اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2016

ش.م.ك.ع.
K.S.C.P

صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
أ.د .سيد محمد عبد الرزاق الطبطباني
رئيس الهيئة املوقر

أ.د أحمد احلجي الكردي
عضو الهيئة املوقر

أ.د نايف احلجاج العجمي
عضو الهيئة املوقر

6

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد /فهد عــلــي مـحـمـد ثـنـيان الـغـانــم
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ناصر ابراهيم بورسلي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالعزيز ناصر املرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/طالل محمد رضا بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد/خالد بدر الرومي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/منصور حمد املبارك
عضو مجلس اإلدارة

السيد/رياض ناصر البدر
عضو مجلس اإلدارة
7

التقريـــر السنـــوي 2016

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
الســادة املســاهمني الكــرام ...الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه .إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة وأن أعــرض عليكــم التقريــر الســنوي لشــركة
أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ،وتقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية وتقريــر احلوكمــة وتقريــر الرقابــة الداخليــة وكذلــك تقريــر مراقبــي احلســابات إضافــة إلــى البيانــات املاليــة للســنة
املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر .2016
لــم يكــن عــام  2016أفضــل حــاالً مــن العــام الســابق ،حيــث اســتمرت الظــروف اجليوسياســية الصعبــة التــي تعانــي منهــا املنطقــة يف فــرض حالــة مــن عــدم اليقــن علــى كافــة أنشــطة
األعمــال .وميكــن القــول إن عــام  2016كان عــام املتغيــرات والتحــوالت االقتصاديــة الكبيــرة علــى الصعيــد احمللــي واإلقليمــي والعاملــي .ويف ظــل هــذه التحديــات التشــغيلية ،اســتمرت
جهــود الشــركة ومحــاوالت إعــادة جدولــة اجلــزء املتبقــي مــن مديونياتهــا وذلــك تنفيــذاً خلطــة إعــادة هيكلــة ومعاجلــة أوضــاع الشــركة .والشــركة يحدوهــا األمــل أن تتــم املوافقــة علــى
خطــة إعــادة اجلدولــة يف املســتقبل القريــب.
علــى اجلانــب اآلخــر ،اســتمر التعــاون والتنســيق الدائــم بــن مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة يف ســبيل إعــادة هيكلــة الشــركة وتطويــر أدائهــا وأنشــطة أعمالهــا  .ومــن ثــم عملــت
الشــركة علــى زيــادة اإليــرادات التشــغيلية وحتســن أداء قطاعــات الشــركة املختلفــة يف ظــل االلتــزام باخلطــة املوضوعــة .كمــا قامــت الشــركة بــإدارة مواردهــا علــى النحــو األمثــل وبذلــت
قصــارى اجلهــود لتحويــل العديــد مــن األصــول الغيــر مــدرة إلــى أصــول مــدرة ســواء مــن خــال تبــادل األصــول أو تطويــر األصــول مــن خــال التمويــل الذاتــي لهــا .واســتمرت الشــركة
باملتابعــة احلثيثــة لشــركاتها التابعــة والزميلــة والتــي متثــل ركنــا أساســيا مــن أركان الشــركة حيــث تنعكــس نتائجهــا بشــكل مباشــر علــى شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار.
األداء املالي والربحية
اســتطاعت الشــركة يف نهايــة عــام  2016مــن حتقيــق مجمــل إيــرادات بلغــت  42.5مليــون دينــار كويتــي وقــد نتــج عــن ذلــك حتقيــق الشــركة لصــايف أربــاح بلــغ  3.785مليــون دينــار
كويتــي .كمــا تعــززت حقــوق مســاهمي الشــركة األم لتصــل  79مليــون دينــار كويتــي بارتفــاع بنســبة  % 1.5عــن العــام املنصــرم.
وعنــد مقارنــة الوضــع املالــي للشــركة بنهايــة عــام  2016بالوضــع املالــي للشــركة قبيــل التوقيــع علــى خطــة إعــادة الهيكلــة يف عــام  2012جنــد نقلــة نوعيــة يف املوقــف املالــي للشــركة،
فمنــذ ذلــك الوقــت ،اســتطاعت الشــركة مــن تخفيــض املطلوبــات اخلاصــة بالدائنــن مــن  333مليــون دينــار كويتــي لتصــل إلــى  160مليــون دينــار كويتــي يف نهايــة عــام .2016
8

اإلفصاح والشفافية واحلوكمة
التزمــت الشــركة مبتطلبــات هيئــة أســواق املــال وتعليماتهــا املتعلقــة بحوكمــة الشــركات وقامــت بنــاء علــى تلــك التعليمــات بإعــداد اللوائــح الالزمــة وتشــكيل اللجــان املطلوبــة واإلفصــاح عــن
كافــة املعلومــات والبيانــات املطلوبــة واإلفصــاح عنهــا مبوجــب تلــك التعليمــات.
لقــد مضــت أربعــة أعــوام منــذ التوقيــع علــى خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة ،ونحــن اآلن بصــدد مواجهــة حتديــات جديــدة يف ظــل بيئــة تشــغيلية تســيطر عليهــا حالــة مــن عــدم اليقــن وهــو
مــا يحثنــا علــى االســتمرار بالعمــل وبــذل اجلهــد يف ســبيل إرضــاء كافــة املتعاملــن مــع الشــركة .إننــي وإخوانــي يف مجلــس اإلدارة نتطلــع أن تســتمر الشــركة يف نتائجهــا اإليجابيــة يف
العــام القــادم ،كمــا نتطلــع إلــى التــزام الشــركة بخدمــة مســاهميها وكافــة األطــراف املتعاملــة معهــا بشــفافية تامــة.

فهد عــلــي مـحـمـد ثـنـيان الـغـانــم
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على احلبيب املصطفى سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه والتابعني له بإحسان إلى يوم الدين،
السادة املساهمني الكرام ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســرني نيابــة عــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار أن أســتعرض معكــم تقريــراً حــول املؤشــرات املاليــة للســنة املنتهيــة يف عــام  ، 2016مســتعرضاً معكــم أهــم املســتجدات
املاليــة واالقتصاديــة خــال الســنة املذكــورة.
حملة موجزة عن األوضاع االقتصادية خالل عام 2016
ً
أوال :األوضاع العاملية
تشــير التقاريــر والبحــوث الصــادرة بشــأن منــو االقتصــاد العاملــي إلــى تباطــؤ منــو االقتصــاد العاملــي ليســجل  %3.1يف عــام  ، 2016وذلــك انعكاسـاً لتراجــع اآلفــاق املتوقعــة لالقتصــادات املتقدمــة عقــب
تصويــت اململكــة املتحــدة يف يونيــو املاضــي لصالــح اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي وحتقيــق منــو دون املســتوى املتوقــع يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وقــد فرضــت هــذه التطــورات مزيــداً مــن الضغــوط
اخلافضــة ألســعار الفائــدة العامليــة.
ويعــزى تراجــع منــو االقتصــاد العاملــي إلــى الركــود طويــل األجــل يف اقتصــادات الــدول املتقدمــة وزيــادة التوجهــات القائمــة علــى السياســات احلمائيــة املرتبطــة بالنشــاط التجــاري لالقتصــادات الرئيســية
مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا .وخــال عــام  ،2016شــهدت البيئــة التشــغيلية عــدد مــن التطــورات الهامــة التــي طالــت االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة علــى حــد
ســواء .وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى تبايــن وتفــاوت معــدالت النمــو يف اقتصــادات الــدول املتقدمــة املقــدر لهــا أن ال تتجــاوز  %1.6يف عــام  .2016وهــذه النســبة تقــل عــن معــدل النمــو يف العــام الســابق
حيــث بلغــت نســبة معــدل النمــو آنــذاك  .%2.1ومــن املقــدر أن يبقــى معــدل النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية ضعيفـاً نتيجــة لتراجــع االســتثمارات والتــي أثــرت بالســلب علــى معــدالت النمــو يف
اإلنتــاج وكذلــك التضخــم واألجــور.
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كلمة الرئيس التنفيذي
علــى اجلانــب اآلخــر ،تســتمر حالــة عــدم اليقــن التــي تشــهدها كل مــن بريطانيــة ومنطقــة اليــورو عقــب االســتفتاء الــذي مت إجــراؤه خــال الربــع األول مــن عــام  2016والــذي أيــد خــروج بريطانيــا مــن
االحتــاد األوروبــي وهــو مــا أثــر بالســلب علــى ثقــة املســتثمرين .وتظــل معــدالت التضخــم يف االحتــاد األوروبــي ثابتــة دون أي حتســن علــى الرغــم مــن اإلبقــاء علــى برنامــج التحفيــز النقــدي املتبــع مــن قبــل
البنــك املركــزي األوروبــي.
أمــا بالنســبة لألســواق الصاعــدة ،فقــد شــهدت األوضــاع حتســناً نســبياً علــى خلفيــة التوقعــات بانخفــاض أســعار الفائــدة يف االقتصــادات املتقدمــة وانحســار القلــق بشــأن اآلفــاق قصيــرة األجــل يف الصــن
عقــب دعــم سياســات النمــو وحــدوث بعــض االرتفــاع يف أســعار الســلع األوليــة ،ولكــن اآلفــاق تتســم بالتفــاوت احلــاد عبــر البلــدان واملناطــق .وتتشــكل اآلفــاق احلاليــة مــن خــال التقــاء مجموعــة معقــدة مــن
العوامــل تضــم عمليــات التكيــف اجلاريــة واالجتاهــات طويلــة األجــل ،والصدمــات اجلديــدة.
ثاني ًا :األوضاع اإلقليمية
مت تخفيــض آفــاق النمــو بدرجــة كبيــرة يف معظــم البلــدان املصــدرة للنفــط منــذ أكتوبــر املاضــي يف ظــل حالــة االضطــراب املســتمر يف ســوق النفــط العامليــة .وال يــزال مــن املتوقــع ارتفــاع معــدل النمــو يف
البلــدان املصــدرة للنفــط مــن  %2يف عــام  2015إلــى  %3يف عــام  ،2016غيــر أن هــذه الزيــادة ترجــع أساس ـاً إلــى زيــادة إنتــاج النفــط يف العــراق ورفــع العقوبــات عــن إيــران.
ويف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،مــن املتوقــع أن يــزداد تباطــؤ النشــاط االقتصــادي .فعلــى الرغــم مــن التدابيــر الطموحــة اجلــاري تنفيذهــا لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة هــذا العــام علــى نطــاق دول مجلس
التعــاون اخلليجــي ،فــإن أرصــدة امليزانيــة ســوف تتدهــور نظــراً للهبــوط احلــاد يف أســعار النفــط .وثمــة حاجــة إلــى تكثيــف اجلهــود بغيــة تخفيــض العجــز علــى املــدى املتوســط مــن أجــل اســتعادة االســتمرارية
ألوضــاع املاليــة العامــة .ومــن األولويــات التــي ال تقــل أهميــة يف هــذا الشــأن ضمــان قــدرة القطــاع اخلــاص علــى خلــق فــرص العمــل الكافيــة للشــباب ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إصالحــات هيكليــة عميقــة
لتحســن اآلفــاق متوســطة األجــل وتيســير التنــوع االقتصــادي .ويتزايــد عــزم صنــاع السياســات يف معظــم البلــدان علــى توخــي منهــج اســتباقي يف معاجلــة هــذه التحديــات التــي يفرضهــا ركــود أســعار النفــط.
يعــد االتفــاق الــذي مت بــن الــدول األعضــاء وغيــر األعضــاء يف منظمــة األوبــك احلــدث األهــم واألبــرز علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــال الربــع األخيــر مــن عــام  2016حيــث مت االتفــاق
علــى تخفيــض انتــاج النفــط بنحــو  1.8مليــون برميــل يوميـاً بهــدف تعزيــز أســعار النفــط .ويعتبــر هــذا االتفــاق هــو أول اتفــاق عاملــي مشــترك بــن منتجــي النفــط داخــل منظمــة األوبــك وخارجهــا منــذ عــام
 ،2001وقــد جتــاوز ســعر برميــل خــام برنــت الـــ  55دوالر أمريكــي بعــد اإلعــان عــن هــذا االتفــاق.
يتوقــع أن يظهــر األثــر الكامــل لتخفيــض إنتــاج النفــط خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2017حيــث ســيتم تخفيــف الضغــوط علــى املســتويات الكبيــرة احلاليــة ملخــزون النفــط وكذلــك تدعيــم املوازنــات
العامــة لــدول املنطقــة .كمــا أنــه مــن املتوقــع أن يســاهم تخفيــض إنتــاج النفــط يف تعزيــز معــدالت الســيولة لــدى األســواق مــن خــال ارتفــاع نســبة ودائــع القطــاع العــام والتــي شــهدت تراجعـاً خــال الشــهور
األخيــرة نظــراً النخفــاض أســعار النفــط.
قامــت دول اخلليــج بضمنهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة والكويــت واململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وقطــر برفــع ســعر الفائــدة األساســية بواقــع  25نقطــة أساســية علــى خلفيــة قيــام مجلــس االحتياطــي
األمريكــي برفــع ســعر الفائــدة األساســية .ومــن احملتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى تقييــد الســيولة وتراجــع الطلــب علــى االئتمــان مــن قبــل املســتهلكني والشــركات يف املنطقــة وهــو مــا قــد يؤثــر علــى الربحيــة وجــودة
األصــول لــدى البنــوك باملنطقــة علــى الرغــم مــن العوائــد العاليــة املتأتيــة مــن رفــع أســعار الفائــدة.
وبالنســبة ألســواق األوراق املاليــة اخلليجيــة ،تشــير التقريــر واإلحصــاءات الصــادرة يف هــذا الشــأن إلــى أن األســواق اخلليجيــة قــد أنهــت تــداوالت العــام  2016علــى ارتفــاع بدعــم مــن الصعــود يف الربــع
األخيــر مــن العــام حيــث أدت موجــة مــن املعنويــات اإليجابيــة والتفــاؤل الســائد يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى ارتفــاع أغلبيــة أســواق األوراق املاليــة خــال الربــع األخيــر مــن العــام  .2016ويأتــي
ذلــك بعــد عــام مــن تســجيل األســواق لتراجعــات حــادة خــال العــام  .2015وقــد كان ســوق دبــي املالــي هــو الســوق الوحيــد الــذي متكــن مــن احلفــاظ علــى ارتفاعــه خــال معظــم فتــرات الســنة ،يف حــن
كان أداء ســوقي الســعودية والكويــت ســالباً منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام تقريبـاً .وقــد انتهــت تــداوالت العــام بتســجيل ســوق دبــي املالــي أعلــى ارتفــاع علــى مســتوى دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي بنمــو بلغــت نســبته  ،%12.1تبعــه مؤشــر ســوق مســقط  30بنســبة .%7.0
يف حــن ظــل النفــط كمســاهم أساســي يف حتريــك اجتــاه أســواق األوراق املاليــة بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي للعــام الثانــي علــى التوالــي .حيــث دفعــت أســعار النفــط االقتصــادات املعتمــدة علــى النفــط
إلــى أدنــى املســتويات علــى مــدار العامــن املاضيــن تقريبـاً ،ومــع توقيــع اتفاقيــة تقليــص انتــاج النفــط بعــد مباحثــات مضنيــة اســتمرت أكثــر مــن عــام ،ارتفعــت أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 18
شــهر بنهايــة العــام ودفعــت معهــا األســواق اخلليجيــة إلــى األعلــى تدريجيـاً .إال أن أســواقاً مثــل دبــي تظــل محصنــة إلــى حــد كبيــر ضــد اجتاهــات أســعار النفــط بفضــل قلــة اعتمادهــا نســبياً علــى العائــدات
النفطية.
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كلمة الرئيس التنفيذي
أمــا عامليـاً فقــد انهــت األســواق تــداوالت العــام علــى ارتفــاع بصفــة عامــة مقارنــة بالعــام الســابق ،حيــث ارتفــع مؤشــر  MSCIلألســواق العامليــة إلــى أعلــى مســتوياته منــذ  18شــهراً يف ديســمبر .2016
واســتمرت املعنويــات مرتفعــة والســيما يف الواليــات املتحــدة ،مــع بلــوغ الــدوالر األمريكــي ومؤشــر داو جونــز الصناعــي أعلــى مســتوى لهمــا منــذ  14عــام علــى خلفيــة توقعــات بتســارع وتيــرة النمــو االقتصــادي
بعــد تولــي احلكومــة اجلديــدة مقاليــد احلكــم.
كمــا كان العــام  2016أيضــا عــام الصدمــات ،حيــث شــهد نتائــج غيــر متوقعــة فيمــا يتعلــق مبدئيـاً بخــروج اململكــة املتحــدة مــن االحتــاد األوربــي ثــم تبعتهــا نتائــج االنتخابــات األمريكيــة .إضافــة إلــى ذلــك،
يعتقــد املهتمــن بالشــأن املالــي واالقتصــادي أن التوصــل إلــى اتفــاق بــن الــدول املنتجــة النفــط يعــد أيضـاً مــن الصدمــات ،الســيما بعــد التــزام روســيا وغيرهــا مــن الــدول غيــر األعضــاء باألوبــك بخفــض
مســتويات انتاجهــا هــي األخــرى .ومــن املتوقــع تعــايف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بصــورة أســرع يف العــام  2017بدعــم مــن تســارع وتيــرة النمــو االقتصــادي وربحيــة الشــركات ،والتــي ال تــزال مرنــة
إلــى حــد كبيــر.
ثالث ُا :الكويت  -األوضاع احمللية
شهدت الكويت خالل عام  2016عدداً من األحداث املهمة يف مجاالت مختلفة ،بالطبع كان االقتصاد أبرزها نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط.
وبــدون شــك فقــد تضــررت الكويــت التــي تعتمــد علــى إيــرادات النفــط كمصــدر شــبه وحيــد لتمويــل ميزانيتهــا وذلــك علــى خلفيــة انهيــار أســعار النفــط مــن مســتوى  110دوالرات للبرميــل قبــل أكثــر مــن
عامــن تقريب ـاً إلــى نحــو  30دوالر مطلــع عــام  2016ثــم عودتــه للصعــود يف أواخــر عــام  2016علــى خلفيــة اتفــاق خفــض اإلنتــاج.
وســجلت الكويــت عجــزاً يف ميزانياتهــا للســنة املاليــة  2016-2015وذلــك للمــرة األولــى منــذ  16عام ـاً يف ظــل تراجــع أســعار النفــط وهــو مــا دفــع الكويــت إلصــدار ســندات الديــن الســيادية لتمويــل
هــذا العجــز.
وقــد قدمــت احلكومــة الكويتيــة ،خــال اجتماعهــا مــع جلنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة مطلــع عــام  2016ورقــة بشــأن اإلجــراءات الداعمــة ملســار اإلصــاح املالــي واالقتصــادي يف املــدى املتوســط
متضمنــة  6محــاور أساســية منهــا :اإلصــاح املالــي  ،وإعــادة رســم دور الدولــة يف االقتصــاد الوطنــي وزيــادة إســهام القطــاع اخلــاص يف النشــاط االقتصــادي ومشــاركة املواطنــن يف متلــك املشــروعات.
أمــا بالنســبة للنمــو االقتصــادي للدولــة فإنــه يُقــدر أن يكــون االقتصــاد الكويتــي قــد منــا يف عــام  2016بنحــو  %2.5ومــن املتوقــع أن يرتفــع إلــى  %2.6يف عــام  2017وفقــاً لتوقعــات صنــدوق
النقــد الدولــي .ويتوقــع أن يبقــى منــو األنشــطة غيــر النفطيــة عنــد نســبة تتــراوح مــن  %4 - %3.5خــال عامــي  2017و  ،2018علــى أن يتــم دعــم االقتصــاد احمللــي مــن خــال اإلنفــاق الرأســمالي
وحتســن أســعار النفــط.
مــن املتوقــع أن يســتمر عجــز املوازنــة لدولــة الكويــت خــال الســنوات القادمــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه يتوقــع أن يتراجــع وينحســر هــذا العجــز خــال الســنة املاليــة القادمــة  2018 – 2017إلــى %9
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي مقارنــة مبســتوى العجــز احلالــي البالــغ نســبته  %18مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف الســنة املاليــة  .2017 – 2016وهــذا التراجــع املتوقــع يف عجــز املوازنــة يرجــع بشــكل
رئيســي إلــى حتســن أســعار النفــط عقــب اتفــاق منظمــة األوبــك بتخفيــض إنتــاج النفــط وكذلــك اإلصالحــات املاليــة التــي تضمنــت خفــض الدعــم احلكومــي.
علــى الرغــم مــن التراجــع والتباطــؤ امللحــوظ يف وتيــرة طــرح عقــود املناقصــات املتعلقــة مبشــاريع البنيــة التحتيــة خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2016حيــث مت طــرح عقــود بقيمــة  5مليــار دوالر أمريكــي
خــال الربــع الثالــث مــن عــام  2016مقارنــة بعقــود بلغــت قيمتهــا  19مليــار دوالر أمريكــي خــال نفــس الفتــرة مــن عــام  ،2015إال أن هنــاك عــدد كبيــر مــن املشــروعات اجلــاري تنفيذهــا حاليـاً .وهــذه
املشــروعات مــن شــأنها أن توفــر فرصــا مالئمــة للقطــاع املصــريف احمللــي عــن طريــق متويــل تلــك املشــروعات وتلبيــة االحتياجــات التمويليــة للمقاولــن الرئيســيني واملقاولــن مــن الباطــن وهــو مــا مــن شــأنه
أن يســاعد يف تدعيــم املعطيــات املســاعدة علــى حتقيــق النمــو االقتصــادي.
أمــا بالنســبة ألداء ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة ،فقــد شــهدت بورصــة الكويــت أدا ًء مختلطـاً خــال العــام  ،2016مــع ارتفــاع املؤشــر الســعري بنســبة  ،%2.4يف حــن أنهــى املؤشــر الوزنــي تداوالتــه بــدون
تغيــر يذكــر نظــراً لــأداء الضعيــف لألســهم ذات القيمــة الســوقية املرتفعــة .كمــا كان ذلــك واضحـاً ايضـاً مــع تراجــع مؤشــر الكويــت  15بنســبة  %1.7نتيجــة لضعــف االجتاهــات خاصــة خــال النصــف
األول مــن العــام والتــي عادلهــا جزئيـاً ارتفــاع املؤشــر بنســبة  %9خــال الربــع األخيــر مــن العــام .وقــد تراجــع  11مــن أصــل  15ســهم مــدرج ضمــن مؤشــر األســهم ذات القيمــة الســوقية املرتفعــة .ومتاشــياً
مــع باقــي األســواق اخلليجيــة ،فقــد شــهدت كل مؤشــرات بورصــة الكويــت ســالفة الذكــر أدا ًء إيجابيـاً خــال الربــع األخيــر مــن العــام.
أمــا علــى صعيــد أنشــطة التــداول لهــذا العــام فقــد شــهدت تراجعـاً مثــل باقــي أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .حيــث تراجــع اجمالــي قيمــة األســهم املتداولــة بنســبة  %26.5وبلغــت  2.9مليــار دينــار
كويتــي ،كمــا تراجعــت كميــة األســهم املتداولــة بنســبة  %27بتــداول  30.3مليــار ســهم.
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املؤشرات املالية:
حققــت الشــركة أرباح ـاً مقدارهــا  3.8مليــون دينــار كويتــي بربحيــة ســهم تبلــغ  4.72فلــس لــكل ســهم وبلــغ إجمالــي أصــول الشــركة  340مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  ،2016بينمــا بلغــت حقــوق
املســاهمني  79.1مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  2016مســجلة ارتفــاع نســبته  %1.5مقارنــة مببلــغ  77.9يف عــام .2015
هذا وقد واصلت الشركة التركيز على أنشطتها املتعددة محققة نتائج طيبة ،ونستعرض فيما يلي موجزاً ملا مت حتقيقه خالل العام:
اإلجارة:
اســتمر قطــاع اإلجــارة يف أدائــه التشــغيلي العالــي خــال العــام املاضــي  2016محققـاً أرباحـاً جيــدة ومعــدالت أداء متميــزة .وحققــت أعيــان اإلجــارة القابضــة املزيــد مــن التقــدم يف أعمالهــا ،فقــد ارتفعــت
قيمــة أصــول الشــركة ليبلــغ إجمالــي األصــول  74,107,738دينــار كويتــي ،أمــا حقــوق امللكيــة فقــد ارتفعــت بنســبة  %10عــن عــام  2015حيــث بلغــت  29,596,680دينــار كويتــي لعــام  2016مقارنــة
بـــ  26,958,265دينــار كويتــي لعــام  .2015وارتفعــت قيمــة العقــود التأجيريــة للســيارات بنســبة  ،%19يف حــن ارتفعــت مبيعــات الســيارات املســتعملة بنســبة  %7خــال العــام املاضــي.
ويف ســياق ســعيها احلثيــث إلرضــاء العمــاء ،حرصــت شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة علــى تطويــر خدمــة العمــاء مبــا يواكــب املعاييــر العامليــة ،إذ ركــزت الشــركة خــال العــام املاضــي علــى إتبــاع املعاييــر
املطبقــة لــدى الشــركات العامليــة مــن حيــث التطــور يف خدمــة العمــاء وحتســن نظــام متابعــة العمــاء مــن أجــل تقــدمي جتربــة ممتعــة وراقيــة لعمــاء التأجيــر التشــغيلي ،وترافــق ذلــك مــع تقــدمي باقــات
خاصــة للنخبــة مــن عمــاء الشــركة حتقــق لهــم الرفاهيــة والتميــز ،وتقــدم لهــم مجموعــة اســتثنائية مــن خدمــات أثنــاء خدمــة التأجيــر املميــزة.
باإلضافــة إلــى ذلــك عــززت إدارة قطــاع اإلجــارة (شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة) جهودهــا املبذولــة يف عمليــات التأجيــر التشــغيلي وأبرمــت عــدداً مــن الصفقــات الكبــرى خــال العــام مــع عــدد مــن أهــم
وأكبــر وكاالت الســيارات بغــرض تنويــع الســيارات التــي تقدمهــا لعمالئهــا مــن الشــركات والــوزارات واألفــراد وتقــدمي خدمــات تنافســية أقــوى.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة تعتبــر الــذراع التشــغيلي لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار يف قطــاع الســيارات وخدماتهــا ،وهــي مملوكــة لهــا بالكامــل ،وتقــوم علــى إدارة النشــاطات
املرتبطــة بالســيارات يف الكويــت وخارجهــا .وينــدرج ضمنهــا العديــد مــن الشــركات التابعــة أبرزهــا شــركة أعيــان الكويــت للســيارات وهــي متخصصــة يف اإلجــارة وبيــع الســيارات املســتعملة ،وشــركة بدجــت
لتأجيــر الســيارات وهــي وكالــة تأجيــر عامليــة متلــك أعيــان اإلجــارة القابضــة وكالتهــا يف الكويــت وتركــز علــى عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املــدى ،وكــراج «عايــن» وهــو املركــز الرئيســي املتخصــص
بإصــاح وصيانــة أســطول ســيارات أعيــان وهــو مجهــز بأحــدث األجهــزة واملعــدات ويعمــل يف الكويــت مــن خــال فرعــن أحدهــم يف منطقــة الشــويخ الصناعيــة واآلخــر مبنطقــة األحمــدي ،وشــركة ريــكاب
لتأجيــر الســيارات املتخصصــة يف عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املــدى.
العقار
عمــل قطــاع العقــار علــى مواصلــة تطويــر العقــارات التابعــة للشــركة واســتبعاد العقــارات غيــر املــدرة للدخــل ،بنــا ًء علــى إســتراتيجية الشــركة اجلديدة،هــذا وقــد بــذل قطــاع العقــار جهــدا مضاعفـاً يف العــام
 2016لتحســن أداء العقــارات املــدرة للدخــل يف ظــل الركــود االقتصــادي والعقــاري التــي تعانــي منهــا البــاد ،ويتضــح ذلــك مــن ارتفــاع إيــرادات العقــارات بنســبة .%7.7
وفيما يلي نبذة عن أعمال اإلدارة خالل عام :2016
مشروع اجلهراء التجاري (مول اجلهراء):
مت االنتهــاء مــن أعمــال تنفيــذ وتشــطيب املشــروع التجــاري (مــول اجلهــراء) الكائــن يف منطقــة اجلهــراء الصناعيــة والــذي يطــل علــى الدائــري الســادس .ومت البــدء بتأجيــر وحــدات املــول حيــث وصلــت نســبة
التأجيــر  %64.4مبــا يعــادل مســاحة  10,640.22م 2مــن إجمالــي املســاحة التأجيريــة املتاحــة للمــول والبالغــة  16,521.47م .2ومــن أبــرز املســتثمرين الذيــن مت التوقيــع معهــم علــى ســبيل املثــال (لولــو
هايبــر ماركــت ،بالســت أوف للتزلــج ،مطعــم ملينزانــي ،مطعــم برجــر بوتيــك).
متتلك شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ما نسبته  %78من املشروع ،وتعمل إدارة العقار على أن يكون االفتتاح املبدئي ( )Soft Openingملول اجلهراء يف شهر مايو من عام .2017
قسائم منطقة العارضية احلرفية:
متتلــك الشــركة عــدد ( )12قســيمة يف منطقــة العارضيــة احلرفيــة ومبواقــع مميــزة حيــث عملــت إدارة العقــار علــى تأجيــر الشــاغر مــن وحــدات هــذه القســائم وزيــادة اإليــرادات الشــهرية ورفــع األجــرة ملــن
انتهــت عقودهــم.
قسائم منطقة أبو فطيرة احلرفية:
عمــل القطــاع علــى زيــادة نســبة التأجيــر يف قســائم أبــو فطيــرة احلرفيــة خــال العــام  2016إلــى  %73.37مــن  %56يف عــام  ،2015وبالتالــي زيــادة اإليــراد الشــهري مــع احملافظــة علــى بقــاء
املســتثمرين الســابقني يف ظــل الركــود االقتصــادي والعقــاري الــذي عانــت مــن البــاد خــال العــام .2016
مجمع وبرج يال:
مت االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال التشــطيبات والديكــورات للمجمــع والبــرج ومت االفتتــاح املبدئــي ( )Soft Openingللمشــروع حيــث بلغــت نســبة التأجيــر  %67مبوجــب العقــود احلاليــة املوقعــة مــع
املســتثمرين .ومتثــل حصــة شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار عــن طريــق شــركة بوابــة الشــرق العقاريــة يف املشــروع نســبة .%33.94
13

التقريـــر السنـــوي 2016

كلمة الرئيس التنفيذي
االستثمار املباشر:
اســتمر تركيــز قطــاع االســتثمار املباشــر يف الشــركة علــى تعزيــز أداء الشــركات التابعــة والزميلــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار والعمــل علــى تطويــر مســتوى التدفقــات النقديــة والربحيــة فيهــا فقــد
كانــت أولويــة القطــاع االســتمرارية بــاألداء اإليجابــي لألصــول والعمــل علــى حتســن أداء األصــول التــي واجهــت مصاعــب يف العــام الســابق .ويف ظــل هــذا التوجــه كان عــام  2016عامــا مفصليــا ألحــد
أبــرز اســتثمارات الشــركة مــن خــال شــركة أعيــان العقاريــة .فقــد اســتطاعت الشــركة مــن االنتهــاء مــن اســتثمارها الرئيســي يف مجمــع اليــال مــن خــال متويــل هــذا املشــروع بشــكل رئيســي مــن خــال
مــوارد الشــركة الذاتيــة دون االســتعانة بــأي متويــات بنكيــه تذكــر ،حيــث مت افتتــاح بــرج املكاتــب اخلــاص باملشــروع خــال عــام  2016ومــن املتوقــع البــدء بتشــغيل اجلانــب التجــاري مــن املشــروع يف
مطلــع عــام  .2017وباإلضافــة إلــى متكنهــا مــن تطويــر مشــاريعها ،فقــد حافظــت الشــركة علــى االســتمرارية يف التوزيعــات النقديــة حيــث قامــت بتوزيعــات نقديــة تبلــغ  5فلس/للســهم .أمــا شــركة مبــرد
للنقــل التابعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار فقــد اســتمرت يف احملافظــة علــى أداء مســتقر ألصولهــا واالســتمرار يف حتويــل األصــول الغيــر مــدرة فيهــا إلــى أصــول مربحــة ذات تدفقــات نقديــة تدعــم
خططهــا الســنوية .واســتمرت الشــركة يف توزيــع األربــاح النقديــة للعــام الثالــث علــى التوالــي بتوزيعــات نقديــة تصــل إلــى  5فلــس للســهم  .أمــا بالنســبة لشــركة إنشــاء القابضــة والتــي متتلــك فيهــا شــركة
أعيــان لإلجــارة واالســتثمار بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نســبة تقــارب  ،%98فعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت القطــاع الصناعــي يف الكويــت خــال العــام املنصــرم إال أن شــركة إنشــاء أثبتــت
جــودة أصولهــا ومتانتهــا مــن خــال احملافظــة علــى مســتوى أرباحهــا لتصــل ربحيــة ســهم شــركة إنشــاء يف العــام املاضــي مــا يقــارب  25فلــس للســهم.
أما بالنسبة للشركات الزميلة ،فال زالت شركة أبيار للتطوير العقاري تعمل على االنتهاء من مشاريعها الرئيسية لتساهم يف تدفقات الشركة النقدية .كما استمرت يف معاجلة التزاماتها املالية.
وعمــل التســويات الالزمــة للمســاهمة يف دعــم مركــز الشــركة املالــي .أمــا بالنســبة لشــركة أوج القابضــة ( شــركة مشــاعر القابضــة ســابقا) فقــد أطلقــت هويتهــا اجلديــدة لتعكــس رؤيتهــا املســتقبلية كشــركة
قابضــة بأصــول متنوعــة النشــاط ومنتشــرة جغرافيــا يف أســواق مختلفــة.
تتطلــع شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار بــأن يكــون العــام املقبــل عامــا إيجابيــا نتيجــة انتهــاء الشــركات التابعــة والزميلــة مــن مشــاريع رئيســية لهــا مــع نهايــة العــام املاضــي ،والبــدء بقطــف ثمــار هــذه املشــاريع
مــع االســتمرارية يف التوزيعــات النقديــة مــن األربــاح التشــغيلية علــى املســاهمني يف شــتى الشــركات مبــا يعــود بالفائــدة علــى شــركة أعيــان كمســاهم اســتراتيجي فيهــا و يخــدم التدفقــات النقديــة للشــركة.
إدارة األصول:
تقــوم إدارة األصــول بتقــدمي عــدة خدمــات و منتجــات متنوعــة للمســتثمرين و العمــاء منهــا احملافــظ االســتثمارية والصناديــق العقاريــة ،تنوعــت منتجــات إدارة األصــول يف عــدة دول منهــا دولــة الكويــت
 ،جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وغيرهــا ،وســعت اإلدارة خــال الفتــرة الســابقة علــى تطويــر املشــاريع اخلاصــة بتلــك املنتجــات و حتســن األداء  ،و جتــدون أدنــاه نُبــذة عــن
بعــض املنتجــات االســتثمارية التــي تقــوم بهــا اإلدارة-:
صندوق عوائد العقاري:
يعتبر صندوق عوائد من أكبر الصناديق العقارية املفتوحة يف دولة الكويت و حافظ على مكانته كأحد أفضل الصناديق العقارية من ناحية األداء يف عام  ,2016و أبرز ما مييز الصندوق هو-:
لم يتوقف الصندوق عن توزيع األرباح النقدية الشهرية للعمالء ملدة  11عام منذ عام .2005
•
حقق الصندوق منواً باألرباح الصافية بنسبة  %16مقارن ًة بالعام املاضي.
•
استمر الصندوق يف حتقيق الربحية و توزيع األرباح بالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة و ركود القطاع العقاري خالل العامني السابقني.
•
و ساهم األداء اإليجابي للصندوق بنمو قناعة املستثمرين و أنعكس ذلك عن طريق استمرار منو رأس ماله عن طريق االشتراكات اجلديدة بنسبة .%10
•
مشروع مارفل سيتي -مصر :
يقــع مشــروع مارفــل ســيتي مبنطقــة التجمــع اخلامــس يف جمهوريــة مصــر العربيــة و يتميــز املشــروع مبوقعــه مقابــل اجلامعــة األمريكيــة واخلدمــات احمليطــة بــه مــن مبانــي جتاريــة وخدميــة ،مت االنتهــاء
مــن األعمــال اإلنشــائية للشــق الســكني مبشــروع مارفــل ســيتي الــذي يتكــون مــن  152وحــدة ســكنية وقــد مت تســليم عــدد مــن الوحــدات الســكنية للعمــاء ومقيمــن حاليـاً فيهــا و جــاري تســليم العمــاء
اآلخريــن فيهــا .
وبدأ املجمع التجاري (ذا سبوت مول) بالتشغيل الرسمي ومت خلق بيئة متكاملة و منوعة يف املجمع التجاري بتأجير و بيع عدد من الوحدات يف كافة االحتياجات.
مشروع جرين ويفز – مصر
يقــع مشــروع جريــن ويفــز يف منطقــة الشــيخ زايــد مقابــل املبنــى اجلديــد للنــادي األهلــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة  ،و ينقســم املشــروع إلــى ثالثــة مراحــل حيــث يتكــون املشــروع مــن  584وحــدة ســكنية
باإلضافــة إلــى محــات جتاريــة ،و مت التركيــز علــى تطويــر املشــروع و تســويق وحداتــه الغيــر مباعــة خــال العــام املاضــي ,وقــد بلغــت نســبة االجنــاز للمشــروع بشــكل عــام .% 77
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محفظة مركز أعمال مجمع دبي لالستثمار:
تهــدف احملفظــة إلــى االســتثمار يف القطــاع العقــاري يف إمــارة دبــي يف منطقــة مجمــع دبــي لالســتثمار ( )Dubai Investment Parkهــي منطقــة حديثــة ومتكاملــة تنقســم إلــى مناطــق صناعيــة وجتاريــة
وســكنية ،و يقــع املشــروع بالقــرب مــن املناطــق الســكنية ,و قــد شــهدت احملفظــة منــواً ملحوظ ـاً باإليــرادات مــن خــال إدارة املبنــى وتأجيــر الوحــدات و متابعــة أعمــال الصيانــة حيــث بلــغ منــو اإليــرادات
بنســبة  %37عــن الســنة الســابقة و ســاهم النمــو يف اإليــرادات إلــى ارتفــاع القيمــة الســوقية .
التقدم احملرز بشأن خطة إعادة الهيكلة
بــات واقــع األســواق احملليــة والعامليــة يف عــام  2016أقــل مــن التوقعــات مــن حيــث الســيولة وأســعار البيــع بســبب اســتمرار الظــروف االقتصاديــة والسياســية يف املنطقــة وتأثيرهــا الســلبي علــى األســواق
وبالتالــي عــدم متكــن الشــركة مــن تنفيــذ اخلطــة املتفــق عليهــا مــع الدائنــن بســبب ضعــف الســيولة والنــزول احلــاد يف األســعار.
تقدمــت شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار إلــى الســيد املستشــار  /وكيــل محكمــة االســتئناف «رئيــس الدائــرة اخلاصــة بطلــب إعــادة الهيكلــة لشــركات االســتثمار» بطلــب التصريــح لهــا باتخــاذ إجــراءات
إعــادة جدولــة دفعــات اجلــزء املتبقــي مــن مديونيتهــا وذلــك تنفيــذاً خلطــة إعــادة هيكلــة ومعاجلــة أوضــاع الشــركة عمـ ً
ا بأحــكام املرســوم بالقانــون رقــم  2لســنة  2009بشــأن تعزيــز االســتقرار املالــي يف
الدولــة والئحتــه التنفيذيــة .وبتاريــخ  2016/2/11أشــر الســيد املستشــار /رئيــس دائــرة هيكلــة الشــركات علــى الطلــب بالقبــول ،وكلــف إدارة الكتــاب بقيــد الطلــب بالســجل املعــد لذلــك وإخطــار بنــك
الكويــت املركــزي ودائنــي شــركة أعيــان بالطلــب ووقــف كافــة إجــراءات التقاضــي والتنفيــذ املدنيــة والتجاريــة املتعلقــة بالتزامــات الشــركة وذلــك حلــن البــت يف موضــوع الطلــب مــن الدائــرة املختصــة.
قــام بنــك الكويــت املركــزي بتعيــن مقيــم خارجــي  KPMGلفحــص اخلطــة لصالــح الدائنــن وتأكيــد واقعيتهــا ومناســبتها وقابليتهــا للتطبيــق وقــد أكــد املقيــم اخلارجــي دقــة وواقعيــة خطــة إعــادة جدولــة
الدفعــات املتبقيــة مــن املديونيــة وقابليتهــا للتنفيــذ األمــر الــذي اســتغرق مــن الوقــت إلمتــام التقريــر وتقدميــه إلــى بنــك الكويــت املركــزي للمناقشــة والــذي مت رفعــه يف  2016/9/26إلــى الســيد املستشــار/
رئيــس دائــرة إعــادة هيكلــة الشــركات بشــأن طلــب إعــادة اجلدولــة واملقــرر النظــر يف طلــب الشــركة يف الربــع الثانــي مــن عــام .2017
بلغت نسبة موافقة الدائنني على خطة إعادة جدولة الدفعات املتبقية  % 67وجاري متابعة دائنني آخرين ميثلون  % 33الستكمال احلصول على موافقاتهم.
تتلخــص خطــة إعــادة جدولــة دفعــات املديونيــة املتبقيــة عليهــا والبالغــة  160مليــون دينــار كويتــي ليتــم ســدادها بالكامــل إلــى عــام  2021مــن متحصــات األنشــطة التشــغيلية للشــركة ( األنشــطة التأجيريــة
والعقاريــة واالســتثمارية) وتســييل بعــض األصــول لســداد الدفعــات املتبقيــة بالكامــل.
التقدم احملرز بشأن معايير وقواعد احلوكمة
استطاعت الشركة الوفاء بكافة املعايير والقواعد املرتبطة بتطبيق احلوكمة وقامت بإعداد تقرير مفصل ،وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق املال ،ومت إرفاقه ضمن التقرير السنوي للشركة لعام .2016
التطلعات املستقبلية
ســوف تواصــل شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز ثقــة املســتثمرين والعمــاء واملســاهمني واألطــراف ذات الصلــة بهــا مــن خــال تأكيــد تواجدهــا يف ســوق الشــركات االســتثمارية
بدولــة الكويــت ومــن خــال العمــل علــى تعزيــز اآلفــاق املســتقبلية للربحيــة علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة واجليوسياســية الصعبــة التــي تكتنــف نشــاطات األعمــال.
اخلامتة
ال يســعني يف اخلتــام إال أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى مســاهمي الشــركة علــى الثقــة الكبيــرة والدعــم املتواصــل الــذي يقدمونهمــا للشــركة وكذلــك إلــى عمــاء الشــركة علــى ثقتهــم يف خدمــات ومنتجــات
الشــركة والشــكر أيض ـاً موصــول للجهــات الرقابيــة التــي تســعى إلــى وضــع األطــر الرقابيــة الكفيلــة باحلــد مــن املخاطــر ،وال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى كافــة موظفــي الشــركة علــى أدائهــم
املتميــز وتفانيهــم يف العمــل.
كما أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لتقدمي الدعم املتواصل إلدارة الشركة التنفيذية.

منصور حمد املبارك
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التقريـــر السنـــوي 2016

تقرير هيئة الفتوى الشرعية
		 التاريخ  14جمادى اآلخرة 1438هـ
		 املوافق  13مارس  2017م

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني  ،وبعد:
فإلى مساهمي شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ما يلي:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
وفقا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للشركة وتكليفنا بذلك  ،نقدم لكم التقرير التالي:
لقــد راقبنــا وراجعنــا املبــادئ املســتخدمة والعقــود املتعلقــة باملعامــات والتطبيقــات التــي طرحتهــا الشــركة علينــا خــال الفتــرة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2016م وذلــك إلبــداء الــرأي عمــا إذا كانــت
الشــركة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وفقــا للفتــاوى والقــرارات واإلرشــادات احملــددة التــي أصدرناهــا.
إن إدارة الشــركة مســئولة عــن االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية يف جميــع أعمالهــا كمــا تقــع عليهــا مســؤولية التأكــد مــن ذلــك .أمــا مســؤوليتنا فتنحصــر يف إبــداء رأي مســتقل عــن مــدى التــزام
الشــركة بأحــكام الشــريعة اإلســامية بنــاء علــى مراقبتنــا ومراجعتنــا وتقــدمي تقريــر لكــم بذلــك.
ولقــد قمنــا مبراقبتنــا ومراجعتنــا التــي تضمنــت فحــص العقــود واإلجــراءات التــي عرضــت علينــا واملتبعــة مــن املؤسســة علــى أســاس اختبــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات  ،كمــا قمنــا بالتخطيــط والتنفيــذ
واملراقبــة واملراجعــة مــن اجــل احلصــول علــى جميــع املعلومــات والتفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول بــأن الشــركة لــم تخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية .

نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد .
والسالمة عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تصديق أصحاب الفضيلة
أ.د .سيد محمد عبد الرزاق الطبطباني

أ.د أحمد احلجي الكردي

أ.د نايف احلجاج العجمي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

رئيس الهيئة املوقر
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تقرير حوكمة الشركات 2016
 -1متهيد

تعــرف حوكمــة الشــركات بأنهــا « مجموعــة مــن العالقــات والنظــم التــي تربــط بــن كل مــن اجلهــاز التنفيــذي للشــركة ومجلــس اإلدارة واملســاهمني وغيرهــم مــن أصحــاب املصالــح وذلــك بهــدف العمــل علــى
توثيــق الســلوك املهنــي واألخالقــي وعمليــة الرقابــة واملســائلة وكفالــة التنظيــم اإلداري الســليم.
وتعتبــر حوكمــة الشــركات جــز ًء ال يتجــزأ مــن ثقافــة شــركة أعيــان لإلجــارة وأالســتثمار وممارســاتها التجارية،حيــث تنظــم العالقــة بــن أعيــان وكل مــن ُمســاهميها ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
واملوظفــن واألطــراف ذوي العالقــة مــن العمــاء والســلطات القانونيــة وفقــا للمبــادىء والضوابــط التاليــة:
• احملاسبة.
• الشفافية.
• العدالة.
• االستدامة.
• السرية.
حيــث تدعــم هــذه املبــادئ اخلمــس موظفــي أعيــان للعمــل بطريقــة أخالقيــة يف األنشــطة التجاريــة اليوميــة مــع احلــرص الشــديد علــى التمســك بالقوانــن األخالقيــة وقواعــد الســلوك املهنــي وأحــكام
الشــريعة االســامية الغــراء.

 -2إطار حوكمة الشركات
يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظام أعيان يف اإلدارة عن طريق أحكام قواعد «حوكمة الشركات» بالالئحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق املال رقم  7لسنة  2010الصادرعن الهيئة.
وبالتالــي فقــد مت تطويــر السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بالشــركة لكــي تتــاءم ممارســتنا يف االدارة مــع املمارســات املعدلــة مــن نظــام حوكمــة الشــركات وقــد التزمنــا بإرســال تقريــر حوكمــة الشــركات
إلــى هيئــة أســواق املــال طبقــا للوقــت احملــدد بالالئحــة.

 -3ويتجلى التزام أعيان بالقواعد اخلاصة بحوكمة الشركات يف التالي :
 .1.3بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
يعتبــر مجلــس إدارة أعيــان الكيــان اإلداري الرئيســي الــذي يعمــل علــى دعــم الهيــكل اإلداري واحلفــاظ علــى االجتــاه االســتراتيجي للشــركة واحلضوراملنتظــم لالجتماعــات الهامــة ذات الصلــة واملســاعدة يف
احلفــاظ علــى مهمــة ورؤى أعيــان وطــرح األفــكار التــي مــن شــأنها تعزيــز أداء عمليــات الشــركة مبــا يف ذلــك الشــركات التابعــة والعمــل وفقـاً لقواعــد االخــاق والســلوك املهنــي.
حيــث مت انتخــاب مجلــس إدارة مــن ســبعة أعضــاء ممــن تتوافــر بهــم املهــارات اخلبــرات العمليــة واملؤهــات العلميــة وفقــا لقواعــد الكفــاءة والنزاهــة املعتمــدة لــدى الهيئــة عــن طريــق اجلمعيــة العامــة العاديــة
باالقتــراع الســري ملــدة ثــاث ســنوات ،بغالبيــة أعضــاء غيــر تنفيذيــن وبعضويــة مســتقلني مناطــة بهــم مهــام إستشــارية خاصــة بأنشــطة الشــركة املختلفــة.
 السادة أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني :اسم السيد العضو
السيد  /فهد على محمد ثنيان الغامن
السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق
السيد  /خالد بدر الرومي
السيد  /رياض ناصر البدر
السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني
السيد  /ناصر ابراهيم بورسلي
السيد منصور حمد املبارك

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة املستقل
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 نظيم اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول االعمال :يقــوم مجلــس إدارة أعيــان بتنظيــم أعمالــة وتخصيــص الوقــت الــكايف ألداء املهــام واملســئوليات املنوطــة بــه وتنظيــم االجتماعــات الدوريــة التــى يُناقــش بهــا جميــع األمــور ذات صلــة بنشــاط واســتراتيجيات
وخطــط الشــركة.
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أمني سر مجلس اإلدارة :

مت تعيني أمني سر ملجلس اإلدارة للقيام باملهام واملسئوليات الوظيفية ألمني السر املعدة وفقا لقواعد احلوكمة واملُعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 .2.3التحديد السليم للمهام واملسئوليات
اعتمــدت الشــركة واجبــات ومســئوليات أعضــاء مجلــس االدارة بالنظــام األساســي اخلــاص بهــا إضافــ ًة إلــى اعتمــاد املجلــس «الالئحــة الداخليــة ملجلــس اإلدارة» التــي ُحــدد بهــا دور ومهــام املجلــس
ومســؤولياتة وواجبــات أعضائــة  ،كمــا يعتمــد نظــام الشــركة مــا يكفــل حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء املســتقلني والتنفيذيــن علــى البيانــات واملعلومــات األساســية التــي متكنهــم مــن االضطــاع
مبهامهــم.
وقــد مت تفصيــل املهــام واملســئوليات املوكلــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة باللوائــح والسياســات املعتمــدة مــن قبــل املجلــس وفقــا ملتطلبــات قواعــد احلوكمــة بحيــث ال ينفــرد أيـاً مــن األطــراف
يف الشــركة بالســلطات املطلقــة.

اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :
•

جلنة التدقيق:
تشــكلت جلنــة التدقيــق بعضويــة كل مــن الســيد /عبدالعزيــز املــرزوق رئيسـاً للجنــة ،والســيد /ريــاض البــدر ،والســيد /طــال بهبهانــي «عضــو مســتقل» ،ويتمحــور دور اللجنــة يف أنهــا املســئولة عــن
حتديــد واإلشــراف علــى مــدى كفايــة الرقابــة الداخليــة ومهــام التدقيــق للشــركة فضــا عــن احلــرص علــى التقيــد بالقوانــن والسياســات وقواعــد الســلوك املهنــي املعمــول بهــا وتعمــل وفــق صحيــح
الئحتهــا الداخليــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .

•

جلنة إدارة املخاطر :
تشــكلت جلنــة املخاطــر بعضويــة كل مــن الســيد /طــال بهبهانــي رئيسـاً للجنــة ،والســيد ريــاض البــدر ،والســيد /ناصــر بورســلي ،حيــث تقــوم اللجنــة بدورهــا يف العمــل علــى مواجهــة املخاطــر التــي
قــد تواجــه الشــركة خاصـ ًة املخاطــر املتعلقــة بالســوق واملخاطــر التشــغيلية وتوفيــر التقاريــر اخلاصــة باملخاطــر ملجلــس اإلدارة وكفالــة توافــر األنظمــة الفعالــة إلدارة املخاطــر واســتقاللية هــذه املهــام،
وتعمــل وفــق الئحتهــا الداخليــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .

•

جلنة الترشيحات واملكافآت :
تشــكلت اللجنــة الترشــيحات واملكافــآت بعضويــة كل مــن الســيد /عبدالعزيــز املــرزوق رئيسـاً للجنــة والســيد/منصور حمــد املبــارك ،والســيد /طــال بهبهانــي «عضــو مســتقل» ،حيــث تتكفــل املســؤولية
ّ
الترشــح لعضويــة املجلــس ومراجعــة بنيــة املجلــس بشــكل ســنوي الســيما القيــام بتقييــم أداء املجلــس يف اإلجمــال وأداء ك ّل عضـ ٍـو علــى
عــن إعــداد التوصيــات وإحالتهــا إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن
ـنوي وتطويــر سياســة املكافــآت علــى جميــع موظفــي الشــركة علــى نحــو يتطابــق مــع القوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا.
أسـ ٍ
ـاس سـ ّ
املؤهلــن بالتزامــن مــع حتديــد معاييــر األداء وخطــط
إضافــة إلــى ذلــك تكــون هــذه اللجنــة مســؤولة عــن مــلء الشــواغر يف املناصــب الرفيعــة مــن اإلدارة التنفيذ ّيــة مــع احلــرص علــى تعيــن املوظفــن
ّ
التعاقــب الوظيفــي وتعمــل وفــق الئحتهــا الداخليــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .

أهداف سياسة املكافأت

اعتمــد مجلــس إدارة شــركة أعيــان سياســة املكافــآت مبــا يتوافــق مــع إســتراتيجيتها يف اســتقطاب واحلفــاظ علــى العمالــة املؤهلــة والقــادرة علــى القيــام باملهــام املطلوبــة كمــا قامــت أعيــان بربــط سياســة
املكافــأت بــأداء الشــركة ومخاطــر العمــل.

• مكافآت السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
لم يستلم السادة أعضاء مجلس إدارة أعيان أية مكافآت عن عام .2016
• بند املزايا واملنافع املقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة:
لم يستلم أعضاء مجلس اإلدارة أي مزايا أو منافع.
• مكافأت اإلدارة التنفيذية :
بلغت رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية عن عام  2016ما هو موضح باجلدول التالي:
			
رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية  -خالل العام  - 2016سنوي
البدالت الثابتة واملزايا
الراتب األساسي
اإلدارة
اإلدارة التنفيذية

316,440

46,848

املكافآت السنوية
135,292

 .3.3ضمان نزاهة التقارير املالية
تلتــزم اإلدارة التنفيذيــة بتقــدمي التعهــدات ملجلــس إدارة الشــركة بســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة وإعدادهــا وفق ـاً ملعاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة ،ومــن ثــم يتعهــد مجلــس اإلدارة بســامة ونزاهــة
البيانــات املاليــة والتقاريــر ذات العالقــة بنشــاط الشــركة ضمــن التقريــر املعــروض علــى اجلمعيــة العامــة.
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التدقيق الداخلي :

مت اعتمــاد وحــدة تدقيــق داخلــي مســتقلة فنيـاً تتبــع جلنــة التدقيــق يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاءاً علــى ترشــيح جلنــة التدقيــق حيــث تباشــر عملهــا وفقــا للــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات
،ومت تكليــف مكتــب تدقيــق خارجــي للقيــام مبراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة وإعــداد تقريــر ســنوي يقــدم للهيئــة ،وســيتم االلتــزام بــأن يقــوم مكتــب تدقيــق مبراجعــة وتقييــم أداء وحــدة التدقيــق
بشــكل دوري كل ثالثــة ســنوات يتقريــر يقــدم للجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة.

التدقيق اخلارجي :

التزمــت أعيــان بتعيــن مراقــب حســابات ُمســجل ومعتمــد لــدى هيئــة أســواق املــال ومســتقال عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا وبنــاءا علــى هــذا مت التعاقــد مــع « ايرنســت و يــوجن  ،وبيكــر تلــي الكويــت » كمدقــق
خارجــي ألعيــان لتقــدمي خدمــات املراجعــة والتدقيــق علــى البيانــات املاليــة.

 .4.3وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

جلنة إدارة املخاطر :

مت تشكيل جلنة إدارة املخاطر وفقا للوارد بقواعد حوكمة الشركات وقد مت اعتماد وحدة إدارة مخاطر مستقلة تابعة ملجلس اإلدارة بكوادر بشرية مؤهلة حيث تقوم بالتالي :
•
•

قياس ومتابعة كافة أنواع املخاطر التي تتعرض لها الشركة.
مراجعة الصفقات والتعامالت واملقترح أن تقوم بها الشركة مع األطراف ذات العالقة وتقدمي التوصيات بشأنها.

 .5.3تعزيز السلوك املهني واألخالقي

ميثاق العمل املهني :

اعتمد مجلس إدارة أعيان ميثاق معايير السلوك املهني واألخالقي وفق املعايير األخالقية واملهنية ومبا يتوافق مع الشريعة االسالمية .

احلد من حاالت تضارب املصالح :

قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة منــع تضــارب املصالــح وسياســة التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة التــي تكفــل إبــاغ اجلمعيــة العامــة عــن األعمــال والعقــود التــي تكــون ألحــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة صلــة بهــا وذلــك وفقــا للــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات.
 .6.3اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق و يف الوقت املناسب

آليات اإلفصاح والشفافية :

قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد دليــل سياســات وإجــراءات اإلفصــاح والشــفافية وفقــا لقواعــد حوكمــة الشــركات واعتمــاد الســجل اخلــاص بإفصاحــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ويتــم عــرض جميــع
اإلفصاحــات اخلاصــة بالشــركة وأنشــطتها باملوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالشــركة كمــا مت إنشــاء قســم خــاص بحوكمــة الشــركات علــى موقــع الشــركة.

وحدة شئون املستثمرين :

وفقا ملتطلبات حوكمة الشركات مت اعتماد وإنشاء وحدة شئون املساهمني بالشركة مضطلعة بدورها وفقا لقواعد احلوكمة.
 .7.3احترام حقوق املساهمني

كفالة حقوق املساهمني :

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل وحــدة شــئون املســاهمني لكفالــة ممارســة املســاهمني حلقوقهــم وفقــا لقواعــد احلوكمــة مــع توافــر ســجل يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة مقيــد بــه أســماء املســاهمني وجنســياتهم
وعــدد األســهم اململوكــة وكذلــك ســجل بحملــة الســندات والصكــوك مــع اعتمــاد سياســة حقــوق املســاهمني مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني :

تكفل الشركة تشجيع املساهمني على املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة واملشاركة والتصويت وفقا لقواعد حوكمة الشركات .
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 .8.3حماية أصحاب املصالح
قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد دليــل سياســات وإجــراءات حمايــة حقــوق أصحــاب املصالــح وفقــا للــوارد ضمــن قواعــد حوكمــة الشــركات وكذلــك اعتمــاد سياســة منــع تضــارب املصالــح التــي تســاهم يف كفالــة
احلمايــة حلقــوق أصحــاب املصالــح واالســتفادة القصــوى مــن إســهامات أصحــاب املصالــح.
 .9.3تعزيز وحتسني األداء

التدريب :

اعتمدت الشركة خطة تدريبية خاصة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك املوظفني شاملة اجلوانب واملجاالت وفقا ملتطلبات العمل واتساقاً مع أحكام قواعد حوكمة الشركات.

تقييم األداء :

اعتمد مجلس اإلدارة دليل مؤشرات االدارء الرئيسية ألعضاء مجلس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.
 .10.3املسئولية االجتماعية
يف اطــار ذلــك الشــأن قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد دليــل سياســات وإجــراءات املســئولية االجتماعيــة والتــي تبــرز أحكامــه عمليــة التــوازن بــن أهــداف الشــركة واألهــداف العامــة للمجتمــع ابــراز دور الشــركة
يف العمــل املجتمعــي اتســاقاً مــع الــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات.

21

التقريـــر السنـــوي 2016

تقرير الرقابة الداخلية 2016

خطاب الرأي
السادة أعضاء مجلس اإلدارة احملترمني
شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار (ش.م.ك.ع)
الصفاة 13015
دولة الكويت
 30مارس2017

حتية طيبة وبعد،

تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية
وفقا خلطاب تعييننا املؤرخ يف  1ديسمبر  ،2016فإننا قمنا بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لشركة أعيان لإلجارة واإلستثمار (ش.م.ك.ع) للسنة املنتهية  31ديسمبر  2016وفقا ملتطلبات
الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال (الكتاب اخلامس عشر «حوكمة الشركات» مادة  ، )9-6وقد شمل الفحص كافة اإلدارات/الوظائف بالشركة وهي كما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

إدارة اإللتزام واملطابقة ومكافحة غسل األموال
شكاوى العمالء ووحدة الشؤون القانونية
إدارة املخاطر
إدارة التدقيق الداخلي
إدارة التدقيق الشرعي
إدارة اخلزينة ومتويل الشركات
إدارة تقنية املعلومات

•
•
•
•
•
•

إدارة االستثمار
إدارة العقار
أدارة األصول
إدارة توظيف األموال
إدارة املالية والتخطيط املالي
إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية

وبصفتكم أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنكم مسئولون عن إرساء نظم للرقابة الداخلية مع األخذ يف االعتبار املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بتأسيس تلك األنظمة واإللتزام مبتطلبات هيئة أسواق
املال املذكورة يف الفقرة أعاله .إن الهدف من التقرير هو اعطاء تأكيدات معقولة وليست قاطعة عن مدى انسيابية االجراءات و االنظمة املتبعة بغرض حماية املوجودات ضد أية خسائر ناجتة عن أي
استخدام أو تصرف غير مصرح به ،وأن املخاطر الرئيسية يتم مراقبتها وتقييمها بشكل مالئم ،وأن املعامالت يتم تنفيذها طبقا إلجراءات التفويض املقررة و انه يتم تسجيلها بشكل صحيح ،وذلك
لتمكينكم من القيام بأعمالكم بشكل سليم.
ونظرا لنواحي القصور يف أي نظام من أنظمة الرقابة الداخلية ،قد حتدث أخطاء أو مخالفات وال يتم اكتشافها .إضافة إلى ذلك فإن توقع التقييم لألنظمة على الفترات املستقبلية يخضع خلطر أن
تصبح معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة غير مالئمة بسبب التغييرات يف الظروف ،أو أن تقل درجة االلتزام بتلك اإلجراءات.
مع االستثناءات لألمور املوضوعة للتقارير املرفقة ،ونظرا لطبيعة وحجم عمليات الشركة ،خالل السنة املنتهية  31ديسمبر  ،2016وأهمية وتقييم املخاطر ملالحظاتنا يف رأينا:
 .1أنظمة الرقابة الداخلية للشركة قد مت إنشاؤها واالحتفاظ بها طبقا ملتطلبات هيئة أسواق املال وقواعد حوكمة للشركات.
 .2املالحظات التي مت رفعها يف فحص وتقييم الرقابة الداخلية ال تؤثر بشكل جوهري على العرض العادل للقوائم املالية للشركة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر .2016
 .3اإلجراءات التي مت أخذها من قبل الشركة ملعاجلة املالحظات التي مت ذكرها يف التقرير ،تعتبر إجراءات مرضية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
____________________
قيس محمد النصف
مراقب حسابات – ترخيص رقم  38فئة «أ»
 - BDOالنصف وشركاه
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البيانات المالية المجمعة في
 31ديسمبر 2016
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تقرير األنشطة املالية 2016

	
  

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معـاً بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا
يف  31ديســمبر  2016وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف
ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
يف رأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا يف  31ديســمبر  2016وعــن أدائهــا املالــي املجمــع وتدفقاتهــا
النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طب ًقــا لتلــك املعاييــر موضحــة مبزيــد مــن التفاصيــل يف تقريرنــا يف قســم «مســؤوليات مراقبــي احلســابات عــن تدقيــق البيانــات
املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفقـاً مليثــاق األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني .وقــد قمنــا بالوفــاء مبســؤولياتنا
األخالقيــة وفقـاً مليثــاق املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.

التأكيد على أمر إننا نلفت االنتباه إلى ما يلي:

 - 1اإليضــاح  3واإليضــاح ( 26أ) حــول البيانــات املاليــة املجمعــة اللذيــن يبينــان انكشــاف املجموعــة لدائنــي التمويــل اإلســامي وأنهــا حالي ـاً بصــدد التفــاوض مــع الدائنــن إلعــادة جدولــة كافــة دائنــي
التمويــل اإلســامي للشــركة األم.

 - 2اإليضــاح  17حــول البيانــات املاليــة املجمعــة الــذي يبــن أن شــركة بــرج هاجــر العقاريــة ش.م.ك( .مقفلــة) («بــرج هاجــر») ،شــركة زميلــة للمجموعــة ،قــد اســتلمت مذكــرة مبطالبــة ضريبيــة مببلــغ 279
مليــون ريــال ســعودي (مــا يعــادل 23مليــون دينــار كويتــي) مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل («املصلحــة») باململكــة العربيــة الســعودية («املطالبــة الضريبيــة») .ورداً علــى املطالبــة الضريبيــة ،تعتــزم إدارة بــرج
هاجــر تقــدمي كتــاب اعتــراض لــدى املصلحــة لالعتــراض علــى املطالبــة الضريبيــة .اســتناداً إلــى استشــارة املستشــار الضريبــي لبــرج هاجــر ،تــرى اإلدارة كفايــة االلتــزام الــذي يتعلــق بالضريبــة مببلــغ 19
مليــون ريــال ســعودي (مــا يعــادل  1.55مليــون دينــار كويتــي) يف تاريــخ التقاريــر املاليــة .وعلــى الرغــم مــن احلقائــق املذكــورة أعــاه ،فإنــه يوجــد عــدم تأكــد مــادي فيمــا يتعلــق بنتيجــة املطالبــة الضريبيــة.

إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه األمور.
أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،يف حكمنــا املهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة يف تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة .ومت عــرض هــذه األمــور يف ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة
املجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور .فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية التــي قمنــا بتحديدهــا وكيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور يف إطــار
تدقيقنــا لــه.
إضافة إلى األمر املبني يف فقرة «التأكيد على أمر» أعاله ،حددنا األمور املبينة أدناه كأمور تدقيق رئيسية يتم اإلبالغ عنها يف تقريرنا.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
لقد حددنا أمور التدقيق الرئيسية التالية:
أ) انخفاض قيمة العقارات للمتاجرة

متثل العقارات للمتاجرة جزءاً جوهرياَ من إجمالي موجودات املجموعة وهي ذات قيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ  20,729,492مليون دينار كويتي يف تاريخ التقارير املالية.
مت حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .إن حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى التقديــرات
واالفتراضــات مثــل القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .تعتبــر اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات ذات أهميــة نظـ ًرا ملــا يرتبــط بهــا مــن االحتماليــة يف التقديــرات
املرتبطــة بهــذه التقييمــات .ونظــراً حلجــم وتعقيــد إجــراء حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات املســتخدمة يف التقييــم ،فقــد اعتبرنــا ذلــك
مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
لقــد حتققنــا مــن االفتراضــات والتقديــرات التــي اتخذتهــا إدارة املجموعــة ومــدى مالءمــة البيانــات ذات الصلــة بالعقــارات املؤيــدة للتقييمــات التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل املقيمــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا
بتنفيــذ إجــراءات إضافيــة للجوانــب املقترنــة مبخاطــر أعلــى والتقديــرات .وتضمنــت هــذه اإلجــراءات ،متــى كان ذلــك مناســباً ،مقارنــة األحــكام التــي مت اتخاذهــا مبمارســات الســوق احلاليــة والناشــئة
والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــة .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا مبراعــاة موضوعيــة واســتقاللية وخبــرة املقيمــن العقاريــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا أيضـاً بتقييــم مــدى مالئمــة اإلفصاحــات املتعلقــة
بالعقــارات للمتاجــرة للمجموعــة ضمــن اإليضــاح  15حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.

ب) انخفاض قيمة االستثمار يف شركات زميلة

لــدى املجموعــة اســتثمار يف شــركات زميلــة بقيمــة مدرجــة بالدفاتــر مببلــغ  59,663,012مليــون دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  .2016وقــد مت احملاســبة عــن االســتثمار يف شــركات زميلــة وفق ـاً
لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للمحاســبة عــن الشــركات الزميلــة والتــي مبوجبهــا يتــم إدراج هــذه االســتثمارات مبدئي ـاً بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا الح ًقــا مبــا يعكــس تغيــرات مــا بعــد احليــازة يف حصــة
الشــركة األم مــن صــايف موجــودات الشــركات الزميلــة ناقص ـاَ أي مخصصــات لالنخفــاض يف القيمــة.
يعتبــر انخفــاض قيمــة االســتثمار يف الشــركات الزميلــة جوهر ًيــا لتدقيقنــا حيــث إن اإلدارة تســتخدم أحــكام وتقديــرات لتقييــم هــذه االســتثمارات لغــرض حتديــد أي انخفــاض يف قيمتهــا .وبالتالــي ،اعتبرنــا
ذلــك مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
كجــزء مــن إجــراءات التدقيــق ،قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت اإلدارة قــد قامــت بتحديــد أي مؤشــرات علــى االنخفــاض يف قيمــة شــركاتها املســتثمر فيهــا مبــا يف ذلــك التغيــرات اجلوهريــة العكســية يف الظــروف
االقتصاديــة أو الســوق أو البيئــة القانونيــة أو قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية مبــا يؤثــر علــى أعمــال الشــركات املســتثمر فيهــا باإلضافــة إلــى مراعــاة أي تغيــرات يف الوضــع املالــي للشــركات املســتثمر
فيهــا .اســتنادا إلــى مؤشــرات انخفــاض القيمــة التــي مت حتديدهــا مــن قبــل اإلدارة ،حصلنــا علــى حســابات اإلدارة لالنخفــاض يف القيمــة كمــا قمنــا بالتحقــق مــن معقوليــة االفتراضــات الرئيســية مبــا يف
ذلــك توقعــات األربــاح واختيــار معــدالت النمــو .وقمنــا بالتحقــق مــن صحــة افتراضــات اإلدارة مبــا يف ذلــك مقارنــة االفتراضــات ذات الصلــة باملعاييــر املتعــارف عليهــا والتوقعــات االقتصاديــة .وقمنــا أيضــا
مبقارنــة التدفقــات النقديــة األساســية باملوازنــات املعتمــدة وتقييــم معــدالت النمــو عــن طريــق مقارنتهــا مبعلومــات األطــراف األخــرى وعوامــل املخاطــر ذات الصلــة .قمنــا أيضـاً بتقييــم حتليــل احلساســية
الــذي مت إجــراؤه مــن قبــل اإلدارة للتحقــق مــن تأثيــر التغيــرات احملتملــة بصــورة معقولــة يف االفتراضــات الرئيســية علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
ب) انخفاض قيمة االستثمار يف شركات زميلة (تتمة)

إضافة إلى ذلك ،قمنا ً
أيضا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات املتعلقة باستثمار املجموعة يف الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  17حول البيانات املالية املجمعة.

ج) القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

متثل العقارات االستثمارية جزءاً جوهرياً من إجمالي موجودات املجموعة ذات قيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ  129,232,036مليون دينار كويتي يف تاريخ التقارير املالية.
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية لــدى املجموعــة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .إن حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى التقديــرات واالفتراضــات
مثــل القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .تعتبــر اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات ذات أهميــة نظـ ًرا ملــا يرتبــط بهــا مــن االحتماليــة يف التقديــرات املرتبطــة بهــذه
التقييمــات .ونظــراً حلجــم وتعقيــد إجــراء تقييــم العقــارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات املســتخدمة يف التقييــم ،فقــد اعتبرنــا ذلــك مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
لقــد حتققنــا مــن االفتراضــات والتقديــرات التــي اتخذتهــا إدارة املجموعــة ومــدى مالءمــة البيانــات ذات الصلــة بالعقــارات املؤيــدة للتقييمــات التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل املقيمــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا
بتنفيــذ إجــراءات إضافيــة للجوانــب املقترنــة باملخاطــر األعلــى والتقديــرات .وتضمنــت هــذه اإلجــراءات ،متــى كان ذلــك مناســباً ،مقارنــة األحــكام التــي مت اتخاذهــا مبمارســات الســوق احلاليــة والناشــئة
والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــة .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا مبراعــاة موضوعيــة واســتقاللية وخبــرة املقيمــن العقاريــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا أيضـاً بتقييــم مــدى مالئمــة اإلفصاحــات املتعلقــة
بالعقــارات االســتثمارية للمجموعــة ضمــن اإليضــاح  18حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.

د) انخفاض قيمة الشهرة

ســجلت املجموعــة انخفــاض يف قيمــة الشــهرة مببلــغ  5,785,867دينــار كويتــي خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  .2016يعتبــر اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة الــذي يتــم تنفيــذه مــن قبــل اإلدارة
جوهريـاً لتدقيقنــا نظــراً ألن تقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة طبقـاً ألســاس القيمــة أثنــاء االســتخدام إجــرا ًء معقــداً ويتطلــب مــن اإلدارة إصــدار أحــكام جوهريــة .وتســتند تقديــرات التدفقــات النقديــة
املســتقبلية إلــى وجهــات نظــر اإلدارة حــول املتغيــرات مثــل النمــو يف قطــاع األعمــال ذي الصلــة والظــروف االقتصاديــة مثــل النمــو االقتصــادي ومعــدالت التضخــم املتوقعــة والعائــد .بالتالــي ،قمنــا بتحديــد
اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة كأحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
د) انخفاض قيمة الشهرة (تتمة)
كجــزء مــن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،حصلنــا علــى حســابات انخفــاض القيمــة التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل اإلدارة واختبرنــا مــدى معقوليــة االفتراضــات الرئيســية مبــا يف ذلــك توقعــات األربــاح
واختيــار معــدالت النمــو ومعــدالت اخلصــم .وحتققنــا مــع اإلدارة مــن صحــة افتراضاتهــا ،مبــا يف ذلــك مقارنــة االفتراضــات ذات الصلــة باملعاييــر املتعــارف عليهــا والتوقعــات االقتصاديــة .كمــا قمنــا مبطابقــة
التدفقــات النقديــة األساســية باملوازنــات املعتمــدة وتقييــم معــدالت النمــو ومعــدالت اخلصــم املقــدرة عــن طريــق املقارنــة مــع معلومــات مــن أطــراف أخــرى وعوامــل املخاطــر ذات الصلــة .كمــا مت مراعــاة
الدقــة التاريخيــة إلعــداد املوازنــات والتوقعــات وفهــم أســباب منــاذج النمــو املســتخدمة .عــاوة علــى ذلــك ،قمنــا بتقييــم حتليــل احلساســية املطبــق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن تأثيــر التغيــرات احملتملــة
بصــورة معقولــة يف االفتراضــات الرئيســية علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
كما قمنا بتقييم مدى مالئمة إفصاحات املجموعة حول تلك االفتراضات والتي مت اإلفصاح عنها يف اإليضاح  21حول البيانات املالية املجمعة.
معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2016بخــاف البيانــات املاليــة
املجمعــة وتقريــر مراقبــي احلســابات حولهــا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم ،قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات ،ونتوقــع احلصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ
تقريــر مراقبــي احلســابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى املعلومــات األخــرى املبينــة أعــاه وحتديــد مــا إذا كانــت غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة املجمعــة أو حســبما
وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها .وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة يف هــذه املعلومــات األخــرى ،اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات األخــرى
والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات ،فإنــه يتعــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع يف تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه يف تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة
ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســباً ،عــن األمــور املتعلقــة
بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو يف حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقبــي احلســابات الــذي يتضمــن
رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائ ًمــا باكتشــاف األخطــاء املاديــة يف حــال وجودهــا.
وقــد تنشــأ األخطــاء املاديــة عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني والتــي يتــم اتخاذهــا علــى
أســاس هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
ً
مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
أحكاما
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً

•

حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق املالئمــة لتلــك املخاطــر ،وكذلــك احلصــول علــى أدلــة
تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي نــاجت عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك النــاجت عــن اخلطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد
يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.

•

فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.

•

تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.

•

التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية احملاســبي والقيــام ،اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق
باألحــداث أو الظــروف والــذي ميكــن أن يثيــر شـ ًكا جوهريـاً حــول قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ويف حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي ،يجــب علينــا
أن نأخــذ بعــن االعتبــار ،يف تقريــر مراقبــي احلســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة أو تعديــل رأينــا يف حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية يف توقــف املجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ
االســتمرارية.

•

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املجمعــة تعبــر عــن املعامــات األساســية واألحــداث
ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

•

احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات
واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل املســؤولية كاملـ ًة عــن رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن احلوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة يف أدوات الرقابــة الداخليــة
التــي يتــم حتديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
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أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
أيضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا
مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات الصلــة ،متــى كان ذلــك مناســباً.

ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ املســؤولني عــن احلوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة يف تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة ،ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق
الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور يف تقريــر مراقبــي احلســابات اخلــاص بنــا مــا لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو ،يف أحــوال نــادرة جــداً ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا
مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه يف تقريرنــا ألنــه مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية املترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز املكاســب العامــة لــه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

يف رأينــا أيضـاً إن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة يف تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة
مــع مــا هــو وارد يف هــذه الدفاتــر .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا
قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة ،عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لــه ،وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقـاً لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه
علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة ،أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لــه ،خــال الســنة املنتهيــة يف 31
ديســمبر  2016علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديـاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.
نبــن أيضـاً أنــه خــال تدقيقنــا ،أنــه حســبما وصــل إلــى علمنــا واعتقادنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة  1968والتعديــات الالحقــة لــه يف شــأن النقــد وبنــك
الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه أو ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010يف شــان هيئــة أســواق املــال والتعليمــات املتعلقــة بــه خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر
 2016علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً مادي ـاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.

وليد عبد اهلل العصيمي
سجل مراقبي احلسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو يف إرنست ويونغ
فبراير 2017
الكويت

د .سعود حمد احلميدي
سجل مراقبي احلسابات رقم  51فئة أ
من د .سعود حمد احلميدي وشركاه
عضو يف بيكر تلي العاملية
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إﻳﻀـﺎﺣﺎت

2016
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

2015
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﻹﻳﺮادات

إﻳﺮادات ﲤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻲ
إﻳﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ
إﻳﺮادات ﻋﻘﺎرات وإﻧﺸﺎء
إﻳﺮادات اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺣﺼﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ و اﺳﺘﺸﺎرات
رﺑﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
إﻳﺮادات أﺧﺮى

6
7
8
17

9

797,889
7,171,148
27,678,095
392,831
2,745,252
557,201
290,286
2,866,373
42,499,075

2,003,937
7,627,414
11,738,970
6,473,313
2,831,835
562,975
810,009
2,025,364
34,073,817

اﳌﺼﺮوﻓﺎت

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﻮﻳﻞ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﲔ
اﺳﺘﻬﻼك
ﺧﺴﺎرة ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى

10
20
11

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺿﺮﻳﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺰﻛﺎة وﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ

28

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑـ :
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻔﺔ – اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

12

7,129,016
13,744,390
6,592,099
1,590,938
2,785,337
4,309,869
36,151,649
6,347,426

10,700,962

)(43,000
)(200,165
)(118,663
)(76,441

)(214,000
)(327,774
)(187,303
)(92,392

5,909,157
3,785,177
2,123,980
5,909,157

9,879,493
7,069,649
2,809,844
9,879,493

ﻓﻠﺲ 4.72

ﻓﻠﺲ 8.82

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  34ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ.
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4,446,265
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2016
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

2015
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

5,909,157

9,879,493

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﻳﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:
ﺑﻨﻮد ﺳﻮف ﻳﺘﻢ أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺠﻤﻊ:
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﶈﻮل إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
أرﺑﺎح ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺣﺼﺔ ﰲ إﻳﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﺸﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻓﺮوق ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ

)(402,982
554,288
)(143,972
)(1,560,699
)(1,986,535

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﻳﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺠﻤﻊ ﰲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ

)(3,539,900

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺠﻤﻊ ﰲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ:
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
)اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻹﻳﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(374,625
)(3,914,525
1,994,632

702,679
10,582,172

1,186,351
808,281
1,994,632

7,674,054
2,908,118
10,582,172

إﻳﻀـﺎﺣﺎت

اﳋﺎﺻﺔ ﺑـ :
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة

20

)(717,734
277,507
)(163,229
937,010
369,125

702,679

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  34ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ.

31

التقريـــر السنـــوي 2016

بيان املركز املالي املجمع كما يف  31ديسمبر 2016

إﻳﻀـﺎﺣﺎت
اﳌﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﲤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
اﻟﺸﻬﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
رأس اﳌﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎم
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻋﺠﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
داﺋﻨﻮ ﲤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

2016
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

2015
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

27,513,365
6,262,991
20,729,492
3,896,127
59,663,012
129,232,036
25,189,207
65,586,814
1,588,880
339,661,924

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

22
23

81,403,882
8,661,656
2,678,070

81,403,882
7,069,649
2,678,070

24

7,402,424
)(202,878
110,647
)(9,608,918
)(11,339,726
79,105,157
45,296,964
124,402,121

7,820,728
1,999,809
115,550
)(11,829,156
)(11,339,726
77,918,806
46,343,730
124,262,536

26
27

181,486,607
33,773,196
215,259,803
339,661,924

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

25

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  34ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ.

32

ﻓﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻨﻴﺎن اﻟﻐﺎﱎ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻤﺪ اﳌﺒﺎرك
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

بيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

إﻳﻀـﺎﺣﺎت
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺰﻛﺎة
وﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺼﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
اﺳﺘﻬﻼك
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
رﺑﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
رﺑﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
إﻳﺮادات اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺣﺼﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺧﺴﺎرة ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﻮﻳﻞ

2016
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

2015
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

6,347,426

10,700,962

10,173,602
13,744,390
)(247,166
)(18,892,673
)(290,286
)(392,831
)(2,745,252
2,785,337
587,847
7,129,016
18,199,410

10,509,181
2,352,708
)(1,200,071
)(2,542,882
)(810,009
)(6,473,313
)(2,831,835
1,147,384
527,642
6,959,506
18,339,273

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﲤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

5,261,603
4,596,705
)(1,695,808
)(9,913,002

8,164,579
)(3,019,666
)(6,648,377
4,839,684

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

16,448,908
)(175,355
16,273,553

21,675,493
)(215,060
21,460,433

أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر وﻣﻌﺪات
اﳊﺮﻛﺔ ﰲ أرﺻﺪة ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

)(348,000
287,177
)(176,567
257,296
)(1,319,620
2,120,139
244,872
2,843,525
)(22,516,565
15,198,684
)(5,957
)(3,415,016

6,644,770
)(2,504,795
)(214,140
2,857,222
19,782
)(16,311,420
2,334,616
384,416
1,085,888
)(26,688,353
21,669,902
)(352
)(10,722,464

)(5,479,234
)(5,341,386
)(1,855,047
)(1,315,699
)(13,991,366

)(7,984,403
)(90,098
)(1,649,768
)(1,555,067
)(11,279,336

)(1,132,829
28,624,288
27,491,459

)(541,367
29,165,655
28,624,288

20
10
18
8
17

8
20

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﰲ ﺳﺪاد داﺋﻨﻲ ﲤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
ﺣﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎدل
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎدل ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎدل ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

13
13

33

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  34ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ.
التقريـــر السنـــوي 2016

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﰲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

رأس
اﳌﺎل
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻋﺎم
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

81,403,882
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﳊﺼﺺ
ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﺠﺰ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

)77,918,806 (11,339,726) (11,829,156
3,785,177
3,785,177
)(2,598,826
-

46,343,730
2,123,980
)(1,315,699

124,262,536
5,909,157
)(3,914,525

-

1,186,351

808,281

1,994,632

-

-

-

-

)(1,855,047

)(1,855,047
124,402,121

7,069,649
-

2,678,070
-

7,820,728
)(391,236

1,999,809
)(2,202,687

115,550
)(4,903

-

-

)(391,236

)(2,202,687

)(4,903

3,785,177

1,592,007
-

-

)(27,068

-

-

)(1,592,007
27,068

-

-

-

-

-

-

-

-

8,661,656

2,678,070

7,402,424

)(202,878

110,647

)(9,608,918

)79,105,157 (11,339,726

45,296,964

ﰲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015
81,403,882
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
أﺧﺮى
ﺷﺎﻣﻠﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ(
إﻳﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات )اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ -

-

2,678,070
-

7,852,596
-

911,613
1,088,196
1,088,196

599,341
)(483,791
)(483,791

)70,244,752 (11,339,726) (11,861,024
7,069,649
7,069,649
604,405
7,674,054
7,069,649

46,738,721
2,809,844
98,274
2,908,118

116,983,473
9,879,493
702,679
10,582,172

اﶈﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم )إﻳﻀﺎح - (23
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ
اﳌﺴﻴﻄﺮة
2015
دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﰲ 31
81,403,882

7,069,649
-

-

)(31,868
-

-

-

)(7,069,649
31,868
-

)(1,653,341

)(1,653,341

7,069,649

2,678,070

7,820,728

1,999,809

115,550

)77,918,806 (11,339,726) (11,829,156

)(1,649,768
46,343,730

)(1,649,768
124,262,536

إﺟﻤﺎﻟﻲ )اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﻹﻳﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ -
اﶈﻮل إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎم
)إﻳﻀﺎح (23
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
إﻋﺎدة
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﳊﺼﺺ ﻏﻴﺮ
اﳌﺴﻴﻄﺮة
ﰲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

81,403,882

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  34ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ.

34

أﺳﻬﻢ
ﺧﺰﻳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

-

-

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في  31ديسمبر 2016

35

التقريـــر السنـــوي 2016

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 - 1معلومات حول الشركة
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشركاتهــــا التابعـــة (يشــار إليهــا معـاً بـ»املجموعــة») للسنــــة املنتهيـــة فـــي  31ديســمبر 2016
وفقــاً لقـــرار مجلــس اإلدارة بتاريـــخ  30مــارس ،2017كمــا مت اعتمادهــا مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة قبــل إصدارهــا .إن اجلمعيــة العموميــة ملســاهمي الشــركة األم لهــا صالحيــة تعديــل هــذه
البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد إصدارهــا.
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة كويتيــة تأسســت يف  4ينايــر  1999طبق ـاً ألحــكام القانــون رقــم ( )12لعــام  1998الــذي يقضــي بترخيــص تأســيس شــركات اإلجــارة .تخضــع الشــركة األم لرقابــة
هيئــة أســواق املــال وبنــك الكويــت املركــزي كشــركة اســتثمار .يتضمــن اإليضــاح  5تفاصيــل الشــركات التابعــة الرئيســية.
مت إصــدار قانــون الشــركات اجلديــد رقــم  1لســنة  2016يف  24ينايــر  ،2016ومت نشــره يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ  1فبرايــر  2016والــذي مبوجبــه مت إلغــاء قانــون الشــركات رقــم  25لســنة
 ،2012والتعديــات الالحقــة لــه .وفقـاً للمــادة رقــم ( ،)5ســوف يتــم تفعيــل القانــون اجلديــد بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن  26نوفمبــر  ،2012مت إصــدار الالئحــة التنفيذيــة اجلديــدة للقانــون رقــم  1لســنة
 2016يف  12يوليــو  2016ومت نشــرها يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ  17يوليــو  2016والتــي مبوجبهــا مت إلغــاء الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  25لســنة .2012

 - 2األنشطة الرئيسية
تعمل املجموعة بصورة رئيسية يف الكويت يف مجاالت االستثمارات املالية والعقارات للمتاجرة والعقارات االستثمارية وأنشطة اإلجارة كما يلي:
 .1تقدمي منتج التمويل التأجيري بكافة أشكاله وصوره.
 .2لقيام بأعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة.
 .3القيام باألنشطة املتعلقة منح التسهيالت االئتمانية للمستهلكني.
 .4االشتراك يف تأسيس الشركات على اختالف أنواعها وأغراضها داخل الكويت وخارجها والتعامل يف أسهم هذه الشركات ملصلحة الشركة والغير.
 .5متثيــل الشــركات األجنبيــة التــي تتماثــل أغراضهــا مــع أغــراض الشــركة األم وذلــك بهــدف تســويق منتجاتهــا وخدماتهــا املاليــة مبــا يحقــق مصلحــة الطرفــن ومبــا يتفــق مــع أحــكام التشــريعات الكويتيــة
ذات العالقــة.
 .6القيام بجميع االنشطة املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية.
 .7إدارة احملافظ نياب ًة عن العمالء.
 .8االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات.
 .9تطوير األراضي السكنية والعقارات التجارية بقصد تأجيرها.
 .10القيام بالبحوث والدراسات واألنشطة املتعلقة بها نياب ًة عن العمالء.
 .11تأسيس صناديق االستثمار وإدارة الصناديق.
تتــم مزاولــة جميــع األنشــطة أعــاه وفق ـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية طبق ـاً ملــا تعتمــده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة األم .يقــع مكتــب الشــركة األم املســجل يف ،الشــرق ،قطعــة  ،10مبنــى
1+2أ3+أ ،مجمــع علــي مــا أحمــد عبــداهلل املــا ،الــدور الرابــع مكتــب رقــم ( ،)11الكويــت.

 - 3املفهوم احملاسبي األساسي

نظــرا لالنكشــاف اجلوهــري لدائنــي التمويــل اإلســامي مســتحق الســداد يف  31ديســمبر  ،2016طلبــت الشــركة األم مــن الدائنــن إعــادة جدولــة كافــة الديــون القائمــة مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي
علــى أســاس طويــل املــدى حتــى الربــع األول مــن ســنة  2021وذلــك بتقــدمي خطــة أعمــال معدلــة تتضمــن تفاصيــل مصــادر التدفقــات النقديــة املســتقبلية .يف  16ينايــر  ،2017حصلــت الشــركة األم
علــى موافقــات مــن الدائنــن الــذي ميثلــون نســبة  %67.4مــن دائنــي التمويــل اإلســامي .إن الشــركة األم بصــدد التفــاوض مــع باقــي الدائنــن (أي بنســبة  %32.6مــن دائنــي التمويــل اإلســامي) حــول
التدفقــات النقديــة املخطــط لهــا التــي مت تقدميهــا مــن قبــل الشــركة األم (إيضــاح  26أ).
استناداً إلى املذكور أعاله ،مت إعداد املعلومات املالية املجمعة على أساس مبدأ االستمرارية.
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 - 4السياسات احملاسبية الهامة
 4.1أساس اإلعداد
بيان االلتزام

مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة وفقـاً لتعليمــات دولــة الكويــت ملؤسســات اخلدمــات املاليــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي .وتتطلــب هــذه التعليمــات تطبيــق كافــة املعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة باســتثناء متطلبــات معيــار احملاســبة الدوليــة « 39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس» حــول املخصــص املجمــع حيــث يتــم بــدالً منهــا التقيــد
مبتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي حــول احلــد األدنــى للمخصــص العــام كمــا هــو مبــن يف السياســة احملاســبية النخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة.

