري متطلبات انخفا�س القيمة ملعيار املحا�سبة الدويل 36 اإلى احتمالية انخفا�س قيمة ال�ستثمار يف �سركة زميلة، يتم اختبار 

القيمة املدرجة بالدفاتر الكاملة لال�ستثمار عن طريق مقارنة قيمته املمكن ا�سرتدادها بقيمته املدرجة بالدفاتر.

اإن الفارق الزمني يف تاريخ اإعداد التقارير املالية لل�سركات الزميلة عن تاريخ اإعداد البيانات املالية للمجموعة ل يجب اأن يتجاوز ثالثة اأ�سهر. يتم 
اإجراء تعديالت لتو�سيح اأثر املعامالت اأو الأحداث الهامة التي وقعت يف الفرتة الفا�سلة بني تاريخ بيانات ال�سركة الزميلة وتاريخ البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة الزميلة تتوافق مع ال�سيا�سات التي ت�ستخدمها املجموعة للمعامالت املماثلة والأحداث يف 
ظروف م�سابهة. 

عند فقد التاأثري امللمو�س على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س واإدراج اأي ا�ستثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم اإدراج اأي فروق بني القيمة 
املدرجة بالدفاتر لل�سركة الزميلة عند فقد التاأثري امللمو�س والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�سالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.

عقارات ا�ستثمارية 
متثل العقارات ال�ستثمارية تلك العقارات املطورة والعقارات قيد الإن�ساء اأو اإعادة التطوير املحتفظ بها لغر�س ك�سب اإيرادات اإيجارات اأو لزيادة 
قيمتها الراأ�سمالية اأو للغر�سني معًا. يتم ت�سنيف العقارات املحتفظ بها مبوجب عقد تاأجري كعقارات ا�ستثمارية عندما يتم الوفاء بتعريف العقار 

ال�ستثماري. 

يتم قيا�س العقارات ال�ستثمارية مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. تت�سمن تكاليف املعاملة �سرائب التحويل والأتعاب املهنية للخدمات 
القانونية وعمولت التاأجري املبدئية لكي ي�سبح العقار على احلالة الالزمة للت�سغيل. تت�سمن القيمة املدرجة بالدفاتر اأي�سًا تكلفة ا�ستبدال جزء من 

العقار ال�ستثماري احلايل يف الوقت الذي مت فيه تكبد التكلفة اإذا مت الوفاء مبعايري التحقق. 

لحًقا للتحقق املبدئي، يتم لحقًا اإدراج العقار ال�ستثماري بالقيمة العادلة. تدرج الأرباح اأواخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة �سمن 
بيان الدخل املجمع يف ال�سنة التي تنتج هذه الأرباح اأو اخل�سائر فيها. 

يتم عدم حتقق العقار ال�ستثماري عندما يتم بيعه اأو عندما يتم �سحب العقار ال�ستثماري ب�سفة دائمة من ال�ستخدام ول يتوقع اأي منافع 
اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستبعاده. يتم ت�سجيل اأي اأرباح اأو خ�سائر من ا�ستبعاد اأو بيع العقار ال�ستثماري يف بيان الدخل املجمع يف �سنة ال�سحب من 

اخلدمة اأو البيع.

يتم حتديد الأرباح اأو اخل�سائر من بيع العقار ال�ستثماري بالفرق بني �سايف املتح�سالت من البيع والقيمة املدرجة بالدفاتر لالأ�سل.  

تتم التحويالت اإلى العقار ال�ستثماري فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام مثبتًا بنهاية اإ�سغال املالك للعقار اأو بداية عقد تاأجري ت�سغيلي. 
تتم التحويالت من العقار ال�ستثماري فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام مثبتًا ببداية اإ�سغال املالك للعقار اأو بداية التطوير بنية البيع.
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عقار ومعدات 
يدرج العقار واملعدات بالتكلفة، ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. 

يحت�سب ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي:
 اأجهزة وبرامج كمبيوتر                                                        3 �سنوات
 اأثاث وتركيبات                                                                     5 �سنوات
 �سيارات                                                                                5 �سنوات

يتم مراجعة القيمة املدرجة بالدفاتر للعقار واملعدات لغر�س حتديد النخفا�س يف القيمة يف حالة وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإلى اأن 
القيمة املدرجة بالدفاتر لأي من املوجودات قد تكون غري قابلة لال�سرتداد. ويف حالة توفر مثل هذا املوؤ�سر وعند زيادة القيمة املدرجة بالدفاتر عن 

املبلغ املقدر املمكن ا�سرتداده، فاإنه يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها املمكن ا�سرتدادها.
انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

جتري املجموعة تقييمًا بتاريخ كل  تقرير مايل  لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن اأ�سال ما قد تنخف�س قيمته. فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�سر 
اإن املبلغ املمكن ا�سرتداده  اإجراء اختبار انخفا�س القيمة ال�سنوي لالأ�سل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده لالأ�سل.  اأو عند �سرورة 
لالأ�سل هو القيمة العادلة لالأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�سًا التكاليف حتى البيع اأو قيمته اأثناء ال�ستخدام اأيهما اأعلى ويتم حتديده لكل اأ�سل على 
اأ�سا�س فردي ما مل يكن الأ�سل منتجًا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم اإنتاجها من املوجودات اأو جمموعات املوجودات الأخرى. 
عندما تزيد القيمة املدرجة بالدفاتر لأ�سل ما اأو وحدة لإنتاج النقد عن املبلغ املمكن ا�سرتداده، يعترب الأ�سل قد انخف�ست قيمته ويخف�س اإلى قيمته 
املمكن ا�سرتدادها. عند تقييم القيمة اأثناء ال�ستخدام، تخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإلى القيمة احلالية با�ستخدام معدل خ�سم قبل 
ال�سرائب والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املرتبطة بالأ�سل. عند حتديد القيمة العادلة ناق�سًا التكاليف حتى 

البيع، يتم اأخذ معامالت ال�سوق احلديثة يف العتبار، اإن وجدت. 
يف حالة عدم توفر تلك املعامالت يتم ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب. اإن هذه العمليات املحا�سبية يتم تاأييدها مب�ساعفات التقييم اأو اأ�سعار الأ�سهم 

املعلنة لل�سركات التابعة املتداولة علًنا اأو موؤ�سرات القيمة العادلة املتاحة الأخرى.
ي�ستند احت�ساب املجموعة لنخفا�س القيمة اإلى املوازنات املف�سلة وح�سابات التنبوؤ والتي مت اإعدادها ب�سورة منف�سلة لكل وحدة من وحدات اإنتاج 
النقد لدى املجموعة والتي يتم توزيع ال�سهرة عليها. تغطي هذه املوازنات وح�سابات التدفقات النقدية املتوقعة عمومًا فرتة ترتاوح من �سنتني اإلى 

خم�س �سنوات.

ت�سنيف املوجودات واملطلوبات اإلى متداولة وغري متداولة 
تقوم املجموعة باإدراج املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل املجمع بعد ت�سنيفها الى متداولة/غري متداولة. يكون الأ�سل متداوًل عندما: 

• يكون من املتوقع حتقيقه اأو هناك نية لبيعه اأو ا�ستهالكه خالل دورة الت�سغيل املعتادة، 
• يتم الحتفاظ به لغر�س املتاجرة ب�سورة رئي�سية، 

• من املتوقع حتقيقه خالل اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ التقارير املالية، اأو
• يكون عبارة عن ونقد اأو نقد معادل ما مل يتم منع تبادله اأو ا�ستخدامه لت�سوية التزام ملدة ل تقل عن اثني ع�سر �سهرًا بعد فرتة التقارير املالية. 

ُت�سنف كافة املوجودات الأخرى كموجودات غري متداولة. 
يعترب اللتزام متداوًل عندما: 

• يكون من املتوقع ت�سوية اللتزام خالل دورة الت�سغيل املعتادة، 
• يتم الحتفاظ به لغر�س املتاجرة ب�سورة رئي�سية، 

• يجب ت�سويته خالل اثني ع�سر �سهرًا بعد فرتة التقارير املالية، اأو 
• لي�س هناك حق غري م�سروط لتاأجيل ت�سوية اللتزام ملدة ل تقل عن اثني ع�سر �سهرًا من فرتة التقارير املالية

تقوم املجموعة بت�سنيف كافة املطلوبات الأخرى كمطلوبات غري متداولة.
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عقارات حمتفظ بها للمتاجرة
اأو لرتفاع قيمتها  للتاأجري  بها  تلك املحتفظ  الطبيعي، بخالف  الأعمال  �سياق  البيع يف  لغر�س  اإن�ساوؤها  اأو  التي مت حيازتها  العقارات  يتم ت�سنيف 

الراأ�سمالية، كعقارات حمتفظ بها للمتاجرة ويتم قيا�سها بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل.

ت�ستمل التكلفة على حقوق امللك احلر وال�ستئجار واملبالغ املدفوعة للمقاولني مقابل الإن�ساءات وتكاليف القرتا�س وتكاليف الت�سميم والتخطيط 
الأخرى ذات  والتكاليف  املبا�سرة لالإن�ساءات  العقار وامل�سروفات غري  القانونية و�سرائب حتويل  للخدمات  املهنية  والأتعاب  املوقع  اإعداد  وتكاليف 

ال�سلة.

ي�ستند �سايف القيمة املمكن حتقيقها اإلى �سعر البيع املقدر يف ال�سياق الطبيعي لالأعمال، ا�ستنادًا اإلى اأ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية وتخ�سم 
بالقيمة الزمنية لالأموال، متى كانت جوهرية، ناق�سًا تكاليف الإجناز والتكلفة املقدرة لإمتام عملية البيع.

تتحدد تكلفة العقارات املحتفظ بها للمتاجرة املدرجة يف بيان الدخل املجمع بالرجوع اإلى التكلفة املحددة املتكبدة للعقار املباع وي�ستند توزيع اأي 
تكاليف غري حمددة اإلى احلجم الن�سبي للعقار املباع.

مكافاأة نهاية اخلدمة  للموظفني 
املوظفني  الكويتي وعقود  العمل  لقانون  للموظفني طبقًا  امل�ستحقة  للمبالغ  احت�ساب خم�س�س  يتم  نهاية اخلدمة ملوظفيها.  املجموعة مكافاأة  تقدم 
وقوانني العمل يف البالد التي تزاول ال�سركات التابعة ن�ساطها بها. اإن التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ت�سجيلها كم�سروفات م�ستحقة على مدى 

فرتة اخلدمة. 

اإلى املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية كن�سبة مئوية من مرتبات املوظفني،  وبالن�سبة للموظفني الكويتيني تقوم ال�سركة الأم بتقدمي ا�سرتاكات 
وت�سجل كم�سروفات عند ا�ستحقاقها.

معامالت املدفوعات بالأ�سهم 
تقوم املجموعة بتطبيق برنامج مدفوعات الأ�سهم ملوظفيها. وفقا ل�سروط هذا الربناجمم، يتم منح اأ�سهم الى املوظفني الدائمني؛ ويتم قيا�س تكلفة 
املعامالت مع املوظفني التي يتم ت�سويتها بال�سهم وفقا للقيمة العادلة يف تاريخ منح الأ�سهم. ويتم قيا�س القيمة العادلة لهذه ال�سهم بناء على ا�سعار 

ال�سوق املتاحة اخذا يف العتبار �سروط وقواعد املنح. 

