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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم صالح الذربان
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد ....

باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أخوانــي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عقــارات الكويــت ،يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم

التقريــر الســنوي للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  . 2018والــذي يوضــح أهــم إنجــازات الشــركة
وبياناتهــا الماليــة:

على الصعيد المالي

حققــت الشــركة ،وللــه الحمــد ،أرباحــا وقدرهــا  6.7مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بأربــاح  2.2مليــون دينــار كويتــي عــام .2017

أي مايعــادل  7.54فلــس للســهم عــام  2018مقارنــة بمبلــغ  2.46فلــس عــام  ،2017وارتفعــت اإليــرادات التأجيريــة بنســبة

 2.3%لتصــل إلــى  17.5مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمبلــغ  17.1مليــون دينــار كويتــي عــام . 2017

كمــا ســجلت الشــركة انخفاضــا فــي المصاريــف التشــغيلية مــن  7.5مليــون دينــار كويتــي عــام  2018إلــى مبلــغ  7.3مليــون
دينارعام .2017

وبلغــت موجــودات الشــركة مبلــغ  270.9مليــون دينــار مقارنــة بمبلــغ  249.9مليــون دينــار عــام . 2017وهــذه الزيــادة ناتجــة

عــن زيــادة اإلســتثمار فــي المحفظــة العقاريــة للشــركة  .وبلغــت حقــوق المســاهمين مبلــغ  132.3مليــون دينــار كويتــي عــام
 2018مقارنــة ب  133.3مليــون دينــار كويتــي عــام  . 2017وبلغــت القيمــة الدفتريــة للســهم  146فلــس .

أداء الشركة

أما على الصعيد المحلي

فــي مــارس  2018أعلنــت شــركة عقــارات الكويــت عــن رغبتهــا باالســتحواذ االختيــاري غيــر النقــدي علــى أســهم الشــركة

الدوليــة للمنتجعــات ،والتــي تملــك وتديــر أصــول عقاريــة مجزيــة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن اجــراءات االســتحواذ خــال
الربــع االول مــن عــام  .2019هــذا وســوف يظهــر االثــر المالــي لهــذا االســتحواذ فــي .2019

كذلــك خــال العــام تــم البــدء ببنــاء بــرج ســكني فــي منطقــة الرقعــي ،ومــن المتوقــع اإلنتهــاء منــه فــي الربــع األخيــر مــن
عــام  2019ليضــاف إلــى مجموعــة األصــول العقاريــة المــدرة للدخــل .كمــا تــم اإلنتهــاء مــن التصاميــم النهائيــة إلقامــة
فنــدق مــن فئــة أربعــة نجــوم ومجمــع تجــاري فــي منطقــة الرقعــي علــى الدائــري الرابــع ،ومــن المتوقــع أن يتــم البــدء فــي

أعمــال اإلنشــاءات خــال الربــع الثالــث مــن هــذا العــام  .وتعكــف الشــركة حاليــا علــى دراســة تطويــر بعــض عقاراتهــا االخــرى
فــي دولــة الكويــت.

التقريـــــر
السـنوي

2018

التقريـــــر
السـنوي
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رســـالة
الرئــــيس

2018

وعلى الصعيد العربي والخليجي

قامــت الشــركة فــي نهايــة العــام  2018بتعزيــز محفظتهــا العقاريــة المــدرة للدخــل وذلــك بتوقيــع عقــد مبدئــي

لشــراء خمــس أراضــي فــي إمــارة دبــي ،ومــن المتوقــع البــدء فــي األعمــال االنشــائية خــال الربــع الثانــي مــن العــام.

كمــا تملــك الشــركة عــدة اصــول عقاريــة فــي كل مــن االمــارات والبحريــن ولبنــان ،ونقــوم بشــكل دوري بدراســة

الفــرص المناســبة مــن حيــث التخــارج او التطويــر لتلــك األصــول .
أما على الصعيد العالمي

فــي  2018تــم البــدء فــي بيــع الوحــدات الســكنية الملحقــة بفنــدق يوتــل ميامــي .كمــا تــم االعــان عــن انتهــاء

األعمــال االنشــائية لفنــدق يوتــل ســان فرانسســكو نهايــة  .2018ومــن المتوقــع أن يتــم التخــارج مــن بعــض
اآلصــول هنــاك خــال الفتــرة القادمــة نظــرا لتحســن اســعارها.

الخطط المستقبلية لعام 2019

ستســتمر الشــركة فــي تطبيــق الخطــة الموضوعــة مــن قبــل مجلــس االدارة والهادفــة للتوســع فــي االســتثمار في
األصــول المــدرة للدخــل وأصــول التنميــة ،واستكشــاف فــرص اســتثمارية عقاريــة داخــل وخــارج دولــة الكويــت

ذات عوائــد مجزيــة وقيمــة مضافــة للشــركة ومســاهميها.

وفــي النهايــة اليســعني إال أن أتقــدم بالشــكر لكــم وللســادة أعضــاء مجلــس االدارة والموظفيــن الكــرام ولــكل

مــن يســاهم فــي دعــم وتطويــر هــذه الشــركة للســير نحــو مســتقبل أكثــر إزدهــارا وتقدمــا .

منهجية الشركة
رؤيتنا
نطمــح إلــى أن نصبــح شــركة اســتثمار وتطويــر عقاريــة إقليميــة متنوعــة مــن خــال التميــز الجغرافــي
كال مــن العمــاء والمســتثمرين مــع زيــادة عائــدات االســتثمار.
والقطاعــي ،كــي نخــدم ً
مهمتنا
ّ
تســعى شــركة عقــارات الكويــت جاهــدة إلــى اســتمرار تحقيــق عائــدات االســتثمار الممتــازة مــع مراعــاة
هامــش المخاطــر وذلــك بالجمــع بيــن خبراتنــا وعالقاتنــا الصناعيــة الممتــدة ،مــع االنضبــاط فــي
االســتثمار ومراعــاة القيــم األساســية وااللتــزام بالتفــوق.
تكمــن مهمتنــا فــي توفيــر القيــادة التــي تــؤدي إلــى المشــاريع العقاريــة الناجحــة والعقــارات التجاريــة
المزدهــرة وإزدهــار المجتمعــات الســكنية وخلــق بيئــة عمــل مجزيــة لموظفينــا .ونهــدف إلــى خلــق
قيمــة مســتدامة طويلــة األجــل للمســتثمرين مــن خــال النمــو االســتراتيجي لألصــول وزيــادة الربحيــة
واالســتئثار بفــرص القيمــة المضافــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن أصحــاب المصلحــة برأينــا اليقتصــرون علــى المســتثمرين ،فمعهــم موظفينــا
فضــا عــن الــوكاالت الحكوميــة
والمالكيــن والشــركاء التجارييــن والســاكنين والبائعيــن والمورديــن،
ً
ومشـ ّـرعي النظــم ومانحــي القــروض .إضافــة إلــى أن مصالــح وأهــداف وطموحــات جميــع المعنييــن
هامــة لنجــاح شــركتنا ،علــى المســتوى الفــردي والجماعــي علــى حــد ســواء.
تسـ ّـير الشــركة أعمالهــا بنزاهــة ورؤيــة وبصيــرة ،حيــث أننــا نصغــي إلــى أهــداف أصحــاب المصلحــة لدينــا
ونهيــئ مواردنــا لكــي نفــوق حــدود هــذه األهــداف .ونحــن ملتزمــون بتطويــر الموظفيــن وإنشــاء فــرق
تتخطــى بجــودة أدائهــا معاييــر الصناعــة بتهيئــة بيئــة تعــزز كفــاءة فريقنــا وتقـ ّـدر االبتــكار.
ميزنا هو أننا انتقائيون وهادفون عند تقييم الفرص التجارية الجديدة..
ما ُي ّ
القيم األساسية
التميــز – نتخــذ جميــع الخطــوات الالزمــة لتقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــة إلــى أصحــاب المصلحــة.
فالتميــز هــو هدفنــا ،مــع توفيــر خدمــة اســتثنائية وتنفيــذ دقيــق مــن البدايــة إلــى النهايــة فــي كل
معاملــة.
النزاهــة – تمثــل النزاهــة جوهــر بنيــة قيــم شــركة عقــارات الكويــت .ونحــن نعتمد على الصــدق واألخالق
الفاضلــة فــي األعمــال اليوميــة للشــركة ونرقــى إلــى مســتوى التزاماتنــا ومســؤولياتنا وتعهداتنــا ونركــز
علــى االتصــاالت الصادقــة وبنــاء عالقــات طويلــة األمــد والتــي تقتضي الثقــة بالضرورة.
االبتــكار – تــدرك الشــركة وتعتمــد أحــدث منهجيــة للتصميــم والتقنيــة فــي كل جانــب مــن جوانــب
الشــركة بغيــة زيــادة اإلنتاجيــة وتوفيــر زيــادة العائــدات للمســتثمرين بحيــث يشــعرون باألمــان فــي ضــوء
معرفتهــم لدأبنــا علــى بحــوث التطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات حديثــة.
نكــن التقديــر لتاريــخ الشــركة كشــركة رائــدة فــي ســوق العقــارات المحلــي تســعى
التاريــخ – نحــن
ّ
باســتمرار إلــى التمســك بأعلــى المعاييــر التــي وضعهــا الذيــن ســبقونا ونــدرك بــأن اإلبتــكار قــد أدى
إلــى نمــو الشــركة ومكانتهــا كواحــدة مــن الشــركات العقاريــة المميــزة فــي المنطقــة التــي تســعى إلــى
ً
حفاظــا علــى تــراث الشــركة وإنمــا بغيــة إثرائــه.
تحســينها ،ليــس فقــط

منهجيــــة
الشــــركة

سوق الكـــــويت
مدينة الكويت

ً
تمامــا المهــارات اإلســتثنائية لجميــع أعضــاء الفريــق ونعمــل علــى تطويرهــم
الموهبــة – نــدرك
وتشــجيعهم ،فنســتثمر فيهــم مــع التأكــد مــن تمتــع كل فــرد منهــم بفرصــة تطويــر األدوات التــي
يحتاجهــا لتحقيــق النجــاح.
التعــاون – نؤمــن بــأن جميــع مــن نعمــل معهــم ســوف يحظــون علــى قــدر أكبــر مــن النجــاح فــي بيئــة
تعاونيــة ونســعى جاهديــن إلــى تطويــر إحســاس حقيقــي بالعمــل الجماعــي والشــراكة فــي عالقاتنــا مــع
جميــع أصحــاب المصلحــة.
ً
محليــا فــي الكويــت أو علــى الصعيــد
المجتمــع – نــرى أنفســنا كجــزء ال يتجــزأ مــن مجتمعنــا ،ســواء
اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط ،ونشــارك فــي األنشــطة التطوعيــة وجهــود تحســين المجتمــع
المجانيــة المبذولــة علــى مســتوى الشــركة ونعمــل علــى تشــجيع جميــع أعضــاء فريقنــا للتطــوع بوقتهــم
وطاقتهــم فــي قضايــا عزيــزة علــى نفوســهم.

تقريــــر
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نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة
*

االســــــم

تصنيف العضو

المؤهل العلمي والخبرة

تاريخ االنتخاب
أو التعيين

1

إبراهيم صالح الذربان

(رئيس مجلس اإلدارة)
عضو غير تنفيذي

بكالوريوس
تجارة

أكثر من  43سنة خبرة في
مجال االستثمار ،المالية،
واإلقتصاد.

30/05/2018

2

طــــالل جاسـم البحـر

(نائب رئيس مجلس اإلدارة)
والرئيس التنفيذي
عضو تنفيذي

بكالوريوس
إدارة أعمال

أكثر من  14سنة في قطاع
اإلستثمار والتطوير العقاري

30/05/2018

3

مرزوق جاســم البحـر

عضو غير تنفيذي

بكالوريوس
في دراسات األعمال

أكثر من  7سنوات خبرة في
التسويق والتطوير وإدارة
األعمال

30/05/2018

4

أحمــد فيصل القطامي

عضو مستقل

بكالوريوس
إدارة األعمال

أكثر من  17سنة خبرة في
مجال المالية ،والبنوك.

30/05/2018

5

مشاري عبدالله الدخيل

عضو مستقل

بكالوريوس
في فنون إدارة
األعمال

أكثر من  27سنة خبرة في
المالية وقوانين التجارة.

30/05/2018

6

مشــاري أحمد العجيل

عضو غير تنفيذي

بكالوريوس
في التمويل
والمؤسسات المالية

أكثر من  10سنوات خبرة
في مجال االستثمار وإدارة
األصول والمحافظ.

30/05/2018

7

محمــــد عصام البحر

عضو غير تنفيذي

بكالوريوس
إدارة األعمال

أكثر من  8سنوات خبرة في
اإلدارة والتطوير.

30/05/2018

8

حامــــد محمد العيبان

عضو غير تنفيذي

بكالوريوس
إدارة األعمال

أكثر من  33سنة خبرة في
المجال المالي واالستثمارات
والمصارف واإلدارة.

30/05/2018

*

آمال محمد األصهب

أمين سر

بكالوريوس
مالية وعلوم
مصرفية

خبرة  25سنة في أعمال
السكرتارية مع اإلدارة
التنفيذية

30/05/2018

التقريـــــر
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اجتماعات مجلس اإلدارة  -خالل عام 2018

اإلســـــــــم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

المنعقد في

1

2

3

4

5

6

7

15/5/2018

30/5/2018

17/7/2018

12/8/2018

8/11/2018

ابراهيم صالح الذربان
رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

13/03/2018

28/3/2018

عدد

اإلجتماعات

5

طالل جاسم البحر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي -
عضو تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

مرزوق جاسم البحر
عضو غير تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

حامد محمد العيبان
عضو غير تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

أحمد فيصل القطامي
عضو مستقل

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

مشاري عبدالله الدخيل
عضو مستقل

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

محمد عصام البحر
عضو غير تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

مشاري أحمد العجيل
عضو غير تنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

آمال محمد األصهب
أمين السر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

·تم تعيين السيد  /طالل جاسم البحر بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة ابتداء من  1ابريل .2018
·تم إعــادة تشكيل مجلس اإلدارة بتاريخ  30مايو  2018للثالث سنوات القادمة (.)2021-2018
·تم إعادة تعيين السيدة  /آمال محمد األصهب – أمين سر المجلس لنفس المدة بتاريخ  30مايو .2018
·تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بنفس مدة مجلس اإلدارة.
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·تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعــداد ســجل خــاص لمحاضــر اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة وســجالت خاصــة لمحاضــر اجتماعــات
اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس ،ويحتــوي كل ســجل علــى معلومــات جــدول أعمــال كل اجتمــاع وتاريخــه ومقــر االنعقــاد وتوقيــت بدايــة
ونهايــة االجتمــاع ،ويحفــظ كل اجتمــاع برقــم مسلســل حســب الســنة.
يتــم تزويــد أعضــاء المجلــس واللجــان بجــدول األعمــال معــززا بالوثائــق المرتبطــة بــه ،وذلــك قبــل وقــت كاف يســمح لألعضــاء بدراســة
بنــود جــدول األعمــال ،ويتــم توقيــع محاضــر االجتمــاع مــن كل الحاضريــن.
يعمل أمين السر على حسن التنسيق وتوزيع المعلومات فيما بين األعضاء وبين أصحاب المصالح األخرين.
·نبــذة عــن كيفيــة قيــام الشــركة بتحديــد سياســة مهــام ،ومســؤوليات وواجبــات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة ،وكذلــك الســلطات والصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة.

سياسة عمل المجلس:
يتولــى مجلــس إدارة الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارة الشــركة دون تجــاوز الختصاصــات الجمعيــة العامــة ،وتبقــى
مســؤولية المجلــس قائمــة عــن جميــع اللجــان المنبثقــة منــه ،ويتبــع ذلــك مســؤولية المجلــس فــي إعــداد التقريــر الســنوي الــذي يتلــى
علــى الجمعيــة العامــة الســنوية للشــركة يتضمــن فيــه المعلومــات والبيانــات الخاصــة بنشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج أعمالهــا
ومــدى االلتــزام بقواعــد الحوكمــة .ويــؤدي مجلــس اإلدارة مهامــه بمســؤولية وحســن نيــة وجديــة واهتمــام وتكــون قراراتــه مبنيــة علــى
معلومــات وافيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة.
تتضمن مهام ومسؤوليات المجلس ما يلي:
1.1التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة توفــر للمســاهمين الحالييــن والمحتمليــن ولمجتمــع االســتثمار كافــة المعلومــات الخاصــة
بأعمــال الشــركة وأنشــطتها وأهــم التطــورات ،والتحقــق مــن أن التقريــر الســنوي والتقاريــر الماليــة التــي يتــم نشــرها
وارســالها للمســاهمين تعكــس األوضــاع الحاليــة للشــركة.
2.2إقــرار الميزانيــات التقديريــة الســنوية واعتمــاد البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية ،واإلشــراف علــى النفقات الرأســمالية
الرئيســية للشــركة ،وتملــك األصــول والتصــرف بها.
3.3إرســاء قنــوات اتصــال فاعلــة تتيــح لمســاهمي الشــركة االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه األنشــطة المختلفــة
للشــركة وأيــة تطــورات جوهريــة.
4.4التأكــد مــن أن السياســات واللوائــح المعتمــدة للشــركة تتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يتيــح عمليــة اتخــاذ القــرار
وتحقيــق مبــادئ الحوكمــة ،والفصــل فــي الســلطات والصالحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،مــن
خــال مــا يلــي:
أ.

اعتمــاد اللوائــح واألنظمــة الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا ،ومــا يتبــع ذلــك مــن تحديــد للمهــام واالختصاصــات

والواجبــات والمســؤوليات بيــن المســتويات التنظيميــة المختلفــة.

ب .التأكــد مــن مــدى التــزام الشــركة بالسياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح الداخليــة المعمــول
بهــا.

ت .اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية.

ث .تحديــد الصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض .كمــا يحــدد المجلــس
الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها للصالحيــات
المفوضــة.
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5.5الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.
6.6تحديــد شــرائح المكافــآت التــي ســيتم منحهــا للموظفيــن مثــل شــريحة المكافــآت الثابتــة ،وشــريحة المكافــآت المرتبطــة
بــاألداء والمخاطــر علــى المــدى الطويــل ،وشــريحة المكافــآت فــي شــكل أســهم.
7.7وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وذلك للحد من تعارض المصالح.
8.8التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين.
9.9التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.
السياسات واالجراءات المنظمة لعمل اإلدارة التنفيذية:
تتــم مزاولــة أنشــطة الشــركة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك تحــت رقابــة وتوجيــه الرئيــس التنفيــذي للشــركة ،حيــث تــم اعتمــاد
السياســات واالجــراءات المنظمــة لعمــل جميــع اإلدارات والمجموعــات التنفيذيــة داخــل الشــركة ،ويحتــوي كل دليــل علــى جميــع المهــام
التــي تقــوم بهــا كل إدارة تنفيذيــة بشــكل تفصيلــي وفــق األهــداف االســتراتيجية التــي يضعهــا المجلــس واللوائــح الداخليــة للشــركة.
وتهــدف اإلدارة التنفيذيــة لتحقيــق تــوازن فــي العالقــات بيــن الشــركة ومســاهميها وموظفيهــا وعمالئهــا وباقــي أصحــاب المصالــح،
والتأكــد مــن العمــل ضمــن أغــراض الشــركة وتكريــس مواردهــا بشــكل مناســب لتلبيــة أهدافهــا بمــا يتوافــق مــع سياســة واســتراتيجية
الشــركة .ويعتبــر الرئيــس التنفيــذي وباقــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة مســؤولين أمــام المجلــس عــن ممارســات وأنشــطة وأعمــال الشــركة،
وتشــمل المســؤوليات والواجبــات األساســية لــإدارة بشــكل عــام تحقيــق األهــداف واإلشــراف
على العمليات اليومية ألنشطة الشركة والمشاركة بالتخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وغيرها.
·إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام
حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى متابعــة تنفيــذ الخطــط واألهــداف االســتراتيجية التــي وضعهــا ،والتواصــل الدائــم مــع اإلدارة التنفيذيــة
مــن أجــل تحقيــق تلــك االســتراتيجيات ،كمــا قــد أولــى مجلــس اإلدارة أهميــة كبيــرة لكافــة متطلبــات قواعــد الحوكمــة ولــم يكــن ذلــك
فقــط لتنفيــذ االجــراءات المطلوبــة منــه ولكــن أيضــا رغبــة فــي جعــل تلــك المعاييــر أســلوب عمــل واســتراتيجية داخــل الشــركة ،وخــال
العــام الماضــي بــرزت عــدة انجــازات قــام بهــا المجلــس فــي تلــك المجــاالت نــورد نبــذة عــن أهمهــا كمــا يلــي:
1.1اعتمــاد التقاريــر الســنوية الخاصــة بحوكمــة الشــركات – المكافــآت – لجنــة التدقيــق – المســؤولية االجتماعيــة لشــركة
عقــارات الكويــت.
2.2المراجعة الدورية للنتائج المالية المقدرة للشركة والمقارنة مع البيانات المالية الصادرة من مختلف الفترات.
3.3متابعة سير عمل الشركة مع اإلدارة التنفيذيةوعقد اجتماعات دورية معها.
4.4متابعــة نتائــج أعمــال اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس ،ومراجعــة جميــع التقاريــر الدوريــة الصــادرة عنهــا ومناقشــة مــا جــاء
فيها .
5.5عقــد االجتماعــات الدوريــة مــع مســؤولي اإلدارات الرقابيــة الداخليــة ،ومتابعــة نتائــج أعمالهــم ،ومناقشــة جميــع
مالحظــات الجهــات الرقابيــة.
6.6الموافقة على التعاقد مع مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وتقييم آداء التدقيق الداخلي للشركة.
7.7حضور ورشات تدريبية.
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·نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
لجنة
إدارة
المخاطر

تاريخ التشكيل
 30مايو 2018

أعضاء اللجنة
أحمد فيصل القطامي

رئيس اللجنة

مرزوق جاسم البحر

عضو غير تنفيذي

محمد عصام البحر

عضو غير تنفيذي

آمال محمد األصهب

أمين السر

عدد االجتماعات
خالل عام 2018

مهام وانجازات لجنة المخاطر
1.1إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تناســبها مــع
حجــم أنشــطة الشــركة.
2.2مراجعــة مــدى كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات والسياســات
واإلجــراءات المتعلقــة بالممارســات الســليمة إلدارة ومراقبــة المخاطــر المختلفــة ،والتحقــق مــن تنفيــذ تلــك
السياســات واالســتراتيجيات.
3.3ضمــان توفــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع التوصيات
بشــأنه قبــل اعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة ،والتحقــق مــن أن موظفــي اإلدارة لديهــم الفهــم الكامــل للمخاطــر المحيطــة
بالشــركة ،والتأكــد مــن اســتقاللية موظفــي المخاطــر عن األنشــطة التشــغيلية.
4.4مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تحديــد وتقييــم مســتوى المخاطــر المقبــول لــدى الشــركة ،وتقييــم نظــم وآليــات تحديــد
وقيــاس ومتابعــة أنــواع المخاطــر المختلفــة والتــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة.
5.5دراســة ومراجعــة تقاريــر تقييــم المخاطــر الخاصــة بالشــركة واالجــراءات المتخــذة للحــد مــن هــذه المخاطــر أو مواجهتهــا
فــي نطــاق نســب المخاطــر المقبولــة والمعتمــدة لــدى الشــركة مقابــل المنافــع المتوقعــة.
6.6مراجعة المالحظات التي تثيرها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر بالشركة.
7.7المراجعة واالعتماد المبدئي ألدلة السياسات واالجراءات إلدارة المخاطر.
8.8القيــام بأيــة مســؤوليات أخــرى موكلــة إلــى اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع منظومــة الصالحيــات
المعتمــدة.
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لجنة
الترشيحات
والمكافآت

تاريخ التشكيل
 30مايو 2018

أعضاء اللجنة
إبراهيم صالح الذربان

رئيس اللجنة

مشاري عبدالله الدخيل

عضو مستقل

محمد عصام البحر

عضو غير تنفيذي

آمال محمد األصهب

أمين السر

عدد االجتماعات
خالل عام 2018

مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافأت
1.1رســم سياســات واضحــة بشــأن تعويضــات أعضــاء المجلــس وتحديــد السياســات والمعاييــر المتعلقــة بقيــاس األداء
وتنفيذهــا.
2.2إعــداد وتطويــر سياســة مخصصــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع القوانيــن المتبعــة ورفــع
التوصيــات إلــى المجلــس بالمكافــآت المقترحــة والخاضعــة لموافقــة الجمعيــة العاديــة.
3.3تحديــد الشــرائح المختلفــة للمكافــآت التــي ســيتم منحهــا للموظفيــن ،مثــل شــريحة المكافــآت الثابتــة وشــريحة
المكافــآت المرتبطــة بــاألداء وشــريحة المكافــآت بشــكل أســهم وشــريحة مكافــآت نهايــة الخدمــة.
4.4اإلشــراف علــى إعــداد السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والترقيــات ،المزايــا ،الزيــادات ،الحوافــز والرواتــب لــإدارة
التنفيذيــة والموظفيــن.
5.5التحقــق مــن كــون المكافــآت يتــم منحهــا وفقــا لسياســة الشــركة ،وكذلــك مراجعــة تلــك السياســات بصــورة دوريــة
وتقييــم مــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة والمتمثلــة فــي اســتقطاب الكــوادر البشــرية والحفــاظ علــى
الموظفيــن مــن ذوي الكفــاءة.
6.6إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن كافــة المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى أن
يعــرض هــذا التقريــر علــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليــه.
7.7اعتماد مبدئي لخطة تدوير وإحالل المناصب التنفيذية ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد النهائي.
8.8وضع توصيف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
9.9اقتــراح ترشــيح األعضــاء المســتقلين أو إعــادة ترشــيحهم لالنتخــاب بواســطة الجمعيــة العامــة ،والتأكــد مــن عــدم انتفــاء
صفــة االســتقاللية عــن عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل.
1010تقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بتعييــن أفــراد اإلدارة التنفيذيــة والوظائــف القياديــة الشــاغرة وفقــا للسياســات
والمعاييــر المعتمــدة وبمــا ال يتعــارض مــع التعليمــات والقوانيــن المنظمــة.
1111التأكــد مــن ترشــيح األكثــر كفــاءة وخبــرة وقــدرة ومهــارات لممارســة مهــام العمــل المنوطــة بــأي منصــب شــاغر وفقــا
ألفضــل المعاييــر.
1212اإلشراف على إعداد خطة التدريب لجميع موظفي الشركة ومراقبة تطبيقها.
1313اعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب الخاصة بالشركة.
1414القيــام بأيــة مســؤوليات أخــرى موكلــة إلــى اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع منظومــة الصالحيــات
المعتمــدة.
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لجنة التدقيق