أساس اإلعداد

مت عــرض البيانــات املاليــة املجمعــة بالدينــار الكويتــي الــذي ميثــل أيضـاً العملــة الرئيســية للشــركة األم وقــد مت إعدادهــا وفقـاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة املعدلــة لتتضمــن قيــاس االســتثمارات املتاحــة للبيــع
والعقــارات االســتثمارية وتقييــم األرض واملبانــي املصنفــة كعقــار ومعــدات وفقـاً للقيمــة العادلــة.
لقــد مت إعــادة تصنيــف بعــض مبالــغ الســنة الســابقة لكــي تتوافــق مــع طريقــة عــرض الســنة احلاليــة .لقــد مت إجــراء عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه لتقــدمي عــرض أكثــر مالئمـ ًة لبنــود بيــان الدخــل املجمــع.
إن عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه ليــس لهــا تأثيــر علــى إجمالــي املوجــودات وإجمالــي حقــوق امللكيــة وإجمالــي املطلوبــات املدرجــة ســابقاً أو األربــاح املدرجــة يف الســنة الســابقة.

 4.2التغيرات يف السياسات احملاسبية
إن السياســات احملاســبية املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة مماثلــة لتلــك املســتخدمة يف الســنة الســابقة ،باســتثناء تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة اجلديــدة أو املعدلــة التاليــة التــي
تســري علــى املجموعــة.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  11الترتيبات املشتركة :احملاسبة عن حيازة احلصص
تتطلــب التعديــات املدخلــة علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  11مــن املشــغل املشــترك احملاســبة عــن حيــازة حصــة يف عمليــة مشــتركة تعتبــر أنشــطتها مبثابــة عمــل جتــاري مــن خــال تطبيــق مبــادئ
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3واملتعلقــة مبحاســبة دمــج األعمــال .كمــا توضــح التعديــات أن احلصــص احملتفــظ بهــا ســابقا يف عمليــة مشــتركة ال يتــم إعــادة قياســها عنــد حيــازة حصــص إضافيــة يف
نفــس العمليــة املشــتركة يف ظــل االحتفــاظ بالســيطرة املشــتركة .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،فقــد مت أيضــا إضافــة اســتثناء مــن النطــاق إلــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  11بحيــث ال تســري التعديــات إذا كانــت
أطــراف الســيطرة املشــتركة – مبــا يف ذلــك املنشــأة التــي تقــوم بإعــداد التقاريــر -تخضــع للســيطرة املشــتركة مــن قبــل نفــس الشــركة املســيطرة الكبــرى.
تســري هــذه التعديــات عنــد حيــازة حصــة مبدئيــة يف عمليــة مشــتركة ،وحيــازة أي حصــص إضافيــة يف نفــس العمليــة املشــتركة وتســري بأثــر مســتقبلي .ليــس لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى املجموعــة
نظــراً لعــدم حيــازة أي حصــة يف عمليــة مشــتركة خــال الســنة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  16ومعيار احملاسبة الدولي  :38توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء
توضــح التعديــات املبــدأ الــوارد يف معيــار احملاســبة الدولــي  16عقــار وآالت ومعــدات ومعيــار احملاســبة الدولــي  38املوجــودات غيــر امللموســة أن اإليــرادات تعكــس منطـاً مــن املزايــا االقتصاديــة الناجتــة
عــن القيــام بأعمــال (التــي يعتبــر األصــل جــزءاً منهــا) بخــاف املزايــا االقتصاديــة التــي يتــم اســتهالكها مــن خــال اســتخدام األصــل .نتيجــة لذلــك ،ال ميكــن اســتخدام الطريقــة تعتمــد علــى اإليــرادات مــن
أجــل اســتهالك العقــار واآلالت واملعــدات وقــد تُســتخدم فقــط يف ظــروف محــدودة للغايــة مــن أجــل إطفــاء موجــودات غيــر ملموســة .تســري التعديــات يف املســتقبل وليــس لهــا أي تأثيــر علــى املجموعــة،
حيــث إن املجموعــة لــم تســتخدم طريقــة تعتمــد علــى اإليــرادات الســتهالك موجوداتهــا غيــر املتداولــة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  :27طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املستقلة
ســوف تســمح التعديــات للشــركات باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة يف احملاســبة عــن االســتثمارات يف الشــركات التابعــة وشــركات احملاصــة والشــركات الزميلــة يف بياناتهــا املاليــة املســتقلة .ســوف ينبغــي
علــى الشــركات التــي تطبــق بالفعــل املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة وتختــار االنتقــال الســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة يف بياناتهــا املاليــة املســتقلة تطبيــق ذلــك التغييــر بأثــر رجعــي .إن هــذه التعديــات
ليــس لهــا أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
إن التعديــات األخــرى علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تســري علــى الفتــرة احملاســبية الســنوية التــي تبــدأ اعتبــاراً مــن  1ينايــر  ،2016لــم يكــن لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى السياســات احملاســبية
أو املركــز أو األداء املالــي للمجموعة.
37

التقريـــر السنـــوي 2016

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 - 4السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 4.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي املعايير الصادرة ولكن لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة .تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايير عند سريانها.
املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة الصيغــة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة يف يوليــو  2014ويســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  2018مــع الســماح
بالتطبيــق املبكــر .يحــدد املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9متطلبــات التحقــق والقيــاس للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وبعــض عقــود شــراء أو بيــع املوجــودات غيــر املاليــة .يحــل هــذا املعيــار محــل
معيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس .إن تطبيــق هــذا املعيــار ســوف يكــون لــه تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة للمجموعــة ولكــن ليــس مــن املتوقــع أن يكــون لــه تأثيــراً
جوهريـاً علــى تصنيــف وقيــاس املطلوبــات املاليــة .إن املجموعــة بصــدد تقييــم تأثيــر هــذا املعيــار علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ،عنــد التطبيــق.
املعيار الدولي للتقارير املالية  :15اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15بتاريــخ  28مايــو  2015ويســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  .2018يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  15محــل معيــار احملاســبة الدولــي  11عقــود اإلنشــاء ومعيــار احملاســبة الدولــي  18اإليــرادات باإلضافــة إلــى تفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  13وتفســير جلنــة تفســيرات
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  15وتفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  18وتفســير جلنــة التفســيرات الدائمــة  31مــن تاريــخ الســريان .يســتبعد هــذا املعيــار اجلديــد حــاالت عــدم
التوافــق ونقــاط الضعــف يف متطلبــات اإليــرادات الســابقة كمــا يطــرح إطــار عمــل أكثــر قــوة ملعاجلــة أمــور اإليــرادات وحتســن جــودة املقارنــة ملمارســات حتقــق اإليــرادات بــن الشــركات وقطاعــات األعمــال
ونطاقــات االختصــاص وأســواق املــال .إن املجموعــة بصــدد تقييــم تأثيــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15علــى املجموعــة ،ولكــن ال تتوقــع وجــود أي تأثيــر جوهــري مــن تطبيــق هــذا املعيــار.
تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايير عند سريانها .ولكن ال تتوقع املجموعة أن ينتج من تطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على مركزها أو أدائها املالي.

 4.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة
أساس التجميع

تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة البيانــات املاليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا يف  31ديســمبر  .2016تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق يف عائــدات متغيــرة
مــن مشــاركتها يف الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر املجموعــة علــى الشــركة
املســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
•
•
•

سيطرة على الشركة املستثمر فيها (أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة اخلاصة بالشركة املستثمر فيها)؛
تعرض أو حقوق يف عائدات متغيرة من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها؛ و
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف التأثير على عائداتها.

عندمــا حتتفــظ املجموعــة بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة املســتثمر فيهــا ،تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا كافــة املعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها
علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مبــا يف ذلــك:
•
•
•

الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛
احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.

تســتخدم بعــض الشــركات التابعــة املجمعــة سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك املطبقــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بالنســبة لبعــض املعامــات واملوجــودات .وبالتالــي ،يتــم إجــراء التعديــات املناســبة،
متــى كان ذلــك مناســباً ،للسياســات احملاســبية غيــر املوحــدة علــى بياناتهــا املاليــة عنــد إدراجهــا يف البيانــات املاليــة املجمعــة لكــي تتوافــق مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة.
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يتضمــن اإليضــاح  5قائمــة بالشــركات التابعــة الرئيســية للمجموعــة .تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا يف حالــة إذا كانــت املعلومــات والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات
يف عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة
ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر واإليــرادات
الشــاملة األخــرى مــن تاريــخ حصــول املجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
تتعلــق األربــاح أو اخلســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة أألخــرى مبســاهمي الشــركة األم للمجموعــة واحلصــص غيــر املســيطرة حتــى إن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز يف احلصــص غيــر املســيطرة.
ويتــم إجــراء تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات فيمــا
بــن شــركات املجموعــة وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن أعضــاء املجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع.

يتم احملاسبة عن التغير يف حصة امللكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
•
•
•
•
•
•
•

تستبعد موجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير املسيطرة.
تستبعد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية.
حتقق القيمة العادلة للمقابل املستلم.
حتقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
حتقق أي فائض أو عجز يف األرباح أو اخلسائر.
تعيــد تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود املســجلة ســابقاً يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو اخلســائر أو األربــاح احملتفــظ بهــا ،متــى كان ذلــك مناســباً ،ووفقــا للضــرورة يف حالــة إذا
قامــت املجموعــة مباشــرة ببيــع املوجــودات أو املطلوبــات ذات الصلــة.

دمج األعمال والشهرة

يتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة وفقـاً ملجمــوع املقابــل احملــول ،ويقــاس بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة
يف الشــركة املشــتراة .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،يقــوم املشــتري بقيــاس احلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركة املشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة احلصــة يف صــايف قيمــة املوجــودات احملــددة
للشــركة املشــتراة .تــدرج تكاليــف احليــازة املتكبــدة يف املصروفــات اإلداريــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض حتديــد التصنيــف املناســب وفقـاً للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا
يف تاريخ احليازة .يتضمن هذا الفصل بني املشتقات املتضمنة يف العقد األصلي للشركة املشتراة.
عنــد حتقيــق دمــج األعمــال يف مراحــل ،فــإن القيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة حلصــة ملكيــة املشــتري احملتفــظ بهــا ســابقاً يف الشــركة املشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة كمــا يف تاريــخ احليــازة
مــن خــال بيــان الدخــل املجمــع.
إن أي مقابــل محتمــل يتــم حتويلــه مــن قبــل املشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة .إن التغيــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة للمقابــل احملتمــل الــذي مــن املقــدر أن يكــون أصــل أو
التــزام ،ســوف يتــم إدراجهــا وفقـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  39إمــا يف األربــاح أو اخلســائر أو كتغيــر يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد تصنيــف املقابــل احملتمــل كحقــوق ملكيــة ،ال يعــاد قياســه حتــى
يتــم تســويته نهائيـاً ضمــن حقــوق امللكيــة.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيـاً بالتكلفــة التــي متثــل زيــادة املقابــل احملــول عــن حصــة املجموعــة يف صــايف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات احملــددة واملطلوبــات احملتملــة .إذا كان هــذا املقابــل أقــل مــن
القيمــة العادلــة لصــايف موجــودات الشــركة التابعــة املشــتراة ،يــدرج الفــرق يف بيــان الدخــل املجمــع.
بعــد التســجيل املبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصـاً أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة .لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم توزيــع الشــهرة املكتســبة يف دمــج األعمــال ،مــن تاريــخ احليــازة،
إلــى كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد للمجموعــة التــي مــن املتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص املوجــودات أو املطلوبــات األخــرى للشــركة املشــتراة إلــى تلــك الوحــدات.
عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزءا مــن العمليــات بداخــل الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة املرتبطــة بالعمليــات املســتبعدة يف القيمــة الدفتريــة للعمليــات عنــد حتديــد الربــح
أو اخلســارة الناجتــة عــن اســتبعاد العمليــات .يتــم قيــاس الشــهرة املســتبعدة يف هــذه احلالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــات املســتبعدة واجلــزء احملتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.

التقريـــر السنـــوي 2016

39

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 - 4السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 4.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
حتقق اإليرادات

تتحقــق اإليــرادات إلــى احلــد الــذي ميكــن معــه تدفــق املنافــع االقتصاديــة إلــى املجموعــة وميكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثــوق منهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد .تتحقــق اإليــرادات يف حــدود
املصروفــات املتكبــدة التــي ميكــن اســتردادها فقــط .تقــوم املجموعــة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا مقابــل معاييــر معينــة لتحديــد مــا إذا كانــت تعمــل بصفــة أساســية أو كوكيــل .وقــد انتهــت املجموعــة إلــى أنهــا
تعمــل عــن نفســها بصفــة أساســية يف جميــع ترتيبــات إيراداتهــا ،حيــث إنهــا هــي امللــزم الرئيســي يف كافــة ترتيبــات اإليــرادات وحريــة حتديــد األســعار وتتعــرض أيضـاً ملخاطــر البضاعــة ومخاطــر االئتمــان،
باســتثناء عندمــا تكتســب املجموعــة أتعــاب إدارة مــن خــال إدارة موجــودات نيابــة عــن أطــراف أخــرى حيــث تعمــل املجموعــة فيهــا بصفــة وكيــل .يتــم قيــاس اإليــرادات وفقـاً للقيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم
أو املســتحق ،مــع األخــذ يف احلســبان شــروط الســداد التعاقديــة احملــددة ،باســتثناء اخلصومــات .يجــب الوفــاء مبعاييــر التحقــق احملــددة التاليــة قبــل حتقــق اإليــرادات:
•
•
•
•
•
•
•

تتحقق إيرادات التمويل اإلسالمي والتي تتكون من املساومة واإلجارة والتورق والعقارات على أساس توزيع نسبي زمني يعطي عائداً دورياً مستمراً استناداً إلى الرصيد القائم.
تتحقق إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير التشغيلي ألسطول السيارات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود التأجير.
تتحقـق إيـرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق يف استالم دفعات األرباح.
تتحقق اإليرادات من بيع العقارات ومواد اإلنشاء عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية إلى املشتري وميكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها.
تتحقق إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير التشغيلي على العقارات االستثمارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود التأجير.
تتحقق أتعاب اإلدارة واالستشارات عند اكتسابها.
تتحقق أرباح املتاجرة عند بيع البضاعة.

تكاليف التمويل

إن تكاليــف التمويــل التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة وإنشــاء أصــل يحتــاج إعــداده إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لكــي يصبــح جاهــزاً لالســتعمال املزمــع لــه أو البيــع يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة ذلــك األصــل.
يتــم إيقــاف رســملة تكاليــف التمويــل عندمــا يتــم اســتكمال كافــة األنشــطة الضروريــة لتجهيــز األصــل لالســتخدام املزمــع لــه أو البيــع .يتــم احتســاب تكاليــف التمويــل األخــرى كمصروفــات يف بيــان الدخــل
املجمــع يف الفتــرة التــي تكبــد فيهــا.

املوجودات واملطلوبات املالية

تســجل املجموعــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة يف التاريــخ الــذي تصبــح فيــه املجموعــة طرف ـاً يف األحــكام التعاقديــة لتلــك األدوات .تتحقــق عمليــات الشــراء االعتياديــة للموجــودات املاليــة باســتخدام
تاريــخ املتاجــرة .ال تتحقــق املطلوبــات املاليــة مــا لــم يقــم أحــد األطــراف بتنفيــذ التزاماتــه .يتــم قيــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة (ســعر املعاملــة بشــروط جتاريــة بحتــة) زائــداً
التكاليــف املتعلقــة مباشــر ًة باملعامــات.

املوجودات املالية

تصنــف املوجــودات املاليــة ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  39كـــ «موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع» و»مدينــي متويــل» .حتــدد املجموعــة تصنيــف موجوداتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي .تتضمــن
املوجــودات املاليــة للمجموعــة النقــد والنقــد املعــادل واســتثمارات املرابحــة واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ومدينــي التمويــل اإلســامي واملدينــن التجاريــن واملدينــن اآلخريــن.

النقد والنقد املعادل

يعرف النقد والنقد املعادل بأنه النقد واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى وودائع ذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.
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موجودات مالية متاحة للبيع

إن املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة محــددة كمتاحــة للبيــع أو غيــر مصنفــة كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،أو اســتثمارات
محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو متويــات ومدينــن.

بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة مــع إدراج األربــاح واخلســائر كإيــرادات شــاملة أخــرى حتــى يتــم اســتبعاد تلــك االســتثمارات أو عنــد حتديــد وجــود انخفــاض
يف قيمتهــا ،حيــث يتــم يف ذلــك الوقــت إدراج األربــاح واخلســائر املتراكمــة املســجلة ســاب ًقا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى يف بيــان الدخــل املجمــع .إن املوجــودات املاليــة التــي يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة
بصــورة موثــوق منهــا ،يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصـاً خســائر انخفــاض القيمــة ،إن وجــدت.

مدينو متويل إسالمي

يتم تصنيف مدينو املساومة واإلجارة (العقارات) والتورق كـ «مدينو متويل إسالمي» وتدرج بالتكلفة املطفأة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة وخسائر االنخفاض يف القيمة.

مدينو املساومة

ينشــأ مدينــو املســاومة عــن ترتيبــات متويــل حيــث يتفــاوض املشــتري والبائــع علــى الســعر والشــروط  ،دون أن يشــترط علــم املشــتري بتكلفــة الســلعة املتفــاوض عليهــا ،بيــد أن الســلعة يجــب أن تكــون معروفــة
بصــورة محــددة وينبغــي أن متتلكهــا املجموعــة وأن تكــون جاهــزة للتســليم للمشــتري عنــد إمتــام املعاملــة .يــدرج مدينــو املســاومة بإجمالــي املبلــغ املديــن  ،بالصــايف بعــد اإليــرادات املؤجلــة وخســائر انخفــاض
القيمة.

مدينو اإلجارة

ينشــأ مدينــو اإلجــارة عــن ترتيبــات متويــل تتضمــن شــراء أصــل مــن قبــل املجموعــة ثــم تأجيــره بالتكلفــة زائــد ربــح معلــوم متفقـاً عليــه .يتــم ســداد املبلــغ املســتحق علــى أســاس الدفــع املؤجــل .يــدرج مدينــو
اإلجــارة بإجمالــي احلــد األدنــى لدفعــات اإليجــار املســتحقة ،ناقصـاً أيــة إيــرادات مؤجلــة وخســائر انخفــاض القيمــة.

مدينو عقارات

يتعلــق مدينــو العقــارات باملبيعــات إلــى العمــاء علــى أســاس عقــود مســاومة وإجــارة مــع اســتحقاق األرصــدة املدينــة خــال فتــرة أقصاهــا  120شــهراً مــن تاريــخ البيــع .ميثــل الرصيــد املبلــغ التعاقــدي
املســتحق ناقص ـاً اإليــرادات املؤجلــة وخســائر انخفــاض القيمــة.

مدينو تورق

ميثل مدينو تورق املبالغ املستحقة على أساس الدفع املؤجل للسلع املباعة مبوجب ترتيبات تورق .يدرج مدينو التورق بإجمالي مبلغ املدينني ناقصاً الربح املؤجل وخسائر انخفاض القيمة.

املطلوبات املالية

يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة يف نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39كـــ «مطلوبــات ماليــة خــاف املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر .تــدرج املطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة
باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي .تتضمــن املطلوبــات املاليــة للمجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي والدائنــن واملصروفــات املســتحقة.
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املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)
دائنو متويل إسالمي

ميثــل دائنــو التمويــل اإلســامي املبلــغ املســتحق علــى أســاس الدفــع املؤجــل ملوجــودات مت شــراؤها وفقـاً لترتيبــات مرابحــة .تــدرج املرابحــة الدائنــة باملبلــغ التعاقــدي ناقصـاً الربــح املؤجــل املســتحق .يتــم
صــرف األربــاح املســتحقة علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي يأخــذ يف االعتبــار معــدل الربــح اخلــاص بهــا والرصيــد القائــم.

دائنون ومصروفات مستحقة

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ ستدفع يف املستقبل لقاء أعمال مقاوالت من الباطن وبضائع أو خدمات مت تسلمها ،سواء صدرت بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.

القيمة العادلة

تقــوم املجموعــة بقيــاس االدوات املاليــة ،مثــل املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع واملوجــودات غيــر املاليــة كعقــارات اســتثمارية يف كل تاريــخ
بيانــات ماليــة.
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا املبلــغ املســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا يف معامــات منتظمــة بــن أطــراف يف الســوق يف تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث
معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام يف إحــدى احلــاالت التاليــة:
•
•

البيع أو النقل يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
البيع أو النقل يف غير السوق الرئيسي ،أي يف السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.

يجب أنه يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي مــن املمكــن للمشــاركني يف الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام ،بافتــراض أن املشــاركني يف الســوق ســيعملون
ملصلحتهــم اخلاصــة.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر املاليــة قــدرة املشــاركني يف الســوق علــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك
آخــر يف الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع حتقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــات امللحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام املدخــات
غيــر امللحوظــة.
•
•
•

املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات املماثلة أو املطلوبات املماثلة؛
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة

بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة علــى اســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا اذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم
التصنيــف (اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات ذي التأثيــر الهــام علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة.
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،قامــت املجموعــة بتحديــد فئــات للموجــودات واملطلوبــات اســتنا ًدا إلــى طبيعــة وســمات ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو
موضــح أعــاه.
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عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية
املوجودات املالية

ال يتم حتقق أصل مالي (أو ما ينطبق عليه ذلك أو جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة) عندما:
•
•
•

ينتهي احلق يف التدفقات النقدية من األصل
حتتفظ املجموعة باحلق يف التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف ذي عالقة مبوجب ترتيب «القبض والدفع»
قامت املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل وإما
(أ) قامت بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكن فقدت السيطرة على هذا األصل.

عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل أو الســيطرة علــى األصــل ،يتــم تســجيل األصــل مبقــدار
اســتمرار املجموعــة يف الســيطرة علــى األصــل.
يف هــذه احلالــة ،تقــوم املجموعــة أيضـاَ بتســجيل االلتــزام ذات الصلــة .ويتــم قيــاس األصــل احملــول وااللتــزام املرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة .يتــم قيــاس
الســيطرة املســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل احملــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لذلــك األصــل أو احلــد األقصــى للمقابــل املطلــوب ســداده مــن املجموعــة أيهمــا أقــل.

املطلوبات املالية

يتــم عــدم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام احملــدد يف العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه .عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املمــول بشــروط مختلفــة بشــكل
كبيــر ،أو بتعديــل شــروط االلتــزام املالــي احلالــي بشــكل جوهــري ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلــي وحتقــق لاللتــزام اجلديــد ويــدرج الفــرق يف القيمــة الدفتريــة ذات
الصلــة يف بيــان الدخــل املجمــع.

انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها

يتــم عمــل تقييــم يف كل تاريــخ تقاريــر ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي بــأن أص ـ ً
ا مالي ـاً محــدداً قــد انخفضــت قيمتــه ،هــذا بالنســبة للموجــودات املاليــة ،امــا بالنســبة للموجــودات
األخــرى ،فتحديــد مــا إذا كان هنالــك مؤشــراً بــأن أص ـ ً
ا معيت ـاً قــد تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة .تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة فقــط إذا مــا توفــر دليــل موضوعــي علــى
انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث واحــد أو أكثــر بعــد التحقــق املبدئــي لألصــل ويكــون حلــدث اخلســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو مجموعــة األصــول املاليــة
التــي ميكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا .فــإذا مــا توفــر مثــل ذلــك الدليــل أو املؤشــر ،تســجل أي خســائر مــن انخفــاض القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع.

قــد تتضمــن أدلــة االنخفــاض يف القيمــة عالمــات تشــير إلــى أن املديــن أو مجموعــة املدينــن تواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة أو العجــز أو اإلهمــال أو عــدم االلتــزام بســداد املبلــغ االصلــي او االربــاح أو احتمــال
التعــرض خلطــر اإلفــاس أو االضطرابــات املاليــة األخــرى وعندمــا تشــير بيانــات املراقبــة إلــى انخفــاض ملحــوظ يف التدفقــات النقديــة املســتقبلية مثــل التغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة التــي ترتبــط
بحــدوث حــاالت العجــز .فــإذا مــا توفــر مثــل ذلــك الدليــل ،تســجل أي خســائر مــن انخفــاض القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع.

يتم حتديد انخفاض القيمة كما يلي:

 .1بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،يستند انخفاض القيمة إلى التدفقات النقدية املقدرة مخصومة باملعدل الفعلي األصلي للعائد؛
 .2بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛
 .3بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة مبعدل السوق احلالي لعائد على أصل مالي مماثل.
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انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها (تتمة)

إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم احتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى  %1علــى كافــة التســهيالت االئتمانيــة ،بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق عليهــا تعليمــات
بنــك الكويــت املركــزي وال تخضــع الحتســاب مخصصــات محددة.

بالنســبة للموجــودات املاليــة غيــر املتعلقــة باألســهم ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام حســاب مخصــص ،ويتــم تســجيل مبلــغ اخلســارة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع .يف حالــة زيــادة او نقصــان
خســارة االنخفــاض يف القيمــة املتوقعــة ،يف ســنة الحقــة ،بســبب حــدث يقــع بعــد تســجيل االنخفــاض يف القيمــة ،يتــم زيــادة أو تخفيــض خســارة االنخفــاض يف القيمــة املســجلة ســابقاً مــن خــال تعديــل
احلســاب املخصــص .بالنســبة للموجــودات املاليــة املتعلقــة باألســهم واملتاحــة للبيــع ،يتــم تخفيــض قيمــة األصــل ،ويتــم تســجيل الزيــادات الالحقــة يف بيــان الدخــل الشــامل املجمــع.
إضافة إلى ذلك ،يتم عمل مخصص لتغطية انخفاض قيمة مجموعات محددة من املوجودات ،حيث يوجد زيادة ُيكن قياسها يف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة.
يتــم تســجيل عكــس خســائر انخفــاض القيمــة عندمــا يظهــر مؤشــر علــى عــدم وجــود خســائر انخفــاض قيمــة األصــل املالــي أو انخفاضهــا .يتــم تســجيل عكــس خســائر االنخفــاض يف القيمــة يف بيــان الدخــل
املجمــع باســتثناء املوجــودات املاليــة املتعلقــة باألســهم املتاحــة للبيــع ،حيــث يتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل الشــامل املجمــع .يتــم شــطب املوجــودات املاليــة عندمــا يكــون احتمــال اســتردادها معدومـاً.

مقاصة األدوات املالية

تتــم املقاصــة فقــط بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويتــم إدراج صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املجمــع عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم بإجــراء املقاصــة علــى املبالــغ املســجلة وتتوفــر النيــة للســداد
علــى أســاس الصــايف أو حتقيــق املوجــودات وتســديد االلتزامــات يف آن واحــد.

عقارات للمتاجرة

يحتفــظ بالعقــارات للمتاجــرة ألغــراض قصيــرة األجــل وتــدرج بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل ،تتحــدد لــكل عقــار علــى حــدة .تشــتمل التكاليــف علــى تكلفــة شــراء العقــار واملصروفــات
األخــرى املتكبــدة إلمتــام املعاملــة .تســتند صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا إلــى ســعر البيــع املقــدر ناقصـاً أيــة تكاليــف أخــرى يتــم تكبدهــا عنــد بيــع العقــارات.

عقارات استثمارية

تتكــون العقــارات االســتثمارية مــن العقــارات اجلاهــزة وقيــد التطويــر احملتفــظ بهــا حتــى اســتحقاق اإليجــارات أو حتــى زيــادة القيمــة الرأســمالية ،أو االثنــن مع ـاً .تــدرج العقــارات االســتثمارية مبدئي ـاً

بالتكلفــة ،كونهــا القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع ،وتشــمل تكاليــف احليــازة املتعلقــة بالعقــار االســتثماري .بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم إعــادة قيــاس العقــارات بالقيمــة العادلــة يف كل حالــة علــى حــدة ،مــع
تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن التغيــر يف القيمــة العادلــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع للفتــرة التــي تنتــج فيهــا.

يتــم عــدم حتقــق العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه .يتــم تســجيل أي أربــاح
أو خســائر ناجتــة عــن بيــع أو ســحب العقــار ضمــن بيــان الدخــل املجمــع للفتــرة التــي يحصــل فيهــا الســحب مــن االســتخدام أو البيــع.
تتــم التحويــات مــن أو إلــى العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر يف االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يســتخدمه املالــك ،تكــون التكلفــة للمحاســبة الالحقــة
هــي القيمــة العادلــة يف تاريــخ التغيــر يف االســتخدام .يف حــال أصبــح العقــار املســتخدم مــن قبــل املالــك عقــاراً اســتثمارياً ،تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن هــذا العقــار وفق ـاً للسياســة املنصــوص عليهــا
للعقــار واآلالت واملعــدات حتــى تاريــخ التغييــر يف االســتخدام.
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استثمارات يف شركات زميلة

يتــم احملاســبة عــن اســتثمار املجموعــة يف شــركتها زميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية .إن الشــركة الزميلــة هــي الشــركة التــي متــارس عليهــا املجموعــة تأثيــراً ملموسـاً وهــي ليســت شــركة
تابعــة أو شــركة محاصــة.

وفقـاً لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم إدراج االســتثمارات يف شــركات زميلــة مبدئيـاً بالتكلفــة ويتــم تعديلــه الحقـاً لغــرض التغيــرات بعــد احليــازة يف حصــة املجموعــة مــن صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة.
تــدرج الشــهرة املتعلقــة بالشــركة الزميلــة يف القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم إطفاءهــا وال اختبارهــا بشــكل منفــرد لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة.
تــدرج املجموعــة حصتهــا يف إجمالــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة احملققــة يف بيــان الدخــل املجمــع مــن تاريــخ بدايــة التأثيــر أو امللكيــة الفعليــة حتــى تاريــخ انتهــاء ممارســة التأثيــر فعليـاً .إن توزيعــات
األربــاح املســتلمة مــن الشــركة الزميلــة تخفــض القيمــة الدفتريــة لالســتثمار .كمــا أن التعديــات علــى القيمــة الدفتريــة قــد تكــون ضروريــة لتعكــس التغيــرات يف حصــة املجموعــة يف الشــركة الزميلــة نتيجــة
للتغيــرات يف حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة التــي لــم يتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل للشــركة الزميلــة .تقيــد حصــة املجموعــة مــن تلــك التغيــرات يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
يتــم عمــل تقييــم لالســتثمارات يف الشــركات الزميلــة عنــد وجــود مؤشــر بــأن األصــل تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة ،أو عنــد عــدم تســجيل خســارة انخفــاض يف القيمــة يف الســنوات الســابقة .عندمــا تشــير
متطلبــات االنخفــاض يف القيمــة مبوجــب معيــار احملاســبة الدولــي  39إلــى ان االســتثمار يف شــركة زميلــة قــد يتعــرض لالنخفــاض يف القيمــة ،يتــم فحــص إجمالــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار مــن خــال
مقارنــة القيمــة املمكــن اســتردادها مــع القيمــة الدفتريــة.
تســتبعد األربــاح غيــر احملققــة مــن املعامــات مــع شــركات زميلــة يف حــدود حصــة املجموعــة يف الشــركة الزميلــة .تســتبعد اخلســائر غيــر احملققــة مــا لــم يكــن باملعاملــة دليــل علــى انخفــاض قيمــة األصــل
احملــول.
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركة الزميلــة لنفــس تاريــخ التقاريــر املاليــة للمجموعــة إذا كانــت نهايــة الســنة للشــركة الزميلــة مختلفــة عــن نهايــة ســنة املجموعــة ،ال يتجــاوز الفــرق بــن تاريــخ التقاريــر للشــركة
الزميلــة وتاريــخ التقاريــر للشــركة األم ثالثــة أشــهر .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات لكــي تصبــح السياســات احملاســبية متســقة مــع تلــك التــي تســتخدمها املجموعــة .تكــون السياســات احملاســبية التــي
تســتخدمها الشــركة الزميلــة متوافقــة مــع تلــك التــي تســتخدمها املجموعــة يف املعامــات ويف األحــداث املتماثلــة يف ظــروف مشــابهة.

بضاعة

تــدرج البضاعــة بســعر التكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .إن التكاليــف هــي تلــك املصروفــات املتكبــدة حتــى يصــل كل بنــد إلــى مكانــه وحالتــه احلاليــة .متثــل التكلفــة تكلفــة الشــراء علــى
أســاس التمييــز العينــي.
تستند صايف القيمة املمكن حتقيقها إلى سعر البيع املقدر ناقصـاً أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند البيع.

عقار ومعدات

يــدرج العقــار واملعــدات مبدئي ـاً بالتكلفــة ناقص ـاً االســتهالك املتراكــم وأي انخفــاض يف القيمــة .يتــم الحق ـاً إعــادة تقييــم األراضــي مســتأجرة وفق ـاً للقيمــة الســوقية والتــي مت حتديدهــا مــن قبــل مقيمــي
عقــارات .يتــم إعــادة تقييــم األراضــي مســتأجرة دائم ـاً لضمــان أن القيمــة العادلــة للعقــار ال تختلــف عــن قيمتهــا الدفتريــة.
عنــد إعــادة تقييــم األراضــي مســتأجرة فــإن أي زيــادة يف القيمــة الدفتريــة نتيجــة إعــادة التقييــم تؤخــذ مباشــرة إلــى احتياطــي إعــادة التقييــم ضمــن بيــان الدخــل الشــامل املجمــع ،باســتثناء كــون الزيــادة
الناجتــة عــن إعــادة التقييــم تــرد القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى تكلفتــه األصليــة ،حيــث تســجل كإيــرادات ،كمــا يتــم حتميــل االنخفــاض النــاجت عــن إعــادة التقييــم مبدئيـاً ومباشــرة علــى أي فائــض إعــادة
تقييــم لنفــس األصــل ويتــم تســجيل اجلــزء املتبقــي كمصــروف .عنــد االســتبعاد ،يتــم تســجيل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة إلــى األربــاح احملتفــظ بهــا عنــد بيــع تلــك املوجــودات.
يتــم أثبــات حقــوق اســتغالل األراضــي مبدئيـاً بالتكلفــة ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ،اســتناداً إلــى تقييمــات مــن قبــل مقيمــن خارجيــن مســتقلني بالصــايف بعــد اإلطفــاء وخســائر انخفــاض القيمــة .يتــم
احتســاب االســتهالك علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت بنســبة  %5ســنوياً.
يتــم إضافــة الزيــادات يف القيمــة الدفتريــة الناجتــة عــن إعــادة تقييــم حقــوق اســتغالل األراضــي إلــى فائــض إعــادة التقييــم يف بيــان التغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمــع .ويتــم حتميــل االنخفاضــات التــي
مت مقاصتهــا مقابــل الزيــادات الســابقة لنفــس املوجــودات مقابــل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة يف حقــوق امللكيــة .ويتــم حتميــل كافــة االنخفاضــات األخــرى يف بيــان الدخــل املجمــع للســنة .يف كل ســنة،
يتــم حتويــل الفــرق بــن اإلطفــاء علــى أســاس القيمــة الدفتريــة املعــاد تقييمهــا املوجــودات إلــى بيــان الدخــل املجمــع للفتــرة مــع حتويــل اإلطفــاء علــى أســاس تكلفــة األصليــة للموجــودات مــن فائــض إعــادة
التقييــم إلــى األربــاح احملتفــظ بهــا.

التقريـــر السنـــوي 2016
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عقار ومعدات (تتمة)
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي :
•

أراضي حقوق االستغالل

 20سنه

•

مباني

 40-20سنة

•

أثاث وتركيبات

 5-3سنوات

•

أدوات ومعدات مكتبية

 5-3سنوات

•

سيارات

 4-1سنوات

•

سيارات تأجير

على مدى فترة اإليجار

يتــم اســتبعاد اي بنــد مــن بنــود العقــار واملعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع حتقيــق فائــدة اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .إن أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن االســتبعاد ( يحتســب بالفــرق
بــن صــايف محصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) يتــم إدراجهــا ضمــن بيــان الدخــل املجمــع يف ســنة اســتبعاد األصــل.
يتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر رجعي ،متى كان ذلك مناسباً.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
جتــري املجموعــة تقييــم بتاريــخ كل فتــرة ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه .فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا املؤشــر أو عنــد طلــب اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي
لألصــل ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل .إن املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصـاً تكاليــف البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام
أيهمــا أعلــى ويتــم حتديدهــا لــكل أصــل علــى أســاس إفــرادي مــا لــم يكــن األصــل منتج ـاً لتدفقــات نقديــة مســتقلة علــى نحــو كبيــر عــن تلــك التــي يتــم إنتاجهــا مــن املوجــودات أو مجموعــات املوجــودات
األخــرى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا (أو وحــدة إنتــاج النقــد) عــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل (أو وحــدة إنتــاج النقــد) قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها.
عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة مــن القيمــة احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر احملددة
لألصــل (أو وحــدة إنتــاج النقــد) .عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـاً تكاليــف البيــع ،يتــم اســتخدام طريقــة تقييــم مناســبة .إن هــذه العمليــات احملاســبية يتــم تأييدهــا مبؤشــرات القيمــة العادلــة املتاحــة.
يتــم إجــراء تقديــر بتاريــخ كل فتــرة ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابقاً لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت .فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا املؤشــر ،فــإن
املبلــغ املمكــن اســترداده هــو املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل حيــث أنــه مت تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة األخيــرة .يف هــذه احلالــة يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها.
إن مبلــغ الزيــادة ال ميكــن أن يتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي مت حتديدهــا بالصــايف بعــد االســتهالك ،إذا لــم يتــم تســجيل خســارة انخفــاض يف القيمــة لألصــل يف الســنوات الســابقة .يســجل هــذا العكــس
يف بيــان الدخــل املجمــع .بعــد هــذا العكــس ،يتــم تعديــل االســتهالك احملمــل يف الســنوات املســتقبلية لتحديــد القيمــة الدفتريــة املعدلــة لألصــل  ،ناقصـاً أي قيمــة تخريديــة ،بشــكل منتظــم علــى مــدى الفتــرة
املتبقيــة مــن عمــره اإلنتاجــي.
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أسهم اخلزينة

تتألــف أســهم اخلزينــة مــن أســهم الشــركة األم اململوكــة التــي مت إصدارهــا وشــرائها الحقـاً مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغائهــا حتــى اآلن .يتــم احملاســبة عــن أســهم اخلزينــة بطريقــة
التكلفــة .وفق ـاً لهــذه الطريقــة ،يتــم حتميــل تكلفــة املتوســط املرجــح لألســهم التــي مت شــراؤها علــى احتياطــي حقــوق امللكيــة .عنــد بيــع أســهم اخلزينــة ،يتــم تســجيل األربــاح يف حســاب مســتقل حلقــوق
امللكيــة (احتياطــي أســهم اخلزينــة) ،والــذي يعتبــر غيــر قابــل للتوزيــع .كمــا يتــم حتميــل أي خســائر محققــة علــى نفــس احلســاب يف حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك احلســاب .ويتــم حتميــل أي خســائر إضافيــة
علــى األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم إلــى االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي االختيــاري .تســتخدم األربــاح احملققــة الحقـاً عــن بيــع أســهم اخلزينــة ملقابلــة اخلســائر املســجلة ســابقاً يف االحتياطيــات ثــم األربــاح
احملتفــظ بهــا ثــم حســاب احتياطــي أســهم اخلزينــة .ال يتــم دفــع توزيعــات أربــاح نقديــة عــن هــذه األســهم .ويــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط
تكلفــة الســهم الواحــد بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.

عقود التأجير

عقود التأجير حيث تكون املجموعة مستأجر
إن عقــود التأجيــر التمويلــي التــي يتــم مبوجبهــا حتويــل كافــة املخاطــر واملزايــا التــي متاثــل ملكيــة البنــد املؤجــر إلــى املجموعــة يتــم رســملتها يف بدايــة عقــد التأجيــر بالقيمــة العادلــة لألصــل املؤجــر  ،وإذا
كانــت أقــل  ،فإنــه يتــم رســملتها بالقيمــة احلاليــة للحــد األدنــى مــن دفعــات التأجيــر .يتــم توزيــع مدفوعــات التأجيــر بــن مصروفــات التمويــل وخفــض التــزام التأجيــر بحيــث حتقــق معــدل ثابــت مــن الربــح
علــى الرصيــد املتبقــي مــن االلتــزام .حتمــل مصروفــات التمويــل مباشــرة علــى بيــان الدخــل املجمــع.
يتــم اســتهالك املوجــودات املؤجــرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل .إال أنــه يف حــال عــدم وجــود تأكــد معقــول بــأن املجموعــة ســتحصل علــى امللكيــة يف نهايــة عقــد التأجيــر ،يتــم اســتهالك موجــودات
التأجيــر املرســملة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو فتــرة عقــد التأجيــر أيهمــا أقصــر.
يتم تسجيل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروفات يف بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.
عقود التأجير حيث تكون املجموعة مؤجر
إن عقود التأجير التي مبوجبها تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية املوجودات يتم تصنيفها كعقود تأجير متويلي ،ويتم هيكلتها يف شكل مديني إجارة.
إن عقــود التأجيــر التــي مبوجبهــا ال تقــوم املجموعــة بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة املوجــودات يتــم تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي .إن التكاليــف املبدئيــة املباشــرة املتكبــدة يف التفــاوض
حــول عقــود التأجيــر يتــم إضافتهــا إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املؤجــر ويتــم تســجيلها كإيــرادات تأجيــر .تســجل إيــرادات اإليجــارات احملتملــة كإيــرادات يف الفتــرة التــي يتــم فيهــا اكتســاب اإليــرادات.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتســب املجموعــة مخصصـاً ملكافــأة نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا يف الكويــت وفقـاً لقانــون العمــل الكويتــي .إن اســتحقاق هــذه املكافــأة يســتند عــاد ًة إلــى طــول فتــرة خدمــة املوظفــن .إن التكاليــف املتوقعــة
لهــذه املكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة اخلدمــة.
وبالنســبة للموظفــن الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بدفــع اشــتراكات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،وحتتســب هــذه االشــتراكات علــى أســاس نســبة مئويــة مــن رواتــب املوظفــن .إن التزامــات
املجموعــة محــددة بهــذه االشــتراكات والتــي تســجل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

العمالت األجنبية
املعامالت واألرصدة

حتــدد كل شــركة باملجموعــة عملتهــا الرئيســية وتقــاس البنــود املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة .يجــري قيــد املعامــات بالعمــات األجنبيــة مبدئ ًيــا وفق ـاً ألســعار
الصــرف الســائدة للعملــة الرئيســية بتاريــخ املعاملــة ،كمــا يعــاد حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة بالعملــة الرئيســية للشــركة املعنيــة وفقـاً ألســعار الصــرف الفوريــة الســائدة بتاريــخ
التقاريــر املاليــة .وتــدرج أي أربــاح أو خســائر ناجتــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.
البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف تواريــخ املعامــات املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقـاً
للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة.

التقريـــر السنـــوي 2016
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العمالت األجنبية (تتمة)
شركات املجموعة

يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات ،النقديــة وغيــر النقديــة ،للعمليــات األجنبيــة إلــى العملــة الرئيســية للشــركة األم ،وبأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقاريــر املاليــة .يتــم حتويــل النتائــج التشــغيلية لهــذه
العمليــات مبتوســط أســعار الصــرف خــال الفتــرة التــي تتــم فيهــا العمليــات األجنبيــة.
يتــم جتميــع فــروق حتويــل العمــات االجنبيــة يف قســم مســتقل ضمــن حقــوق امللكيــة (احتياطــي حتويــل عمــات أجنبيــة) لغايــة بيــع العمليــات األجنبيــة .عنــد بيــع العمليــات األجنبيــة ،يــدرج املبلــغ املؤجــل
املتراكــم املســجل يف حقــوق امللكيــة املتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.

مخصصات

تقيد املخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام (قانوني أو استداللي) ناجت عن حدث وقع من قبل  ،كما أن تكاليف تسوية االلتزام محتملة وميكن قياسها بصورة موثوق فيها.

املوجودات بصفة األمانة

ال تعتبر املوجودات التي يحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة من موجودات أو مطلوبات املجموعة وبالتالي ال تدرج ضمن هذه بيان املركز املالي املجمع.