يتم حتقق تكلفة املعامالت التي يتم ت�سويتها بالأ�سهم - بالإ�سافة اإلى الزيادة املقابلة يف حقوق امللكية - على مدى فرتة ا�ستيفاء �سروط الداء و/
اأو اخلدمة على اأن تنتهي يف تاريخ ال�ستحقاق الكامل للمنحة من قبل املوظف )"تاريخ ال�ستحقاق"(. ويتم حتقق امل�سروف املرتاكم املحقق لت�سوية 
املعامالت بال�سهم يف تاريخ التقارير املالية حتى يعك�س تاريخ ال�ستحقاق الى اأي مدى انتهت فرتة ال�ستحقاق مع حتديد اف�سل تقدير للمجموعة 
لعدد الدوات املالية التي �سيتم ا�ستحقاقها يف النهاية. وميثل بند امل�سروفات اأو ال�سافات يف بيان الدخل املجمع احلركة يف امل�سروفات املرتاكمة 

املحققة يف بداية ونهاية تلك الفرتة.

اأ�سهم اخلزينة
تتكون اأ�سهم اخلزينة من اأ�سهم ال�سركة الأم امل�سدرة والتي مت اإعادة �سراوؤها لحقًا من قبل املجموعة دون اأن يتم اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغائها حتى 
الآن. ويتم املحا�سبة عن اأ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة. طبقًا لطريقة التكلفة يتم حتميل املتو�سط املرجح لتكلفة الأ�سهم املعاد �سراوؤها 
اأ�سهم  )احتياطي  امللكية  حقوق  يف  للتوزيع  قابل  غري  منف�سل  ح�ساب  يف  الأرباح  ت�سجل  اخلزينة،  اأ�سهم  اإ�سدار  اإعادة  عند  امللكية.  حقوق  �سمن 
خزينة(. كما يتم حتميل اأية خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�سيد الدائن يف ذلك احل�ساب، ويتم حتميل اأية خ�سائر اإ�سافية على 
الأرباح املحتفظ بها ثم الحتياطي الختياري والحتياطي القانوين. ت�ستخدم الأرباح املحققة لحقًا من بيع اأ�سهم اخلزينة اأوًل ملقا�سة اأي خ�سائر 
م�سجلة �سابقًا يف الحتياطيات ثم الأرباح املحتفظ بها ثم ح�ساب احتياطي اأ�سهم اخلزينة على التوايل. ل يتم دفع اأي توزيعات اأرباح نقدية عن اأ�سهم 
اخلزينة. ويوؤدي اإ�سدار اأ�سهم املنحة اإلى زيادة عدد اأ�سهم اخلزينة ب�سكل متنا�سب وتخفي�س متو�سط تكلفة ال�سهم بدون التاأثري على اإجمايل تكلفة 

اأ�سهم اخلزينة.
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احتياطيات اأخرى
ت�سخدم الحتياطيات الأخرى لت�سجيل تاأثري التغريات يف ح�س�س امللكية يف ال�سركات التابعة، دون فقد ال�سيطرة.

املخ�س�سات
 ي�سجل املخ�س�س عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة حلدث �سابق ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك تدفقًا �سادرًا 
للموارد التي متثل منافع اقت�سادية لت�سوية اللتزام، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثوق ملبلغ اللتزام. ويتم مراجعة املخ�س�سات يف تاريخ كل تقارير 
مالية وتعديلها لإظهار اأف�سل تقدير حايل. عندما تتوقع املجموعة ا�سرتداد جزء من املخ�س�س اأو املخ�س�س بالكامل، على �سبيل املثال وفقًا لعقد 
اإ�سدار، يتحقق ال�سرتاداد كاأ�سل منف�سل ولكن فقط عندما يكون هذا ال�سرتداد موؤكدا بالفعل. يتم عر�س امل�سروف املتعلق باأي خم�س�سات يف 

بيان الدخل املجمع بال�سايف بعد اأي ا�سرتداد.

حتقق الإيرادات
اإلى املجموعة وميكن قيا�س الإيرادات ب�سورة موثوق منها، ب�سرف النظر  اإلى احلد الذي �سوف تتدفق فيه املنافع القت�سادية  تتحقق الإيرادات 
عن موعد ال�سداد. يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق. يجب اأي�سًا الوفاء مبعايري التحقق التالية قبل حتقق الإيرادات:

بيع عقار حمتفظ به للمتاجرة
للعقود.  امل�سروط  التبادل غري  ويكون ذلك عادًة عند  امل�سرتي،  اإلى  العقار  مللكية  الهامة  واملزايا  الهامة  املخاطر  تنتقل  العقار مباعًا عندما  يعترب 

بالن�سبة لعقود التبادل امل�سروطة، تتحقق املبيعات فقط عند الوفاء بكافة ال�سروط الهامة.

مبيعات العقار قيد التطوير
عندما يكون العقار قيد التطوير ويخ�سع لعقد مت ابرامه لبيع العقار عند ا�ستكمال الإن�ساء، تراعي املجموعة ما اإذا كان العقد يت�سمن ما يلي: 

• عقد لإن�ساء عقار اأو
• عقد لبيع عقار مكتمل. 

عندما يعترب العقد اأنه عقد لإن�ساء عقار، حتت�سب الإيرادات با�ستخدام طريقة ن�سبة الإمتام اأثناء اإجناز عملية الإن�ساء. عندما يعترب العقد اأنه عقد 
لبيع عقار م�ستكمل، تتحقق الإيرادات عند حتويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية العقار اإلى امل�سرتي. ومع ذلك، اإذا كانت ال�سروط القانونية لعقد  
الإن�ساء متثل التحويل امل�ستمر لالأعمال قيد التنفيذ اإلى امل�سرتي، يتم تطبيق طريقة ن�سبة الجناز لتحقق الإيرادات ويتم ت�سجيل الإيرادات اأثناء 

اجناز الأعمال. يتم تطبيق التحويل امل�ستمر لالأعمال قيد التنفيذ عندما: 
• يقوم امل�سرتي مبراقبة الأعمال قيد التنفيذ ويكون ذلك منوذجًيا عندما تكون الأر�س التي يتم عليها التطوير مملوكة للعميل النهائي؛ و

• يتم حتويل كافة املخاطر واملزايا اجلوهرية مللكية الأعمال قيد التنفيذ يف حالتها احلالية اإلى امل�سرتي اأثناء اجناز الأعمال، ويكون ذلك ب�سورة 
منوذجية عندما ل يتمكن امل�سرتي من اإعادة العقار غري املكتمل اإلى املجموعة. 

يف مثل هذه احلالت، يتم قيا�س ن�سبة الأعمال املكتملة ا�ستنادًا اإلى التكاليف املتكبدة حتى نهاية فرتة التقارير كن�سبة من اإجمايل التكاليف املتوقع 
تكبدها.

ربح بيع ا�ستثمارات موجودات مالية متاحة للبيع 
يتم قيا�س الأرباح من بيع ال�ستثمار بالفرق بني متح�سالت البيع والقيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار بتاريخ البيع وت�سجل عند البيع.

اإيرادات تاأجري
تتحقق اإيرادات التاأجري املدينة من عقود التاأجري الت�سغيلي، با�ستثناء اإيرادات التاأجري املحتملة التي يتم ت�سجيلها عند ظهورها. بالن�سبة للتكاليف 
املبدئية املبا�سرة التي يتم تكبدها يف التفاو�س والرتتيب لعقد تاأجري ت�سغيلي فاإنه يتم ت�سجيلها كم�سروف على مدى فرتة التاأجري على نف�س الأ�سا�س 

امل�ستخدم لإيرادات التاأجري.

98



�شركة الـمزايا القاب�شة �ش.م.ك.ع. و �شركاتـها التابعة
31 دي�شمرب 2016

اإيرادات توزيعات الأرباح
ت�سجل اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات وذلك يكون عمومًا عندما يعتمد امل�ساهمون توزيعات الأرباح.

اأتعاب الإدارة
ت�ستحق اأتعاب الإدارة املكت�سبة مقابل تقدمي اخلدمات على مدى فرتة من الوقت على مدى تلك الفرتة. 

عقود التاأجري
اإن حتديد ما اإذا كان العقد يتمثل يف اأو ي�ستمل على تاأجري يعتمد على جوهر الرتتيب ويتطلب تقدير ما اإذا كان اإجناز الرتتيب يعتمد على ا�ستخدام 

اأ�سل معني اأو جمموعة موجودات معينة وما اإذا كان الرتتيب ينقل احلق يف ا�ستخدام ذلك الأ�سل.

املجموعة كموؤجر
اإن عقود التاأجري التي حتتفظ املجموعة مبوجبها بكافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية الأ�سل يتم ت�سنيفها كعقود تاأجري ت�سغيلي. يتم اإ�سافة التكاليف 
املبا�سرة املبدئية املتكبدة يف التفاو�س على عقد التاأجري الت�سغيلي اإلى القيمة املدرجة بالدفاتر لالأ�سل املوؤجر ويتم ت�سجيلها على مدى فرتة التاأجري 

على نف�س الأ�سا�س الذي يتم به ت�سجيل اإيرادات التاأجري.

املجموعة كم�ستاأجر
يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود تاأجري ت�سغيلي عند احتفاظ املوؤجر بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل. يتم ت�سجيل مدفوعات عقود التاأجري 
الت�سغيلي كم�سروف يف بيان الدخل املجمع على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة التاأجري، با�ستثناء دفعات التاأجري املحتملة، فاإنه يتم ت�سجيلها 

كم�سروفات عند وجودها.

ميكن ت�سنيف ح�سة العقار املحتفظ بها من قبل املجموعة مبوجب عقد تاأجري ت�سغيلي واملحا�سبة عنها كعقار ا�ستثماري عندما يفي العقار بتعريف 
العقار ال�ستثماري ويتم تقييم كل عقار على حدة وبناًء على رغبة الإدارة. يتم حتديد التكلفة املبدئية حل�سة العقار املحتفظ بها من قبل املجموعة 
مبوجب عقد تاأجري وامل�سنف كعقار ا�ستثماري بالقيمة العادلة للعقار اأو القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات لعقود التاأجري اأيهما اأقل ويتم ت�سجيل 

مبلغ معادل كمطلوبات.
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تكاليف القرتا�س

حتمل تكاليف القرتا�س عمومًا كم�سروف عند تكبدها. يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س املرتبطة مبا�سرة مب�سروع ما كجزء من امل�ساريع حتت التنفيذ 
على مدى فرتة تنفيذها اإلى اأن يتم ا�ستكمال امل�سروع وي�سبح جاهزًا للغر�س املعد له وذلك على اأ�سا�س القرو�س الفعلية وامل�سروفات الفعلية املتكبدة 
على هذا امل�سروع. يتم اإيقاف ر�سملة تكاليف القرتا�س عندما يتم النتهاء ب�سكل رئي�سي من كافة الأن�سطة الالزمة لتجهيز امل�سروع للغر�س املعد من 

اأجله. يتم احت�ساب تكاليف القرتا�س املر�سملة با�ستخدام املتو�سط املرجح لتكلفة القرو�س الذي تطبقه املجموعة. 