تاريخ التشكيل
 30مايو 2018

أعضاء اللجنة
مرزوق جاسم البحر

عدد االجتماعات
خالل عام 2018

رئيس اللجنة

أحمد فيصل القطامي

عضو مستقل

مشاري عبدالله الدخيل

عضو مستقل

آمال محمد األصهب

أمين السر

مهام وانجازات لجنة التدقيق
1.1مراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية وتقريــر مراقــب الحســابات الخارجــي واعتمادهــا مبدئيــا قبــل رفعهــا
لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد النهائــي ،وذلــك بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر الماليــة.
2.2التأكــد مــن كفايــة وشــمولية نطــاق عمــل مراقــب الحســابات الخارجــي ،والتأكــد مــن مــدى اســتقالليته عــن الشــركة
وحياديتــه ،والحــد مــن العوامــل التــي قــد تضعــف مــن اســتقالليته.
3.3دراسة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
4.4دراســة المبــادئ والسياســات المحاســبية بالشــركة ،وفحــص أي تغيــرات بهــا والتــي قــد تؤثــر علــى الموقــف المالــي
للشــركة.
5.5اإلشــراف علــى أعمــال التدقيــق الداخلــي ومراجعــة إقــرار نطــاق أعمــال التدقيــق ودوريتهــا ،مراجعــة واعتمــاد الخطــة
الســنوية للتدقيــق الداخلــي.
6.6مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي الخاصــة بــإدارات الشــركة المختلفــة ،ومناقشــة المالحظــات الــواردة بشــأنها واتخــاذ
القــرارات التصويبيــة لهــا وتحديــد األشــخاص القائميــن علــى تنفيذهــا والمــدة الزمنيــة المتوقعــة للتنفيــذ.
7.7مراجعــة مــدى كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات والسياســات
واإلجــراءات المتعلقــة بالممارســات الســليمة إلدارة ومراقبــة المخاطــر المختلفــة والتحقــق مــن تنفيــذ تلــك السياســات
واالســتراتيجيات.
8.8متابعة تنفيذ االجراءات التصويبية المتفق عليها وفقا لبرنامج زمني محدد.
9.9مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها.
1010المراجعة واالعتماد المبدئي ألدلة السياسات واإلجراءات إدارة التدقيق الداخلي.
1111التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.
1212ترشــيح وتعييــن المدقــق الداخلــي ونقلــه وعزلــه أو تغييــره وتحديــد أتعابــه والتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ
األعمــال.
1313التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره وتحديد أتعابه.
1414مراجعة الصفقات والمعامالت مع األطراف ذات الصلة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس اإلدارة.
1515عقــد اجتماعــات دوريــة بصــورة مســتقلة مــع مراقــب الحســابات الخارجــي ،وأربــع مــرات علــى األقــل مــع المدقــق
الداخلــي وكذلــك عنــد الحاجــة بنــاء علــى طلــب اللجنــة.
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·موجــز عــن كيفيــة تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانات
بشــكل دقيــق فــي الوقت المناســب
يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعــداد ســجل خــاص لمحاضــر اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة وســجالت خاصــة لمحاضــر اجتماعــات
اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس ،ويحتــوي كل ســجل علــى معلومــات جــدول أعمــال كل اجتمــاع وتاريخــه ومقــر االنعقــاد وتوقيــت بدايــة
ونهايــة االجتمــاع ،ويحفــظ كل اجتمــاع برقــم مسلســل حســب الســنة.
يتــم تزويــد أعضــاء المجلــس واللجــان بجــدول األعمــال معــززا بالوثائــق المرتبطــة بــه ،وذلــك قبــل وقــت كاف يســمح لألعضــاء بدراســة
بنــود جــدول األعمــال ،ويتــم توقيــع محاضــر االجتمــاع مــن كل الحاضريــن.
يعمل أمين السر على حسن التنسيق وتوزيع المعلومات فيما بين األعضاء وبين أصحاب المصالح األخرين.

·نبذه عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ  30مايــو  2018تتكــون مــن ثــاث أعضــاء مــن بينهــم عضــو مســتقل ورئيــس اللجنــة
عضــو غيــر تنفيــذي .وقامــت شــركة عقــارات الكويــت بوضــع سياســة واضحــة بخصــوص منــح المكافــآت لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة
وإعــداد تقريــر مفصــل عــن المبالــغ أو المنافــع أو المزايــا الممنوحــة لهــم ،كمــا تقــوم اللجنــة باالجتمــاع بصــورة منتظمــة مــرة علــى األقــل
تأقــل كل ســنة وكذلــك عنــد الحاجــه.

·تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن عام :2018

نوع المكافأة
المكافآت الثابتة (متضمنة األجور والرواتب األساسية)
المكافآت المتغيرة
مكافآت نهاية الخدمة

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

0

383,567.112

40,000

236,304

0

55,186.552

لم تسجل الشركة خالل العام أية انحرافات عن السياسة المعتمدة في منح المكافآت والمزايا.
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التعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة
تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تعهــد كتابــي إلــى مجلــس إدارة شــركة عقــارات الكويــت بســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة للشــركة .وأنهــا تغطــي
كافــة الجوانــب الماليــة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية .ويتــم إعدادهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة
إلــى مســاهمي الشــركة بالتعهــد بســامة ونزاهــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.

إقرار الرئيس التنفيذي
ورئيس اإلدارة المالية
بنزاهة وعدالة البيانات المالية

نقــر نحــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ومســاعد نائــب الرئيــس  -اإلدارة الماليــة بموجــب هــذا المســتند ،حســبما
وصــل إليــه علمنــا ،أن البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة عقــارات الكويــت ش.م.ك.ع والتــي تتكــون مــن:
·بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2018
·بيان الدخل المجمع
·بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
·بيان التدفقات النقدية المجمع
للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ،بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة
تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الماديــة ،عــن المركــز المالــي المجمــع كمافــي  31ديســمبر  2018وعــن أداءهــا المالــي المجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المــال

							
طالل جاسم البحر
				
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

ماهر سمير خلف
مساعد نائب الرئيس – اإلدارة المالية
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إقرار مجلس اإلدارة
نقــر ونتعهــد نحــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة عقــارات الكويــت بدقــة وســامة البيانــات الماليــة التــي تــم تزويــد المدقــق
الخارجــي بهــا وبــأن التقاريــر الماليــة للشــركة قــد تــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة ووفقــا لمعايــر المحاســبة الدوليــة المطبقــة فــي دولــة
الكويــت والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة وأنهــا معبــرة عــن المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  2018/12/31وذلــك بنــاء علــى مــا ورد إلينــا
مــن معلومــات وتقاريــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومدقــق الحســابات وبــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن ســامة ودقــة هــذه التقاريــر.

اسم العضو

المنصب

ابراهيم صالح الذربان

رئيس مجلس اإلدارة

طالل جاسم البحر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مرزوق جاسم البحر

عضو مجلس اإلدارة

محمد عصام البحر

عضو مجلس اإلدارة

حامد محمد العيبان

عضو مجلس اإلدارة

أحمد فيصل القطامي

عضو مجلس اإلدارة

مشاري عبدالله الدخيل

عضو مجلس اإلدارة

مشاري أحمد العجيل

عضو مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي

التوقيع
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·نبذه عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق
تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق بتاريــخ  30مايــو  2018تتكــون مــن ثــاث أعضــاء مــن بينهــم عضويــن مســتقلين وال يشــغل عضويتهــا رئيــس
مجلــس اإلدارة أو عضــو تنفيــذي ،تتمتــع اللجنــة باالســتقاللية التامــة ويتوافــر بهــا الكــوادر البشــرية مــن ذوي الخبــرات المتخصصــة فــي
المجــال المحاســبي والمالــي ،كمــا تقــوم اللجنــة باالجتمــاع بصــورة منتظمــة أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة وبشــكل ربــع ســنوي
وتــدون محاضــر اجتماعاتهــا وتعقــد ايضــا اجتماعــات دوريــة مــع مراقبــي الحســابات الخارجييــن وأربــع مــرات علــى األقــل مــع المدقــق
الداخلــي وكذلــك عنــد الحاجــة.

·التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
يتــم ترشــيح مراقــب الحســابات بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة التدقيــق المرفوعــة لمجلــس اإلدارة ،علــى ان يكــون مــن مراقبــي الحســابات
المقيديــن فــي الســجل الخــاص لــدى الهيئــة ،كمــا يتــم التأكــد مــن كــون مراقــب الحســابات مســتقال عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا.
يســمح لمراقــب الحســابات بمناقشــة آرائــه مــع لجنــة التدقيــق قبــل رفــع الحســابات الســنوي إلــى مجلــس اإلدارة ،كمــا أنــه يحضــر
اجتماعــات الجمعيــة العامــة ويقــوم بتــاوة التقريــر المعــد مــن قبلــه علــى المســاهمين موضحــا أي معوقــات أو تدخــات واجهتــه.

·بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة المخاطر
تعــي شــركة عقــارات الكويــت أهميــة توافــر أنظمــة رقابــة داخليــة فعالــة للتأكيــد علــى ســامة البيانــات الماليــة وكفــاءة أعمــال الشــركة
وتقييــم مــدى االلتــزام بالضوابــط الرقابيــة ،لذلــك يتوافــر فــي الهيــكل التنظيمــي المعتمــد للشــركة وحــدة إلدارة المخاطــر تعمــل علــى
قيــاش ومتابعــة والحــد مــن كافــة أنــواع المخاطــر التــي تواجــه الشــركة.
يتمتــع القائمــون علــى إدارة المخاطــر باالســتقاللية عــن طريــق تبعيتهــم المباشــرة للجنــة المخاطــر فضــا عــن تمتعهــم بقــدر كبيــر مــن
الصالحيــات مــن أجــل القيــام بماهمهــم علــى أكمــل وجــه دون منحهــم ســلطات ماليــة تــؤدي إلــى التعــارض مــع دورهــم الرقابــي ،كمــا
يتوافــر فــي إدارة المخاطــر الكــوادر البشــرية المؤهلــة التــي تتمتــع بالكفــاءة المهنيــة والقــدرة الفنيــة.

·نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر
تــم تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر بتاريــخ  30مايــو  2018تتكــون مــن ثــاث أعضــاء ،رئيــس اللجنــة عضــو مســتقل باإلضافــة إلــى عضويــن
غيــر تنفيذييــن ،رئيــس مجلــس اإلدارة ليــس عضــوا فــي اللجنــة .وتقــوم اللجنــة باالجتمــاع بصــورة دوريــة علــى األقــل أربــع مــرات خــال
الســنة وكذلــك عنــد الحاجــة ،وتــدون محاضــر اجتماعاتهــا.

·أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة مــن أنظمــة الضبــط والقواعــد الرقابيــة التــي تغطــي جميــع أنشــطة الشــركة وإداراتهــا .وتعمــل هــذه
النظــم والقواعــد علــى الحفــاظ علــى ســامة المركــز المالــي للشــركة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن مختلــف الجوانــب .ويحــدد
الهيــكل التنظيمــي المســؤوليات ويفــوض الســلطات العالقــات الهيكليــة بوضــوح ال لبــس فيــه ،كمــا أنــه يجســد اســتراتيجية الشــركة
وهيكلهــااالســتثماري .وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة لتولــي عمليــات الشــركة اليوميــة ،وبرئاســة
الرئيــس التنفيــذي مــن خــالتفويــض كتابــي للســلطات الماليــة والتشــغيلية .وقــد تــم توضيــح جميــع المعامــات الماليــة التــي ال يمكــن
تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة أوالرئيــس التنفيــذي والتــي تتطلــب موافقــة المجلــس.
إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة تشــمل الرقابــة اإلداريــة والمحاســبية ونظــام التحكــم الداخلــي للشــركة ،ويجــري تطبيقهــا بصفــة دورية،
وتشــمل التحديــد الســليم للســلطات والمســؤوليات ،والفصــل التــام فــي المهــام وعــدم تعــارض المصالــح ،والفحــص والرقابــة المزدوجــة
والتوقيــع المــزدوج .كمــا تعاقــدت الشــركة مــع مكتــب تدقيــق مســتقل ومعتمــد (غيــر مراقــب الحســابات الخارجــي) للقيــام بتقييــم ومراجعــة
نظــم الرقابــة الداخليــة (Internal Control Report) وإعــداد تقريــر فــي هــذا الشــأن ،وســيتم موافــاة هيئــة أســواق المــال بهــذاالتقريــر.
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·بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة التدقيق الداخلي
يتوافــر فــي الهيــكل التنظيمــي المعتمــد لشــركة عقــارات الكويــت وحــدة للتدقيــق الداخلــي تتمتــع باالســتقالليه التامــة وتتبــع لجنــة
التدقيــق وبالتبعيــة مجلــس اإلدارة ،كمــا تــم تعييــن مديــر التدقيــق الداخلــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة مباشــرة بنــاء علــى ترشــيح لجنــة
التدقيــق ،وقــد قــام المجلــس بتحديــد مهــام ومســؤوليات إدارة التدقيــق الداخلــي واعتمــاد سياســاتها.

·ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
وضعــت الشــركة ميثــاق عمــل يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات الســلوك المهنــي لتنفيــذ أهــداف الشــركة وفقــا لتلــك المعاييــر فذلــك
يســاهم فــي أداء المهــام علــى أكمــل وجــه ،التوجــه والســلوك األخالقــي يدعــم القــرارات التــي تســتند علــى القيــم عــن تقديــم الخدمــة
للعمــاء وخــال القيــام باألعمــال ،وتفخــر الشــركة بقيامهــا ليــس فقــط بمــا هــو فــي مصلحــة العمــل ولكــن أيضــا فــي صالــح جمهــور
المهتميــن .كمــا تترســخ ثقافــة الســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة داخــل الشــركة ،حيــث يــؤدي الجميــع مهامهــم مــن خــال نظــام تقــوم
أركانــه علــى القيــم األخالقيــة ،وتشــكل المبــادئ جــزء ال يتجــزأ مــن االلتــزام الصــارم التــي تســعى إليــه الشــركة للمحافظــة علــى ســمعتها
وثقــة الجمهــور فيهــا ويلتــزم كافــة العامليــن بالشــركة ســواء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو العامليــن األخريــن بالسياســات
واللوائــح الداخليــة.

·السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
قــام مجلــس إدارة شــركة عقــارات الكويــت بعمــل واعتمــاد سياســة للحــد مــن تعــارض المصالــح وتشــمل أســاليب معالجــة تعــارض
المصالــح والتعامــل معهــا.
يتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســات فــي مســاعدة الشــركة وكل مــن شــركاتها التابعــة المباشــرة وغيــر المباشــرة وأعضــاء مجلــس اإلدارة
واألدارة التنفيذيــة لتحديــد نشــر القيــم التنظيميــة للشــركة وأســاليب اإلدارة الســليمة لحــاالت تعــارض المصالــح الفعليــة والمحتملــه.
وتطبــق هــذه السياســات علــى كل مــن موظفــي الشــركة ومورديهــا ومســؤوليها وأعضــاء مجلــس إدارتهــا.

·تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
التزمــت الشــركة بتعليمــات منظمــة إلجــراء اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة الماليــة وغيــر الماليــة وآليــة اإلعــان عنهــا والتــي
تلبــي أيضــا المتطلبــات القانونيــة واألخالقيــة للشــركة .كمــا حرصــت الشــركة علــى ضمــان أن يتــم الكشــف فــي التوقيــت المالئــم عــن
المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بنشــاط الشــركة.

·نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وضعــت الشــركة ســجال خاصــا بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يتضمــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي اإلفصاحــات
التــي اســتلمتها بموجــب الكتــاب العاشــر لالئحــة التنفيذيــة الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال ،وتلتــزم بتعديــل هــذا الســجل حســب
اإلفصاحــات التــي تــرد إليهــا ويجــوز ألي شــخص االطــاع علــى هــذا الســجل أثنــاء ســاعات العمــل الرســمية.

·تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
قامــت شــركة عقــارات الكويــت بإنشــاء وحــدة تنظــم شــؤون المســتثمرين وهــي مســؤولة عــن توفيــر المعلومــات والتقاريــر الالزمــة
للمســتثمرين المحتمليــن لهــا ،كمــا أن الوحــدة تتمتــع باالســتقاللية الكاملــة علــى نحــو يتيــح لهــا توفيــر البيانــات فــي الوقــت المناســب
وبشــكل دقيــق.
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·تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات االفصاح
اعتمــدت الشــركة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات للتواصــل مــع المســتثمرين والمســاهمين وأصحــاب المصالــح  ،حيــث تــم إنشــاء
قســم مخصــص علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة لحوكمــة الشــركات بيحــث يتــم عــرض كافــة المعلومــات والبيانــات الحديثــة التــي
تســاعد المســاهمين والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم آداء الشــركة.

·تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمســاهمين وذلــك لضمــان العدالــة والمســاواة بيــن كافــة
المساهمين.
وفــق دليــل الشــركة لسياســات حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح والمســاهمين؛ فــإن جميــع مســاهمي الشــركة يتمتعــون بحقــوق عامــة
وواضحــة تشــمل تســجيل قيمــة األســهم المملوكــة فــي دفاتــر الحســابات ،وتســجيل ونقــل وتحويــل ملكيــة األســهم ،اســتالم توزيعــات
األربــاح ،اســتالم جــزء مــن أصــول الشــركة فــي حــال تصفيتهــا ،واســتالم المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بأنشــطة الشــركة واســتراتيجيتها
التشــغيلية واالســتثمارية فــي الوقــت المناســب ،والمشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين والتصويــت علــى قراراتهــا،
ومراقبــة أداء الشــركة بصفــة عامــة ومجلــس اإلدارة بصفــة خاصــة .ومســاءلة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي حــال عــدم أداء
المهــام الوظيفيــة المكلفيــن بهــا.

·موجــز عــن أنشــاء ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة وذلــك ضمــن متطلبــات المتابعــة المســتمرة
للبيانــات الخاصــة بالمســاهمين.
يتوفــر ســجل خــاص بالشــركة يحفــظ لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة تقيــد فيــه اســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد
األســهم المملوكــة لهــم ،ويتــم التأشــير فــي هــذا الســجل بــأي تغيــرات تطــرأ علــى البيانــات المســجلة فيــه وفقــا لمــا تتلقــاه الشــركة أو
الشــركة الكويتيــة للمقاصــة.

·كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.
توجــه الشــركة الدعــوات للمســاهمين لحضــور جمعيتهــا العامــة للمشــاركة والتصويــت ،ويذكــر فــي الدعــوة المــكان وزمــان االنعقــاد كمــا
يعلــن عنهــا فــي الجرائــد الرســمية لدولــة الكويــت ،ويحــق للمســاهم أن يــوكل غيــره فــي الحضــور بمقتضــى توكيــل خــاص أو تفويــض
تعــده الشــركة .ويتــاح للمســاهمين جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وتقاريــر مجلــس اإلدارة ومراقــب الحســابات والبيانــات الماليــة قبــل
انعقــاد الجمعيــة بوقــت كاف.

·النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح
أعــدت الشــركة السياســات واإلجــراءات التــي تكفــل حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وتتيــح لهــم الحصــول علــى التعويضــات القانونيــة
فــي حــال انتهــاك أي مــن حقوقهــم وفــق مــا ورد فــي قواعــد حوكمــة الشــركات .كمــا تحــدد السياســة حاجــة الشــركة إلــى الحفــاظ علــى
عالقــات العمــل اإليجابيــة وتوضــح سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات وتلقــي الشــكاوى والتعامــل معهــا.

·كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
تحــرص الشــركة علــى زيــادة إســهامات ومشــاركة أصحــاب المصالــح فــي أنشــطة الشــركة ،حيــث تنشــر كافــة المعلومــات ذات الصلــة
بدقــة وفــي الوقــت المناســب ألصحــاب المصالــح .ومراعــاة مصالــح تلــك األطــراف عــن اتخــاذ القــرارات المهمــة.
تتيــح الشــركة ألصحــاب المصالــح إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات ذات صلــة بأنشــطتهم بحيــث يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي
الوقــت المناســب وعلــى أســاس منظــم.
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·وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات
تدريبيــة بشــكل مســتمر.
حــددت الشــركة دليــل الســلوكيات المهنيــة واألخالقيــة المبــادئ األساســية التــي تقــوم عليهــا سياســة الشــركة بخلــق القيــم المؤسســية
علــى أســاس أن ســمعة الشــركة تقــوم علــى ســلوك أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن ،ويجــب علــى الجميــع أن
يلعــب دورا فــي المحافظــة علــى ســمعة الشــركة مــن خــال االلتــزام بأعلــى المعاييــر األخالقيــة.
ً
حرصــا مــن الشــركة علــى تنميــة مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع أكثــر مــن شــركة
استشــارية محليــة لتقديــم الدعــم الفنــي ألعضــاء كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الجوانــب المتعلقــة بالحوكمــة والرقابــة
الداخليــة وإدارة المــوارد البشــرية والشــؤون القانونيــة وغيرهــا لضمــان تمتعهــم بفهــم مناســب ألفضــل الممارســات فــي مجــال عمــل
الشــركة وعملياتهــا.

·تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وآداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وضعــت الشــركة نظــم وآليــات لتقييــم آداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل دوري وذلــك من خالل مجموعة
مــن مؤشــرات القيــاس اآلداء ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة ،كمــا تــم وضــع مؤشــرات اآلداء الموضوعيــة لتقييــم
المجلــس ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس وكل لجنــة مــن لجانــه وتقييــم آداء المديريــن التنفيذييــن وذلــك بشــكل ســنوي.

·جهــود مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم المؤسســية  value creationلــدى العامليــن فــي الشــركة وذلــك مــن
خــال تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتحســين معــدالت األداء.
يقــوم مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم داخــل الشــركة مــن خــال وضــع اآلليــات التــي تعمــل علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة
وتحســين معــد اآلداء ممــا يســاهم فــي خلــق القيــم المؤسســية لــدى العامليــن ويحفزهــم علــى العمــل للحفــاظ علــى الســامة الماليــة
للشــركه ،كمــا تعمــل الشــركة علــى التطويــر المســتمر لنظــم التقاريــر المتكاملــة الداخليــة المعمــول بهــا حيــث أنهــا تســاعد أعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ
القرارات بشكل منهجي وسليم.

·موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
تحــرص الشــركة علــى االلتــزام المســتمر بمســؤوليتها االجتماعيــة مــن خــال الســلوكيات االجتماعيــة والتــي تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة
المســتدامة للمجتمــع بصفــة عامــة ولموظفيهــا بصفــة خــاص ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال المبــادرات الراميــة لتحســين أحــول المعيشــة
للعمالــة وأســرهم والمجتمــع والعمــل علــى خفــض معــدل البطالــة فــي المجتمــع والحــد مــن إهــدار المــوارد البيئيــة .وتهــدف الشــركة
إلــى تعزيــز مفهــوم اإلدارة بإدخــال المســاهمة فــي حــل المشــاكل االجتماعيــة والبيئيــة ضمــن عملياتهــا وعالقاتهــا مــع االطــراف ذوي
المصلحــة.

·البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي.
قامــت شــركة عقــارات الكويــت فــي نطــاق التطويــر المجتمعــي بالتبــرع إلــى للســادة  INJAZ Kuwaitوهــي جمعيــة غيــر حكوميــة وغيــر
ربحيــة تهــدف إلــى تطويــر الشــباب للعمــل بنجــاح مــن خــال دورات متعلقــة بــإدارة األعمــال فــي مجــاالت الريــادة ،والجاهزيــة للعمــل
والمعرفــة الماليــة.
وتقــوم الشــركة ســنويا بعمــل غبقــة رمضانيــة يحضرهــا الموظفيــن والتنفيذييــن ،كمــا يتــم منــح التدريــب الــازم للموظفيــن للتطويــر
مــن إمكانياتهــم.