الزكاة

يتم احتساب مخصص للزكاة بنسبة  %1من ربح السنة وفقاً ملتطلبات القانون رقم  46لسنة  2015ويتم حتميله إلى بيان الدخل املجمع.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

حتتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفق ـاً للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر املاليــة رقــم  24لســنة  2006بواقــع  %2.5مــن ربــح الســنة اخلاضــع للضريبــة .وفق ـاً للقانــون،
مت اقتطــاع اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة مــن الشــركات املدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1وفق ـاً لالحتســاب املعــدل اســتناداً إلــى قــرار مجلــس إدارة املؤسســة الــذي ينــص علــى أن اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة
والشــركات التابعــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واحملــول إلــى االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤه مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد حصــة املؤسســة.
كان لدى الشركة األم خسائر متراكمة يف تاريخ التقارير املالية وليس من الضروري احتساب مخصص حلصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 - 4.5األحكام
عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة بغــض النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن تقديــرات أخــرى والتــي لهــا أكبــر األثــر علــى املبالــغ املدرجــة يف البيانــات املاليــة
املجمعة:

التزامات تأجير تشغيلي – املجموعة كمؤجر
دخلــت املجموعــة يف عقــود تأجيــر عقــارات جتاريــة علــى محفظتهــا العقاريــة االســتثمارية وعقــود تأجيــر جتاريــة علــى محفظــة أســطول الســيارات .بنــاء علــى شــروط وبنــود الترتيبــات ،قامــت املجموعــة
باتخــاذ قــرار بــأن حتتفــظ بجميــع املخاطــر واملزايــا اجلوهريــة لهــذه العقــارات وهــذا األســطول ومــن ثــم تقــوم باحملاســبة عــن هــذه العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
تصنيف االستثمارات

يتعــن علــى اإلدارة اتخــاذ قــرار بشــأن حيــازة اســتثمار معــن ســواء كان يجــب تصنيفــه كمحتفــظ بــه حتــى االســتحقاق أو محتفــظ بــه للمتاجــرة أو مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل أو متــاح
للبيــع.

تصنف املجموعة حالياً كافة استثماراتها كاستثمارات متاحة للبيع.
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تصنيف العقارات

يتعني على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة عقار معني سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو عقار استثماري.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن نشاط األعمال العادية.
وتقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو ارتفاع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غير محددة.

انخفاض قيمة االستثمارات

تقــوم املجموعــة مبعاملــة االســتثمارات املتاحــة للبيــع كاســتثمارات انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر أو متواصــل يف القيمــة العادلــة مبــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عندمــا يكــون هنــاك دلي ـ ً
ا
موضوعي ـاً آخــر بوجــود انخفــاض يف القيمــة .إن عمليــة حتديــد االنخفــاض «الكبيــر» أو «املتواصــل» تتطلــب قــرارات أساســية .إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة بتقييــم العوامــل األخــرى مبــا يف ذلــك
التقلبــات العاديــة يف أســعار األســهم بالنســبة لألســهم املســعرة والتدفقــات النقديــة املســتقبلية وعوامــل اخلصــم لألســهم غيــر املســعرة.

انخفاض قيمة الشهرة

تقــوم املجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوياً بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا .ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة العادلــة ناقصـاً تكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام لوحــدات
إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .كمــا أن تقديــر القيمــة عنــد االســتخدام يتطلــب مــن املجموعــة عمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار معــدل
اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

القيمة املتبقية للموجودات املؤجرة

حتــدد إدارة املجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للعقــار واملعــدات وذلــك لغــرض احتســاب االســتهالك .يتــم هــذا التقديــر بعــد دراســة االســتخدام املتوقــع لألصــل وكذلــك عوامــل التلــف والتــآكل الطبيعيــة.
تقــوم اإلدارة مبراجعــة القيمــة املتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنوياً ويتــم تعديــل مصــروف االســتهالك املســتقبلي عندمــا تــرى اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة قــد تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

عدم التأكد من التقديرات

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية والرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ التقاريــر املاليــة والتــي لهــا أثــر كبيــر يــؤدي إلــى تعديــل مــادي علــى القيمــة
الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة الالحقــة:

خسائر انخفاض القيمة من التسهيالت التمويلية

تقــوم املجموعــة مبراجعــة التســهيالت التمويليــة غيــر املنتظمــة كل ربــع ســنة لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص لقــاء انخفــاض القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع .وبصفــة خاصــة يجــب أن تتخــذ
اإلدارة أحــكام حــول حتديــد مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد حتديــد مســتوى انخفــاض القيمــة املطلــوب .تســتند تلــك التقديــرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن
درجــات متفاوتــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات مســتقبلية علــى تلــك املخصصــات.

تقدير صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة

تدرج العقارات للمتاجرة بالتكلفة وصايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل.
يتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة املكتملــة بالرجــوع إلــى ظــروف وأســعار الســوق الســائدة يف تاريــخ التقاريــر املاليــة ويتــم حتديدهــا مــن قبــل املجموعــة باســتخدام األســاليب
اخلارجيــة املناســبة ويف ضــوء معامــات حديثــة يف الســوق.
يتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة قيــد اإلنشــاء بالرجــوع إلــى أســعار الســوق يف تاريــخ التقاريــر املاليــة لعقــار مماثــل مكتمــل ،ناقصـاً التكاليــف املقــدرة حتــى إمتــام اإلنشــاء
وناقصـاً القيمــة الزمنيــة لألمــوال حتــى تاريــخ اإلمتــام.
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عدم التأكد من التقديرات (تتمة)

تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة
يستند تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة عاد ًة إلى أحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف السوق بشروط جتارية بحتة
• القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير
• معامل الربحية
• التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة  ،أو
• مناذج تقييم أخرى.
إن حتديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم لالســتثمارات يف أســهم غيــر مســعرة يتطلــب تقديــرات هامــة .ويوجــد عــدد مــن االســتثمارات حيــث ال ميكــن حتديــد هــذه التقديــرات بصــورة موثــوق منهــا.
ونتيجــة لذلــك ،فــإن هــذه االســتثمارات تــدرج بالتكلفــة ناقصـاً انخفــاض القيمــة.

 - 5معلومات املجموعة
فيما يلي الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة:
حصة امللكية الفعلية ()%
بلد
2015
2016
التأسيس
اسم الشركة
				
				
شركات تابعة مملوكة بصورة مباشرة
99%
99%
الكويت
شركة الشرق األولى للتجارة العامة ذ.م.م*.
100% 100%
الكويت
شركة أعيان اإلجارة القابضة ش.م .ك (قابضة)
48.1% 48.1%
الكويت
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع**.
57.8% 57.8%
الكويت
شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع ( .أ ر ى )
84.9% 84.9%
الكويت
شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .قابضة)****
				
				
شركات تابعة مملوكة بصورة غير مباشرة
99%
99%
الكويت
شركة بوابة الشرق العقارية ذ.م.م( *.شركة تابعة لشركة الشرق األولى)
57.8% 57.8%
الكويت
شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (شركة تابعة لشركة أعيان العقارية)
43%
43%
الكويت
شركة التشييد للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.ك («التشييد»)
48.1% 48.1%
مصر
شركة تكاتف العقاري ش.م.م *
- 72.1%
الكويت
شركة محاصة يال مول ***

األنشطة الرئيسية
جتارة عامة
أنشطة اإلجارة
جتارة وتأجير معدات ثقيلة
خدمات عقارية
بيع املنتجات اخلاصة باإلنشاءات
املتاجرة يف عقارات
التمويل العقاري
أنشطة التجارة العامة واملقاوالت
خدمات عقارية
خدمات عقارية

* متتلــك املجموعــة حصــص ملكيــة فعليــة بنســبة  %100يف الشــركات التابعــة .متتلــك املجموعــة بصــورة مباشــرة حصــص يف الشــركات التابعــة ذات الصلــة كمــا هــو مبــن أعــاه ،ويتــم االحتفــاظ باحلصــص
املتبقيــة بصــورة غيــر مباشــرة باســم أمنــاء نيابـ ًة عــن الشــركة األم .وقــد أكــد األمنــاء كتابـ ًة أن الشــركة األم هــي املالــك املســتفيد مــن هــذه احلصــص يف الشــركة التابعــة.
** بينمــا متتلــك املجموعــة حقــوق تصويــت أقــل مــن  %50يف شــركة مبــرد ،حــددت املجموعــة أن لديهــا ســيطرة فعليــة علــى شــركة مبــرد .تتضمــن العوامــل التــي وضعتهــا املجموعــة يف االعتبــار حقــوق
التصويــت واحلجــم النســبي وتوزيــع حصــص امللكيــة علــى املســاهمني ومنــاذج احلضــور والتصويــت يف االجتماعــات الســابقة للمســاهمني واجتماعــات مجلــس اإلدارة ومشــاركة وظائــف اإلدارة العليــا بــن
املجموعــة وشــركة مبــرد.
*** خــال الســنة املاليــة احلاليــة ،مت تكويــن (شــركة محاصــة يــال مــول) مبوجــب اتفاقيــة بــن ثــاث شــركات تابعــة للمجموعــة والتــي مبوجبهــا مت حتويــل بعــض موجــودات املجموعــة واإليــرادات
واملصروفــات ذات الصلــة إلــى شــركة احملاصــة .إن تكويــن شــركة احملاصــة لــم يكــن لــه أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
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****الحقـاً لـــ  31ديســمبر  ،2016قامــت املجموعــة بإبــرام اتفاقيــة لبيــع حصــة ملكيتهــا يف شــركتها التابعــة ،شــركة إنشــاء القابضــة ش.م.ك( .قابضــة) وتقــدر ربحـاً ناجتـاً عــن هــذه املعاملــة مببلــغ 5.6
مليــون دينــار كويتــي يتــم إدراجــه خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر  .2017تقــدر حصــة الشــركة األم يف مقابــل البيــع مببلــغ  10مليــون دينــار كويتــي.

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 - 5معلومات املجموعة (تتمة)
شركة تابعة رئيسية محتفظ بها بصورة جزئية

اســتنتجت املجموعــة أن شــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع( .أعيــان العقاريــة) وشــركة مبــرد للنقــل ش.م.ك.ع«( .مبــرد») وشــركة إنشــاء القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة) (إنشــاء) هــي الشــركات التابعــة الوحيــدة
التــي متتلــك حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة للبيانــات املاليــة املجمعــة .فيمــا يلــي املعلومــات املاليــة املتعلقــة بالشــركات التابعــة التــي متتلــك حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة:

االرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة اجلوهرية:

		
2016
		 دينار كويتي
		 31,301,442
		 8,757,195
		 4,441,762

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.
شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .قابضة)

األرباح املوزعة إلى احلصص غير املسيطرة اجلوهرية:

		
2016
												
دينار كويتي
												
			
		
970,434
										
شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
663,797
										
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.
		
614,850
									
شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .قابضة)

2015
دينار كويتي
31,214,675
10,125,045
3,834,047
2015
دينار كويتي
1,167,934
682,986
1,035,321

فيما يلي املعلومات املالية املوجزة لتلك الشركات التابعة .تستند هذه املعلومات إلى املبالغ قبل استبعاد املعامالت فيما بني شركات املجموعة والتعديالت املتعلقة بالتجميع.
2015
						
2016
			
إنشاء
مبرد
أعيان العقارية
إنشاء
مبرد
أعيان العقارية
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
بيان الدخل						
4,652,199
4,496,591
5,208,109
4,005,257
3,659,907
7,755,695
اإليرادات
()1,568,956
()2,705,406
()2,489,189
()1,265,358
()2,401,546
()3,366,211
املصروفات
ربح السنة

4,389,484

1,258,361

2,739,899

2,718,920

1,791,185

3,083,243

إجمالي اإليرادات الشاملة
للسنة

4,404,903

()712,139

2,757,364

2,731,133

2,023,762

3,141,205

					
بيان املركز املالي
23,241,354 119,674,343
إجمالي املوجودات
4,691,178
23,802,530
إجمالي املطلوبات

21,456,797
4,252,159

103,393,194
27,199,193

24,977,073
4,803,831

21,053,930
5,018,656

18,550,176

17,204,638

76,194,001

20,173,242

16,035,274

إجمالي حقوق امللكية

95,871,813

						
التدفقات النقدية
2,794,178
()1,166,971
()64,336
التشغيل
127,451
2,915,884
1,739,563
االستثمار
()2,135,172
()957,351
()5,926,877
التمويل
صايف الزيادة (النقص)
يف النقد والنقد املعادل

		
791,562
()4,251,650

		
786,457

		
138,721
3,985,009
		
3,978
()6,610,606
		
890,696
()3,863,666
()6,489,263

1,033,395

			

4,157,949
()2,651,575
()1,243,714
262,660
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016

 - 6إيرادات تأجير مبوجب عقد تأجير تشغيلي
		
2016
دينار كويتي
		
			
21,394,934
20,038,729
		
إيرادات تأجير مبوجب عقد تأجير تشغيلي
()9,108,302
()8,582,664
		
استهالك سيارات مؤجرة
()4,659,218
()4,284,917
مصروفات صيانة وتأمني		
			
7,627,414
7,171,148
		
			
 - 7إيرادات عقارات وإنشاءات
2015
		
2016
		
دينار كويتي
دينار كويتي
		
			
2,500,000
3,678,747
		
بيع عقارات للمتاجرة
()2,403,600
()3,755,105
		
تكلفة مبيعات العقارات للمتاجرة
		
96,400
		
()76,358
		
(خسارة)  /ربح بيع عقارات للمتاجرة
			
14,322,785
12,555,337
		
بيع مواد إنشاء
()9,676,288
()8,539,071
		
تكلفة مواد إنشاء مباعة
		
4,646,497
4,016,266
		
إجمالي ربح بيع مواد اإلنشاء
			
1,200,071
247,166
		
ربح بيع عقارات استثمارية (إيضاح )18
2,542,882
18,892,673
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )18
3,253,120
4,598,348
		
إيرادات تأجير
		
11,738,970
27,678,095
		
		
 - 8إيرادات استثمار
2015
		
2016
		
دينار كويتي
دينار كويتي
		
			
		
إيرادات مرابحة وتوزيعات أرباح
384,416
		
244,872
5,404,720
		
143,972
ربح بيع استثمارات متاحة للبيع *
69,012
 				
ربح بيع استثمار يف شركات تابعة
615,165
		
3,987
		
ربح بيع استثمار يف شركات زميلة *
		
6,473,313
		
392,831
		
		
* قامــت املجموعــة خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2015ببيــع اســتثمارات متاحــة للبيــع تعرضــت لالنخفــاض يف القيمــة بالكامــل لقــاء مقابــل بيــع مببلــغ  9,096,072دوالر أمريكــي (مــا يعــادل
مبلــغ  2,686,704دينــار كويتــي) ممــا أدى إلــى حتقــق متحصــات البيــع بالكامــل كربــح.
فضــا عــن ذلــك ،قامــت الشــركة االم خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2015بإبــرام اتفاقيــة تســوية مــع الدائنــن لتســوية الديــون املعــاد هيكلتهــا ســابقا مببلــغ  16.7مليــون دينــار كويتــي (إيضــاح
( 26ب) ،مــن خــال مبادلــة الديــن مقابــل موجــودات .وفــق اطــار اتفاقيــة التســوية ،قامــت الشــركة االم بتحويــل اســتثمارات معينــة متاحــة للبيــع واســتثمار يف شــركات زميلــة .وبنــاءا عليــه ،قامــت الشــركة
االم بتســجيل القيــود التاليــة يف بيــان الدخــل املجمــع:
2015
دينار كويتي

•
•
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ربح محقق مببلغ  2,715,985دينار كويتي ملبادلة استثمارات معينة متاحة للبيع
ربح محقق مببلغ  442,548دينار كويتي ملبادلة استثمار معينة يف شركات زميلة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 - 9إيرادات أخرى
خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر  ،2016قامت املجموعة بتسجيل ربح من تسوية التزام مببلغ  768,316دينار كويتي ( :2015ال شيء) يف بيان الدخل املجمع.
 -10خسائر انخفاض القيمة

		
2016
		
دينار كويتي
		

()275,187
		
عكس خسائر انخفاض القيمة من مديني متويل إسالمي (إيضاح )14
3,267,352
		
خسائر انخفاض القيمة من مدينني آخرين (إيضاح )19
5,785,867
		
انخفاض قيمة الشهرة
		
550,255
		
خسائر انخفاض القيمة (عكس انخفاض القيمة) من عقارات للمتاجرة (إيضاح )15
		
		
مخصصات انتفت احلاجة إليها
		
693,163
		
خسائر انخفاض القيمة من عقار ومعدات (إيضاح )20
2,761,386
		
(عكس) خسائر انخفاض القيمة من استثمار يف شركات زميلة (إيضاح )17
		
961,554
		
خسائر انخفاض القيمة من استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )16
			
13,744,390
		
			

 -11مصروفات أخرى
مصروفات مقرات
مصروفات استشارات قانونية ومهنية
مصروفات متعلقة بعقارات استثمارية
مصروفات تسويق وإعالن
مصروفات أخرى

		
2016
		
			
1,399,113
		
1,071,825
		
410,702
		
		
398,925
		
1,029,304
		
			
4,309,869
		

2015
		
دينار كويتي
()261,096
2,870,817
()19,491
()218,328
588,007
()962,707
355,506
2,352,708

2015
1,324,590
1,004,631
291,947
253,932
1,571,165
4,446,265

 -12ربحية السهم األساسية واملخففة
حتتسب ربحية السهم األساسية واملخففة بتقسيم ربح السنة اخلاصة مبساهمي الشركة األم على املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي :
الربح اخلاص مبساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)
ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

 -13النقد والنقد املعادل
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية
أرصدة لدى البنوك ونقد حسب بيان املركز املالي املجمع
ناقصاً :أرصدة محتجزة لدى البنوك
النقد والنقد املعادل املدرج يف بيان التدفقات النقدية املجمع

		
2016
		
			
3,785,177
		
			
801,673,982
		
			
		
4.72
		
			
		
2016
		
		
دينار كويتي
		
				
18,683,065
		
8,830,300
		
			
27,513,365
		
()21,906
			
27,491,459
		
			

2015
7,069,649
801,673,982
8.82

2015
دينار كويتي
19,404,734
9,235,503
28,640,237
()15,949
28,624,288

متثل الودائع لدى مؤسسات مالية أموال عالية السيولة وحتمل متوسط معدل ربح فعلي بنسبة  )%1 :2015( %2سنوياً.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -14مدينو متويل إسالمي
 31ديسمبر 2016
إجمالي املدينني
ناقصاً  :إيرادات مؤجلة
ناقصاً  :خسائر انخفاض القيمة:
عام
محدد

		
مساومة
دينار كويتي

		
إجارة
دينار كويتي

		
عقارات
دينار كويتي

		
تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

7,416,010
()488,758

4,701,698
()1,781,482

20,028,401
()3,592,884

6,927,252

2,920,216

16,435,517

2,198,122
5,712,571
()353,930
()968,714
					
1,844,192
4,743,857
					
		
		
1,844,192
4,743,857

		
248,431
1,406,894
1,929,152
		
-

1,844,192

2,177,583

4,743,857
-

5,712,571

		
742,633
5,520,358

6,262,991

2,198,122
		
إجارة
دينار كويتي

		
عقارات
دينار كويتي

		
تورق
دينار كويتي

2,262,897
()367,593

12,009,858
()546,667

5,208,478
()1,781,482

25,427,842
()3,707,635

1,895,304
4,934,716
					
		
		
1,895,304
4,934,716

11,463,191

3,426,996

21,720,207

		
248,431
1,452,254
1,940,096
		
-

1,895,304

1,452,254

2,188,527

10,470,801

10,010,937

1,238,469

11,249,406

5,208,478

13,417,984

		
مساومة
دينار كويتي

 31ديسمبر 2015
إجمالي املدينني
ناقصاً  :إيرادات مؤجلة

5,946,609
()1,011,893

4,934,716
إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل منفصل كمنخفضة القيمة

		

5,946,609

-

		

2,262,897

-

		

10,172,526

-

إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل منفصل كمنخفضة القيمة

ناقصاً  :خسائر انخفاض القيمة:
عام
محدد

		

-

		

1,406,894

1,655,325
8,517,201

		

4,701,698

12,612,391
املجموع
دينار كويتي

1,700,685
8,770,116

إن القيمــة العادلــة ملدينــي التمويــل اإلســامي يف تاريــخ التقاريــر املاليــة تعــادل القيمــة الدفتريــة تقريبـاً ،باســتثناء املخصــص العــام الــذي مت احتســابه بنــاء علــى متطلبــات بنـــك الكويــت املركـــزي الحتســاب
احلــد األدنــى للمخصــص العــام.
إن توزيع مديني التمويل اإلسالمي حسب قطاعات األعمال هو كما يلي:

			
اإلنشاء والعقارات
أخرى
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2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

5,520,358
742,633

10,010,937
1,238,469

6,262,991

11,249,406

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -14مدينو متويل إسالمي (تتمة)
ُيدرج مدينو التمويل اإلسالمي بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
املجموع
				
محدد
				
عام
		
2016
		
2015
		
2016
		
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
						
10,919,320
10,470,801
9,145,669
8,770,116
1,773,651 1,700,685
()261,096
()275,187
()187,419
()229,827( 		 )73,677
()45,360
		
(		 )711
		
		
711
		
()187,423( 		 )23,088
()187,423( 		 )23,088
		
 		2015
دينار كويتي

يف  1يناير
املعكوس خالل السنة (إيضاح )10
التحويالت
املشطوب
يف  31ديسمبر

1,700,685 1,655,325

8,517,201

8,770,116

10,172,526

10,470,801

 -15عقارات للمتاجرة
مت تســجيل بعــض العقــارات التــي تقــع بالكويــت وعمــان ولبنــان ،بقيمــة دفتريــة مببلــغ  637,015دينــار كويتــي ( 643,354 :2015دينــار كويتــي ) باســم أمنــاء أكــدوا كتابـ ًة أن املجموعــة هــي املالــك املســتفيد
حلصــة امللكيــة لهــذه العقــارات مــن خــال كتــاب تنــازل .إن العقــارات املوجــودة يف عمــان ولبنــان ليســت مســجلة باســم املجموعــة ،حيــث إن املجموعــة ال يوجــد لهــا فــروع أو شــركات تابعــة يف هــذه الــدول.
تتضمــن العقــارات للمتاجــرة عقــارات معــاد حيازتهــا مببلــغ  17,428,023دينــار كويتــي ( 10,908,511 :2015دينــار كويتــي) مســجلة مقابــل معامــات متويــل عقــاري مببلــغ  13,567,702دينــار كويتــي
( 6,509,686 :2015دينــار كويتــي) ومت تســجيل الفــرق مببلــغ  4,382,980دينــار كويتــي ( 4,398,825 :2015دينــار كويتــي) ضمــن مطلوبــات أخــرى .
تــدرج العقــارات للمتاجــرة للمجموعــة بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .ويتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا بنــا ًء علــى القيمــة األقــل مــن تقييمــات مقيمــن أثنــن عقاريــن
خارجيــن لديهمــا خبــرة ذات صلــة بالســوق الــذي تقــع فيــه تلــك العقــارات .ويتــم إدراج تقديــر صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة اســتناداً إلــى قيمــة الســوق القابلــة للمقارنــة لعقــارات
مماثلــة مــع األخــذ يف احلســبان قيمــة التأجيــر وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .قامــت اإلدارة بتســجيل خســائر انخفــاض قيمــة عقــارات للمتاجــرة مببلــغ  550,255دينــار كويتــي
( :2015عكــس انخفــاض القيمــة مببلــغ  19,491دينــار كويتــي) (إيضــاح  )10اســتناداً إلــى تقييمــات مت إجراؤهــا مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .كمــا قامــت اإلدارة بإجــراء حتليــل حساســية لهــذه
التقييمــات مــن خــال تنويــع املدخــات املســتخدمة يف هامــش الربــح بصــورة معقولــة ولــم يكــن التأثيــر النــاجت جوهريــا بالنســبة للبيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
مت رهن بعض العقارات مببلغ  1,077,287دينار كويتي ( 2,248,608 :2015دينار كويتي) مقابل دائني متويل إسالمي.

 -16استثمارات متاحة للبيع
								
			
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق ومحافظ عقارية
		
		

		
2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

		
705,583
					
1,010,404
					
2,180,140
					

329,903
1,710,656
2,812,821

3,896,127

4,853,380

					

يتم إدراج األسهم غير املسعرة بالتكلفة بسبب الطبيعة التي يصعب التنبؤ بها لتدفقاتها النقدية يف املستقبل وعدم توفر معلومات مالية للوصول إلى قياس موثوق به للقيمة العادلة.
قامــت اإلدارة بإجــراء مراجعــة لالســتثمارات غيــر املســعرة املتاحــة للبيــع لتقييــم إذا مــا كانــت قــد تعرضــت لالنخفــاض يف القيمــة وقامــت بتســجيل خســارة انخفــاض يف القيمــة مببلــغ  961,554دينــار
كويتــي ( 355,506 :2015دينــار كويتــي) (إيضــاح  )10يف بيــان الدخــل املجمــع .اســتناداً إلــى أخــر معلومــات ماليــة ،تــرى اإلدارة أنــه ال توجــد ضــرورة الحتســاب انخفــاض إضــايف يف قيمــة هــذه
االســتثمارات كمــا يف  31ديســمبر .2016
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 -17استثمار يف شركات زميلة
يتكون االستثمار يف الشركات الزميلة للمجموعة من الشركات التالية:
اسم الشركة

			 حصة امللكية ()%
2015
2016
األنشطة
بلد التأسيس
				
17.0%
17.0%
العقارات
الكويت
16.5%
16.5%
صندوق عقار
الكويت
18.0%
18.0%
محفظة عقارية
الكويت
31.5%
31.5%
مجمع سكني
الكويت
24.4%
24.4%
شركة قابضة
الكويت
33.8%
33.8%
شركة قابضة
الكويت

شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
صندوق مكاسب العقاري (حتت التصفية)
محفظة مركز األعمال اخلاصة مبنتزه دبي االستثماري
شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة أوج القابضة ش.م.ك.ع.
شركة رواحل القابضة ش.م.ك( .مقفلة)
شركة أبيار قطر للتطوير العقاري ش.م.ك( .مقفلة)
الكويت
(حتت التصفية)
الكويت
شركة اجلداف العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
تركيا
أوتوالند صن تك أيه أس
عمان
شركة العاملية للجيبسوم
عمان
شركة العاملية للتعدين
عمان
شركة العاملية للجيبسوم بورد
عمان
شركة عمان للخدمات اللوجيستية املتكاملة ش.م.ع.م.
قطر
شركة أعيان لإلجارة ذ.م.م.
الكويت
شركة القوة القابضة
مصر
شركة سبوت مول العقارية ذ.م.م*.
		
يتضمن االستثمار يف شركات زميلة شهرة مببلغ  177,681دينار كويتي ( 177,681 :2015دينار كويتي).

عقارات
عقارات
سيارات
منتجات اجلبس
منتجات التعدين
منتجات اجليبسوم بورد
خدمات لوجيستية
شركة إجارة
شركة قابضة
عقارات

2016
دينار كويتي
		
حصة يف موجودات ومطلوبات شركات زميلة:
97,195,370
موجودات
()37,710,039
مطلوبات

2015
دينار كويتي
100,668,605
()38,153,685

صايف املوجودات

59,485,331

62,514,920

مطلوبات طارئة والتزامات

2,135,217

2,657,871

2016
دينار كويتي
حصة يف إيرادات ونتائج شركات زميلة		 :
19,594,187
إيرادات
2,745,252
نتائج
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27.6%
26.0%
9.4%
25.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
45.0%
35.0%

27.6%
26.0%
9.4%
25.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
45.0%
-

2015
دينار كويتي
20,013,421
2,831,835

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -17استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
هنــاك اســتثمارات يف شــركات زميلــة بقيمــة دفتريــة مببلــغ  23,791,886دينــار كويتــي ( 26,473,208 :2015دينــار كويتــي) مدرجــة وذات قيمــة ســوقية مببلــغ  7,034,000دينــار كويتــي (:2015
 10,166,168دينــار كويتــي).
متــارس املجموعــة تأثيــرا ملموسـاً (علــى الرغــم مــن أن نســبة امللكيــة أقــل مــن  )%20شــركة أبيــار للتطويــر العقــاري ش.م.ك( .مقفلــة) وصنــدوق مكاســب العقــاري ومحفظــة مركــز دبــي لألعمــال وشــركة
العامليــة للجيبســوم بــورد وأوتوالنــد صــن تــك أيــه أس وذلــك مــن خــال التمثيــل يف مجالــس إدارة هــذه الشــركات واملســاهمة املشــتركة يف أعمالهــا الرئيســية.
خــال الســنة احلاليــة ،ســجلت املجمــوع خســائر مــن انخفــاض القيمــة مببلــغ  2,761,386دينــار كويتــي ( :2015قامــت املجموعــة بعكــس خســائر انخفــاض القيمــة مببلــغ  962,707دينــار كويتــي)
(إيضــاح  )10مــن االســتثمار يف شــركات زميلــة.
قامــت اإلدارة بإجــراء تقييــم الســتثمار املجموعــة يف الشــركات الزميلــة لتحديــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة .وقــد أخــذت اإلدارة يف االعتبــار عوامــل مثــل التغيــرات يف الظــروف املاليــة للشــركة
املســتثمر فيهــا وأي تغيــرات عكســية جوهريــة يف االقتصــاد أو الســوق أو البيئــة القانونيــة أو قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية التــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركات املســتثمر فيهــا .قامــت اإلدارة بتحديــد
مؤشــرات انخفــاض قيمــة بعــض االســتثمارات يف الشــركات الزميلــة .وبالتالــي قامــت اإلدارة بتحديــد انخفــاض قيمــة االســتثمار يف الشــركات الزميلــة باســتخدام االفتراضــات مثــل الربــح املــدرج يف امليزانيــة
العموميــة والتنبــؤات االقتصاديــة والســيولة وقابليــة التســويق ومعــدالت النمــو أخــذا يف االعتبــار الظــروف االقتصاديــة احلاليــة باســتخدام معــدالت اخلصــم ذات الصلــة .كمــا قامــت اإلدارة بإجــراء حتليــل
احلساســية ولــم يكــن التأثيــر النــاجت علــى البيانــات املاليــة املجمعــة جوهريـاً.
عدم التأكد املادي املتعلق بشركة زميلة
الحقــا بعــد  31ديســمبر  ،2016اســتلمت شــركة بــرج هاجــر العقاريــة ش.م.ك( .مقفلــة) («بــرج هاجــر») ،شــركة زميلــة للمجموعــة ،مذكــرة مبطالبــة ضريبيــة مببلــغ  279مليــون ريــال ســعودي (مــا
يعــادل 23مليــون دينــار كويتــي) مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل («املصلحــة») باململكــة العربيــة الســعودية وتشــمل الربــط الضريبــي لبــرج هاجــر عــن الســنوات مــن  2009إلــى  2014وضريبــة دخــل الشــركة
املطالــب بهــا والــزكاة والضريبــة احملتجــزة والعقوبــات («املطالبــة الضريبيــة») .إضافــة إلــى ذلــك ،طالبــت املصلحــة بفــرض عقوبــات نظــراً للعجــز عــن تســجيل االقــرارات وعــدم تقدميهــا وعقوبــات علــى
التأخيــر املترتــب علــى ذلــك بنســبة  %1عــن كل ثالثــن يوم ـاً تأخيــر عــن تســوية ضريبــة الدخــل والضريبــة احملتجــزة التــي يتــم احتســابها اعتبــارا مــن تاريــخ االســتحقاق حتــى تاريــخ الســداد .وتغطــي
املطالبــة الضريبيــة معامــات بــرج هاجــر الواقــع يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تــرى اإلدارة أن املطالبــة الضريبيــة ال تعكــس تطبيــق القوانــن الضريبيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل صحيــح وال تعكــس الطبيعيــة الصحيحــة للعمليــات التــي يقــوم بهــا بــرج هاجــر .إضافــة إلــى ذلــك،
قــام بــرج هاجــر بتعيــن مستشــار ضريبــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ملراجعــة املطالبــة الضريبيــة وقــام املستشــار الضريبــي بإصــدار رأي لبــرج هاجــر بتاريــخ  23فبرايــر  2017يؤكــد كفايــة االلتــزام
الضريبــي فيمــا يتعلــق بعمليــات بــرج هاجــر املســجل يف الدفاتــر كمــا يف  31ديســمبر  . 2016وتعتــزم إدارة بــرج هاجــر تقــدمي كتــاب اعتــراض لــدى املصلحــة لالعتــراض علــى هــذه املطالبــة الضريبيــة.
اســتناداً إلــى استشــارة املستشــار الضريبــي لبــرج هاجــر ،تــرى إدارة بــرج هاجــر كفايــة االلتــزام الضريبــي املســجل حاليــا يف الدفاتــر مببلــغ  19مليــون ريــال ســعودي (مــا يعــادل  1.55مليــون دينــار كويتــي)
يف تاريــخ التقاريــر املاليــة .ولكــن ،كمــا يف تاريــخ هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة ،يوجــد عــدم تأكــد مــادي فيمــا يتعلــق بنتيجــة املطالبــة الضريبيــة .تــرى إدارة املجموعــة وبــرج هاجــر أن املخصــص املســجل
يف البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2016ميثــل أفضــل تقديــر لاللتــزام الضريبــي الــذي قــد ينشــأ عــن املطالبــة الضريبيــة.
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 -17استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة للشركات الزميلة الهامة للمجموعة:
شركة اجلداف
شركة رواحل
شركة أبيار للتطوير شركة أوج القابضة شركة برج هاجر
2016
العقارية ش.م.ك.
للنقل ش.م.ك.
العقارية ش.م.ك.
ش.م.ك .ع.
العقاري ش.م.ك.ع.
		
(مقفلة)
(مقفلة)
(مقفلة)
			
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
							
24,742,590
15,116,357
31,992,371
65,591,593
47,160,007
184,130,603
املوجودات
()6,306,545
()101,063
()13,611,420
()24,788,951( )13,007,973
()93,040,279
املطلوبات
شركة أعيان
قطر

صايف املوجودات

91,090,324

34,152,034

40,802,642

18,380,951

15,015,294

18,436,045

10,333,644
()3,314,149
7,019,495

1,315,497
10,690,670
املطلوبات احملتملة
							
3,722,735
198,216
1,863,671
6,288,563
1,449,234
()1,951,093
صايف (خسائر) إيرادات التشغيل

674,136

1,582,404

3,806,870

440,322

106,361

2,749,590

570,357

()6,390,484

-

()382,756

-

-

82,616

8,333,859

12,854,950

6,205,692

2,882,806

6,083,895

3,652,080

نتائج السنة

()5,001,852

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للسنة 585,320
القيمة الدفترية

15,458,028

شركة أعيان
شركة اجلداف
شركة رواحل
شركة أبيار للتطوير شركة أوج القابضة شركة برج هاجر
2015
العقارية ش.م.ك .قطر
للنقل ش.م.ك.
العقارية ش.م.ك.
ش.م.ك .ع.
العقاري ش.م.ك.ع.
		
(مقفلة)
(مقفلة)
(مقفلة)
			
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
							
22,258,336
14,990,017
30,678,946
70,225,639
55,179,263
190,085,372
املوجودات
()6,612,517
()97,396
()13,204,644
()27,119,306( )14,507,619
()94,084,241
املطلوبات
صايف املوجودات

96,001,131

40,671,644

43,106,333

17,474,302

14,892,621

15,645,819

							
831,370
14,028,668
املطلوبات احملتملة
							
3,357,201
2,042,607
4,300,836
2,243,974
4,460,870
صايف إيرادات التشغيل
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شركة عمان
للخدمات اللوجيستية
املتكاملة ش.م.ع.م.
دينار كويتي

-

شركة عمان
للخدمات اللوجيستية
املتكاملة ش.م.ع.م.
دينار كويتي
8,612,607
()1,906,150
6,706,457
1,415,005

نتائج السنة

()21,658

2,239,882

2,257,601

1,107,387

-

2,543,986

393,757

إيرادات شاملة أخرى للسنة

1,875,206

227,036

-

428,020

-

-

-

القيمة الدفترية

16,667,146

9,806,063

13,610,046

6,380,410

2,855,153

5,163,120

3,292,547

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -18عقارات استثمارية
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
				
102,043,148
115,039,582
يف  1يناير
16,311,420
1,319,620
إضافات
()2,059,545
()1,872,973
استبعادات
()3,737,850
املتعلق ببيع شركة تابعة
2,542,882
18,892,673
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )7
()60,473
)4,146,866
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
			
115,039,582
129,232,036
يف  31ديسمبر
			
				
112,808,060
126,983,412
عقارات مطورة بالكامل
2,231,522
2,248,624
عقارات قيد التطوير
			
115,039,582
129,232,036
			
قامــت املجموعــة خــال الســنة ببيــع عقــارات اســتثمارية بقيمــة دفتريــة مببلــغ  1,872,973دينــار كويتــي ( 2,059,545 :2015دينــار كويتــي) ممــا نتــج عنــه ربــح مــن البيــع مببلــغ  247,166دينــار كويتــي
( 1,200,071 :2015دينــار كويتــي (إيضــاح .)7
مت رهن عقارات استثمارية بقيمة عادلة مببلغ  59,077,128دينار كويتي ( 47,771,430 :2015دينار كويتي) كضمان لدائني متويل إسالمي كما هو مبني يف (إيضاح 26أ).
يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات استناداً إلى تقييمني مت احلصول عليهما من مقيمني مستقلني كما يف
 31ديســمبر  ،2016أيهمــا أقــل .وقــد مت حتديــد قيمــة العقــارات االســتثمارية اســتناداً إلــى القيمــة الســوقية القابلــة للمقارنــة لعقــارات مماثلــة مــع األخــذ يف احلســبان قيمــة التأجيــر وحالــة الصيانــة
واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .يتــم تصنيــف العقــارات االســتثمارية ضمــن املســتوى  2مــن قياســات اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة (إيضــاح .)34
اســتناداً إلــى الزيــادة  /النقــص بنســبة  %5يف متوســط األســعار الســوقية (للمتــر املربــع) ،تزيــد  /تنقــص قيمــة العقــارات االســتثماري مببلــغ  86دينــار كويتــي ( 55 :2015دينــار كويتــي) للمتــر املربــع
وهــو مــا يؤثــر علــى بيــان الدخــل املجمــع بإجمالــي مبلــغ  6,461,602دينــار كويتــي ( 5,751,978 :2015دينــار كويتــي).

 -19موجودات أخرى

		

مدينون جتاريون ومدينو تأجير
مدينو بيع عقارات
مصروفات مدفوعة مقدماً
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )30
دفعة مقدماً إلى موردين
مساهمات إلى شركات حتت التأسيس
بضاعة
تأمينات مستردة
مدينون آخرون

2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
			
9,037,467
11,056,807
1,650,000
1,238,468
1,058,266
822,399
2,132,269
1,935,079
91,327
3,376,271
5,451,769
1,176,196
2,699,614
1,295,830
1,103,637
6,464,056
1,595,518
			
26,995,766
25,189,207
			

متثــل املســاهمات إلــى شــركات حتــت التأســيس اســتثمار املجموعــة يف مشــروع عقــاري قيــد التطويــر حالي ـاً .حتتفــظ املجمــوع بهــذا املشــروع العقــاري مبوجــب ترتيــب تأجيــر ولــم ينتــج أي إيــرادات مــن
خــال هــذا املشــروع العقــاري كمــا يف تاريــخ التقاريــر املاليــة.
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 -19موجودات أخرى (تتمة)
يتم إدراج املوجودات األخرى بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
		
2016
		
دينار كويتي
			
15,510,602
		
3,267,352
(		 )341,366
		
18,436,588

يف  1يناير
احململ للسنة (إيضاح )10
املشطوب

يف  31ديسمبر
		
كما يف  31ديسمبر ،كان تقادم املدينني التجاريني ومديني التأجير غير منخفضة القيمة كما يلي:
			

2015
دينار كويتي
12,757,997
2,870,817
()118,212
15,510,602

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

أكثر من 180يوماً
 180 – 91يوماً
 90 – 61يوماً
 60 – 30يوماً
أقل من  30يوماً
غير متأخرة أو
املجموع
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
منخفضة القيمة
دينار كويتي
							
دينار كويتي
		
2016
2015

11,056,807
9,037,467

1,674,286
285,428

2,179,321
2,314,664

1,825,914
2,088,499

1,788,052
1,612,065

2,290,684
1,726,095

1,298,550
1,010,716

من املتوقع ،استناداً إلى اخلبرة السابقة ،أن يتم استرداد كافة الذمم املدينة غير منخفضة القيمة .ليس من سياسة املجموعة احلصول على ضمانات على الذمم املدينة.
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 -20عقار ومعدات
سيارات تأجير
أثاث وتركيبات أدوات ومعدات سيارات
أراضي مستأجرة حقوق استغالل مباني
			
مكتبية
			
أراضي
		
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
دينار كويتي
									
التكلفة
335,330 59,647,174
2,190,814 13,517,786
1,228,015 6,061,686 2,258,797 11,258,625
يف  1يناير 2016
59,117 21,113,809
695,251
610,303
17,481
20,604
اإلضافات
()121,089
13,342
3,473
5,984
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
انخفاض القيمة خالل السنة
(- )693,163
(إيضاح )10
()374,625
إعادة التقييم خالل السنة
احملوالت من أعمال رأسمالية قيد
()184,349
197,661
()13,312
التنفيذ
(- )7,952,513
7,600
احملوالت
		
()147,036( )16,115,798
()554,918
()448,663
()428
االستبعادات
			
63,062 56,571,583
2,352,089 13,880,560
1,251,052 5,375,815
2,258,797 10,884,000
يف  31ديسمبر 2016

أعمال رأسمالية املجموع
قيد التنفيذ
دينار كويتي
دينار كويتي
96,498,227
22,516,565
()98,290
()693,163
()374,625
()7,944,913
()17,266,843
92,636,958

									
االستهالك
- 15,894,272
598,830
8,082,914
970,928
899,497
663,619
يف  1يناير 2016
8,582,664
327,716
827,510
83,210
231,598
120,904
االستهالك احململ للسنة
59,828
2,455
2,638
4,919
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
(- )7,836,553
()108,360
احملوالت
(- )1,929,558
()247,555
()180,908
()424
املتعلق باالستبعادات
		
14,770,653
573,086
8,732,154
1,058,633 1,131,095
784,523
يف  31ديسمبر 2016

27,050,144

صايف القيمة الدفترية
يف  31ديسمبر 2016

65,586,814

10,884,000

1,474,274

4,244,720

192,419

5,148,406

1,779,003

41,800,930

63,062

27,110,060
10,173,602
69,840
()7,944,913
()2,358,445
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 -20عقار ومعدات
املجموع

أعمال رأسمالية
سيارات تأجير
سيارات
أدوات ومعدات
أثاث وتركيبات
أراضي مستأجرة حقوق استغالل مباني
قيد التنفيذ
			
مكتبية
			
أراضي
		
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
									
التكلفة
102,827,900
612,923
67,770,047 2,110,956
12,470,628
1,284,932
5,412,141
1,907,648
11,258,625
يف  1يناير 2015
26,688,353
161,568
23,818,109
312,233
1,785,784
4,871
254,639
351,149
اإلضافات
()139,442
()106,478
()32,964
املتعلق ببيع شركة تابعة
338,883
9,392
259,668
28,058
15,581
26,184
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
()588,007
()588,007
انخفاض القيمة خالل السنة (إيضاح - )10
()446,843
32,358
19,579
394,906
إعادة التقييم خالل السنة
()10,148,350
(- )10,072,277
()76,073
احملوالت
()22,481,110
()1,710( )22,128,373
()184,360
()92,080
()74,587
االستبعادات
يف  31ديسمبر 2015

11,258,625

2,258,797

6,061,686

1,228,015

13,517,786

2,190,814

59,647,174

335,330

									
االستهالك
18,108,830
597,688
7,465,412
894,362
677,336
555,562
يف  1يناير 2015
9,108,302
253,260
717,653
99,748
222,161
108,057
االستهالك احململ للسنة
()81,131
()32,964
حيازة شركة تابعة
122,763
21,762
18,285
22,541
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
()9,959,431
()188,919
احملوالت
()1,486,192
()84,961
()37,305
()12,759
املتعلق باالستبعادات
يف  31ديسمبر 2015

-

صايف القيمة الدفترية
يف  31ديسمبر 2015

11,258,625

663,619

1,595,178

899,497

5,162,189

970,928

257,087

8,082,914

5,434,872

598,830

1,591,984

 -20عقار ومعدات (تتمة)
فيما يلي احلد األدنى ملستحقات التأجير املستقبلية عن عقود التأجير التشغيلي ألسطول السيارات:

اإليرادات املستحقة خالل سنة
اإليرادات املستحقة من سنة إلى خمس سنوات
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2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

10,970,269
6,441,738

10,641,221
4,951,157

17,412,007

15,592,378

15,894,272

43,752,902

-

335,330

96,498,227

28,299,190
10,509,181
()114,095
185,351
()10,148,350
()1,621,217
27,110,060

69,388,167

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
متثــل األراضــي املســتأجرة بصفــة أساســية األراضــي املســتأجرة التــي مت اســتئجارها مــن حكومــة الكويــت .وتقــدر القيمــة الدفتريــة لــأرض املســتأجرة مببلــغ  10,884,000دينــار كويتــي (:2015
 11,258,625دينــار كويتــي)
متثــل حقــوق االســتغالل حقــوق اســتغالل األراضــي التــي حصلــت عليهــا املجموعــة مــن حكومــة دولــة الكويــت ألنشــطتها اإلنشــائية .تــدرج حقــوق االســتغالل بالقيمــة العادلــة بالصــايف بعــد اإلطفــاء وأي
انخفــاض يف القيمــة.
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لألراضــي املســتأجرة وانخفــاض القيمــة للمبانــي اســتناداً إلــى تقييمــن مت احلصــول عليهمــا مــن مقيمــن أثنــن عقاريــن خارجيــن لديهمــا خبــرة ذات صلــة بالســوق الــذي تقــع
فيــه تلــك األراضــي واملبانــي .وقــد مت حتديــد قيمــة األراضــي واملبانــي اســتناداً إلــى القيمــة الســوقية القابلــة للمقارنــة لعقــارات.