املطلوبات واملوجودات الطارئة

ملنافع  املت�سمنة  للموارد  ال�سادر  التدفق  يكن  ما مل  الإف�ساح عنها  يتم  بل  املجمع  املجمعة  املالية  البيانات  الطارئة �سمن  املطلوبات  اإدراج  يتم  ل 
اقت�سادية م�ستبعدًا. 

 
ل يتم اإدراج املوجودات الطارئة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�سادية مرجحًا. 

ال�سرائب  
ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

اإدارة موؤ�س�سة الكويت  %1 وفقًا لطريقة الحت�ساب املعدلة وفقًا لقرار جمل�س  حتت�سب ال�سركة الأم ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة 
اأع�ساء  العلمي ومكافاأة  للتقدم  الكويت  والتي تخ�سع حل�سة موؤ�س�سة  والتابعة  الزميلة  ال�سركات  الإيرادات من  اأن  الذي ين�س على  العلمي  للتقدم 

جمل�س الإدارة واملحول اإلى الحتياطي القانوين يجب اقتطاعها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�سة. 

�رشيبة دعم العمالة الوطنية
حتت�سب ال�سركة الأم �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرار وزارة املالية رقم 24 ل�سنة 2006 بواقع 2.5% 
من ربح ال�سنة اخلا�سع لل�سريبة. وفقًا للقانون، مت اقتطاع الإيرادات من ال�سركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح من ال�سركات املدرجة التي 

تخ�سع ل�سريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.  
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الزكاة 
يتم احت�ساب ح�سة الزكاة بن�سبة 1 % من ربح ال�سركة الأم وفقًا لقرار وزارة املالية رقم 58 لعام 2007.

معلومات القطاعات
اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة مرتبط باأن�سطة الأعمال التي ينتج عنها اإيرادات وتكبد تكاليف. ت�ستخدم اإدارة املجموعة قطاعات الت�سغيل 
يتم جتميع قطاعات  الت�سغيلية.  القرارات  �سانعي  رئي�س  اإلى  املقدمة  الداخلية  التقارير  مع  يتوافق  التقارير مبا  ورفع  الأداء  وتقييم  املوارد  لتوزيع 

الت�سغيل ذات ال�سمات القت�سادية املماثلة واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء املت�سابهة ويرفع عنها التقارير كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها. 

حتويل العمالت الأجنبية   
حتدد كل �سركة تابعة للمجموعة عملتها الرئي�سية ويتم قيا�س البنود املت�سمنة يف البيانات املالية املجمعة لكل من�ساأة با�ستخدام العملة الرئي�سية. 

املعامالت والأر�سدة 
هذه  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  لأ�سعار  وفقًا  ال�سلة  ذات  الرئي�سية  بعملتها  �سركات  قبل  من  مبدئيًا  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�سجل 
تاريخ  يف  ال�سائدة  الفورية  ال�سرف  باأ�سعار  الرئي�سية  العملة  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  اإعادة  يتم  املعامالت. 
التقارير املالية. ت�سجل كافة الفروق يف بيان الدخل املجمع. يتم ت�سجيل م�سروفات ال�سرائب والإعفاءات املتعلقة بفروق حتويل العمالت الأجنبية 

لتلك البنود النقدية اأي�سا يف بيان الدخل املجمع.

اإن البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. 
وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد 
القيمة العادلة. يتم معاملة الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من اإعادة حتويل البنود غري النقدية بطريقة تتوافق مع حتقق الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من 
التغري يف القيمة العادلة للبند )اأي فروق التحويل للبنود التي يتم حتقق اأرباح اأو خ�سائر قيمتها العادلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو 

اخل�سائر تدرج اي�سًا يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو اخل�سائر على التوايل(. 
 

�رشكات املجموعة
يف تاريخ التقارير املالية، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات للعمليات الأجنبية اإلى الدينار الكويتي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ التقارير املالية، 
وحتول بيانات الدخل لتلك ال�سركات وفقًا ملتو�سط اأ�سعار ال�سرف خالل الفرتة حيث تكون املتو�سطات تقريبا معقول للمعدلت الفعلية. تدرج فروق 
حتويل العمالت الأجنبية �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع عملية اأجنبية، يدرج بند الإيرادات ال�ساملة الأخرى املتعلق بتلك العملية الأجنبية 

�سمن بيان الدخل املجمع.
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5. الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة 

اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على املبالغ امل�سجلة لالإيرادات وامل�سروفات 
واملوجودات واملطلوبات والإف�ساحات املرفقة والإف�ساح عن املطلوبات الطارئة، اإل اأن عدم التاأكد من هذه الفرتا�سات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي 

اإلى نتائج تتطلب اإجراء تعديل جوهري على القيمة املدرجة بالدفاتر للموجودات واملطلوبات املتاأثرة يف الفرتات امل�ستقبلية.

الأحكام 
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية ب�سرف النظر عن تلك التي تت�سمن تقديرات اأخرى والتي لها 

التاأثري الأكرث جوهرية على القيمة املدرجة بالدفاتر يف البيانات املالية املجمعة:

ت�سنيف العقار
حتدد املجموعة ما اإذا كان �سيتم ت�سنيف العقار كعقارات ا�ستثمارية اأو كعقارات حمتفظ بها للمتاجرة:

• تت�سمن العقارات ال�ستثمارية الأرا�سي واملباين التي ل ت�سغلها املجموعة ب�سورة اأ�سا�سية اأو ت�ستخدم لعملياتها، اأو للبيع يف �سياق الأعمال الطبيعي، 
ولكن حمتفظ بها ب�سورة اأ�سا�سية لتحقيق اإيرادات تاأجري و/ اأو زيادة قيمتها الراأ�سمالية.

• تت�سمن العقارات املحتفظ بها للمتاجرة تلك العقارات املحتفظ بها للبيع يف �سياق الأعمال الطبيعي. 

 
التقديرات والفرتا�صات 

فيما يلي الفرتا�سات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب امل�ستقبلية وامل�سادر الرئي�سية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي 
لها اأثر جوهري يوؤدي اإلى تعديل مادي على القيم املدرجة بالدفاتر للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية التالية:

ت�ستند تقديرات وافرتا�سات املجموعة اإلى املوؤ�سرات املتاحة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. ولكن الظروف والفرتا�سات احلالية حول التطورات 
امل�ستقبلية قد تتغري نتيجة للتغريات اأو الظروف الناجتة عن تغريات اأو ظروف خارج نطاق �سيطرة املجموعة. تنعك�س هذه التغريات يف الفرتا�سات 

عند حدوثها.

تقدير �سايف القيمة املمكن حتقيقها للعقار املحتفظ به للمتاجرة 
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يدرج العقار املحتفظ به للمتاجرة بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. يتم تقييم �سايف القيمة املمكن حتقيقها للعقار املكتمل املحتفظ 
به لغر�س املتاجرة بالرجوع اإلى ظروف ال�سوق والأ�سعار الفعلية يف تاريخ التقارير املالية وحتدده املجموعة يف �سوء املعامالت احلديثة بال�سوق. 

يتم تقييم �سايف القيمة املمكن حتقيقها للعقار قيد الإن�ساء املحتفظ به للمتاجرة بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية لعقارات مكتملة 
م�سابهة ناق�سًا التكاليف املقدرة لإمتام الإن�ساء وناق�سًا تقدير القيمة الزمنية لالأموال حتى تاريخ الإمتام.  

تقييم العقارات ال�ستثمارية
مت تقييم القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية من قبل مقيم عقارات م�ستقل. مت ا�ستخدام ثالث طرق رئي�سية يف حتديد القيمة العادلة حل�س�س 
و )ج( طريقة  الإيرادات  املعادلت، و)ب( طريقة  القائم على  املخ�سومة  النقدية  التدفقات  )اأ( حتليل  وهما   – ال�ستثمارية  العقارات  امللكية يف 

املقارنة للعقار كما يلي: 

)اأ( ي�ستند حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة القائم على املعادلت اإلى جمموعة من التدفقات النقدية احلرة املتوقعة واملوؤيدة ب�سروط اأي عقود 
تاأجري قائمة وعقود اأخرى وخم�سومة مبعدل يعك�س خماطر الأ�سل. 

)ب( طريقة الإيرادات التي يتم فيها تقدير قيمة العقار ا�ستنادًا اإلى الإيرادات الناجتة عنه ويتم ح�سابها بق�سمة �سايف اإيرادات الت�سغيل للعقار على 
معدل العائد املتوقع من العقار يف ال�سوق، يعرف بـ " معدل الر�سملة". 

)ج( ت�ستند طريقة املقارنة للعقار اإلى تقييم مت اإجراوؤه من قبل مقيم عقارات م�ستقل با�ستخدام قيم املعامالت الفعلية التي مت اإجراوؤها موؤخرًا من 
قبل اأطراف اأخرى لعقارات لها مواقع وظروف مماثلة، وعلى اأ�سا�س معرفة وخربة مقيم العقارات.

اإن الأ�ساليب والفرتا�سات الهامة امل�ستخدمة من قبل املقيمني يف تقدير القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية مبينة يف الإي�ساحني 9 و29.

تقييم ال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة
 

ي�ستند تقييم ال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة عادًة اإلى واحدة مما يلي:
• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�سروط جتارية بحتة.

• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإلى حد كبري.
• التدفقات النقدية املتوقعة خم�سومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �سروط و�سمات خماطر مماثلة اأو

• مناذج تقييم اأخرى.

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�سم لال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرا هاما. عندما ل ميكن حتديد هذا التقدير ب�سورة 
موثوق منها، فاإن هذه ال�ستثمارات تدرج بالتكلفة ناق�سًا انخفا�س القيمة. 
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انخفا�ض قيمة املدينني التجاريني 
يتم تقدير املبلغ املمكن حت�سيله من الأر�سدة التجارية املدينة عندما يعد حت�سيل املبلغ بالكامل اأمرًا غري حمتمل. وبالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ 
اجلوهرية، يتم هذا التقدير على اأ�سا�س فردي. يتم على اأ�سا�س جممع تقييم املبالغ غري اجلوهرية ب�سورة فردية والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون 
حت�سيلها ويتم احت�ساب خم�س�س لها ح�سب طول فرتة التاأخري ا�ستنادًا اإلى معدلت ال�سرتداد التاريخية. يتم اإدراج اأي فرق بني املبالغ الفعلية 

املح�سلة يف فرتات م�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل املجمع. 