تقرير لجنة التدقيق السنوي
للجمعية العامة العادية
 13مارس  - 2019 -الكويت
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كلمة رئيس اللجنة

السادة المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،،،

باألصالــة عــن نفســي و نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء اللجنــه يســرني أن أعــرض عليكــم تقريــر لجنــة التدقيــق عــن أعمــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  2018/12/31متضمنــا أهــم المهــام واالنجــازات لللجنــه عــن تلــك الفتــره.
لقــد قامــت اللجنــة بدورهــا وعملهــا وكانــت نتيجــة األعمــال هــي عــدم رصــد اللجنــة وكذلــك وحــدة التدقيــق الداخلــي ألي مخالفــات
أوعقوبــات صــدرت نتيجــة لتلــك المخالفــات ولــم يطبــق علــى الشــركة جــزاءات ماليــة وغيــر ماليــة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،،
مرزوق جاسم البحر
رئيس اللجنة

التقريـــــر
السـنوي

32

2018

المقدمة
ً
التزامــا مــن الشــركة بتعليمــات هيئــة أســواق المــال ،تــم تكويــن لجنــة التدقيــق («اللجنــة») منبثقــة مــن مجلــس إدارة («المجلــس»)
شــركة عقــارات الكويــت («الشــركة») .وخــال عــام  2016اعتمــد مجلــس اإلدارة ميثــاق عمــل اللجنــة ،والــذي يوضــح كيفيــة ومعاييــر
اختيــار أعضــاء اللجنــة ،ومــدة اللجنــة ،ومهــام ومســؤوليات وصالحيــات اللجنــة ،وقواعــد عملهــا .وتتمتــع اللجنــة باالســتقاللية التامــة عــن
اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة.
ـاء علــى مــا ورد فــي الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات) مــن الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال فــي دولــة
وبنـ ً

الكويــت (مــادة رقــم  9 – 9بنــد رقــم  4والــذي نــص علــى أنــه يجــب أن تتضمــن بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة تــاوة تقريــر
لجنــة التدقيــق) ،تــم إعــداد هــذا التقريــر بهــدف تالوتــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة المنــوي عقــده فــي الربــع الثانــي مــن .2019
قامت الشركة بإنشاء نشاط للتدقيق الداخلي يتمتع باالستقاللية الفنية التامة من خالل التبعية المباشرة للجنة التدقيق.
لدى جميع أعضاء مؤهالت علمية و/أو خبرة عملية في مجال المحاسبة والمالية.
تقــوم أمانــة ســر اللجنــة بكتابــة كافــة محاضــر اجتماعــات اللجنــة ومبينـ ًـا فيهــا مــكان االجتمــاع وتاريخــه وســاعة بدايتــه ونهايتــه .وقــد تــم
ترقيــم محاضــر االجتماعــات بأرقــام متتابعــة للســنة التــي انعقــدت فيهــا وتــم تبويبهــا وحفظهــا بطريقــة ســهل الرجــوع إليهــا .وحرصـ ًـا
مــن اللجنــة علــى ضمــان توفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات المطلوبــة بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب لجميــع أعضــاء اللجنــة و/أو
المجلــس تــم توفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات المحدثــة التــي قــد يحتاجهــا أي عضــو لــدى أميــن ســر اللجنــة.
اجتماعات اللجنة:
تتكون لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماءهم:
اجتماع رقم 1
المنعقد في
28/3/2018

اجتماع رقم 2
المنعقد في
15/5/2018

اجتماع رقم 3
المنعقد في
12/8/2018

اجتماع رقم 4
المنعقد في
8/11/2018

عدد اإلجتماعات

مرزوق جاسم البحر (رئيس اللجنة)

ü

ü

ü

ü

4

اإلســـــــــم

أحمد فيصل القطامي (عضو مستقل)

ü

ü

ü

ü

4

مشاري عبدالله الدخيل (عضو مستقل)

ü

ü

ü

ü

4

رأي اللجنة عن نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة
تــرى اللجنــة أن لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة مناســبة ومرضيــة وتغطــي جميــع أنشــطة الشــركة ،وتعمــل علــى الحفــاظ علــى
ســامة الشــركة الماليــة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن مختلــف الجوانــب ،والهيــكل التنظيمــي للشــركة يراعــي:
 )1التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات.
 )2الفحــص والرقابــة المزدوج ـة ،والتوقيــع المــزدوج للعمليــات الماليــة والمحاســبية وبمــا ال يتعــارض مــع جــدول الصالحيــات
المعتمــد مــن المجلــس.
 )3مبــدأ”الفص ـلبي ـنالمهــامغي ـرالمتوافقــة” ( )Segregation of incompatible dutiesفــي كافــة عمليــات الشــركة التــي
تتــم مــن األنظمــة اليدويــة واألنظمــة اآلليــة المســتخدمة .األهــداف الرئيســية مــن هــذا المبــدأ:

أ) تقليل فرصةإخفاءأيعمليةيجريتنفيذها.

ب) تقليل قدرةشخصواحدعلى التحكم في جميعمراحلعمليةما.
ج) الحد من تضارب المصالح.

د) تقليل مخاطر االحتيال.
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تــرى اللجنــة أن الشــركة تعتمــد علــى مجموعــة مــن أنظمــة المعلومــات المتطــورة ،وتســاهم بفاعليــة في الرقابــة داخلية وتوفــر معلومات
دقيقــة وشــفافة ،ومطبــق لــدى الشــركة مصفوفــة صالحيــات تحــدد حــدود الدخــول والتعامــل مــع أنظمــة المعلومــات .باإلضافــة لذلــك
تــم وضــع حــدود للصالحيــات مــن قبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لتعكــس صالحيــات اتخــاذالقــرارات ،وتــم تحديــد المفوضيــن
بالتوقيــع عــن الشــركة .وتضمــن إدارة الشــركة بــأن الصالحيــات الممنوحــة للموظفيــن تتوافــق مــع مســؤولياتهم بمســتوى مقبــول مــن
التفويــض وفصــل المهــام ،وتخضــع صالحيــات ومســؤوليات الموظفيــن إلــى المراجعــة حســب متطلبــات بيئــةالعمــل وأي تغييــرات
فــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة.
إجــراءات الرقابــة الداخليــة تشــمل الرقابــة التشــغيلية واإلداريــة والمحاســبية ،ويجــري تطبيقهــا بصفــة مســتمرة ،وتتــم مناقشــة أنشــطة
وأداء الشــركة مــن خــال اجتماعــات دوريــة لــإدارة العليــا ،ويتــم إبــاغ كافــة المعنييــن فــي إدارات الشــركة بــكل القــرارات ،ويتــم حفــظ
وتصنيــف كافــة الوثائــق المتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة لالســتفادة منهــا فــي تدريــب الموظفيــن وإجــراءات الفحــص واالختبــارات
التــي تســتهدف التأكــد مــن كفــاءة وفاعليــة النظــام ،وتحتفــظ اإلدارات بالملفــات والســجالت الخاصــة بهــا فــي مــكان آمــن وتمنــح
صالحيــة الوصــولإليهــا فقــط إلــى األشــخاص المختصيــن والمفوضيــن بذلــك وفــق تعليمــات اإلدارة.
انجازات اللجنة
عملــت اللجنــة علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة وذلــك مــن خــال ســعيها للتأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة للشــركة،
فضـ ًـا عــن التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة .وكانــت أبــرز انجــازات اللجنــة خــال :8102
 )1مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية والتوصية لمجلس اإلدارة العتمادها.

 )2االجتمــاع بمراقــب الحســابات المســتقل ومناقشــة التقاريــر والبيانــات الماليــة ،والتأكــد عــن عــدم وجــود أي تدخــات أو
معوقــات واجهتــه خــال تدقيــق البيانــات الماليــة الســنويةالمجمعــة للشــركة وشــركاتها التابعــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة أو
مجلــس اإلدارة.

 )3متابعة أداء مراقب الحسابات المستقل وتقييم استقالليته ،ورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعادة تعيينه.

 )4اســتعراض ومناقشــة تقريــر تقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة (RCI) المطبقــة فــي الشــركة والــذي صــدر مــن مكتــب
تدقيــق ُمســتقل ،ومتابعــة معالجــة المالحظــات وتنفيــذ التوصيــات التــي وردت فــي التقاريــر الســابقة.

 )5إعــداد تقريــر لجنــة التدقيــق الســنوي عــن مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة والــذي يتضمــن رأي
وتوصيــات اللجنــة فــي هــذا الشــأن ،وقــد تــم عــرض التقريــر علــى مجلــس اإلدارة.

 )6إعداد تقرير لجنة التدقيق تمهيدا لتالوته في الجمعية العامة.
	)7اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية.

 )8اســتعراض ومناقشــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي (مــن ضمنهــا تقريــر تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة)
ومتابعــة معالجــة المالحظــات وتنفيــذ التوصيــات التــي وردت فــي هــذه التقاريــر.

وقــد قامــت اللجنــة بتبليــغ مجلــس اإلدارة بمــا قامــت بــه وتوصلــت إليــه مــن نتائــج ومــا اتخذتــه مــن قــرارات بشــفافية .ويتابــع المجلــس
عمــل اللجنــة بشــكل دوري للتحقــق مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة إليهــا ،وتتحمــل اللجنــة المســؤولية عــن أعمالهــا أمــام مجلــس اإلدارة.
وقــد قامــت اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة بتوفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تحتاجهــا اللجنــة بشــكل كامــل ودقيــق وفــي الوقــت
المناســب لجميــع أعضــاء اللجنــة ،والتــي مكنتهــا مــن االضطــاع والقيــام بواجباتهــا ومهامهــا بكفــاءة وفاعليــة.
والتزامـ ًـا بأعلــى معايــر الشــفافية؛ وضعــت الشــركة اآلليــة التــي تُ تيــح فــي حــال وجــود تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات
المجلــس ،خاصــة عندمــا يرفــض المجلــس اتبــاع توصيــات اللجنــة فيمــا يتعلــق بمراقبــي الحســابات الخارجييــن و/أو المدقــق الداخلــي،
حيــث يلتــزم المجلــس وفــي حــال وجــود أي تعــارض ،بــأن يتضمــن تقريــر الحوكمــة الخــاص بــه بيانــا يفصــل بوضــوح هــذه التوصيــات
والســبب أو األســباب وراء قــرار المجلــس عــدم التقيــد بهــا .خــال عــام  8102لــم يكــن هنــاك أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق
وقــرارات المجلــس اإلدارة.
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يوتيل ميامي
فــي نهايــة العــام ،احتفلــت شــركة عقــارات ،إلــى جانــب

شــريكها فــي المشــروع المشــترك مجموعــة أريــا للتطويــر،
وهــي إحــدى شــركات التطويــر واالســتثمار العقــاري فــي

نيويــورك والقائمــة فــي ميامــي بالتحديــد ،بتأســيس يوتيــل
المقــرر أن يقــع المشــروع الفندقــي
بــاد ميامــي .مــن
ّ
والســكني متعــدد االســتخدامات فــي وســط مدينــة ميامــي.
مــن المقــرر االنتهــاء منــه فــي أوائــل عــام  ،2021وســيكون
هــذا أول يوتيــل بــاد علــى الســاحل الشــرقي للواليــات

المتحــدة.

بعــد مجيئــه إلــى الســوق فــي يونيــو  ،2018بــاع فريــق

المبيعــات والتســويق فــي يوتيــل بــاد ميامــي Properties ،
 ،One Worldبقيــادة بيغــي أوليــن ،بنجــاح أكثــر مــن 50
بالمائــة مــن وحداتــه الســكنية فــي غضــون ســتة أشــهر

فقــط .إن نجــاح الفريــق هــو نتيجــة لتفانيهــم ومثابرتهــم
فــي العمــل ،فضـ ًـا عــن معرفتهــم وخبرتهــم الواســعة علــى

الصعيديــن الدولــي والمحلــي فــي ســوق ميامــي.

كمــا أن خيــارات التأجيــر الجذابــة قصيــرة األجــل للتطويــر دون
يوفــران للمالكيــن المرونــة
أي قيــود وبرنامــج إعــادة التأجيــر ّ

الالزمــة .إذ يحظــى المنتــج البســيط بشــعبية متزايــدة بيــن

المشــترين الذيــن يبحثــون عــن وحــدات ذات حجــم فعــال مــع

أســعار يمكــن تحقيقهــا فــي حــدود 500,000 - 300,000
دوالر.

«لقــد بــاع فريقنــا أكثــر مــن  18وحــدة شـ ً
ـهريا خــال األشــهر
الســتة الماضيــة  -أي  111وحــدة وال زال العــدد فــي تزايــد.
قــال بيغــي أوليــن ،الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة
 ،One World Propertiesإن هــذا شــيء لــم نــره فــي
«يــدرك المشــترون قيمــة وحداثــة
ميامــي منــذ وقــت طويــلُ .

العالمــة التجاريــة  YOTELويبحثــون عــن المرونــة والموقــع
الرئيســي .تعتبــر ميامــي بمثابــة بوابــة مهمــة لألســواق

العالميــة وتتمتّ ــع بواحــدة مــن أكبــر القطاعــات الماليــة فــي
الواليــات المتحــدة .كمــا ّ
تمكــن فريقنــا مــن اســتغالل جميــع

العناصــر الرائعــة لهــذا المشــروع ومنطقتــه المميــزة كونــه
يقــع وســط المدينــة لتقديــم المنتــج المناســب لهــذا الســوق.
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أكثــر مــن  40فــي المائــة مــن مشــتري التطويــر هــم مســتثمرون

وقالــت أدريانــا جايجرمــان ،المديــر الرئيســي لمكتــب ســتانتيك

مــن األرجنتيــن وكولومبيــا وغيرهــا مــن أســواق أمريــكا الجنوبيــة.

عالمــة تجاريــة يوتيــل فــي ميامــي» .كمــا أضافــت بــأن «التصميــم

مــن المكســيك والصيــن مــع وجــود عــدد كبيــر مــن المســتثمرين

ســيطرت  One World Propertiesعلــى ســوق العقــارات

الدولــي ألكثــر مــن  10ســنوات مــن خــال مبيعــات ســكنية تزيــد
ـكل عــام ،تمثــل المعامــات
قيمتهــا علــى  3مليــارات دوالر .وبشـ ٍ

مــن المشــترين الدولييــن  80فــي المائــة مــن مبيعــات الشــركة
مــن العقــارات األمريكيــة.

فــي ميامــي« :يســرنا تقديــم خدماتنــا المتكاملــة الفريــدة فــي أول

المعمــاري الحديــث واألنيــق للمبنــى وتصميماتــه الداخليــة

المتطــورة ســتؤدي إلــى تصميمــات جريئــة فــي وســط مدينــة
ميامــي».

ينــدرج مفهــوم يوتيــل بــاد الجديــد تحــت مظلــة يوتيــل ،وهــي

العالمــة التجاريــة الناجحــة المعروفــة بفنادقهــا الفخمــة ذات

وقــال ديفيــد أرديتــي ،مديــر مجموعــة أريــا للتطويــر« :إن يوتيــل

األســعار المعقولــة والمصممــة بــذكاء فــي نيويــورك وســنغافورة

األولــى التــي توفــر فيهــا عالمــة تجاريــة عالميــة متخصصــة بقطــاع

إيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم .علــى مــدار العــام المنصــرم ،أعلنــت

بــاد هــو معلــم رئيســي فــي وســط مدينــة ميامــي»« .وإنهــا المــرة

الضيافــة حيــاة ســكنية فاخــرة بســعر فــي متنــاول األيــدي .يتلقــى
المشــترون المحليــون والدوليــون علــى ٍ
حــد ســواء مفهــوم بــاد

وبوســطن وســان فرانسيســكو باإلضافــة إلــى فنــادق يوتيــل
ً
ً
جديــدا حــول العالــم بمــا فــي
موقعــا
العالمــة التجاريــة عــن 18

ذلــك الواليــات المتحــدة والبرتغــال وسويســرا وهولنــدا وتركيــا

( )PADالمبتكــر ،مــع خططــه الذكيــة والقابلــة للتكيــف وخيــارات

وإســطنبول ودبــي .يعــزز التوســع األخيــر للعالمــة التجاريــة

فــي بنــاء هــذا المشــروع المرتقــب وبـ ّ
ـث الحيــاة فيــه».

التصميــم القابــل للتكيــف والتكنولوجيــا الذكيــة فــي كل مدينــة

ً
قدمــا
بحمــاس كبيــر .نحــن متحمســون للمضــي
التأجيــر المرنــة
ٍ
وقــال فهــد الشــمالن ،نائــب الرئيــس  -إدارة األســتثمار

واالســتحواذ فــي شــركة عقــارات« :باعتبارنــا خبــراء عالمييــن
فــي ســوق العقــارات الســكنية ،فإننــا نؤمــن بمفهــوم بــاد
الجديد»الحيــاة الذكيــة»« .إن شــراكتنا مــع مجموعــة أريــا للتطويــر

فــي هــذا المشــروع ســوف تتجــاوز حــدود الرفاهيــة فــي وجهــات

المنتجعــات الراقيــة للشــخص العصــري».

نجاحهــا العالمــي فــي قدرتهــا علــى اســتغالل المســاحة مــن خــال
تصــل إليهــا.

وسيشــتمل المشــروع إلــى العديــد مــن االســتخدامات علــى 231

وحــدة ســكنية و  222غرفــة فندقيــة إلــى جانب الحدائــق المزروعة
بعنايــة وتصميمــات المعيشــة المتكاملــة ألســلوب حيــاة مدنــي

أنيــق .ســيوفر المشــروع اســتوديوهات ووحــدات ســكنية بغرفــة
نــوم واحــدة أو غرفتــي نــوم بأســعار تبــدأ مــن  300,000دوالر.

عنــد االنتهــاء مــن المشــروع ،ســتقوم يوتيــل بــاد ميامــي بتوفيــر
ثالثة رجال آليين من نوع  Techiقادرين على تقديم المشــروبات

والطعــام والهدايــا والمســتندات وغيرهــا .مــع رفــع المعاييــر

للمرافــق الســكنية ،ســيتم توفيــر رجليــن آلييــن للمقيميــن وســيتم
تخصيــص واحــد لضيــوف الفنــدق .يمكــن برمجــة الروبوتــات

لتتحــدث مجموعــة متنوعــة مــن اللغــات وتجيــد الحــوار وتشــغيل

الملفــات الرقميــة مع الموســيقى والتســجيالت الصوتية .تشــمل
المرافــق األخــرى :خدمــات االســتقبال واإلرشــاد ،والتخزيــن اآلمــن
للدراجــات ،وتوفيــر المشــروبات للذواقــة ،ومطعــم متكامــل

الخدمــات وبــار مــع أماكــن للجلــوس فــي الهــواء الطلــق واألماكــن
الخاصــة لتنــاول الطعــام ،وأيضــا مركــز لياقــة بدنيــة بأحــدث طــراز،

ومســاحة عمــل مشــتركة ،وصالــة ،وحمــام الســباحة وصالــون

للحيوانــات األليفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيأتي كل «بــاد» مــع
وحــدة تخزيــن مخصصــة .كمــا أن شــركة ســتانتيك ،وهــي إحــدى
شــركات الهندســة المعماريــة الرائــدة فــي أمريــكا الشــمالية ،هــي

الشــركة الرئيســية المســؤولة عــن الهندســة المعماريــة والتصميــم
الداخلــي والهندســة للمشــروع.

يوتيل سان فرانسيسكو
ً
رســميا يوتيــل ســان
فــي أواخــر  ،2018افتتحــت عقــارات

فرانسســكو أول عقــار علــى الســاحل الغربــي .العقــار هــو الفنــدق
الثامــن فــي سلســلة فنــادق يوتيــل قيــد التشــغيل أو التطويــر
فــي الواليــات المتحــدة ،وينضــم إلــى الفنــادق الواقعــة فــي

بوســطن وميامــي ونيويــورك وبــارك ســيتي ومامــوث ولونــج

آيالنــد ســيتي .يقــع يوتيــل ســان فرانسيســكو فــي  1095ماركــت

ســتريت ،فــي مبنــى غرانــت التاريخــي ،وتــم ترميمــه لالســتفادة

ّ
ككل.
مــن ميزاتــه الفريــدة فــي العقــار
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فندق يوتيل
أسلوب عصري جديد

ـزا عالميـ ًـا لألعمــال ومركـ ً
تعتبــر ســان فرانسيســكو مركـ ً
ـزا لالبتــكار،

وهــي مناســبة بطبيعتهــا لعالمــة يوتيــل كالتطويــر مــن الناحيــة

جــدد  -الــذي يحيــط
الم ّ
التكنولوجيــة .يشــتهر حــي ميــد ماركــت ُ

بــه القطــاع المالــي ومجلــس المدينــة  -بمحيطــه التكنولوجــي

المتوســع ،وصــاالت الموســيقى ،ووجهــات تنــاول الطعــام.
يقــع يوتيــل ســان فرانسيســكو علــى مســافة قصيــرة سـ ً
ـيرا علــى

األقــدام مــن مركــز موســكون ومركــز بويــل الشــهير وتلفريــك
ماركــت ،ويبعــد مســافة  15دقيقــة بالســيارة عــن فيشــرمانز
ـي
وارف وجســر ذا جولــدن جيــت وســاحة ووريــرز القادمــة .يقــع حـ ّ
ميــد ماركــت علــى حــدود حــي ســوما الصاخــب ،ممــا يتيــح ســهولة

الوصــول إلــى المتاجــر والمتاحــف ومطاعــم ميشــان ســتار.

التاريخــي للمبنــى ،مــع دمــج العديــد مــن الميــزات األصليــة فــي

تصميــم الفنــدق ،مــع جــدران الطــوب المكشــوفة والنوافــذ

المقوســة والــدرج األصلــي المصنــوع مــن الرخــام.

يضــم العقــار  203غرفــة (أو كابينــه كمــا هــو معــروف فــي

مفهــوم يوتيــل) ،ولــكل منهــا تصاميــم مميــزة الســتيعاب
النمــوذج واإلطــار األصلــي للمبنــى .تشــكل الوحــدات الســكنية
ســكاي كابينــز فــي يوتيــل األولــى مــن نوعهــا نصــف أماكــن

ً
تقريبــا ،وتضــم أماكــن للنــوم
اإلقامــة فــي ســان فرانسيســكو

علــى مســتوى الطابــق الميزانيــن يمكــن الوصــول إليهــا عــن
ـافر الــذي يتنقــل وحيـ ً
طريــق الــدرج وهــي مثاليــة للمسـ ِ
ـدا .كمــا تــم

تجهيــز الكبائــن بمميــزات يوتيــل المميــز ،بمــا فــي ذلــك الســرير

ُيعــد يوتيــل ســان فرانسيســكو أول مشــروع تحويلــي إلعــادة

الذكــي ( )™ SmartBebالقابــل للتعديــل الســتغالل المســاحة

عــام  ،1905وهــو أحــد المبانــي الثالثــة التــي نجــت مــن زلزالــي

 Urbanودش ُمطـ ّـور ورفــوف مناشــف ســاخنة ومنافــذ شــحن

االســتخدام المكتبــي للعالمــة التجاريــة .تــم إنشــاء مبنــى غرانــت
عاميــن  1906و  1989فــي ســان فرانسيســكو .يمــزج اليوتيــل
بيــن القديــم والجديــد ،ويشــمل وســائل الراحــة التقنيــة المتقدمــة

مثــل مواقــع تســجيل الوصــول الذاتــي ،مــع الحفــاظ علــى الســحر

فــي الكبائــن المميــزة ،ووســائل الراحــة الفاخــرة مــن Skincare
متعــددة ومنفــذ يــو أس بــي وخدمــة واي فــاي فائقــة الســرعة
ً
مجانــا وتلفزيونــات أتــش دي ذكيــة وأكثــر.
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أثنــاء اإلقامــة فــي الفنــدق ،يمكــن للضيــوف اإلنتقــال مــن أجــواء

العمــل إلــى الترفيــه مــع الوصــول إلــى  ،KOMYUNITIوهــي
منطقــة عامــة تضــم مســاحات عمــل مشــتركة وغيــر رســمية،
وصالــة رياضيــة مجهــزة تجهيـ ً
كامال «مفتوحة دائمـ ًـا» ،باإلضافة
ـزا
ً

األسباب:
النمو القوي للطلب على سكن الموظفين:
ّ
مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى ســكن الموظفيــن بنســبة

إلــى أطعمــة ومشــروبات مــن الدرجــة األولــى مــن المقــرر

 %7بيــن عامــي  2017و  - 2020وذك مــن  203،000شــخص

دانييــل باترســون الحائــز علــى جوائــز عديــدةُ .يعــد هــذا العــرض

قيمــة قطــاع اإلســكان للشــركات أيضـ ًـا علــى زيــادة هائلــة مــن 5.2

افتتاحهــا هــذا الصيــف بالتزامــن مــع وجــود الشــيف الشــهير
مثاليـ ًـا لقضــاء بعــض وقــت الفــراغ أو قضــاء ليلــة فــي الخــارج،

وسيشــتمل أيضـ ًـا علــى بــار علــى الســطح « -ذي غرانــت»  -ويوفــر

ّ
مطلــة علــى ناطحــة
أماكــن جلــوس خارجيــة وإطــاالت خالبــة

ً
تســجل
أيضــا أن
المتوقــع
إلــى  263,000شــخص.كما أنــه مــن
ّ
ّ
مليــار درهــم إلــى  7.4مليــار درهــم خــال نفــس الفتــرة.
المواقع المميز للمشروع:

ســحاب ســان فرانسيســكو مــع مناظــر رائعــة لمجلــس المدينــة.

إن ُقــرب المشــروع مــن مرســى دبــي ونخلــة الجميــرة وعــدد كبيــر

مطعــم وبــار مفتــوح طــوال اليــوم مــع قائمــة طعــام مختــارة

مــن الفــرص التــي يحتمــل بموجبهــا أن تســتأجر الشــركات العاملــة

يحتــوي الطابــق األرضــي لفنــدق يوتيــل ســان فرانسيســكو علــى

مــن الفنــادق داخــل هــذه المواقــع يتيح للمشــروع مجموعــة كبيرة

بعنايــة تتميــز بأفضــل المكونــات والثقافــات المتنوعــة فــي

فــي قطــاع الضيافــة مســاكن لموظفيهــا داخــل المشــروع.

كاليفورنيــا.

سكن موظفي دومس
فــي الربــع األخيــر مــن  ،2018حصلــت شــركة عقــارات علــى

سلســلة مــن  5قطــع أرض تبلــغ مســاحتها  231,000قــدم مربــع
مــن أراضــي التطويــر الواقعــة فــي مدينــة دبــي لإلنتــاج فــي إمــارة

دبــي .تخطــط الشــركة للبــدء فــي مشــروع تطويــر مكثــف لتطويــر

أحــدث مســاكن الموظفيــن الواقعــة علــى مقربــة مــن العديــد

الفرص المتاحة:
ً
مجزيا فيما يتعلق بإسكان قطاع الضيافة
ال يزال السوق
يركــز المشــروع علــى ســكن الموظفيــن المتميــز ،مــع التركيــز فــي
البدايــة علــى قطــاع الضيافــة قبــل التوســع فــي النهايــة إلــى

ً
إســكانا لموظفيهــا.
القطاعــات األخــرى التــي تتطلــب

ســيتألف المشــروع مــن أربــع مراحــل ،ومــن المقــرر أن تبــدأ أولهــا
فــي أوائــل ســنة .2019

مــن المراكــز الســياحية الرئيســية فــي دبــي .والقصــد مــن ذلــك

ســتضم كل مجموعــة مــن المســاكن داخــل كل وحــدة ســكنية

احتياجــات لســكن الموظفيــن والتــي تقــع فــي نطــاق يبعــد 25

المنطقــة المشــتركة لمرافــق المطبــخ والمناطــق الترفيهيــة.