 -21الشهرة
يتــم توزيــع صــايف القيمــة الدفتريــة للشــهرة مببلــغ  1,588,880دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  7,374,747 :2015( 2016دينــار كويتــي) علــى كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد املفصــح عنهــا
ضمــن معلومــات القطاعــات يف إيضــاح  .31مت حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة قطــاع اســتناداً إلــى القيمــة العادلــة ناقصـاً التكاليــف حتــى البيــع أو احتســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام ،وذلــك
باســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة.
يتــم اختبــار القيمــة الدفتريــة للشــهرة لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة علــى أســاس ســنوي (أو بصــورة أكثــر تكــرا ًرا مــن ذلــك عنــد وجــود دليــل علــى أن الشــهرة قــد تنخفــض قيمتهــا) ،وذلــك مــن خــال
تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها مــن وحــدة إنتــاج النقــد التــي يتــم توزيــع هــذه البنــود إليهــا باســتخدام أســاليب تقييــم مثــل عمليــات احتســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام .تســتخدم حســابات القيمــة أثنــاء
االســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة قبــل الضرائــب اســتناداً إلــى املوازنــات املاليــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة علــى مــدى فتــرة  5ســنوات ومعــدل النمــو النهائــي ذي صلــة .ويتــم بعــد ذلــك خصــم هــذه
التدفقــات النقديــة للوصــول إلــى صــايف القيمــة احلاليــة الــذي ســوف يتــم مقارنتــه بالقيمــة الدفتريــة .إن معــدل اخلصــم املســتخدم هــو قبــل الضرائــب ويعكــس املخاطــر احملــددة املتعلقــة بوحــدة إنتــاج النقــد
ذات الصلــة .فيمــا يلــي املدخــات املســتخدم لتحديــد املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة باســتخدام طريقــة القيمــة أثنــاء االســتخدام:
•
•
•

معدل اخلصم يتراوح بني نسبة  %8إلى  %8 :2015( %13إلى .)%12
معدالت النمو السنوي املتراكم يف التدفقات النقدية قبل الضرائب حتى نسبة .)%10 :2015( %10
معدل النمو االنتقالي يتراوح بني  %2إلى  %2 :2015( %3إلى .)%3

إضافــة إلــى ذلــك ،قامــت اإلدارة بتعديــل توقعــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية اســتنادا إلــى املعلومــات املاليــة الفعليــة للســنة االساســية مــع األخــذ يف االعتبــار تأثيــر التغيــرات علــى معــدالت منــو التدفقــات
النقديــة املســتقبلية .وفقــا للتحليــل ،قامــت املجموعــة بتســجيل خســائر انخفــاض يف القيمــة مببلــغ  5,785,867دينــار كويتــي ( :2015ال شــيء) فيمــا يتعلــق بالشــهرة (إيضــاح .)10
كمــا قامــت املجموعــة بإجــراء حتليــل احلساســية مــن خــال تغييــر هــذه املدخــات املســتخدمة يف حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة املتبقيــة إلــى هامــش محتمــل بصــورة معقولــة ،ولــم يشــير ذلــك إلــى
وجــود تأثيــراً جوهريـاً علــى بيــان الدخــل املجمــع أو بيــان املركــز املالــي املجمــع.

 -22رأس املال
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
			
81,403,882
81,403,882
أسهم مصرح بها بقيمة  100فلس لكل سهم
		
81,403,882
81,403,882
أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل نقداً بقيمة  100فلس لكل سهم
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -23االحتياطيات
أ) احتياطي قانوني
وفقـاً لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،ينبغــي حتويــل  %10مــن ربــح الســنة قبــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة
والــزكاة إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي .يجــوز للشــركة األم أن توقــف مثــل ذلــك التحويــل الســنوي عندمــا يصــل رصيــد االحتياطــي القانونــي إلــى  %50مــن رأس املــال املدفــوع .إن توزيــع هــذا االحتياطــي
محــدد باملبلــغ املطلــوب لتوزيــع أربــاح ال تزيــد عــن  %5مــن رأس املــال املدفــوع يف الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح املتراكمــة بتأمــن هــذا احلــد .وفقـاً لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة
األم ،لــم يتــم إجــراء أيــة حتويــات إلــى االحتياطيــات حيــث إن اخلســائر املتكبــدة ســابقاً لــم يتــم اســتردادها بالكامــل.
ب) احتياطي عام
وفق ـاً للنظــام األساســي للشــركة األم ،ينبغــي حتويــل  %10مــن ربــح الســنة قبــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة إلــى
االحتياطــي العــام .يجــوز للشــركة األم وقــف التحويــل الســنوي إلــى االحتياطــي العــام بقــرار مــن اجلمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة األم اســتناداً القتــراح مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة األم .خــال
الســنة ،قــرر مجلــس إدارة الشــركة األم حتويــل مبلــغ  1,592,007دينــار كويتــي ( 7,069,649 :2015دينــار كويتــي) إلــى االحتياطــي العــام.
يتم االحتفاظ باالحتياطي العام (إلى جانب احتياطي أسهم اخلزينة) للشركة األم مقابل اسهم اخلزينة وال يتم السماح بتوزيعه خالل فترة االحتفاظ بأسهم اخلزينة (إيضاح )25

 -24احتياطي إعادة التقييم
ميثــل هــذا االحتياطــي زيــادة التقييــم عــن تكلفــة األرض وحقــوق اســتغالل األراضــي (املصنفــة كعقــار ومعــدات) يف الكويــت .إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع حاليـاً علــى املســاهمني وســوف يحــول
إلــى اخلســائر املتراكمــة /األربــاح احملتفــظ بهــا عنــد البيــع.
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة اســتناداً إلــى تقييمــن مت احلصــول عليهمــا مــن مقيمــن مســتقلني ،أيهمــا أقــل .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى معاملــة حديثــة لعقــارات مماثلــة مــن قبــل مقيــم مســتقل
ومت تصنيفهــا حتــت املســتوى  2مــن قياســات اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة.

 -25أسهم خزينة

		

عدد أسهم اخلزينة
النسبة من رأس املال
القيمة السوقية– دينار كويتي
املتوسط املوزون لسعر السوق  -فلس

2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
			
12,364,842
12,364,842
%1.5
%1.5
581,148
408,040
47
33

كما يف  31ديسمبر  ،2016لم يتم رهن أسهم خزينة
يتم االحتفاظ باالحتياطي العام واحتياطي أسهم اخلزينة للشركة األم مقابل اسهم اخلزينة وال يتم السماح بتوزيعه خالل فترة االحتفاظ بأسهم اخلزينة (إيضاح  23ب)

 -26دائنو متويل إسالمي

متعلق بالشركة األم (إيضاحي أ و ب)
متعلق بالشركات التابعة (إيضاح ج)
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2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
			
162,393,478
163,211,626
22,812,458
18,274,981
			
185,205,936
181,486,607

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -26دائنو متويل إسالمي (تتمة)
أ)

تستحق تسوية ديون الشركة األم املعاد هيكلتها مبوجب اتفاقية إعادة الهيكلة املبرمة بتاريخ  2يوليو  2012والتعديالت الالحقة لها كما يلي:
املجموع
بالدينار الكويتي

مستحق الدفع
مستحق الدفع
مستحق الدفع
بالدرهم االماراتي
بالدوالر األمريكي
بالدينار الكويتي
		
(معادله بالدينار الكويتي)
(معادله بالدينار الكويتي)
		
التاريخ
				
		
*160,150,395
4,376,354
34,136,368
121,637,673
 30مارس 2017

*ميثل هذا املبلغ إجمالي احلركات األساسية املستحقة استناد ًا إلى العمالت األساسية وال يتضمن تكاليف التمويل املستحقة.
كان االســتحقاق املبدئــي ملبلــغ  24مليــون دينــار كويتــي يف  31مــارس  2015ومت اعــادة هيكلتــه علــى شــرائح إلــى تاريــخ الحــق يف  15يوليــو  2015و 13اكتوبــر  2015و  28ينايــر  2015و30
يونيــو  .2016يف  30يونيــو  ،2016حصلــت الشــركة األم علــى موافقــة الدائنــن علــى تأجيــل ســداد دائنــي متويــل إســامي مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي بالكامــل حتــى  30مــارس  .2017وخــال
الفتــرة املذكــورة اعــاه ،قامــت الشــركة األم بتســوية كافــة مدفوعــات األربــاح (أي تكاليــف التمويــل) املتعلقــة بدائنــي التمويــل اإلســامي.
عــاوة علــى ذلــك ،طلبــت الشــركة األم خــال الســنة مــن الدائنــن إعــادة جدولــة كافــة الديــون املعــاد هيكلتهــا ســابقا مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي علــى أســاس طويــل املــدى حتــى الربــع األول مــن
ســنة  2021وذلــك بتقــدمي خطــة أعمــال معدلــة تتضمــن تفاصيــل مصــادر التدفقــات النقديــة املســتقبلية .كمــا يف  16ينايــر  ،2017حصلــت الشــركة األم علــى موافقــات مــن الدائنــن مبــا ميثــل
نســبة  %67,4مــن دائنــي التمويــل اإلســامي .إن الشــركة األم بصــدد التفــاوض مــع باقــي الدائنــن (أي بنســبة  %32,6مــن دائنــي التمويــل اإلســامي) حــول التدفقــات النقديــة املخطــط لهــا التــي
مت تقدميهــا مــن قبــل الشــركة األم.
إن دائنــي التمويــل اإلســامي للشــركة األم مكفولــة بضمانــات مبوجــب اتفاقيــات إعــادة الهيكلــة يف شــكل عقــارات اســتثمارية مببلــغ  59مليــون دينــار كويتــي ( 48 :2015مليــون دينــار كويتــي) واســتثمار
يف شــركة زميلــة مببلــغ  34مليــون دينــار كويتــي ( 37 :2015مليــون دينــار كويتــي) وأســهم بعــض الشــركات التابعــة املجمعــة.
حصلــت الشــركة األم علــى موافقــة االنضمــام الــى قانــون االســتقرار املالــي خــال ســنة  2013وفقــا لبنــود وشــروط الديــن املعــاد هيكلتــه ســابقا وخطــة االعمــال .وعلــى الرغــم مــن اســتناد الشــركة
األم إلــى موافقــة الدائنــن علــى خطــة االعمــال املعدلــة والتأجيــل النهائــي لكافــة التزامــات الديــن ،فــإن اإلدارة علــى ثقــة مــن الوفــاء بكافــة التزامــات دينهــا وفق ـاً للتعديــل املقتــرح حالي ـاً يف خطــة
إعــادة الهيكلــة.
ب) خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2015ابرمــت الشــركة االم «اتفاقيــة بيــع موجــودات» مــع الدائنــن لتفعيــل عمليــة مبادلــة الديــن باملوجــودات .ويف اطــار اتفاقيــة بيــع املوجــودات ،قامــت الشــركة
االم بتحويــل ديــن معــاد هيكلتــه مببلــغ  16.7مليــون دينــار كويتــي إلــى منشــأة ذات أغــراض خاصــة قــام الدائنــون بتأسيســها.
أخــذاً يف االعتبــار االلتــزام املفتــرض للشــركة االم لســداد الديــن املعــاد هيكلتــه املشــار اليــه أعــاه ،قامــت الشــركة االم بتحويــل اســتثمارات متاحــة للبيــع واســتثمار يف شــركات زميلــة تبلــغ قيمتهــا
الدفتريــة  3مليــون دينــار كويتــي (ايضــاح  )8و 7.7مليــون دينــار كويتــي (ايضــاح  )8علــى الترتيــب الــى منشــأة ذات اغــراض خاصــة مقابــل قيــم املبادلــة املتفــق عليهــا مببلــغ  5.8مليــون دينــار كويتــي
ومبلــغ  8.1مليــون دينــار كويتــي علــى الترتيــب .مت حتويــل املوجــودات جلميــع الدائنــن .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،قامــت الشــركة األم ببيــع عقــارات اســتثمارية بقيمــة دفتريــة مببلــغ  1.6مليــون دينــار كويتــي
لقــاء مقابــل مببلــغ  2.8مليــون دينــار كويتــي ومت اســتخدام املتحصــات كجــزء مــن تســوية الديــن املعــاد هيكلتــه (إيضــاح .)18
ج)

إن دائنــي التمويــل اإلســامي اخلاصــة بالشــركات التابعــة للمجموعــة مكفولــة بضمانــات يف شــكل موجــودات محافــظ متويــل عقــاري مببلــغ  8.1مليــون دينــار كويتــي ( 10.9 :2015مليــون دينــار
كويتــي) ،وعقــارات اســتثمارية مببلــغ  23.8مليــون دينــار كويتــي ( 31.9 :2015مليــون دينــار كويتــي) ،وبعــض العقــارات للمتاجــرة مببلــغ  1.1مليــون دينــار كويتــي ( 2.3 :2015مليــون دينــار كويتــي)،
وعقــار واالت ومعــدات مببلــغ  1.4مليــون دينــار كويتــي ( 2.6 :2015مليــون دينــار كويتــي) ،وودائــع مببلــغ  0.5مليــون دينــار كويتــي ( 1.0 :2015مليــون دينــار كويتــي) ،واســتثمارات املجموعــة يف
اســهم يف شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل.

يحمل دائنو التمويل اإلسالمي معدل ربح فعلي بنسبة  )%4 :2015( %4سنوياً.
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 -27مطلوبات أخرى

		
2015
2016
		
دينار كويتي
دينار كويتي
		
				
8,889,400
9,170,095
دائنون جتاريو
10,619,688
7,881,835
دائنو عقارات
8,166,633
2,580,799
دفعات مقدماً من عمالء وتأمينات
3,641,647
4,067,183
إجازات موظفني ومكافأة نهاية خدمة
167,248
278,273
توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة
16,766
66,035
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )30
5,009,357
5,373,955
مصروفات مستحقة
6,131,127
4,355,021
دائنون آخرون
		
42,641,866
33,773,196
		

 -28مكافأة أعضاء مجلس إدارة واجلمعية العمومية السنوية
لم يقترح مجلس إدارة الشركة األم إصدار أسهم منحة وال توزيعات أرباح نقدية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  :2015( 2016ال شيء).
تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2016ملوافقة املساهمني يف اجلمعية العمومية السنوية.
خــال اجلمعيــة العموميــة الســنوية املنعقــدة يف  2يونيــو  ،2016اعتمــد مســاهمو الشــركة األم البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2015ومت اعتمــاد اقتــراح مجلــس
اإلدارة بعــدم توزيــع توزيعــات أربــاح علــى املســاهمني.
إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة املفصــح عنهــا يف بيــان الدخــل املجمــع هــي بعــد إجــراء مقاصــة وعكــس مبلــغ  85,000دينــار كويتــي املتعلــق مبكافــأة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة األم التــي مت اقتراحهــا
يف ميزانيــة العــام الســابق ومت ســحب االقتــراح مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل عقــد اجلمعيــة العموميــة للشــركة.

 -29التزامات ومطلوبات طارئة
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق بإنفاق رأسمالي مستقبلي مببلغ  2,219,498دينار كويتي ( 6,997,768 :2015دينار كويتي) تتعلق بأعمال رأسمالية قيد التنفيذ.
يف  31ديسمبر  ،2016أعطت بنوك املجموعة كفاالت بنكية مببلغ  219,934دينار كويتي ( 1,051,633 :2015دينار كويتي) ،وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.

 -30معامالت مع أطراف ذات عالقة
متثــل هــذه املعامــات تلــك التــي متــت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة (مســاهمني رئيســيني وإداريــن وتنفيذيــن يف الشــركة األم وأقربائهــم مــن أفــراد عائالتهــم ومــع شــركات ميلكــون فيهــا حصصـاً رئيســية
أو يســتطيعون فــرض تأثيــر كبيــر عليهــا) دخلــت فيهــا املجموعــة ضمــن الســياق الطبيعــي ألعمالهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
إن املعامالت الهامة التي متت مع أطراف ذات عالقة املتضمنة يف بيان الدخل املجمع هي كما يلي :

مساهمون
شركات
		
رئيسيون
زميلة
		
				
دينار كويتي
دينار كويتي
		

إيرادات مرابحة وتوزيعات أرباح
		
تكاليف متويل
أتعاب استشارية واستشارات وأتعاب أخرى
66

34,580
125,371

26,635
3,244,760
-

املجموع
		
املجموع
أطراف أخرى
		
2015
		
2016
ذات عالقة
دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

-

26,635
3,279,340
125,371

55,589
4,312,342
150,851

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -30معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
إن األرصدة الهامة لدى أطراف ذات عالقة املتضمنة يف بيان املركز املالي املجمع هي كما يلي:
املجموع
املجموع
أطراف أخرى
مساهمون
شركات
		
2015
2016
ذات عالقة
رئيسيون
زميلة
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
					
7,567,149
5,545,738
5,545,738
نقد وأرصدة لدى البنوك
822,399
2,132,269
2,132,269
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
103,155,427
81,037,997
79,867,014
1,170,983
دائنو متويل إسالمي
16,766
66,035
66,035
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
37,000
37,000
37,000
قروض إلى موظفي اإلدارة العليا
إن املبالغ املستحقة إلى  /املستحقة من أطراف ذات عالقة ال حتمل أرباح وتستحق السداد  /القبض عند الطلب.
مدفوعات اإلدارة العليا :

		
		 2016
		 دينار كويتي

1,316,173
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني		 133,526
			
		 1,449,699
اإلجمالي
			

2015
دينار كويتي
1,284,542
154,165
1,438,707

 -31معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنقسم املجموعة إلى أربعة قطاعات رئيسية لألعمال وتتركز معظم أنشطة وخدمات املجموعة ضمن هذه القطاعات كما يلي:
•
•
•
•

التمويل اإلسالمي :تقدمي سلسلة من املنتجات اإلسالمية إلى العمالء الشركات واألفراد.
قطاع التأجير :تأجير السيارات واملعدات إلى العمالء الشركات واألفراد واالستثمارات يف عمليات مماثلة أو ذات صلة.
العقارات وإدارة األصول :شراء وبيع واالستثمار يف العقارات وإدارة األموال واحملافظ.
إدارة االستثمارات اخلاصة :استثمار أموال الشركة يف أوراق مالية (خالف االستثمارات املتعلقة بالتأجير).
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 -31معلومات القطاعات (تتمة)
						
يف  31ديسمبر 2016
متويل

قطاع

عقارات

إدارة االستثمارات

إسالمي

التأجير

وإدارة أصول

اخلاصة

أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

املوجودات

742,634

88,039,885

52,296,519

183,395,007

15,187,879

339,661,924

املطلوبات

4,354,987

73,075,050

26,820,232

100,517,050

10,492,484

215,259,803

الشهرة

-

945,874

-

643,006

-

1,588,880

السنة املنتهية يف
						
 31ديسمبر 2016
						
اإليرادات

56,842

10,221,558

17,329,165

14,891,510

-

42,499,075

ربح (خسارة) السنة

()563,685

1,518,791

12,497,488

()8,046,104

502,667

5,909,157

االستهالك

-

()9,135,133

()120,624

()917,845

-

()10,173,602

خسائر (عكس) انخفاض القيمة

229,829

()995,927

()2,403,230

()10,495,630

()79,432

()13,744,390

حصة يف نتائج شركات زميلة

-

982,010

()75,593

1,838,835

-

2,745,252

						
أخرى 						

68

إنفاق رأسمالي

-

21,113,809

464,711

-

1,402,756

22,981,276

استثمار يف شركات زميلة

-

12,028,129

1,461,179

46,173,704

-

59,663,012

			

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -31معلومات القطاعات (تتمة)
إدارة االستثمارات
عقارات
تأجير
متويل
أخرى
اخلاصة
وإدارة أصول
تشغيلي
إسالمي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
يف  31ديسمبر 						 2015
						
13,410,715
194,525,877
55,850,028
87,085,249
1,238,469
املوجودات

املجموع
دينار كويتي
352,110,338

املطلوبات

4,365,586

72,204,387

26,809,698

115,023,658

9,444,473

227,847,802

الشهرة

-

945,874

-

6,428,873

-

7,374,747

السنة املنتهية يف
						
 31ديسمبر 2015
					
18,523,897
4,738,641
10,742,003
69,276
اإليرادات

34,073,817

ربح (خسارة) السنة

769,307

1,779,628

1,958,457

6,043,472

()671,371

9,879,493

االستهالك

-

()9,427,076

()10,666

()1,071,439

-

()10,509,181

خسائر (عكس) انخفاض القيمة

1,150,126

()903,028

()1,132,010

()1,467,796

-

()2,352,708

حصة يف نتائج شركات زميلة

-

1,108,353

-

1,723,482

-

2,831,835

						
						
أخرى
2,870,244
3,337,167
23,818,109
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة

-

10,926,710

-

51,765,891

-

			

30,025,520
62,692,601

إن معظم موجودات املجموعة وعملياتها تقع يف الكويت.

 -32إدارة املخاطر
متثــل املخاطــر جــزءاً رئيســياً يف أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر تُــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفقـاً لقيــود املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة يف إدارة املخاطــر
ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة يف حتقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بــه .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر
الســيولة ومخاطــر الســوق .تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم .كمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر التشــغيلية .ال تشــتمل العمليــة
املســتقلة ملراقبــة املخاطــر علــى مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات يف البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة .يتــم مراقبــة هــذه التغيــرات مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي اخلاصــة باملجموعــة.
يضطلع مجلس إدارة الشركة األم مبسؤولية املنهج العام إلدارة املخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر.

 32.1مخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم متكــن أحــد أطــراف أداة ماليــة يف الوفــاء بالتزامــه ممــا يتســبب يف تكبــد الطــرف اآلخــر خلســارة ماليــة .يتــم مراقبــة سياســة االئتمــان والتعــرض ملخاطــر االئتمــان
للمجموعــة بصــورة مســتمرة.
تطبق املجموعة سياسات وإجراءات للحد من حجم مخاطر االئتمان ألي طرف مقابل .تتضمن هذه اإلجراءات عدم تركز مخاطر االئتمان.
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 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.1مخاطر االئتمان (تتمة)
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
إن سياســة املجموعــة هــي الدخــول يف ترتيبــات متويــل إســامي مــع األطــراف ذات عالقــة املعروفــة وذات املــاءة املاليــة فقــط .إن احلــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر ميثــل إجمالــي املبلــغ كمــا هــو مبــن يف
اإليضــاح  .14باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم مراقبــة األرصــدة املدينــة األخــرى بصــورة مســتمرة.
فيمــا يتعلــق باملخاطــر االئتمانيــة الناجتــة عــن املوجــودات املاليــة األخــرى للمجموعــة والتــي تتكــون مــن األرصــدة لــدى البنــوك وبعــض فئــات املوجــودات األخــرى ،فــإن انكشــاف املجموعــة ملخاطــر االئتمــان
ينتــج مــن عجــز الطــرف املقابــل وبحيــث تعــادل أقصــى درجــة التعــرض ملخاطــر االئتمــان القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات .عنــد تســجيل األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن ذلــك ميثــل احلــد األقصــى
احلالــي للتعــرض ملخاطــر االئتمــان وليــس احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان التــي ميكــن أن تنتــج يف املســتقبل نتيجــة التغيــرات يف القيمــة.
تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ينشــأ التركــز عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف املقابلــة يف أنشــطة متشــابهة  ،أو يف أنشــطة يف املنطقــة اجلغرافيــة نفســها ،أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة متماثلــة ممــا قــد يجعــل عندهــم
االســتعداد ملواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى .يشــير التركــز إلــى احلساســية النســبية ألداء املجموعــة نحــو التطــورات
التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.
إن احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بــأي عميــل أو طــرف مقابــل كمــا يف  31ديســمبر  2016يبلــغ  3,277,434دينــار كويتــي ( 3,315,200 :2015دينــار كويتــي) قبــل احتســاب
الضمانــات أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى.
إن أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة ممنوحة إلى العمالء املوجودين بدولة الكويت.
إن توزيع املوجودات حسب قطاع األعمال هو كما يلي:

بنوك ومؤسسات مالية
إنشاءات وعقارات
استهالكية
أخرى
			

2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
			
29,225,472
28,072,383
222,230,441
218,651,392
45,344,886
43,579,933
55,309,539
49,358,216
			
352,110,338
339,661,924

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة مكفولة بضمانات مقابل املوجودات املرتبطة بها كالعقارات واألوراق املالية والسيارات .من املمكن طلب ضمانات إضافية.
تستطيع املجموعة بيع الضمان يف حالة عجز املتمول ،وذلك وفقاً لالتفاقيات املبرمة مع املتمولني .تلتزم املجموعة برد الضمان عند سداد األرصدة املدينة.
اجلدارة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية
ال تستخدم املجموعة نظام التصنيف االئتماني الداخلي وال التصنيف االئتماني اخلارجي إلدارة اجلدارة االئتمانية ملديني التمويل اإلسالمي.
تدير املجموعة اجلدارة االئتمانية عن طريق التأكد من توفر الضمانات الكافية جلميع التسهيالت االئتمانية املمنوحة والتي تقوم اإلدارة مبراجعتها بصورة منتظمة.
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تســعى املجموعــة لتجنــب التركــزات غيــر الضروريــة للمخاطــر مــع العمــاء مــن األفــراد أو مجموعــات العمــاء مــن خــال تنويــع أنشــطة التمويــل واالســتثمار .يلخــص اجلــدول أدنــاه اجلــدارة االئتمانيــة
ملدينــي التمويــل اإلســامي.

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.1مخاطر االئتمان (تتمة)
اجلدارة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية (تتمة)
املجموع
متأخرة أو منخفضة القيمة
غير متأخرة أو منخفضة القيمة
2016
2016
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
				
5,520,358
99,250
5,421,108
742,633
742,633
-

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

5,421,108

841,883

6,262,991

املجموع
متأخرة أو منخفضة القيمة
غير متأخرة أو منخفضة القيمة
2015
2015
2015
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
				
10,010,937
5,577,689
4,433,248
1,238,469
1,238,469
-

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

4,433,248

6,816,158

11,249,406

حتليل تقادم التسهيالت التمويلية متأخرة الدفع ولكن ليست منخفضة القيمة
 61إلى  90يوماً
 31إلى  60يوماً
أقل من  30يوماً
2016
2016
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
				
مدينو متويل إسالمي:
36,935
62,315
عقارات
62,315

36,935

-

 61إلى  90يوماً
 31إلى  60يوماً
أقل من  30يوماً
2015
2015
2015
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
				
مدينو متويل إسالمي:
5,577,689
عقارات
5,577,689

-

-

املجموع
2016
دينار كويتي
99,250
99,250
املجموع
2015
دينار كويتي
5,577,689
5,577,689

راجع اإليضاح  14للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق بخسائر االنخفاض يف القيمة من أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة يف  31ديسمبر 2016
 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.2مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن يف عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بصــايف احتياجاتهــا التمويليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عــن التقلبــات يف الســوق أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا قــد يتســبب
يف نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور .وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر  ،قامــت إدارة املجموعــة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات مــع أخــذ الســيولة يف االعتبــار واالحتفــاظ برصيــد كاف للنقــد
والنقــد املعــادل واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول .إال أنــه بســبب الســيولة العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وتراجــع االئتمــان ،واجهــت املجموعــة صعوبــات جوهريــة يف الســيولة.
حتليل املوجودات واملطلوبات املالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية املتبقية
يتــم مراقبــة قائمــة االســتحقاق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن االحتفــاظ بالســيولة الكافيــة .تســتند قائمــة اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات يف نهايــة الســنة إلــى ترتيبــات الســداد التعاقديــة باســتثناء
االســتثمارات املتاحــة للبيــع والعقــارات للمتاجــرة والعقــارات االســتثمارية واالســتثمار يف شــركات زميلــة التــي تســتند إلــى تقديــر اإلدارة لتواريــخ التخــارج احملــددة.
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2016هي كما يلي :

 6إلى 12شهراً
بعد  3سنوات
من  1إلى  3سنوات
 3إلى 6أشهر
خالل 3أشهر
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
						
املوجودات
21,906
448,050
27,043,409
نقد وأرصدة لدى البنوك
112,626
1,342,075
1,667,571
447,604
2,693,115
مدينو متويل إسالمي
20,729,492
عقارات للمتاجرة
484,524
1,577,112
785,088
1,049,403
استثمارات متاحة للبيع
39,768,876
19,888,650
5,486
استثمار يف شركات زميلة
101,841,528
18,217,508
9,173,000
عقارات استثمارية
5,961,407
3,080,670
3,798,521
3,257,953
9,090,656
موجودات أخرى
23,279,193
24,529,051
6,978,913
3,687,941
7,111,716
عقار ومعدات
1,588,880
الشهرة

27,513,365
6,262,991
20,729,492
3,896,127
59,663,012
129,232,036
25,189,207
65,586,814
1,588,880

173,037,034

339,661,924

مجموع املوجودات

46,993,785

7,393,498

43,580,635

68,656,972

املجموع
دينار كويتي

						
املطلوبات
479,116
10,080,887
5,161,296
1,072,865
164,692,443
دائنو متويل إسالمي
2,749,203
11,814,641
10,257,518
2,575,054
6,376,780
مطلوبات أخرى

181,486,607
33,773,196

مجموع املطلوبات

171,069,223

3,647,919

15,418,814

21,895,528

3,228,319

215,259,803

الصايف

()124,075,438

3,745,579

28,161,821

46,761,444

169,808,715

124,402,121
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 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.2مخاطر السيولة (تتمة)
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2015هي كما يلي:
 6إلى 12شهراً
بعد  3سنوات
من  1إلى  3سنوات
 3إلى  6أشهر
خالل 3أشهر
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
						
املوجودات
15,949
843,448
1,000,000
26,780,840
نقد وأرصدة لدى البنوك
2,837,633
591,625
1,383,643
6,436,505
مدينو متويل إسالمي
14,842,865
11,033,587
عقارات للمتاجرة
497,271
4,233,044
123,065
استثمارات متاحة للبيع
42,297,272
20,395,329
استثمار يف شركات زميلة
88,443,050
17,751,574
5,650,000
2,104,458
1,090,500
عقارات استثمارية
3,527,181
3,575,774
5,246,255
6,153,228
8,493,328
موجودات أخرى
24,943,780
18,709,623
13,747,102
4,982,516
7,005,146
عقار ومعدات
7,374,747
الشهرة
مجموع املوجودات

60,839,906

15,623,845

41,044,360

67,518,926

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

167,083,301

352,110,338

337,278
2,844,084

185,205,936
42,641,866

مجموع املطلوبات

168,719,751

6,644,021

28,543,745

20,758,923

3,181,362

227,847,802

الصايف

()107,879,845

8,979,824

12,500,615

46,760,003

163,901,939

124,262,536

						
املطلوبات
9,731,076
10,152,188
1,165,107
163,820,287
دائنو متويل إسالمي
11,027,847
18,391,557
5,478,914
4,899,464
مطلوبات أخرى

يبني اجلدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة استناد ًا إلى دفعات السدادالتعاقدية غير املخصومة:
2016
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

 3إلى 12شهراً
 1إلى  5سنوات
أقل من  3أشهر
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
				
10,810,631
6,459,466
166,253,400
13,824,890
12,047,945
5,553,656
171,807,056

2015
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

18,507,411

168,427,463

183,523,497
31,426,491

24,635,521

214,949,988

10,279,701
12,159,629

186,522,087
34,672,321

22,439,330

221,194,408

				
11,953,956
164,288,430
18,373,659
4,139,033
30,327,615

املجموع
دينار كويتي
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 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.2مخاطر السيولة (تتمة)

إن قوائــم االســتحقاق التعاقديــة املبينــة يف اجلــدول أعــاه لدائنــي التمويــل اإلســامي مدرجــة ضمــن تكاليــف التمويــل املســتحقة مــن قبــل الشــركة األم علــى دائنــي التمويــل اإلســامي املعــاد هيكلتهــا لغايــة
تاريــخ انتهــاء صالحيــة االتفاقيــة احلاليــة يف  30مــارس .2017

يبني اجلدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق املطلوبات الطارئة وااللتزامات للمجموعة:

 3إلى 12شهراً
 1إلى  5سنوات
أقل من  3أشهر
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
2016
				
219,934
مطلوبات طارئة
530,367
876,824
812,307
التزامات
812,307

1,096,758

530,367

				
2015
421,946
598,922
30,765
مطلوبات طارئة
795,159
2,642,608
3,560,000
التزامات
3,590,765

3,241,530

1,217,105

املجموع
دينار كويتي
219,934
2,219,498
2,439,432
1,051,633
6,997,767
8,049,400

تتوقع املجموعة أنه لن يتم سحب كافة املطلوبات الطارئة أو االلتزامات قبل انتهاء صالحية االلتزامات.

 32.3مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة املوجــودات نتيجــة للتغيــرات يف أســعار الســوق .تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع املوجــودات بصــورة محــددة مســبقاً علــى فئــات متعــددة للموجــودات،
والتقييــم املســتمر لظــروف الســوق واجتاهاتــه ،وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل يف القيمــة العادلــة.
مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة التغيــرات يف مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة أســعار األســهم املســتقلة .تنتــج مخاطــر أســعار األســهم غيــر التجاريــة
مــن محفظــة اســتثمارات املجموعــة .إن التعــرض ملخاطــر أســعار األســهم ليــس جوهريـاً حيــث إن االســتثمارات املتاحــة للبيــع تتكــون بصــورة أساســية مــن األوراق املاليــة غيــر املســعرة والصناديــق.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات يف معــدالت الفائــدة علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة .تــرى املجموعــة أنهــا ال تتعــرض ملخاطــر أســعار
الفائــدة حيــث إن أدواتهــا املاليــة اإلســامية ذات معــدالت ثابتــة.
مخاطر العمالت األجنبية
تــدار مخاطــر العمــات األجنبيــة مــن قبــل إدارة اخلزينــة بالشــركة األم اســتناداً إلــى احلــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة الشــركة األم والتقييــم املســتمر ملراكــز املجموعــة املفتوحــة واحلــركات احلاليــة
واملتوقعــة يف أســعار الصــرف .تــرى اإلدارة أن مخاطــر تكبــد خســائر كبيــرة نتيجــة التقلبــات يف أســعار الصــرف ال تزيــد عــن احلــد األدنــى ،ولذلــك ال تغطــي املجموعــة انكشــافات مخاطــر العمــات األجنبيــة.
لدى املجموعة صايف التعرض ملطلوبات بالدوالر األمريكي مبا يعادل مبلغ  34,642,563دينار كويتي يف
 31ديسمبر  34,046,342 :2015( 2016دينار كويتي).
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 -32إدارة املخاطر (تتمة)
 32.2مخاطر السيولة (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
يوضح اجلدول التالي التأثير على اخلسائر (نتيجة التغير يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية) ،بسبب التغير يف أسعار العمالت ،مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة:
					
2016
		
		
التغير يف سعر العمالت
		
التأثير على األرباح
التغيير يف أسعار العمالت
العملة
			
%
دينار كويتي		
		
%
				
			
1+
		 346,426
		
1+
الدوالر األمريكي

2015

التأثير على األرباح
دينار كويتي
()340,463

مخاطر التشغيل
إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر اخلســارة الناجتــة مــن تعطــل األنظمــة أو بســبب اخلطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث اخلارجيــة .عندمــا تتوقــف أدوات الرقابــة عــن العمــل ميكــن للمخاطــر التشــغيلية
أن تــؤدي إلــى أضــرار خاصــة بالســمعة ويكــون لذلــك أثــار قانونيــة أو تشــريعية أو تــؤدي إلــى اخلســارة املاليــة .ال ميكــن للمجموعــة أن تتوقــع جتنــب جميــع املخاطــر التشــغيلية و لكــن مــن خــال إطــار
الرقابــة ومــن خــال املتابعــة واالســتجابة للمخاطــر احملتملــة ،تســتطيع املجموعــة أن تديــر هــذه املخاطــر .تتضمــن أدوات الرقابــة فصــل الواجبــات بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات للدخــول علــى األنظمــة
والتفويــض واملطابقــة وتدريــب العاملــن وعمليــات التقييــم.

 -33إدارة رأس املال
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها وحتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهم.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإجــراء تعديــات عليــه يف ضــوء التغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة واملركــز املالــي للمجموعــة .لــم يتــم إجــراء أي تغيــرات يف األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات
خــال الســنتني املنتهيتــن يف
 31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2016
تديــر املجموعــة رأس املــال باســتخدام معــدل التمويــل وهــو صــايف الديــن مقســوم علــى إجمالــي رأس املــال زائــداً صــايف الديــن .تُــدرج املجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي واملطلوبــات األخــرى ناقصـاً النقــد
واألرصــدة لــدى البنــوك ضمــن صــايف الديــن .يتضمــن رأس املــال حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم.
2016
دينار الكويتي

2015
			
دينار الكويتي

181,486,607
دائنو متويل إسالمي
33,773,196
مطلوبات أخرى
()27,513,365
ناقصاً :النقد واألرصدة لدى البنوك
		
199,207,565
187,746,438
صايف الدين
			
77,918,806
79,105,157
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
		
277,126,371
266,851,595
رأس املال وصايف الدين
		
72%
70%
معدل االقراض

185,205,936
42,641,866
()28,640,237
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 -34القيمة العادلة لألدوات املالية

حتديد القيمة العادلة واجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
يوضح اجلدول التالي حتليل املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة حسب مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
املستوى 3
املستوى 2
املستوى 1
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
2016
				
موجودات مالية متاحة للبيع:
705,583
استثمارات يف أسهم مسعرة
2,087,141
صناديق ومحافظ عقارية
			
			
عقارات استثمارية :
				-
129,232,036
عقارات استثمارية
				
عقار ومعدات :
10,884,000
أراضي
1,474,274
حقوق استغالل أراضي
705,583

143,677,451

-

املستوى 3
املستوى 2
املستوى 1
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
2015
				
موجودات مالية متاحة للبيع:
329,903
استثمارات يف أسهم مسعرة
2,307,887
صناديق ومحافظ عقارية
				
				
عقارات استثمارية :
115,039,582
عقارات استثمارية
				
				
عقار ومعدات :
11,258,625
أراضي
1,595,178
حقوق استغالل أراضي
329,903

130,201,272

-

إجمالي
دينار كويتي
705,583
2,087,141
129,232,036
10,884,000
1,474,274
144,383,034
إجمالي
دينار كويتي
329,903
2,307,887
115,039,582
11,258,625
1,595,178
130,531,175

لم يتم إجراء أية حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
إن املدخالت املستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة العادلة للموجودات ضمن املستوى  2للجدول الهرمي للقيمة العادلة مفصح عنها يف اإليضاحات ذات الصلة حول البيانات املالية املجمعة.
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة االخــرى ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الدفتريــة يف تاريــخ التقاريــر املاليــة ،حيــث إن غالبيــة هــذه املوجــودات واملطلوبــات ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل
أو يعــاد تســعيرها علــى الفــور اســتنا ًدا إلــى حركــة الســوق يف معــدالت األربــاح.
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34 - FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Determination of fair value and fair value hierarchy:
The following table shows an analysis of the assets recorded at fair value by level of the fair value hierarchy:
Level: 1
Level: 2
Level: 3
Total fair value
2016
KD
KD
KD
KD
Financial assets available for sale:				
Quoted equity investments
705,583
705,583
Real estate funds and portfolios
2,087,141
2,087,141
				
Investment properties:				
Investment properties
129,232,036
129,232,036
				
Property and equipment:				
Land
10,884,000
10,884,000
Land utilisation rights
1,474,274
1,474,274
705,583

143,677,451

-

144,383,034

Level: 1
Level: 2
Level: 3
Total fair value
2015
KD
KD
KD
KD
Financial assets available for sale:				
Quoted equity investments
329,903
329,903
Real estate funds and portfolios
2,307,887
2,307,887
				
Investment properties:				
Investment properties
115,039,582
115,039,582
				
Property and equipment:				
Land
11,258,625
11,258,625
Land utilisation rights
1,595,178
1,595,178
329,903

130,201,272

-

130,531,175

No transfers have been made between the levels of hierarchy.
The inputs used by the management for determining the fair value of assets classified under level 2 of the fair value hierarchy are disclosed
in the respective notes to the consolidated financial statements.
Fair value of other financial instruments is not materially different from their carrying values at the reporting date as most of these assets
and liabilities are of short term maturities or are repriced immediately based on market movement in interest rates..
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.3 MARKET RISK (continued)
Currency risk (continued)
The effect on loss (due to change in the fair value of monetary assets and liabilities), as a result of change in currency rate, with all other
variables held constant is shown below:

2016		
2015
Change in
Change in
currency rate Effect on loss
currency rate
Effect on loss
Currency
in %
in %
KD
KD
		
US Dollars
+1
346,426
+1	(340,463)
Operational risk
Operational risk is the risk of loss arising from systems failure, human error, fraud or external events. When controls fail to perform,
operational risks can cause damage to reputation, have legal or regulatory implications, or lead to financial loss. The group cannot expect
to eliminate all operational risks, but through a control framework and by monitoring and responding to potential risks, the group is able
to manage the risks. Controls include effective segregation of duties, access, authorisation and reconciliation procedures, staff education
and assessment processes.
33 - CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the group›s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its
business and maximise shareholder value.
The group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions and financial position
of the group. No changes were made in the objectives, polices or processes during the year ended 31 December 2015 and 31 December
2016.
The group monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The group includes within net
debt, islamic financing payables and other liabilities less cash and bank balances. Capital includes equity attributable to the equity holders
of the parent company.