انخفا�ض قيمة ال�سهرة 
تقوم املجموعة باختبار انخفا�س قيمة ال�سهرة على الأقل �سنويًا. يتطلب حتديد انخفا�س قيمة ال�سهرة تقدير القيمة اأثناء ال�ستخدام لوحدات اإنتاج 
النقد التي مت توزيع ال�سهرة عليها. يتطلب تقدير القيمة اأثناء ال�ستخدام اأن تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوّقعة من وحدة 

اإنتاج النقد وكذلك اختيار معّدل خ�سم مالئم حتى يت�سنى احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مبا يف ذلك املوجودات غري امللمو�سة
يجب على الإدارة اإ�سدار اأحكام هامة عند تقدير القيمة العادلة للموجودات مبا يف ذلك املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد وغري 

املحدد واملطلوبات واملطلوبات الطارئة التي مت حيازتها نتيجة لدمج الأعمال.
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6.  دمج اأعمال

متلكت ال�سركة الأم ح�سة ملكية بن�سبة %40 يف �سركة Ritim Istanbul Insaat Anonim Sirketi )“Ritim“( والتي مت ت�سنيفها 
الأم بحيازة ح�سة ملكية  ال�سركة  ال�سنة احلالية، قامت  كويتي. خالل  دينار   3,904,559 بالدفاتر مببلغ  قيمة مدرجة  ك�سركة حما�سة ذات 
اإ�سافية بن�سبة %50 يف �سركة Ritim من امل�ساهمني الآخرين بال�سركة. نتيجة لذلك، زادت ح�سة ملكية ال�سركة الفعلية يف �سركة Ritim من 
%40 اإلى %90. وحيث اإن هذه املعاملة تفي باملعايري الواردة �سمن "املعيار الدويل للتقارير املالية 3  - دمج الأعمال" حول دمج الأعمال الذي 
يتم حتقيقه على مراحل، اأعادت املجموعة ت�سنيف ا�ستثمارها يف �سركة Ritim من ا�ستثمار يف �سركة حما�سة اإلى ا�ستثمار يف �سركة تابعة وقامت 

بتجميع �سركة Ritim من تاريخ ال�سيطرة الفعلية.
متت املحا�سبة عن عمليات احليازة ا�ستنادا اإلى القيم العادلة املن�سوبة للموجودات واملطلوبات املحددة لل�سركة امل�سرتاة كما يف تاريخ التقارير املالية.
فيما يلي عر�س موجز للمقابل املدفوع للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة وكذلك احل�س�س غري امل�سيطرة وفقا للح�سة الن�سبية يف 

�سايف املوجودات املحددة لل�سركة امل�سرتاة:

* متثل ت�سوية العالقة القائمة بع�س العقارات اململوكة للبائع قبل دمج الأعمال وتعترب جزءا من املقابل.

13,825,998
12,309,657
7,095,308
3,582,920

418,183
37,232,066

10,023,718
1,041,594

13,570,939

24,636,251
12,595,815

)1,502,303)
)1,547,333)
)6,189,334)
)3,000,000)

356,845
2,068,376

2,425,221

)1,502,303)
418,183 

)1,084,120(

املوجودات 
عقارات ا�ستثمارية )اإي�ساح 9(

عقارات حمتفظ بها للمتاجرة  )اإي�ساح 13(
موجودات �سريبة موؤجلة )مدرجة �سمن مدينني وار�سدة مدينة اخرى(

مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
نقد واأر�سدة لدى البنوك

املطلوبات
قرو�س حمددة الأجل

دفعات مقدما من عمالء
دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

اإجمايل �سايف املوجودات املحددة وفقا للقيمة العادلة

املقابل النقدي للحيازة
ح�سة احل�س�س غري امل�سيطرة يف �سايف املوجودات املحددة لل�سركة امل�سرتاة

القيمة العادلة حل�سة امللكية املحتفظ بها �سابقا للم�سرتي
ت�سوية عالقة قائمة*

ربح ال�سراء مب�ساومة عند احليازة
ربح اإعادة قيا�س ح�سة امللكية املحتفظ بها �سابقًا **

�سايف الربح الناجت من دمج الأعمال

املقابل املدفوع
النقد والنقد املعادل يف �سركة تابعة م�سرتاة

التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف احليازة

دينار كويتي
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** ربح اإعادة ت�سوية ح�سة امللكية املحتفظ بها �سابقا هو �سايف القيمة العادلة حل�سة امللكية املحتفظ بها �سابقا للم�سرتي مببلغ 6,189,334 
625,595 دينار كويتي  الأجنبية مببلغ  العمالت  3,904,559 دينار كويتي واحتياطي حتويل  بالدفاتر مببلغ  والقيمة املدرجة  دينار كويتي 

وتاأثري املعامالت املتبادلة مببلغ 409,196 دينار كويتي. 

يف حالة اإذا كانت عملية دمج الأعمال قد متت يف بداية ال�سنة، كانت اإيرادات املجموعة والربح اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم �ستزداد مببلغ 29 
مليون دينار كويتي و1.4 مليون دينار كويتي على التوايل. 

7. ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

الأ�صا�صية:
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بق�سمة ربح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل 

ال�سنة ناق�سا املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم اخلزينة.

املخففة:
القائمة زائدًا املتو�سط  ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم  ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي  ال�سهم املخففة بق�سمة ربح  يتم احت�ساب ربحية 
املرجح لعدد الأ�سهم العادية التي �سيتم اإ�سدارها عند حتويل كافة خيارات الأ�سهم للموظفني. لدى ال�سركة الأم خيارات اأ�سهم قائمة م�سدرة طبقا 

ملعاملة املدفوعات بالأ�سهم والتي لها  تاأثري خمفف على الأرباح.

10,253,235

688,278,956
)67,272,742(

621,006,214

16.51

688,278,956
)68,690,479)

619,588,477

15.04

9,319,104

2016
دينار كويتي

�سهم
ربح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية 
ناق�سًا: املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم اخلزينة

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة واملعدل مبا يعك�س اأ�سهم اخلزينة

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم )فل�س(

2015
دينار كويتي

�صهم

10,253,235

621,006,214
4,429,914

625,436,128

16.39

619,588,477
     -

619,588,477

15.04

9,319,104

2016
دينار كويتي

�سهم�صهم
ربح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم 

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
ي�ساف: تاأثري خيارات الأ�سهم عند الإ�سدار

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة واملعدل مبا يعك�س تاأثري التخفيف

ربحية ال�سهم املخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم )فل�س(

2015
دينار كويتي
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8. ال�سهرة

متثل ال�سهرة زيادة املقابل املدفوع حليازة اأ�سهم �سركة دبي الأولى للتطوير العقاري �س.م.ك.ع. عن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة. 
خالل ال�سنة، قامت الإدارة باختبار القيمة املدرجة بالدفاتر لل�سهرة لتحديد النخفا�س يف القيمة ومل تالحظ اأي انخفا�س يف القيمة.

يتم اختبار القيمة املدرجة بالدفاتر لل�سهرة لغر�س حتديد النخفا�س يف القيمة �سنويا )اأو ب�سورة اأكرث تكرارًا يف حالة وجود دليل على اأن ال�سهرة قد 
تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة( عن طريق تقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدة اإنتاج النقد ا�ستنادًا اإلى �سعر ال�سوق الن�سط والذي يزيد عن القيمة 

املدرجة بالدفاتر لوحدة اإنتاج النقد.  

9. عقارات ا�ستثمارية

42,408,670 دينار   :2015 45,790,665 دينار كويتي )31 دي�سمرب  اإن بع�س العقارات ال�ستثمارية بقيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ 
كويتي( مرهونة مقابل دائني تورق بقيمة 37,388,397 دينار كويتي )31 دي�سمرب 2015: 45,097,173 دينار كويتي( )اإي�ساح 19(. 
كويتي(  دينار   32,443,880 كويتي )2015:  دينار   33,060,275 بالدفاتر مببلغ  بقيمة مدرجة  ال�ستثمارية  العقارات  بع�س  اأن  كما 

مرهونة مقابل دائني اإجارة مببلغ 18,753,945 دينار كويتي )2015: 19,594,655 دينار كويتي( )اإي�ساح 19(. 

مت تقييم العقارات ال�ستثمارية من قبل اثنني من املقيمني العقاريني امل�ستقليني من ذوي املوؤهالت املهنية املعرتف بها واخلربة ذات ال�سلة يف موقع 
وفئة العقارات ال�ستثمارية التي يجري تقييمها. 

لأغرا�س التقييم، اختارت املجموعة القيمة الأقل من بني التقييمني )2015: القيمة الأقل من بني التقييمني( طبقا ملتطلبات هيئة اأ�سواق املال. 
وا�ستنادا اإلى هذه التقييمات، �سجلت املجموعة خ�سارة اإعادة تقييم مببلغ 965,641 دينار كويتي )2015: ربح اإعادة تقييم مببلغ 817,386 

دينار كويتي( يف بيان الدخل املجمع.

تتكون العقارات ال�ستثمارية ب�سورة رئي�سية مما يلي: 

115,006,585
2,410,200

13,825,998
)1,469,252(

)965,641(
479,085

129,286,975

10,948,252
8,959,695

109,379,028

129,286,975

92,312,256
20,234,071

     -
)229,476)
817,386

1,872,348

115,006,585

12,140,291
6,746,295

96,119,999

115,006,585

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

الر�سيد يف بداية ال�سنة  
اإ�سافات

الناجت من دمج الأعمال )اإي�ساح 6(
م�ستبعدات 

�سايف )اخل�سارة( الربح من تعديالت القيمة العادلة
تعديالت حتويل عمالت اأجنبية 

الر�سيد يف نهاية ال�سنة  

اأرا�سي 
عقارات قيد التطوير

عقارات مطورة حمتفظ بها للح�سول على اإيرادات تاأجري

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي
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10.  ا�ستثمار يف �سركة حما�سة 

11.  ا�ستثمار يف �سركة زميلة

 * خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، قامت ال�سركة الأم بحيازة ح�سة ملكية اإ�سافية يف �سركة Ritim وبالتايل، مت اإعادة ت�سنيفها 
من ا�ستثمار يف �سركة حما�سة اإلى ا�ستثمار يف �سركة تابعة مبوجب دمج الأعمال )اإي�ساح 6(.

فيما يلي احلركة يف القيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار يف �سركة زميلة خالل ال�سنة:

على الرغم من اأن املجموعة حتتفظ باأقل من ن�سبة %20 من ح�سة امللكية والقوة الت�سويتية لل�سركة الزميلة، فاإن لدى املجموعة القدرة على ممار�سة 
تاأثري ملمو�س من خالل م�ساركة اأع�ساء جمل�س اإدارتها املعينيني يف جمل�س اإدارة ال�سركة الزميلة. اإن ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة الذي تبلغ قيمته 

املدرجة بالدفاتر 8,630,379 دينار كويتي )2015: 9,293,012 دينار كويتي( مرهون مقابل بع�س اأر�سدة دائني التورق )اإي�ساح 19(.

تركيا

الكويت

-

17.54

40

17.54

-2,881,861
Ritim Istanbul Insaat Anonim 

Sirketi )Ritim) 

�سركة قطر الأولى للتطوير العقاري 
�س.م.ك. )مقفلة(

كانت احلركة على ال�ستثمار يف �رشكة حما�سة خالل ال�سنة كما يلي:
الر�سيد يف بداية ال�سنة

اإ�سافات
ح�سة يف النتائج 

تعديالت حتويل عمالت اأجنبية 
اإعادة الت�سنيف اإلى ا�ستثمار يف �سركة تابعة )اإي�ساح 6(

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الر�سيد يف بداية ال�سنة 
ح�سة يف نتائج الأعمال

ح�سة يف الحتياطي الآخر لل�سركة الزميلة
ح�سة يف احتياطي حتويل العمالت الأجنبية لل�سركة الزميلة

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2016

2016

2016
دينار كويتي

2015

2015

2015
دينار كويتي

بلد التاأ�سي�س

بلد التاأ�سي�س

الن�ساط الرئي�سي

لأن�سطة الرئي�سية

 ن�سبة امللكية

 ن�سبة امللكية %

القيمة املدرجة 
بالدفاتر

التطوير العقاري

تطوير العقاري

2,881,861
    -

1,052,805
)30,107(

)3,904,559(

-

9,293,012
2,267

57,564
-

9,352,843

3,702,816
912,000
)23,033)

)1,709,922)
    -

2,881,861

9,181,630
151,158
-

)39,776)

9,293,012

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

%
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12. موجودات مالية متاحة للبيع

اإن ا�ستثمارات املوجودات املالية املتاحة للبيع التي تبلغ قيمتها العادلة 6,081,296 دينار كويتي )2015: 6,377,658 دينار كويتي( م�سمونة 
مقابل بع�س اأر�سدة دائني التورق )اإي�ساح 19(. 