قــدم مربــع مــن المســاحة القابلــة للتأجيــر ،والتــي يمكــن أن تضــم

منهمــا  1,000موظــف .أمــا الوحــدات الســكنية فســتكون بعـ ّـدة

مختلفــة .يســعى المشــروع إلــى خلــق شــعورباأللفة حيــث يتواجــد

غرفتيــن و ثــاث وأربــع وخمــس غــرف نــوم ،وتســتوعب مــا ال

المهمــة وغيرهــا مــن الشــركات ذات الصلــة بالضيافــة.
الفنــادق
ّ

كحــد أقصــى لــكل وحــدة حســب االســتخدام الــذي يرغــب بــه
ّ

هــو جــذب مجموعــة متنوعــة مــن شــركات الضيافــة التــي لديهــا

حمامــات داخليــة ،مــع االســتفادة مــن المســاحة المشــتركة داخــل

دقيقــة عــن الموقــع .ســيتألف المشــروع مــن أكثــر مــن 590,000

تتمثــل المرحلــة األولــى مــن المشــروع فــي مبنييــن يســتوعب كل

أكثــر مــن  5,000موظــف مــن موظفــي الضيافــة مــن مســتويات

أنــواع وتشــمل مجموعــة مــن الوحــدات الســكنية المكونــة مــن

محترفــوا الضيافــة فــي العديــد مــن التخصصــات مــن مختلــف

يقــل عــن اثنيــن مــن الموظفيــن لــكل وحــدة وحتّ ــى  10موظفيــن

المتوقــع
ســيتم تطويــر المشــروع علــى خمــس مراحــل .ومــن
ّ

ـتأجر وعــدد الســكان لــكل وحــدة.
المسـ ِ

يضمــان
أن تبــدأ المرحلــة األولــى ،التــي ســتتكون مــن برجيــن
ّ

تــم تصميــم الوحــدات بطريقــة تســمح لــكل فــرد يســكن فــي

ـي ثالــث
المراحــل التاليــة ،والتــي ســوف تشــتمل علــى بــرج إضافـ ّ

والفعاليــة ،بمــا فــي ذلــك وجــود حمــام داخلــي لــكل غرفــة فرديــة .

أكثــر مــن  2,000موظــف ،فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .2019أمــا
يســتوعب  1,000موظــف ،يتــم تنفيذهــا بالتدريــج علــى مــدار
الســنوات القليلــة القادمــة وســيبدأ العمــل بهــا بمجــرد اســتيفاء

ّ
المتطلبــات مــا قبــل اإليجــار.
بعــض

هــذه الوحــدات الســكنية باالســتمتاع بأقصــى درجــات الراحــة
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1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليه.

.2

2سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر . 2018

.3

3سماع تقرير السيد  /مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليه.

.4

4مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليها.

.5

5ســماع تقريــر المخالفــات التــي رصدتهــا الجهــات الرقابيــة أو وقعــت بشــأنها جــزاءات علــى الشــركة عــن الســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ( 2018إن وجــدت) .
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6سماع تقرير التعامالت التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة .
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7مناقشــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أســهم منحــة  5%علــى مســاهمي الشــركة بواقــع ( )5خمســة أســهم
خزينــة مقابــل كل ( )100مائــة ســهم مــن أســهم الشــركة وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2018وذلــك فــي نهايــة يــوم اإلســتحقاق المحــدد  15يــوم عمــل بعــد تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة علــى
أن يتــم بــدء توزيــع األربــاح علــى المســتحقين لهــا بعــد  5أيــام عمــل مــن نهايــة تاريــخ اإلســتحقاق ودون أن يترتــب
علــى ذلــك زيــادة فــي رأس المــال أو زيــادة فــي عــدد األســهم المصدرة.وتفويــض مجلــس االدارة بالتصــرف فــي
كســور االســهم الناتجــة عــن ذلــك التوزيــع.

.8

8مناقشــة توصيــة مجلــس اإلدارة بصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ إجمالــي  40,000د.ك عــن الســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
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9مناقشــة اســتقطاع ( 10%عشــرة بالمائــة) مــن ربــح الســنة القابــل للتوزيــع إلــى حســاب اإلحتياطــي القانونــي
والبالــغ قيمتــه  707,343د.ك ( ســبعمائة وســبعة الــف وثالثمائــة وثالثــة وأربعــون دينــار كويتــي).

1010مناقشــة اســتقطاع ( 10%عشــرة بالمائــة) مــن ربــح الســنة القابــل للتوزيــع إلــى حســاب اإلحتياطــي اإلختيــاري
والبالــغ قيمتــه  707,343د.ك ( ســبعمائة وســبعة الــف وثالثمائــة وثالثــة وأربعــون دينــار كويتــي).
1111تفويــض مجلــس اإلدارة بشــراء أو بيــع أســهم الشــركة بمــا اليتجــاوز  10%مــن عــدد أســهمها وذلــك وفقــا لمــواد
القانــون رقــم ) (7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا،
1212مناقشــة إخــاء طــرف الســادة  /أعضــاء مجلــس اإلدارة وإبــراء ذمتهــم فيمــا يتعلــق بتصرفاتهــم الماليــة والقانونيــة
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
1313تعييــن أو إعــادة تعييــن مراقــب الحســابات مــن ضمــن القائمــة المعتمــدة بأســماء مراقبــي الحســابات لــدى هيئــة
اســواق المــال مــع مراعــاة مــدة التغييــر االلزامــي  ,وذلــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019
وتفويــض مجلــس اإلدارة لتحديــد أتعابــه .
1414مناقشــة نظــام الحوافــز طويــل المــدى لموظفــي الشــركة واعتمــاده والموافقــة عليــه ،وتفويــض مجلــس اإلدارة
بوضــع كافــة القواعــد والضوابــط الخاصــة بهــذا النظــام وتنفيذهــا.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
الى السادة المساهمين

شركة عقارات الكويت  -ش.م.ك.ع
الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة عقــارات الكويــت  -ش.م.ك.ع“( .الشــركة االم”) والشــركات التابعــة لهــا

(“المجموعــة”) ،وتشــمل بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018وبيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع وبيــان االربــاح
أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع وبيــان التدفقــات النقديــة المجمــع للســنة

المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،وااليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ،بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

برأينــا ،أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا
فــي  31ديســمبر  ،2018وعــن نتائــج أعمالهــا المجمعــة وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس ابداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .ان مســؤولياتنا وفــق تلــك المعاييــر قــد تــم شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات
مراقــب الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا .كمــا اننــا مســتقلين عــن المجموعــة وفقــا لمتطلبــات
ميثــاق األخالقيــة للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر أخالقيــة المحاســبين  ،كمــا قمنــا باإللتــزام بمســؤولياتنا

األخالقيــة بمــا يتوافــق مــع تلــك المتطلبــات وميثــاق األخالقيــة .اننــا نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،كافيــة ومالئمــة
لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

أمور التدقيق الهامة

ان أمــور التدقيــق الهامــة ،حســب تقديراتنــا المهنيــة ،هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة
المجمعــة للفتــرة الحاليــة .ولقــد تــم اســتعراض تلــك األمــور ضمــن فحــوى تقريرنــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة ككل ،والــى

التوصــل الــى رأينــا المهنــي حولهــا ،وأننــا ال نبــدي رأيــا منفصــا حــول تلــك األمــور.

تقييم العقارات االستثمارية

تمثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة األراضــي والمبانــي الواقعــة فــي الكويــت ،دول الخليــج العربــي ودول أخــرى .ان القيمــة الكليــة

للعقــارات االســتثمارية مهمــة للبيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة كمــا انهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة .قامــت االدارة بتحديــد القيمــة
العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية علــى اســاس دوري باســتخدام مقيميــن خارجييــن لدعــم عمليــة التقييــم.
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تابع /تقرير مراقب الحسابات المستقل في شركة عقارات الكويت  -ش.م.ك.ع
تابع /أمور التدقيق الهامة

تابع  /تقييم العقارات االستثمارية

تقــدر قيمــة العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقــة الســوق والتــي تعتمــد علــى أحــدث أســعار بيــع العقــارات فــي مناطــق مشــابهة
لبعــض العقــارات اإلســتثمارية وطريقــة رســملة االيــرادات والتــي تقــوم علــى اســاس التقديــرات واالفتراضــات كقيمــة االيجــار ومعــدالت

االشــغال واســعار الخصــم واالســتقرار المالــي للمســتأجرين ومعرفــة الســوق والمعامــات التاريخيــة لبعــض العقــارات االخــرى.

كمــا ان االفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات هــي ذات صلــة ونظــرا للتقديــرات غيــر المؤكــدة وحساســية التقييــم ونظــرا لحجــم وتعقيــد
عمليــة تقييــم العقــارات االســتثمارية واهميــة االفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم فقــد قمنــا بتحديــد ذلــك
كأمــر هــام فــي عمليــة التدقيــق .إن االفصاحــات المتعلقــة بالعقــارات االســتثمارية مبينــة فــي ايضاحــات  11و . 31.3

كجــزء مــن اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ضمــن امــور اخــرى  ،فقــد قمنــا بتقييــم االفتراضــات والتقديــرات أعــاه التــي وضعتهــا االدراة

والمقييميــن الخارجيــن كمــا هــو فــي عمليــة تقييــم وتقديــر مــدى مالئمــة البيانــات الداعمــة للقيمــة العادلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،قمنــا

بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات المتعلقــة بحساســية االفتراضــات.

تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

تتضمــن األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر وأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

اســتثمارات غيــر مســعرة جوهريــة .ونظــرا لطبيعــة التركيبــة الفريــدة وشــروط تلــك االســتثمارات ،فــان تقييــم تلــك األصــول الماليــة
مبنــي إمــا علــى أســاس تقييمــات خارجيــة مســتقلة أو علــى نمــاذج تقييــم تــم تطويرهــا داخليــا ممــا أدى الــى وجــود شــك فــي قياســات

جوهريــة واردة فــي تقييمنــا نتيجــة لذلــك،كان لتقييــم هــذه االدوات أهميــة كبــرى فــي تدقيقنــا .ممــا تطلــب صــرف المزيــد مــن الوقــت

اإلضافــي فــي مجهــود التدقيــق لتقييــم مــدى مالئمــة تلــك التقييمــات والفرضيــات التــي بنيــت عليهــا .ولقــد تــم بيــان ذلــك ضمــن
ايضــاح المجموعــة حــول تلــك األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر وأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن ايضاحــات رقــم  12و  17و  31.2حــول البيانــات الماليــة المجمعــة.

ان اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تضمنــت تطابــق القيمــة الدفتريــة لــأوراق الماليــة الغيــر مســعرة مــع تقييمــات المجموعــة الداخليــة
او الخارجيــة المعــدة باســتخدام تقنيــات التقييــم ،تقييــم اختبــار مــدى مالءمــة التقديــرات ،االفتراضــات ومنهجيــة التقييــم والمســتندات
الداعمــة التــي تــم الحصــول عليهــا والتوضيحــات لتعزيــز تلــك التقييمــات.

المعلومات األخرى ضمن تقرير المجموعة السنوي 2018

ان االدارة مســؤولة عــن المعلومــات االخــرى .تتألــف المعلومــات االخــرى مــن المعلومــات المتضمنــة ضمــن تقريــر المجموعــة الســنوي
 ،2018بخــاف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مدققــي حســاباتنا.كما حصلنــا علــى تقريــر مجلــس ادارة الشــركة االم قبــل تاريــخ تقريــر

مدققــي حســاباتنا و نتوقــع الحصــول علــى مــا تبقــى مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة بعــد تاريــخ تقريــر التدقيــق.

ان رأينــا حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ال يغطــي المعلومــات االخــرى المرفقــة ونحــن ال نبــدي اي شــكل مــن اشــكال التأكيــدات علــى

تلــك المعلومــات.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ،فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات االخــرى واثنــاء القيــام بذلــك ،نقــوم بالنظــر

فيمــا اذا كانــت المعلومــات االخــرى غيــر متطابقــة جوهريــا مــع البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة أو مــع معلوماتنــا التــي تــم الحصــول

عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق او غيــر ذلــك مــن األمــور التــي قــد يشــوبها اخطــاء ماديــة .وإذا مــا اســتنتجنا ،بنــاء علــى االعمــال التــي قمنــا
بهــا علــى المعلومــات االخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدققــي حســاباتنا ،بــان هنــاك فعــا اخطــاء ماديــة ضمــن تلــك

المعلومــات االخــرى ،فالمطلــوب منــا بيــان تلــك األمــور .ليــس لدينــا اي شــيء للتقريــر عنــه فــي هــذا الشــأن.
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تابع /تقرير مراقب الحسابات المستقل في شركة عقارات الكويت  -ش.م.ك.ع

مسؤولية االدارة و المسؤولين عن تطبيق الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة

ان االدارة هــي الجهــة المســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا مــن اعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل خــال مــن فروقــات ماديــة ســواء
كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

والعــداد تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة ،تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق االســتمرارية ،واالفصــاح

،عنــد الحاجــة ،عــن األمــور المتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،مالــم يكــن بنيــة االدارة تصفيــة

المجموعــة أو ايقــاف أنشــطتها ،أو عــدم توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة ســوى اتخــاذ هــذا االجــراء.

ان المسؤولين عن تطبيق الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

ان أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ،ككل ،خاليــة مــن فروقــات ماديــة ،ســواء كانــت
ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ،واصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا .ان التأكيــدات المعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة المســتوى،
ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق المنفــذة وفــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتدقيق،ســوف تكتشــف دائمــا األخطــاء الماديــة فــي

حالــة وجودهــا .إن الفروقــات يمكــن أن تنشــأ مــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة ،ســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة ،عندمــا يكــون مــن
المتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين بنــاء علــى مــا ورد فــي تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة.

وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق المعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،نقــوم بممارســة التقديــرات المهنيــة واالحتفــاظ بمســتوى مــن الشــك

المهنــي طيلــة أعمــال التدقيــق .كمــا أننــا:

•نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ،
وتصميــم وتنفيــذ اجــراءات التدقيــق المالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة والمالئمــة

لتوفــر لنــا أساســا البــداء رأينــا .أن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات الماديــة الناتجــة عــن الغــش تعتبــر أعلــى مــن تلــك المخاطــر
الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث أن الغــش قــد يشــمل تواطــؤ أو تزويــر أو حذوفــات مقصــودة أو عــرض خاطــئ أو تجــاوز إلجــراءات الضبــط

الداخلــي.

•اســتيعاب اجــراءات الضبــط الداخلــي التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم اجــراءات التدقيــق المالئمــة حســب الظــروف ،ولكــن
ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمجموعــة.

•تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المطبقــة وااليضاحــات المتعلقــة بهــا والمعــدة
مــن قبــل االدارة.

•االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام االدارة لألســس المحاســبية فــي تحقيــق مبــدأ االســتمرارية ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي
حصلنــا عليهــا ،ســوف نقــرر فيمــا اذا كان هنــاك أمــور جوهريــة قائمــة ومرتبطــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير الــى وجــود شــكوك
جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق االســتمرارية .واذا مــا توصلنــا الــى وجــود تلــك الشــكوك الجوهريــة ،فــان علينــا أن
نلفــت االنتبــاه لذلــك ضمــن تقريــر التدقيــق والــى االفصاحــات المتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة ،أو فــي حالــة مــا اذا

كانــت تلــك االفصاحــات غيــر مالئمــة ،ســوف يــؤدي ذلــك الــى تعديــل رأينــا .ان اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي
حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق .ومــع ذلــك فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي الــى عــدم
قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق االســتمرارية.

•تقييــم االطــار العــام للبيانــات الماليــة المجمعــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى ،بمــا فــي ذلــك االفصاحــات ،وفيمــا اذا
كانــت تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة تعكــس المعامــات واألحــداث المتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض بشــكل عــادل.
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تابع /تقرير مراقبي الحسابات المستقلين في شركة عقارات الكويت  -ش.م.ك.ع
تابع /مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة عــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركات او األنشــطة األخــرى الــواردة ضمــن
المجموعــة البــداء رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .اننــا مســؤولون عــن توجيــه واالشــراف علــى واداء اعمــال تدقيــق المجموعــة.
ال نــزال المســؤولين الوحيديــن عــن رأينــا حــول اعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا.

لقــد قمنــا بالعــرض علــى المســؤولين عــن تطبيــق الحوكمــة  ،وضمــن امــور أخــرى ،خطــة واطــار وتوقيــت التدقيــق واألمــور الجوهريــة

األخــرى التــي تــم اكتشــافها ،بمــا فــي ذلــك نقــاط الضعــف الجوهريــة فــي نظــام الضبــط الداخلــي التــي لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة
التدقيــق.

كمــا قمنــا بتزويــد المســؤولين عــن تطبيــق الحوكمــة بمــا يفيــد التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــة المهنــة المتعلقــة باالســتقاللية ،وتزويدهــم
بكافــة ارتباطاتنــا واألمــور األخــرى التــي قــد تشــير الــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا والتدابيــر التــي تــم إتخاذهــا ،حيثمــا وجــدت.

ومــن بيــن األمــور التــي تــم التواصــل بهــا مــع المســؤولين عــن تطبيــق الحوكمــة ،تلــك األمــور التــي تــم تحديدهــا مــن قبلنــا علــى أن لهــا

األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة للفتــرة الحاليــة وتــم اعتبارهــا بذلــك ،مــن أمــور التدقيــق الهامــة .ولقــد قمنــا

باالفصــاح عــن تلــك األمــور ضمــن تقريــر التدقيــق ،مــا لــم تكــن القوانيــن أو التشــريعات المحليــة تحــد مــن االفصــاح عــن أمــر معيــن،

أو فــي حــاالت نــادرة جــدا ،قررنــا عــدم االفصــاح عنهــا ضمــن تقريرنــا تجنبــا لنتائــج عكســية قــد تحــدث نتيجــة االفصــاح عنهــا والتــي قــد
تطغــي علــى المصلحــة العامــة.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينــا أيضــا  ،أن الشــركة االم تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وان البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس

ادارة الشــركة االم فيمــا يتعلــق بهــذة البيانــات الماليــة المجمعــة ،متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت .وقــد حصلنــا علــى كافــة

المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي
يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم ،والتعديــات

الآلحقــة لهمــا ،وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة ،وأنــه فــي حــدود المعلومــات التــي توفــرت لنــا ،لــم تقــع خــال الســنة

المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة  2016والآلئحــة التنفيذيــة لــه أو عقــد التأســيس أو

النظــام األساســي للشــركة االم ،والتعديــات الآلحقــة لهمــا ،علــى وجــه يؤئــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم أو مركزهــا المالــي.

أنور يوسف القطامي

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا

(مراقب مرخص رقم  50فئة أ )

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
الكويت
 27مارس 2019

التقريـــــر
السـنوي
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2018

شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان األرباح أو الخسائر المجمع
إيضاحات

اإليرادات
إيرادات تأجير العقارات

خسارة من بيع عقارات إستثمارية

11

التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية

11

حصة في نتائج شركات زميلة

13

خسارة من بيع عقارات للمتاجرة
خسارة من بيع شركة زميلة

التغييــر فــي القيمــة العادلــة ألصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح

رد مخصص انتفت الحاجه اليه
إيرادات أخرى

هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
مخصص عقارات للمتاجرة

-

()20,076

10,174,703
347,770

()246,395

-

-

()813,104

304,148

75,530
92,495

8

903,744

-

()37,013
844,846

1,777,878

14,511,550
()1,437,717

()1,322,976

()5,396,267
()604,133

14

-

-

()442,787

()2,179,287
()542,090

()7,438,117
7,073,433

2,314,364

()176,665

()57,859

()40,000

-

مخصص الزكاة

()77,518

10

()4,989,573

()9,476,713

مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

مكافأة مجلس اإلدارة

-

11,791,077

15

مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

3,865

28,310

()31,800

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

208,329

9

العمالــة الوطنيــة والــزكاة

ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

474,560

372,370

ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم

ربح السنة

9,617,262

357,983

مصاريف عمومية وادارية
تكاليف تمويل

()7,288,690

()7,455,080

1,847,377

المصاريف واألعباء األخرى

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

17,072,342

()11,955

أو الخســائر

(خسارة)  /ربح من ترجمة عملة أجنبية

د.ك

د.ك

-

ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

إيرادات توزيعات أرباح

2018

2017

-

ربح ناتج عن صفقة شراء شركة زميلة

ربح من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

17,463,393

مصاريف تشغيل العقارات
صافى إيرادات التأجير

السنة المنتهية

السنة المنتهية

6,747,450

7.54

()10,415
()23,144

2,222,946
2.46

التقريـــــر
السـنوي
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2018

شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى :

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

6,747,450

2,222,946

بنود لن يتم تحويلها الى بيان األرباح أو الخسائر الحقا
أصول ماية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :
 صافي التغير في القيمة العادلة الناتجة خالل الفترةبنود سيتم تحويلها الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع في فترات الحقة:
استثمارات متاحة للبيع :
 صافي التغير في القيمة العادلة المحول الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع من البيع المحول الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع من هبوط القيمةفروق ناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية

()6,930,012

-

-

()2,487,710

-

2,179,287

15,575

()103,098
()413,892

إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للسنة

()6,914,437

()825,413

إجمالي (الخسائر)  /اإليرادات الشاملة للسنة

()166,987

1,397,533

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان المركز المالي المجمع

االصول

إيضاحات

أصول غير متداولة
ممتلكات ومعدات

عقارات إستثمارية

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

11

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12

استثمار في شركات زميلة

13

عقارات للمتاجرة

14
27
15
16
17
18

استثمارات متاحة للبيع

أصول متداولة

مستحق من أطراف ذات صلة

ذمم مدينة وأصول أخرى

دفعات مقدمة لشراء استثمارات

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
النقد والنقد المعادل
مجموع االصول

حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية

رأس المال

عالوة إصدار

أسهم خزينة

إحتياطي أسهم خزينة
إحتياطي إجباري

إحتياطي إختياري

إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

19
19
20
21
21

إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مرحلة

مجموع حقوق الملكية

الخصوم

خصوم غير متداولة
قروض

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خصوم متداولة

مستحق إلى أطراف ذات صلة
قروض

عقود االيجار الدائنة

ذمم دائنة وخصوم أخرى
مستحق الى بنك

في  31ديسمبر 2018

د.ك

في  31ديسمبر 2017

د.ك

1,986,775
174,739,425
221,864
31,963,886
5,919,095
214,831,045

2,148,812
164,278,166
457,170
57,756,230
3,623,001
228,263,379

9,258,085
2,019,328
3,412,677
14,037,524
24,374,499
2,961,865
56,063,978
270,895,023

12,401,500
1,304,124
3,248,896
22,006
4,600,827
21,577,353
249,840,732

90,671,294
3,425,191
()943,694
2,298,155
15,785,487
3,629,332
142,619
()119,684
17,419,769
132,308,469

90,671,294
3,425,191
()208,149
2,298,155
15,078,144
2,921,989
127,044
6,050,732
12,953,860
133,318,260

22

111,571,399
785,897
112,357,296

90,624,709
709,297
91,334,006

27
22
24
25
23

696,671
6,892,877
3,207,996
11,032,321
4,399,393
26,229,258
138,586,554
270,895,023

707,666
1,905,000
5,274,288
15,653,862
1,647,650
25,188,466
116,522,472
249,840,732

مجموع الخصوم

مجموع حقوق الملكية والخصوم

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

طالل جاسم البحر
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

3,425,191 90,671,294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,425,191 90,671,294

-

-

3,425,191 90,671,294

-

-

-

-

-

()943,694

-

-

-

-

-

()735,545

()735,545

()208,149

-

()208,149

-

-

-

-

()208,149

د.ك

خزينه

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

الرصيد في  31ديسمبر 2018

المحول الى االحتياطيات

مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

ربــح مــن بيــع اصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة

مجموع اإليرادات ( /خسائر) الشاملة للسنة

ربح ( /خسارة) شاملة أخرى

ربح السنة

إجمالي المعامالت مع المساهمين

شراء اسهم خزينة

الرصيد في  1يناير ( 2018المعدل)

)4.1

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( 9ايضــاح

التعديــات الناتجــة مــن تطبيــق المعيــار

الرصيد في  31ديسمبر 2017

المحول الى االحتياطيات

مجموع (خسائر)  /اإليرادات الشاملة للسنة

خسائر شاملة أخرى

ربح السنة

الرصيد في  1يناير 2017

د.ك

اصدار
3,425,191 90,671,294

د.ك

المال

رأس

عالوة

أسهم

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

2,298,155

-

-

-

-

-

-

-

2,298,155

-

2,298,155

-

-

-

-

2,298,155

د.ك

اسهم خزينه

احتياطي

د.ك

اختياري

231,437

-

-

707,343

-

-

-

3,629,332 15,785,487

707,343

-

-

-

-

-

-

-

2,921,989 15,078,144

-

-

2,921,989 15,078,144

231,437

-

-

-

-

2,690,552 14,846,707

د.ك

إجباري

احتياطي

احتياطي

142,619

-

-

15,575

15,575

-

-

-

127,044

-

127,044

-

()413,892

()413,892

-

540,936

د.ك

أجنبية

()119,684

-

()112,235

17,419,769

()1,414,686

112,235

132,308,469

-

-

(6,747,450 )6,930,012

6,747,450

()735,545

()735,545

133,211,001

()107,259

133,318,260

-

()166,987

-

(- )6,930,012

6,747,450

-

-

11,974,770

()979,090

12,953,860

()462,874

2,222,946

()825,413

2,222,946

131,920,727

1,397,533

2,222,946

11,193,788

د.ك

مرحلة

د.ك

المجموع

ارباح

()6,914,437

-

-

-

6,922,563

871,831

6,050,732

-

()411,521

()411,521

-

6,462,253

د.ك

العادلة

ترجمة عمالت القيمة

إحتياطي

احتياطي

التقريـــــر
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شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان التدفقات النقديه المجمع
إيضاحات

أنشطة التشغيل
ربح السنة
تعديالت :
اإلستهالك
تكاليف التمويل
خسارة من بيع عقارات إستثمارية
التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
مخصص عقارات للمتاجرة
خسارة من بيع عقارات للمتاجرة
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح ناتج عن صفقة شراء شركة زميلة
خسارة من بيع شركة زميلة
ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
ربح من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح
أو الخســائر

11
14
13

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

6,747,450

2,222,946

351,842

320,837

5,396,267

4,989,573

()347,770

()474,560

246,395

-

-

-

()304,148

-

813,104

-

()75,530
()92,495

2,179,287

()3,865

()1,847,377

11,955

()372,370

()357,983

182,450

144,753

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
رد مخصص انتفت الحاجة اليه

()903,744

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

542,090

()208,329

604,133

ايرادات توزيعات ارباح

20,076

442,787

-

9,753,128

10,474,646

()715,204

380,000

دفعات مقدمة لشراء استثمارات

()14,037,524

-

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()10,995

()3,137,428

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :
مستحق من أطراف ذات صلة
ذمم مدينة وأصول أخرى
ذمم دائنة وخصوم أخرى
عقود االيجار الدائنة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

()767,916
()11,114

745,982

()2,052,458

()2,066,292

()2,066,291

()7,961,767

3,777,753

()105,850

()566,698

التقريـــــر
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شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

تابع  /بيان التدفقات النقديه المجمع
إيضاحات

أنشطة اإلستثمار
شراء ممتلكات ومعدات
صافي أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
شراء عقارات إستثمارية
المحصل من بيع عقارات استثمارية
شراء استثمار بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

11
11

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

()189,805

()643,974

()10,113,489

-

()450,446

-

-

()14,266

235,306

-

المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

-

المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

-

شراء عقارات للمتاجرة

-

شراء استثمارات متاحة للبيع
شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المحصل من بيع اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
توزيعات مستلمة من شركات زميلة
شراء شركة زميلة

13

أنشطة التمويل
تكاليف تمويل مدفوعة

()734,926
()174,418

-

()15,191,869

()3,926,264

25,926,569

6,489,508

صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
صافي فروق تقييم العملة
النقد و النقد المعادل في بداية السنة
النقد و النقد المعادل في نهاية السنة
عمليات غير نقدية:
استثمار في شركة زميلة

()6,164,863
19,026,161

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد و النقد المعادل

18
18

()3,607,237
-

2,882,271

2,618,615

()214,054

()339,112

98,909

()1,847,972

2,618,615

1,728,185

-

-

()400,000

مستحق الى أطراف ذات صلة

-

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  104 – 56تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

357,983

()4,127,475

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بيع شركة زميلة

()236,114

2,733,760

1,819,801

شراء استثمارات متاحه للبيع

-

()735,545

شراء أسهم خزينة

()4,922,575

471,165

ايرادات توزيعات ارباح مستلمة

صافي التغير في قروض

671,635

103,392

910,985

372,370

26

9,138

()5,617,147

ارصدة بنكية محتجزة

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

1,152,243

-

98,536

زيادة في الودائع

()393,726

-

-

()3,650,740
4,050,741
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
.1

تأسيس وأغراض الشركة األم

تأسســت شــركة عقــارات الكويــت ش.م.ك.ع (الشــركة األم) فــي عــام  1972كشــركة مســاهمة كويتيــة عامــة وفقـ ًـا ألحــكام قانــون الشــركات فــي دولــة
الكويــت .إن أســهم الشــركة األم مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة.

