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جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة الخليج القابضة ش.م.ك( .قابضة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 201٦م
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 201٦م
.1

االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

.2

اإلستماع إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

.3

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة والفتوى الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

.4

الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة  69,565,988دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2016عن طريق:
.1

.2
		

كامل االحتياطي القانوني بمبلغ  4,276,541دينار كويتي.
كامل االحتياطي االختياري بمبلغ  4,276,541دينار كويتي ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ  61,012,906دينار
كويتي.

.5

مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

.6

االستماع إلى آخر تطورات ومستجدات مشاريع الشركة.

.7

إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2016م.

.8

تعيين  /إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م وتفويض مجلس 		
اإلدارة تحديد أتعابهم.

.9

تعيين  /إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م وتفويض مجلس
اإلدارة تحديد أتعابهم ،وهم التالية أسمائهم:
 .1الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار.
 .2الشيخ الدكتور علي الراشد.
 .3الشيخ الدكتور محمد عبدالسالم.

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس اإلدارة

4

اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

5

اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

يسرنا أن نقدم البيانات المالية المجمعة لشركة الخليج القابضة ش.م.ك( .قابضة) (”الشركة”) وشركاتها التابعة (المشار إليهم
ً
معا ”بالمجموعة”) كما في السنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
أهم المؤشرات المالية

1
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

الخسارة للسنة

٢٠١٦

201٥

دينار كويتي

دينار كويتي

)(436,072

)(2,613,757

مجموع الموجودات

١٣٩،٤١٧،٣٣٦

١٣٤،٩٧٧،٦٧

مجموع الحقوق

22,209,990

٢٢,444,773

توزيعات مقترحة
لم يوصى مجلس اإلدارة بأية توزيعات مقترحة لسنة .2016
إعادة العرض
ً
وفقا لقانون الشركات التجارية الكويتي لسنة  ،1960وتعديالته والقوانين األخرى ذات
تم إجراء أنشطة الشركة خالل السنة
الصلة.
لم توجد أية أحداث أخرى منذ  31ديسمبر  ،2016التي من الممكن أن تبطل البيانات المالية المجمعة.
نيابة عن مجلس اإلدارة من قبل:
ً
تم توقيعها

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس اإلدارة
 27أغسطس 2017
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة الخليج القابضة ش.م.ك( .قابضة)

2
اإلستماع إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
عدم إبداء الرأي
لقد تم تعيينا لتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة الخليج القابضة ش.م.ك( .قابضة) (”الشركة”) وشركاتها التابعة
ً
معا ”بالمجموعة”) ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2016وبيانات الدخل والدخل
(المشار إليهم
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات
المالية المجمعة ،المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المحاسبية.
ً
نظرا ألهمية األمور المبينة
إننا لم نعبر عن رأي حول البيانات المالية المجمعة المرفقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
ً
ً
لراينا حول هذه
أساسا
ضمن بند أسس عدم إبداء الرأي ،فأننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير
البيانات المالية المجمعة.
أسس عدم إبداء الرأي
تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ وقدره  436,072دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وكما في ذلك
(ٰ)1
التاريخ ،لقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة بشكل جوهري موجوداتها المتداولة بنحو  38,397,739دينار كويتي .إن
المبلغ الذي تم تجاوزه هو بعد إعادة تصنيف مبلغ مشاركة الصكوك من مطلوبات متداولة إلى مطلوبات غير متداولة كما هو
مذكور في البند (د) أدناه.
كما هو موضح في اإليضاحين  2و ،27في القضية القانونية المتضمنة على المجموعة ،أصدرت غرفة البحرين لتسوية
()2
ً
حكما بتاريخ  19يناير  ،2012تتطلب فيها من المجموعة وشركتها التابعة شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري وشركة
المنازعات
ضاحية العرين العقارية ذ.م.م .وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .لتسوية مبلغ وقدره  29,609,467دينار كويتي مع ربح قدره
ً
معا ”بمبلغ التسوية”) ،لشركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة .لم يتم تحديد الحصص المعنية
( %13المشار إليهما
لهذه الشركات في مبلغ التسوية في الحكم الصادر .كما يتطلب الحكم الصادر إرجاع صك ملكية العقار ،الذي هو موضوع القضية
القانونية ،إلى شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري واألطراف األخرى .أدى ذلك إلى زيادة حصة ملكية شركة العرين داون
تاون للتطوير العقاري في شركة ضاحية العرين العقارية ذ.م.م .إلى  ،%81.5األمر الذي إستدعى إلى تجميع النتائج المالية لشركة
ضاحية العرين العقارية ذ.م.م .في شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 10المتعلق بالبيانات المالية المجمعة .لم تلتزم المجموعة بهذا المطلب .ومع ذلك ،بتاريخ  8يوليو  2015وافق مساهمي شركة
بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة على اقتراح التسوية التي تمت مبادرتها من قبل المجموعة وشركة العرين داون
تاون للتطوير العقاري وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .فيما يتعلق بالحكم الصادر من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات
لصالح شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة .يحدد اقتراح التسوية بأن يتم تحويل قطع األرض المملوكة من قبل
شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري والشركات األخرى إلى شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة وسوف تمثل
ً
اعتبارا من تاريخ إعتماد البيانات المالية المجمعة ،فإن المجموعة وشركة العرين
كحصص الشركات المعنية في مبلغ التسوية.
داون تاون للتطوير العقاري وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .بصدد وضع الصيغة النهائية لشروط خطة العمل المعتمدة من
ً
قدما في تنفيذ اقتراح التسوية.
أجل المضى
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تعمل المجموعة في أنشطة التطوير العقاري ،وبالتالي فإن األزمة المالية والركود اإلقتصادي الناتج عنه أثر بشدة على
()3
معظم أنشطة التطوير العقاري للمجموعة مما أدى إلى إنهاء أو إعادة التفاوض بشأن العقود .قام عدد من المقاولين برفع
دعاوى ضد المجموعة مطالبين بإنهاء عقودهم .باإلضافة إلى ذلك ،رفع العديد من المشتريين واألطراف األخرى دعاوي قضائية
بناء على أفضل تقديراتهم ،في ظل عدم وجود
ضد المجموعة ألسباب مختلفة .في حين قدر مجلس اإلدارة إلتزامات المطالبات ً
أدله تدقيق كافية ومالئمة ،فإننا غير قادرين على التأكد من صحة اكتمال هذه المطالبات مقابل تلك المثبتة في البيانات المالية
المجمعة للمجموعة .ونتيجة لذلك ،لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء إيه تعديالت علي البيانات المالية المجمعة
فيما يتعلق بااللتزامات أو االلتزامات المحتملة المسجلة أو المفصح عنها في البيانات المالية المجمعة.
كما هو مفصح عنه في اإليضاحين  16و ،30أصبحت إتفاقية إعادة هيكلة الصكوك سارية المفعول بعد نهاية السنة
()4
في  22مارس  2017عند االنتهاء من شروط اإلتفاقية السابقة وبعض الوثائق المتعلقة بإعادة الهيكلة .على الرغم من ذلك،
قامت المجموعة كما في  31ديسمبر  ،2016وفقا لشروط إتفاقية إعادة الهيكلة الموقعة بتاريخ  13ديسمبر  ،2016برسملة
مبلغ وقدره  5,128,169دينار كويتي إلى مبلغه األصلي والذي يعد الربح المستحق بموجب إتفاقية الصكوك األصلية السارية
ً
اعتبارا من  1مايو  2008حتى  13مايو  2013وإعادة تصنيف صكوك المشاركة البالغة  62,116,880دينار كويتي إلى مطلوبات غير
متداولة ومع مبلغ وقدره  1,530,650دينار كويتي من صكوك المشاركة الذي تم تصنيفه كمطلوبات متداولة والذي تم تسويته
ً
الحقا في نهاية السنة بتاريخ  5أبريل  .2017وعالوه على ذلك ،قامت المجموعة بإثبات مبلغ وقدره  6,567,946دينار كويتي كدخل
آخر والذي يعد فائض الربح المستحق للفترة من  14مايو  2013حتى  31ديسمبر  .2016ما هو ورد أعاله ال يتماشى مع معيار
المحاسبة الدولي رقم  10بما أن األحداث التي وقعت بعد فترة إعداد التقارير المالية واالرتباطات المالية ال تستوفي معايير
التصنيف على أنها أحداث الحقة ولذلك ينبغي إظهارها في البيانات المالية المجمعة للسنة التي ستنتهي في  31ديسمبر
سنة .2017

مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
ً
ً
وفقا
استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة للمجموعة
لمعايير التدقيق الدولية .ولكن نتيجة لألمور المبينة في بند أسس عدم إبداء الرأي لتقريرنا  ،فإننا لم نتمكن من الحصول على
ً
أساسا لرأينا حول هذه البيانات المالية المجمعة.
أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير
ً
وفقا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت .وقد
ونحن مستقلون عن المجموعة
ً
وفقا لهذه المتطلبات.
قمنا بالوفاء بمسئولياتنا األخالقية األخرى
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
نتيجة لألمور المبينة في بند أسس عدم إبداء الرأي لتقريرنا ،فإننا لم نتمكن من استنتاج أن الشركة تحتفظ بدفاتر محاسبية
منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر ،ولم نتمكن من استنتاج ما إذا كانت المعلومات
المالية الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة متفقة مع البيانات المالية المجمعة .كما إننا لم نحصل على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،ولم نتمكن من تحديد ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع
المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
عالوة على ذلك ،لم نتمكن من تحديد ما إذا وقعت مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد
ً
ً
ماديا على نشاط
تأثيرا
التأسيس وللنظام األساسي للشركة ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016على وجه قد يكون له
الشركة أو مركزها المالي.

كما هو مفصح عنه في اإليضاح  ،8ال يزال صك ملكية األرض التي تقع في المملكة المغربية قيد التحويل إلى
()5
المجموعة .ولكن في ظل عدم وجود أدله تدقيق كافية ومالئمة ،فإننا غير قادرين على التأكد من صحة صك ملكية األرض.
وعالوة على ذلك ،فإننا غير قادرين على الحصول على تأكيدات من محامي المجموعة حول الوضع القانوني لعملية التحويل
والملكية .كما لم تقم المجموعة بإجراء تقييم لألرض كما في  31ديسمبر .2016
نتيجة لألمور الجوهرية التي تم مناقشتها في الفقرات ( )1إلى ( )5المذكورة أعاله ،فإننا لم نتمكن من التوصل إلى نتيجة حول
قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ اإلستمرارية.

		

وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

مسئوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد
إن اإلدارة ومجلس اإلدارة هما المسئوالن عن إعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة
ً
ضروريا إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء
التقارير المالية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه اإلدارة ومجلس اإلدارة
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
الجوهرية،
ً

 27أغسطس 2017
دولة الكويت

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تكون اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح،
حيث أمكن ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد البيانات
المالية المجمعة ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام
بذلك.
تتحمل اإلدارة ومجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

10

اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

11

اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

3
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة والفتوى الشرعية عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
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4
الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة
 69,565,988دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2016عن طريق:

5
مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2016م.