		
2016
2015
		
KD
KD
		
Islamic financing payables
181,486,607
185,205,936
Other liabilities
33,773,196
42,641,866
Less: Cash and bank balances
(27,513,365)	(28,640,237)

Net debt
187,746,438
199,207,565
		
Equity attributable to the equity holders of the parent
79,105,157
77,918,806
Capital and net debt
Gearing ratio

266,851,595

277,126,371

70%

72%
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.2 LIQUIDITY RISK (continued)
The table below shows the contractual expiry by maturity of the group’s contingent liabilities and commitments:
Less than
3 to 12
1 to 5
3 months
months
years
Total
KD
KD
KD
KD
2016				
Contingent liabilities
219,934
219,934
Commitments
812,307
876,824
530,367
2,219,498
812,307

1,096,758

530,367

2,439,432

2015				
Contingent liabilities
30,765
598,922
421,946
1,051,633
Commitments
3,560,000
2,642,608
795,159
6,997,767
3,590,765

3,241,530

1,217,105

8,049,400

The group expects that not all of the contingent liabilities or commitments will be drawn before expiry of the commitments.
32.3 MARKET RISK
Market risk is the risk that the value of an asset will fluctuate as a result of changes in market prices. Market risk is managed on the
basis of pre-determined asset allocations across various asset categories, a continuous appraisal of market conditions and trends and
management’s estimate of long and short term changes in fair value.
Equity price risk
Equity price risk is the risk that the fair values of equities decrease as the result of changes in the levels of equity indices and the value of
individual stocks. The non-trading equity price risk exposure arises from the group’s investment portfolio. The exposure to equity price risk
is not significant as available for sale investments mainly comprise of unquoted equity securities and funds.
Interest rate risk
Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial
instruments. The group believes it is not exposed to interest rate risk as its islamic financial instruments are fixed rate instruments.
Currency risk
Currency risk is managed by the treasury department of the parent company on the basis of limits determined by the parent company’s
Board of Directors and a continuous assessment of the group’s open positions and current and expected exchange rate movements.
Management believes that there is minimal risk of significant losses due to exchange rate fluctuations and consequently the group does
not hedge foreign currency exposures.
The group has a net US dollars liability exposure at 31 December 2016 equivalent to KD 34,642,563 (2015: KD 34,046,342).
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.2 LIQUIDITY RISK (continued)
The maturity profile of the assets and liabilities at 31 December 2015 was as follows:
Within
3 to 6
6 to 12
1 to 3
Over
3 months
months
months
years
3 years
Total
KD
KD
KD
KD
KD
KD
ASSETS						
Cash and bank balances
26,780,840
1,000,000
843,448
15,949
28,640,237
Islamic financing receivable
6,436,505
1,383,643
591,625
2,837,633
11,249,406
Trading properties
11,033,587
14,842,865
25,876,452
Available for sale investments
123,065
4,233,044
497,271
4,853,380
Investment in associates
20,395,329
42,297,272
62,692,601
Investment properties
1,090,500
2,104,458
5,650,000
17,751,574
88,443,050
115,039,582
Other assets
8,493,328
6,153,228
5,246,255
3,575,774
3,527,181
26,995,766
Property and equipment
7,005,146
4,982,516
13,747,102
18,709,623
24,943,780
69,388,167
Goodwill
7,374,747
7,374,747
TOTAL ASSETS

60,839,906

15,623,845

41,044,360

67,518,926

167,083,301

352,110,338

LIABILITIES
Islamic financing payables
Other liabilities

163,820,287
4,899,464

1,165,107
5,478,914

10,152,188
18,391,557

9,731,076
11,027,847

337,278
2,844,084

185,205,936
42,641,866

TOTAL LIABILITIES

168,719,751

6,644,021

28,543,745

20,758,923

3,181,362

227,847,802

NET	(107,879,845)	

8,979,824

12,500,615

46,760,003

163,901,939

124,262,536

The table below shows the contractual expiry by maturity of the group’s financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

2016
Islamic financing payables
Other liabilities

3 to 12
1 to 5
Less than
months
years
3 months
Total
KD
KD
KD 			
KD
166,253,400
5,553,656

6,459,466
12,047,945

10,810,631
13,824,890

183,523,497
31,426,491

171,807,056
18,507,411
24,635,521
214,949,988
					
2015				
Islamic financing payables
164,288,430
11,953,956
10,279,701
186,522,087
Other liabilities
4,139,033
18,373,659
12,159,629
34,672,321
168,427,463

30,327,615

22,439,330

221,194,408

Contractual maturities disclosed in table above for Islamic financing payable include finance costs payable by the parent company on
restructured Islamic financing payable up to the date of expiry of current deal on 30 March 2017.
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.2 LIQUIDITY RISK (continued)
The maturity profile of the assets and liabilities at 31 December 2016 was as follows:
Within
3 to 6
6 to 12
1 to 3
Over
3 months
months
months
years
3 years
Total
KD
KD
KD
KD
KD
KD
ASSETS						
Cash and bank balances
27,043,409
448,050
21,906
27,513,365
Islamic financing receivable
2,693,115
447,604
1,667,571
1,342,075
112,626
6,262,991
Trading properties
20,729,492
20,729,492
Available for sale investments
1,049,403
785,088
1,577,112
484,524
3,896,127
Investment in associates
5,486
19,888,650
39,768,876
59,663,012
Investment properties
9,173,000
18,217,508
101,841,528 129,232,036
Other assets
9,090,656
3,257,953
3,798,521
3,080,670
5,961,407
25,189,207
Property and equipment
7,111,716
3,687,941
6,978,913
24,529,051
23,279,193
65,586,814
Goodwill
1,588,880
1,588,880
TOTAL ASSETS

46,993,785

7,393,498

43,580,635

68,656,972

173,037,034

339,661,924

LIABILITIES
Islamic financing payables
Other liabilities

164,692,443
6,376,780

1,072,865
2,575,054

5,161,296
10,257,518

10,080,887
11,814,641

479,116
2,749,203

181,486,607
33,773,196

TOTAL LIABILITIES

171,069,223

3,647,919

15,418,814

21,895,528

3,228,319

215,259,803

NET	(124,075,438)

3,745,579

28,161,821

46,761,444

169,808,715

124,402,121
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.1 CREDIT RISK (continued)
Aging analysis of past due but not impaired finance facilities (continued)

Less than
30 days
31 to 60 days
61 to 90 days
2015
2015
2015
KD
KD
KD
Islamic financing receivables:			
Real estate
5,577,689
5,577,689

-

-

Total
2015
KD
5,577,689
5,577,689

See Note 14 for more detailed information with respect to the allowance for impairment losses on Islamic financing receivable.
32.2 LIQUIDITY RISK
Liquidity risk is the risk that the group will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be caused by market
disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up immediately. To guard against this risk,
management strive to diversity funding sources and assets are managed with liquidity in mind, maintaining a healthy balance of cash, cash
equivalents, and readily marketable securities. However, due to the global, regional and local liquidity and credit deterioration, the group
has experienced significant liquitidy concerns.
Analysis of financial assest and liabilities by remaining contractual maturities
The maturity profile is monitored by management to ensure adequate liquidity is maintained. The maturity profile of the assets and
liabilities at the year end are based on contractual repayment arrangement, except for available for sale investments, trading properties,
investment properties and investment in associates, which are based on management’s estimate of planned exit dates.
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.1 CREDIT RISK (continued)
Credit quality for class of financial assets
Neither internal credit grading system nor external credit grades are used by the group to manage the credit quality of Islamic financing
receivables.
The group manages the credit quality by ensuring that adequate collaterals are available for all the individual facilities granted, which the
management reviews on a regular basis.
The group seeks to avoid undue concentrations of risks with individuals or groups of customers in business through diversification of
financing and investing activities. The table below summarises the credit quality of islamic financing receivables.
Neither past
Past due or
due nor
Impaired
impaired
2016
2016
KD
KD
Islamic financing receivables:			
Real estate
5,421,108
99,250
Tawarruq
742,633
5,421,108

841,883

Neither past
due nor
Past due or
impaired
Impaired
2015
2015
KD
KD
Islamic financing receivables:			
Real estate
4,433,248
5,577,689
Tawarruq
1,238,469

Total
2016
KD
5,520,358
742,633
6,262,991

Total
2015
KD
10,010,937
1,238,469

4,433,248

6,816,158

11,249,406

31 to 60 days
2016
KD

61 to 90 days
2016
KD

Total
2016
KD

Aging analysis of past due but not impaired finance facilities
Less than
30 days
2016
KD

Islamic financing receivables:				
Real estate
62,315
36,935
62,315
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32 - RISK MANAGEMENT (continued)
32.1 CREDIT RISK
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a
financial loss. The group’s credit policy and exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis.
The group has policies and procedures in place to limit the amount of credit exposure to any counter party. These procedures include the
non-concentration of credit risk.
Maximum exposure to credit risk
The group’s policy is to enter in to Islamic financing arrangements only with recognized, creditworthy third parties. The maximum
exposure is the gross amount as disclosed in Note 14. In addition, these receivable balances are monitored on an ongoing basis.
With respect to credit risk arising from the other financial assets of the group, which comprise bank balances and certain classes of other
assets, the group’s exposure to credit risk arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount
of these instruments. Where financial instruments are recorded at fair value, it represents the current maximum credit risk exposure but
not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in values.
Risk concentrations of the maximum exposure to credit risk
Concentration arises when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in the same geographic
region, or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes
in economic, political or other conditions. Concentration indicates the relative sensitivity of the group’s performance to developments
affecting a particular industry or geographi c location.
The maximum credit exposure to any client or counterparty as of 31 December 2016 was KD 3,277,434 (2015: KD 3,315,200) before taking
account of collateral or other credit enhancements.
The group’s Islamic financing receivable is primarily granted to clients located in Kuwait.
The distribution of assets by industry sector was as follows:

2016
2015
KD
KD
		
Banks and financial institutions
28,072,383
29,225,472
Construction and real estate
218,651,392
222,230,441
Consumer
43,579,933
45,344,886
Others
49,358,216
55,309,539
		
339,661,924
352,110,338
Collateral and other credit enhancements
The Islamic financing receivables are primarily secured against the underlying assets like real estate properties, securities and motor
vehicles. Additional collateral may be requested.
The group can sell the collateral in case of default by the borrower in accordance with the agreements entered with the borrowers. The
group has an obligation to return the collateral on the settlement of the receivable
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31 - SEGMENTAL INFORMATION (continued)
Real
Propriety
estate and
investment
Islamic
Leasing
assets
management
financing
Sector
Others
Total
management
KD
KD
KD
KD
KD
KD
At 31 December 2015						
						
Assets
1,238,469
87,085,249
55,850,028
194,525,877
13,410,715
352,110,338
Liabilities

4,365,586

72,204,387

26,809,698

115,023,658

9,444,473

227,847,802

Goodwill

-

945,874

-

6,428,873

-

7,374,747

						
Year ended
31 December 2015
Income
69,276
10,742,003
4,738,641
18,523,897
34,073,817
Profit (loss) for
the year
Depreciation
Impairment
losses (reversal)	

769,307

1,779,628

1,958,457

6,043,472 	(671,371)	

9,879,493

- 	(9,427,076) 	(10,666) 	(1,071,439)

- 	(10,509,181)

1,150,126 	(903,028)	(1,132,010)	(1,467,796)	

- 	(2,352,708)

Share of results of
associates
1,108,353
1,723,482
2,831,835
						
Other 						
Capital expenditure
23,818,109
3,337,167
2,870,244
30,025,520
Investment in
associates

-

10,926,710

-

51,765,891

-

62,692,601

The majority of the group’s assets and operation are located in the State of Kuwait.
32 - RISK MANAGEMENT
Risk is inherent in the group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and monitoring,
subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the group’s achieving profitability and each
individual within the group is accountable for the risk exposures relating to his or her responsibilities. The group is exposed to credit risk,
liquidity risk and market risk. Market risk is subdivided into interest rate risk, foreign currency risk and equity price risk. It is also subject to
operating risks. The independent risk control process does not include business risks such as changes in the environment, technology and
industry. They are monitored through the group’s strategic planning process.
The Board of Directors of the parent company is ultimately responsible for the overall risk management approach and for approving the
risk strategies and principles.
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30 - RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Key management compensation:

2016
2015
KD
KD
		
Salaries and other short term benefits
1,316,173
1,284,542
Employees end of service benefits
133,526
154,165
1,449,699

Total

1,438,707

31 - SEGMENTAL INFORMATION
For management purposes, the group is organised into four major business segments. The principal activities and services under
these segments are as follows:
•
•
•
•

Islamic financing: Providing a range of Islamic products to corporate and individual customers;
Leasing Sector: Leasing of vehicle and equipment to corporate and individual customers and investments with similar or related
operations.
Real estate and asset management: Buying, selling, and investing in real estate and managing funds and portfolios;
Proprietary investment management: investing of company funds in securities. (Other than leasing related investments).

Real
Propriety
estate and
investment
Islamic
Leasing
assets
management
financing
Sector
Others
Total
management
KD
KD
KD
KD
KD
KD
At 31 December 2016						
						
Assets
742,634
88,039,885
52,296,519
183,395,007
15,187,879
339,661,924
Liabilities

4,354,987

73,075,050

26,820,232

100,517,050

10,492,484

215,259,803

1,588,880
Goodwill
945,874
643,006
						
Year ended
31 December 2016						
Income
56,842
10,221,558
17,329,165
14,891,510
42,499,075
Profit (loss) for the
year

(563,685)	 1,518,791

12,497,488	(8,046,104)	

502,667

5,909,157

Depreciation
(9,135,133)	(120,624)	(917,845)
(10,173,602)
Impairment
losses (reversal)
229,829	(995,927)	(2,403,230)	(10,495,630)	(79,432)	(13,744,390)
Share of results
of associates
982,010	(75,593)	1,838,835
2,745,252
							
Other 						
Capital expenditure
21,113,809
464,711
1,402,756
22,981,276
Investment in
associates

-

12,028,129

1,461,179

46,173,704

-

59,663,012
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28 - DIRECTORS’ REMUNERATION AND ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors of the parent company have proposed neither bonus issue nor cash dividends for the year ended 31 December 2016
(2015: Nil).
Directors’ fees for the year ended 31 December 2016 is subject to the approval of shareholders in the annual general meeting.
The financial statements of the group for the year ended 31 December 2015 were approved in the annual general assembly of the
shareholders of the parent company held on 2 June 2016 and approved Board of director’s proposal for not distributing dividends to the
shareholders.
The directors’ fees disclosed in the consolidated statement of income is after offsetting it against the reversal of KD 85,000, relating to the
directors’ fees of the parent company, that was proposed in the previous financial year but, before the annual general assembly of the
shareholders, the proposal was withdrawn by the directors.
29 - COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
The group has commitments in respect of future capital expenditure amounting to KD 2,219,498 (2015: KD 6,997,768) relating to capital
work in progress.
At 31 December 2016, the group’s bankers have given bank guarantees, amounting to KD 219,934 (2015: KD 1,051,633) from which it is
anticipated that no material liabilities will arise.
30 - RELATED PARTY TRANSACTIONS
These represent transactions with certain related parties (major shareholders, directors and executive officers of the group, close members
of their families and entities of which they are principal owners or over which they are able to exercise significant influence) entered into by
the group in the ordinary course of business. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the group’s management.
Significant transactions with related parties included in the consolidated statement of income are as follows:

				
Murabaha and dividend income
Finance costs
Advisory, consultancy and other fees

Associates
KD
34,580
125,371

Major
shareholders
KD
26,635
3,244,760
-

Total
2016
KD

Other related
parties
KD
-

26,635
3,279,340
125,371

Total
2015
KD
55,589
4,312,342
150,851

Significant balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:

				
Cash and bank balances
Amounts due from related parties
Islamic financing payables
Amounts due to related parties
Loans to key management personel
64

Associates
KD

Major
shareholders
KD

2,132,269
1,170,983
66,035
-

5,545,738
79,867,014
-

Total
2016
KD

Other related
parties
KD
37,000

5,545,738
2,132,269
81,037,997
66,035
37,000

Amounts due to/ due from related parties do not carry any profit and are payable/receivable on demand.
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Total
2015
KD
7,567,149
822,399
103,155,427
16,766
37,000
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26 - ISLAMIC FINANCING PAYABLES (continued)
An amount of KD 24 million was initially due on 31 March 2015 and was subsequently rescheduled in tranches to a later date on 15 July 2015,
13 October 2015, 28 January 2016 and 30th June 2016. On 30th June 2016, the parent company received the lenders’ consent to postpone
the entire payment of KD 160 million to 30 March 2017. During the aforementioned period, the parent company has settled all the profit
payments (i.e. finance costs) relating to the Islamic financing payables.
Furthermore, the parent company approached the lenders to reschedule the entire previously restructured debt amounting to KD 160
million on a long term basis, until the first quarter of 2021, by submitting a revised business plan detailing the sources of future cash flows.
As at 16 January 2017, the parent company obtained approvals from the lenders representing 67.4% of the Islamic financing payables. The
parent company is negotiating with remaining lenders (i.e. 32.6% of the Islamic financing payables) on the planned cash flows submitted by
the parent company.
Islamic financing payables of the parent company are secured against collaterals, based on the restructuring agreements in the form of
investment properties amounting to KD 59 million (2015: KD 48 million), investment in an associate amounting to KD 34 million (2015: KD
37 million) and shares of certain consolidated subsidiaries.
The parent company obtained approval to join the financial stability law during the year 2013 under the terms and conditions of the
previous restructured debt and business plan. Although the parent company is dependent on lenders approval of the revised business
plan and ultimately postponement of the entire debt obligation, the management is confident of meeting all its debt obligations under the
currently proposed revision of the restructuring plan.
b) During the year ended 31 December 2015, the parent company entered into an “asset sale agreement” with the lenders to give effect to
a debt to asset swap. As part of the asset sale agreement, the parent company has transferred the restructured debt of KD 16.7 million to a
Special Purpose Entity (“SPE”) established by lenders.
As consideration for assuming liability of the parent company for payment of restructured debt above, the parent company has transferred
available for sale investments and investment in associates with carrying value of KD 3 million (Note 8) and KD 7.7 million (Note 8) respectively
to the SPE at the agreed swap values of KD 5.8 million and 8.1 million respectively. The transfer of assets has been made for all the lenders.
Further, the parent company sold investment properties with carrying value of KD 1.6 million for a consideration of KD 2.8 million, and the
proceeds were used as part of the settlement of the restructured debt (Note 18).
c) Islamic financing payables relating to the subsidiaries of the group are secured against collaterals in the form of real estate financing
portfolio assets amounting to KD 8.1 million (2015: KD 10.9 million), investment properties amounting to KD 23.8 million (2015: KD 31.9
million), certain trading properties amounting to KD 1.1 million (2015: KD 2.3 million), property plant and equipment amounting to KD 1.4
million (2015: KD 2.6 million), deposits amounting to KD 0.5 million (2015: 1.0 million) and the group’s investment in shares of a wholly
owned subsidiary.
Islamic financing payables carry effective profit rate of 4% (2015: 4%) per annum.
27 - OTHER LIABILITIES
		
Trade payables
Real estate payables
Advances from customers and security deposits
Employees’ leave and end of service benefits
Unpaid cash dividends
Amounts due to related parties (Note 30)	
Accrued expenses
Other payables

2016
KD

2015
KD

9,170,095
7,881,835
2,580,799
4,067,183
278,273
66,035
5,373,955
4,355,021

8,889,400
10,619,688
8,166,633
3,641,647
167,248
16,766
5,009,357
6,131,127

33,773,196

42,641,866
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23 - RESERVES (continued)
b) General reserve
In accordance with the parent company’s Articles of Association, 10% of the profit for the year before directors fees, contribution to Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences, National Labour Support Tax and Zakat should be transferred to general reserve. The parent
company may resolve to discontinue such annual transfers in accordance with a resolution of the parent company’s Ordinary General
meeting based on proposal submitted by the parent company’s Board of Directors. During the year an amount of KD 1,592,007 (2015: KD
7,069,649) has been transferred to the general reserve.
The general reserve (along with treasury shares reserve) of the parent company are maintained against the treasury shares and are not
available for distribution throughout the holding period of these treasury shares (Note 25).
24 - REVALUATION RESERVE
This represents excess of valuation over cost of land and land utilization rights (classified as property and equipment) in Kuwait. This
reserve is currently not available for distribution to the shareholders and will be transferred to accumulated losses/ retained earnings upon
disposal.
The fair value is determined based on the lower of two valuations obtained from the independent valuers. The fair value is determined by
reference to recent transaction of similar properties by independent valuer and is classified as level 2 under fair value hierarchy.
25 - TREASURY SHARES
											
		
Number of treasury shares
Percentage of capital
Market value – KD
Weighted average market price – fils

2016
12,364,842
1.5%
408,040
33

2015
12,364,842
1.5%
581,148
47

As at 31 December 2016 no treasury shares were pledged.
The general reserve and the treasury shares reserve of the parent company are maintained against these treasury shares and are not
available for distribution throughout the holding period of these treasury shares. (Note 23b)
26 - ISLAMIC FINANCING PAYABLES

2016
KD

2015
KD

163,211,626
18,274,981

162,393,478
22,812,458

			
181,486,607

185,205,936

Relating to parent company (Note a & b)			
Relating to subsidiaries (Note c)			

a) The restructured debt of the parent company is due to be settled based on restructuring agreement dated 2 July 2012 and the related
amendments as follows:
Date
							
30 March 2017
62

Payable in
KD
121,637,673

Payable in
USD (KD
equivalent)
34,136,368

Payable in
AED (KD
equivalent)
4,376,354

Total
KD
160,150,395*

* This amount represents the total principal repayments due based on underlying currencies and does not include the accrued finance
costs.
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20 - PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)
Leasehold Lands primarily comprise of lands which are leased from the government of State of Kuwait. The carrying value of leasehold
lands are KD 10,884,000 (2015: KD 11,258,625).
Land utilization rights represent the lands obtained by one of the subsidiaries of the group from the government of the state of Kuwait for
its construction activities. These utilisation rights are carried at fair value net of amortisation and any impairments.
The fair value of leasehold land and the impairment assessment of buildings are determined based on the lower of two valuations
obtained from external real estate appraisers with relevant experience in the market in which the land and buildings are located. The
valuation of the land and buildings have been determined based on comparable market values for similar properties.
21 - GOODWILL
Net book value of goodwill as at 31 December 2016 amounting to KD 1,588,880 (2015: KD 7,374,747) is allocated to each cash-generating
unit which is disclosed under segment information in Note 31. The recoverable amount of each segment unit has been determined based
on fair value less costs to sell or value-in-use calculation, using cash flow projections.
The carrying value of goodwill is tested for impairment on an annual basis (or more frequently if evidence exists that goodwill might be
impaired) by estimating the recoverable amount of the cash generating unit (CGU) to which these items are allocated using valuation
techniques such as value-in-use calculations. The value in use calculations use pre-tax cash flow projections based on financial budgets
approved by management over a five years period and a relevant terminal growth rate. These cash flows are then discounted to derive
a net present value which is compared to the carrying value. The discount rate used is pre-tax and reflects specific risks relating to the
relevant cash generating unit. The inputs used in determining the recoverable amount of goodwill using the value-in-use method are as
follows:
•
•
•

Discount rate ranging between 8% to 13% (2015: 8% to 12%).
Compound annual growth rates for pre-tax cash flows ranging up to 10% (2015: 10%).
Terminal growth rate ranging between 2% to 3% (2015: 2% to 3%).

Further, the management has also revised the future cash flow projections based on the actual financial information of the base year also
considering the impact of such downward changes on future cash flow growth rates. Based on such analysis, the group has recognised
impairment losses amounting to KD 5,785,867 (2015: KD Nil) in respect to goodwill (Note 10).
The group has also performed a sensitivity analysis by varying the inputs used in determining the recoverable amount of remaining
goodwill to a reasonable margin and it did not indicate any significant impact on consolidated statement of income or consolidated
statement of financial position.
22 - SHARE CAPITAL					
Authorized shares of 100 fils each

2016
KD
81,403,882

2015
KD
81,403,882

Issued shares of 100 fils each, fully paid in cash

81,403,882

81,403,882

23 - RESERVES
a) Statutory reserve
In accordance with the Companies Law and the parent company's Articles of Association, 10% of the profit before directors fees,
contribution to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, National Labour Support Tax and Zakat should be transferred to the
statutory reserve. The parent company may discontinue such transfer when the reserve totals 50% of paid-up share capital. Distribution of
the reserve is limited to the amount required to enable the payment of a dividend of 5% of paid-up share capital to be made in years when
retained earnings are not sufficient for the payment of dividend of that amount. In accordance with companies law and parent company’s
Articles of Association, no transfers have been made to the reserves since previously incurred losses have not yet been fully recovered.
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20 - PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)
Land
Tools and
office
Leasehold Utlization
Furniture
Motor Lease motor Capital work
Buildings and fixtures equipment vehicles
Total
rights
Lands
vehicles in progress
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Cost									
At 1 January 2015
11,258,625 1,907,648 5,412,141
1,284,932 12,470,628 2,110,956 67,770,047
612,923 102,827,900
Additions
351,149
254,639
4,871 1,785,784
312,233 23,818,109
161,568 26,688,353
Relating to disposal of
a subsidiary
- 	(32,964)	(106,478)	
- 	(139,442)
Foreign currency
translation reserve
26,184
15,581
28,058
259,668
9,392
338,883
Impairments during
the year(Note 10)	
- 	(588,007)	
- 	(588,007)
Revaluation during
the year
394,906
19,579
32,358
- 	(446,843)	
Transfers
- 	(76,073)	(10,072,277)	
- 	(10,148,350)
Disposals
- 	(74,587)	(92,080)	(184,360)	(22,128,373)	(1,710)	 (22,481,110)
At 31 December 2015 11,258,625

2,258,797

6,061,686

1,228,015 13,517,786

2,190,814 59,647,174

335,330 96,498,227

Depreciation									
At 1 January 2015
555,562
677,336
894,362 7,465,412
597,688 18,108,830
- 28,299,190
Depreciation charge
for the year
108,057
222,161
99,748
717,653
253,260 9,108,302
- 10,509,181
Relating to disposal of
a subsidiary
- 	(32,964)	(81,131)	
- 	(114,095)
Foreign currency
translation reserve
22,541
18,285
21,762
122,763
185,351
Transfers
- 	(188,919)	(9,959,431)	
- 	(10,148,350)
Relating to disposals
- 	(12,759)	(37,305)	(84,961)	(1,486,192)	
- 	(1,621,217)
At 31 December 2015

-

663,619

899,497

970,928

8,082,914

598,830 15,894,272

- 27,110,060

Net carrying amount
At 31 December 2015 11,258,625

1,595,178

5,162,189

257,087

5,434,872

1,591,984 43,752,902

335,330 69,388,167

The future minimum lease rent receivable on the operating leases of motor vehicles fleet is as follows:
		
		
		
		

2016
KD
Income receivable within one year
Income receivable within one year to five years
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2015
KD

10,970,269
6,441,738

10,641,221
4,951,157

17,412,007

15,592,378
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20 - PROPERTY AND EQUIPMENT
Land
Tools and
office
Leasehold Utlization
Furniture
Motor Lease motor Capital work
Buildings and fixtures equipment vehicles
Total
rights
Lands
vehicles in progress
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Cost									
At 1 January 2016
11,258,625 2,258,797 6,061,686 1,228,015 13,517,786 2,190,814 59,647,174
335,330 96,498,227
Additions
20,604
17,481
610,303
695,251 21,113,809
59,117 22,516,565
Foreign currency
- 	(98,290)
translation reserve
5,984
3,473
13,342	(121,089)	
Impairments during
the year (Note 10)	
Revaluation during
the year	(374,625)	
Transfers from capital
work in progress
Transfers
Disposals
-

- 	(693,163)	

-

-

-

-

- 	(693,163)

-

-

-

-

-

- 	(374,625)

-

- 	(13,312)	
197,661
- 	(184,349)	
7,600	(7,952,513)	
- 	(7,944,913)
- 	(428)	(448,663)	(554,918)	(16,115,798)	(147,036)	(17,266,843)

At 31 December 2016 10,884,000 2,258,797 5,375,815 1,251,052 13,880,560 2,352,089 56,571,583

63,062 92,636,958

Depreciation									
At 1 January 2016
663,619
899,497
970,928 8,082,914
598,830 15,894,272
- 27,110,060
Depreciation charge
for the year
120,904
231,598
83,210
827,510
327,716 8,582,664
- 10,173,602
Foreign currency
translation reserve
4,919
2,638
2,455
59,828
69,840
Transfers
- 	(108,360)	(7,836,553)	
- 	(7,944,913)
Relating to disposals
- 	(424)	(180,908)	(247,555)	(1,929,558)	
- 	(2,358,445)
At 31 December 2016

-

784,523

1,131,095

Net carrying amount
At 31 December 2016 10,884,000 1,474,274 4,244,720

1,058,633

8,732,154

573,086 14,770,653

192,419 5,148,406 1,779,003 41,800,930

-

27,050,144

63,062 65,586,814
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19 - OTHER ASSETS (continued)
Other assets are stated net of impairment losses as follows:

2016
2015
KD
KD
		
At 1 January
15,510,602
12,757,997
Charge for the year (Note 10)	
3,267,352
2,870,817
Written off
(341,366)	(118,212)
At 31 December
18,436,588
15,510,602
As at 31 December, the ageing of unimpaired trade and leasing receivables is as follows:
Neither past
Past due but not impaired
due nor
30 – 60
61 – 90
91 – 180
< 30 days
days
days
days
>180 days
Total
impaired
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
							
2016
11,056,807
1,674,286
2,179,321
1,825,914
1,788,052
2,290,684
1,298,550
2015
9,037,467
285,428
2,314,664
2,088,499
1,612,065
1,726,095
1,010,716
Unimpaired receivables are expected, on the basis of past experience, to be fully recoverable. It is not the practice of the group to obtain
collateral over receivables.
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18 - INVESTMENT PROPERTIES
			
		
			
		
At 1 January
Additions
Disposals
Relating to disposal of a subsidiary
Unrealized gain on revaluation of investment properties (Note 7)	
Foreign currency translation reserve
At 31 December
		
Properties fully developed
Properties under development

2016
2016
KD

2015
2015
KD		

115,039,582
102,043,148
1,319,620
16,311,420
(1,872,973)	(2,059,545)
- 	(3,737,850)
18,892,673
2,542,882
(4,146,866)	(60,473)
129,232,036
115,039,582
126,983,412
2,248,624
129,232,036

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

During the year, the group has sold investment properties with carrying value of KD 1,872,973 (2015: KD 2,059,545) resulting in a gain on sale
of amounting to KD 247,166 (2015: KD 1,200,071) (Note 7).
Investment properties with a fair value of KD 59,077,128 (2015: KD 47,771,430) have been pledged as security for islamic financing payables
as set out in (Note 26a).
The fair value of properties is determined based on the lower of two valuations obtained as at 31 December 2016 from the independent
valuers. The valuation of the properties has been determined based on comparable market values for similar properties considering the
rental value, maintenance status, market knowledge and historical transactions. The investment properties are classified under level 2 of the
fair value hirerachy (Note 34).
Based on 5% increase/decrease in average market prices (per sqm), the value of the investment properties would increase/decrease by KD
86 (2015: KD 55) per sqm which would impact the consolidated statement of income with total amount of KD 6,461,602 (2015: KD 5,751,978).
19 - OTHER ASSETS

2016
2015
KD
KD
		
Trade and leasing receivables
11,056,807
9,037,467
Receivables on sale of real estate
1,650,000
Prepaid expenses
1,058,266
1,238,468
Amounts due from related parties (Note 30)	
2,132,269
822,399
Advance to suppliers
91,327
1,935,079
Contributions to entities under establishment
5,451,769
3,376,271
Inventories
2,699,614
1,176,196
Refundable deposits
1,103,637
1,295,830
Other receivables
1,595,518
6,464,056
		
25,189,207
26,995,766
Contributions to entities under establishment represent group’s investment in a real estate project, which is currently under development.
The group holds this real estate project under a lease arrangement and no revenues have been generated through this real estate project
at the reporting date.
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17 - INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)
Summarised financial information of material associates of the group is as follows:

2016
Assets
Liabilities
Net assets

Abyar Real
Estate
Development
Company
K.S.C.P.
KD

Awj Holding
Company
K.S.C.P.
KD

Rawahil
Transport
Company
K.S.C.
(Closed)
KD

Hajar Tower
Real Estate
Company
K.S.C.
(Closed)
KD

Al-Jadaf Real
Estate
Company
Aayan Qatar
K.S.C.
Company
(Closed)
KD
KD

184,130,603
47,160,007
65,591,593
31,992,371 15,116,357
24,742,590 10,333,644
(93,040,279)	(13,007,973)	(24,788,951)	(13,611,420)	(101,063)	(6,306,545)	 (3,314,149)
91,090,324

34,152,034

40,802,642

18,380,951

15,015,294

18,436,045

Contingent liabilities
10,690,670
1,315,497
						
Net operating (loss) income (1,951,093)	1,449,234
6,288,563
1,863,671
198,216
3,722,735
Results for the year
Other comprehensive
income (loss) for the year
Carrying value

2015

Oman
Integral
Logistcs
Company
O.S.C.C
KD

(5,001,852)	1,582,404

3,806,870

585,320	(6,390,484)	
15,458,028

Abyar Real
Estate
Development
Company
K.S.C.P.
KD

8,333,859

Awj Holding
Company
K.S.C.P.
KD

440,322

-	(382,756)	
12,854,950

6,205,692

Rawahil
Transport
Company
K.S.C.
(Closed)
KD

Hajar Tower
Real Estate
Company
K.S.C.
(Closed)
KD

7,019,495
674,136

106,361

2,749,590

570,357

-

-

82,616

2,882,806

6,083,895

3,652,080

Al-Jadaf Real
Estate
Company
K.S.C.
(Closed)
KD

Aayan Qatar
Company
KD

Oman
Integral
Logistcs
Company
O.S.C.C
KD

Assets
190,085,372
55,179,263
70,225,639
30,678,946
14,990,017
22,258,336
8,612,607
Liabilities	(94,084,241)	(14,507,619)	(27,119,306)	(13,204,644)	(97,396)	(6,612,517)	(1,906,150)
Net assets

17,474,302

14,892,621

15,645,819

6,706,457

Contingent liabilities
14,028,668
831,370
				
Net operating (loss) income
4,460,870
2,243,974
4,300,836
2,042,607

-

-

-

-

3,357,201

1,415,005

Results for the year	(21,658)	
Other comprehensive
income (loss) for the year
Carrying value
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96,001,131

40,671,644

43,106,333

2,239,882

2,257,601

1,107,387

-

2,543,986

393,757

1,875,206

227,036

-

428,020

-

-

-

16,667,146

9,806,063

13,610,046

6,380,410

2,855,153

5,163,120

3,292,547

Notes To The Consolidated Financial Statements
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17 - INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)
The management has carried out the assessment of group’s investment in associates to identify any indicators of impairment. The
management has considered factors such as changes in the investee’s financial condition, any significant adverse changes in economy,
market, legal environment, industry or the political environment affecting the investees business. The management has identified indicators
of impairment for certain investment in associates and accordingly, the management has assessed the impairment of investment in
associates using assumptions such as budgeted profit, economic forecasts, liquidity and marketability and growth rates considering the
current economic conditions using the relevant discount rates. The management has also carried out a sensitivity analysis and the resulting
impact on the consolidated financial statements is not material.
Material uncertainty related to an associate
Subsequent to 31 December 2016, Hajar Tower Real Estate Company K.S.C. (Closed) (‘Hajar Tower’), an associate of the Group, received a
tax demand notice for SAR 279 million (equivalent to KD 23 million) from the Department of Zakat and Income Tax (“DZIT”), Kingdom of
Saudi Arabia, including the assessment on Hajar Tower for the years 2009 to 2014 and claimed corporate income tax, Zakat, withholding
tax and penalties (“tax claim”). In addition, DZIT has also claimed penalties for failure to register, non-submission of declarations and the
consequential delay penalties at the rate of 1% for every thirty days delay on the settlement of income tax and withholding tax calculated
as of the due date and till the payment date. The tax claim covers the transactions of Hajar Tower located in the Kingdom of Saudi Arabia.
The management believes that the tax claim do not reflect the correct application of tax laws in the Kingdom of Saudi Arabia and the correct
nature of the operations of Hajar Tower. Further, the management of Hajar Tower has appointed a tax consultant in the Kingdom of Saudi
Arabia to review the tax claim and the tax consultant has issued an opinion to Hajar Tower dated 23 February 2017 stating that the tax
liability in relation to the operations of Hajar Tower recognised in the books as of 31 December 2016 is adequate. The management of Hajar
Tower is planning to file an objection letter with DZIT in order to contest the tax claim.
Based on the advice from Hajar Tower’s tax consultant, the management of Hajar Tower believes that the tax liability currently recognised in
the books amounting to SAR 19 million (equivalent to KD 1.55 million) is adequate at the reporting date. However, as on the date of these
consolidated financial statements, there is a significant uncertainty as to the outcome of the tax claim. The management of the Group and
Hajar Tower believes that the provision recognised in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 represents
the best estimate of the tax liability that may arise from the tax claim.
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17- INVESTMENT IN ASSOCIATES
The group’s investment in associates consists of the following entities:
Name of company
Abyar Real Estate Development Company K.S.C.P.
Makaseb Real Estate Fund (Under Liquidation)	
Business Center Portfolio of Dubai Investment Park
Hajar Tower Real Estate Company K.S.C. (Closed)
Awj Holding Company K.S.C.P.
Rawahel Holding Company K.S.C. (Closed)	
Abyaar Qatar Real Estate Development Company
K.S.C. (Closed) (Under Liquidation)	
Al-Jadaf Real Estate Company K.S.C. (Closed)
Auto Land San Tic A.S.
Al Alamiya for Gypsym Company
Al Alamiya for Mining Company
Al Alamiya for Gypsum Board Company
Oman Integral Logistcs Company O.S.C.C
Aayan Leasing Company – W.L.L.
Al Qawa Holding Company
The Spot Mall Real Estate Company W.L.L.

Country of
Principal Activities
Incorporation		
Kuwait
Real estate
Kuwait
Real Estate Fund
Kuwait
Real State Portfolio
Kuwait
Residential complex
Kuwait
services
Kuwait
Holding Company
Kuwait
Holding Company
Kuwait
Kuwait
Turkey
Oman
Oman
Oman
Oman
Qatar
Kuwait
Egypt

Real Estate
Real Estate
Automotive
Gypsym products
Mining products
Gypsum board products
Logistic Services
Leasing Company
Holding Company
Real Estate

Ownership %
2016
2015
17.0%
17.0%
16.5%
16.5%
18.0%
18.0%
31.5%
24.4%
33.8%

31.5%
24.4%
33.8%

27.6%
26.0%
9.4%
2 5.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
26.0%
35.0%

27.6%
26.0%
9.4%
25.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
26.0%
-

Investment in associate includes goodwill amounting to KD 177,681 (2015: KD 177,681).
			
2016
2015
			
KD
KD
Share of associates’ assets and liabilities:		
Assets
97,195,370
100,668,605
Liabilities
(37,710,039)	
(38,153,685)
Net assets
59,485,331
62,514,920
Contingent liabilities and commitments
2,135,217
2,657,871
						
						
			
2016
2015
			
KD
KD
Share of associates’ revenue and results:		
Revenue
19,594,187
20,013,421
Results
2,745,252
2,831,835
Investments in associates with a carrying amount of KD 23,791,886 (2015: KD 26,473,208) are quoted and have a market value of KD 7,034,000
(2015: KD 10,166,168).
The group exercises significant influence (even though the precentage of ownership is less than 20%) over, Abyar Real Estate Development
Company K.S.C. (Closed), Makaseb Real Estate Fund, Dubai Business Center Portfolio, Al Alamiya for Gypsum Board Company and Auto Land
San Tic A.S. through representation on the Board of Directors of these entities and joint participation in major business transactions.
Impairment of associates
During the current year, the group has recognised impairment losses amounting to KD 2,761,386 (2015: the group had reversed impairment
losses amounting KD 962,707) (Note 10) on investment in associates.
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14 - ISLAMIC FINANCING RECEIVABLES (continued)
Islamic financing receivables are stated net of impairment losses as follows:
General
2016
2015
KD
KD
						
At 1 January
1,700,685
1,773,651
Reversal during the
year (Note 10)	
(45,360)
(73,677)	
Transfers
711
Written off
At 31 December
1,655,325
1,700,685

2016
KD
8,770,116
(229,827)
(23,088)
8,517,201

Specific

2015
KD
9,145,669
(187,419)	
(711)	
(187,423)	
8,770,116

2016
KD

Total

2015
KD

10,470,801

10,919,320

(275,187)
(23,088)
10,172,526

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

15 - TRADING PROPERTIES
Certain properties located in Kuwait, Oman and Lebanon with carrying value of KD 637,015 (2015: KD 643,354) are registered in the name
of nominees who have confirmed in writing that the group has the beneficial ownership interest in those properties through a letter of
assignment. Properties located in Oman and Lebanon are not registered in the name of the group since the group has neither branches nor
subsidiaries in those countries.
Trading properties include repossessed properties of KD 17,428,023 (2015: KD 10,908,511) recorded against real estate financing deals of KD
13,567,702 (2015: KD 6,509,686) and the difference has been recorded in other liabilities of KD 4,382,980 (2015: KD 4,398,825).
The trading properties of the group are carried at lower of cost or net realisable value. The net realisable value has determined based on
the lower of two valuations obtained from external real estate appraisers with relevant experience in the market where the properties are
located. The assessment of the net realisable values of trading properties has been carried out based on comparable market values for similar
properties considering the rental value, maintenance status, market knowledge and historical transactions. The management has recognised
impairment losses on trading properties amounting to KD 550,255 (2015: Reversal of impairment of KD 19,491) (Note 10) based on the
valuations carried out by the external real estate appraisers. The management has also carried out a sensitivity analysis on these valuations by
varying the inputs used to a reasonable margin and the resulting impact is not material to the consolidated financial statements of the group.
Certain property amounting to KD 1,077,287 (2015: KD 2,248,608) are pledged against islamic financing payables.
16 - AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS

Quoted equity securities
Unquoted equity securities
Real estate funds and portfolios

2016
KD

2015
KD

705,583
1,010,404
2,180,140
3,896,127

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

Unquoted equity securities are carried at cost due to the unpredictable nature of future cash flows and the unavailability of financial
information to arrive at a reliable measure of fair value.
Management has performed a review of its available for sale investments to assess whether impairment has occurred in the value of these
investments and recorded an impairment loss of KD 961,554 (2015: KD 355,506) (Note 10) in the consolidated statement of income. Based
on the latest available financial information, management is of the view that no further impairment provision is required as at 31 December
2016 in respect of these investments.
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14 - ISLAMIC FINANCING RECEIVABLES
Musawama
31 December 2016
KD
					
Gross receivables
5,712,571
Less: deferred income
(968,714)	
4,743,857

Ijara
KD
2,198,122
(353,930)	
1,844,192

Real estate
KD
7,416,010
(488,758)	
6,927,252

Tawaruq
KD
4,701,698
(1,781,482)	
2,920,216

Total
KD
20,028,401
(3,592,884)
16,435,517

Less: impaiment losses:					
General
1,406,894
248,431
1,655,325
Specific
4,743,857
1,844,192
1,929,152
8,517,201
4,743,857
1,844,192
1,406,894
2,177,583
10,172,526
5,520,358
742,633
6,262,991
Gross amount of finance
facilities individually determined
to be impaired

5,712,571

Musawama
31 December 2015
KD
					
Gross receivables
5,946,609
Less: deferred income
(1,011,893)	
4,934,716
Less: impaiment losses:					
General
Specific
4,934,716
4,934,716
Gross amount of finance
facilities individually determined
to be impaired

5,946,609

2,198,122

-

4,701,698

12,612,391

Ijara
KD

Real estate
KD

Tawaruq
KD

Total
KD

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

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

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

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

1,895,304
1,895,304
-

1,452,254
1,452,254
10,010,937

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

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

2,262,897

-

5,208,478

13,417,984

The fair value of Islamic financing receivables approximates the carrying value at the reporting date except for the general provision which
is based on the minimum general provision requirements of the Central Bank of Kuwait.
The distribution of Islamic financing receivables by industry sector was as follows:
		
Construction and real estate
Others
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2016
KD
5,520,358
742,633
6,262,991

2015
KD
10,010,937
1,238,469
11,249,406
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10 - IMPAIRMENT LOSSES
		
Reversal of impairment losses on islamic financing receivables (Note 14)	
Impairment losses on other receivables (Note 19)	
Impairment of goodwill
Impairment losses (reversal of Impairment) on trading properties (Note 15)	
Provisions no longer required
Impairment losses on property and equipment (Note 20)	
Impairment (reversal) losses on investment in associates (Note 17)	
Impairment losses on available for sale investments (Note 16)	

11 - OTHER EXPENSES
		
Premises expenses
Legal and professional consultancy expenses
Expenses relating to investment properties
Marketing and advertising expenses
Other expenses

2016
KD
(275,187)	
3,267,352
5,785,867
550,255
693,163
2,761,386
961,554
13,744,390

2016
KD
1,399,113
1,071,825
410,702
398,925
1,029,304
4,309,869

2015
KD
(261,096)
2,870,817
(19,491)
(218,328)
588,007
(962,707)
355,506
2,352,708

2015
KD
1,324,590
1,004,631
291,947
253,932
1,571,165
4,446,265

12 - BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE
Basic and diluted earnings per share are computed by dividing the profit for the year attributable to the equity holders of the parent
company by the weighted average number of shares outstanding during the year as follows:
		
Profit attributable to the equity holders of the parent company (KD)
Weighted average number of shares outstanding during the year (shares)
Basic and diluted earnings per share (fils)	
13 - CASH AND CASH EQUIVALENTS
		
Cash and bank balances
Short term placements with financial institutions
Bank balances and cash as per consolidated statement of financial position
Less: Restricted bank balances
Cash and cash equivalents reported in consolidated statement of cash flows

2016
3,785,177
801,673,982
4.72

2016
KD
18,683,065
8,830,300
27,513,365
(21,906)	
27,491,459

2015
7,069,649
801,673,982
8.82

2015
KD
19,404,734
9,235,503
28,640,237
(15,949)	
28,624,288

Placements with financial institutions represent highly liquid funds and carry average effective profit rate of 2% (2015: 1%) per annum.
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7 - REAL ESTATE AND CONSTRUCTION INCOME

2016
KD

2015
KD

27,678,095

11,738,970

		
Sale of trading properties
3,678,747
2,500,000
Cost of sales of trading properties
(3,755,105)
(2,403,600)
(Loss) / gain on sale of trading properties
(76,358)	
96,400
		
Sale of construction material
12,555,337
14,322,785
Cost of construction material sold
(8,539,071)	
(9,676,288)
Gross profit on sale of construction material
4,016,266
4,646,497
		
Gain on sale of investment properties (Note 18)	
247,166
1,200,071
Unrealized gain on revaluation of investment properties (Note 18)	
18,892,673
2,542,882
Rental income
4,598,348
3,253,120

8 - INVESTMENT INCOME
		
Murabaha and dividend income
Gain on sale of available for sale investments*
Gain on disposal of investment in subsidiaries
Gain on sale of investment in associates*

2016
KD

2015
KD

244,872
143,972
3,987
392,831

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

* During the year ended 31 December 2015, the group had disposed available for sale investments which were fully impaired for a sale
consideration of US Dollar 9,096,072 (equivalent of KD 2,686,704) resulting in recognition of the entire sale proceeds as gain.
Further, during the year ended 31 December 2015, the parent company entered into settlement agreement with its lenders to settle its
previously restructured debt of KD 16.7 million by debt to asset swap (Note 26b). As part of the settlement agreement the parent company
transferred certain available for sale investments and investment in associates and accordingly recorded the following in the consolidated
statement of income:
•
•

Realised gain of KD 2,715,985 on swap of available for sale investments.
Realised gain of KD 442,548 on swap of investment in associates.