تتألف المجموعة من الشركة األم وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة “بالمجموعة”) .إن تفاصيل الشركات التابعة موضحة في إيضاح . 7
إن األنشطة الرئيسية للشركة األم هي كما يلي:

•القيــام بمختلــف األعمــال والتصرفــات العقاريــة بقصــد تحقيــق الربــح بمــا فــي ذلــك بيــع وشــراء األراضــي والعقــارات وإيجارهــا واســتئجارها وإقامــة
المبانــي واعــداد دراســات المشــاريع العقاريــة الخاصــة والعامــة وتنفيذهــا ســواء باالطــاع المباشــر أو الوســاطة ســواء بالكويــت أو بالخــارج.

•القيــام بمختلــف أعمــال البنــاء ومــا يتفــرع عنهــا ســواء لحســابها أو لحســاب الغيــر ،وكذلــك االســتيراد والمتاجــرة بجميــع المــواد المتعلقــة بالعقــار
والمتفرعــة عنــه أو الالزمــة لــه.

•االستثمار في أسهم الشركات أو المشاريع التى تشابه أغراض الشركة أو إدارة مثل تلك المؤسسات وتوجيهها بما يحقق المصلحة.

ً
نقدا أو على أقساط.
•القيام ببناء مساكن سواء للمواطنين أو لموظفي الدولة أو للجهات الرسمية أو الخاصة لقاء استيفاء قيمتها منهم إما
ً
عموما سواء مباشرةً أو بالمشاركة مع شركات المقاوالت األخرى أو تمثيلها.
•القيام بأعمال المقاوالت
•إدارة أمالك الغير في الكويت وفي الخارج.

•إقامــة المبانــي والمشــاريع الخاصــة والعامــة بمــا فيهــا األســواق التجاريــة ومراكــز التســلية والمرافــق الســياحية وتنفيذهــا مباشــرةً أو بواســطة الغيــر
ســواء فــي الكويــت أو فــي الخــارج وتأجيرهــا أو بيعهــا نقـ ً
ـدا أو بالتقســيط ،وذلــك بعــد الموافقــة الجهــات المختصــة.

•إنشــاء وإدارة أو مشــاركة الغيــر فــي صناديــق االســتثمار العقاريــة فقــط ســواء فــي الكويــت أو الخــارج دون غيرهــا مــن الصــور األخــرى لمباشــرة نشــاط
توظيــف واســتثمار األمــوال لصالــح الغيــر ،وذلــك بعــد موافقــة الجهــات المختصة.

•القيــام بمختلــف األعمــال والتصرفــات العقاريــة بقصــد تحقيــق الربــح بمــا فــي ذلــك تملــك وبيــع وشــراء األراضــي والعقــارات وتطويرهــا لحســاب
الشــركة داخــل الكويــت وخارجهــا وإيجارهــا واســتئجارها وإقامــة المبانــي.

•القيــام بإعــداد الدراســات وتقديــم االستشــارات فــي المجــاالت العقاريــة بكافــة أنواعهــا علــى أن تتوفــر الشــروط المطلوبــة فــي مــن يــزاول تقديــم
هــذه الخدمــة.

•تملــك وبيــع وشــراء فــي أســهم وســندات الشــركات أو المشــاريع التــى تشــابه أغــراض الشــركة أو إدارة مثــل تلــك المؤسســات وتوجيههــا بمــا يحقــق
المصلحة.

•تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها في القانون وبما يتفق مع أغراضها.

•القيــام بأعمــال الصيانــة المتعلقــة بالمبانــي والعقــارات المملوكــة للشــركة وللغيــر بمــا فــي ذلــك أعمــال الصيانــة وتنفيــذ األعمــال المدنيــة
والميكانيكيــة والكهربائيــة والمصاعــد وتكييــف الهــواء بمــا يكفــل المحافظــة علــى المبانــي وســامتها.

•تنظيم المعارض العقارية والخاصة بمشاريع الشركة العقارية.
•إقامة المزادات العقارية.

•إســتغالل الفوائــض الماليــة المتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ اســتثمارية تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات متخصصــة
داخــل وخــارج الكويــت.

•المســاهمة المباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق والمشــاريع الســكنية والتجاريــة بنظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو البنــاء
والتشــغيل وغيرهــا مــن أنظمــة المشــاركة وإدارة المرافــق العقاريــة بنظــام (.)BOT
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تابع  /تأسيس و أغراض الشركة األم

ويكون للشركة األم مباشرة األعمال سالفة الذكر في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

ـاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــى تعاونهــا فــي
ويجــوز للشــركة األم أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأى وجــه مــع الشــركات والمؤسســات التــى تــزاول أعمـ ً

تحقيــق أغراضهــا فــي داخــل الكويــت أو خارجهــا ،ولهــا أن تنشــئ أو تشــارك أو تشــتري هــذه الشــركة والمؤسســات أو تلحقهــا بهــا.

عنوان الشركة األم :ص.ب  1257الصفاة  13013دولة الكويت.

تــم التصريــح باصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة األم بتاريــخ  27مــارس  2019إن

الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم لهــا القــدرة علــى تعديــل تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد إصدارهــا.

.2

أساس اإلعداد

تــم اعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو
الخســائر األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل اشــامل اآلخــر والعقــارات االســتثمارية التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي (“د.ك )”.وهي العملة الرئيسية والعرض للشركة األم.

اختــارت المجموعــة عــرض “بيــان االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل االخــر” فــي بيانيــن وهمــا“ :بيــان االربــاح أو الخســائر” و “بيــان االربــاح أو الخســائر
والدخــل الشــامل االخــر”.

.3

بيان اإللتزام

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات

الصــادرة عــن لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التابعــة لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة (.)IASB

.4

التغيرات في السياسات المحاسبية

4.1

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والمعدلــة مفعلــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  2018والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل المجموعــة.

فيمــا يلــي المعلومــات حــول هــذه المعاييــر الجديــدة:

								
المعيار او التفسير

يفعل للفترات السنوية التي تبدأ في

				
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية :التصنيف والقياس			
معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقار االستثماري  -تعديالت				

			
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2016

معيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  22معامالت العملة االجنبية والدفعة المقدمة

 1يناير 2018

 1يناير 2018

 1يناير 2018
 1يناير 2018
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
.4

تابع  /التغيرات في السياسات المحاسبية

4.1

تابع  /المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات المالية

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ( )IASBباصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9األدوات الماليــة” ( )2014مــا يمثــل اتمــام خطتــه

الســتبدال معيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 39األدوات الماليــة :التحقــق والقيــاس” .يقــوم المعيــار الجديــد بادخــال تغيــرات واســعة النطــاق علــى تعليمــات
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس االصــول الماليــة كمــا يقــوم ايضــا بادخــال نمــوذج “خســارة ائتمانيــة متوقعــة” جديــد

خــاص بهبــوط قيمــة االصــول الماليــة .يقــوم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9أيضــا بتقديــم تعليمــات جديــدة حــول تطبيــق محاســبة التحــوط.

فيما يلي المجاالت الرئيسية لألثر:

•ان تصنيــف وقيــاس االصــول الماليــة يســتند الــى المعاييــر الجديــدة التــي تراعــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة لالصــول ونمــوذج االعمــال الــذي
يتــم فيــه ادارتهــا.

•ان اي هبــوط فــي القيمــة مبنــي علــى خســارة ائتمانيــة متوقعــة يســجل علــى الذمــم التجاريــة المدينــة واالســتثمارات فــي االصــول مــن نــوع الديــون
المصنفــة حاليــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ،مــا لــم يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال

االربــاح او الخســائر وفقــا للمعاييــر الجديــدة.

•لــم يعــد باالمــكان قيــاس االســتثمارات فــي االســهم بالتكلفــة ناقصــا هبــوط القيمــة وجميــع هــذه االســتثمارات يتــم قياســها عوضــا عــن ذلــك
بالقيمــة العادلــة .يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االربــاح او الخســائر مــا لــم تقــم الشــركة بتصنيــف نهائــي ال رجعــة فيــه لعرضهــا
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

•اذا اســتمرت الشــركة باختيــار خيــار القيمــة العادلــة لبعــض الخصــوم الماليــة ،عندهــا يتــم عــرض تغيــرات القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
الــى الحــد الــذي ترتبــط فيــه تلــك التغيــرات بمخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمجموعــة.

يحتــوي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9علــى ثــاث فئــات تصنيــف رئيســية لالصــول الماليــة :مقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،القيمــة العادلــة مــن

خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر .يقــوم المعيــار بحــذف فئــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39الخاصــة
باالســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ،القــروض والمدينيــن واالســتثمارات المتاحــة للبيــع.

باالضافــة الــى ذلــك ،فــان االربــاح والخســائر الناتجــة عــن القيــاس الالحــق الدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم
تســجيلها اآلن ضمــن حقــوق الملكيــة وســيتم نقلهــا الــى االربــاح او الخســائر نتيجــة االســتبعاد او اعــادة القيــاس.

مــع ذلــك ،فــان االربــاح او الخســائر الناتجــة عــن القيــاس الالحــق الصــول حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم
تســجيلها اآلن فــي حقــوق الملكيــة ولــن يتــم نقلهــا الــى االربــاح او الخســائر نتيجــة االســتبعاد .كمــا ان ايــرادات توزيعــات االربــاح علــى هــذه االصــول يتــم
مواصلــة تســجيلها فــي االربــاح او الخســائر.

بنــاء علــى تحليــل االصــول والخصــوم الماليــة للمجموعــة كمــا فــي  1ينايــر  2018والظــروف التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك التاريــخ ،قامــت ادارة

المجموعــة بتحديــد أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة علــى النحــو التالــي:

التصنيف والقياس:

ســيتم قيــاس األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر وكذلــك بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث ان بعــض

االســتثمارات فــي ادوات حقــوق الملكيــة الحاليــة مؤهلــة لتحديدهــا ضمــن فئــة االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .كمــا ان
االربــاح و الخســائر علــى هــذه االســتثمارات لــن يتــم بعــد اآلن نقلهــا الــى بيــان االربــاح او الخســائر نتيجــة القيــاس الالحــق او االســتبعاد .باالضافــة الــى ذلــك،

لــم تعــد هــذه االســتثمارات خاضعــة الختبــار االنخفــاض فــي القيمــة.

تــم قيــاس ادوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال االيــرادات الشــاملة االخــرى مــع تحويــل االربــاح او الخســائر الــى االربــاح او الخســائر عنــد االســتبعاد.

ان االصــول الماليــة فــي هــذه الفئــة هــي عبــارة عــن ادوات الديــن الماليــة للمجموعــة التــي تفــي بالمعيــار  SPPIوهــي محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذع اعمــال
لغــرض تحصيــل تدفقــات نقديــة وللبيــع.
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تابع /المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات المالية
تابع /التصنيف والقياس:

إن الذمــم المدينــة ،مســتحق مــن أطــراف ذات صلــة ودفعــات مقدمــة محتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ومــن المتوقــع ان تــؤدي
الــى تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات اصــل الديــن والفائــدة .هــذا وقــد قامــت االدارة بتحليــل خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لتلــك االدوات

واســتنتجت بانهــا تفــي بالمعاييــر الخاصــة بقيــاس التكلفــة المطفــأة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  .9لــذا ،ال يوجــد هنــاك حاجــة العــادة

القيــاس لهــذه االدوات.

يوضــح الجــدول التالــي فئــات القيــاس األصليــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39وفئــات القيــاس الجديــدة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم  9لــكل فئــة مــن فئــات الموجــودات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي  1ينايــر .2018
معيار المحاسبة الدولي رقم 39

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

التصنيف

القيمة الدفترية د.ك

التصنيف

القيمة الدفترية د.ك

قروض ومدينون

4,600,827

التكلفة المطفأة

4,600,827

ذمم مدينة وأصول أخرى
ومستحق من اطراف ذات
صلة

قروض ومدينون

4,553,020

التكلفة المطفأة

4,445,761

أسهم محلية مسعرة

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

18,079

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

18,079

أسهم محلية مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

718

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

718

أسهم محلية مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

14,269,048

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

14,269,048

أسهم محلية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

418,768

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

418,768

أسهم محلية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

9,590,350

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

9,590,350

أسهم أجنبية مسعرة

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

3,927

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

3,927

أسهم أجنبية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

14,685,847

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

14,685,847

أسهم أجنبية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

8,779,663

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

8,779,663

أدوات الدين

استثمارات متاحة للبيع

6,883,240

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

6,883,240

أدوات الدين

استثمارات متاحة للبيع

3,069,696

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

3,069,696

استثمارات في صناديق مدارة

استثمارات متاحة للبيع

58,900

القيمة العادلة من خالل األرباح
او الخسائر

58,900

الموجودات المالية

النقد وشبه النقد

نتيجــة العــادة التصنيــف أعــاه مــن اســتثمارات متاحــة للبيــع الــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر ،قامــت المجموعــة

باعــادة تصنيــف خســارة بمبلــغ  871,831د.ك مــن حســاب احتياطــي القيمــة العادلــة الــى األربــاح المرحلــة.

ال يوجد هناك أثر على الخصوم المالية للمجموعة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة المطفأة.
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تابع /المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات المالية
انخفاض القيمة:

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9ان تقــوم المجموعــة بتســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى جميــع اصولهــا الماليــة المقاســة بالتكلفــة
المطفــأة .تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة الــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفقــا للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي
تتوقــع المجموعــة اســتالمها .يتــم بعــد ذلــك خصــم النقــص بالتقريــب الــى معــدل الفائــدة الفعلــي االصلــي لالصــل .وبموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر

الماليــة رقــم  ،9تقــوم المجموعــة بقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى النحــو التالــي:

•خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهرا :تتمثــل هــذه الخســائر فــي الخســائر التــي تنتــج عــن احــداث افتراضيــة محتملــة خــال االثنــي عشــر شــهرا
بعــد تاريــخ التقريــر؛ و

•خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة :تتمثــل هــذه الخســائر فــي الخســائر التــي تنتــج عــن احــداث افتراضيــة محتملــة علــى مــدى العمــر المتوقــع
لــاداة الماليــة.

قامــت المجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط علــى هبــوط األصــول الماليــة بالتكلفــة حســب المطلــوب والمســموح بــه بموجــب المعيــار .كمــا قامــت المجموعــة

بتأســيس مجموعــة مخصصــات تعتمــد علــى خبــرة المجموعــة التاريخيــة لخســائر االئتمــان معدلــة لعوامــل تطلعيــة محــددة للمدينيــن والبيئــة االقتصادية.

نتيجة لذلك ،قامت المجموعة بتسجيل خسائر اضافية في هبوط القيمة بقيمة  107,259د.ك في األرباح المرحلة كما في على األصول المالية.

ملخص األثر على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :9

كمــا هــو مســموح بــه مــن قبــل االحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9اختــارت المجموعــة عــدم تعديــل معلومــات المقارنــة للفتــرات
الســابقة بخصــوص متطلبــات التصنيــف والقيــاس و بمــا فــي ذلــك هبــوط القيمــة .ان الفــروق فــي المبالــغ المدرجــة للموجــودات الناتجــة عــن تطبيــق

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9مســجلة فــي االربــاح المحتفــظ بهــا واالحتياطيــات كمــا فــي  1ينايــر  .2018وبنــاء عليــه ،فــان المعلومــات المقدمــة
لفتــرات المقارنــة ال تعكــس عمومــا متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بــل متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم .39

فيما يلي تفصيل التعديالت على بيان المركز المالي المجمع االفتتاحي:
 31ديسمبر 2017
د.ك

تعديالت/
اعادة تصنيفات
د.ك

 1يناير 2018
د.ك

4,553,020

()107,259

4,445,761

موجودات

ذمم مدينة وأصول أخرى ومستحق من أطراف ذات صلة
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

22,006

18,573,002

18,595,008

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

-

39,183,228

39,183,228

استثمارات متاحة للبيع

57,756,230

()57,756,230

-

حقوق الملكية

احتياطي القيمة العادلة

6,050,732

871,831

6,922,563

أرباح مرحلة

12,953,860

()979,090

11,974,770
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء

تــم اســتبدال المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15مــكان معيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 18االيــرادات”  ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11

“عقــود االنشــاءات” وتفســيرات محاســبية مختلفــة تتعلــق باإليــرادات  ،وهــو يعطــي نمــوذج تحقــق جديــد يعتمــد علــى مبــدأ الســيطرة وباســتخدام خمــس

خطــوات يتــم اســتخدامها علــى كافــة العقــود مــع العمــاء.

الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
•تعريف العقد مع العميل.

•تعريف التزامات االداء في العقد.
•تحديد سعر المعاملة.

•توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.
•تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء.
كما يتضمن المعيار ارشادات هامة ،مثل:

•العقــود التــي تتضمــن توريــد عــدد اثنيــن أو أكثــر مــن الخدمــات أو البضاعــة – وكيــف يتــم احتســاب وتســجيل كل جزئيــة تــم تنفيذهــا علــى حــده وذلــك
ضمــن الترتيبــات التــي تحتــوي علــى عــدة بنــود ،وكيــف تــوزع ســعر المعاملــة ومتــى تدمــج العقود.

•التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.

•التســعير المتغيــر ومخاطــر االئتمــان – والتــي تناقــش كيفيــة معالجــة الترتيبــات التــي تحتــوي علــى أدوات ســعرية متغيــرة أو طارئــة (مثــال :تنفيــذ
مشــترط) كمــا تــم تحديــث بنــد المعوقــات علــى االيــرادات.

•قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.
•أمور أخرى محددة تتضمن:

* المقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
* تكلفة العقود.

* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات المورد باعادة الشراء.
* الكفاالت.

* االصل مقابل الوكيل.
* الترخيص.

* تعويض الضرر.

* االتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد ،و

* صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.

ان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15لم يكن له أي أثر جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقارات االستثمارية  -تعديالت

ان التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  40توضــح ان التحويــات الــى ،او مــن ،العقــارات االســتثمارية مطلوبــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر
فــي اســتخدام العقــار مدعومــة باالدلــة .ويبيــن التعديــات قائمــة الظــروف الظاهــرة فــي الفقــرة ( 57أ)(-د) كقائمــة أمثلــة غيــر حصريــة مــن االدلــة بــان

التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .كمــا أكــد المجلــس أن التغيــر فــي نيــة االدارة ،بنفســها ،ال يمثــل دليــل كاف بــان التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .ان
ادلــة التغيــر فــي االســتخدام يجــب ان تكــون ملموســة.

ان تطبيق هذه التعديالت لم يكن له أي اثر جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التقريـــــر
السـنوي
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4.1

تابع /المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية – دورة 2014-2016

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  – 28يوضــح هــذا البنــد ان المنشــأة المؤهلــة قــادرة علــى االختيــار بيــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة او
قيــاس االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة او شــركة المحاصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر ،بصــورة منفصلــة لــكل شــركة زميلــة او شــركة

محاصــة عنــد التحقــق المبدئــي للشــركة الزميلــة او شــركة المحاصــة.

ان تطبيق هذه التعديالت لم يكن له أي اثر جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة المقدمة

تقــوم التفســيرات بمراقبــة اي ســعر صــرف ســيتم اســتخدامه للتحويــل عندمــا تتــم الدفعــات او يتــم اســتالمها مقدمــا لالصــل او المصــروف او االيــراد

ذي الصلــة .تــم مالحظــة اختــاف فــي الممارســة فــي الظــروف التــي تقــوم المنشــأة فيهــا بتســجيل التــزام غيــر نقــدي ناتــج عــن الدفعــة المقدمــة .ان
االختــاف الناتــج عــن حقيقــة ان بعــض المنشــآت كانــت تقــوم بتســجيل االيــرادات باســتخدام ســعر الصــرف الفــوري بالتاريــخ الــذي تــم فيــه تســجيل

االيــرادات .يتنــاول المعيــار هــذه المســألة بتوضيــح ان تاريــخ المعاملــة لغــرض تحديــد ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه عنــد التحقــق المبدئــي لالصــل
او المصــروف او االيــراد (او جــزء منــه) هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة مبدئيــا بتســجيل االصــل غيــر النقــدي او االلتــزام غيــر النقــدي الناتــج عــن دفــع

او اســتالم الدفعــة المقدمــة.

ان تطبيق هذه التعديالت لم يكن له أي اثر جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

4.2

المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريــخ المصادقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة ،تــم اصــدار بعــض المعاييــر والتعديــات والتفســيرات مــن قبــل مجلــس المعاييــر الدوليــة ولكــن

لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل المجموعــة.

تتوقــع االدارة أن يتــم تبنــي كافــة التعديــات ضمــن السياســات المحاســبية للمجموعــة للفتــرة األولــى التــي تبــدأ بعــد تاريــخ تفعيــل المعيــار الجديــد أو
التعديــل أو التفســير .ان المعلومــات عــن المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة المتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة
مبينــة أدنــاه .هنــاك بعــض المعاييــر والتفســيرات الجديــدة قــد تــم اصدارهــا لكــن ليــس مــن المتوقــع ان يكــون لهــا اي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة

المجمعــة للمجموعــة.

							
المعيار أو التفسير

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28

بيع أو مساهمة األصول بين المستثمر وشركته الزميلة او شركة المحاصة – تعديالت

يفعل للفترات السنوية التي تبدأ في
لم يتم تحديد تاريخ

				
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار

 1يناير 2019

					
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 3تعديالت

 1يناير 2020

					
معيار المحاسبة الدولي رقم  – 28تعديالت

		
معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 8التعديالت

 1يناير 2019

 1يناير 2020

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  10ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  28بيــع او مســاهمة االصــول بيــن المســتثمر وشــركته الزميلــة او شــركة
المحاصــة – تعديــات

ان التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 10البيانــات الماليــة المجمعــة” ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 28االســتثمارات فــي الشــركات

الزميلــة وشــركات المحاصــة ( ”)2011تقــوم بتوضيــح معالجــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن المســتثمر الــى شــركته الزميلــة او شــركة المحاصــة علــى
النحــو التالــي:

•تتطلــب التســجيل الكامــل فــي البيانــات الماليــة للمســتثمر لالربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع او مســاهمة االصـــــــــول التــي تشــكل العمـــــــــل (كمــا
هــو محــدد فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 3دمــج االعمــال”).

•تتطلــب التســجيل الجزئــي لالربــاح والخســائر حيثمــا ال تشــكل االصــول العمــل ،اي يتــم تســجيل الربــح او الخســارة فقــط الــى حــد مصالح المســتثمرين
التــي ليســت لهــا عالقــة فــي تلــك الزميلــة او شــركة المحاصــة.

التقريـــــر
السـنوي
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4.2

تابع /المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

تابــع /المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  10ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  28بيــع او مســاهمة االصــول بيــن المســتثمر وشــركته الزميلــة او
شــركة المحاصــة – تعديــات

يتــم تطبيــق هــذه المتطلبــات بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي للمعاملــة ،مثــا ســواء حدثــت عمليــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن قبــل المســتثمر

الــذي يقــوم بتحويــل الحصــص فــي التابعــة التــي تمتلــك االصــول (مــا ينتــج عنــه فقــدان الســيطرة علــى التابعــة) او مــن قبــل البيــع المباشــر لالصــول
نفســها.

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ الى اجل غير مسمى لحين اكتمال المشاريع االخرى .مع ذلك ،يسمح بالتنفيذ المبكر.
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق هذه التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود االيجار

ســيتم اســتبدال معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17والتفســيرات الثالثــة المتعلقــة بــه بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  .16كمــا ســيتم تســجيل عقــود
االيجــار فــي بيــان المركــز المالــي علــى شــكل أصــل حــق انتفــاع والتــزام تأجيــري.