القيمة،  انخفا�س  ناق�سًا  بالتكلفة  دينار كويتي(   1,952,600 دينار كويتي )2015:   1,863,879 امل�سعرة مببلغ  الأ�سهم غري  بع�س  تدرج 
اإن وجد، نظرًا لعدم توفر قيا�سات موثوق منها لقيمتها العادلة. راجعت الإدارة ا�ستثماراتها يف الأ�سهم غري امل�سعرة لتقييم مدى انخفا�س قيمة هذه 
ال�ستثمارات و�سجلت خ�سائر انخفا�س قيمة مببلغ 76,000 دينار كويتي )2015: 38,349 دينار كويتي( يف بيان الدخل املجمع. وا�ستنادًا اإلى 
اأحدث املعلومات املالية املتاحة ترى الإدارة ل يوجد �سرورة لت�سجيل خ�سارة ا�سافية لالنخفا�س يف القيمة كما يف 31 دي�سمرب 2016 فيما يتعلق 
بهذه ال�ستثمارات. مت ت�سجيل خ�سارة انخفا�س يف القيمة مببلغ 148,672 دينار كويتي )2015: 16,598 دينار كويتي( يف بيان الدخل املجمع 

لل�سناديق واملحافظ املدارة.

فيما يلي احلركة على القيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار يف �رشكة زميلة:
املوجودات
املطلوبات

حقوق امللكية

ن�سبة ملكية املجموعة

القيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار

احل�سة يف نتائج ال�سنة لل�رشكة الزميلة:
الإيرادات

ربح ال�سنة

ح�سة املجموعة يف ربح ال�سنة

م�سعرة
اأ�سهم 

غري م�سعرة:
اأ�سهم

�سناديق وحمافظ مدارة

69,813,134
)16,490,198(

53,322,936

17.54%

9,352,843

75,045

12,925

2,267

60,013

2,236,178
6,830,769

         
9,126,960

54,719,143
)1,737,319)

52,981,824

17.54%

9,293,012

1,475,604

861,790

151,158

2,022,930

1,952,600
7,146,012

11,121,542

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي
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 13. عقارات حمتفظ بها للمتاجرة

مت تقييم العقارات املحتفظ بها للمتاجرة من قبل اثنني من املقيمني امل�ستقليني من ذوي املوؤهالت املهنية املعرتف بها واخلربة ذات ال�سلة مبوقع وفئة 
العقارات التي يجري تقييمها. مت ح�ساب عك�س خم�س�س النخفا�س يف القيمة ا�ستناًدا اإلى الأقل من هذين التقييمني. مت الو�سول الى �سايف القيمة 
املمكن حتقيقها للعقارات املحتفظ بها للمتاجرة بالرجوع اإلى اأ�ساليب تقييم معرتف بها تعتمد على بيانات ال�سوق مبا يف ذلك قيمة املبيعات الأخرية 

لعقارات لها خ�سائ�س مماثلة، واإيرادات التاأجري ال�سنوية ومعدل الر�سملة. 

71,653,133
16,977,740
12,309,657

)31,627,409(
)296,282(

19,419

69,036,258

98,751,223
11,347,712

    -
)42,375,649)

1,411,010
2,518,837

71,653,133

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2016

2015

8,863,578
35,084,090
1,212,201

45,159,869

9,202,901
22,170,278
1,264,816

32,637,995

    -
23,201,640

674,749

23,876,389

    -
38,345,875

669,263

39,015,138

8,863,578
58,285,730
1,886,950

69,036,258

9,202,901
60,516,153
1,934,079

71,653,133

اأرا�سي 
عقارات قيد التطوير

عقارات مطورة

اأرا�سي 
عقارات قيد التطوير

عقارات مطورة

غريمباعة
دينار كويتي

غريمباعة
دينار كويتي

مباعة
دينار كويتي

مباعة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

الر�سيد يف بداية ال�سنة
اإ�سافات

الناجت من دمج الأعمال )اإي�ساح 6(
ا�ستبعادات

)خم�س�س( ا�سرتداد خ�سارة انخفا�س القيمة خالل ال�سنة 
تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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 14. مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى 

 15. نقد واأر�سدة لدى البنوك

فيما يلي احلركة يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل ال�سنة:

متثل الأر�سدة املحتجزة لدى البنوك ح�سابات �سمان حمتجزة ل�ستالم وتقدمي الدفعات لأن�سطة اإن�ساء حمددة، ولن تكون متاحة لال�ستخدام خالل 
90 يوما.

مدينون جتاريون
دفعات مقدمًه

مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 24(
مدينون اآخرون

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
نقد يف حمافظ

اأر�سدة حمتجزة لدى البنوك

احلركة يف خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها:
الر�سيد يف بداية ال�سنة

املحمل خالل ال�سنة
العك�س خالل ال�سنة

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

13,155,345
4,119,062

16,356
1,490,488

18,781,251
)1,342,833(

17,438,418

9,796,605
388,847

10,185,452
)4,161,562(

6,023,890

1,800,670
154,490

)612,327(

1,342,833

4,926,471
4,193,573
1,539,780
1,164,030

11,823,854
)1,800,670)

10,023,184

11,964,716
8,482

11,973,198
)10,042,215)

1,930,983

972,494
828,176
──-

1,800,670

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي
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 16. راأ�س املال وعالوة اإ�سدار اأ�سهم واجلمعية العمومية ال�سنوية وتوزيعات الأرباح النقدية 
اأ- راأ�ض املال:

68,827,896 688،278،956 �سهم بقيمة 0.100 دينار كويتي لل�سهم 

2016
دينار كويتي

امل�رشح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل
2015

دينار كويتي

ب- عالوة اإ�سدار الأ�سهم:
متثل عالوة اإ�سدار الأ�سهم النقد امل�ستلم بالزيادة عن القيمة ال�سمية لالأ�سهم امل�سدرة، وهو غري متاح للتوزيع.

ج- توزيعات الأرباح واجلمعية العمومية ال�سنوية:
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية بن�سبة %8 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 )2015: %7( ويخ�سع هذا القرتاح ملوافقة اجلمعية 

العمومية ال�سنوية.

وافقت اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني يف اجتماعها املنعقد يف 28 مار�س 2016 على توزيع ارباح نقدية بن�سبة %7 لل�سنة املالية املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2015. 

د( مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
اقرتح جمل�س الإدارة مكافاة لأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 مببلغ 185،000 دينار كويتي  ويخ�سع هذا القرتاح 

ملوافقة اجلمعية العمومية ال�سنوية.

وافقت اجلمعية العمومية ال�سنوية يف اجتماعها املنعقد يف 8 مار�س 2016، على اقرتاح دفع مكافاة اأع�ساء جمل�س الإدارة مببلغ 160،000 دينار 
كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015. 

 17. الحتياطيات

اأ- احتياطي قانوين
وفقًا لقانون ال�سركات وعقد تاأ�سي�س ال�سركة الأم، مت حتويل ن�سبة %10 من ربح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم )قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت 
للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة والزكاة( اإلى ح�ساب الحتياطي القانوين. يجوز لل�سركة الأم وقف التحويل 

ال�سنوي اإلى الحتياطي القانوين عندما ي�سل ر�سيد الحتياطي اإلى %50 من راأ�س املال املدفوع. 

اإن توزيع الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح بن�سبة %5 من راأ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا 
احلد.

ب- احتياطي اختياري
وفقًا ملتطلبات عقد تاأ�سي�س ال�سركة الأم، مت حتويل %10 من ربح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم )قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�سريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة والزكاة( اإلى ح�ساب الحتياطي الختياري. ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري. 

مت ت�سجيل مبلغ يعادل تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة كمبلغ غري قابل للتوزيع من الحتياطي الختياري خالل فرتة الحتفاظ باأ�سهم اخلزينة.

68,827,896
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 18. اأ�سهم خزينة

عدد الأ�سهم 
ن�سبة الأ�سهم امل�سدرة )%(

القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

عدد الأ�سهم 
التكلفة )دينار كويتي(

القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

 19. دائنو تورق واإجارة 

67,185,771
9.76

7,256,063

24,185,000
7,671,327
2,611,980

68,690,479
9.98

7,006,429

34,185,000
11,493,899

3,486,870

2016

2016

2015

2015

قامت اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة برهن اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة الأم، واملدرجة يف اأ�سهم اخلزينة اأعاله مقابل دائني تورق مببلغ 2,466,870 
دينار كويتي )2015: 1,914,408 دينار كويتي( )اإي�ساح 19( كما هو مبني بالتف�سيل اأدناه:

اإن احتياطيات )عالوة اإ�سدار الأ�سهم وجزء من الحتياطي الختياري( ال�سركة الأم مبا يعادل تكلفة اأ�سهم اخلزينة مت ت�سجيلها كاأر�سدة غري قابلة 
للتوزيع.

2016
KD

2016
KD

2015
KD

2015
KD

58,088,667
18,753,945

76,842,612

60,771,791
19,594,655

80,366,446

66,731,206
)8,642,539(
58,088,667

48,896,174
9,192,493

58,088,667

22,250,721
)3,496,776(
18,753,945

17,626,797
1,127,148

18,753,945

دائنو تورق
دائنو اإجارة

اأ( دائنو التورق:
جممل املبلغ

ناق�سا: ارباح موؤجلة م�ستحقة

غري متداولة
متداولة

ب( دائنو الجارة :
جممل املبلغ

ناق�سا: ارباح موؤجلة م�ستحقة

غري متداولة 
متداولة

70,999,066
)10,227,275)
60,771,791

53,426,809
7,344,982

60,771,791

24,159,762
)4,565,107)
19,594,655

18,560,093
1,034,562

19,594,655

113



�شركة الـمزايا القاب�شة �ش.م.ك.ع. و �شركاتـها التابعة
31 دي�شمرب 2016

ميثل متو�سط معدل التكلفة اخلا�س بدائني التورق %4.70 )2015: %4.83(. كما يبلغ معدل التكلفة اخلا�س بدائني الجارة 3.75% 
 .)3.75% :2015(

دينار كويتي( م�سمونة مقابل   58,079,340 كويتي )2015:  دينار   60,502,340 بالدفاتر مببلغ  بقيمة مدرجة  املوجودات  بع�س  اإن 
دائني تورق )الإي�ساحات 9 و11 و12(. 