9 - OTHER INCOME
During the year ended 31 December 2016, the group has recognized a gain amounting to KD 768,316 (2015: KD Nil) on settlement of a
liability in the consolidated statement of income.
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5 - GROUP INFORMATION (continued)
Profit allocated to material non-controlling interests:
		
		
		
A’ayan Real Estate Company K.S.C.P.
Mubarrad Transportation Company K.S.C.P.
Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding)	

2016
KD

2015
KD

970,434
663,797
614,850

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

Summarised financial information of these subsidiaries is provided below.This information is based on amounts
before eliminating intra group transactions and consolidation related adjustments.
2016
2015
AREC
Mubarrad
Insha’a
AREC
Mubarrad
Insha’a
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Statement of income						
Income
7,755,695
3,659,907
4,005,257
5,208,109
4,496,591
4,652,199
Expenses
(3,366,211)
(2,401,546)	
(1,265,358)
(2,489,189)	
(2,705,406)	
(1,568,956)
		
Profit for the year
4,389,484
1,258,361
2,739,899
2,718,920
1,791,185
3,083,243
Total comprehensive
income for the year

4,404,903

(712,139)	

2,757,364

2,731,133

2,023,762

3,141,205

Statement of financial position						
Total assets
119,674,343
23,241,354
21,456,797
103,393,194
24,977,073
21,053,930
Total liabilities
23,802,530
4,691,178
4,252,159
27,199,193
4,803,831
5,018,656
Total equity

95,871,813

18,550,176

17,204,638

76,194,001

20,173,242

16,035,274

Cash flows						
Operating
(64,336)	
(1,166,971)	
2,794,178
3,985,009
138,721
4,157,949
Investing
1,739,563
2,915,884
127,451
(6,610,606)	
3,978
(2,651,575)
Financing
(5,926,877)	
(957,351)	
(2,135,172)
(3,863,666)
890,696
(1,243,714)
Net increase
(decrease) in cash and
cash equivalents

(4,251,650)	

6 - OPERATING LEASE RENTAL INCOME
Operating lease rental income
Depreciation of leased motor vehicles
Maintenance and insurance expenses

791,562

786,457

(6,489,263)	

1,033,395

262,660

2016
2015
KD
KD
20,038,729
21,394,934
(8,582,664)	(9,108,302)
(4,284,917)
(4,659,218)
7,171,148
7,627,414
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5 - GROUP INFORMATION
The principal subsidiaries of the group are as follows:
Effective interest
in equity %
2016
2015

Name of company

Country of
incorporation

Directly held subsidiaries
First East General Trading Company W.L.L.* (“First East”)

Kuwait

99%

99%

General trading

A’ayan Leasing Holding Company K.S.C. (Holding)

Kuwait

100%

100%

Leasing activities (Trading and renting)

Mubarad Transportation Company K.S.C.P. **

Kuwait

48.1%

48.1%

Trading and renting heavy vehicles

A’ayan Real Estate Company K.S.C.P. (“ARE”)

Kuwait

57.8%

57.8%

Real estate services

Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding)****

Kuwait

84.9%

84.9%

Sale of construction related products

Kuwait

99%

99%

Kuwait

57.8%

57.8%

Real estate Financing

Kuwait
Egypt
Kuwait

43%
48.1%
72.1%

43%
48.1%
-

General Trading and Contracting activities
Real estate services
Real estate services

Indirectly held subsidiaries
East Gate Real Estate Company W.L.L.* (subsidiary of
First East)
Anan Real Estate Financing Company K.S.C.
(Closed) (subsidiary of ARE)
Al Tasheed Company for General Trading and
Contracting W.L.L. (‘Al Tasheed’)
Takatuf Real Estate Company K.S.C (Closed)*
Yall Mall – JV***

Principal activities

Real estate trading

*The group effective interest in the subsidiaries is 100%. The group directly holds the shares in the respective subsidiaries as mentioned
above, and the remaining shares are held indirectly in the name of nominees on behalf of the parent company. The nominees have confirmed
in writing that the parent company is the beneficial owner of the shares in the subsidiary.
**While the group owns less than 50% of the voting rights of Mubarrad, the group determined that it had de facto control over Mubarrad. The
factors considered by the group included the voting shares, the relative size and dispersion of holdings by other shareholders, attendance
and voting patterns at previous shareholders' meetings and board meetings and the sharing of key management positions between the
group and Mubarrad.
***During the current fiscal year, the Yall Mall – JV (the ‘Joint Venture’) was formed based on an agreement between three subsidairies of the
Group whereby certain asset of the group and related income and expenses were transferred to the Joint Venture. The formation of this Joint
venture did not have any impact on the consolidated finaical statements of the group.
****Subsequent to 31 December 2016, the group has entered into an agreement to sell its ownership of its subsidiary, Insha’a Holding
Company K.S.C. (Holding) and estimates profit from this transaction amounting to KD 5.6 Million to be recognised during the financial year
ending 31 December 2017. The parent company’s share in sale consideration amounts to KD 10 Million.
Material partly owned subsidiary:
The group has concluded that A’ayan Real Estate Company K.S.C.P. (‘AREC’), Mubarrad Transportation Company K.SC.P. (‘Mubarrad’) and Insha’a
Holding Company K.S.C. (Closed) (‘Insha’a’) are the only subsidiaries with non-controlling interests that are material to the consolidated
finanical statements. Financial information of subsidiaries that have material non-controlling interests are provided below:
Accumulated balances of material non-controlling interests:
		
		
A’ayan Real Estate Company K.S.C.P. 		
Mubarrad Transportation Company K.S.C.P.
Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding)		
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2016
KD
31,301,442
8,757,195
4,441,762

2015
KD
31,214,675
10,125,045
3,834,047

Notes To The Consolidated Financial Statements
At 31 December 2016

4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.5 JUDGEMENTS (continued)
Impairment of goodwill
The group determines whether goodwill is impaired at least on an annual basis. This requires an estimation of the fair value less costs to sell
or value in use of the cash-generating units to which the goodwill is allocated. Estimating the value in use requires the group to make an
estimate of the expected future cash flows from the cash-generating unit and also to choose a suitable discount rate in order to calculate
the present value of those cash flows.
Residual value of leased assets
The group's management determines the estimated useful lives of its property and equipment for calculating depreciation. This estimate
is determined after considering the expected usage of the asset or physical wear and tear. The management reviews the residual value and
useful lives annually and future depreciation charge would be adjusted where the management believes the useful lives differ from previous
estimates.
Estimation uncertainty
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk
of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:
Impairment losses on financing facilities
The group reviews its problematic financing facilities on a quarterly basis to assess whether an impairment loss should be recorded in the
consolidated statement of income. In particular, considerable judgement by management is required in the estimation of the amount and
timing of future cash flows when determining the level of impairment required. Such estimates are necessarily based on assumptions about
several factors involving varying degrees of judgment and uncertainty, and actual results may differ resulting in future changes to such
provisions.
Estimation of net realisable value for trading properties
Trading properties are stated at the lower of cost and net realisable value (NRV).
NRV for completed trading properties is assessed with reference to market conditions and prices existing at the reporting date and is
determined by the group having taken suitable external advice and in the light of recent market transactions.
NRV in respect of properties under development is assessed with reference to market prices at the reporting date for similar completed
property, less estimated costs to complete construction and less an estimate of the time value of money to the date of completion.
Valuation of unquoted equity investments
Valuation of unquoted equity investments is normally based on one of the following:
•
Recent arm’s length market transactions;
•
Current fair value of another instrument that is substantially the same;
•
An earnings multiple;
•
The expected cash flows discounted at current rates applicable for items with similar terms and risk characteristics; or
•
Other valuation models.
The determination of the cash flows and discount factors for unquoted equity investments requires significant estimation. There are a number
of investments where this estimation cannot be reliably determined. As a result, these investments are carried at cost less impairment.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Fiduciary assets
Assets held in trust or fiduciary capacity are not treated as assets or liabilities of the group and accordingly are not included in these consolidated
financial statements.
Zakat
Zakat at 1% of the profit for the year is provided for in accordance with the requirements of Law No. 46 of 2006 and charged to the consolidated
statement of income.
National Labour Support Tax (NLST)
The parent company calculates the NLST in accordance with Law No. 19 of 2000 and the Minister of Finance Resolutions No. 24 of 2006 at 2.5%
of profit before allowable deductions for the year. As per law, income from associates and subsidiaries, cash dividends from listed companies
which are subjected to NLST are deducted from the profit for the year.
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)
The parent company calculates the contribution to KFAS at 1% in accordance with the modified calculation based on the Foundation’s Board
of Directors resolution, which states that the income from associates and subsidiaries, Board of Directors’ remuneration, transfer to statutory
reserve should be excluded from profit for the year when determining the contribution.
The parent company has accumulated losses at the reporting date and is not required to provide for KFAS.
4.5 JUDGEMENTS
In the process of applying the group’s accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving
estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:
Operating lease commitments–group as lessor
The group has entered into commercial property leases on its investment property portfolio and commercial operating leases on its motor
vehicle fleet portfolio. The group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the
significant risks and rewards of ownership of these properties and fleet, and accordingly accounts for the contracts as operating leases.
Classification of investments
Management decides on acquisition of an investment whether it should be classified as held to maturity, held for trading, carried at fair value
through statementof income or available for sale.
The group currently classifies all of its investments as available for sale.
Classification of real estate
Management decides on acquisition of real estate whether it should be classified as trading or investment property.
The group classifies property as trading property if it is acquired principally for sale in the ordinary course of business.
The group classifies property as investment property if it is acquired to generate rental income or for capital appreciation, or for undetermined
future use.
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Impairment of investments
The group treats available for sale investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below its
cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires considerable
judgement. In addition, the group evaluates other factors, including normal volatility in share price for quoted equities and the financial
position, future cash flows and the discount factors for unquoted equities.
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Notes To The Consolidated Financial Statements
At 31 December 2016

4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Leases
Leases where the group is lessee
Finance leases, which transfer to the group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at
the inception of the lease at the fair value of the leased asset or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments
are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of profit on the remaining
balance of the liability. Finance charges are recognized in the consolidated statement of income.
Leased assets are depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the group will obtain ownership
by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.
Operating lease payments are recognized as an expense in the consolidated statement of income on a straight line basis over the lease term.
Leases where the group is lessor
Leases where the group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are financial leases and structured in the form
of Ijara receivables.
Leases where the group does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial
direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term
on the same bases as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.
Employees' end of service benefits
The group provides end of service benefits to its employees in Kuwait under the Kuwait labour law. The entitlement to these benefits is usually
based upon the employees’ length of service. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment.
With respect to its national employees, the group makes contributions to Public Institution for Social Security as a percentage of the employees’
salaries. The groups’s obligation is limited to these contributions, which are expensed when due.
Foreign currencies
Transactions and balances
Each entity in the group determines its own functional currency and items included in the consolidated financial statements of each entity are
measured using that functional currency. Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing at the
date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency spot rate of
exchange prevailing at reporting date. All differences are taken to the consolidated statement of income.
Non-monetary items that are measured at historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial
transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair
value was determined.
Group companies
Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, of foreign operations are translated at the parent company’s presentation currency (KD)
at the exchange rates prevailing at the reporting date. Operating results of such operations are translated at average rates of exchange for the
foreign operation’s period of operations.
The resulting exchange differences are accumulated in a separate section of equity (foreign currency translation reserve) until the disposal of the
foreign operation. On disposal of a foreign operation, the deferred cumulative amount recognised in equity relating to that particular foreign
operation is recognised in the consolidated statement of income.
Provisions
Provisions are recognized when the group has a present obligation (legal or constructive) arising from a past event and the costs to settle the
obligation are both probable and able to be reliably measured.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Property and equipment (continued)
Increases in the carrying amount arising on revaluation of Lands Utilization Rights are credited to revaluation surplus in consolidated statement
of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same assets are charged against revaluation surplus directly in equity, all
other decreases are charged to the consolidated statement of income for the year. Each year, the difference between amortization based on the
revalued carrying amount of the asset charged to the consolidated statement of income for the period and amortization based on the asset's
original cost is transferred from revaluation surplus to retained earnings.
Depreciation is calculated on a straight line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:
Lands Utilization rights		
20 Years
Buildings			20-40 years
Furniture and fixtures		
3-5 years
Tools and office equipment
3-5 years
Motor vehicles			
1-4 years
Leased motor vehicles		
over lease term
An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.
Any gain or loss arising on derecognizing of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount
of the asset) is included in the consolidated statement of income in the year the asset is derecognized.
The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed at each financial year end, and adjusted prospectively, if
appropriate.
Impairment of non-financial assets
The group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset or group of assets may be impaired. If any such indication
exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the group makes an estimate of the asset’s recoverable amount. An asset’s
recoverable amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s realizable value less costs to sell and its value in use and is determined for
an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets
and then its recoverable amount is assessed as part of the cash-generating unit to which it belongs. Where the carrying amount of an asset
(or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the asset (or cash-generating unit) is considered impaired and is written down to its
recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or cash - generating unit). In determining fair
value less costs to sell an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by available fair value indicators.
An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer
exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is the asset’s recoverable amount since the last impairment loss
was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot
exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in
prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statement of income. After such a reversal, the depreciation charge is adjusted in
future years to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.
Treasury shares
Treasury shares consist of the parent company’s own issued shares that have been reacquired by the group and not yet reissued or cancelled.
The treasury shares are accounted for using the cost method. Under this method, the weighted average cost of the shares reacquired is charged
to a reserve in equity. When the treasury shares are reissued, gains are credited to a separate account in equity, “treasury shares reserve”, which
is not distributable. Any realised losses are charged to the same account to the extent of the credit balance on that account. Any excess losses
are charged to retained earnings and then to the statutory and voluntary reserves. Gains realised subsequently on the sale of treasury shares are
first used to offset any previously recorded losses in the order of reserves, retained earnings and the treasury shares reserve account. No cash
dividends are paid on these shares. The issue of stock dividend increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average
cost per share without affecting the total cost of treasury shares.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Investment properties (continued)
Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owneroccupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property
becomes an investment property, the group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and
equipment up to the date of change in use.
Investment in associates
The group’s investment in its associates is accounted for under the equity method of accounting. An associate is an entity in which the group
has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture.
Under the equity method, investment in an associate is initially recognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in
the group’s share of net assets of the investee. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is
neither amortised nor individually tested for impairment.
The group recognises in the consolidated statement of income its share of the total recognised profit or loss of the associate from the date
that influence or ownership effectively commenced until the date that it effectively ceases. Distributions received from an associate reduce
the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the group’s share in the
associate arising from changes in the associate’s equity that have not been recognised in the associate’s income statement. The group’s share
of those changes is recognised in other comprehensive income.
An assessment of investment in an associate is performed when there is an indication that the asset has been impaired, or that impairment
losses recognised in prior years no longer exist. Whenever impairment requirements of IAS 39, indicate that investment in an associate may be
impaired, the entire carrying amount of investment is tested by comparing its recoverable amount with its carrying value.
Unrealised gains on transactions with an associate are eliminated to the extent of the group’s share in the associate. Unrealised losses are also
eliminated unless the transaction provides evidence of impairment in the asset transferred.
The reporting dates of the associates and the group are identical, and in case of different reporting date of an associate, which are not more
than three months, from that of the group, adjustments are made for the effects of significant transactions or events that occur between that
date and the date of the group’s consolidated financial statements. The associates’ accounting policies conform to those used by the group for
like transactions and events in similar circumstances.
Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Costs are those expenses incurred in bringing each item to its present
location and condition. Cost represents purchase cost on a specific identification basis.
Net realizable value is based on estimated selling price less any further costs expected to be incurred on disposal.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. Leasehold Lands are
subsequently revalued to its market value as determined by real estate valuers. Revaluation of leasehold lands is performed frequently
enough to ensure that the fair value of the property does not differ materially from its carrying amount.
When leasehold lands are revalued, any increase in the carrying amount arising on revaluation is credited to consolidated statement of
comprehensive income in the revaluation reserve, except to the extent that a revaluation increase merely restores the carrying value of an
asset to its original cost, whereby it is recognized as income. A decrease resulting from a revaluation is initially charged directly against any
related revaluation surplus held in respect of that same asset, the remaining portion being charged as an expense. On disposal the related
revaluation surplus is credited directly to retained earnings.
Lands Utilization Rights are initially recognised at cost and subsequently measured at fair value, based on valuations by external independent
valuers net-off amortization and impairment losses. Amortization is calculated based on straight line method of 5% annually.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Impairment and uncollectibility of financial assets (continued)
Impairment is determined as follows:
a)	 for assets carried at amortized cost, impairment is based on estimated cash flows discounted at the original effective rate of return;
b)	 for assets carried at fair value, impairment is the difference between cost and fair value; and
c)	 for assets carried at cost, impairment is the difference between cost and present value of future cash flows discounted at the current
market rate of return for a similar financial asset.
In addition, in accordance with CBK instructions, a minimum general provision of 1% on all finance facilities net of certain categories of
collateral, to which CBK instructions are applicable and not subject to specific provision, is made.
For non equity financial assets the carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the
loss is recognised in the consolidated statement of income. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases
or decreases because of an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is increased or
reduced by adjusting the allowance account. For available for sale equity financial assets, the asset is written down and subsequent increases
are reflected in consolidated statement of comprehensive income.
In addition, a provision is made to cover impairment for specific groups of assets where there is a measurable decrease in estimated future
cash flows.
Reversal of impairment losses is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the asset no longer exists or
has decreased. The reversal of impairment losses are recognised in the consolidated statement of income except for available for sale equity
financial assets which are recognised in the consolidated statement of comprehensive income. Financial assets are written off when there is no
realistic prospect of recovery.
Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only
if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the
financial assets and settle the financial liabilities simultaneously.
Trading properties
Trading properties are held for short term purposes and are carried at the lower of cost and net realizable value determined on an individual
basis. Cost comprises the purchase cost of real estate and other expenses incurred in order to complete the transaction. Net realizable value is
based on estimated selling price less any further costs to be incurred on disposal of real estate.
Investment properties
Investment properties comprise developed properties and properties under development held to earn rentals or for capital appreciation or
both. Investment properties are initially recorded at cost being the fair value of the consideration given and including acquisition charges
associated with the investment property. After initial recognition, the properties are re-measured to fair value on an individual basis with any
gain or loss arising from a change in fair value being included in the consolidated statement of income in the period in which it arises.
Investment properties are derecognised when either they have been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn
from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of an investment
property are recognised in the consolidated statement of income in the period of retirement or disposal.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Fair values(continued)
• Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or
indirectly observable;
• Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.
For assets and liabilities that are recognised in the consolidated financial statements on a recurring basis, the group determines whether
transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to
the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
For the purpose of fair value disclosures, the group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics
and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.
De-recognition of financial assets and liabilities
Financial assets
• A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:
• The rights to receive cash flows from the asset have expired;
• The group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material
delay to a third party under a ‘pass through’ arrangement; or
• The group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and has either:
	(a)	 transferred substantially all the risks and rewards of the asset; or
	(b)	 has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the 		
asset.
When the group has transferred its right to receive cash flows from an asset and has neither transferred nor retained substantially all the risks
and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the group’s continuing involvement in the
asset.
In that case, the group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that
reflects the rights and obligations that the group has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred
asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the group could
be required to repay.
Financial liabilities
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial
liability is replaced by another from the same creditor on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially
modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the
difference in the respective carrying amounts is recognized in consolidated statement of income.
Impairment and uncollectibility of financial assets
An assessment is made at each reporting date to determine, in case of financial asset, whether there is objective evidence that a specific
financial asset may be impaired and, in case of other assets, whether there is an indication that a specific asset may be impaired. A financial
asset or a group of financial assets are impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events
that have occurred after the initial recognition of the asset and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial
asset or group of financial assets that can be reliably estimated. If such evidence or indication exists, any impairment loss is recognised in the
consolidated statement of income.
Evidence of impairment may include indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing significant financial difficulty, default
or delinquency in profit or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganisation and where
observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in economic conditions that
correlate with defaults. If such evidence exists, an impairment loss is recognised in the consolidated statement of income.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Financial assets and liabilities (continued)
Musawama receivables
Musawama receivables arise from a financing structure when the purchaser and seller negotiate the price and terms, without the obligation
to inform the cost of the commodity being negotiated to the buyer. The commodity is specifically identified and owned by the group and
available for delivery to the purchaser on completion of the transaction. Musawama receivables are carried at the gross amount of the
receivable, net of deferred income and impairment losses.
Ijara receivables
Ijara receivables arise from financing structure when the purchase and immediate lease of an asset at cost plus an agreed profit. The amount
due is settled on a deferred payment basis. Ijara receivables are carried at the aggregate of the minimum lease payments due, less deferred
income and impairment losses.
Real estate receivables
Real estate receivables relate to sales made to customers on musawama and ijara basis with the receivables being due up to a maximum of
120 months from the date of sale. The balance represent contractual amount due less deferred income and impairment losses.
Tawarruq receivables
Tawarruq receivables represent amounts receivable on a deferred settlement basis for commodities sold under Mudaraba arrangements.
Tawarruq receivables are stated at the gross amount of the receivable, less deferred profit and impairment losses.
Financial liabilities
Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as “Financial liabilities other than at fair value through profit or loss”. Financial
liabilities are stated at amortised cost using the effective profit rate method.The group’s fianncial liabilites include islamic financing payable
and accounts payable and accruals.
Islamic financing payables
Islamic financing payables represent amounts payable on a deferred settlement basis for assets purchased under murabaha arrangements.
Murabaha payables are stated at the contractual amount payable, less deferred profit payable. Profit payable is expensed on a time
apportionment basis taking account of the profit rate attributable and the balance outstanding.
Accounts payable and accruals
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for subcontracting work and goods or services received, whether or not billed
to the group.
Fair values
The group measures financial instruments, such as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets available for sale, and
non-financial assets such as investment properties at each reporting date.
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants
at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability
takes place either:
• In the principal market for the asset or liability; or
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the group.
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability,
assuming that market participants act in their economic best interest.
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the
asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.
40

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair
value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Revenue recognition (continued)
• Islamic financing income which comprises Musawama, Ijara, Tawarruq and Real Estate are recognized on a time proportion basis so as
to yield a constant periodic rate of return based on the balance outstanding.
• Rental income from operating leases on motor vehicles operating fleet is recognized on a straight line basis over the lease term.
• Dividend income is recognized when the right to receive the payment is established.
• Income from the sale of properties and construction material is recognized when significant risks and rewards of ownership have
passed to the buyer and the amount of revenue can be measured reliably.
• Rental income on investment properties from operating leases is recognized on straight line basis over the lease term.
• Management and consultancy fees are recognized when earned.
• Trading profit is recognized when the goods are sold.
Finance costs
Finance costs that are directly attributable to the acquisition and construction of an asset that necessarily takes a substantial period of
time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of that asset. Capitalization of borrowing costs ceases when
substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are complete. Other finance costs are recognized as
an expense in the consolidated statement of income, in the period in which they are incurred.
Financial assets and liabilities
The group recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to the contractual provisions of the instruments.
All regular way purchase of financial assets is recognized using the trade date accounting. Financial assets and liabilities are measured
initially at fair value (transaction price in an arm’s length terms) plus directly attributable transaction costs.
Financial assets
The group classifies its financial assets for the purpose of IAS 39 as ‘financial assets available for sale’ and ‘financing receivables’. The group
determines the classification of financial assets at initial recognition.The group’s financial assets include cash and cash equivalents, financial
assets available for sale, Islamic financing receivables and trade and other receivables.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are defined as cash and balances with banks and other financial institutions, and placements having original
maturity period less than three months.
Financial assets available for sale
Financial assets available for sale are those non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified as
financial assets carried at fair value through profit or loss, held to maturity investments or loans and receivables.

After initial recognition financial assets available for sale are measured at fair value with gains and losses being recognised through other
comprehensive income until the investment is derecognised or until the investment is determined to be impaired at which time the
cumulative gain and loss previously reported in other comprehensive income is recycled in the consolidated statement of income. Financial
assets whose fair value cannot be reliably measured are carried at cost less impairment losses, if any.
Islamic financing receivables
Musawama, Ijara, Real Estate, and Tawarruq receivables are classified as “Islamic financing receivables” and are carried at amortized cost, less
any amounts written off and impairment losses.
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Basis of consolidation (continued)
•
Derecognises the cumulative translation differences recorded in equity;
•
Recognises the fair value of the consideration received;
•
Recognises the fair value of any investment retained;
•
Recognises any surplus or deficit in consolidated statement of income; and
•
Reclassifies the parent’s share of components previously recognised in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as
would be required if the group had directly disposed of the related assets or liabilities.
Business combinations and goodwill
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the
consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree. For each
business combination, the acquirer measures the non-controlling interests in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the
acquiree’s identifiable net assets. Acquisition costs incurred are expensed and included in administrative expenses.
When the group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and financial liabilities assumed for appropriate classification and
designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes
the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is
remeasured to fair value at the acquisition date through the consolidated statement of income.
Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the
fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognised in accordance with IAS 39 either in profit
or loss or as a change to other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it
is finally settled within equity.
Goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognised for noncontrolling interests over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net
assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised in the consolidated statement of income.
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill
acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group’s cash-generating units that are expected to
benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.
Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with
the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation.
Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the cashgenerating unit retained.
Revenue recognition
Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the group and the revenue can be reliably measured
regardless of when the payment is being made. Revenue is recognized only to the extent of the expenses incurred that are recoverable.The group
assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The group has concluded that it is
acting as a principal in all of its revenue arrangements since it is the primary obligor in all the revenue arrangements, has pricing latitude, and is
also exposed to inventory and credit risk, except when group earns management fees through managing assets on behalf of third parties where
the group acts as an agent. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable taking into account the contractually
defined terms of payments, excluding discounts. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.3 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)
this standard will have an effect on the classification and measurement of Group›s financial assets but is not expected to have a significant
impact on the classification and measurement of financial liabilities. The group is in the process of quantifying the impact of this standard on
the group›s consolidated financial statements, when adopted.
IFRS 15: Revenue from Contracts with customers
IFRS 15 was issued by IASB on 28 May 2014, effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018. IFRS 15 supersedes IAS 11
Construction Contracts and IAS 18 Revenue along with related IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 and SIC 31 from the effective date. This new standard
removes inconsistencies and weaknesses in previous revenue recognition requirements, provides a more robust framework for addressing
revenue issues and improves comparability of revenue recognition practices across entities, industries, jurisdictions and capital markets. The
group is in the process of evaluating the impact of IFRS 15 but does not expect any significant effect on adoption of this standard.
The group intends to adopt those standards when they become effective. However, the group expects no significant impact from the adoption
of the amendments on its financial position or performance.
4.4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the parent company and its subsidiaries as at 31 December 2016.
Control is achieved when the group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to
affect those returns through its power over the investee. Specifically, the group controls an investee if and only if the group has:
•
•
•

Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the group considers all relevant facts and circumstances
in assessing whether it has power over an investee, including:
•
•
•

The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
Rights arising from other contractual arrangements; and
The group’s voting rights and potential voting rights.

Certain consolidated subsidiaries use accounting policies other than that adopted in the consolidated financial statements for certain
transactions and assets. Where practicable, appropriate adjustments for non-uniform accounting policies are made to their financial
statements when included in the consolidated financial statements to bring them in line with the group’s accounting policies.
The principal subsidiaries of the group are listed in Note 5. The group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and
circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the
group obtains control over the subsidiary and ceases when the group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of
a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date the
group gains control until the date the group ceases to control the subsidiary.
Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the parent company and to
the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are
made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the group’s accounting policies. All intra-group
assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the group are eliminated in full
upon consolidation.
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the group loses control
over a subsidiary, it:
•
•

Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
Derecognises the carrying amount of any non-controlling interests;
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4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4.1 BASIS OF PREPARATION (continued)
Basis of preparation
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (“KD”), which is also the parent company’s functional currency, and
are prepared under the historical cost convention modified to include the measurement at fair value of available for sale investments, investment
properties and the valuation of land and building classified as property and equipment.
Certain prior year amounts have been reclassified to conform to the current year presentation. These reclassifications were made in order to more
appropriately present the items of consolidated statement of income. Such reclassifications do not affect previously reported total assets, total
equity, total liabilities and profit reported in the prior year.
4.2 CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies used in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with those used in the previous financial
year, except for the adoption of the following new or amended IFRS applicable to the Group.
Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements: Accounting for Acquisitions of Interests
The amendments to IFRS 11 require that a joint operator accounting for the acquisition of an interest in a joint operation, in which the activity of
the joint operation constitutes a business, must apply the relevant IFRS 3 Business Combinations principles for business combination accounting.
The amendments also clarify that a previously held interest in a joint operation is not remeasured on the acquisition of an additional interest in
the same joint operation if joint control is retained. In addition, a scope exclusion has been added to IFRS 11 to specify that the amendments do
not apply when the parties sharing joint control, including the reporting entity, are under common control of the same ultimate controlling party.
The amendments apply to both the acquisition of the initial interest in a joint operation and the acquisition of any additional interests in the same
joint operation and are applied prospectively. These amendments do not have any impact on the group as there has been no interest acquired
in a joint operation during the year.
Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
The amendments clarify the principle in IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets that revenue reflects a pattern
of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is a part) rather than the economic benefits that are
consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method cannot be used to depreciate property, plant and equipment and may
only be used in very limited circumstances to amortise intangible assets. The amendments are applied prospectively and do not have any impact
on the group, given that it has not used a revenue-based method to depreciate its non-current assets.
Amendments to IAS 27: Equity Method in Separate Financial Statements
The amendments allow entities to use the equity method to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates in their separate
financial statements. Entities already applying IFRS and electing to change to the equity method in their separate financial statements have to
apply that change retrospectively. These amendments do not have any impact on the group’s consolidated financial statements.
Other amendments to IFRSs which are effective for annual accounting period starting from 1 January 2016 did not have any material impact on
the accounting policies, financial position or performance of the group.
4.3 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE
Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the group’s consolidated financial statements are listed below. The group
intends to adopt those standards when they become effective.
IFRS 9: Financial Instruments
The IASB issued IFRS 9 - Financial Instruments in its final form in July 2014 and is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018
with a permission to early adopt. IFRS 9 sets out the requirements for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some
contracts to buy or sell non-financial assets. This standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. The adoption of
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1 - COPORATE INFORMATION
The consolidated financial statements of A’ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (the “parent company”) and Subsidiaries (collectively
the “group”) for the year ended 31 December 2016 were authorized for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors on
30 March 2017 and were approved by the relevant regulatory authorities before issuance. The shareholders’ General Assembly of the parent
company has the power to amend these consolidated financial statements after issuance.
The parent company is a Kuwaiti shareholding company and was incorporated on 4 January 1999 in accordance with the provisions of Law No.
(12) of 1998, licensing the incorporation of leasing companies. The parent company is regulated by the Capital Markets Authority (“CMA”) and
Central Bank of Kuwait (“CBK”) as an investment company. Details of material subsidiaries are set out in Note 5.
The new Companies Law No. 1 of 2016 was issued on 24 January 2016 and was published in the Official Gazette on 1 February 2016. It
cancelled the Companies Law No. 25 of 2012 and its amendments. According to article No. 5, the Companies Law No. 1 of 2016 will be effective
retrospectively from 26 of November 2012. The new Executive Regulations of Law No. 1 of 2016 was issued on 12 July 2016 and was published
in the Official Gazette on 17 July 2016 which cancelled the Executive Regulations of Law No. 25 of 2012.
2 - PRINCIPAL ACTIVITIES
The group principally operates in Kuwait and engages in financial investments, trading properties, investment properties and leasing activities
as follows:
1.
2.
3.
4.

Provide lease financing product in all its forms and manifestations.
Acts as financial intermediatory and broker.
Engage in activities related to granting of credit facilities to consumers.
Participate in establishment of companies of different types and purposes inside and outside the State of Kuwait and dealing in the
shares of these companies on its behalf and on behalf of third parties.
5. Represent the foreign companies that are similar in purpose with the purposes of the parent company in order to market their 		
products and services including financial benefit of the parties and in accordance with the provisions of the relevant Kuwaiti legislation.
6. Engage in activities relating to investment securities.
7. Portfolio management on behalf of the customers.
8. Investment in real estate property in industrial, agricultural and other sectors.
9. Development of residential land and commercial property for generating rental income.
10. Conducting research and studies and related activities on behalf of customers.
11. Establish investment funds and management of the funds.
All activities of the group are carried out in compliance with Islamic Sharee’a, as approved by the parent company’s Fatwa and Sharee’a
Supervisory Board. The parent company’s registered head office is Al Qibla, Block 10 Bldg. 2+1 A +3A, Ali Mulla Ahmed Abdulla Al Mulla
Complex, Floor 4, Office No. 11, Kuwait.
3 - FUNDAMENTAL ACCOUNTING CONCEPT
Due to the significant exposure to Islamic finance payables due on 31 December 2016, the parent company approached the lenders to
reschedule the entire outstanding debt amounting to KD 160 million on a long term basis, until the first quarter of 2021, by submitting a
revised business plan detailing the sources of future cash flows. On 16 January 2017, the parent company obtained approvals from the lenders
representing 67.4% of the Islamic financing payables. The parent company is negotiating with remaining lenders (i.e. 32.6% of the Islamic
financing payables) on the planned cash flows submitted by the parent company (Note 26a).
Based on the above, the consolidated financial statement has been prepared on going concern basis.
4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 BASIS OF PREPARATION
Statement of compliances
The consolidated financial statements of the group have been prepared in accordance with the regulations of the State of Kuwait for financial
services institutions regulated by the CBK. These regulations require adoption of all International Financial Reporting Standards (“IFRS”)
as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”) except for the International Accounting Standard (“IAS”) 39 ‘Financial
Instruments: Recognition and Measurement’ requirement for a collective provision, which has been replaced by the CBK’s requirement for a
minimum general provision as discussed under the accounting policy for impairment of financial assets.

35

Consolidated Statement Of Changes In Equity
For The Year Ended 31 December 2016
			

Attributable to equity holders of the parent company
Foreign
Cumulative
NonTreasury
currency
changes in
Total
controlling
shares
translation
fair
Share
General
Revaluation
Accumulated
Treasury
equity
interest
Subtotal
reserve
reserve
values
capital
reserve
reserve
defecit
shares
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
											
At 1 January 2016
81,403,882
7,069,649
2,678,070
7,820,728
1,999,809
115,550	(11,829,156)	(11,339,726)	
77,918,806
46,343,730 124,262,536
Profit for the year

-

-

2,123,980

5,909,157

- 	(2,598,826)	(1,315,699)	

(3,914,525)

-

-

-

-

3,785,177

-

3,785,177

-

-

- 	(391,236)	(2,202,687)	(4,903)	

-

-

-

- 	(391,236)	(2,202,687)	(4,903)	

3,785,177

-

1,186,351

808,281

1,994,632

-

1,592,007

-

Other comprehensive
loss for the year

Total comprehensive
(loss) income for the year
Transfer to general
reserve (Note 23)	

-

-

-

- 	(1,592,007)	

-

-

-

-

-

- 	(27,068)	

-

-

27,068

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 	(1,855,047)	

(1,855,047)

81,403,882

8,661,656

2,678,070

Adjustment in
revaluation reserve
Dividend paid to
non-controlling interests
At 31 December 2016

-

7,402,424	(202,878)	

At 1 January 2015

81,403,882

-

2,678,070

7,852,596

911,613

Profit for the year

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,069,649

110,647	(9,608,918)	(11,339,726)	

79,105,157

599,341	(11,861,024)	(11,339,726)	

45,296,964 124,402,121

70,244,752

46,738,721

116,983,473

-

7,069,649

-

7,069,649

2,809,844

9,879,493

-

1,088,196	(483,791)	

-

-

604,405

98,274

702,679

-

-

1,088,196	(483,791)	

7,069,649

-

7,674,054

2,908,118

10,582,172

-

-

- 	(7,069,649)	

-

-

-

-

-

-

Other comprehensive
income (loss) for the year

Total comprehensive
income (loss) for the year
Transfer to
general reserve (Note 23)	

-

Adjustment in
revaluation reserve

-

-

- 	(31,868)	

-

-

31,868

-

-

Disposal of a subsidiary

-

-

-

-

-

-

-

- 	(1,653,341)	(1,653,341)

-

-

-

-

Dividend paid to
non-controlling interests
At 31 December 2015

-

-

-

-

-

81,403,882

7,069,649

2,678,070

7,820,728

1,999,809

115,550	(11,829,156)	(11,339,726)	

The attached notes 1 to 34 form part of these consolidated financial statements.
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- 	(1,649,768)	(1,649,768)
77,918,806

46,343,730

124,262,536

Consolidated Statement Of Cash Flows
For The Year Ended 31 December 2016

OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year before NLST, Zakat and KFAS
Non-cash adjustments to reconcile profit for the year to net cash flows:
Depreciation
Impairment losses
Gain on sale of investment properties
Unrealized gain on revaluation investment properties
Gain on disposal of property and equipment
Investment income
Share of results of associates
Foreign exchange loss
Provision for employees end of service benefits
Finance costs

Notes

20
10
18
8
17

Changes in operating assets and liabilities:
Islamic financing receivables
Trading properties
Other assets
Other liabilities
Cash flows from operations
Employees end of service benefits paid
Net cash flows from operating activities
INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from sale of investment in a subsidiary
Cash disposed as part of sale of subsidiaries
Purchase of available for sale investments
Proceeds from sale of available for sale investments
Purchase of investment in associates
Proceeds from sale of investment in associates
Purchase of investment properties
Proceeds from sale of investment properties
Murabaha and dividend income received
Dividends received from associates
Purchase of property and equipment
Proceeds from sale of property and equipment
Movement in restricted bank balance
Net cash flows used in investing activities

8
20

FINANCING ACTIVITIES
Finance costs paid
Net repayment of islamic financiang payables
Dividends paid to non controlling interests
Other movement in non controlling interests
Net cash flows used in financing activities
(DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

The attached notes 1 to 34 form part of these consolidated financial statements.

13
13

2016
KD

2015
KD

6,347,426

10,700,962

10,173,602
13,744,390
(247,166)
(18,892,673)
(290,286)
(392,831)
(2,745,252)
2,785,337
587,847
7,129,016
18,199,410

10,509,181
2,352,708
(1,200,071)
(2,542,882)
(810,009)
(6,473,313)
(2,831,835)
1,147,384
527,642
6,959,506
18,339,273

5,261,603
4,596,705
(1,695,808)
(9,913,002)

8,164,579
(3,019,666)
(6,648,377)
4,839,684

16,448,908
(175,355)
16,273,553

21,675,493
(215,060)
21,460,433

(348,000)
287,177
(176,567)
257,296
(1,319,620)
2,120,139
244,872
2,843,525
(22,516,565)
15,198,684
(5,957)
(3,415,016)

6,644,770
(2,504,795)
(214,140)
2,857,222
19,782
(16,311,420)
2,334,616
384,416
1,085,888
(26,688,353)
21,669,902
(352)
(10,722,464)

(5,479,234)
(5,341,386)
(1,855,047)
(1,315,699)
(13,991,366)

(7,984,403)
(90,098)
(1,649,768)
(1,555,067)
(11,279,336)

(1,132,829)
28,624,288
27,491,459

(541,367)
29,165,655
28,624,288
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Consolidated Statement Of Financial Position
As At 31 December 2016

2016
KD

2015
KD

13
14
15
16
17
18
19
20
21

27,513,365
6,262,991
20,729,492
3,896,127
59,663,012
129,232,036
25,189,207
65,586,814
1,588,880
339,661,924

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

22
23

81,403,882
8,661,656
2,678,070
7,402,424
(202,878)
110,647
(9,608,918)
(11,339,726)

81,403,882
7,069,649
2,678,070
7,820,728
1,999,809
115,550
(11,829,156)
(11,339,726)

79,105,157
45,296,964

77,918,806
46,343,730

124,402,121

124,262,536

181,486,607
33,773,196

185,205,936
42,641,866

Total liabilities

215,259,803

227,847,802

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

339,661,924

352,110,338

ASSETS
Cash and bank balances
Islamic financing receivables
Trading properties
Available for sale investments
Investment in associates
Investment properties
Other assets
Property and equipment
Goodwill
TOTAL ASSETS
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
General reserve
Treasury shares reserve
Revaluation reserve
Foreign currency translation reserve
Cumulative change in fair values
Accumulated deficit
Treasury shares

Notes

24

25

Equity attributable to equity holders of the parent company
Non-controlling interests
Total equity
Liabilities
Islamic financing payables
Other liabilities

Fahad Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim
Chairman
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Mansour Hamad Al-Mubarak
Chief Executive Officer

Consolidated Statement Of Comprehensive Income
For The Year Ended 31 December 2016

		
2016
2015
		
Note
KD
KD

Profit for the year		
5,909,157
9,879,493
		
Other comprehensive (loss) income:			
Items that are or may be reclassified subsequently to consolidated
statement of income			
Change in fair value of available for sale investments 		
(402,982)	(717,734)
Transfer to consolidated statement of income on impairment of
available for sale investments		
554,288
277,507
Gain recycled to the consolidated statement of income on sale of
available for sale investments
	(143,972)	(163,229)
Share of other comprehensive income of associates		
(1,560,699)
937,010
Exchange differences on translation of foreign operations 		
(1,986,535)
369,125
		
Other comprehensive (loss) income for the year to be reclassified
to statement of income in subsequent periods 		
(3,539,900)
702,679
		
Other comprehensive loss not reclassifiable to consolidated
statement of income in subsequent periods:			
Revaluation of property and equipment
20
(374,625)
		
Other comprehensive (loss) income for the year		
(3,914,525)
702,679
		
Total comprehensive income for the year		
1,994,632
10,582,172
		
			
Attributable to: 			
Equity holders of the parent company		
1,186,351
7,674,054
Non-controlling interests		
808,281
2,908,118
			
1,994,632
10,582,172

The attached notes 1 to 34 form part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement Of Income
For The Year Ended 31 December 2016

		
2016		
2015
Notes
KD		
KD
INCOME			
Islamic financing income		
797,889
2,003,937
Operating lease rental income
6
7,171,148
7,627,414
Real estate and construction income
7
27,678,095
11,738,970
Investment income
8
392,831
6,473,313
Share of results of associates
17
2,745,252
2,831,835
Advisory and consultancy fees
557,201
562,975
Gain on disposal of property and equipment		
290,286
810,009
Other income
9
2,866,373
2,025,364
		
42,499,075
34,073,817

EXPENSES		
Finance costs		
7,129,016
6,959,506
Impairment losses
10
13,744,390
2,352,708
Staff costs		
6,592,099
7,066,113
Depreciation
20
1,590,938
1,400,879
Foreign exchange loss 		
2,785,337
1,147,384
Other expenses
11
4,309,869
4,446,265
36,151,649
23,372,855

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE BOARD OF DIRECTORS›
(«BOD») REMUNERATION, NATIONAL LABOUR SUPPORT
TAX (“NLST”) ZAKAT AND KUWAIT FOUNDATION FOR
ADANCEMENT OF SCIENCES (“KFAS”)		
6,347,426
10,700,962
		
BOD Remuneration
28
(43,000)	(214,000)
NLST		
(200,165)	(327,774)
Zakat		
(118,663)	(187,303)
KFAS		
(76,441)	(92,392)
PROFIT FOR THE YEAR		
5,909,157
9,879,493

Attributable to:			
Equityholders of the parent company		
3,785,177
7,069,649
Non-controlling interests		
2,123,980
2,809,844
		
5,909,157
9,879,493
		
Basic and diluted earning per share - attributable to equity holders
of the parent company
12
4.72 fils
8.82 fils
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2016 Fiscal Activities Report

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit
of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a
matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the parent company and the consolidated financial statements, together
with the contents of the report of the parent company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in accordance
therewith. We further report that, we obtained all the information and explanations that we required for the purpose of our audit and that the
consolidated financial statements incorporate all information that is required by the Companies Law No. 1 of 2016 and its executive regulation,
and by the parent company›s Articles of Association, as amended, that an inventory was duly carried out and that, to the best of our knowledge
and belief, no violations of the Companies Law No. 1 of 2016 and its executive regulation, nor of the parent company’s Articles of Association, as
amended, have occurred during the year ended 31 December 2016 that might have had a material effect on the business of the parent company
or on its consolidated financial position.
We further report that, during the course of our audit, to the best of our knowledge and belief we have not become aware of any violations of the
provisions of Law No. 32 of 1968, as amended, concerning currency, the Central Bank of Kuwait and the organization of banking business, and its
related regulations, or of the provisions of Law No. 7 of 2010, concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the year
ended 31 December 2016 that might have had a material effect on the business of the parent company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI
LICENCE NO. 68 A
EY (AL-AIBAN, AL-OSAIMI & PARTNERS)

DR. SAUD HAMAD AL-HUMAIDI
LICENSE NO. 51 A
DR. SAUD HAMAD AL-HUMAIDI & PARTNERS
MEMBER OF BAKER TILLY INTERNATIONAL

30 March 2017
Kuwait
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We
also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,
but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the group’s internal control.
•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by
management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the group’s ability to continue as
a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related
disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the group to
cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the
consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the group to
express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group
audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
As part of our audit procedures, we obtained management’s impairment calculations and tested the reasonableness of key assumptions, including
profit forecasts and the selection of growth rates and discount rates. We challenged the management to substantiate its assumptions, including
the comparison of relevant assumptions to industry benchmarks and economic forecasts. We agreed the underlying cash flows to approved
budgets and assessed growth rates and discount rates by comparison with third party information and relevant risk factors, also considering
the historical accuracy of budgeting and forecasting and the understanding of the reasons for growth profiles used. We further evaluated the
management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of reasonably possible changes to key assumptions on the consolidated financial
statements of the group.
We also assessed the adequacy of the group’s disclosures regarding those assumptions, which are disclosed in Note 21 to the consolidated
financial statements.
Other information included in the Annual Report of the Group for the year ended 31 December 2016
Management is responsible for the other information. Other information consists of the information included in the Annual Report of the Group
for the year ended 31 December 2016, other than the consolidated financial statements and our auditors’ report thereon. We obtained the report
of the parent company’s Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the remaining sections of the Annual
Report after the date of our auditor’s report.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of
assurance conclusion thereon.
Other information included in the Annual Report of the Group for the year ended 31 December 2016 (continued)
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and,
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information that we
obtained prior to the date of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRSs as
adopted for use by the State of Kuwait, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of
consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the group’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends
to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the group’s financial reporting process.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
b) Impairment of investment in associates (continued)
As part of our audit procedures, we assessed whether the management has identified any indications of impairment in its investees, including
significant adverse changes in economy, market, legal environment, industry or the political environment affecting the investees business also
considering any changes in the investee’s financial condition. Based on the indications of impairment identified by the management, we
obtained management’s impairment calculations and tested the reasonableness of key assumptions, including profit forecasts and the selection
of growth rates. We challenged the management to substantiate its assumptions, including the comparison of relevant assumptions to industry
benchmarks and economic forecasts. We agreed the underlying cash flows to approved budgets and assessed growth rates by comparison with
third party information and relevant risk factors. We further evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of reasonably
possible changes to key assumptions on the consolidated financial statements of the group.
Additionally, we have also assessed the adequacy of the disclosures relating to group’s investment in associates in Note 17 to the consolidated
financial statements.
c) Fair value of investment properties
The investment properties represent a significant part of the total assets of the group with a carrying value of KD 129,232,036, at the reporting
date.
The fair value of group’s investment properties have been determined by external real estate appraisers. The determination of fair value of the
investment properties is highly dependent on estimates and assumptions, such as rental value, maintenance status, market knowledge and
historical transactions. The disclosures relating to the assumptions are relevant, given the estimation uncertainty involved in these valuations.
Given the size and complexity of the valuation of investment properties, and the importance of the disclosures relating to the assumptions used
in the valuation, we have considered this as a key audit matter.
We have challenged the assumptions and estimates made by management of the group and the appropriateness of the properties’ related data
supporting the external appraisers’ valuations. We performed additional procedures for areas of higher risk and estimation. This included, where
relevant, comparison of judgments made to current and emerging market practices and challenging the valuations on a sample basis. Further,
we have considered the objectivity, independence and expertise of the external real estate appraisers. We also assessed the appropriateness of
the disclosures relating to the investment properties of the group in Note 18 to the consolidated financial statements.
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d) Impairment of goodwill
The group has recognized impairment of goodwill amounting to KD 5,785,867 during the year ended 31 December 2016. The impairment test
of goodwill performed by the management is significant to our audit because the assessment of the recoverable amount of goodwill under the
value-in-use basis is complex and requires considerable judgment on the part of management. Estimates of future cash flows are based on
management’s views of variables such as the growth in the relevant industry sector, economic conditions such as the economic growth and
expected inflation rates and yield. Therefore, we identified the impairment testing of goodwill as a key audit matter.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit
addressed the matter is provided in that context.
In addition to the matters described in emphasis of matter paragraph above, we have determined the matters described below as the key audit
matters to be reported in our report.
We have identified the following key audit matters:
a) Impairment of trading properties
The trading properties represent a significant part of the total assets of the group with a carrying value of KD 20,729,492, at the reporting date.
The net realizable value of trading properties have been determined by external real estate appraisers. The determination of the net realizable
value of trading properties is highly dependent on estimates and assumptions, such as rental value, maintenance status, market knowledge and
historical transactions. The disclosures relating to the assumptions are relevant, given the estimation uncertainty involved in these valuations.
Given the size and complexity of the determination of net realizable value of trading properties, and the importance of the disclosures relating to
the assumptions used in the valuation, we have considered this as a key audit matter.
We have challenged the assumptions and estimates made by management of the group and the appropriateness of the properties’ related data
supporting the external appraisers’ valuations. We performed additional procedures for areas of higher risk and estimation. This included, where
relevant, comparison of judgments made to current and emerging market practices and challenging the valuations on a sample basis. Further,
we have considered the objectivity, independence and expertise of the external real estate appraisers. We also assessed the appropriateness of
the disclosures relating to the trading properties of the group in Note 15 to the consolidated financial statements.
b) Impairment of investment in associates
The group has investment in associates with a carrying value of KD 59,663,012 as at 31 December 2016. Investment in associates are accounted
for under the equity method of accounting for associates, whereby these investments are initially stated at cost, and are adjusted thereafter for
the post-acquisition change in the parent company’s share of the net assets of the associates less any impairment provisions.
Impairment of investment in associates is significant to our audit as the management uses judgments and estimates to assess these investments
for impairment. Accordingly, we have considered this as a key audit matter.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P.
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
Opinion

We have audited the consolidated financial statements of A’ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (the ‘parent company’) and its subsidiaries (collectively ‘the group’), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, and the consolidated
statement of income, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of cash flows and consolidated statement of
changes in equity for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including the summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of
the group as at 31 December 2016, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), as adopted for use by the State of Kuwait.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further
described in the ‘Auditor’s responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements’ section of our report. We are independent of
the group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code),
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:
•
Note 3 and Note 26(a) of the consolidated financial statements, which state that the group is exposed to Islamic financing payables and is
currently negotiating with the lenders to reschedule the entire Islamic financing payables of the parent company.
•

Note 17 to the consolidated financial statements, which states that Hajar Tower Real Estate Company K.S.C. (Closed) (‘Hajar Tower’), an associate of the Group, has received a tax demand notice amounting to SAR 279 million (equivalent to KD 23 million) from the Department of
Zakat and Income Tax (‘DZIT), Kingdom of Saudi Arabia (“tax claim”). In response to the tax claim, the management of Hajar Tower is planning
to file an objection letter with DZIT to contest the tax claim. Based on the advice from the tax consultant of Hajar Tower, the management
believes that the liability in respect to taxation amounting to SAR 19 million (equivalent to KD 1.55 million) is adequate at the reporting date.
Notwithstanding the above facts, there is a material uncertainty as to the outcome of the tax claim.
Our opinion is not qualified in respect to these matters.
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Letter of Opinion
To: Members of the Board of Directors
A’ayan Leasing & Investment Company K.S.C.P
Safat 13015
Kuwait, 30 March 2017

Dear Sirs,
Report on Internal Control Systems
As per our engagement letter dated 1st December 2016, we have examined the internal control systems of A’ayan Leasing & Investment Company
K.S.C.P for the year ended 31/12/2016 in accordance with the requirements mandated by Capital Markets Authority’s Executive Bylaws (Module Fifteenth: “Corporate Governance” Article 6-9). Our examination covered all departments/ functions of the Company as follows:
• Compliance and Anti – Money Laundering Department
•
Investment Department
• Customer Complaints & Legal Affairs Unit
•
Asset Management Department
• Risk Management
•
Investment Placement Department
			
•
Real Estate Department
• Internal Audit Department
•
Financial Management & Planning Department
• Sharia Supervisory Department
•
Administrative Affairs & Human Resources Department
• Treasury & Corporate Finance Department
•
Informational Technology Department
As Board of Directors of the Company, you are responsible for setting adequate internal controls while taking into consideration the expected benefits
and associated costs of such systems and complying with the requirements of CMA instructions mentioned above. The objective of this report is to
provide reasonable, but not absolute, assurance on the extent to which the applicable procedures and systems, within the normal course of the company’s business, are satisfactory, adequate to safeguard the assets against loss resulting from unauthorized use, that key risks are property monitored
and assessed, that transactions are executed in accordance with established delegation of authorities procedures and are recorded properly to enable
you carry on your business appropriately.