 .1كامل االحتياطي القانوني بمبلغ  4,276,541دينار كويتي.
 .2كامل االحتياطي االختياري بمبلغ  4,276,541دينار كويتي
ليتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ  61,012,906دينار كويتي.
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البيان المجمع للمركز المالي
كما في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

البيان المجمع للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
الموجودات
استثمارات عقارية

8

عقارات قيد التطوير

9

ً
مقدما
ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة

12

مجموع الموجودات غير المتداولة

٢٠١6

٢٠١5

المطلوبات

دينار كويتي

دينار كويتي

مبالغ محتفظ بها متعلقة بأعمال قيد التنفيذ

15

ً
مقدما من العمالء
مبالغ مستلمة

18

12,877,380

123,150,622

1,420,103

86,238,996
48,311,722

صكوك المشاركة

16

-

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

19

–––––––––––
137,448,105

134,550,718

–––––––––––
143,394

–––––––––––

مجموع المطلوبات غير المتداولة

–––––––––––

340,676
61,571

ذمم دائنة

17

24,709

ً
مقدما من العمالء
مبالغ مستلمة

18

–––––––––––

–––––––––––

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

11

مجموع الموجودات المتداولة

1,969,231

426,956

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

19

–––––––––––

–––––––––––

مجموع الموجودات

139,417,336

134,977,674

ً
مقدما
ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة

12

النقد وما في حكمه

13

1,793,457

32,380

11,595,658

76,840,376

صكوك المشاركة

إستثمارات متوفرة للبيع

62,116,880

–––––––––––

16

10

3,088,158
39,680

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

–––––––––––

-

1,530,650

11,187,761

18,381,640

2,763,579
6,503,340

6,317,583
33,928
–––––––––––
6,351,511
–––––––––––
57,978,561
15,683,934
18,211,769
1,520,684
12,786,442

–––––––––––

–––––––––––

مجموع المطلوبات المتداولة

40,366,970

106,181,390

حقوق الملكية والمطلوبات

مجموع المطلوبات

117,207,346

حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

139,417,336

رأس المال

14

إحتياطي إجباري

14

إحتياطي إختياري

14

84,700,000

4,276,541

4,276,541

)(1,477,104

إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
خسائر متراكمة

)(69,565,988

مجموع حقوق الملكية

22,209,990

–––––––––––
–––––––––––

–––––––––––
–––––––––––

84,700,000
4,276,541
4,276,541
)(1,678,393
)(69,129,916
–––––––––––

ماجد الخان
عضو مجلس اإلدارة

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس اإلدارة

22,444,773
–––––––––––

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 30
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–––––––––––
112,532,901
–––––––––––
134,977,674

البيان المجمع للدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

البيان المجمع للدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
دخل الوكالة
20

مكاسب ( /خسائر) أخرى
مجموع الدخل
مصروفات عمومية وإدارية

-

17

)(1,868,186

)(2,223,691

)(530,954
––––––––––

مجموع المصروفات التشغيلية

)(3,412,906

صافي الخسارة للسنة قبل خسائر اإلنخفاض في القيمة

)(238,790

)(2,613,757

)(197,282
––––––––––

––––––––––

)(436,072

)(2,613,757

) )٠,٥١فلس

) )3,09فلس

النصيب األساسي والمخفض للسهم في الخسائر

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس اإلدارة

)(234,783

)(1,931,968

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

22

٢٥

––––––––––

––––––––––

3,174,116

)(214,617

)(829,150
––––––––––

الخسارة للسنة

201,289

681,789

فروق صرف العمالت

)(2,399,140

خسائر اإلنخفاض في القيمة

الخسارة للسنة

)(436,072

)(2,613,757

3,174,116
––––––––––

21

10

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي
)(214,634
–––––––––––

)(360,065

تكاليف التمويل
مخصص المطالبات القانونية

2016

دينار كويتي

2015

2016

2015

ماجد الخان
عضو مجلس اإلدارة

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 30
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ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 30
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البيان المجمع للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

البيان المجمع للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

رأس المال

إحتياطي إجباري

إحتياطي
إختياري

إحتياطي
تحويل العمالت خسائر متراكمة
اإلجنبية

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

84,700,000
––––––––––

4,276,541
––––––––––

4,276,541
––––––––––

)(1,678,393
––––––––––

)(69,129,916
––––––––––

22,444,773
––––––––––

الخسارة للسنة

-

-

-

-

)(436,072

)(436,072

المكسب الشامل اآلخر للسنة

––––––––––

––––––––––

––––––––––

201,289
––––––––––

––––––––––

201,289
––––––––––

-

-

-

201,289

)(436,072

)(234,783

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

في  31ديسمبر 2016

84,700,000

4,276,541

4,276,541

)(1,477,104

)(69,565,988

22,209,990

في  1يناير 2015

84,700,000
––––––––––

4,276,541
––––––––––

4,276,541
––––––––––

)(2,360,182
––––––––––

)(66,516,159
––––––––––

24,376,741
––––––––––

الخسارة للسنة

-

-

-

-

)(2,613,757

)(2,613,757

المكسب الشامل اآلخر للسنة

––––––––––

––––––––––

––––––––––

681,789
––––––––––

––––––––––

681,789
––––––––––

-

-

-

681,789

)(2,613,757

)(1,931,968

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

84,700,000

4,276,541

4,276,541

)(1,678,393

)(69,129,916

22,444,773

في  1يناير 2016

مجموع المكسب ( /الخسارة)
الشاملة للسنة

إيضاحات

األنشطة التشغيلية

صافي الخسارة للسنة
تعديالت للنبود التالية:
إسترجاع فائض ربح الصكوك

20

خسارة من بيع الوحدات

20

تكاليف التمويل

في  31ديسمبر 2015

20
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)(6,567,946
3,245,610
2,223,691

خسائر اإلنخفاض في القيمة

10

إسترجاع فائض اإلستحقاقات

20

-

خسارة من التسوية

20

مكاسب أخرى – صافي

20

خسارة صرف العمالت األجنبية

تعديالت رأس المال العامل:

197,282

-

عقارات قيد التطوير

369,393
)(1,212,356
1,057,597

)(1,189,215

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ً
مقدما من العمالء
مبالغ مستلمة

12,990

-

1,242,895

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

1,868,186

)(530,937

5,752

ذمم دائنة

-

)(19,381
––––––––––

)(64,197

ً
مقدما
ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة

-

––––––––––

)(719,124

171,407
)(23,983
7,515
)(155,209
403,700

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

766,703
––––––––––

160,852
––––––––––

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

55,804
––––––––––

33,345
––––––––––

تعديل تحويل العمالت األجنبية

)(48,133

)(19,587

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

7,671

13,758

النقد وما في حكمه في  1يناير

24,709
––––––––––

10,951
––––––––––

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

32,380
––––––––––

24,709
––––––––––

32,380
––––––––––

24,709
––––––––––

32,380

24,709

نقد وأرصدة لدى بنوك

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

)(436,072

)(2,613,757

20

يشتمل النقد وما في حكمه على:

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 30

دينار كويتي

167,601

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

مجموع المكسب ( /الخسارة)
الشاملة للسنة

2016

2015
دينار كويتي

13

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 30
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 1التأسيس واألنشطة
تأسست شركة الخليج القابضة ش.م.ك( .قابضة) (”الشركة”) كشركة مساهمة مقفلة في دولة الكويت تحت سجل تجاري
ً
سابقا باسم شركة بيان تك لتقنية المعلومات ذ.م.م .والتي تم تعديل وتسجيل نظامها
رقم  .78341كانت تعرف الشركة
األساسي لدى وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري في دولة الكويت تحت سجل رقم  /7307المجلد  1باسم شركة الخليج
القابضة ش.م.ك(.القابضة) .إن المكتب المسجل للشركة هو في الطابق  ،6برج الخليج ،شارع أبو بكر الصديق ،منطقة القبلة،
ص.ب ،11666 .الدسمة  ،53157دولة الكويت.
إن األهداف الرئيسية للشركة هي إمتالك أسهم الشركات الكويتية والشركات األجنبية أو المشاركة في تأسيس مثل هذه
الشركات وإداراتها وإقراضها وكفالتها لآلخرين داخل أو خارج دولة الكويت ،وتملك وتأجير براءات االختراع الصناعية وتملك
ً
أيضا بتأسيس فرع وسجلته
المنقوالت والعقارات واالستثمار في المحافظ المالية .من أجل تحقيق أهدافها ،قامت الشركة
على أنه فرع أجنبي في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم .61962
ً
وفقا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية
تعمل الشركة وشركاتها التابعة (”المجموعة”)
للمجموعة (إيضاح .)7
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  27أغسطس  2017وتم اعتماد إصدارها
بتاريخ  27أغسطس .2017
لقد تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 1لسنة  2016بتاريخ  24يناير  2016ونُ شر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1فبراير 2016
ً
وفقا للمادة رقم  ،5فإن القانون الجديد سيكون ساري بأثر رجعي
الذي ألغى قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته.
من  26نوفمبر  ،2012وسيستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  2012حتى يتم إصدار مجموعة جديدة من
الالئحة التنفيذية.
 2مبدأ اإلستمرارية
تكبدت المجموعة خسارة قدرها  436,072دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2,613,757 :2015( 2016دينار
كويتي) .وكما في  31ديسمبر  ،2016بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  69,565,988دينار كويتي ( 69,129,916 :2015دينار
كويتي) وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة بشكل جوهري موجوداتها المتداولة بنحو  38,397,739دينار كويتي (:2015
 105,754,434دينار كويتي) .وقعت المجموعة على شروط جديدة إلتفاقية إعادة هيكلة الصكوك التي كانت متعثرة في السداد
ً
سابقا (إيضاح .)16
ً
حكما تطلب فيه
وعالوة على ذلك ،في القضية القانونية المتضمنة على المجموعة ،أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات
من المجموعة وشركة العرين داون تاون للتطوير العقاري (شركة تابعة مملوكة بنسبة  )%100وشركة ضاحية العرين العقارية
ً
معا
ذ.م.م .وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .لتسوية مبلغ وقدره  29,609,467دينار كويتي مع ربح قدره ( %13المشار إليهما
”بمبلغ التسوية”) ،لشركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة .لم يتم تحديد الحصص المعنية لكل من الشركة
واألطراف األخرى المشاركة في مبلغ التسوية في الحكم الصادر .ومع ذلك ،بتاريخ  8يوليو  2015وافق مساهمي شركة
بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة على اقتراح التسوية التي تمت مبادرتها من قبل المجموعة وشركة العرين داون
تاون للتطوير العقاري وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .فيما يتعلق بالحكم الصادر أعاله من قبل غرفة البحرين لتسوية
المنازعات لصالح شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة .يحدد اقتراح التسوية بأن يتم تحويل قطعة األرض
المملوكة من قبل الشركة واألطراف األخرى إلى شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة وسوف تمثل كحصص
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الشركات المعنية في مبلغ التسوية .إن المجموعة وشركة العرين داون تاون للتطوير العقاري وشركة ديار البحرين العقارية
ً
قدما في تنفيذ اقتراح التسوية.
ذ.م.م .بصدد وضع الصيغة النهائية لشروط خطة العمل المعتمدة من أجل المضى
ً
وفقا لشروط إتفاقية إعادة الهيكلة الموقعة بتاريخ  13ديسمبر  2016برسملة مبلغ وقدره
خالل السنة ،قامت المجموعة
ً
اعتبارا
 5,128,169دينار كويتي إلى مبلغه األصلي والذي يعد الربح المستحق بموجب إتفاقية الصكوك األصلية السارية
من  1مايو  2008حتى  13مايو  2013وإعادة تصنيف صكوك المشاركة البالغة  62,116,880دينار كويتي إلى مطلوبات غير
متداولة ومع مبلغ وقدره  1,530,650دينار كويتي من صكوك المشاركة الذي تم تصنيفة كمطلوبات متداولة والذي تم تسويته
ً
الحقا في نهاية السنة بتاربخ  5أبريل ( 2017إيضاح  .)30وعالوة على ذلك ،قامت المجموعة خالل السنة بإثبات مبلغ وقدره
 6,567,946دينار كويتي كدخل آخر والذي يعد الربح المستحق حتى تاريخ االستحقاق من  14مايو  2013حتى  31ديسمبر .2016
يعتقد مجلس اإلدارة واإلدارة بأن قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية يعتمد على بيع موجوداتها،
وبيع وحدات مشروع فيالمار ،وجمع رأسمال إضافي من مساهمي الشركة والتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالحكم الصادر
عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعهد بشروط وبنود صكوك المشاركة الجديدة حسب اتفاقية إعاده هيكله الصكوك
الموقعة (إيضاح .)16
إن مجلس اإلدارة واإلدارة على ثقة بأن فرضيات مبدأ اإلستمرارية مناسبة ،وبالتالي تم عرض البيانات المالية المجمعة على
أساس مبدأ اإلستمرارية.
 3أسس اإلعداد
 3.1بيان باإللتزام
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة
أعدت البيانات المالية المجمعة
الدولي.
 3.2أسس العرض
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء اإلستثمارات العقارية واإلستثمارات المتوفرة للبيع
أعدت البيانات المالية المجمعة
التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
 3.3معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من  1يناير 2016
إن السياسات المحاسبية المتبعة هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة المالية السابقة ،باستثناء تطبيق
المجموعة للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي هي
ً
اعتبارا من  1يناير  .2016إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات ليس لها أي تأثير على المركز المالي أو األداء المالي
نافذة
للمجموعة أو إفصاحاتها.
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة :توجيهات بشأن العرض
واإلفصاحات؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 11المعدل) المتعلق بالترتيبات المشتركة :احتساب الحصص المقتناة –
توجيهات بشأن إقتناء حصص في عملية مشتركة؛
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•معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 38المعدل) المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات
والموجودات غير الملموسة :توضيحات بشأن الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 41المعدل) المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات
والزراعة :توجيهات بشأن المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية الحاملة للنباتات؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 27المعدل) المتعلق بالبيانات المالية المنفصلة :توجيهات بشأن طريقة حقوق
الملكية لإلستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1المعدل) المتعلق باإلفصاح التمهيدي :عرض البيانات المالية :توضيح بشأن
المتطلبات الجوهرية والعرض واإلفصاحات؛ و
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12ومعيار المحاسبة
الولي رقم ( 28المعدل)؛
•المتعلق بالبيانات المالية المجمعة ،اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى واإلستثمارات في الشركات
الزميلة والمشاريع؛
•المشتركة :تعالج التعديالت المسائل الناتجة من تطبيق المؤسسات االستثمارية اإلعفاء بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم .10
التحسينات السنوية على دورة 2014 – 2012
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
والعمليات الموقوفة :توجيهات بشأن تغيير طرق االستبعاد؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 7المعدل) المتعلق باألدوات المالية :اإلفصاحات :توجيهات بشأن عقود
الخدمات وقابلية تطبيقها على إفصاحات المقاصة حول البيانات المالية المرحلية المختصرة؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 19المعدل) المتعلق بمزايا الموظفين :توضيح بشأن عمق سوق سندات الشركات
عالية الجودة؛ و
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 34المعدل) المتعلق بإعداد التقارير المالية المرحلية :توجيهات بشأن اإلفصاحات
المرحلية والمعلومات األخرى.
العديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى مطبقة ألول مرة في سنة  .2016ومع ذلك ،فإن ليس لها أي تأثير على
البيانات المالية للمجموعة.
 3.4أسس التوحيد
تشتمل البيانات المالية المجمعة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .2016
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االقتناء ،الذي يعد التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة،
ويستمر توحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه إيقاف السيطرة .أعدت البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية
للشركة بإستخدام سياسات محاسبية متوافقة .تم استبعاد جميع األرصدة والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر غير
المحققة وأرباح األسهم الناتجة من معامالت فيما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم إحتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون تغيير في السيطرة ،كمعاملة أسهم حقوق .إذا فقدت
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،سينتج عنها ما يلي:
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•إستبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛
•إستبعاد القيمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛
•إستبعاد فروق التحويل المتراكمة ،المسجلة في حقوق الملكية؛
•إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم؛
•إثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛
•إثبات الفائض أو العجز المدرج في األرباح أو الخسائر؛ و
ً
مسبقا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر ،أو األرباح
•إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود المثبتة
المبقاة ،أيهما أنسب.
 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
 4.1تحويل عمالت أجنبية
ً
أيضا العملة الرئيسية لعمليات الشركة ،تقوم
يتم عرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينارالكويتي ،والتي تعد
كل وحدة ضمن المجموعة بتحديد عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل وحدة بإستخدام
تلك العملة الرئيسية.
المعامالت واألرصدة
ً
مبدئيا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل وحدات المجموعة بعملتها الرئيسية المعنية بأسعار الصرف
يتم
السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية
السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
ترحل جميع الفروق إلى البيان المجمع للدخل بإستثناء جميع البنود النقدية التي توفر تحوط فعال لصافي اإلستثمار في
العمليات األجنبية .يتم إثبات هذه البنود في الدخل الشامل اآلخر حتى يستبعد صافي اإلستثمار ،فعندها يتم إثباتها
في البيان المجمع للدخل.
إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية
للمعامالت .يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة
بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
شركات المجموعة
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير
المالية ويتم تحويل بنود بيان دخلها على أساس متوسط أسعار الصرف خالل الفترة .يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن
صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر .عند إستبعاد وحدة أجنبية ،يتم إثبات بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة
بالوحدة المستبعدة في البيان المجمع للدخل.
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القروض والذمم المدينة

 4.2مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بناء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها ،والتي تستحق ً
سنوات الخدمة ،شريطة إتمام الحد األدنى من الخدمة .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة
التوظيف.

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في
ً
الحقا قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بعد حسم اإلنخفاض
السوق النشطة .بعد القياس المبدئي ،يتم
في القيمة .يتم إثبات الخسائر الناتجة من اإلنخفاض في القيمة في القائمة الموحدة للدخل.

فيما يتعلق بموظفيها المواطنيين ،تقوم المجموعة بعمل مساهمات في األنظمة الحكومية ذات الصلة في البلدان
التي تعمل فيها ،والتي يتم إحتسابها كنسبة من رواتب الموظفين .إن التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق
المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند إستحقاقها.

اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

 4.3إثبات اإليراد
( )1بيع العقارات
تقوم المجموعة بإثبات اإليراد عندما يكون هناك إحتمال تدفق المنافع االقتصادية من البيع إلى المجموعة ،بحيث يمكن
قياس مبالغ اإليرادات والتكاليف بموثوقية وتنتقل المخاطر الهامة وعوائد ملكية العقار إلى المشتري والتي هي عادةً
دون شروط لتبادل العقود.
( )2دخل الوكالة

إن إستثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتوفرة للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو
ليست مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
ً
الحقا قياس اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب أو
بعد القياس المبدئي ،يتم
الخسائر غير المحققة والمثبتة كدخل أو خسارة شاملة أخرى ضمن إحتياطي اإلستثمارات المتوفرة للبيع حتى يتم إستبعاد
اإلستثمار فعندئذ يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة في البيان المجمع للدخل ،أو عندما تصبح منخفضة القيمة،
فعندئذ يتم إثبات الخسارة المتراكمة في البيان المجمع للدخل وإلغائها من إحيتاطي اإلستثمارات المتوفرة للبيع.
اإلستبعاد
يتم إستبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:

يتم إثبات دخل الوكالة عند تقديم الخدمة.
 4.4الموجودات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف الموجودات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  39كقروض وذمم مدينة وموجودات
مالية متوفرة للبيع .تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة متضمنة التكاليف المنسوبة مباشرةً للمعاملة.
يتم إثبات جميع الموجودات المالية
عامة
ً
المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
في القوانين أو حسب أعراف السوق (طريقة الشراء العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه
المجموعة بشراء أو بيع الموجود.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على إستثمارات متوفرة للبيع والنقد وما في حكمه.
القياس الالحق

•إنقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود
•قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجود أو تعهدت بسداد التدفقات النقدية
وسواء( :أ) قامت المجموعة بنقل جميع
المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب سداد؛
ً
مخاطر ومكافآت الموجود ،أو (ب) عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع مخاطر ومكافآت الموجود ولكنها
قامت بنقل السيطرة على الموجود.
عندما قامت المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود أو دخلت في اتفاقية ترتيب سداد،
وسواء قامت أو لم تقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم يتم نقل السيطرة على الموجود،
ً
فإنه يتم إثبات الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في الموجود.
ً
أيضا بإثبات اإللتزامات ذات الصلة .يتم قياس الموجود المحول واإللتزامات ذات الصلة
ففي هذه الحالة ،تقوم المجموعة
على األسس التي تعكس الحقوق واإللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بأدنى من القيمة المدرجة األصلية للموجود
وأعلى ثمن يمكن أن تقوم المجموعة بدفعه ،أيهما اقل.
 4.5إنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي:

إستثمارات مالية متوفرة للبيع
بالنسبة لإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع ،تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان
هناك دليل موضوعي يثبت بأن اإلستثمار منخفض في القيمة.
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في حالة اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية ،فإن الدليل الموضوعي يجب أن يتضمن انخفاض هام أو طويل األمد
في القيمة العادلة لإلستثمارات أدنى من تكلفتها .يجب تقييم ”االنخفاض الهام” مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار
و”طويل اإلمد” مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية .حيثما يوجد دليل موضوعي
لالنخفاض في القيمة ،فإنه يتم قياس الخسارة المتراكمة كفرق بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد حسم
ً
مسبقا في البيان المجمع للدخل ويتم إلغائها من الدخل
خسارة االنخفاض في القيمة على تلك اإلستثمارات المثبتة
الشامل اآلخر وإثباتها في البيان المجمع للدخل .خسائر االنخفاض في القيمة في أسهم حقوق الملكية ال يتم استرجاعها
ضمن البيان المجمع للدخل؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرةً في الدخل
الشامل اآلخر.
 4.6المطلوبات المالية

بالنسبة لألدوات المالية التي ليست لها أسواق مالية نشطة ،فإنه يتم تحديد القيم العادلة بإستخدام تقنيات التقييم
المناسبة .إن مثل هذه التقنيات تتضمن إستخدام أحدث معامالت دون شروط تفضيلية؛ بالرجوع إلى القيمة العادلة
الحالية ألداة أخرى التي هي مشابهة لها إلى ً
بناء على نماذج تقييم أخرى.
حدا كبير؛ تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو ً
 4.9تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرةً إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج الموجودات المؤهلة ،والتي من الضروري أن
تتخذ فترة زمنية لكي تكون جاهزة لإلستخدام المقصود أو البيع كجزء من تكلفة الموجودات المعنية .يتم إحتساب جميع
تكاليف االقتراضات األخرى في الفترة التي تنتج فيها.
 4.10اإلستثمارات العقارية

اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  39كقروض وإقتراضات أو إيهما
أنسب  .تقوم المجموعة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض واإلقتراضات ،يضاف إليهما التكاليف
يتم إثبات جميع المطلوبات المالية
المنسوبة مباشرةً للمعامالت.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على صكوك المشاركة ومبالغ محتفظ بها متعلقة بأعمال قيد التنفيذ وذمم دائنة
ومبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة.
القياس الالحق
ً
الحقا قياس اإلقتراضات بالتكلفة المطفأة .يتم إثبات المكاسب والخسائر في البيان المجمع
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم
للدخل عند إستبعاد المطلوبات المالية وكذلك من خالل عملية اإلطفاء .يتم احتساب عملية اإلطفاء باألخذ في االعتبار
معدل التمويل القابل للتطبيق والرصيد القائم.
اإلستبعاد
يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.
ً
جوهريا أو عندما يتم تعديل مطلوب
عندما يتم استبدال مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة
حالي بشكل جوهري ،فإن هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة إستبعاد للمطلوب األصلي وإثبات مطلوب جديد ،ويتم
إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية ضمن البيان المجمع للدخل.
 4.7مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في البيان المجمع للمركز المالي فقط إذا كان هناك
حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها للموجودات والمطلوبات المالية ،حيث تنوي المجموعة التسوية
على أساس صافي المبلغ أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.
 4.8القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق المالية النشطة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بالرجوع إلى
أسعـار السوق المعلنة أو أسعار عروض المتعاملين دون أي خصم لتكاليف المعاملة.
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ملكا ً
ً
حرا وعقارات قيد التطوير.
تشتمل اإلستثمارات العقارية على أراضي مملوكة
ً
ملكا ً
ً
مبدئيا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة المدرجة تكلفة إستبدال
حرا
يتم قياس األراضي المملوكة
جزء قائم إلستثمار عقاري في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم إستيفاء معايير اإلثبات؛ ويستبعد تكاليف الخدمات
اليومية لإلستثمار العقاري .بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ،والتي تعكس أوضاع السوق
بتاريخ إعداد التقارير المالية ،قامت المجموعة بتعين مثمنين مختصين مستقلين لتحديد القيمة العادلة كما في نهاية
السنة .يتم تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة من تغيرات في القيم العادلة لإلستثمارات العقارية في البيان المجمع
للدخل في الفترة التي تنتج فيها.
العقارات التي يتم بناؤها لإلستخدام المستقبلي يتم تصنيفها كإستثمارات عقارية قيد التطوير وتدرج بالقيمة العادلة اإل
إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية .يتم إحتساب األراضي التي يتم بناء العقارات عليها مباشرةً كإستثمارات
عقارية.
يتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب اإلستثمارات العقارية بصورة نهائية من اإلستخدام
وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعادها .يتم إثبات الفروق بين صافي متحصالت اإلستبعاد
والقيمة المدرجة للموجود في البيان المجمع للدخل في فترة اإلستبعاد.
يتم عمل التحويالت إلى أو من اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في اإلستخدام .بالنسبة للتحويل من
إستثمار عقاري إلى عقار يشغله المالك ،تعتبر تكلفة المحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير اإلستخدام .إذا
ً
ً
ً
وفقا للسياسة المنصوص
إستثماريا ،تقوم المجموعة بإحتساب مثل هذا العقار
عقارا
أصبح العقار الذي يشغله المالك
عليها بموجب العقارات واآلالت والمعدات حتي تاريخ التغيير في اإلستخدام.
 4.11عقارات قيد التطوير
يتم تصنيف العقارات التي تم بناؤها أو الجاري بناؤها لغرض البيع كعقارات قيد التطوير .العقارات غير المباعة يتم إدرجها
بتكلفتها أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .تتضمن تكلفة العقارات قيد التطوير على تكلفة األراضي
والنفقات األخرى المرتبطة بها والتي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل العقارات جاهزة للبيع هي قيد
التنفيذ .تمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق أسعار البيع المقدرة بعد حسم التكاليف التي سوف تتكبد عند بيع العقار.
 4.12مبالغ مدفوعة مقدماً لإلستشاريين والمقاوليين
ً
مقدما لإلستشاريين والمقاولين بالتكلفة ،والتي تعد قيمها العادلة بعد حسم مخصص اإلنخفاض
تدرج المبالغ المدفوعة
في القيمة ،إن وجد.
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القيمة العادلة لإلستثمار العقاري

 4.13النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في بيان المركز المالي على أرصدة تحت الطلب لدى البنك وأرصدة الحسابات
الجارية وودائع المرابحة بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.
 4.14المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب
وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه
اإللتزامات .حيثما تتوقع المجموعة إسترداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد التأمين ،يتم
إثبات التعويضات كموجود منفصل ولكن فقط عندما تكون التسويات شبة مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي
مخصصات في البيان المجمع للدخل بعد حسم أي تسويات.
 5اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.
يتم تقييم التقديرات واآلراء بصورة مستمرة وهي تستند على وقع التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،متضمنة على توقعات
األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل هذه الظروف .فيما يلي التقديرات واآلراء المحاسبية الهامة التي
قامت بها اإلدارة:
تصنيف العقارات
تحدد المجموعة ما إذا تم تصنيف العقارات كإستثمارات عقارية أو كعقارات قيد التطوير:
•يشتمل اإلستثمارالعقاري على األراضي والمباني (بصورة رئيسية المكاتب والمخازن التجارية وعقارات التجزئة) والتي ال
يتم شغلها بشكل جوهري لإلستخدام من قبل المجموعة أو للعمليات التشغيلية للمجموعة وليست ألغراض البيع ضمن
األعمال االعتيادية للمجموعة ،ولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة أساسية لغرض تحقيق دخل من اإليجارات واالستفادة من
االرتفاع في ثمنها.
•تشتمل العقارات قيد التطوير على العقارات التي يتم اإلحتفاظ بها لغرض بيعها ضمن األعمال االعتيادية للمجموعة.
بشكل أساسي ،هي العقارات السكنية التي تقوم المجموعة بتطويرها وتنوى بيعها قبل أو بعد اإلنتهاء من بناؤها.
تشتمل العقارات قيد التطوير على العقارات التي يتم اإلحتفاظ بها لغرض بيعها ضمن األعمال االعتيادية للمجموعة .بشكل
أساسي ،هي العقارات السكنية التي تقوم المجموعة بتطويرها وتنوى بيعها قبل أو بعد اإلنتهاء من بناؤها.
إنخفاض في قيمة االستثمارات
تعامل المجموعة اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية المتوفرة للبيع كمنخفضة في القيمة إذا كان يوجد لديها انخفاض
هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي آخر يثبت اإلنخفاض في القيمة .تحديد
ً
ما إذا كان ”االنخفاض هام” أو ”طويل األمد” يتطلب ً
هاما.
رأيا
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تقوم المجموعة بتقييم القيمة العادلة للعقارات بتاريخ إعداد كل تقرير مالي .يتم تقديم القيمة العادلة لإلستثمار العقاري من
بناء على أسعار السوق ويتم تعديلها ،إذا لزم األمر ألية فروق في طبيعة أو موقع
قبل إستشاريين عقارات خارجين مستقلين ً
أو حالة الموجود المعني ،أو من خالل إستخدام توقعات التدفقات النقدية المقدرة.
تقدير صافي القيمة المتوقع تحقيقها للعقارات قيد التطوير
تدرج العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل.
يتم تقييم صافي القيمة المتوقع تحقيقها للعقارات قيد التطوير التي تم اإلنتهاء من بناؤها بالرجوع إلى األوضاع واألسعار
الحالية في السوق بتاريخ إعداد التقارير المالية ويتم تحديدها من قبل المجموعة بأخذ االستشارة الخارجية المناسبة وفي ضوء
أحدث المعامالت في السوق.
يتم تقييم صافي القيمة المتوقع تحقيقها للعقارات قيد التطوير التي جاري بناؤها بالرجوع ألسعار السوق بتاريخ إعداد التقارير
المالية لعقارات ذات خصائص مشابهة تم االنتهاء من بناؤها ،بعد حسم التكاليف المقدرة إلتمام البناء وبعد حسم القيمة
الزمنية لألموال إلتمام البناء.
خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً
ً
مقدما الهامة بشكل منفرد لتقييم ما إذا
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي بمراجعة الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة
كان يتوجب تسجيل خسارة إنخفاض في القيمة في بيان الدخل .وباألخص ،يتطلب من اإلدارة بذل الجهد في تقدير المبالغ
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسارة اإلنخفاض في القيمة .إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على
فرضيات حول عوامل متعددة وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.
مبدأ االستمرارية
قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية (إيضاح .)2
 6معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة هي مدرجة أدناه .تتوقع
المجموعة بأن هذه المعايير تم إصدارها لكي يتم تطبيقها في تاريخ مستقبلي .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير إذا كانت
قابلة للتطبيق ،عندما تصبح إلزامية:
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1المتعلق بالتطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :حذف
ً
اعتبارا من  1يناير )2018؛
االعفاءات القصيرة األجل للمطبقين ألول مرة (إلزامي
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•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4المتعلق بعقود التأمين –
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 14إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد
 1يناير )2018؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12المتعلق باإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى :توضيح بشأن نطاق
ً
اعتبارا من  1يناير  2017ويجب تطبيقة بأثر
متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 12إلزامي
رجعي)
•لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  22المتعلق بالعملة األجنبية :المعامالت والمقابل المدفوع
ً
مقدما (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم  28المتعلق باإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :التوضيح بشأن قياس
الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو خيار اإلستثمار على حدة (يجب تطبيق التعديالت
ً
اعتبارا من  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر)؛
بأثر رجعي وهي إلزامية
•معيار المحاسبة الدولي رقم  40المتعلق بتحويالت اإلستثمارات العقارية (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد
 1يناير )2018؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية :توجيهات بشأن التصنيف والقياس واالنخفاض
في القيمة ومحاسبة التحوط (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء :توجيهات بشأن التزامات
األداء ،المقابل المتغير والتزامات الضمان وبرنامج نقاط الوالء وتقديم الخدمات والمعدات الواردة من العمالء (إلزامي
للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 28المعدل) المتعلق بالبيات المالية المجمعة
واالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  :بيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو
مشروعه المشترك (أجل مجلس معايير المحاسبة الدولي تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى)؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7المعدل) المتعلق بقائمة التدفقات النقدية :تتطلب التعديالت من المؤسسة تقديم
إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية ،بما في
ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2017مع
السماح بالتطبيق المبكر؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( 12المعدل) المتعلق بضريبة الدخل :التعديالت ،إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة عن
الخسائر غير المحققة (التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ،)12وتوضيح كيفية احتساب الموجودات
الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد
الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات ّ
 1يناير  .)2017مع السماح بالتطبيق المبكر؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 2المعدل) المتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم :تصنيف وقياس
الدفع على أساس األسهم (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2018مع السماح بالتطبيق المبكر؛ و
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار  -التوجيهات المعدلة للنموذج المنفرد لعقود اإليجار
(إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء”).