لــم تقــم االدارة حتــى اآلن بالتقييــم الكامــل ألثــر المعيــار وبالتالــي فهــي غيــر قــادرة علــى تقديــم معلومــات محــددة الكميــة .مــع ذلــك ،ومــن اجــل تحديــد
األثــر ،تقــوم االدارة حاليــا بمــا يلــي:

•اجــراء مراجعــة كاملــة لجميــع االتفاقيــات للتقييــم فيمــا اذا كانــت اي عقــود اضافيــة ســتصبح اآلن عقــد ايجــار بموجــب التعريــف الجديــد
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .16

للمعيــار

•البــت فــي اي حكــم انتقالــي ســيتم تطبيقــه؛ امــا التطبيــق الكامــل باثــر رجعــي او التطبيــق الجزئــي باثــر رجعــي (الشــركة األمــر الــذي يعنــي انــه ال حاجــة
لتعديــل ارقــام المقارنــة) .تقــوم طريقــة التطبيــق الجزئــي ايضــا بتقديــم اعفــاء اختيــاري مــن اعــادة التقييــم فيمــا اذا كانــت العقــود محــل النقــاش
هــي ،او تحتــوي علــى ،عقــد ايجــار ،باالضافــة الــى االعفــاءات االخــرى .ان البــت فــي اي مــن هــذه الذرائــع العمليــة ســيتم تطبيقهــا لهــو امــر هــام

النهــا خيــارات لمــرة واحــدة فقــط.

•تقييــم افصاحاتهــا الحاليــة الخاصــة بالتمويــل وعقــود االيجــار التشــغيلية الن هــذه مــن المحتمــل ان تشــكل اســاس المبالــغ التــي ســيتم رســملتها
وتصبــح اصــول حــق انتفــاع

•تحديد اي ايضاحات محاسبية اختيارية تطبق على محفظة عقود االيجار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات
•تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.

تتوقــع اإلدارة بــأن تطبيــق هــذا المعيــار فــي المســتقبل ســيكون لــه أثــرا جوهريــا علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة .نتيجــة لذلــك ،فــإن اجمالــي

األصــول والخصــوم ســتزيد بنفــس المقــدار.

معيار المحاسبة الدولي رقم  – 28تعديالت

ﺗوﺿﺢ التعديــات ﻋﻟﯽ معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﻲ رقــم ( )28أن أي منشــأة تطبــق المعيــار اﻟدوﻟﻲ للتقاريــر الماليــة رقــم  9اﻷدوات الماليــة ﻋﻟﯽ فوائــد
ﺟزءا مــن ﺻﺎﻓﻲ االســتثمار ﻓﻲ اﻟﺷرﮐﺔ الزميلــة أو شــركة المحاصــة والتــي ال يتــم تطبيــق طريقــة
طويلــة اﻷﺟل ﻓﻲ ﺷرﮐﺔ زميلــة أو شــركة محاصــة تشــكل ً

ﺣﻘوق الملكيــة عليهــا.

ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة
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تابع /التغيرات في السياسات المحاسبية

4.2

تابع /المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 3تعديالت

التعديــات ﻋﻟﯽ المعيــار اﻟدوﻟﻲ للتقاريــر الماليــة رقــم “ 3دمــج االعمــال” هــي تغييــرات ﻋﻟﯽ الملحــق أ “المصطلحــات المعرفــة” ،وإرﺷﺎدات التطبيــق،
واألمثلــة التوضيحيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  3ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺎ يتعلــق بتعريــف االعمــال .التعديــات:

•توضيــح أنــه لكــي يتــم اعتبــار النشــاط التجــاري  ،يجــب أن يشــتمل مجموعــة مــن األنشــطة والموجــودات المكتســبة  ،كحــد أدنــى  ،مدخــل وعمليــة
موضوعيــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء مخرجــات ؛

•تضييق تعريف األعمال والمخرجات بالتركيز على السلع والخدمات المقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة على خفض التكاليف؛
•إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية؛

•إزالة التقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاج المخرجات؛و
•إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بتقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها غير تجارية
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  – 8التعديالت

توضــح تعديــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  1ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  8تعريــف “المــواد” ومواءمــة التعريــف المســتخدم فــي االطــار
المفاهيمــي والمعاييــر.

ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

.5

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

5.1

أسس التجميع

تســيطر المجموعــة علــى المنشــأة عندمــا تتعــرض لـــ ،او يكــون لهــا الحــق بـــ ،عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع المنشــأة ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر

علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى المنشــأة .يتــم تجميــع الشــركات التابعــة بالكامــل مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة الــى المجموعــة
ويتوقــف تجميعهــا مــن التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه تلــك الســيطرة .يتــم اعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لتاريــخ التقريــر و التــي ال تزيــد عــن ثالثــة

اشــهر مــن تاريــخ التقريــر للشــركة األم  ،بإســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة  .يتــم عمــل التعديــات لتعكــس تأثيــر المعامــات الهامــة واألحــداث األخــرى

التــي تقــع بيــن هــذا التاريــخ و تاريــخ التقريــر للبيانــات الماليــة للشــركة االم .

لغــرض التجميــع ،تــم حــذف كافــة المعامــات واألرصــدة بيــن شــركات المجموعــة ،بمــا فــي ذلــك األربــاح والخســائر غيــر المحققــة مــن المعامــات بيــن

شــركات المجموعــة .وحيــث أن الخســائر غيــر المحققــة نتيجــة معامــات بيــع األصــول بيــن شــركات المجموعــة قــد تــم عكســها ألغــراض التجميــع ،اال أن
تلــك األصــول تــم اختبارهــا لتحديــد أي انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك بالنســبة للمجموعــة ككل .تــم تعديــل المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة
للشــركات التابعــة ،أينمــا وجــدت ،للتأكــد مــن توحيــد السياســات المحاســبية المطبقــة للمجموعــة.

تــم تســجيل األربــاح أو الخســائر وااليــرادات الشــاملة األخــرى الخاصــة بالشــركات التابعــة أو الشــركات التــي تــم اســتبعادها خــال الســنة ،مــن تاريــخ الحيــازة

الــى تاريــخ االســتبعاد.

ان الحقــوق غيــر المســيطرة المدرجــة كجــزء مــن حقــوق الملكيــة ،يمثــل الجــزء مــن أربــاح أو خســائر وصافــي أصــول الشــركة التابعــة التــي ال تمتلكهــا

المجموعــة .تقــوم المجموعــة بفصــل االيــرادات أو الخســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بيــن مالكــي الشــركة األم والحقــوق غيــر المســيطرة وفــق حصــص
ملكيــة كل منهــم فــي تلــك الشــركات.

عنــد بيــع حصــة غيــر مســيطرة فــي الشــركات التابعــة ،فــان الفــرق بيــن ســعر البيــع وصافــي قيمــة االصــول باالضافــة الــى فــرق الترجمــة التراكمــي
والشــهرة يســجل فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
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تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

5.1

تابع  /أسس التجميع

ان التغيــر فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال تــؤدي الــى فقــدان المجموعــة للســيطرة علــى الشــركات التابعــة تتــم المحاســبة
عليهــا كمعامــات حقــوق ملكيــة .ان القيــم الدفتريــة لحصــص المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة يتــم تعديلهــا لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا
المعنيــة فــي الشــركات التابعــة .واي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم بــه تعديــل الحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع او المســتلم يتــم
تســجيله مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة ويخصــص لمالكــي الشــركة االم.

5.2

دمج االعمال

تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة االســتحواذ فــي محاســبة دمــج األعمــال .يتــم احتســاب المقابــل المحــول مــن قبــل المجموعــة لغــرض الحصــول علــى
ميــزة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،بمجمــوع القيــم العادلــة لألصــول المحولــة وااللتزامــات القائمــة وحقــوق الملكيــة المصــدرة للمجموعــة كمــا فــي
تاريــخ االســتحواذ .والتــي تشــمل كذلــك ،القيــم العادلــة ألي أصــل أو خصــم قــد ينتــج عــن ترتيبــات طارئــة أو محتملــة .يتــم تســجيل تكاليــف االســتحواذ

كمصاريــف عنــد حدوثهــا .وفــي جميــع معامــات دمــج األعمــال ،يقــوم المشــتري بتســجيل حصــة األطــراف غيــر المســيطرة امــا بالقيمــة العادلــة أو

بنصيبــه مــن حصتــه فــي صافــي األصــول المعرفــة للشــركة المشــتراه.

وفــي حالــة مــا اذا تمــت معاملــة دمــج األعمــال علــى مراحــل ،يتــم اعــادة قيــاس القيمــة العادلــة للحصــص التــي تــم شــراؤها فــي الســابق بقيمتهــا العادلــة

كمــا فــي تاريــخ التملــك وذلــك مــن خــال بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .

تقــوم المجموعــة بتســجيل األصــول المعرفــة المشــتراه والخصــوم القائمــة التــي تــم الحصــول عليهــا نتيجــة دمــج األعمــال بغــض النظــر عمــا اذا كانــت تلــك

البنــود قــد تــم تســجيلها ضمــن البيانــات الماليــة للشــركة التــي تــم شــراؤها أم ال ،قبــل تاريــخ الشــراء .ويتــم عــادة قيــاس األصــول المشــتراه والخصــوم

المنقولــة وبشــكل عــام ،بالقيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء.

عنــد قيــام المجموعــة بشــراء نشــاط معيــن ،تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات األصــول الماليــة المنقولــة وااللتزامــات القائمــة وفقــا

للبنــود التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء .يتضمــن ذلــك فصــل مشــتقات األدوات الماليــة الموجــودة ضمــن العقــود
المبرمــة مــن قبــل الشــركة المشــتراه.

يتــم احتســاب قيمــة الشــهرة بعــد تســجيل قيمــة األصــول التــي تــم تعريفهــا وبشــكل منفصــل .ويتــم احتســابها علــى أنهــا الزيــادة مــا بيــن :أ) القيمــة

العادلــة للمقابــل المقــدم ،ب) القيمــة المســجلة للحصــص غيــر المســيطرة فــي ســجالت الشــركة التــي تــم شــراؤها ،وبيــن ،ج) القيمــة العادلــة كمــا فــي
تاريــخ الشــراء ،ألي حقــوق ملكيــة قائمــة فــي الشــركة المشــتراه فــوق القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لصافــي األصــول التــي تــم تعريفهــا .اذا كانــت القيــم

العادلــة لألصــول المعرفــة تزيــد عــن مجمــوع البنــود أعــاه ،يتــم تســجيل تلــك الزيــادة (التــي تعتبــر ربــح نتيجــة المفاصلــة) ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر
المجمــع مباشــرة.

5.3

إيرادات ايجارات

5.4

توزيعات األرباح

5.5

ايرادات الفوائد وااليرادات المشابهة االخرى

5.6

المصاريف التشغيلية

5.7

تكاليف اإلقتراض

يتم االعتراف بايرادات االيجارات على اساس االستحقاق.

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم الدفعات.

يتم تسجيل ايرادات الفوائد وااليرادات المشابهة لها عند استحقاقها وبإستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي.

يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض الخاصــة بشــراء أو بنــاء أو انتــاج أصــل معيــن وذلــك خــال الفتــرة الآلزمــة لالنتهــاء مــن تحضيــر هــذا األصــل للغــرض المــراد

منــه أو لغــرض البيــع .ويتــم تحميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصاريــف للفتــرة التــي حدثــت فيهــا ويتــم ادراجهــا كتكاليــف تمويــل.
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5.8

الضرائب

5.8.1

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

تحتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  1%مــن ربــح المجموعــة الخاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة االحتســاب المعدلــة بنــاء علــى قــرار

اعضــاء مجلــس المؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ،مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة والتحويــل الــى االحتياطــي
القانونــي يجــب اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصــة.

5.8.2

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتســب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــا للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر الماليــة رقــم  24لســنة  2006بنســبة  2.5%مــن ربــح المجموعــة

الخاضــع للضريبــة .وطبقــا للقانــون ،فــان الخصومــات المســموح بهــا تتضمــن حصــة فــي نتائــج الشــركات الزميلــة المدرجــة وتوزيعــات االربــاح النقديــة
مــن الشــركات المدرجــة الخاضعــة لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.

5.8.3

الزكاة

تحتســب حصــة الــزكاة بنســبة  1%مــن ربــح الســنة المخصــص لمالكــي الشــركة االم وفقــا لقــرار وزارة الماليــة رقــم  58/2007الســاري المفعــول اعتبــارا

مــن  10ديســمبر .2007

5.9

عقود التأجير

إن عقــود التأجيــر التــي يحتفــظ بموجبهــا المؤجــر بجــزء جوهــري مــن مخاطــر ومزايــا الملكيــة يتــم تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي .ويتــم تصنيــف كافــة

عقــود التأجيــر األخــرى كعقــود تأجيــر تمويلــي .إن تحديــد مــا اذا كان الترتيــب مــا يتمثــل فــي أو يشــتمل علــى عقــد تأجيــر يعتمــد علــى جوهــر الترتيــب
ويتطلــب تقييمـ ًـا لمــا اذا كان الوفــاء بالترتيــب يعتمــد علــى اســتخدام أصــل محــدد أو مجموعــة موجــودات محــددة أم ينقــل الترتيــب الحــق فــي اســتخدام

ذلــك األصــل.

عقود التأجير التشغيلي :
المجموعة كمؤجر

يتــم تحقــق إيــرادات التأجيــر الناتجــة مــن عقــود الـــتأجير التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر ذي الصلــة .وتضــاف

التكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة للتفــاوض حــول عقــد التأجيــر والترتيــب لــه الــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لالصــل المؤجــر ويتــم تحققهــا علــى

أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر.

المجموعة كمستأجر

يتــم تحميــل االيجــار المســتحق بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي فــي بيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة

عقــد التأجيــر ذي الصلــة .كمــا يتــم توزيــع المزايــا المســتلمة والمســتحقة كحافــز إلبــرام عقــد التأجيــر التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة عقــد التأجيــر.

5.10

ممتلكات ومعدات

يتــم تســجيل الممتلــكات والمعــدات مبدئيــا بتكلفــة الشــراء أو تكلفــة التصنيــع بمــا فــي ذلــك التكاليــف االضافيــة الآلزمــة لجلــب هــذا األصــل الــى الموقــع
والحالــة التــي يمكــن اســتخدامه مــن قبــل المجموعــة.

وبعــد ذلــك ،يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات باســتخدام نمــوذج التكلفــة ،وهــو التكلفــة ناقصــا االســتهالك وخســائر الهبــوط فــي القيمــة .يتــم تســجيل

االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخفيــض القيمــة بعــد خصــم قيمــة الخــردة للمتلــكات والمعــدات .يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة
االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن الطريقــة المســتخدمة وفتــرة االســتهالك متماثلــة مــع المنافــع االقتصاديــة الناتجــة مــن مكونــات المعــدات.

يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي الآلزم ،سنويا على األقل.

عنــد بيــع األصــل أو اســتبعاده ،يتــم حــذف التكلفــة واالســتهالك المتراكــم الخــاص بــه مــن الحســابات وأيــة أربــاح ناتجــة عــن االســتبعاد يتــم تســجيلها
ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
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5.11

العقارات االستثمارية

تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـ ًـا بالتكلفــة بمــا فيهــا تكاليــف المعاملــة .تتضمــن القيمــة الدفتريــة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن العقــار االســتثماري الحالــي
وقــت تكبــد التكلفــة فيمــا لــو تــم الوفــاء بمعاييــر التحقــق وتســتثني مــن ذلــك تكاليــف الخدمــات اليوميــة للعقــار االســتثماري .الحقـ ًـا للتحقــق المبدئــي،

تــدرج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة .تــدرج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات

فــي القيــم العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .يتــم تقديــر القيــم العادلــة مــن قبــل اإلدارة
بمســاعدة مقيميــن خارجييــن معتمديــن.

يتــم عــدم تحقــق العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع

اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه .يــدرج الفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي بيــان األربــاح او الخســائر المجمــع فــي فتــرة

عــدم التحقــق.

تتــم التحويــات مــن وإلــى العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار

يشــغله المالــك فــإن التكلفــة المقــدرة للعقــار بالنســبة للمحاســبة الالحقــة تمثــل قيمــة العقــار الدفتريــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام .فــي حالــة إذا

أصبــح العقــار الــذي يشــغله المالــك عقـ ً
ـتثماريا تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن هــذا العقــار وفقـ ًـا للسياســة المنصــوص عليهــا للعقــار والمعــدات
ـارا اسـ
ً
حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.

5.12

عقارات للمتاجرة

يتــم إثبــات عقــارات للمتاجــرة بالتكلفــة و صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل .التكلفــة هــي المصاريــف المتكبــدة لوضــع العقــار فــي حالتــة الحاليــة
بمــا فــي ذلــك تكلفــة التمويــل المحــددة .صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا تســتند الــي ســعر البيــع المقــدر ناقصــا أيــة تكاليــف أخــري متوقــع تكبدهــا عنــد

اإلكتمــال و اإلســتبعاد.

5.13

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصـ ًـا أي انخفــاض فــي القيمــة (ان وجــد)  .إن التكاليــف هــي المصروفــات التــي تتكبدهــا المجموعــة

والمتعلقــة مباشــرة بإنشــاء األصــل .فــور إتمــام األصــل ،يتــم تحويلــه الــى فئــة الموجــودات ذات الصلــة.

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث والتغيــرات فــي الظــروف الــى ان

القيمــة الدفتريــة قــد ال يمكــن اســتردادها .اذا ظهــرت اي مــن هــذه المؤشــرات وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة القيمــة الممكــن اســتردادها المقــدرة ،
يتــم خفــض الموجــودات الــى قيمتهــا الممكــن اســتردادها.

5.14

استثمارات في شركات زميلة

الشــركات الزميلــة ،هــي تلــك الشــركات التــي بامــكان المجموعــة ممارســة التأثيــر الفعــال عليهــا والتــي ال تكــون شــركات تابعــة أو شــركات محاصــة .يتــم
تســجيل الشــركات الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة وبعــد ذلــك يتــم محاســبتها باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .ال يتــم االعتــراف بالشــهرة أو التعديــات فــي

القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة بشــكل منفصــل ولكــن يتــم تســجيلها ضمــن قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.

عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم زيــادة وتخفيــض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بحصــة المجموعــة فــي أربــاح أو خســائر وااليــرادات
الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركة الزميلــة بعــد عمــل التعديــات الآلزمــة لمطابقــة السياســات المحاســبية مــع سياســات المجموعــة.

يتــم حــذف األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركات الزميلــة الــى حــد حصــة المجموعــة فــي تلــك الشــركات.

وعندمــا يتــم حــذف الخســائر غيــر المحققــة ،يتــم اختبــار األصــول المعنيــة بتلــك المعامــات لغــرض التأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا.

ال تتعــدى نهايــة الفتــرات الماليــة بيــن المجموعــة والشــركات الزميلــة عــن ثالثــة شــهور .كمــا يتــم عمــل التعديــات الآلزمــة للمعامــات أو األحــداث
الجوهريــة التــي تتــم خــال تلــك الســنة بيــن نهايــة فتــرة الشــركة الزميلــة ونهايــة فتــرة المجموعــة .كمــا يتــم التأكــد مــن أن السياســات المحاســبية
المســتخدمة مــن قبــل الشــركة الزميلــة هــي ذاتهــا المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فــي تلــك المعامــات أو األحــداث الشــبيهة.

عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم المجموعــة بقيــاس وتســجيل الحصــة المتبقيــة بالقيمــة العادلــة ،ويتــم تســجيل أي فــرق
بيــن القيمــة الجاريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال والقيمــة العادلــة للحصــة المتبقيــة مضافــا اليهــا المبالــغ المحصلــة نتيجــة البيــع،

ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
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5.15

اختبار انخفاض قيمة االصول غير المالية

يتــم االعتــراف بالفــرق مــا بيــن القيمــة المدرجــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد والقيمــة الممكــن تحقيقهــا (وهــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف بيــع

قيمــة األصــل قيــد االســتخدام) ،كخســارة انخفــاض فــي القيمــة .ولغــرض تقديــر قيمــة األصــل قيــد االســتخدام ،تقــوم االدارة بتقديــر التدفقــات النقديــة

المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذا األصــل وكذلــك تقديــر ســعر فائــدة معقــول لغــرض احتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية.

علمــا بــأن المعلومــات المســتخدمة الختبــار انخفــاض القيمــة تكــون مرتبطــة مباشــرة بآخــر موازنــة تقديريــة معتمــدة للمجموعــة ،والتــي يتــم تعديلهــا عنــد
الضــرورة الســتبعاد تأثيــر اعــادة الهيكلــة وتطويــر األصــول .كمــا يتــم تقديــر ســعر الخصــم بشــكل منفصــل ولــكل وحــدة منتجــة للنقــد علــى حــدة وهــو
يمثــل انعــكاس للمخاطــر المصاحبــة لهــذا األصــل كمــا تــم تقديرهــا مــن قبــل االدارة.

يتــم اســتخدام مبلــغ انخفــاض القيمــة أوال لتخفيــض القيمــة الجاريــة للشــهرة المرتبطــة بهــذا األصــل .ويتــم توزيــع مــا تبقــى مــن هــذا االنخفــاض علــى

األصــول األخــرى كل حســب نســبته .وباســتثناء الشــهرة ،يتــم الحقــا اعــادة تقديــر قيمــة األصــول التــي تــم تخفيــض قيمتهــا فــي الســابق كمــا يتــم الحقــا
رد قيمــة هــذا االنخفــاض حتــى يعــود هــذا األصــل الــى قيمتــه الجاريــة.

5.16

5.16.1

األدوات المالية

التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق

يتــم تحقــق األصــول والخصــوم الماليــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة الماليــة وتقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة المعدلــة
بتكاليــف المعامــات ،باســتثناء تلــك المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .القيــاس الالحــق

لألصــول والخصــوم الماليــة مبيــن أدنــاه.

ً
منطبقا إلغاء جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة) عند:
يتم إلغاء األصل المالي (وأينما كان ذلك
•انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.

•تحويــل المجموعــة لحقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو أنهــا أخــذت علــى عاتقهــا التزامـ ًـا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة المســتلمة
بالكامــل بــدون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيبــات “التمريــر البينــي”.
أ .تحويل المجموعة بشكل أساسي جميع مخاطر ومنافع األصل.

ب .لم تحول المجموعة ولم تحتفظ ،على نحو جوهري ،بكامل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل إال أنها حولت السيطرة على األصل.

•عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل الحــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن تلــك األصــول الماليــة وعندمــا تدخــل المجموعــة فــي ترتيبــات القبــض
والدفــع ولــم تقــم بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا األصــل أو تحويــل الســيطرة علــى األصــل ،ويتحقــق األصــل الجديــد بمقــدار اســتمرار ســيطرة

المجموعــة علــى هــذا األصــل.

•يتــم إلغــاء االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام أو إلغــاؤه أو نفــاذه .عندمــا يتــم اســتبدال التــزام قائــم بالتــزام آخــر مــن نفــس المقتــرض
بشــروط مختلفــة إلــى حــد كبيــر أو أن يتــم تغييــر شــروط االلتــزام المالــي بشــكل كبيــر فــإن هــذا االســتبدال أو التعديــل يعامــل كإلغــاء لاللتــزام األصلــي

واالعتــراف بالتــزام جديــد ،ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن المبالــغ الدفتريــة المتعلقــة بذلــك فــي بيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع.

5.16.2

تصنيف األصول المالية

لغرض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:
•الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

•الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ()FVTPL
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5.16.2

تابع  /تصنيف األصول المالية

يتم تحديد التصنيف من خالل كل من:

•نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية

•خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.
يجوز للمجموعة إجراء االنتخابات  /التعيين غير القابلة لإللغاء عند التحقق المبدئي الصل مالي:

•يجوز للمجموعة اختيار ال رجعة فيه لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار في حقوق الملكية في

الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء معايير معينة؛ و

•يجوز للمجموعة تعيين ال رجعة فيه الي استثمار دين يفي بالتكلفة المطفأة أو معايير FVTOCI

كمقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر  FVTPLإذا كان ذلك يلغي أو يخفض بشكل كبير من عدم تطابق محاسبي.

5.16.3

القياس الالحق لألصول المالية

•الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات مستوفية للشروط التالية (ولم يتم تصنيفها على أنها :)FVTPL
•يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية وجمع التدفقات النقدية التعاقدية

•الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم
ناقصــا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم حــذف
بعــد التحقــق المبدئــي ،يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي،
ً

الخصــم عندمــا يكــون تأثيــر الخصــم غيــر مــادي.

تتكون األصول المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة مما يلي:

 -النقد والنقد المعادل

يشــتمل النقــد والنقــد المعــادل علــى النقــد فــي الصنــدوق ،نقــد فــي محافــظ ،ودائــع ألجــل وأرصــدة لــدى البنــوك والتــي التخضــع لمخاطــر هامــة مــن

التغيــرات فــي القيمــة.

 -ذمم مدينة وأصول أخرى

تســجل الذمــم المدينــة واألصــول األخــرى بالمبلــغ األصلــي ناقصــا مخصــص أي مبالــغ ال يمكــن تحصيلهــا .يتــم تقديــر الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا

عندمــا يصبــح تحصيــل المبلــغ بالكامــل لــم يعــد محتمــا .يتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد اســتحقاقها.

 -مستحق من أطراف ذات صلة

المســتحق مــن أطــراف ذات صلــة عبــارة عــن موجــودات ماليــة نشــأت مــن قبــل المجموعــة عــن طريــق تقديــم األمــوال مباشــرة إلــى المقتــرض الــذي لديــه

دفعــات ثابتــة أو محــددة وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط.
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•األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر FVTOCI

تشتمل هذه األصول المالية للمجموعة على االستثمار في حقوق الملكية وأدوات الدين.