Fiscal Activities Report 2016

Due to the inherent limitations in any internal control system, errors or irregularities may occur and not be detected. Furthermore, assessment of the
systems for future periods is subject to the risk that management information and control procedures may become inadequate or improper because
of changes in conditions or that the degree of compliance with those procedures may deteriorate.
With the exception of the matters set out in the accompanying report, and having regard to the nature and volumes of the Company›s operations,
during the year ended 31 December 2016, and the materiality and risk rating of our findings, in our opinion:
1. The internal control systems of the Company have been established and maintained in accordance with the requirements of Capital Markets Authority and Corporate Governance Instructions.
2. The findings raised in the examination and assessment of the internal controls do not have a material impact on the fair presentation of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2016,
3. The actions taken by the Company to address the findings referred in the report are satisfactory.
Yours faithfully
____________________
Qais M. Al Nisf
License No. 38 “A”
BDO Al Nisf & Partners
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Letter of Opinion
To: Members of the Board of Directors
A’ayan Leasing & Investment Company K.S.C.P
Safat 13015
Kuwait, 30 March 2017
Dear Sirs,

Report on Internal Control Systems
As per our engagement letter dated 1st December 2016, we have examined the internal control systems of A’ayan Leasing & Investment Company
K.S.C.P for the year ended 31/12/2016 in accordance with the requirements mandated by Capital Markets Authority’s Executive Bylaws (Module
Fifteenth: “Corporate Governance” Article 6-9). Our examination covered all departments/ functions of the Company as follows:
•
•
•
•
•
•
•

Compliance and Anti – Money Laundering Department
Customer Complaints & Legal Affairs Unit
Risk Management
Real Estate Department
Internal Audit Department
Sharia Supervisory Department
Treasury & Corporate Finance Department

•
•
•
•
•
•

Investment Department
Asset Management Department
Investment Placement Department
Financial Management & Planning Department
Administrative Affairs & Human Resources Department
Informational Technology Department

As Board of Directors of the Company, you are responsible for setting adequate internal controls while taking into consideration the expected
benefits and associated costs of such systems and complying with the requirements of CMA instructions mentioned above. The objective of this
report is to provide reasonable, but not absolute, assurance on the extent to which the applicable procedures and systems, within the normal
course of the company’s business, are satisfactory, adequate to safeguard the assets against loss resulting from unauthorized use, that key risks
are property monitored and assessed, that transactions are executed in accordance with established delegation of authorities procedures and are
recorded properly to enable you carry on your business appropriately.
Due to the inherent limitations in any internal control system, errors or irregularities may occur and not be detected. Furthermore, assessment of
the systems for future periods is subject to the risk that management information and control procedures may become inadequate or improper
because of changes in conditions or that the degree of compliance with those procedures may deteriorate.
With the exception of the matters set out in the accompanying report, and having regard to the nature and volumes of the Company's operations,
during the year ended 31 December 2016, and the materiality and risk rating of our findings, in our opinion:
1.
2.
3.

The internal control systems of the Company have been established and maintained in accordance with the requirements of Capital Markets
Authority and Corporate Governance Instructions.
The findings raised in the examination and assessment of the internal controls do not have a material impact on the fair presentation of the
financial statements of the Company for the year ended 31 December 2016,
The actions taken by the Company to address the findings referred in the report are satisfactory.

Yours faithfully

__________________________
Qais M. Al Nisf
License No. 38 “A”
BDO Al Nisf & Partners
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3.6. Accurately and Timely Disclosure & Transparency
• Disclosure and Transparency Processes
The board of directors has approved policies and procedures for disclosure and transparency in accordance with the rules of corporate governance
and has created a special register for the disclosures of the board and executive management. All disclosures and activities of the company are
published on the Company's homepage on the internet. Furthermore, a section for corporate governance has been created on the Company's
homepage on the internet.
•

Investors Relations Unit:
In accordance with the requirements of corporate governance, the Company has established an Investors Affairs Unit that undertakes its tasks in
accordance with the corporate governance rules.

3.7. Respecting shareholders rights
• Ensuring shareholders rights:
The Board of Directors has established Shareholders Affairs Unit to ensure that shareholders exercise their rights in accordance with the rules of
corporate governance. A register is kept by the Clearing Agency, listing shareholders' names, nationalities and number of shares in addition to
another register for bonds and Sukuk holders. The Board of Directors has approved a Shareholders Rights Protection policy.
•

Shareholders General Assembly Meetings:
The Company ensures that shareholders are encouraged to participate in the General Assembly meetings. This shall include their participation and
voting in accordance with corporate governance rules.

3.8. Protecting Stakeholders’ rights
The Board of Directors approved policies and procedures manual for protecting stakeholders’ rights in accordance with the rules of corporate
governance. In addition, it approved conflicts of interest policy which contributes to ensuring protection of the stakeholders’ rights and getting
maximum benefit of stakeholders’ contributions.
3.9. Performance improvement
• Training:
The Company has approved a training plan for the members of the Board of Directors and the Executive Management as well as the employees.
The plan covers aspects and areas in line with the business requirements and corporate governance rules.
•

Performance appraisal :
The Board of Directors has approved key performance indicators for the Board Directors, Board Committees and Executive Management in
accordance with the Corporate Governance Rules.

3.10. Corporate Social Responsibility
In respect of the corporate social responsibility, the Board of Directors approved Social Responsibility Policies & Procedures Manual that highlights
and contributes to balanced policy between the Company objectives and the general objectives of the society. It also highlights the Company’s
role in serving community in line with the rules of corporate governance instructions.
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•

Board of Directors Remunerations:
Members of the Board of Directors of the Company did not receive any remuneration for 2016.

•

Executive Management Remunerations:
Salaries and benefits paid to the executive management team for 2016 are illustrated in the below table:
Executive Management Remuneration Package for 2016 (on a year basis)
Area

Basic Salaries

Fixed allowances and benefits

Annual Bonus

Executive Management

316,440

46,848

135,292

3.3. Ensuring the integrity of financial Reports
The executive management is committed to providing the Company's Board of Directors with representations on the accuracy and integrity of
the financial reports and their preparation in accordance with recognized international accounting standards. Therefore, the board of directors
undertakes accuracy and integrity of the financial statements and reports associated with the company's activities in the report presented to
General Meeting of the company.
•

Internal Audit
An independent internal audit unit has been established and technically reporting to the Audit Committee. The manager of the internal audit unit
is appointed by the Board of Directors based on nomination of the Audit Committee. The Audit Unit undertakes its functions according to the rules
of the corporate governance instructions. An external audit firm has been assigned to review the internal control systems at the Company and
prepare an annual report that is presented to CMA. The Company shall engage an audit firm to review and assess the performance of the audit unit
on a regular basis every three years and with the related report to be presented to the Audit Committee and the Board of Directors.

•

External Auditor :
A’ayan complies with the requirement of appointing a CMA registered auditor independent of the Company and its Board of Directors. Therefore,
the Company has engaged ( Ernst & Young, & Baker Tilly Kuwait ) as an external auditors to provide review and audit services of the financial
statements.

3.4. Setting sound systems for risk management and internal controls

Risk Management Committee:

Risk Management Committee has been formed in accordance with Corporate Governance Rules. A Risk Management Unit independent of the
Board of Directors has been approved and equipped with qualified human calibers. The Risk Unit undertakes the following functions:
•
Measuring and monitoring all risk types the Company may be exposed to.
•
Reviewing transactions that will be undertaken by the Company and related parties and making recommendations thereon.

3.5. Promoting code of conduct and business ethics
• Professional conduct and ethics Charter:
The Board of Directors has approved a Charter for professional and ethical code of conduct in accordance with ethical and professional standards
and in compliance with Islamic Sharia.
•

Avoiding Conflicts of Interest:
The Company’s Board of Directors approved the conflicts of interest policy and related parties transactions policy which ensure that the General
Meeting is well- informed of the transactions and contracts to which a member of the Board of Directors is related according to the rules of
corporate governance.
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•

Organization of the Board of Directors Meetings and Agenda
A'ayan Board of Directors organizes work, allocates sufficient time to perform its tasks and responsibilities and organizes regular meetings to
discuss all issues related to the Company's activities, strategies and plans.

Board Secretary:

A Secretary to the Board of Directors has been appointed to carry out the functions and responsibilities of the secretary in accordance with the
governance rules as approved by the Board of Directors.
•

3.2. Proper identification of the roles and responsibilities
The Company has in place approved details of the duties and responsibilities of the board of directors in its Articles of Association, in addition to
the Board's approval on “the Board of Directors internal charter» where roles and functions of the Board and the responsibilities and duties of its
members have been clearly identified. The Company's applies a discipline that ensures the Board of Directors and independent and executive
members obtain significant information that enable them assume their duties.
The functions and responsibilities assigned to the members of the Board of Directors and the Executive Management have been set in details in the
charters and policies approved by the Board in accordance with corporate governance requirements that ensure no single party in the Company
shall have absolute powers.

Board Committees:
•

The Board Audit Committee : “BAC”
The Board Audit Committee was composed with Mr. Abdul Aziz Al Marzouq as Chairman of the BAC, Mr. Riyad Al Bader and Mr. Talal Behbehani
as an «Independent Member». The role of the Board Audit Committee is to determine and supervise the adequacy of internal controls and audit
functions at the Company, as well as to ensure compliance with the laws, regulations, policies and rules of professional conduct. The Committee is
functioning in accordance with its internal charter approved by the Board of Directors.

•

Board Risk Management Committee : “BRMC”
The Board Risk Management Committee “BRMC” is chaired by Mr. Talal Behbehani and with a membership of Mr. Riyad Al Bader and Mr. Nasser
Bursali. The Committee works on addressing risks that the Company may encounter particularly market risks and operational risks. The BRMC
refers risk reporting to the Board of Directors and ensures that there are in place adequate systems for effective risk management and ensures the
independence of these functions. The BRMC undertake its tasks in accordance with its charter as approved by the Board of Directors.

•

Board Nominations and Remunerations Committee : “BNRC”
The Committee is chaired by Mr. Abdul Aziz Al-Marzouq and with Mr. Mansour Hamed Al-Mubarak as a member and Mr. Talal Behbehani as
«Independent Member». The BNRC prepares recommendations to the Board of Directors in respect of nominations to board membership and
reviews Board structure annually particularly the overall performance of the Board members and the performance of each member on an
annual basis. The BNRC works also on updating the remuneration policy for all staff of the company in a way consistent with applicable laws and
regulations. In addition, the BNRC is responsible for filling vacancies in senior management positions, and ensures the appointment of qualified
staff in conjunction with the identified performance standards and career succession plans. The BNRC functions according to its internal charters
as approved by the Board of Directors.

The Objectives of the Remunerations Policy:
A’ayan Board of Directors has approved remuneration policy in line with its strategy for attracting and retaining highly skilled and qualified professionals
capable of delivering the tasks assigned to them. The Company has linked Remunerations Policy with its performance and associated risks.
19

Corporate Governance Report – 2016

1. Introduction:
Corporate Governance is defined as “a set of rules, principles, processes and systems that govern the relationship of the Company’s executive
management, board of directors, shareholders and other stakeholders with the aim of documenting professional and ethical code of conduct,
control and accountability and ensuring sound organization management.
Corporate governance is an integral part of A'ayan’s culture and its business practices. It regulates the relationship between A'ayan and its
shareholders, the Board of Directors, the Executive Management, the employees and related parties such as customers and regulatory authorities
in accordance with the following principles and controls:
•
Accountability
•
Transparency
•
Equality/ fairness
•
Sustainability
•
Confidentiality
The above five principles support A’ayan’s employees to act ethically when undertaking their daily business activities, with strict adherence to
ethical laws, professional codes of conduct and Islamic Sharia.
2. Corporate Governance Framework
The framework of A'ayan's management structure is derived from the provisions of Corporate Governance Rules as outlined in the Executive
Regulations of the Capital Market Authority Law No. 7 of 2010 issued by the Kuwait Capital Markets Authority “CMA”.
Accordingly, the Company's policies and procedures have been developed to align management practice to corporate governance modified and
revised rules. We have committed to send the Corporate Governance Report to the Capital Market Authority within the deadline stipulated in the
Executive Regulations
3. A’ayan’s Compliance with corporate governance rules is clearly demonstrated by the following:
3.1. Building a balanced structure of the Board of Directors
The Board of Directors is the key organizational body that works on supporting the management structure, maintaining the Company’s strategic
direction and regular attendance of relevant important meetings, helping in maintenance of A’ayan’s mission and vision, introducing ideas that
will enhance performance of the Company’s operations including subsidiaries and working in accordance with the rules of ethics and professional
conduct .
A seven- member Board of Directors having skills, practical experience and academic qualifications in accordance with the rules of competency
and integrity issued by CMA has been elected in the Ordinary General Assembly by secret ballot for a period of three years, with a majority of nonexecutive members and independent members assigned with advisory tasks on the Company›s various activities.
Current members of the Board of Directors:
Name of Board member			
Mr. Fahad Ali M.Thunayan Al-Ghanim		
Mr. Abdulaziz Nasser Al-Marzoq			
Mr. Khalid Bader Al-Romi			
Mr. Reyad Nasser Al-Bader			
Mr. Nasser Ibrahim Borousli			
Mr. Talal Reda Behbehani			
Mr. Mansour Hamad Al-Mubarak			
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Position
Chairman
Deputy Chairman
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member & CEO
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Letter of Opinion
To: Members of the Board of Directors
A’ayan Leasing & Investment Company K.S.C.P
Safat 13015
Kuwait, 30 March 2017

Dear Sirs,
Report on Internal Control Systems
As per our engagement letter dated 1st December 2016, we have examined the internal control systems of A’ayan Leasing & Investment Company
K.S.C.P for the year ended 31/12/2016 in accordance with the requirements mandated by Capital Markets Authority’s Executive Bylaws (Module Fifteenth: “Corporate Governance” Article 6-9). Our examination covered all departments/ functions of the Company as follows:
• Compliance and Anti – Money Laundering Department
•
Investment Department
• Customer Complaints & Legal Affairs Unit
•
Asset Management Department
• Risk Management
•
Investment Placement Department
			
•
Real Estate Department
• Internal Audit Department
•
Financial Management & Planning Department
• Sharia Supervisory Department
•
Administrative Affairs & Human Resources Department
• Treasury & Corporate Finance Department
•
Informational Technology Department
As Board of Directors of the Company, you are responsible for setting adequate internal controls while taking into consideration the expected benefits
and associated costs of such systems and complying with the requirements of CMA instructions mentioned above. The objective of this report is to
provide reasonable, but not absolute, assurance on the extent to which the applicable procedures and systems, within the normal course of the company’s business, are satisfactory, adequate to safeguard the assets against loss resulting from unauthorized use, that key risks are property monitored
and assessed, that transactions are executed in accordance with established delegation of authorities procedures and are recorded properly to enable
you carry on your business appropriately.
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Due to the inherent limitations in any internal control system, errors or irregularities may occur and not be detected. Furthermore, assessment of the
systems for future periods is subject to the risk that management information and control procedures may become inadequate or improper because
of changes in conditions or that the degree of compliance with those procedures may deteriorate.
With the exception of the matters set out in the accompanying report, and having regard to the nature and volumes of the Company›s operations,
during the year ended 31 December 2016, and the materiality and risk rating of our findings, in our opinion:
1. The internal control systems of the Company have been established and maintained in accordance with the requirements of Capital Markets Authority and Corporate Governance Instructions.
2. The findings raised in the examination and assessment of the internal controls do not have a material impact on the fair presentation of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2016,
3. The actions taken by the Company to address the findings referred in the report are satisfactory.
Yours faithfully
____________________
Qais M. Al Nisf
License No. 38 “A”
BDO Al Nisf & Partners

Fatwa and Sharia Supervisory Board

Date 6 Rajab 1438 AH
3 April 2017

In the name of Allah, the All Compassionate, the Most Merciful

Praise be to Allah, Lord of all worlds; and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, His family and His companions
Peace and blessing be upon you.
To: Shareholders of Aayan Leasing and Investment Company (The Company )
As per the General Meeting’s decision appointing us and assigning us the duty to be the Sharia Supervisory Board of the Company, we
present the following report:
We have monitored and reviewed the principles and the contracts applied in relation to the transactions and dealings of the Company during
the financial period ended 31 December 2016 with a view to express our opinion on whether the Company has complied with Sharia Rules and
Principles as per the fatwas, decisions and guidelines issued by us.
The Company's management is responsible for the Company's compliance with Islamic Sharia Rules and Principles in all its operations. It is also
responsible for ensuring and maintaining that compliance. Our responsibility is only to form an independent opinion on the Company's compliance
with the rules and principles of Islamic Sharia, based on our monitoring and review process, and to present to you our report on the extent of
compliance.
We conducted our monitoring and review process, which included examining the contracts and procedures applied by the Company, on a test basis
of each type of transactions.
We planned and performed our monitoring and review process so as to obtain all the information and explanations that we deem necessary to
provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the Company has not violated Islamic Sharia Rules and Principles.
In our opinion the contracts, transactions and dealings entered into by the Company and seen by us during the year ended 31/12/2016 under our
review are in compliance with Islamic Sharia Rules and Principles.
May Allah the Almighty guide us to success and to the right path.
Peace and blessing of Allah be upon you

Approval of the Sharia Supervisory Board eminence members
Sheikh Prof. Sayed Mohamed A. Al- Tabtabae,
Chairman of Sharia Supervisory Board

Sheikh Prof. Ahmad H. Al Kurdi,
Member of Sharia Supervisory Board

Sheikh Prof. Naif Al Hajaj Al Ajmi,
Member of Sharia Supervisory Board

Signature

Signature

Signature

16

A n nu a l Re p o r t 2 0 1 6

CEO Speech

Dubai Investment Park Portfolio
This portfolio aims to invest in Dubai's real estate sector at Dubai Investment Park; a modern integrated region divided into industrial, commercial
and residential areas. The project is close to residential areas. The portfolio saw remarkable improvement in revenues by managing the building,
leasing the units and monitoring the maintenance works. Revenues growth reached 60 % over last year and accordingly contributing in raising
the market value.
Progress on the Restructuring Plan
Domestic and global markets in 2016 were less than expectations in terms of liquidity and selling prices due to the continued economic and
political conditions in the region and their adverse impact on the markets. These conditions resulted in the Company’s inability to implement the
Plan agreed upon with creditors due to poor liquidity and sharp decline in prices.
A’ayan Leasing and Investment Company has submitted a petition to the Attorney of the Court of Appeal, the Head of the Circle for Applications
of Investment Companies Restructuring, asking permission to undertake rescheduling of the remaining portion of its debts in implementation
of the restructuring plan under the provisions of the Decree bylaw No. 2/2009 concerning Enhancing Financial Stability in the State and the
Executive Regulations thereof.
On 11th February, 2016, the Attorney of the Court of Appeal, the Head of the Corporate Restructuring Department initialized the petition and
ordered the Registration Department to enroll the application in the register prepared for this purpose and to notify the Central Bank of Kuwait
and the creditors of A'ayan Company application and stay execution of all litigation procedures and civil and commercial execution associated
with the Company's obligations until issuing a decision on the application by the competent department.
The Central Bank of Kuwait has appointed an external evaluator, KPMG, to examine the Plan in favor of the creditors and confirm the Plan
feasibility, applicability and appropriateness. The external evaluator confirmed the accuracy and practicality of the rescheduling plan to the
remaining portion of the debt.
This process took time to complete and submit the report to the Central Bank for discussion, which was then referred in 26/ 9/2016 to the Head
of Corporate Restructuring Department in respect of the application for rescheduling. The Company’s application shall be considered in the
second quarter 2017.
Creditors' approval on the Rescheduling Plan of the remaining payments reached 67% and other creditors representing 33% are being followed
up to secure their approvals.
This Plan is to reschedule the outstanding debt payments amounting KD 160 million to be paid in full until 2021 from the proceeds of the
Company's operating activities (leasing, real estate and investment activities) and liquidating certain assets to make the remaining payments in
full .
Progress on Corporate Governance Standards and Rules
The Company was able to meet all standards and rules for implementing corporate governance and prepared a detailed report in accordance
with the requirements of the Capital Markets Authority. The report on corporate governance was included in the Company's Annual Report for
2016.
Future Outlook
A'ayan Leasing and Investment Company will continue the efforts to enhance confidence of its investors, customers, shareholders and related
parties by boosting its footprint in Kuwait investment market and enhancing future prospects for profitability despite the tough economic and
geopolitical conditions impacting business activities.
Conclusion
In conclusion, I would like to express my sincere thanks to: the Company's shareholders for their confidence and continued support, A’ayan
customers for their trust in our services and products, and to the regulatory authorities seeking to set frameworks for mitigating risks. I would
also like to extend my thanks to all Company's staff for their outstanding performance and dedication to work.
I would extend my sincere thanks to the chairman and members of the Board of Directors for their continuous support for Company’s
Executive Management.

Mansour Hamad Al-Mubarak
Member of the Board of Directors and Chief
Executive Officer
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Yal Complex & Tower Project:
Finishing and decorations works have been executed for both the Complex and Tower. The Company started Soft Opening of the project with
rental rate of 67% under current contracts signed with investors. East Gate Real Estate Company’s share in the project is 33.94%.
Direct Investment:
The Company’s Direct Investment Sector continued to focus on enhancing the performance of A’ayan Leasing and Investment Company’s
subsidiaries and associates and working to improve the cash flows and profitability. The sector’s top priority has been to sustain the positive asset
performance and improve the performance of assets that experienced difficulties in previous year. Within this context, 2016 was a pivotal year for
one of the Company’s most influential investments through Aayan Real Estate Company. The Company was able to complete its main investment
in Yal Complex by funding the project mainly from the Company’s own resources without resorting to any significant bank financing. The office
tower of the project was inaugurated in 2016. The commercial part is expected to start in early 2017. In addition to the ability to develop its
projects, the Company has maintained consistent cash distributions and paid cash dividends of 5 fils per share. Mubarad Transportation Company,
a subsidiary of A’ayan Leasing & Investment Company, has continued to maintain stable performance of its assets and continue to convert nonprofit generating assets into profit- generating assets with cash flows to support its annual plans.
The Company continued to distribute cash dividends for the third year in row of up to 5 fils per share. As for Insha’a Holding Company, where
A'ayan Leasing and Investment Company owns directly and indirectly about 98%, has proven its asset quality and robustness by maintaining
earnings level yielding 25 fils per share despite the challenges faced by the industrial sector in Kuwait during past year.
As for associates, Abyaar Real Estate Development Company continues to complete its major projects to contribute to the Company›s cash flows.
Abyaar also continued to manage its financial obligations and make necessary settlements to contribute in the Company's financial position.
Owj Holding (Formerly Masha’er Holding Company) has launched its new brand and identity to reflect its future vision as a holding company with
diversified assets across industry and geographic segments across various markets.
A'ayan Leasing and Investment Company hopes next year to be a positive one as subsidiaries and associates completed their major projects at
the end of last year, started to reap yields from these projects and continued cash dividends distribution from operating profits to shareholders
at various companies. This will of course inure to the benefit of A'ayan and serve its cash flow being a strategic shareholder in these companies.
Asset Management Department:
The Asset Management Sector provides several services and products to investors and customers such as investment portfolios and real estate
funds. The Sector has various products across some Arab countries, including Kuwait, the Arab Republic of Egypt, the United Arab Emirates and
others. During past period, Assets Sector sought to develop portfolio projects and improve their performance. Some investment products run by
the Asset Management Sector are as follows:
Awaed Real Estate Fund:
Awaed is one of the largest real estate funds in Kuwait. It has maintained its position as one of the best performing real estate funds in 2016. The
Fund's key features are:
•
The Fund has not ceased distributing monthly cash dividends to customers for 11 years since 2005.
•
The Fund realized net profit growth of 16% compared to last year.
•
The Fund continued to realize profitability and profit distribution despite the difficult economic conditions and the stagnation of the real
estate sector during last two years.
•
The Fund's positive performance has contributed to investors' growing confidence reflected by the Fund’s continued capital growth through
new subscriptions at 10%.
Marvel City Project - Egypt:
Marvel City Project lies in Fifth Settlement District – Egypt (Al Tajamoa Al Khamis). It is marked by its superb location opposite the American
University in Cairo, surrounded by service facilities including commercial and services buildings. Construction works have been completed for
the residential part of the project which consists of 152 residential units. Some units have been handed over to customers and are now occupied.
The Company is in progress handing over units to other customers.
The Commercial Complex <<The Spot Mall>> was officially launched. Integrated and diverse environment in the commercial complex has been
created by leasing and selling a number of units covering all needs.
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Green Waves Project – Egypt
Green Waves Project lies in Sheikh Zayed Area opposite Al Ahli Sporting Club New Building in Egypt. The project is divided into three stages and
encompasses 584 residential units in addition to commercial shops. The Company focused in developing the project and marketing unsold units
during last year. The project overall completion is 77%.
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Financial indicators:
The Company achieved net profit of KD 3.8 million at 4.72 fils earning per each share. The total assets amounted KD 340 million by the end of 2016
while shareholders' equity reached KD 79.1 million at the end of 2016 with an increase of 1.5 % compared to KD 77.9 in 2015.
The Company has continued to focus on its various activities realizing good results. Below is a summary of our achievements during the year:
Leasing Sector
The Leasing Sector continued its high operational performance in 2016 achieving good profitability and success. A’ayan Leasing Holding
Company made remarkable progress in its business with total assets of KD 74,107,738 and shareholders’ equities increase by 10% from 2015
reaching KD 29,596,680 for 2016 compared to KD 26,958,265 in 2015. The rental value of leasing contracts increased at 19% while sales of used
cars increased by 7% last year.
In the course of its diligent endeavors for customer satisfaction, A’ayan Leasing Holding Company has been keen on developing customer service
in line with international standards. Last year, the Company focused on following standards applied at international companies in terms of
developing customer service and follow-up system in order to provide enjoyable and classy experience to operational leasing customers. The
Company applies this approach while providing special packages to elite customers at the same time favoring them with luxurious, excellent and
exceptional range of services throughout the leasing period.
The Leasing Sector (represented by A’ayan Leasing Holding Company)- boosted its intensive efforts in the operational leasing and signed a
number of mega deals during the year with some major car dealers, allowing the Company to diversify vehicles brands offered to corporate,
government and individuals customers and provide robust competitive services in this sector.
A'ayan Leasing Holding Company is a fully owned and operational arm of A'ayan Leasing & Investment Co. in the automotive sector and related
services managing the Company's auto services in Kuwait and abroad. A'ayan Leasing Holding Company owns many subsidiaries of which the
most important are: A'ayan Kuwait Auto Company specialized in leasing and selling used cars, Budget Car Rentals; an international lease agency
focusing on short and medium term leasing, A'ayen Garage; the main center specialized in repairing and maintaining A'ayan's car fleet. It is
equipped with state-of-the-art equipment and tools and operates in Kuwait through two branches in Shuwaikh Industrial area and Ahmadi area
and Rekab Rent-A-Car that is also specialized in short and medium term leasing.
Real Estate
The Real Estate Sector continued its efforts to carry on development of the Company’s real estates and dispose off non-income generating
properties in line with the Company’s innovative strategy. Below is a brief on the Real Estate Sector’s achievements during 2016:
The Real Estate Sector made double efforts in 2016 to improve the performance of income-generating properties despite the country's economic
and real estate decline. This is evidenced by a 7.7% rise in property revenues.
Jahra Commercial Project (Jahra Mall):
The execution and finishing works of the commercial project (Jahra Mall) located in Jahra Industrial Area overlooking the Sixth Ring Road have
been completed. The Company started renting the Mall units. Occupancy reached 64.4% representing an area of 10,640.22 M2 out of the total
leasable area of 16,521.47 M2. Some of the key investors include Lulu Hypermarket, Plast Of Ski, Mallinzani Restaurant and Burger Boutique
Restaurant.
A’ayan Leasing & Investment Company owns 78% of the project. The Real Estate Sector is working on launching Soft Opening of Jahra Mall in
May 2017.
Ardiya Vocational District:
The Company owns a number of (12) plots in the Ardiyah Vocational District at prominent locations. The Real Estate Sector worked on leasing the
vacant units and increasing the monthly revenue as well as raising the lease value to occupants with expired contracts.
Abu Fateera Vocational District:
The Sector has increased the rental rate of Abu Fateera Vocational plots in 2016 to 73.37% from 56% in 2015, thus increasing the monthly revenue
while retaining former investors despite the economic and real estate recession experienced across the Country in 2016.
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Globally, markets ended the year on general rise compared to last year. The MSCI Index for Global Stock Markets rose to the highest level in
18- month in December 2016. Morale remained high, particularly in the USA, with U$ Dollar and Dow Jones Industrial Average reaching the
highest level on 14 years on grounds of expected economic growth acceleration after the new government taking office.
2016 was also a year of shocks, with unexpected results initially regarding the exit of the United Kingdom from the European Union followed
by the results of the American elections. In addition, observers of financial and economic affairs believe that reaching an agreement between
oil producing countries is also a shock, especially Russia and other Non-OPEC members’ commitment to cut their production levels as well. GCC
countries are expected to recover faster in 2017, bolstered by faster economic growth and corporate profitability, which remain largely resilient.
Third: Kuwait - Domestic Conditions
During 2016, Kuwait saw a number of important events in various fields. Of course, the economy was the most prominent as a result of the
continuing decline in oil prices.
Undoubtedly, Kuwait, which basically relies on oil revenues as almost the only and single source for its budget and income, has been adversely
affected by the collapse of oil prices from the level of U$ 110 a barrel more than two years back to about U$ 30 in early 2016 and then recovered
to rise in late 2016 on grounds of the Oil - Output Cut Agreement.
Kuwait recorded a budget deficit for the fiscal year 2015-2016 for the first time in 16 years due to the fall in oil prices, pushing Kuwait to issue
sovereign debt to finance the deficit.
During its meeting with the Financial and Economic Affairs Committee in early 2016, Kuwait government presented a paper on the measures
supporting the path of financial and economic reform in the medium term, composed of 6 main pillars including: financial reform, redefining
the role of the State in the national economy, increasing private sector contribution to economic activity and citizens participation in projects
ownership.
As for the economic growth of the country, Kuwait economy is estimated to have grown by about 2.5% in 2016 and 2.6% in 2017 according to
the forecasts of the International Monetary Fund. The growth of non-oil activities is expected to remain between 3.5% and 4% in 2017 and 2018
should domestic economy be supported by capital expenditure and improved oil prices.
Kuwait's budget deficit is expected to continue in the years ahead. However, this deficit is expected to decline during the next fiscal year
2017-2018 to 9% of GDP compared to the current deficit level of 18% of GDP for the fiscal year 2016 - 2017. This expected decline in the budget
deficit is mainly due to improved oil prices following OPEC’s agreement to cut oil production as well as financial reforms that involve cutting
government subsidies.
There are a large number of projects currently in the pipeline despite the significant decline in tenders for infrastructure projects during the
second half of 2016, where contracts of US $ 5 billion were launched during the third quarter of 2016 compared to contracts worth US $ 19 billion
for the same period in 2015. Such projects will provide appropriate opportunities for the local banking sector by providing finance to the projects
and meeting the funding needs of major contractors and subcontractors which in turn helps to push up the inputs for economic growth.
Kuwait Stock Exchange saw fluctuating performance in 2016 with price index rising by 2.4% while weighted index ended up trading at insignificant
change due to weak performance of leading stocks with high market value. This was clearly illustrated by the decline of Kuwait15 Index by 1.7 %
due to weak trends, especially during the first half of the year. Later on the index partially offset losses by a 9 % rise during the fourth quarter. 11
out of 15 listed securities in the index of high-market value fell down. In line with the rest of the GCC markets, all KSE indices witnessed positive
performance during the last quarter of the year.
Trading activities for the year saw a decline like the rest of the GCC markets. The total value of traded shares fell by 26.5 % to KD 2.9 billion and the
volume by 27 % to 30.3 billion shares as well.
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On the other hand, the state of uncertainty in both the United Kingdom and the Eurozone continues following the referendum in the first quarter
of 2016, in favor of Britain’s exit (Brexit) from the EU which impaired investor’s confidence and sentiment. EU inflation remains unchanged without
any improvement despite the ECB’s Monetary Stimulus Program.
As for emerging markets, the situation has relatively improved on the grounds of expectations of lower interest rates in advanced economies
and easing of concerns about China’s short-term prospects following support of growth policies and some rise in commodity prices. However,
prospects are sharply uneven across countries and regions. Current prospects are shaped by the convergence of a complex set of factors, including
ongoing adjustments, long-term trends and new shocks.
Second: The Regional Economic Situation
Growth prospects have been significantly reduced in most oil-exporting countries since last October amid continuing turmoil in the global oil
market. Growth in oil-exporting countries is still expected to rise from 2 % in 2015 to 3 % in 2016, but this increase is mainly due to increase in oil
production in Iraq and lifting the sanctions on Iran.
In the GCC, economic activity is expected to slow further. Despite the ambitious fiscal measures being implemented this year to adjust Sate
budgets across the GCC, budget balances will deteriorate due to dwindled oil prices. Hence, intensive efforts are needed to reduce medium
-term deficit in order to restore fiscal sustainability. An equally important priority is ensuring the ability of the private sector to create adequate
employment opportunities for young people and the consequent deep structural reforms to improve medium-term prospects and facilitate
economic diversification. Policymakers in most countries are increasingly determined to take a proactive approach towards addressing these
challenges posed by the stagnation of oil prices.
The agreement between OPEC Member States and Non-OPEC Members is the most influential key event in the GCC in the last quarter of 2016; It
was agreed to reduce oil production by 1.8 million barrels per day in order to improve oil prices. This has been the first global agreement between
oil producers within and outside the OPEC since 2001. The price of Brent crude reached US Dollar 55 following the agreement declaration.
The impact of the oil production cut- off is expected to be realized in the second half of 2017 as pressure on the current large levels of oil stocks
will be alleviated and the public budgets of the countries of the region will be strengthened.
Oil production cut - off is also expected to contribute in enhancing markets liquidity through higher proportion of public sector deposits which
has seen decline in recent months due to the drop in oil prices.
The Gulf Countries, including the United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and Qatar raised the base interest rate by 25 basis points
on the grounds of the US Federal Reserve raising the base interest rate. This is likely to constrain liquidity and decrease demand for credit by
consumers and companies in the region, which may affect the profitability and asset quality of banks in the region despite the high returns from
higher interest rates.
Published reports and statistics indicate that GCC stock markets ended 2016 at a rise driven by fourth quarter hike as a wave of positive sentiment
and optimism in the GCC led to a rise in most securities markets in the fourth quarter of 2016. This comes a year after markets recording sharp
declines in 2015. The Dubai Financial Market “DFM” was the only one that managed to remain high most of the year, while the performance
of Saudi and Kuwait markets has been negative since the beginning until almost the end of the third quarter. The year ended with the Dubai
Financial Market recording the highest rise in GCC securities at a growth rate of 12.1%, followed by the Muscat Securities MSM 30 Index at 7.0%
While oil remains a key driver in moving the direction of the stock markets in GCC for the second year in row, oil prices have pushed down
oil-dependent economies to the lowest level in nearly two years. With Oil-Output Cut Agreement following more than a year of strenuous
negotiations, oil prices surged to their highest level in 18 months at the end of the year and gradually pulled up Gulf markets. However, markets
such as Dubai remain largely immune against oil price trends thanks to the relatively low dependence on oil revenues.
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In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate, Thanks to Allah, Prayers and Peace Be Upon His Prophet, companions,
and good followers till the day of Judgment.
Our Valued Shareholders; May Peace, Mercy, and Blessings of Allah be upon you.
On behalf of the Executive Management of A’ayan Leasing and Investment Company, I have the pleasure to present a report highlighting
the Company’s key financial indicators for the financial year ended 31 December 2016 and to briefcase the latest key financial and economic
developments during 2016.
Overview of the Economic Situation during 2016
First: Global Economic Situation
Reports and researches on the growth of global economy indicate that global economic growth slowed down to 3.1% in 2016, reflecting decline
in the outlook for developed economies following UK’s June vote in favor of exit from the European Union “EU” and the below-than-expected
economic growth achieved by the United States of America. These developments imposed further downward pressures on global interest rates.
The decline in global economic growth is attributed to the long-term recession in the economies of the developed countries and the increasing
trends for adopting protectionist policies on business activities of major economies as the case in the United States and Britain. During 2016, the
operational environment saw a number of significant developments in both developed and emerging market economies. These developments
have led to uneven growth rates in developed economies, estimated not to exceed 1.6% in 2016 which is lower than the previous year's growth
rate of 2.1% The growth rate of major developed economies is likely to remain weak as a result of investment decline, thus adversely affecting
growth rates in production, inflation and wages.
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Comparing the financial position of the Company by the end of 2016 with its financial position before signing the Restructuring Plan in 2012, we find a
qualitative shift in the financial position of the Company. Since then, the Company has been able to reduce the liabilities to creditors from KD 333 million
to KD 160 million by the end of 2016.
Disclosure, Transparency & Corporate Governance
The Company has complied with Capital Market Authority’s requirements and instructions in respect of corporate governance. In line with these
instructions, the Company has prepared the necessary policies and procedures, formed the required committees and accordingly disclosed all required
information.
Four years have passed since the Company's restructuring plan was signed. Now, we are to face new challenges in an uncertain operating environment.
This state of affairs encourages us to continue the hard work and strive to satisfy all our customers and stakeholders. My fellow colleagues in the Board of
Directors and myself look forward to seeing the Company achieving more and more positive results in the next year. We also hope and strive to maintain
the Company's commitment to serving its shareholders, customers and stakeholders with complete transparency and equality.
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Chairman's Statement
In the name of Allah, praise be to him the Almighty, peace and blessings upon Prophet Mohamed, his family, companions and followers.
Dear Shareholders ... Peace and Blessings of Allah be upon you,
It is my greatest pleasure to welcome you at this annual general meeting to present the annual report of Aayan Leasing & Investment Company, Sharia
Supervisory Board’s Report, the Auditors Report and the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
2016 was not far better than the previous year; since tough prevailing geopolitical conditions in the region continued to impose a state of uncertainty
on all business activities. 2016 was a year of major economic changes and transformations at local, regional and global levels. Under these operational
challenges, the Company continued its efforts to reschedule the remaining portion of its debt in enforcement of the restructuring plan and reforming
the Company’s financial position. The Company hopes that the rescheduling plan will be approved in the near future.
On the other hand, the Board of Directors and the Executive Management continued their ongoing cooperation and coordination with the aim of
restructuring the Company and enhancing its business performance and activities. The Company worked on increasing its operational revenues and
improving the performance of various sectors in line with the set plan. The Company has optimally managed its resources and made all possible efforts
to convert many non-profit- generating assets into profit- generating assets either by means of assets’ exchange or assets’ development through the
Company’s own financing resources. The Company continued the close follow- up of its subsidiaries and associates, which also form key component of
the Company since their results directly impact Aayan Leasing and Investment Company.
Financial Performance & Profitability
At the end of 2016, the Company achieved total revenues of KD 42.5 million, resulting in net profit of KD 3.785 million. Shareholders' equity of the parent
company reached KD 79 million achieving an increase of 1.5% over the previous year.
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Board of Directors
Mr. Fahad Ali M.Thunayan Al-Ghanim

Mr. Nasser Ibrahim Borousli

Chairman

Board Member

Mr. Abdulaziz Nasser Al-Marzoq

Mr. Talal Reda Behbehani

Mr. Khalid Bader Al-Romi

Mr. Mansour Hamad Al-Mubarak

Deputy Chairman

Board Member

Board Member

Board Member

Mr. Reyad Nasser Al-Bader
Board Member
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Fatwa and Sharia Supervisory Board
Sheikh Prof. Sayed Mohammad A. Al-Tabtabae
Chairman of Fatwa and Sharia Supervisory Board

Sheikh Prof.Ahmad H. Al-Kurdi

Fatwa and Sharia Supervisory Board Member

Sheikh Prof. Nayif Al-Hajaj Al-Ajmi

Fatwa and Sharia Supervisory Board Member
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His Highness Sheikh

Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah
Crown Prince of the State of Kuwait

His Highness Sheikh

Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah
Amir of the State of Kuwait

In The Name of Allah,
The Most Gracious The Most Merciful
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