 7الشركات التابعة
تمتلك الشركة  %100من أسهم رأسمال الشركات التابعة التالية التي تم تأسيسها في مملكة البحرين:
()1

شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري
ش.ش.و.

تم تأسيس الشركة لتنفيذ مشروع ”مشروع فيالمار”،
والذي هو جزء فرعي لمشروع مرفأ البحرين المالي في
مملكة البحرين.

()2

شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري ش.ش.و

تم تأسيس الشركة لتنفيذ مشروع ”مشروع العرين
داون تاون” ،والذي هو جزء فرعي لمنتجع العرين
الصحرواي في مملكة البحرين.

()3

شركة رويال لتطوير العقارات القابضة ش.ش.و.

لدى الشركة شركتين تابعتين وهما فيال رويال لتطوير
العقارات كيمن المحدودة وفيال رويال للتطوير العقاري
ذ.م.م .والهدف الرئيسي منها هو إمتالك إستثمارات
في مشروع فيال رويال وهو مشروع تطوير عقاري في
المملكة المغربية.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2010تم إيقاف أنشطة البناء في شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري ش.ش.و.
وتم إنهاء العقود المبرمة مع المقاولين المعنيين .وفي الوقت نفسه ،تم إعادة البدء في أنشطة البناء في مشروع فيالمار
ً
وفقا لعقد البناء المعاد هيكلته مع مجموعة
المملوكة من قبل شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و.
شركات الحمد كما هو مفصح عنه في إيضاح .15
 8إستثمارات عقارية

في  1يناير 2016

أراضي

أراضي قيد التطوير

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

34,002,810

52,236,186

86,238,996

)(20,698,707

)تحويالت إلى عقارات قيد التطوير (إيضاح 9
تحويل العمالت األجنبية

)(426,723

في  31ديسمبر 2016

12,877,380

المعايير والتفسيرات األخرى الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد من غير المحتمل بأن يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية
للمجموعة في فترة تطبيقها المبدئية.
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)(52,723,424
487,238

-

)(73,422,131
60,515

12,877,380

أراضي

أراضي قيد التطوير

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

في  1يناير 2015

34,238,547

50,354,816

84,593,363

تحويل العمالت األجنبية

)(235,737

1,881,370

1,645,633

في  31ديسمبر 2015

34,002,810

52,236,186

86,238,996

خالل السنة ،تم تحويل أرض بقيمة  20,698,707دينار كويتي وأرض قيد التطوير بقيمة  52,723,424دينار كويتي المحتفظ بها
من قبل شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .إلى عقارات قيد التطوير بعد التغيير في نية اإلدارة
بهدف بيع العقارات .تم رهن اإلستثمارات العقارية المحتفظ بها من قبل شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري
ش.ش.و .والبالغ قيمتها  72,988,535دينار كويتي مقابل صكوك المشاركة (إيضاح .)16
إن صك ملكية األرض المحتفظ بها من قبل شركة رويال للتطوير العقاري القابضة ش.ش.و .والبالغ قيمته  12,877,380دينار
كويتي ( 13,250,661 :2015دينار كويتي) الموجودة في المملكة المغربية هي في طور التحويل إلى الشركة .باإلضافة إلى
ً
ً
مخالفا مع السياسة
أمرا
ذلك ،لم تقم المجموعة بإجراء تقييم لألرض كما في  31ديسمبر  2016وتم إدراجه بالتكلفة والذي يعد
ً
ووفقا لذك لم يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي
المحاسبية المتبعة من قبل الشركة
إلعداد التقارير المالية رقم .13
 9عقارات قيد التطوير

في  1يناير

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

48,311,722

48,108,340

73,422,131

تحويالت من إستثمارات عقارية (إيضاح (8

-

تحويل من أجل تسوية

719,124

نفقات التطوير

-

تحويل العمالت األجنبية
في  31ديسمبر

123,150,622

48,311,722

34

تم رهن عقارات بقيمة  114,707,993دينار كويتي ( 39,947,115 :2015دينار كويتي) مقابل صكوك المشاركة (إيضاح  .)16في
ً
مسبقا مقابل تسهيل إقتراض تم الحصول عليه
سنة  ،2015تم تسوية عقارات بقيمة  1,725,844دينار كويتي والتي تم رهنها
ً
وفقا لقرار من
من بنك إسالمي مؤسس في مملكة البحرين من خالل تحويل ملكية العقارات المرهونة إلى البنك اإلسالمي
المحكمة بتاريخ  27أكتوبر .2015
تقع العقارات قيد التطوير المحتفظ بها من قبل المجموعة في مملكة البحرين.
 10إستثمارات متوفرة للبيع
2016

دينار كويتي
340,676

في  1يناير

2015
دينار كويتي
340,676

مخصص االنخفاض في القيمة

)(197,282

-

في  31ديسمبر

143,394

340,676

خالل السنة ،بدأ صندوق الثمار لألوراق المالية عملية التصفية وقام بتعيين جرانت ثورتون الكويت كمصفي له ،والذي أكد بأن
ً
وفقا لذلك ،قامت المجموعة بتسجيل
المجموعة تتوقع استرداد مبلغ وقدره  143,394دينار كويتي فيما يتعلق باستثماراتهم.
خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ وقدره  197,282دينار كويتي ( :2015ال شيء) (إيضاح .)30

171,407

697,645

اجتماع الجمعية العمومية العادية

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قامت اإلدارة بإجراء تقييم لإلنخفاض في قيمة العقارات قيد التطوير وإستنتجت
بأنه ال توجد خسائر إنخفاض إضافية في القيمة خالل السنة ( :2015ال شيء).

)(1,725,844
1,757,819

للسنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م

تمثل العقارات قيد التطوير قيمة األراضي واألعمال المنجزة بتاريخ إعداد التقارير المالية والتكاليف األخرى المنسوبة مباشرةً
إلى بناء العقارات والتي تتضمن على تكاليف البناء والرسوم اإلستشارية وتكاليف اإلقتراض المتكبدة على المشاريع بعد
حسم أية خسائر لإلنخفاض في القيمة.
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 12ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً

 11معامالت مع األطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفى اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات
تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل تلك األطراف .يتم الموافقة على سياسات التسعير
وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
2016
دينار كويتي

دينار كويتي

استثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة

143,394

340,676

شركة الخليج لإلدارة والخدمات ذ.م.م

-

9,098

إستثمارات متوفرة للبيع

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
بيت التمويل الخليجي

ً
مقدما من العمالء
مبالغ مستلمة
فيالمار نيست المحدودة
خسارة من بيع وحدات
فيالمار نيست المحدودة

2015

2,763,579

1,511,586

2,763,579

1,520,684

3,088,158

-

)(3,245,610

-

إستثمارات متوفرة للبيع
ً
مقدما للمقاولين وإستشاريين
مبالغ مدفوعة

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

3,111,585

23,211

13,517

ً
مقدما
مبالغ مدفوعة

88,458

ذمم مدينة أخرى

3,213,560
مصنفة كالتالي:

1,793,457

متداولة
غير متداولة

29,895
8,465
61,571

61,571

1,420,103

-

3,213,560

61,571

ً
مقدما بقيمة  3,088,158دينار كويتي (أي ما يعادل  10,000,000دوالر أمريكي) لمجموعة
خالل السنة ،تم دفع مبالغ نقدية
شركات الحمد إلعادة بدء أعمال البناء في مشروع شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .مشروع
فيالمار (إيضاح .)18
 13النقد وما في حكم

أرصدة تحت الطلب وأرصدة الحسابات الجارية لدى بنوك إسالمية
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2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

32,380

24,709
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 14الحقوق وإحتياطيات

وبناء علي ذلك ،قامت المجموعة بتحويل المبالغ المحتفظ بها المتعلقة بأعمال قيد التنفيذ والبالغة  6,376,511دينار كويتي
والمبالغ المستحقة الدفع للمقاولين واالستشاريين والبالغة  4,380,102دينار كويتي إلى مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى (اإليضاحين  17و.)19

 14.1رأس المال
المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل

 847مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  100فلس للسهم
) 847 :2015مليون سهم بقيمة  100فلس للسهم(

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

84,700,000

84,700,000

وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بالبيع المذكور أعاله ،تم تأجير بعض الوحدات في البرج الذي تم بيعه للمقاول إلى بعض
ً
َ
حاليا
مقدما بالفعل .ونتيجة لذلك ،تقوم اإلدارة
العمالء في السنوات السابقة ،وبناء على ذلك تم استالم المبلغ المدفوع
بالتفاوض مع العمالء على تبادل الوحدات المؤجرة مع وحدات أخرى تتعلق بأبراج أخرى.
 16صكوك المشاركة
2016

 14.2إحتياطي إجباري
ً
وفقا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  %10من الربح للسنة قبل المساهمة في مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والزكاة إلى اإلحتياطي اإلجباري حتى يعادل اإلحتياطي  %50من رأس المال المدفوع.
إن توزيع اإلحتياطي اإلجباري يقتصر على المبلغ المطلوب لدفع أرباح أسهم بنسبة  %5من رأس المال المدفوع في
السنوات التي تكون فيها األرباح المبقاة غير كافية لدفع مبلغ أرباح األسهم .لم يتم عمل تحويل خالل السنة ( :2015ال
شيء) نتيجة لتكبد الشركة لخسائر.

في  1يناير

دينار كويتي
57,978,561

تحويل العمالت األجنبية

540,800

في  31ديسمبر

63,647,530

57,978,561

1,530,650

57,978,561

5,128,169

رسملة ربح

مصنفة كالتالي:

متداولة

 14.3إحتياطي إختياري

غير متداولة

ً
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي المساهمين بتخصيص جزء من الربح للسنة إلى اإلحتياطي
العام .لم يتم عمل تحويل خالل السنة ( :2015ال شيء) نتيجة لتكبد الشركة لخسائر.
 15مبالغ محتفظ بها متعلقة بأعمال قيد التنفيذ
قامت شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .بوضع الصيغة النهائية للشروط المتعلقة بأعمال البناء
مع مجموعة شركات الحمد بقيمة إجمالية للعقد قدرها  130,243,260دينار كويتي والتي تمثل مدفوعات بقيمة 55,015,140
دينار كويتي تم عملها حتى تاريخه وهي مدفوعات عينية تتمثل في بيع أحد األبراج المملوكة من شركة المساحات السكنية
الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .ومقابل نقدي بمبلغ  27,768,846دينار كويتي.
بالنسبة لتسوية المدفوعات العينية ،دخلت شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .في اتفاقية بيع
مع مجموعة شركات الحمد ،حيث وافقت شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .على بيع أحد أبراج
المشروع الثالثة باألخذ في االعتبار ما يلي:

2015
دينار كويتي
55,890,370
2,088,191

62,116,880

-

63,647,530

57,978,561

في مايو  ،2008قامت المجموعة من خالل شركة صكوك فيالمار المحدودة بإتمام عملية إصدار صكوك إسالمية بنجاح
بإجمالي  51.8مليون دينار كويتي (أي ما يعادل  190,000,000دوالر أمريكي) لتمويل جزء من عملية بناء مشروعها العقاري.
ً
ً
%2.75سنويا .تم
مضافا إليها
تستحق الصكوك في  7مايو  2013وتسدد التوزيعات على أساس ربع سنوي بمعدل ليبور
ضمان صكوك المشاركة مقابل اإلستثمارات العقارية والعقارات قيد التطوير (اإليضاحين  8و.)9
ً
وفقا لشروط االتفاقية فإنه يتوجب التسوية
منذ سنة  ،2010تخلفت المجموعة عن توزيع األرباح الربع سنوية على صكوكها،
وبناء عليه ،تم تصنيف الرصيد المستحق كمطلوب متداول .وعالوة على
الفورية للرصيد المستحق بالكامل لحاملي الصكوك،
ً
ذلك ،فقد تخلفت المجموعة على سداد المبالغ الرئيسية المستحقة بتاريخ  7مايو .2013

 .1تقوم مجموعة شركات الحمد بتنفيذ أعمال البناء في المشروع؛ و

بتاريخ  13ديسمبر  ،2016قامت المجموعة مع حاملي الصكوك بوضع الصيغة للشروط المتعلقة بإعادة هيكلة صكوك
المشاركة .وفيما يلي الشروط النهائية:

 .2تقوم شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .ومجموعة شركات الحمد باستخدام المبلغ المستحق
بموجب عقد البناء األصلي والبالغ  10,756,613دينار كويتي مقابل سعر الشراء البالغ  47,510,120دينار كويتي.