مت رهن بع�س الأ�سهم يف �سركة تابعة وتبلغ قيمتها العادلة 41,819,968 دينار كويتي )2015: 32,564,728 دينار كويتي( ك�سمان 
مقابل اأر�سدة دائني تورق ت�ستحق يف 31 دي�سمرب 2018، كما مت رهن بع�س اأ�سهم اخلزينة ك�سمان مقابل دائني تورق )اإي�ساح 18(.

مت رهن بع�س العقارات ال�ستثمارية التي تبلغ قيمتها املدرجة بالدفاتر 33,060,275 دينار كويتي )2015: 32,443,880 دينار كويتي( 
مقابل دائني اإجارة )اي�ساح 9(. 

 20. قرو�س حمددة الأجل

مت اإدراج القرو�س حمددة الأجل باليورو والدولر الأمريكي وحتمل معدل فائدة فعلي بن�سبة 5.68%.

 21. دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

 22. �سايف اإيرادات اأتعاب الإدارة والعمولت 

دائنون جتاريون
دائنو حمتجزات �سمان
تكاليف تطوير م�ستحقة
توزيعات اأرباح م�ستحقة

امل�ستحق الى اطراف ذات عالقة )اإي�ساح 24(
التزام �سريبة موؤجلة

دائنون اآخرون وم�سروفات م�ستحقة

اإيرادات اأتعاب الإدارة والعمولت
تكلفة اإيرادات اأتعاب الإدارة والعمولت

2016
دينار كويتي
12,237,065
2,136,448

59,973
246,961
761,101

1,004,131
3,430,736

19,876,415

304,639
)59,096(

245,543

2016
دينار كويتي

8,837,008
1,267,692

59,974
211,192

1,645,413
    -
3,878,957

15,900,236

477,064
)98,234)

378,830

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي
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 23. �سايف اإيرادات ا�ستثمار

ربح حمقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
اإيرادات توزيعات اأرباح

اأتعاب اإدارة حمافظ
خ�سارة انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اإي�ساح 12(

رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية الأجل 
مكافاأة نهاية اخلدمة

مدفوعات بالأ�سهم

628,888
382,613
)45,003(

)224,672(
741,826

977,461
59,830

272,682

1,309,973

324
127,075
)61,039)
)54,947)

11,413

1,181,362
71,274

268,693

1,521,329

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

 24. معامالت مع اأطراف ذات عالقة 

وهي متثل املعامالت مع الأطراف ذات عالقة، اأي ال�سركات التابعة وامل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وال�سركات التي 
ي�سيطرون عليها اأو ميار�سون عليها �سيطرة م�سرتكة اأو تاأثريًا ملمو�سًا. يتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة. 

اإن املعامالت مع الأطراف ذات عالقة املدرجة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

اأ( اإن املبالغ امل�ستحقة من/اإلى اأطراف ذات عالقة ل حتمل فائدة وت�ستحق القب�س/الدفع عند الطلب.

ب( تت�سمن املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذات عالقة مبلغ 116،461 دينار كويتي )31 دي�سمرب 2015: 1،575،937 دينار كويتي( الذي 
ميثل دفعة مقدمًا م�ستلمة لقاء بيع جزئي ل�سركة تابعة.

فيما يلي مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا الآخرين خالل ال�سنة:

16,356

761,101
    -

1,184,979

16,356

761,101
    -

1,184,979

1,539,780

1,645,413
11,933,090

    -

-

-
    -

-

بيان املركز املايل املجمع :
مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى )اي�ساح 14( 

)اإي�ساح اأ وب(
دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى )اي�ساح 21( 

)اإي�ساح اأ و ب(
دفعات مقدمة ل�سراء عقارات )اإي�ساح 12(

بيان الدخل املجمع
ربح بيع �سركة تابعة )اإي�ساح 32(

امل�صاهمون
 الرئي�صيون
دينار كويتي

�رشكة حما�صة 
و�رشكة زميلة

منحت املجموعة مدفوعات باأ�سهم جمانية اإلى كبار م�سوؤوليها التنفيذيني الذين دامت فرتة خدمتهم لأكرث من 6 اأ�سهر على مدى فرتة املنح التي 
تبلغ 3 �سنوات من تاريخ املنح.

دينار   268,693 كويتي )2015:  دينار   272,682 الم م�سروفا مببلغ  ال�سركة  �سجلت   ،2016 دي�سمرب   31 املنتهية يف  ال�سنة  خالل 
كويتي( يتعلق مبعامالت املدفوعات بالأ�سهم مع موظفيها. وقام بع�س املوظفني مبمار�سة خيارات الأ�سهم املمنوحة لهم بعدد 1,504,708 �سهم 

والتي مت اإ�سدارها من اأ�سهم اخلزينة املحتفظ بها من قبل املجموعة.
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 25. اإيرادات )م�سروفات( اأخرى 
تت�سمن الإيرادات )امل�سروفات( الأخرى مبلغ 3,870,000 دينار كويتي )2015: 90,000 دينار كويتي( يتعلق بعك�س خم�س�س انتفت 
احلاجة اإليه وعك�س خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 457,837 دينار كويتي )2015: خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 

828,176 دينار كويتي( وقيد خم�س�س دعاوى ق�سائية مببلغ 1,010,000 دينار كويتي )2015: 1,276,035 دينار كويتي(. 

 26. احل�س�س غري امل�سيطرة اجلوهرية
فيما يلي معلومات مالية عن ال�سركات تابعة ذات احل�س�س غري امل�سيطرة اجلوهرية: 

ن�سبة امللكية املحتفظ بها من قبل احل�س�س غري امل�سيطرة:

2016

9.58%
10%

9.58%
-

2015

بلد التاأ�صي�س

Kuwait
Turkey

الن�صبة

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

10,976,071
)9,201,797( 

1,774,274

169,975

16,258,006
78,077,506
5,627,238

17,585,738
71,122,536

6,813,539

4,438,415
)1,485,771(
)2,597,677(

354,967

20,542,803
)18,089,425(

2,453,378

245,431

30,084,004
101,483,574

21,739,917
26,109,310
83,718,351

8,073,120

)4,271,429(
)1,485,771(

6,062,287

305,087

8,785,553
)6,787,749)

1,997,804

191,390

50,931,607
48,340,518
11,161,415
19,640,883
68,469,827

6,559,409

2,708,449
)1,321,388)
)1,885,127)

)498,066)

9,566,732
)8,812,173(

754,559

75,456

13,825,998
23,406,068
16,112,679
8,523,572
12,595,815

1,259,582

)8,709,844(
    -

8,659,964

)49,880(

ملخ�ض بيان الدخل:
الإيرادات

امل�سروفات

ربح ال�سنة

اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة

موجودات متداولة 
موجودات غري متداولة

مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
اإجمايل حقوق امللكية 

اخلا�س بـ:
احل�س�س غري امل�سيطرة

ت�سغيلية
ا�ستثمارية

متويلية

�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد والأر�سدة لدى البنوك 

ملخ�ض بيان املركز املايل كما يف 31  دي�سمرب:

ملخ�ض بيان التدفقات النقدية لل�سنة للمنتهية يف 31 دي�سمرب:

�رشكة دبي الأولى للتطوير 
العقاري �س.م.ك.ع.

دينار كويتي
Ritim رشكة�
دينار كويتي

�سركة دبي الأولى للتطوير العقاري �س.م.ك.ع.

Ritim Istanbul Insaat Anonim Sirketi )Ritim)

�رشكة دبي الأولى للتطوير 
العقاري �س.م.ك.ع.

دينار كويتي
Ritim رشكة�
دينار كويتي
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 27. معلومات القطاع

1-  معلومات القطاع الأ�سا�سية

لأغرا�س الإدارة، يتم تق�سيم املجموعة اإلى خم�سة قطاعات جغرافية رئي�سية وهي دولة الكويت والإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
وتركيا ودول اأخرى، حيث متار�س املجموعة ن�ساطها ب�سكل رئي�سي يف القطاع العقاري. ل توجد معامالت يتوّلد عنها اإيرادات بني قطاعات املجموعة. 

2016

2016

2015

2015

الكويت
دينار كويتي

الكويت
دينار كويتي

الإمارات العربية 
املتحدة

دينار كويتي

الإمارات العربية 
املتحدة

دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

اإيرادات القطاع
نتائج القطاع*

جمموع موجودات القطاع
جمموع مطلوبات القطاع

جمموع موجودات القطاع
جمموع مطلوبات القطاع

اإيرادات القطاع
نتائج القطاع*

اململكة العربية 
ال�صعودية

دينار كويتي

اململكة العربية 
ال�صعودية

دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

40,706,002
4,978,237

113,559,934
49,315,364

132,525,087
67,483,056

16,325,350
176,822

16,443,599
103,017

35,245,806
26,687,634

14,967,240
73,236

10,841,921
464,453

10,414,809
19,010

254,783,945
135,175,668

251,041,687
139,587,344

55,795,208
8,789,585

1,178,239
506,878

522,140
539,145

9,566,732
3,943,314

-
)23,033)

357,888
)465,462(

315,579
583,961

55,172,225
11,321,905

59,818,359
9,467,883

3,363,364
2,358,938

78,810,934
58,531,395

76,690,952
71,909,025

3,185,432
)421,775)

* مت احت�ساب نتائج القطاع بعد توزيع التكاليف العامة على القطاعات اجلغرافية ا�ستنادًا اإلى قاعدة موجودات القطاع. 

الكويت
دينار كويتي

الكويت
دينار كويتي

الإمارات 
العربية املتحدة
دينار كويتي

الإمارات 
العربية املتحدة
دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

اململكة العربية 
ال�سعودية

دينار كويتي

اململكة العربية 
ال�سعودية

دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي
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2016

2015

معلومات القطاعات الأخرى:
�سايف التغري يف القيمة العادلة 

لعقارات ا�ستثمارية
�سايف الربح الناجت من دمج 

الأعمال
ح�سة النتائج من �سركة 

املحا�سة وال�سركة الزميلة
�سايف الربح من بيع �سركة 

تابعة
)خم�س�س( ا�سرتداد خ�سارة 

انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ 
بها للمتاجرة

307,933

-
    
-
    

  -

  
)296,282(

)490,830(

    -

-
    

    -

    -

   -

2,425,221

1,052,805

1,184,979

    -

)723,390(

    -  

    -  

    -  

    -  

)965,641(

2,425,221

1,055,072

1,184,979

)296,282(

)59,354(

 -
   

2,267

  -

  
    -

393,850

    -

151,158

    -

    -

)11,035)

    -

-

    -

    1,411,010

91,530

    -

-

    -

    -

-

    -

)23,033)

    -

    -

343,041

    -

-

    -

    -

817,386

   -

128,125

   -

1,411,010

الكويت
دينار كويتي

الكويت
دينار كويتي

الإمارات العربية 
املتحدة

دينار كويتي

الإمارات 
العربية املتحدة
دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

تركيا
دينار كويتي

اململكة العربية 
ال�صعودية

دينار كويتي

اململكة العربية 
ال�سعودية

دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

معلومات القطاعات الأخرى:
�سايف التغري يف القيمة العادلة 

لعقارات ا�ستثمارية
�سايف الربح الناجت من دمج 

الأعمال
ح�سة النتائج من �سركة 

املحا�سة وال�سركة الزميلة
�سايف الربح من بيع �سركة 

تابعة
)خم�س�س( ا�سرتداد خ�سارة 

انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ 
بها للمتاجرة
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2- معلومات القطاع الثانوية:

�صكني
دينار كويتي

�سكني
دينار كويتي

جتاري
دينار كويتي

جتاري
دينار كويتي

اإجمايل اإيرادات القطاع 
اإجمايل موجودات القطاع

اإجمايل اإيرادات القطاع 
اإجمايل موجودات القطاع

اأخرى
دينار كويتي

اأخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

49,708,896
106,262,865

55,308,046
121,397,261

5,463,329
92,060,368

4,510,313
62,262,456

   -
56,460,712

   -
67,381,970

55,172,225
254,783,945

59,818,359
251,041,687

2016

2015 

 28. التزامات راأ�سمالية

مببلغ  الإن�ساء  قيد  بعقارات  تتعلق  م�ستقبلية  راأ�سمالية  بنفقات  التزمت  وبالتايل،  اأخرى،  اأطراف  مع  اإن�ساء  عقود  على  بالتوقيع  املجموعة  قامت 
13,191,774 دينار كويتي )2015: 13,234,883 دينار كويتي(.