كال من االسهم المسعرة وغير المسعرة.
تمثل االستثمارات في حقوق الملكية لمختلف الشركات وتشمل ً

تقوم المجموعة باحتساب األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  FVTOCIإذا كانت األصول تستوفي الشروط التالية:
•يتم االحتفاظ بها بموجب نموذج أعمال هدفه هو “االحتفاظ لجمع” التدفقات النقدية المرتبطة وبيعها ؛ و

•الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
ســيتم إعــادة تدويــر أيــة أربــاح أو خســائر معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ( )OCIإلــى بيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع عنــد إلغــاء االعتــراف باألصــل
(فيمــا عــدا االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  FVTOCIكمــا هــو موضــح أدنــاه).

استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر FVTOCI

عنــد التحقــق المبدئــي ،يجــوز للمجموعــة إجــراء انتخــاب غيــر قابــل للنقــض (علــى أســاس االدوات) لتعييــن اســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة

كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  .FVTOCIال ُيســمح بالتعييــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر FVTOCI

إذا تــم االحتفــاظ باالســتثمار فــي األســهم بغــرض المتاجــرة أو إذا كان هــذا االســتثمار مقابــل طــارىء معتــرف بــه مــن قبــل المشــتري فــي عمليــة دمــج

االعمــال.

يتم االحتفاظ باصل مالي لغرض المتاجرة في الحاالت التالية:

•تم الحصول عليه بشكل أساسي لغرض بيعه في األجل القريب ؛ أو

•عنــد التحقــق المبدئــي فإنــه جــزء مــن محفظــة ادوات ماليــة محــددة تقــوم المجموعــة بإدارتهــا مــع بعضهــا البعــض ولديهــا دليــل علــى نمــط فعلــي
حديــث لجنــي أربــاح قصيــرة االجــل؛ أو

•هو مشتق (باستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة).
االســتثمارات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم قياســها مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــدا تكاليــف
المعاملــة.

بعــد ذلــك ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف باالربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة
فــي احتياطــي القيمــة العادلــة .يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة المتراكمــة إلــى أربــاح محتجــزة ضمــن بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع.

يتم إثبات توزيعات االرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان االرباح أو الخسائر المجمع.

•األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة التــي ﻻ ﺗﻔﻲ بمعاييــر القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  FVOCIبالقيمــة

اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح والخســائر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ التــي ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ األصلــي واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺘﻢ احتســابها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .تنــدرج جميــع األدوات الماليــة المشــتقة ضمــن هــذه الفئــة،

أيضــا علــى اســتثمارات
باســتثناء تلــك المحــددة والفعالــة كأدوات تحــوط ،والتــي تنطبــق عليهــا متطلبــات محاســبة التحــوط (أنظــر أدنــاه) .تشــتمل الفئــة ً
فــي أســهم حقــوق الملكيــة.

يتــم قيــاس الموجــودات فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات األربــاح أو الخســائر فــي بيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة

للموجــودات الماليــة فــي هــذه الفئــة بالرجــوع إلــى معامــات الســوق النشــطة أو باســتخدام تقنيــة تقييــم عندمــا ال يوجــد ســوق نشــط.
تشتمل األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر على استثمار في أسهم حقوق الملكية.

التقريـــــر
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5.16.4

انخفاض قيمة األصول المالية

تخضــع جميــع الموجــودات الماليــة باســتثناء الموجــودات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر واســتثمارات حقــوق الملكيــة المقاســة

بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  FVTOCIللمراجعــة علــى األقــل فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي

علــى أن األصــل المالــي أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا .يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة لــكل فئــة مــن
فئــات الموجــودات الماليــة الموضحــة أدنــاه.

ﺗﻘوم المجموعــة بتســجيل ﻣﺧﺻص خســارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة (“ )”ECLﺣول الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن

ﺧﻼل الدخــل الشــامل اآلخــر.

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

وجميــع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اســتالمها .يتــم تحديــث مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتعكــس التغيــرات فــي
مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق المبدئــي لالصــل المالــي المعنــي.

يعــد قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة دالــة علــى احتمــال التخلــف عــن الســداد  ،أو الخســارة المعطــاة االفتراضيــة (أي حجــم الخســارة إذا كان هنــاك

تقصيــر) والتعــرض عنــد التقصيــر .يســتند تقييــم احتماليــة التخلــف عــن الســداد والخســارة االفتراضيــة علــى البيانــات التاريخيــة المعدلة بواســطة معلومات
مســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاه .أﻣﺎ بالنســبة للتعــرض عنــد التقصيــر ،بالنســبة للموجــودات الماليــة ،ﻓﺈن ذلــك يتــم تمثيلــه بالقيمــة الدفتريــة االجماليــة
ﻟﻸﺻل ﻓﻲ تاريــخ التقريــر.

دائمــا باإلعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة للمدينيــن التجارييــن وأصــول العقــود ومســتحقات اإليجــار .يتــم تقديــر خســائر
تقــوم المجموعــة ً

االئتمــان المتوقعــة مــن هــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى خبــرة خســارة ائتمــان تاريخيــة للمجموعــة ،مــع تعديلهــا
للعوامــل الخاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة وتقييــم كل مــن االتجــاه الحالــي والمتوقــع للظــروف فــي تاريــخ التقريــر ،بمــا فــي ذلــك القيمــة

الزمنيــة للنقــود عنــد االقتضــاء.

بالنســبة لجميــع االدوات الماليــة اﻷﺧرى ،ﺗﻘوم المجموعــة باالعتــراف بخســارة االئتمــان المتوقعــة ﻋﻟﯽ ﻣدى الحيــاة عندمــا يكــون هنــاك زيــادة كبيــرة ﻓﻲ
ﻣﺧﺎطــر االئتمــان منــذ التحقــق المبدئــي .ومــع ذلــك ،إذا لــم يتــم زيــادة مخاطــر االئتمــان علــى االداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ التحقــق المبدئــي ،فــإن
المجموعــة تقــوم بقيــاس مخصــص الخســارة لتلــك االداة الماليــة بمبلــغ يســاوي خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
ـهرا.

تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي ســتنتج عــن جميــع األحــداث االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى العمــر

المتوقــع لــأداة الماليــة .علــى النقيــض مــن ذلــك  ،تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
ـهرا الجــزء مــن خســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة
ـهرا بعــد تاريــخ التقريــر.
المتوقــع أن ينتــج عــن األحــداث االفتراضيــة علــى أداة ماليــة ممكنــة خــال  12شـ ً

تعتــرف المجموعــة بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان االربــاح او الخســائر المجمــع لجميــع األصــول الماليــة مــع إجــراء تعديــل مقابــل علــى القيمــة

الدفتريــة الخاصــة بهــا مــن خــال حســاب مخصــص الخســارة.

إذا قامــت المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة ﻷداة ماليــة ﺑﻣﺑﻟﻎ يعــادل قيمــة خســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة ﻓﻲ فتــرة التقريــر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
ولكنهــا تحــدد ﻓﻲ التقريــر اﻟﺣﺎﻟﻲ انــه لــم يعــد يتــم الوفــاء بــاﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ بخســارة االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة ،تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص

الخســارة بمبلــغ يســاوي خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
ـهرا فــي تاريــخ التقريــر الحالــي ،باســتثناء األصــول التــي تــم اســتخدام نهــج مبســط فيهــا.
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5.16.5

التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمــن الخصــوم الماليــة للمجموعــة مــن قــروض ،الذمــم الدائنــة والخصــوم األخــرى  ،عقــود اإليجــار الدائنــة  ،المســتحق ألطــراف ذات صلــة ومســتحق

الــى البنــوك.

يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها على النحو التالي :

 -قروض بنكية ومستحق الى البنوك

تقــاس القــروض البنكيــة والمســتحق الــى البنــوك الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .كمــا تســجل االربــاح والخســائر فــي

بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع عندمــا يتــم عــدم تحقــق الخصــوم ايضــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ( )EIRعمليــة االطفــاء.

تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 -مرابحات دائنة وتورق دائن

تمثــل المرابحــات الدائنــة والتــورق الدائــن المبلــغ المســتحق علــى أســاس الدفــع المؤجــل ألصــول تــم شــراؤها وفقـ ًـا لترتيبــات مرابحــة يتــم إثبــات المرابحــات

الدائنــة والتــورق الدائــن بالمبلــغ اإلجمالــي للذمــم الدائنــة والتــورق الدائــن ،ناقصــا تكلفــة التمويــل المؤجلــة .يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل المؤجلــة ضمــن
المصاريــف علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي يأخــذ فــي االعتبــار معــدل االقتــراض الخــاص بهــا والرصيــد القائــم.

 -الذمم الدائنة والخصوم األخرى

يتم اثبات الخصوم للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم اصدار فواتيرها بها أم ال.

 -مستحق الى أطراف ذات صلة

المستحق الى أطراف ذات صلة هي مطلوبات مالية تنشأ في السياق العادي لألعمال واليتم إدراجها في سوق نشط.

 -عقود اإليجار دائنة

تمثل عقود اإليجار الدائنة إيجارات دائنة مستحقة والتي يتم سدادها سنويا.

5.17

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة .ان عمليــة االحتســاب تأخــذ بعيــن االعتبــار اي عــاوة

او خصــم علــى الشــراء وتتضمــن تكاليــف ورســوم المعاملــة التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعليــة.

5.18

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

ان جميــع المشــتريات والمبيعــات “بالطــرق المعتــادة” لالصــول الماليــة يتــم تســجيلها علــى اســاس تاريــخ المتاجــرة ،اي بالتاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المنشــأة
بشــراء او بيــع االصــول .ان المشــتريات اوالمبيعــات بالطــرق المعتــادة هــي مشــتريات او مبيعــات االصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــال

اطــار زمنــي يتــم تحديــده بالنظــم او بالعــرف الســائد فــي االســواق.

5.19

تسوية االدوات المالية

يتــم تســوية االصــول والخصــوم الماليــة ويتــم ادراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط اذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا

لتســوية المبالــغ المســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي او لتحقــق االصــول وتســوية الخصــوم فــي آن واحــد.

التقريـــــر
السـنوي

73

2018

شركة عقارات الكويت – ش.م.ك.ع  والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
.5

تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

5.20

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمــة العادلــة لــادوات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم تحديدهــا بالرجــوع الــى اســعار الســوق المدرجــة او
اســعار المتداوليــن (ســعر العــرض للمراكــز الماليــة الطويلــة وســعر الطلــب للمراكــز الماليــة القصيــرة) ،دون اي خصــم خــاص بتكاليــف المعاملــة.

بالنســبة لــادوات الماليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط ،يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات تقييــم مناســبة .وهــذه التقنيــات قــد
تتضمــن اســتخدام معامــات علــى اســس تجاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع الــى القيمــة العادلــة الحاليــة الداة ماليــة اخــرى مماثلــة بصــورة جوهريــة؛

تحليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة او اســاليب تقييــم اخــرى .تحليــل القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة وتفاصيــل أخــرى عــن كيفيــة قياســها متوفــرة فــي
ايضــاح .27

حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

5.21

يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسهم التي تم اصدارها ودفعها.

تتضمــن عــاوة اصــدار االســهم اي عــاوات يتــم اســتالمها عنــد اصــدار رأس المــال .واي تكاليــف معامــات مرتبطــة باصــدار االســهم يتــم خصمهــا مــن

عــاوة االصــدار.

يتكــون االحتياطــي القانونــي واالختيــاري مــن مخصصــات الربــاح الســنة الحاليــة والســابقة وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة وعقــد تأســيس

الشــركة االم.

تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يلي:

•احتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة – والــذي يتكــون مــن فروقــات تحويــل العمــات االجنبيــة الناتجــة عــن تحويــل البيانــات الماليــة للشــركات
االجنبيــة للمجموعــة الــى الدينــار الكويتــي

•احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح والخسائر المتعلقة باالصول المالية المتاحة للبيع
تتضمــن االربــاح المحتفــظ بهــا كافــة االربــاح المحتفــظ بهــا للفتــرة الحاليــة والســابقة .وجميــع المعامــات مــع مالكــي الشــركة االم تســجل بصــورة منفصلــة

ضمــن حقــوق الملكية.

توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العمومية.
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

5.22

المخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي او اســتداللي نتيجــة لحــدث ماضــي ويكــون هنــاك احتمــال الطلــب مــن

المجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى الخــارج ويكــون باالمــكان تقديــر المبالــغ بشــكل يعتمــد عليــه .ان توقيــت او مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر

مؤكــد.

يتــم قيــاس المخصصــات بالنفقــات المقــدرة المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا والمتوفــر بتاريــخ التقريــر المالــي ،بمــا

فــي ذلــك المخاطــر والتقديــرات غيــر المؤكــدة المرتبطــة بااللتــزام الحالــي .وحيثمــا يوجــد عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة ،فــان احتماليــة طلــب تدفــق مصــادر

اقتصاديــة الــى الخــارج فــي التســوية تحــدد بالنظــر فــي درجــة االلتزامــات ككل .كمــا يتــم خصــم المخصصــات الــى قيمهــا الحاليــة ،حيــث تكــون القيمــة
الزمنيــة للنقــود جوهريــة.

ال يتــم تســجيل االصــول الطارئــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة لكــن يتــم االفصــاح عنهــا عندمــا يكــون هنــاك احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى

الداخــل.

ال يتــم تســجيل االلتزامــات الطارئــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع لكــن يتــم االفصــاح عنهــا اال اذا كان احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى الخــارج
امــرا مســتبعدا.
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5.23

أسهم الخزينة

تتألــف أســهم خزينــة مــن أســهم رأس المــال المصــدرة للشــركة األم والمعــاد شــراؤها مــن قبــل المجموعــة ولــم يتــم حتــى حينــه إعــادة إصدارهــا أو إلغائهــا.

يتــم المحاســبة عــن أســهم الخزينــة بطريقــة التكلفــة .وطبقــا لهــذه الطريقــة يتــم إدراج المتوســط المرجــح لتكلفــة األســهم المشــتراة فــي حســاب مقابــل

ضمــن حقــوق الملكيــة .ال تســتحق أســهم الخزينــة توزيعــات أربــاح نقديــة يمكــن أن تقــوم المجموعــة بتوزيعهــا .ويــؤدي إصــدار توزيعــات أســهم إلــى زيــادة

عــدد أســهم الخزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم الواحــد بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

عنــد اعــادة اصــدار اســهم الخزينــة ،تقيــد االربــاح بحســاب منفصــل فــي حقــوق الملكيــة“( ،احتياطــي اســهم الخزينــة”) ،ويتــم تحميــل أيــة خســائر محققــة

علــى نفــس الحســاب فــي حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك الحســاب .ويتــم تحميــل أيــة خســائر إضافيــة علــى األربــاح المرحلــة ثــم علــى االحتياطــي االختيــاري
واالحتياطــي القانونــي .الحقــا لذلــك ،اذا نشــأت األربــاح مــن بيــع أســهم الخزينــة  ،يتــم تحويــل مبلــغ الــى اإلحتياطيــات واألربــاح المرحلــة مســاوي للخســارة

المحملــة ســابقا علــى هــذا الحســاب.

5.24

التقارير القطاعية

للمجموعــة قطاعيــن تشــغيليين :القطــاع العقــاري والقطــاع االســتثماري .ولغــرض تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية ،تقــوم االدارة بتتبــع الخدمــات

الرئيســية العامــة لــكل قطــاع .يتــم ادارة تلــك القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات وطــرق ادارة كل قطــاع تكــون مختلفــة .يتــم
معالجــة كافــة المعامــات البينيــة بيــن القطاعــات باألســعار المتداولــة.

وألغــراض االدارة ،تســتخدم المجموعــة نفــس سياســات المقاييــس المســتخدمة ضمــن البيانــات الماليــة .باالضافــة الــى ذلــك ،فــان األصــول أو الخصــوم

غيــر المخصصــة لقطــاع تشــغيلي معيــن ،ال يتــم ادراجهــا للقطــاع.

5.25

5.25.1

ترجمة العمالت االجنبية
عملة العرض الرئيسية

تعــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي هــي ايضــا العملــة الرئيســية للشــركة االم .تقــوم كل منشــأة فــي المجموعــة بتحديــد عملتهــا

الرئيســية الخاصــة بهــا والبنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل منشــأة يتــم قياســها باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية.

5.25.2

معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتــم تحويــل معامــات العملــة االجنبيــة الــى العملــة الرئيســية للمنشــأة المعنيــة فــي المجموعــة باســتخدام اســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامالت

(ســعر الصــرف الفــوري) .ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناتجــة عــن تســوية مثــل تلــك المعامــات وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة المقومــة
بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة الماليــة تســجل فــي االربــاح او الخســائر .بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة ،اليتــم يتــم اعــادة ترجمتهــا فــي
نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة (تحــول باســتخدام اســعار الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة) ،باســتثناء البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة

العادلــة والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة.

فــي البيانــات الماليــة للمجموعــة ،فــان جميــع االصــول والخصــوم والمعامــات الخاصــة بمنشــآت المجموعــة ذات العملــة الرئيســية بخــاف الدينــار

الكويتــي يتــم ترجمتهــا الــى الدينــار الكويتــي عنــد التجميــع .كمــا ان العملــة الرئيســية لمنشــآت المجموعــة بقيــت دون تغييــر خــال فتــرة التقاريــر الماليــة.
تــم عنــد التجميــع تحويــل االصــول والخصــوم الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال بتاريــخ التقريــر .ان تعديــات الشــهرة والقيمــة العادلــة الناشــئة عــن شــراء

منشــأة اجنبيــة قــد تمــت معاملتهــا كاصــول وخصــوم للمنشــأة االجنبيــة وتــم تحويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال .كمــا ان االيــرادات والمصاريــف
قــد تــم تحويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بمتوســط الســعر طــوال فتــرة التقريــر .فروقــات الصــرف تحمــل على/تقيــد فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتســجل

فــي احتياطــي ترجمــة العملــة االجنبيــة ضمــن حقــوق الملكيــة .وعنــد بيــع عمليــة اجنبيــة ،فــان فروقــات الترجمــة التراكميــة المتعلقــة بهــا والمســجلة فــي

حقــوق الملكيــة يتــم اعــادة تصنيفهــا الــى االربــاح او الخســائر وتســجل كجــزء مــن االربــاح او الخســائر عنــد البيــع.
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تابع  /السياسات المحاسبية الهامة

 5.26مكافأة نهاية الخدمة

تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا .يســتند اســتحقاق هــذه المكافــآت الــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة الخدمــة للموظفيــن خضوعــا

التمــام حــد ادنــى مــن مــدة الخدمــة وفقــا لقانــون العمــل وعقــود الموظفيــن .كمــا ان التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت تســتحق طــوال فتــرة التعييــن.
ان هــذا االلتــزام غيــر الممــول يمثــل المبلــغ المســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء الخدمــة بتاريــخ التقريــر.

باإلضافــة الــى موظفيهــا الكويتييــن ،تقــوم المجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تحتســب كنســبة مــن رواتــب
الموظفيــن هــذه المســاهمات تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.

.6

أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى القيمــة المدرجــة لــكل مــن

االيــرادات والمصاريــف واالصــول والخصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة .مــع ذلــك ،فــان عــدم التأكــد مــن تلــك

االفتراضــات والتقديــرات قــد تــؤدي الــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة المدرجــة لــكل مــن االصــول والخصــوم والتــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات
المســتقبلية.

6.1

أحكام االدارة الهامة

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،تقــوم االدارة باتخــاذ االحــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا اكبــر االثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات

الماليــة المجمعــة:

6.1.1

تقييم نموذج االعمال

ﺗﻘوم المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد اجــراء اختبــار نمــوذج االعمــال (يرجــى اﻻطﻼع ﻋﻟﯽ السياســة المحاســبية لبنــود اﻷدوات الماليــة ﻓﻲ

االيضــاح  .)5.16يتضمــن هــذا االختبــار الحكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء األصــول وقيــاس أدائهــا والمخاطــر
ـزءا مــن التقييــم المتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان نمــوذج االعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ بالموجــودات
التــي تؤثــر علــى أداء األصــول .تعتبــر المراقبــة جـ ً

ـتقبليا علــى تصنيــف تلــك
الماليــة المتبقيــة فيــه مناسـ ًـبا وإذا كان مــن غيــر المناســب مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي نمــوذج االعمــال وبالتالــي تغييـ ًـرا مسـ
ً

األصول.

6.1.2

تصنيف العقارات

يتعيــن علــى االدارة اتخــاذ قــرار بشــأن حيــازة عقــار معيــن ســواء كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة أو عقــار قيــد التطويــر او عقــار اســتثماري .ان مثــل هــذه

االحــكام عنــد الحيــازة ،ســتحدد الحقــا مــا اذا كانــت هــذه العقــارات ســتقاس الحقــا بالتكلفــة او القيمــة المحققــة ايهمــا اقــل ،او بالقيمــة العادلــة  ،واذا مــا
كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات ستســجل فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار للمتاجــرة اذا تــم حيازتــه بصفــة اساســية بغــرض بيعــه ضمــن نشــاط االعمــال العاديــة ،وفــي حــال كانــت هــذه

العقــارات قيــد التطويــر بنيــة بيعهــا فــي المســتقبل عندهــا يتــم تصنيفهــا كعقــارات للمتاجــرة قيــد التطويــر.

وتقــوم المجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري اذا تــم حيازتــه لتحقيــق ايــرادات مــن تأجيــره او لرفــع قيمتــه او الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة،
وفــي حــال كانــت هــذه العقــارات قيــد التطويــر عندهــا يتــم تصنيفهــا كعقــارات اســتثمارية قيــد التطويــر.
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تابع  /أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

6.1

تابع  /أحكام االدارة الهامة

6.1.3

تقييم السيطرة

عنــد تحديــد الســيطرة ،تقــوم االدارة بالنظــر فيمــا اذا كانــت المجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه االنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فيهــا
مــن تلقــاء نفســها النتــاج عوائــد لنفســها .ان تقييــم االنشــطة ذات الصلــة والقــدرة علــى اســتخدام ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد المتغيــرة تتطلــب احكامــا
هامة.

6.1.4

القيم العادلة لألصول والخصوم المشتراة

6.2

عدم التأكد من التقديرات

إن تحديد القيمة العادلة لكل من األصول والخصوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج األعمال يتطلب أحكاما هامة.

ان المعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى تحقــق وقيــاس االصــول والخصــوم وااليــرادات والمصاريــف مبينــة ادنــاه .قــد
تختلــف النتائــج الفعليــة بصــورة جوهريــة.

6.2.1

انخفاض قيمة الشركات الزميلة

تقــوم المجموعــة بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة بالتحديــد فيمــا اذا كان مــن الضــروري تســجيل اي خســارة انخفــاض فــي القيمــة علــى اســتثمار

المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بنــاء علــى وجــود اي دليــل موضوعــي علــى ان االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت
قيمتــه .فــاذا كان هــذا هــو الحــال ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض كالفــرق بيــن المبلــغ الممكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتــه المدرجــة
وتســجيل المبلــغ فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

6.2.2

انخفاض قيمة األصول المالية

ينطــوي قيــاس خســائر االئتمــان المقــدرة علــى تقديــرات الخســارة فــي حالــة التخلــف عــن الســداد واحتمــال العجــز عــن الســداد .الخســارة االفتراضيــة

المعطــاة هــي تقديــر للخســارة الناشــئة فــي حالــة التخلــف عــن الســداد مــن قبــل العميــل .احتمــال التقصيــر هــو تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد فــي
المســتقبل .اســتندت المجموعــة إلــى هــذه التقديــرات باســتخدام معلومــات مســتقبلية معقولــة وقابلــة للدعــم ،والتــي تســتند إلــى افتراضــات للحركــة
المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى بعضهــا البعــض.

يتــم عمــل تقديــر للمبلــغ القابــل للتحصيــل للذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا يكــون تحصيــل المبلــغ بالكامــل غيــر محتمــل .بالنســبة للمبالــغ الهامــة الفرديــة،
يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي .أمــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بشــكل فــردي ،والتــي فــات موعــد اســتحقاقها ،فيتــم تقييمهــا بشــكل جماعي
ـاء علــى معــدالت االســترداد التاريخيــة.
ويتــم تطبيــق مخصــص
ً
وفقــا لطــول الفتــرة الزمنيــة المســتحقة ،بنـ ً

6.2.3

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقــوم االدارة بمراجعــة تقديرهــا لالعمــار االنتاجيــة لالصــول القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل تقريــر مالــي اســتنادا الــى االســتخدام المتوقــع لالصــول .كمــا ان

التقديــرات غيــر المؤكــدة فــي هــذه التقديــرات تتعلــق بتقــادم فنــي قــد يغيــر اســتخدام بعــض البرامــج والمعــدات.

6.2.4

دمج األعمال

تســتخدم االدارة تقنيــات تقييــم فــي تحديــد القيــم العادلــة للعناصــر المختلفــة لعمليــات دمــج االعمــال .وبصفــة خاصــة ،فــان القيمــة العادلــة لمبلــغ
محتمــل تعتمــد علــى نتيجــة العديــد مــن التغيــرات التــي تؤثــر علــى الربحيــة المســتقبلية.
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تابع  /أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

6.2

تابع  /عدم التأكد من التقديرات

 6.2.5القيمة العادلة لالدوات المالية

تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــادوات الماليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق نشــط .وهــذا يتطلــب مــن االدارة
تطويــر تقديــرات وافتراضــات اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام بيانــات مرصــودة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل المتداوليــن فــي الســوق
فــي تســعير االداة الماليــة .فــاذا كانــت تلــك البيانــات غيــر مرصــودة ،تقــوم االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا .قــد تختلــف القيــم العادلــة المقــدرة

لــادوات الماليــة عــن االســعار الفعليــة التــي ســيتم تحقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس تجاريــة بتاريــخ التقريــر .

 6.2.6تقييم العقارات اإلستثمارية

تســجل المجموعــة العقــارات اإلســتثمارية بالقيمــة العادلــة  ،مــع تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع  .تقــوم

المجموعــة بتعييــن مختصيــن تقييــم مســتقلين لتحديــد القيمــة العادلــة .ان المختصيــن يســتخدمون تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة .قــد تختلــف
القيمــة العادلــة المقــدرة للعقــارات اإلســتثمارية عــن االســعار الحقيقيــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي المعامــات التجاريــة البحتــة فــي تاريــخ التقريــر.