 .1سيتم تمديد فترة استحقاق صكوك المشاركة إلى  7مايو 2022؛
 .2سيتم رسملة األرباح المستحقة بموجب إتفاقية الصكوك األصلية والبالغة  5,128,169دينار كويتي (أي ما يعادل
 16,500,000دوالر أمريكي) إلى مبلغ الصكوك األصلي؛
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ج.

ً
اعتبارا من  30يونيو 2018؛ و
سيبدأ توزيع األرباح الدورية

ً
مضافا إليها هامش ربح بنسبة  %1خاضعة لمعدل
سيتم احتساب مبلغ توزريع األرباح الدورية على أساس  6أشهر ليبور
د.
ً
سنويا.
ربح بحد أقصى في جميع الحاالت بنسبة %1,5
ً
اعتبارا من  22مارس  2017عند االنتهاء من الشروط السابقة
أصبحت إتفاقية إعادة هيكلة صكوك المشاركة سارية المفعول
وبعض الوثائق المتعلقة بإعادة الهيكلة (إيضاح  .)30ومع ذلك ،فقد قامت المجموعة بالفعل برسملة مبلغ وقدره 5,128,169
دينار كويتي كما في  31ديسمبر  ،2016وإثبات مبلغ وقدره  6,567,946دينار كويتي كدخل آخر والذي يعد الربح المستحق بعد
فترة الصكوك األصلية (إيضاح .)20

ً
مقدما المستحقة من العمالء بإجمالي  18,381,640دينار كويتي كما في  31ديسمبر
قامت المجموعة بإثبات المبالغ المدفوعة
 18,211,769 2015:( 2016دينار كويتي) مقابل مشاريع شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .وشركة
العرين داون تاون للتطوير العقاري ش.ش.و .إال إنه لم تتمكن المجموعة من إستكمال هذه المشاريع وال يمكن التأكد من
إجمالي اإللتزامات المحتلمة التي يتوجب على المجموعة إثباتها في هذه المرحلة.
 19مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

ذمم دائنة لمجموعة شركات الحمد (إيضاح  15و(17

 17ذمم دائنة
2016

جزء غير مدفوع لتكلفة أرض مصنفه كإستثمارات عقارية
مبالغ مستحقة الدفع للمقاولين واإلستشاريين (إيضاح (15

6,750,347
4,437,414
11,187,761

2015

مصروفات التسويق ومصروفات إدارية ذات صلة مستحقة الدفع

دينار كويتي

مخصص الخسارة (إيضاح (22

6,946,021
8,737,913
15,683,934

مبالغ مستحقة الدفع للعمالء

383,432

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

378,806

مصروفات مستحقة

50,050

-

أخرى
2016

للوحدات المباعة
للوحدات المؤجرة على أساس نظام المشاركة في الوقت

مصنفة كالتالي:

19,968,790
1,501,008

غير متداولة

16,441,429

21,469,798

18,211,769

18,381,640

18,211,769

3,088,158

متداولة

2015
دينار كويتي
1,770,340

21,469,798

1,922,784

450,936

دخل مستحق متعلق بصكوك المشاركة (إيضاح (16

دينار كويتي

10,756,613

-

839,045

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

 18مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

دينار كويتي

دينار كويتي

3,284,342

مخصص لخسارة من بيع الوحدات
دينار كويتي

2016

2015
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1,921,724
433,899
383,432
416,296
50,050
9,561,041

32,990

20,000

18,098,998

12,786,442

مصنفة كالتالي:
6,503,340

متداولة

11,595,658

غير متداولة
-

18,098,998

18,211,769

خالل السنة ،دخلت شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ش.ش.و .في اتفاقية بيع مع مشتري جديد والذي
وهو طرف ذو عالقة بالمجموعة ،لبيع  63وحدة في أحد األبراج الثالثة للمشروع بسعر شراء قدره  7,720,365دينار كويتي (أي
ً
وفقا لشروط االتفاقية،
ما يعادل  25,000,000دوالر أمريكي) .نتج عن البيع خسارة قدرها  3,245,610دينار كويتي (إيضاح .)20
قام المشتري بدفع مبلغ وقدره  3,088,158دينار كويتي (أي ما يعادل  10,000,000دوالر أمريكي) إلى مجموعة شركات الحمد
(إيضاح  )12كجزء من تسوية مجموع مقابل سعر الوحدات المشتراة .تم دفع مبلغ الشراء المتبقي والبالغ 4,632,207دينار
كويتي الحقا في نهاية السنة (إيضاح .)29
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12,786,442
12,786,442

 22مخصص المطالبات القانونية

 20مكاسب (خسائر) أخرى
يتم إحتساب مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح السنة بعد التحويل إلى اإلحتياطي اإلجباري .لم يتم
عمل أية مساهمة خالل السنة ( :2014ال شيء) نتيجة لتكبد الشركة لخسائر.

إسترجاع فائض ربح الصكوك (إيضاح (16

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

6,567,946

-

)(3,245,610

خسارة من بيع الوحدات (إيضاح (18

)(167,601

خسارة تحويل العمالت األجنبية

-

إسترجاع فائض اإلستحقاقات

-

خسارة من تسوية
مكاسب أخرى – صافي

)(369,393
1,212,356
)(1,057,597

19,381

-

3,174,116

)(214,634

 21مصروفات إدارية وعمومية

تكاليف الموظفين

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

207,380

381,243

73,062

مصروفات قانونية ومهنية

12,746

مصروفات إيجار المكاتب والمرافق

12,894

سفر وإقامة

33,552

مصروفات اإلعالن والبيع
مصروفات أخرى

108,047

وفقا للحكم النهائي الصادر من المحكمة ،يتعين على المجموعة تسوية االلتزام تجاه االستشاري السابق للمشروع للخدمات
ً
وفقا لذلك ،قامت المجموعة بإثبات
المقدمة فيما يتعلق بمشروع شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري ش.ش.و.
مخصص بمبلغ وقدره  829,150دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.
 23مساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم إحتساب مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من الربح للسنة بعد التحويل إلى اإلحتياطي اإلجباري .لم
يتم عمل أية مساهمة خالل السنة ( :2015ال شيء) نتيجة لتكبد الشركة لخسائر.
 24الزكاة
ً
ً
إلزاميا بتاريخ
وفقا للقانون رقم  2006/46وقرار وزارة المالية رقم  ،2007/58الذي أصبح
يتم إحتساب الزكاة بنسبة  %1من الربح
 10ديسمبر  .2007لم يتم عمل مخصص للزكاة خالل السنة ( :2015ال شيء) نتيجة لتكبد الشركة لخسائر.
نيابة عن مساهميها ويتم احتساب الزكاة المستحقة الدفع من المساهمين من قبل
ً
لم تقم الشركة بتحصيل أو دفع الزكاة
ً
سنويا .وقد
الشركة على أساس الطريقة المنصوص عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للشركة ويتم ابالغها للمساهمين
ً
استنادا إلى طريقة صافي الموجودات
راجعت هيئة الرقابة الشرعية نتائج السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وقد تبين لها
المعتمدة من قبل بيت الزكاة الكويتي ،ال توجد زكاة مستحقة الدفع من قبل مساهمي الشركة للسنة الحالية ولذلك نتيجة
لتجاوز المطلوبات للموجودات الخاضعة للزكاة.
 25النصيب األساسي والمخفض للسهم في الخسائر
يتم إحتساب النصيب األساسي للسهم في الخسائر بقسمة الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد أسهم الحقوق
القائمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016على النحو التالي:

9,582

2016

7,356
-

الخسارة للسنة (بالدينار الكويتي(

20,431

24,726

المتوسط المرجح لعدد أسهم الحقوق

360,065

530,954

)(436,072

847,000,000

النصيب األساسي للسهم في الخسائر (بالفلس الكويتي(

)(0.51

2015
)(2,613,757
847,000,000
)(3.09

لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات مالية خالل السنة قد يكون لها أي تأثير مخفض على الخسائر للسهم.
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 28إدارة المخاطر

 26القيم العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين
مشاركي السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على إفتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب
تحدث إما:
 .1في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو
 .2في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنيات التقييم:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  :2تقنيات التقييم والتي يمكن مالحظة أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة
المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و
المستوى  :3تقنيات التقييم والتي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة
العادلة.
لم يتم إعادة قياس استثمارات المجموعة المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة حيث أن االستثمارات في مرحلة التصفية.
كما هو مفصح عنه في اإليضاح  ،8لم يتم إجراء تقييم لألرض المشيد عليها االستثمارات العقارية للمجموعة التي تقع
ً
مخالفا لمتطلبات المعيار
في المملكة المغربية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر  2015والذي يعد
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13المتعلق بقياس القيمة العادلة .بالنسبة لالستثمارات العقارية المتبقية كما في 31
ديسمبر  ،2015قيمت اإلدارة بأن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تقارب قيمها المدرجة ،وبالتالي فإن اإلفصاح المتعلق
بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ال يعد ذو صلة.
إن القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة كما في  31ديسمبر  2016و 31
ديسمبر .2015
 27معلومات قطاعات األعمال
تعمل المجموعة فقط ضمن قطاع واحد وهو ”العقاري” ،ولذلك لم يتم عرض معلومات عن الربح أو الخسارة والموجودات
والمطلوبات بشكل منفصل .ومع ذلك ،تم اإلفصاح عن المعلومات الجغرافية المتعلقة بالموجودات غير المتداولة في
اإليضاحين  8و .9بإستثناء بعض اإلستثمارات العقارية ،فإن جميع الموجودات محتفظ بها داخل مملكة البحرين.
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نظرة عامة
لدى المجموعة تعرضات للمخاطر التالية من خالل إستخدامها لألدوات المالية:
•	
•	
•	