لدى املجموعة التزامات مببلغ 5,218,925 دينار كويتي )2015: 7,250,671 دينار كويتي( تتعلق ب�سراء اأر�س من طرف اآخر.

 29. قيا�س القيمة العادلة 

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة ل تختلف ب�سكل مادي عن القيمة املدرجة بالدفاتر لهذه الأدوات.

اإن الأ�ساليب والفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات مبينة يف ق�سم القيمة العادلة من اإي�ساح 4؛ ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة. 

الأدوات املالية 
احتفظت املجموعة بالأدوات املالية املتاحة للبيع التالية املدرجة بالقيمة العادلة يف تاريخ التقارير املالية يف بيان املركز املايل املجمع:

امل�صتوى 1
دينار كويتي

امل�ستوى 1
دينار كويتي

امل�صتوى 3
دينار كويتي

امل�ستوى 3
دينار كويتي

 املجموع
دينار كويتي

 املجموع
دينار كويتي

موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية متاحة للبيع

60,013

2,022,930

7,203,068

7,146,012

7,263,081

9,168,942

2016

2015

مت ادراج بع�س ال�ستثمارات غري امل�سعرة وتبلغ قيمتها املدرجة بالدفاتر 1,863,879 دينار كويتي )31 دي�سمرب 2015: 1,952,600 
دينار كويتي( بالتكلفة ناق�سا خ�سائر انخفا�س القيمة. 
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يو�سح اجلدول التايل مطابقة القيمة الفتتاحية واخلتامية للموجودات املالية �سمن امل�ستوى 3 واملدرجة بالقيمة العادلة:

و�سف املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة لتقييم املوجودات املالية:
باأ�ساليب  اإن املعلومات املتعلقة  اأمني ال�سندوق.  اإلى �سايف قيمة املوجودات لل�سندوق املقدمة من قبل  مت تقييم ال�سناديق واملحافظ املدارة ا�ستنادًا 
التقييم واملدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة للتقييم حل�ساب ح�سا�سية قيا�س القيمة العادلة للتغريات يف املدخالت غري امللحوظة غري متوفرة.

املوجودات غري املالية
مت ت�سنيف العقارات ال�ستثمارية �سمن امل�ستويني 2 و3 للجدول الهرمي لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:

 يف 1 يناير
2016

دينار كويتي

 يف 1 يناير
2015

دينار كويتي

 اإعادة الت�صنيف
 من امل�صتوى1 اإلى

امل�صتوى 3

 اخل�صارة امل�صجلة
 يف بيان الدخل

املجمع
دينار كويتي

 اخل�سارة
 امل�سجلة يف بيان
الدخل املجمع
دينار كويتي

 الربح 
 امل�صجل يف
 الإيرادات

ال�صاملة الأخرى
دينار كويتي

 اخل�سارة
 امل�سجلة يف
 الإيرادات

ال�ساملة الأخرى
دينار كويتي

 �صايف امل�صرتيات
 واملبيعات

والت�صويات
دينار كويتي

 �سايف
 امل�سرتيات
 واملبيعات

والت�سويات
دينار كويتي

 يف 31 دي�صمرب
2016

دينار كويتي

 يف 31 دي�سمرب
2015

دينار كويتي

موجودات مالية متاحة للبيع:
�سناديق وحمافظ مدارة

موجودات مالية متاحة للبيع:
�سناديق وحمافظ مدارة

7,146,012

7,413,632

1,961,956)148,672(

)16,708)

92,046

)250,912)

)1,848,274(

-

7,203,068

7,146,012

امل�صتوى 2
دينار كويتي

امل�ستوى 2
دينار كويتي

امل�صتوى 3
دينار كويتي

امل�ستوى 3
دينار كويتي

 املجموع
دينار كويتي

 املجموع
دينار كويتي

عقارات ا�ستثمارية 

عقارات ا�ستثمارية 

20,973,946

50,553,670

108,313,029

64,452,915

129,286,975

115,006,585

2016

2015
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 يف 1 يناير
2016

دينار كويتي

 اإعادة الت�صنيف
 من امل�صتوى2 اإلى

امل�صتوى 3

 اخل�صارة امل�صجلة
 يف بيان الدخل

املجمع
دينار كويتي

 الربح 
 امل�صجل يف
 الإيرادات

ال�صاملة الأخرى
دينار كويتي

 �صايف امل�صرتيات
 واملبيعات

والت�صويات
دينار كويتي

 يف 31 دي�صمرب
2016

دينار كويتي

يو�سح اجلدول التايل مطابقة املبلغ الفتتاحي واخلتامي للموجودات غري املالية املدرجة بالقيمة العادلة وامل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 من اجلدول الهرمي: 

مت حتديد القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية با�ستخدام كل من طريقة مقارنة املبيعات ور�سملة الإيرادات. ومت اإجراء التقييم العادل من قبل املقيمني 
با�ستخدام اأ�سعار املعامالت للعقار والعقارات املماثلة يف حالة طريقة مقارنة املبيعات ومدخالت التقييم اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة لغر�س 

التقييم هي �سعر ال�سوق للقدم املربع ويختلف من عقار لآخر. اإن التغري املعقول يف هذه املدخالت قد ينتج عنه تغري يف القيمة العادلة مببلغ مكافئ.

اإن طريقة ر�سملة اليرادات الإيجارية تفرت�س ر�سملة ايرادات التاأجري ال�سنوية. وتتمثل مدخالت التقييم اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة يف معدل 
الر�سملة الذي يرتاوح بني %5.8 و%9.5 )2015: %5.8 و%7(. وتوؤدي زيادة املدخالت بن�سبة %5 الى انخفا�س مكافئ يف القيمة العادلة.

 
يتم تقييم بع�س العقارات ال�ستثمارية التي متتلكها املجموعة على اأ�سا�س نظام البناء والت�سغيل التحويل )BOT( با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية 

املخ�سومة. 

 يف 1 يناير
2015

دينار كويتي

 الربح امل�سجل
 يف بيان الدخل

املجمع
دينار كويتي

 الربح امل�سجل
 يف الإيرادات

ال�ساملة الأخرى
دينار كويتي

 �سايف
 امل�سرتيات
 واملبيعات

والت�سويات
دينار كويتي

 يف 31 دي�سمرب
2015

دينار كويتي

عقارات ا�ستثمارية 

عقارات ا�ستثمارية 

64,452,915

50,498,006

31,463,371)603,427(

423,536

472,064

1,872,348

12,528,106

11,659,025

108,313,029

64,452,915
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 30. اإدارة املخاطر
 

مقدمة
اأن�سطة املجموعة لكن هذه املخاطر ُتدار عن طريق عملية التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفقًا حلدود املخاطر  متثل املخاطر جزءًا رئي�سيًا يف 

وال�سوابط الأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة املخاطر ذات اأهمية كبرية ل�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح. 

هيكل اإدارة املخاطر
اإن جمل�س اإدارة ال�سركة الأم هو امل�سوؤول الرئي�سي عن املنهج العام لإدارة املخاطر واملوافقة على ا�سرتاتيجيات ومبادئ اإدارة املخاطر.

فيما يلي املخاطر الرئي�سية التي تتعر�س لها املجموعة �سمن �سياق مزاولة اأعمالها واأن�سطة عملياتها والو�سائل والهياكل التنظيمية التي تطبقها لإدارة 
هذه املخاطر بطريقة ا�سرتاتيجية وحتقيق اأف�سل قيمة للم�ساهمني. 

الرتكزات ال�سديدة للمخاطر
اأو عندما يكون لهم �سمات  اأن�سطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية،  اأو يف  اأن�سطة مت�سابهة،  تن�ساأ الرتكزات عندما ي�سرتك عدد من الأطراف املقابلة يف 
اقت�سادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء باللتزامات التعاقدية تتاأثر ب�سكل مماثل نتيجة التغريات يف الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو 

غريها. ت�سري الرتكزات اإلى احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة نحو التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال بذاته اأو على منطقة جغرافية معينة.

لتجنب الرتكزات ال�سديدة للمخاطر، تت�سمن �سيا�سات واإجراءات املجموعة توجيهات حمددة للرتكيز على احلدود املو�سوعة للدول والأطراف املقابلة 
والحتفاظ مبحفظة متنوعة. يتم مراقبة واإدارة تركزات خماطر الئتمان املحددة على هذا الأ�سا�س. 

30.1. خماطر الئتمان
اإن خماطر الئتمان هي خماطر عدم قدرة اأحد اأطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزامه م�سببًا خ�سارة مالية للطرف الآخر. تدير املجموعة خماطر 
الئتمان عن طريق و�سع حدود لالأطراف املقابلة من الأفراد كما تراقب املجموعة خماطر الئتمان وتقوم بتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة 

ب�سورة م�ستمرة بحيث ي�سبح تعر�س املجموعة ملخاطر الديون املعدومة غري جوهري. 

بالن�سبة  م�ستمرة.  ب�سورة  املدينني  اأر�سدة  مراقبة  يتم  كما  فقط.  الئتمانية  اجلدارة  وذوي  املعروفني  عالقة  ذات  الأطراف  مع  املجموعة  تتعامل 
للمعامالت التي ل تتم يف دولة وحدة الت�سغيل ذات ال�سلة، ل تقدم املجموعة �سروط ائتمانية دون موافقة اإدارة املجموعة.

تقوم  الأجل،  والودائع ق�سرية  البنوك  الأر�سدة لدى  تتكون من  والتي  للمجموعة  الأخرى  املالية  املوجودات  الناجتة عن  الئتمان  يتعلق مبخاطر  فيما 
املجموعة باإدارة املخاطر من خالل التعامل فقط مع البنوك ح�سنة ال�سمعة. اإن تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان ين�ساأ عن عجز الطرف املقابل وبحيث 

ل يتجاوز احلد الأق�سى للمخاطر القيمة املدرجة بالدفاتر لهذه الأدوات.