مخاطر اإلئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وكذلك أهداف وسياسات وإجراءات
المجموعة المتبعة لقياس وإدارة هذه المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال .كما يعرض هذا اإليضاح بعض اإلفصاحات الكمية
باإلضافة إلى اإلفصاحات التي تضمنتها في البيانات المالية المجمعة.
يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية بالكامل عن تأسيس ومراقبة إطار إدارة مخاطر المجموعة .لدى الرئيس دور نشط وفعال وقام
المجلس بتعيين نائب المدير التنفيذي لإلشراف على تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر ،الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى
رئيس مجلس اإلدارة.
تم وضع سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة لوضع حدود وضوابط مناسبة
للمخاطر ومتابعة المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة .تهدف المجموعة من خالل إدارتها للمعايير واإلجراءات إلى إرساء مناخ
رقابي بناء يتسم باإلنضباط يفهم من خالله كافة الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم.
يشرف الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة على كيفية إدارة ومتابعة اإللتزام بالسياسات واإلجراءات إلدارة مخاطر المجموعة
ومراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجهها المجموعة.
ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
تشرف هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة على كيفية أداء اإلدارة ألعمال المجموعة
مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان ،هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية األمر الذي
ينتج عنه تحمل المجموعة لخسارة مالية.
تمثل األرقام المبينة أدناه الحد األقصى للتعرض إلجمالي مخاطر اإلئتمان لمخصص اإلنخفاض في القيمة دون األخذ في
االعتبار أية ضمانات محتفظ بها وتقليل من مخاطر اإلئتمان األخرى.
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ذمم مدينة أخرى

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

88,458

8,465

32,380

24,709

120,838

33,174

 31ديسمبر 2016
الموجودات

عند الطلب

 1إلى  3أشهر

 3إلى 6

 6أشهر إلى
سنة واحدة

أكثر من سنة
واحدة

ال يوجد
إستحقاق ثابت

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إستثمارات عقارية

-

-

-

-

-

12,877,380

12,877,380

عقارات قيد التطوير

-

-

-

-

-

123,150,622

123,150,622

إستثمارات متوفرة
للبيع

143,394

-

-

-

-

-

143,394

النقد وما في حكمه

ذمم مدينة أخرى
ومبالغ مدفوعة
ً
مقدما

-

-

-

1,793,457

1,420,103

-

3,213,560

النقد وما في حكمه

32,380

-

-

-

-

-

32,380

ً
ونظرا ألن هذه
تقلل المجموعة تعرضها لمخاطر اإلئتمان باإلحتفاظ بأرصدتها فقط لدى بنوك ذات تصنيفات إئتمانية عالية.
التصنيفات اإلئتمانية عالية ،ال تتوقع اإلدارة إخفاق أي من البنوك التي تتعامل معها بالوفاء بالتزاماتها.

مجموع الموجودات

175,774

-

-

1,793,457

1,420,103

136,028,002

139,417,336

1,530,650

-

-

-

62,116,880

-

63,647,530

-

-

-

-

39,680

-

39,680

ذمم دائنة

-

-

-

11,187,761

-

ً
مقدما
مبالغ مستلمة
من العمالء

-

11,187,761

18,381,640

-

-

-

3,088,158

-

21,469,798

مبالغ مستحقة
ألطراف ذات عالقة

-

-

-

-

-

2,763,579

2,763,579

ارصدة لدى البنك

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية عندما يحين موعد
إستحقاقها .إن النهج الذي تتبعة المجموعة إلدارة السيولة هو التأكد قدر اإلمكان ،بأن لديها سيولة كافية بصورة مستمرة
سواء في ظل الظروف اإلعتيادية والضغوطات ،دون أن تتكبد المجموعة أية
للوفاء بإلتزاماتها عندما يحين موعد إستحقاقها،
ً
خسائر غير مقبولة أو تتعرض سمعتها للضرر.
يتم متابعة مركز سيولة المجموعة من قبل قسم الرقابة المالية .يتم إدارة فائض وعجز المراكز القصيرة والطويلة األجل
للمجموعة من قبل قسم الرقابة المالية.
يلخص الجدول أدناه بيان اإلستحقاق المتوقع لموجودات ومطلوبات المجموعة .لقد تم تحديد اإلستحقاق التعاقدي
للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ البيان المجمع للمركز المالي إلى تاريخ اإلستحقاق
المتوقع.
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المطلوبات

صكوك المشاركة
مخصص مكافآت
نهاية الخدمة
للموظفين

مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى

6,503,340

-

-

-

11,595,658

-

18,098,998

مجموع المطلوبات

26,415,630

-

-

11,187,761

76,840,376

2,763,579

117,207,346

فجوة السيولة

)(26,239,856

-

-

)(9,394,304

)(75,420,273

133,264,423

22,209,990

فجوة السيولة
المتراكمة

)(26,239,856

)(26,239,856

)(26,239,856

)(35,634,160

)(111,054,433

22,209,990

-
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 31ديسمبر 2015
الموجودات

عند الطلب

 1إلى  3أشهر

 3إلى 6

 6أشهر إلى
سنة واحدة

أكثر من سنة
واحدة

ال يوجد
إستحقاق ثابت

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

اإللتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016هي على النحو التالي ،وتستند على
اإلستحقاقات المتوقعة للمطلوبات المالية ،متضمنة على مدفوعات األرباح وبإستنثاء تأثير إتفاقيات المقاصة:

استثمارات عقارية

-

-

-

-

-

86,238,996

86,238,996

عند الطلب

 1إلى  3أشهر

 3إلى 6

عقارات قيد التطوير

-

-

-

-

-

48,311,722

48,311,722

 6أشهر إلى
سنة واحدة

أكثر من سنة
واحدة

ال يوجد
إستحقاق ثابت

المجموع

إستثمارات متوفرة
للبيع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

-

-

340,676

-

-

-

340,676

1,530,650

-

-

-

66,783,858

ذمم مدينة أخرى
ومبالغ مدفوعة
ً
مقدما

-

-

11,187,761

-

11,187,761

-

-

-

61,571

-

-

61,571

-

-

68,314,508

-

-

-

3,088,158

النقد وما في حكمه

24,709

-

-

-

-

-

24,709

-

-

مجموع
الموجودات

-

24,709

-

340,676

61,571

-

134,550,718

134,977,674

صكوك المشاركة*

57,978,561

-

-

-

-

-

57,978,561

مبالغ محتفظ بها
متعلقة بأعمال قيد
التنفيذ

-

-

-

6,317,583

-

-

6,317,583

مخصص مكافآت
نهاية الخدمة
للموظفين

-

-

-

-

33,928

-

33,928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,683,934

-

-

15,683,934

مبالغ مستلمة
ً
مقدما من العمالء

18,211,769

-

-

-

-

-

18,211,769

مبالغ مستحقة
ألطراف ذات عالقة

-

-

-

-

-

1,520,684

1,520,684

مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى

12,786,442

-

-

-

-

-

12,786,442

مجموع
المطلوبات

88,976,772

-

-

22,001,517

33,928

1,520,684

112,532,901

فجوة السيولة

)(88,952,063

-

340,676

)(21,939,946

)(33,928

133,030,034

24,444,773

فجوة السيولة
المتراكمة

)(88,952,063

)(88,952,063

)(88,611,387

)(110,551,333

)(110,585,261

22,444,773

-

المطلوبات

مبالغ مستحقة
لمؤسسات مالية
ذمم دائنة

صكوك المشاركة
ذمم دائنة
مبالغ مستلمة
ً
مقدما من العمالء

مبالغ مستحقة

لطرف ذو عالقة

-

18,381,640

-

مصروفات

مستحقة وذمم دائنة
أخرى

6,503,340

26,415,630
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-

-

11,187,761

-

11,595,658

81,467,674

2,763,579

2,763,579

2,763,579

18,098,998

121,834,644

اإللتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2015هي كما يلي:

صكوك المشاركة
مبالغ محتفظ بها
متعلقة بأعمال قيد
التنفيذ
ذمم دائنة

عند الطلب

 1إلى  3أشهر

 3إلى 6

 6أشهر إلى
سنة واحدة

أكثر من سنة
واحدة

ال يوجد
إستحقاق ثابت

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

59,592,123

-

-

-

-

-

59,592,123

-

-

-

6,317,583

-

-

6,317,583

مبالغ مستلمة
ً
مقدما من العمالء

-

-

-

15,683,934

-

-

15,683,934

18,211,769

-

-

-

-

-

18,211,769

مبالغ مستحقة
لطرف ذو عالقة

-

-

-

-

-

1,520,684

1,520,684

مصروفات
مستحقة وذمم
دائنة أخرى

12,786,442

-

-

-

-

-

12,786,442

90,590,334

ً
ً
وفقا لذلك ،تم
*وفقا لشروط االتفاقية الموقعة مع حاملي الصكوك فإنه يتوجب التسوية الفورية للرصيد المستحق بالكامل لحاملي الصكوك عند التخلف عن السداد،
تصنيف الرصيد المستحق على أنه رصيد عند الطلب .ومع ذلك ،لم يتم إستدعاء هذا الرصيد بعد من قبل حاملي الصكوك (إيضاح .)16

-

-

-

-

21,469,798

-

-

22,001,517

-

1,520,684

* ال تمثل هذه األرصدة المبالغ التعاقدية غير المخصومة حيث تخلفت المجموعة عن السداد وإن إعادة الهيكلة هي قيد التفاوض.
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114,112,535

مخاطر السوق

مخاطر معدل الربح

إن مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق ،مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار
األسهم التي سوف تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق
هي إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق من خالل تطبيق األدوات المناسبه ضمن المعايير المقبولة ،مع تحقيق الحد
االقصى للعائد على المخاطر.

إن مخاطر معدل الربح هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية ولذلك نتيجة لتغيرات في
معدالت ربح السوق.
كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ،فإن بيان معدل ربح األدوات المالية للمجموعة التي تستحق عليها األرباح هي كالتالي:

مخاطر العملة

القيمة المدرجة

إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .لدى المجموعة
صافي التعرضات الجوهرية التالية المعروضة بالعمالت األجنبية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:

دينار بحريني

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

)(12,596,142

)(14,565,058

)(6,803,254

يورو

)(64,029,940

دوالر أمريكي

)(46,359

جنيه إسترليني

)(7,000,462
)(58,358,248
)(46,359

يتم تعزيز إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية مقابل حدود صافي التعرضات من خالل متابعة حساسية الموجودات
والمطلوبات المالية للمجموعة لعدد من السيناريوهات المختلفة في أسعار صرف العمالت اإلجنبية .فيما يلي تحليل
حساسية بيان الدخل وحقوق الملكية للمجموعة بإفتراض زيادة قدرها  %5في معدالت صرف العمالت اإلجنبية (على إفتراض
بأن جميع المتغيرات األخرى وبصورة أساسية معدالت الربح تبقي ثابتة) وهي كالتالي:

دينار بحريني

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

)(629,807

)(728,253

)(340,163

يورو

)(3,201,497

دوالر أمريكي

)(2,318

جنيه إسترليني

)(350,023
)(2,917,912
)(2,318

إن الزيادة في معدل صرف العمالت األجنبية بنحو  %5سوف يكون لها تأثير مساوي ومعاكس على بيان الدخل وحقوق
الملكية.
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صكوك المشاركة (إيضاح (16

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

63,647,530

57,978,561

تحليل حساسية التدفقات النقدية ألدوات ذات معدالت ربح متغيرة
إن التغير بنسبة  100في النقاط األساسية في معدالت الربح بتاريخ إعداد التقارير المالية سوف يزيد (ينقص) الربح أو الخسارة
بمقدار  586,750دينار كويتي ( 583,641 :2015دينار كويتي).
مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة لتغيرات في مستويات مؤشرات
األسهم وقيمة كل سهم على حده .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم على إستثماراتها المتوفرة للبيع.
إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجلس في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية من أجل كسب ثقة المستثمرين والدائنيين وثقة السوق والحفاظ
على التطوير المستقبلي لألعمال .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ،والذي تحدده المجموعة كالعائد على
إجمالي حقوق الملكية ومستوى أرباح األسهم .يقوم المجلس بتقييم تكلفة حقوق الملكية مقابل اإلقتراضات فيما يتعلق
باإلستثمارات في المشاريع الجديدة بهدف تحقيق أدنى تكلفة للتمويالت التي تتكبدها المجموعة .لم تكن هناك أية تغيرات
في نهج المجموعة في إدارة رأس المال خالل السنة .ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأسمالية مفروضة من جهات خارجية.
ً
أساسا في مشاريع التطوير العقاري ،وبالتالي فإن األزمة المالية والركود اإلقتصادي الناتج عنه
وبما إن المجموعة تعمل
أثر بشدة على معظم أنشطة التطوير العقاري للمجموعة مما أدى إلى إنهاء أو إعادة التفاوض بشأن العقود مع المقاولين
واالستشاريين .قام عدد من المقاولين برفع دعاوى ضد المجموعة مطالبين بإنهاء عقودهم.
تكبدت المجموعة خسارة قدرها  436,072دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2,613,757 :2015( 2016دينار
كويتي) .وكما في  31ديسمبر  ،2016بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  69,565,988دينار كويتي ( 69,129,916 :2015دينار
كويتي) وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة بشكل جوهري موجوداتها المتداولة بنحو  38,397,739دينار كويتي (:2015
 105,754,434دينار كويتي) .وقعت المجموعة على شروط جديدة إلتفاقية إعادة هيكلة الصكوك التي كانت متعثرة في السداد
ً
سابقا (إيضاح .)16
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ً
حكما تطلب فيه
وعالوة على ذلك ،في القضية القانونية المتضمنة على المجموعة ،أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات
من المجموعة وشركة العرين داون تاون للتطوير العقاري (شركة تابعة مملوكة بنسبة  )%100وشركة ضاحية العرين العقارية
ً
معا
ذ.م.م .وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .لتسوية مبلغ وقدره  29,609,467دينار كويتي مع ربح قدره ( %13المشار إليهما
”بمبلغ التسوية”) ،لشركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة .لم يتم تحديد الحصة المعنية لكل من الشركة واألطراف
األخرى المشاركة في مبلغ التسوية في الحكم الصادر .ومع ذلك ،بتاريخ  8يوليو  2015وافق مساهمي شركة بوليفارد العرين
للتطوير العقاري المحدودة على اقتراح التسوية التي تم مبادرتها من قبل المجموعة وشركة العرين داون تاون للتطوير العقاري
وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .فيما يتعلق بالحكم الصادر من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح شركة بوليفارد
العرين للتطوير العقاري المحدودة .يحدد اقتراح التسوية بأن يتم تحويل قطع األرض المملوكة من قبل والشركة واألطراف
األخرى إلى شركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة وسوف تمثل كحصص الشركات المعنية في مبلغ التسوية .إن
المجموعة وشركة العرين داون تاون للتطوير العقاري وشركة ديار البحرين العقارية ذ.م.م .بصدد وضع الصيغة النهائية لشروط
ً
قدما في تنفيذ اقتراح التسوية.
خطة العمل المعتمدة من أجل المضى
ً
وفقا لشروط إتفاقية إعادة الهيكلة الموقعة بتاريخ  13ديسمبر  2016برسملة مبلغ وقدره
خالل السنة ،قامت المجموعة
ً
اعتبارا من
 5,128,169دينار كويتي إلى مبلغه األصلي والذي يعد الربح المستحق بموجب إتفاقية الصكوك األصلية السارية
 1مايو  2008حتى  13مايو  2013وإعادة تصنيف صكوك المشاركة البالغة  62,116,880دينار كويتي إلى مطلوبات غير متداولة
ومع مبلغ وقدره  1,530,650دينار كويتي من صكوك المشاركة الذي تم تصنيفة إلى مطلوبات متداولة والذي تم تسويته
ً
الحقا في نهاية السنة بتاريخ  19أبريل ( 2017إيضاح  .)30وعالوة على ذلك ،قامت المجموعة بإثبات مبلغ وقدره 6,567,946
دينار كويتي خالل السنة كدخل آخر والذي يعد الربح المستحق للفترة من  14مايو  2013حتى  31ديسمبر .2016

 29تصنيفات األدوات المالية
فيما يلي تصنيفات الموجودات والمطلوبات المالية حسب التصنيفات المحاسبية:
2016
إستثمارات متوفرة للبيع

-

143,394

88,458

231,852

-

63,647,530

63,647,530

2,763,579

-

77,598,870

77,598,870

متوفرة للبيع

قروض وذمم مدينة /
التكلفة المطفأه

مجموع القيمة المدرجة

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إستثمارات متوفرة للبيع

340,676

-

340,676

ذمم مدينة آخرى

-

61,571

61,571

340,676

61,571

402,247

-

57,978,561

57,978,561

15,683,934

15,683,934

6,317,583

6,317,583

-

1,520,684

1,520,684

-

81,500,762

81,500,762

ذمم مدينة آخرى

صكوك المشاركة
ذمم دانئه
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

صكوك المشاركة
ذمم دانئه
مبالغ محتفظ بها متعلقة بأعمال قيد التنفيذ
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
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143,394

-

143,394

88,458
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دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي
88,458

يعتقد مجلس إدارة الشركة واإلدارة بأن قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية يعتمد على بيع
موجوداتها ،وبيع وحدات مشروع فيالمار ،وجمع رأسمال إضافي من مساهمي الشركة والتوصل إلى تسوية فيما يتعلق
بالحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتعهد بشروط وبنود صكوك المشاركة الجديدة حسب اتفاقية إعاده هيكله
الصكوك الموقعة (إيضاح .)16
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متوفرة للبيع

قروض وذمم مدينة /
التكلفة المطفأه

مجموع القيمة المدرجة
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11,187,761

11,187,761

2,763,579

 30أحداث الحقة
في تاريخ  19أبريل  ،2017استلمت المجموعة مقابل نقدي بمبلغ وقدره  127,367دينار كويتي فيما يتعلق باالسترداد الجزئي
الستثماراتها في صندوق الثمار لألوراق المالية علي النحو الذي تم توزيعة من قبل المصفي الخاص بها (إيضاح .)10
ً
وفقا
وبناء على ذلك ،قامت المجموعة
وفي تاريخ  22مارس  ،2017أصبحت اتفاقية إعاده هيكله الصكوك سارية المفعول.
ً
لشروط اتفاقية إعاده الهيكلة ،بتوزيع استرداد نقدي جزئي لمبلغ وقدره  1,530,650دينار كويتي (أي ما يعادل  5,000,000دوالر
أمريكي) لحاملي الصكوك في  5أبريل ( 2017إيضاح .)16

٦

في تاريخ  30مارس  ،2017قام المشتري الجديد بدفع مبلغ الشراء المتبقي والبالغ  4,632,207دينار كويتي (أي ما يعادل
 15,000,000دوالر أمريكي) منه مبلغ وقدره 1,530,650دينار كويتي (أي ما يعادل  5,000,000دوالر أمريكي) تم استخدامه لدفع
مبلغ اإلسترداد الرئيسي لحاملي الصكوك (إيضاح .)18

االستماع إلى آخر تطورات ومستجدات مشاريع الشركة.
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7

٨

إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم
القانونية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

تعيين  /إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2017م وتفويض مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم.
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جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الخليج القابضة ش.م.ك.قابضة (”الشركة”)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م

٩
تعيين  /إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2017م وتفويض مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم،
وهم التالية أسمائهم:
 .1الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار.
 .2الشيخ الدكتور علي الراشد.
 .3الشيخ الدكتور محمد عبدالسالم.

		
أوال:
ً
		
		

الموافقة والمصادقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة  65,565,988دينار كويتي كما
في  31ديسمبر  2016عن طريق االحتياطي اإلجباري بمبلغ وقدره 4,276,541دينار كويتي واالحتياطي
االختياري بمبلغ وقدره  4,276,541دينار كويتي ليتبقى مبلغ وقدره  61,012,906دينار كويتي.

		
ثانياً :
		
		

الموافقة والمصادقة على إطفاء خسائر احتياطي تحويل العمالت األجنبية بمبلغ  1,477,104دينار
كويتي من خالل تخفيض رأس المال المدفوع من  84,700,000دينار كويتي إلى  83,222,896دينار
كويتي.

		
ثالثاً :
		

الموافقة والمصادقة على إطفاء كل الخسائر المتراكمة بمبلغ  61,012,906دينار كويتي من خالل 		
تخفيض رأس المال المدفوع من  83,222,896دينار كويتي إلى  22,209,990دينار كويتي.

		
رابعاً :
		
		

الموافقة والمصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ  22,209,990دينار كويتي
إلى مبلغ  29,973,569دينار كويتي عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة بمقدار  77,635,790سهم
وبقيمة  100فلس للسهم شاملة ،وذلك بواسطة:

.1
		
			
.2

		
			
			

تحويل بعض الديون على الشركة بمبلغ  2,763,579دينار كويتي بمقدار  27,635,790سهم من
األسهم المطروحة.
		
الزيادة النقدية بمبلغ  5,000,000دينار كويتي بمقدار  50,000,000سهم من األسهم
المطروحة وتخصص للمساهمين الحاليين وبعد مرور الفترة القانونية يجوز دخول مساهمين
جدد وتدفع على دفعات

		
خامساً :

الموافقة على تعديل المادة رقم  6من عقد التأسيس والمادة رقم  5من النظام االساسي كالتالي:

		

المادة قبل التغيير:

		
		

”حدد رأس مال الشركة بمبلغ  84,700,000دينار كويتي (فقط أربعة وثمانون مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي)
موزع على  847,000,000سهم (فقط ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون سهم) ،قيمة كل سهم  100فلس”

		

المادة بعد التغيير:

		
		
		

”حدد رأس مال الشركة  29,973,569دينار كويتي (فقط تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وثالثة وسبعون ألف
وخمسمائة وتسعة وستون دينار كويتي) موزع على  299,735,690سهم (فقط مائتان وتسعة وتسعون مليون 		
وسبعمائة وخمسة وثالثون ألف وستمائة وتسعون سهم) ،قيمة كل سهم  100فلس”

		
سادساً :
		

الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
ما ورد أعاله والتوقيع على كافة األوراق والتعديالت بشأن ما جاء في جدول األعمال.

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة الخليج القابضة (مقفلة)
ص.ب ،٢٣٢٣٩ .المنامة ،مملكة البحرين
تلفون ، +٩٧٣١٧١٠١٢١٥٢ :فاكس+٩٧٣١٧١٠٢١٠٠ :
بريد الكترونيinfo@gfholding.com :
موقع االنترنتwww.gfholding.com :
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