نتيجة لطبيعة الأعمال التي تقوم بها املجموعة، ل حتتفظ املجموعة ب�سمانات مقابل الأر�سدة املدينة. 
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30.1.1. جممل احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان
يو�سح اجلدول التايل جممل احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان عرب املوجودات املالية للمجموعة.

مت توزيع املوجودات املالية للمجموعة التي تخ�سع ملخاطر الئتمان على املناطق اجلغرافية التالية:

تتعلق املخاطر التي تتعر�س لها املجموعة بقطاعات العقارات والإن�ساءات. 

ل يوجد تركز ملخاطر الئتمان فيما يتعلق مبديني العقارات حيث اإن املجموعة لديها عدد كبري من امل�ستاأجرين. 

اجلدارة الئتمانية للموجودات املالية غري املتاأخرة اأو منخف�سة القيمة  .30.1.2

ل ت�ستخدم املجموعة نظام الت�سنيف الئتماين الداخلي ول الت�سنيفات الئتمانية اخلارجية. تدير املجموعة اجلدارة الئتمانية عن طريق �سمان منح 
الئتمان اإلى الأطراف املعروفني باجلدارة الئتمانية فقط. 

املوجودات املالية املتاأخرة ومنخف�سة القيمة  .30.1.3
لي�س لدى املجموعة اأي موجودات مالية متاأخرة ولكن غري منخف�سة القيمة كما يف 31 دي�سمرب 2016 و 2015. 

30.2.  خماطر ال�سيولة
اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها. للحد  من هذه املخاطر، و�سعت الإدارة 

ترتيبات لتنويع م�سادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�سيولة يف العتبار ومراقبة ال�سيولة ب�سورة يومية. 

اإن هدف املجموعة هو احلفاظ على التوازن بني ا�ستمرار التمويل واملرونة من خالل ا�ستخدام الودائع البنكية والت�سهيالت. 

يلخ�س اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية على املجموعة ا�ستنادًا اإلى التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة. تعك�س قائمة ا�ستحقاق 
املطلوبات املالية التدفقات النقدية املتوقعة التي تت�سمن مدفوعات تكاليف التمويل امل�ستقبلية على مدى عمر هذه املطلوبات املالية.  

الكويت
الإمارات العربية املتحدة

تركيا
اأخرى

4,739,049
11,646,745

9,101,695
1,336,057

26,823,546

7,511,877
13,025,378

-

20,544,900

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

خالل �صنة واحدة
دينار كويتي

�صنة اإلى �صنتني
دينار كويتي

قرو�س حمددة الأجل
دائنو تورق واإجارة

دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
اإجمايل املطلوبات غري املخ�سومة

التزامات راأ�سمالية

اأكرث من �صنتني
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

2,912,234
13,641,941
13,585,304
30,139,479

3,682,140

1,870,280
15,912,055
3,217,127

20,999,462

4,602,675

6,779,524
59,427,931

   3,073,984
69,281,439

10,125,884

11,562,038
88,981,927
19,876,415

120,420,380

18,410,699

31 دي�صمرب 2016

123



�شركة الـمزايا القاب�شة �ش.م.ك.ع. و �شركاتـها التابعة
31 دي�شمرب 2016

30.3. خماطر ال�سوق
اإن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة اأ�سل نتيجة للتغريات يف متغريات ال�سوق مثل اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم 

�سواء نتجت هذه التغريات عن عوامل تتعلق با�ستثمار فردي اأو اجلهة امل�سدرة له اأو عوامل توؤثر على جميع ال�ستثمارات املتداولة  يف ال�سوق.

للتوزيع اجلغرايف  اأ�سا�س توزيع املوجودات ب�سورة حمددة م�سبقًا على فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات بالن�سبة  تدار خماطر ال�سوق على 
والرتكز يف قطاعات الأعمال والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�سرية الأجل يف القيمة العادلة.

30.3.1. خماطر اأ�سعار الفائدة/ معدلت الربح
تنتج خماطر اأ�سعار الفائدة / معدلت الربح من احتمالية اأن توؤثر التغريات يف اأ�سعار الفائدة /معدلت  الربح على الأرباح امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة 
لالأدوات املالية. تدار خماطر اأ�سعار الفائدة من قبل اإدارة ال�سئون املالية بال�سركة الأم. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار الفائدة / معدلت الربح على 
موجوداتها ومطلوباتها ذات الفائدة )الودائع البنكية والت�سهيالت( نتيجة لتباينات اإعادة حتديد اأ�سعار الفائدة للموجودات واملطلوبات. تهدف �سيا�سة 
املجموعة اإلى اإدارة تكلفة الفائدة / الربح با�ستخدام جمموعة من الديون ذات املعدلت الثابتة واملتغرية. كما تقوم �سيا�سة املجموعة على الحتفاظ 

بجزء كبري من قرو�سها مبعدلت فائدة متغرية. 

اإن ح�سا�سية بيان الدخل املجمع هي تاأثري التغريات املقدرة يف اأ�سعار الفائدة / معدلت الربح على اأرباح املجموعة قبل مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة 
وال�سرائب ا�ستنادًا اإلى املوجودات املالية واملطلوبات املالية ذات معدلت الفائدة املتغرية املحتفظ بها يف 31 دي�سمرب 2016. ل يوجد اأي تاأثري على 

حقوق امللكية.

اأ�سا�سية، مع  50 نقطة  الربح بعدد  الفائدة / معدلت  اأ�سعار  للتغري املحتمل ب�سورة معقولة يف  الدخل املجمع  بيان  التايل ح�سا�سية  يو�سح اجلدول 
الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة. 

433,181401,832دينار كويتي 

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

زيادة بعدد 50 نقطة اأ�سا�سية
التاأثري على ربح ال�سنة

دائنو تورق واإجارة
دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

اإجمايل املطلوبات غري املخ�سومة

التزامات راأ�سمالية

11,172,259
11,467,525

22,639,784

2,646,977

12,346,328
3,035,569

15,381,897

3,308,721

70,738,144
1,397,142

72,135,286

14,529,856

94,256,731
15,900,236

110,156,967

20,485,554

31 دي�سمرب 2016
خالل �سنة واحدة

دينار كويتي
�سنة اإلى �سنتني
دينار كويتي

اأكرث من �سنتني
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي
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30.3.2. خماطر اأ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم من التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم. تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع ال�ستثمارات من حيث 

التوزيع اجلغرايف وتركز الأعمال. اإن كافة ال�ستثمارات امل�سعرة لدى املجموعة امل�سعرة مدرجة يف اأ�سواق اأوراق مالية اإقليمية. 

فيما يلي التاأثري على الإيرادات ال�ساملة الأخرى نتيجة التغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها كمتاحة للبيع يف 31 دي�سمرب 2016 
ب�سبب الزيادة بن�سبة %5 يف موؤ�سرات ال�سوق التالية، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:

30.3.3. خماطر العمالت الأجنبية
اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية للبنود النقدية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. تتكبد املجموعة خماطر العمالت 
الأجنبية على املعامالت املدرجة بعملة اأخرى بخالف الدينار الكويتي. تتاأكد املجموعة من املحافظة على �سايف التعر�س للمخاطر عند م�ستوى مقبول 

عن طريق التعامل بالعمالت التي ل تتعر�س لتقلبات كبرية مقابل الدينار الكويتي.

%5، فاإن ذلك �سوف يوؤثر على بيان الدخل  اأو انخف�ست قيمة الدينار الكويتي مقابل العمالت الأجنبية، على افرتا�س التغري بن�سبة  يف حال زادت 
املجمع كما يلي:

-
3,901

1,962
5,298

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

التاأثري على الإيرادات ال�ساملة الأخرى موؤ�رشات ال�سوق

)101,293(  218,684

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

التاأثري على ربح  ال�سنة

درهم اإماراتي )+ 5%(

�سوق الكويت لالأوراق املالية )+/5-%(
اأخرى
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31. اإدارة املوارد املالية 
اإن هدف املجموعة الرئي�سي من اإدارة املوارد املالية هو �سمان املحافظة على معدلت املوارد املالية اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق اأعلى 

قيمة للم�ساهم واللتزام بال�سروط الكمية املتعلقة بالت�سهيالت البنكية.   

تقوم املجموعة باإدارة وتعديل هيكل املوارد املالية يف �سوء التغريات يف الظروف القت�سادية. للمحافظة على هيكل املوارد املالية اأو تعديله، قد تقوم 
املجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات الأرباح اإلى امل�ساهمني اأو رد راأ�س املال اإلى امل�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة واحل�سول على ت�سهيالت بنكية اأو 
ت�سويتها. مل يتم اإجراء اأي تغيريات يف الأهداف اأو ال�سيا�سات اأو الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2016 و31 دي�سمرب 2015.  

تراقب املجموعة املوارد املالية طبقًا ملعدل القرتا�س، وفقًا لتفاقية الدين للت�سهيالت البنكية وهو �سايف الدين مق�سوما على اإجمايل حقوق امللكية زائدًا 
�سايف الدين. اإن �سيا�سة املجموعة هي املحافظة على ن�سبة معدل القرتا�س اأقل من %60. ُتدرج املجموعة �سمن �سايف الدين كال من دائني الجارة 
ودائني التورق والقرو�س حمددة الأجل ناق�سا النقد والر�سدة لدى البنوك. تتعامل املجموعة مع حقوق امللكية كما هي مو�سحة يف بيان املركز املايل املجمع. 

ديون
ناق�سًا: النقد والر�سدة لدى البنوك 

�سايف الدين
حقوق امللكية 

حقوق امللكية و�سايف الدين 
معدل القرتا�س 

86,636,199
)6,023,890(
80,612,309

119,608,277
200,220,586

40.26%

 80,366,446
)1,930,983)
 78,435,463
111,454,343
189,889,806

41.31%

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

املوجودات
دفعات مقدما ل�سراء عقارات

مدينون اآخرون
نقد واأر�سدة لدى البنوك

اإجمايل املوجودات املحولة

املطلوبات
دائنون اآخرون

مبلغ م�ستحق اإلى اأطراف ذات عالقة
اإجمايل املطلوبات املحولة

�سايف املوجودات املحولة
املقابل امل�ستلم

احتياطي حتويل عمالت اأجنبية
ربح بيع �سركة تابعة

ناق�سا: تعديل ملعاملة ت�ساعدية/تنازلية

�سايف الربح من بيع �سركة تابعة

12,119,942
501

1,102

12,121,545

)312(
)445,671(
)445,983(

11,675,562
16,364,294
)3,094,556(

1,594,176
)409,197( 

1,184,979

2016
دينار كويتي

32. بيع �سركة تابعة

 Gulf Turkey Gayimenkul بتاريخ 11 فرباير 2016، قامت اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة ببيع ح�سة ملكيتها بن�سبة 100 يف �سركة
Yatirimlarianonim Sirketi )“GTGYS  لقاء مقابل اإجمايل مببلغ 16,364,294 دينار كويتي اإلى �سركة Ritim. واأدى بيع �سركة 

GTGYS اإلى ربح مببلغ 1,184,979 دينار كويتي بال�سايف بعد ال�ستبعاد التنازيل املحقق يف بيان الدخل املجمع.

فيما يلي عر�س موجز لتفا�سيل املقابل املدفوع والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املباعة واملكافئة لقيمتها املدرجة بالدفاتر:

)“
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