 6.2.7التأثير الجوهري

يحــدث التأثيــر الجوهــري عندمــا يمنــح حجــم حقــوق التصويــت الخاصــة بالمنشــأة بالنســبة لحجــم وتشــتت أصحــاب األصــوات اآلخريــن المنشــأة القــدرة

العمليــة مــن جانــب واحــد لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة.
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الشركات التابع

اسم الشــركة التابعــة

بلد التأسيس

نسبة الملكية
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

شركة مزارع اللؤلؤة هبارا  -شركة مساهمة أمريكية (**)

الواليات المتحدة األمريكية

100%

شركة العقدين الكويتية للتطوير العقاري – ش.م.ك (مقفلة) (*)

الكويت

99.996%

100%

شركة المجموعة المالية الكويتية – ش.م.ك (قابضة)

الكويت

99.99%

96%

شركة كريك ديت المحدودة (**)

جزر كايمان

100%

شركة كريك اكويتيى المحدودة (**)

جزر كايمان

100%

100%

شركة كريك ميكر ديت المحدودة (**)

جزر كايمان

100%

شركة كريك ميكر اكويتي المحدودة (**)

جزر كايمان

100%

شركة كريك يوتل ميامي ديت المحدودة (***)

جزر كايمان

-

شركة كريك يوتل ميامي اكويتي المحدودة (***)

جزر كايمان

-

شركة إيفــــــــا للفنـــــادق والمنتجعــــــــــات – ش.م.ل (لبنان) (**)

لبنان

100%

شركة الفريج الدولية العقارية  -ذ.م.م (*)

الكويت

99%

99.99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%

االنشطة الرئيسية

االستثمار
عقاري
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
عقاري
عقاري

* إن الحصــص المتبقيــة فــي هــذه الشــركات التابعــة محتفــظ بهــا بإســم أطــراف ذات صلــة والمرشــحين بالنيابــة عــن الشــركة األم  ،حيــث يؤكــدون خطيــا
أن الشــركة األم هــي المالــك المســتفيد مــن هــذه الحصــص.

ً
بناءا على البيانات المالية المعدة من قبل إدارات هذه الشركات التابعة.
** تم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة
*** قامــت المجموعــة خــال الســنة بالتنــازل عــن جــزء فــي حقهــا بالتصويــت فــي هــذه الشــركات المســتثمر فيهــا لطــرف ثالــث .وفقــا لذلــك ،خســرت
المجموعــة الســيطرة علــى هــذه الشــركات التابعــة .مــع ذلــك ،قامــت المجموعــة باعــادة تصنيــف هــذا االســتثمار كشــركات زميلــة وذلــك النهــا قــادرة
علــى ممارســة تأثيــر جوهــري علــى أنشــطة الشــركات الزميلــة لكــن ليــس لديهــا الســيطرة .لــم ينتــج ربــح أو خســارة مــن اعــادة التصنيــف.

.8

رد مخصص انتفت الحاجة إليه

خــال الســنوات الســابقه  ،قامــت الشــركة األم برفــع دعــوى قضائيــة علــى وزارة الماليــة للطعــن فــي أســاس احتســاب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة
المفروضــة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2005و  31ديســمبر  2007والبالغــة  1,934,707د.ك .

الحقـ ًـا  ،و بعــد تــداول القضيــة فــي المحكمــة الكليــة و محكمــة االســتئناف  ،تــم الحكــم بــأن ضريبــة دعــم العمالــة المســتحقة عــن الســنوات الماليــة اعــاه
هــي مبلــغ  1,030,963د.ك  ،و عليــه قامــت الشــركة األم بــرد المخصــص الفائــض البالــغ  903,744د.ك .
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فيما يلي تحليل صافي (الخسارة) /الربح من األصول المالية حسب الفئة:

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :
التغير في القيمة العادلة

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

1,847,377

()11,955

1,847,377

()8,090

129,396

-

-

ربح من بيع
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :
ايرادات فوائد
ايرادات توزيعات أرباح

372,370

المسجل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

501,766

ربح من بيع

112,235

خسارة في التغير في القيمة العادلة
المسجل في حقوق الملكية
أصول مالية متاحة للبيع :
ربح من بيع
ايرادات توزيعات أرباح
هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
المسجل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
المسجل في حقوق الملكية

-

()6,930,012
()6,817,777

-

()6,316,011

-

-

92,495

-

357,983

-

()4,468,634

		
.10

-

-

ايرادات فوائد

3,865

127,202
()2,179,287
()1,728,809
()2,487,710
()4,216,519
()4,224,609

ربحية السهم األساسية والمخففة

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة عــن طريــق قســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة باســتثناء
أســهم الخزينــة .حيــث أنــه ال يوجــد أدوات ماليــة مخففــة قائمــة فــأن ربحيــة الســهم االساســية والمخففــة متطابقــة.

ربح السنة (د.ك)
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة (بإســتثناء أســهم الخزينــة)
(سهم)
ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2017

2016

د.ك

د.ك

6,747,450

2,222,946

894,717,379

905,339,849

7.54

2.46
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عقارات استثمارية

في  1يناير
اإلضافات خالل السنة

السنة المنتهية في

السنة المنتهية في

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

164,278,166

164,728,737

1,826,794

247,189

المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

8,286,695

التغير في القيمة العادلة

-

االستبعادات خالل السنة
في  31ديسمبر

347,770

174,739,425

-

()1,172,320
474,560

164,278,166

تقع استثمار عقارات مجموعة كما يلي :

الكويت
دول مجلس التعاون ودول أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

148,421,800

144,646,200

174,739,425

164,278,166

26,317,625

19,631,966

ان عقــارات اســتثمارية بقيمــة  153,594,200د.ك ( 102,950,000 : 2017د.ك ) مرهونــه مقابـــل قــروض ومســتحق الــى البنــك (ايضــاح 20
وايضــاح .)21
إيضاح  31.3يوضح أساس قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.
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أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أوراق مالية محلية مسعرة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

9,156,652

-

أوراق مالية محلية غير مسعرة

13,395,347

-

أدوات دين

1,564,255

-

7,847,631

أوراق مالية أجنبية غير مسعرة

31,963,886

-

ـاء علــى ذلــك ،فقــد اختــارت المجموعــة تحديــد هــذه األصــول
تــم االحتفــاظ بهــذه األوراق الماليــة ألغــراض اســتراتيجية متوســطة الــى طويلــة األجــل .وبنـ ً

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث تعتقــد أن االعتــراف بالتقلبــات قصيــرة األجــل فــي القيمــة العادلــة لهــذه األصــول الماليــة
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع لــن يكــون متوافقـ ًـا مــع اســتراتيجية المجموعــة لالحتفــاظ بهــذه األصــول الماليــة ألغــراض طويلــة األجــل وتحقيــق

أدائهــا المتوقــع علــى المــدى الطويــل.
تمثل األصول المالية أعاله كما في  31ديسمبر  2018استثمار في قطاعات عمل مختلفة كما يلي :

خدمات

عقارات

خدمات استهالك

أخرى

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أوراق محلية مسعرة

953,493

3,377,776

4,804,626

20,757

9,156,652

أوراق محلية غير مسعرة

3,191,296

6,609,316

3,499,544

95,192

13,395,348

أوراق أجنبية غير مسعرة

147,903

7,576,914

122,814

-

7,847,631

أدوات الدين

-

1,564,255

-

-

1,564,255

4,292,692

19,128,261

8,426,984

115,949

31,963,886

تتمثل أدوات الدين بسندات أذنية مقدمة لشركات أجنبية وتحمل فائدة سنوية . 10%
إن الجدول الهرمي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها باستخدام اساليب التقييم تم عرضه في إيضاح .31.2
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إستثمار في شركات زميلة

 13.1بيانات الشركات الزميلة هي كما يلي :
اسم الشركة الزميلة

بلد التأسيس

نسبة الملكية
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

%

%

الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء  -ش.م.ك

الكويت

الشركة الوطنية للمسالخ – ش.م.ك

الكويت

24.58

24.58

الشركة األولى للمسالخ – ش.م.ك (مقفلة)

الكويت

20.51

20.51

شــركة اي اف اس فاســيليتيز سيرفيســز للتجــارة العامــة
والمقــاوالت – ذ.م.م

الكويت

شركة كريك يوتل ميامي ديت المحدودة

جزر كايمان

شركة كريك يوتل ميامي اكويتي المحدودة

جزر كايمان

االنشطة الرئيسية

44.22

44.22

50

50

-

100

-

100

صناعي
سلع استهالكية
سلع استهالكية
تجارة عامة ومقاوالت
استثمارات
استثمارات

ان الشركات الزميلة أعاله غير مسعرة.
 13.2فيما يلي الحركة على االستثمار في الشركات الزميلة خالل السنة:

في  1يناير

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

3,623,001

8,296,379

734,926

85,530

الناتج من اعادة تصنيف (ايضاح )7

1,728,185

استبعادات

-

اضافات
حصة في النتائج

304,148

في  31ديسمبر

5,919,095

توزيعات االرباح

()471,165

-

()4,863,845
208,329

()103,392

3,623,001

 13.3تعــد الشــركات الزميلــة غيــر ماديــة بشــكل فــردي بالنســبة للمجموعــة ،فيمــا يلــي مجمــوع المعلومــات الخاصــة بالشــركات الزميلــة كمــا فــي
 2018و :2017

حصة المجموعة في النتائج
حصة المجموعة من إجمالي األرباح الشاملة
إجمالي القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في الشركات الزميلة
توزيعات أرباح مستلمة

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

304,148

208,329

5,919,095

3,623,001

304,148
471,165

208,329
103,392
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عقارات للمتاجرة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

الرصيد في  1يناير

13,153,371

13,139,105

استبعادات

()3,184,480

-

مخصص عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

()852,546

()852,546

الرصيد في  31ديسمبر

9,258,085

إن حركة عقارات للمتاجرة هي كما يلي:

اضافات

تعديالت ترجمة عملة أجنبية

-

9,968,891
141,740

14,266

13,153,371

100,675

12,401,500

إن عقارت للمتاجرة الخاصة للمجموعة موجودة في لبنان.
إن العقارات للمتاجرة بقيمة دفترية  4,363,200د.ك )  4,348,800 :2017د.ك) مرهونة مقابل قروض (ايضاح .)20

.15

ذمم مدينة وأصول أخرى

أصول مالية
ذمم مدينة
تأمينات مستردة
أصول أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
أصول غير مالية

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

أصول أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

4,132,635

3,535,293

906,454

882,862

116,960

5,156,049

()1,954,179
3,201,870

-

49,610

4,467,765

()1,242,787
3,224,978
23,918

210,807

-

3,412,677

3,248,896

210,807

23,918

إن القيمة الدفترية لألصول المالية المتضمنة أعاله تقارب قيمتها العادلة وجميعها تستحق خالل سنة واحدة.
ان الحركة على المخصص لذمم المدينة كالتالي :

الرصيد في بداية السنة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

1,242,787

800,000

الناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

107,259

الرصيد في نهاية السنة

1,954,179

المحمل على السنة

604,133

-

442,787

1,242,787
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.16

تمثل الدفعات المقدمة مبالغ دفعت كما يلي:

•فــي  27ديســمبر  ،2018دخلــت المجموعــة فــي عقــد لشــراء عقــارات موجــودة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة بمبلــغ اجمالــي يعــادل 5,200,000
د.ك .تــم تحويــل ســندات الملكيــة لهــذه العقــارات للمجموعــة بعــد تاريــخ هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا لذلــك تــم تســجيل هــذا المبلــغ

كدفعــة مقدمــة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

•قامــت المجموعــة خــال الســنه بالدخــول فــي عقــد أولــي مــع طــرف ذي صلــة للحصــول علــى عقــار موجــود فــي االمــارات العربيــة المتحــدة مقابــل
مبلــغ  400مليــون درهــم اماراتــي (يعــادل  33,200,000دك) .ســوف يتــم ســداد جــزء مــن ســعر الشــراء عينــي عــن طريــق تحويــل عقــارات محــددة
ومبلــغ نقــدي .تقــوم المجموعــة حاليــا علــى اســتكمال االجــراءات القانونيــة لتســجيل العقــارات باســم المجموعــة .تــم تســجيل المبلــغ المدفــوع
بتاريــخ التقريــر بمبلــغ  8,837,524دك كدفعــة مقدمــة.

.17

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أوراق مالية محلية مسعرة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

14,186

18,079

أوراق مالية محلية غير مسعرة

370,246

-

أوراق مالية أجنبية غير مسعرة

16,910,049

-

صناديق مدارة

58,900

أوراق مالية أجنبية مسعرة
أدوات دين

3,224

7,017,894

24,374,499

3,927

-

22,006

إن الجدول الهرمي لتحديد القيم العادلة لالدوات المالية واإلفصاح عنها تم عرضه في إيضاح .31.2

.18

النقد والنقد المعادل

نقد وأرصدة لدى البنوك

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

2,504,544

4,056,851

نقد لدى محافظ استثمارية بإدارة الغير

184,455

النقد والنقد المعادل

2,961,865

4,600,827

مستحق الى بنك

()4,399,393

()1,647,650

()272,866

()98,448

ودائع ألجل
يخصم :
أرصدة بنكية محتجزة
ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي يتجاوز ثالثة أشهر
النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع

272,866

()137,578

()1,847,972

445,528
98,448

()236,114

2,618,615

إن أرصــدة بنكيــة محتجــزة محتفــظ بهــا فــي بنــوك أجنبيــة لتغطيــة أي جــزء غيــر مدفــوع مــن أصــل الديــن والفوائــد المســتحقة مــن القــروض الممنوحــة
للمجموعــة (ايضــاح .)20
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رأس المال وعالوة اإلصدار

يتكــون رأس مــال الشــركة األم المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل كمــا فــي  31ديســمبر  2018و  31ديســمبر  2017مــن  906,712,940ســهم
قيمــة كل ســهم  100فلــس .وجميــع األســهم نقديــة.
ان عالوة اصدار األسهم غير قابلة للتوزيع.

.20

أسهم خزينة

عدد أسهم الخزينة
نسبة الملكية ()%
القيمة السوقية (د.ك)
التكلفة (د.ك)

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

16,944,661

1,373,091

913,317

76,344

1.87

943,694

0.151

208,149

تم تصنيف احتياطيات الشركة األم المساوية لتكلفة أسهم الخزينة كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع.

.21

االحتياطيات

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يتــم تحويــل  10%مــن ربــح الســنة الخاص بمســاهمي الشــركة األم
(قبــل المســاهمة فــي مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة) إلــى حســاب االحتياطــي
القانونــي .ويحــق للشــركة األم إيقــاف هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يصــل رصيــد االحتياطــي إلــى  50%مــن رأس المــال المدفــوع.
إن توزيــع االحتياطــي مقيــد بالمبلــغ المطلــوب لتوزيــع أربــاح تصــل إلــى  5%علــى رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح المرحلــة
بمثــل هــذه التوزيعات.
يتطلــب عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم تحويــل  10%مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم (قبــل المســاهمة فــي مؤسســة
الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة) إلــى االحتياطــي االختيــاري .ال توجــد قيــود علــى توزيــع
االحتياطــي االختيــاري.
ال يوجد حاجة للتحويل في السنة التي تتعرض فيها الشركة األم لخسائر أو عند وجود خسائر متراكمة.
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قروض
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

مرابحة دائنة (أ)

110,212,864

87,101,489

تورق دائن (ب)

2,261,419

3,015,225

قروض ألجل (ج)

118,464,276

5,989,993

92,529,709

قروض بالدينار الكويتي

112,474,283

90,116,714

118,464,276

92,529,709

قروض بالدوالر والدرهم اإلماراتي والليره اللبنانية

5,989,993

2,412,995

2,412,995

تستحق القروض السداد كما يلي:

خالل السنة
أكثر من سنة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

6,892,877

1,905,000

111,571,399
118,464,276

90,624,709
92,529,709

أ) تمثــل المرابحــة الدائنــة تمويــل اســامي ممنــوح بالدينــار الكويتــي مــن بنــوك اســامية محليــة وأجنبيــة وتحمــل معــدل ربــح ســنوي يتــراوح بيــن 1.5%
  )2.75% - 2% :2017( 2%فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي وتســتحق علــى دفعــات مختلفــة غيــر متســاوية تنتهــي بتاريــخ 31ديســمبر  .2025ان المرابحــة الدائنــة مضمونــة مقابــل عقــارات اســتثمارية محــددة (ايضــاح .)11
ب) يمثــل التــورق الدائــن تمويــل اســامي ممنــوح بالدينــار الكويتــي مــن مؤسســة ماليــة اســامية محليــة وتحمــل معــدل ربــح ســنوي :2017( 2.5%
 )2.5%فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي وتســتحق علــى اربــع دفعــات ربــع ســنوية متســاوية تبــدأ فــي  1مايــو  2018وتنتهــي
فــي  1فبرايــر .2021
ج) قــروض الجــل ممنوحــة بالــدوالر االمريكــي والليــرة اللبنانيــة مــن بنــوك اجنبيــة .تحمــل القــروض بالــدوالر االمريكــي معــدل فائــدة ســنوية  0.5%فــوق
ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل جمعيــة مصــارف لبنــان بحــد ادنــى  ،6.5%والقــروض بالليــرة اللبنانيــة تحمــل فائــدة ســنوية  0.5%فــوق ســعر الخصــم
المعلــن مــن قبــل جمعيــة مصــارف لبنــان .
ان قروض الجل مرهونة مقابل عقارات للمتاجرة (ايضاح  )14واسهم في شركات تابعة للمجموعة.
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.23

يمثــل الرصيــد القائــم ،تســهيالت ائتمانيــة ممنوحــة للمجموعــة مــن بنــك إســامي محلــي علــى شــكل تســهيالت ســحب علــى المكشــوف.تحمل هــذه
التســهيالت معــدل ربــح ســنوي  1.75%( 1.75%كمــا فــي  31ديســمبر  )2017فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي .ان الرصيــد
المســتحق الــى بنــك مضمــون مقابــل رهــن عقــارات اســتثمارية محــددة (ايضــاح .)11

.24

عقود اإليجار الدائنة

يمثــل عقــود اإليجــار الدائنــة القيمــة اإليجاريــة المســتحقة الدائنــة لــكل مــن مبانــى ســوق الكويــت والســوق الكبيــر بموجــب عقــود إدارة وتشــغيل تلــك
العقــارات المبرمــة مــع وزارة الماليــة – إدارة عقــود أمــاك الدولــة.
وقعــت الشــركة األم خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2013عقــود إدارة وتطويــر وتشــغيل وصيانــة عقــاري الســوق الكبيــر وســوق الكويــت لمــدة
عشــرة ســنوات .بموجــب اإلتفاقيــة النهائيــة الموقعــة فــي  1اكتوبــر  2013تدفــع الشــركة األم إجمالــي قيمــة إيجاريــة ســنوية تبلــغ  4,812,000د.ك يبــدأ
ســدادها مــن  1ينايــر .2015

.25

ذمم دائنة وخصوم أخرى

خصوم مالية
ذمم دائنة
فوائد مستحقة
مصاريف وإجازات مستحقة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

3,757,664

3,939,410

585,701

377,549

613,740

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدائنة

64,788

زكاة دائنة

378,184

ضريبة دعم العمالة الوطنية الدائنة
توزيعات أرباح دائنة
خصوم أخرى

خصوم غير مالية
دفعات مستلمة من بيع عقارات
ً
مقدما
ايجارات مقبوضة

1,382,336
32,988

2,175,482

2,902,562

1,729,309

1,756,573

9,838,177

11,078,891

533,309

-

307,519
379,954

2,889,744

1,194,144

1,685,227

11,032,321

15,653,862

1,194,144

4,574,971

التقريـــــر
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تسوية االلتزامات الناتجة عن االنشطة التمويلية

ان التغيرات في خصوم الشركة الناتجة عن أنشطة التمويل تصنف كما يلي :

الرصيد في  1يناير
تدفقات نقدية :
• المسدد

المجموع
قروض

مستحق لبنك

 31ديسمبر 2018

د.ك

د.ك

د.ك

92,529,709

1,647,650

94,177,359

()1,630,022

-

• التحصيالت

27,556,591

• فروقات عملة أجنبية

7,998

بنود غير نقدية :

()1,630,022

2,751,743

30,308,334

-

7,998

118,464,276

4,399,393

قروض

مستحق لبنك

 31ديسمبر 2017

د.ك

د.ك

د.ك

الرصيد في  1يناير

86,040,201

3,373,060

89,413,261

• المسدد

()482,421

7,015,225

()1,725,410

-

()2,207,831

()43,296

-

()43,296

 31ديسمبر

122,863,669

المجموع

تدفقات نقدية:
• التحصيالت
بنود غير نقدية:
• فروقات عملة أجنبية
 31ديسمبر

92,529,709

1,647,650

7,015,225

94,177,359
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة

تتمثــل االطــراف ذات الصلــه فــي الشــركات الزميلــه واعضــاء مجلــس االدارة وموظفــي االدارة العليــا للمجموعــة والمســاهمين الرئيســيين وشــركات
يملــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة األم حصصــا رئيســية او بامكانهــم ممارســة تأثيــر فعــال او ســيطره مشــتركه عليهــا.
يتــم الموافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه المعامــات مــن قبــل ادارة الشــركة األم.
فيما يلي اهم التعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صله :

بيان المركز المالي المجمع

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

المستحق من أطراف ذات صله

2,019,328

1,304,124

دفعات مقدمة لشراء استثمارات

8,837,524

-

شراء استثمار في شركة زميلة

-

10,000

المستحق الى أطراف ذات صله
شراء عقارات استثمارية

696,671

5,540,280

707,666

-

ان األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بمبلــغ 523,678د.ك (اســتثمارات متاحــة للبيــع 2,511,325د.ك  31ديســمبر
 )2017مــدارة مــن قبــل طــرف ذي صلــة.

بيان األرباح أو الخسائر المجمع
مصاريف تشغيل العقارات
مصاريف عمومية وإدارية
مكافأة االدارة العليا :
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة

.28

السنة المنتهية

السنة المنتهية

في  31ديسمبر

في  31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

491,825
255,000
113,279

4,125

458,444
230,000
143,077
26,000

التوزيعات المقترحة والجمعية العمومية للمساهمين

الحقــا لتاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة عــدم توزيــع أيــة أربــاح نقديــة وتوزيــع  5%أســهم منحــة (مــن أســهم الخزينــة) علــى
الشــركة األم دون أن يترتــب علــى ذلــك زيــادة فــي رأس المــال أو زيــادة فــي عــدد األســهم المصــدرة وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2018باإلضافــة الــى ذلــك اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ  40,000د.ك للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ.
ويخضــع هــذا اإلقتــراح لموافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية والجهــات الرســمية.
صادقــت الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة األم المنعقـــدة فــي  28مايــو  2018علــى البيانــات الماليــة المجمعــــــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2017مــع عــدم توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين أو مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة.
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تحليل القطاعات

تمارس المجموعة نشاطها في قطاعات العقار واالستثمار .ان التحليل القطاعي لمجموع االيرادات وصافي االرباح لالنشطة كما يلي:

السنة المنتهيه في  31ديسمبر 2017
إيرادات
ربح ( /خسارة) السنة
كما في  31ديسمبر 2018
مجموع األصول
مجموع الخصوم
صافي األصول
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إيرادات ( /خسائر)
ربح ( /خسارة) السنة
كما في  31ديسمبر 2017
مجموع األصول
مجموع الخصوم
صافي األصول

.30

العقار

االستثمار

غير موزعة

االجمالي

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

10,522,472

2,277,500

1,711,579

14,511,551

184,219,375

62,257,479

24,418,169

270,895,023

58,147,710

51,225,160

22,935,601

132,308,469

1,694,992

11,791,077

5,126,205

126,071,665

10,182,942
4,208,491

2,277,500

11,032,319

()86,857

()656,253

1,482,568

6,747,450

138,586,554

()2,266,144

280,599

177,136,837

61,401,237

11,302,658

249,840,732

77,685,189

45,747,376

9,885,695

133,318,260

99,451,648

15,653,861

1,416,963

2,222,946

116,522,472

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتعرض أنشطة المجموعة الى العديد من المخاطر المالية ،مثل :مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يقوم مجلس اإلدارة بإعداد سياسات للتقليل من المخاطر المذكورة أدناه .
ال تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية ،على أساس التخمينات المستقبلية.
ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة هي كما يلي:
30.1

مخاطر السوق

أ) مخاطر العملة األجنبية
تعمــل المجموعــة  ،وبشــكل أساســي ،فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبعــض الــدول الشــرق أوســطية والواليــات المتحــدة االمريكيــة ودول أخــرى،
وهــي بذلــك عرضــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة الناتجــة مــن العديــد مــن العمــات األجنبيــة ،وبشــكل رئيســي المرتبطــة بأســعار صــرف الــدوالر األمريكــي
واليــورو .تنشــأ مخاطــر العملــة األجنبيــة مــن المعامــات التجاريــة المســتقبلية واألصــول والخصــوم وصافــي االســتثمارات الخاصــة بمعامــات األنشــطة
األجنبيــة.
للتخفيــف مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة ،يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بالعملــة األجنبيــة ،غيــر الكويتيــة ،وفقــا لمتطلبــات سياســة
المجموعــة الدارة المخاطــر .وبشــكل عــام ،تتطلــب االجــراءات المتبعــة لــدى المجموعــة فصــل التدفقــات النقديــة بالعملــة األجنبيــة قصيــرة األجــل (التــي
تســتحق خــال فتــرة  12شــهرا) عــن التدفقــات النقديــة طويلــة األجــل.
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية التالية والتي تم تحويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال في نهاية السنة:
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تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر

30.1

تابع  /مخاطر السوق

أ) تابع  /مخاطر العملة األجنبية

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

دوالر أمريكي

()1,311,410

2,533,875

جنيه استرليني

24,801

25,301

يورو
درهم اماراتي

1,668

()3,263,260

304,254
214,251

يبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل حساســية المجموعــة للزيــادة والنقــص بنســبة  )2% : 2017( 2%فــي الدينــار الكويتــي مقابــل العمــات األجنبيــة أعــاه.
المقومــة بالعمــات األجنبيــة وتعديــل ســعر تحويلهــا فــي نهايــة الســنة مقابــل
إن تحليــل الحساســية يشــمل فقــط األصــول والخصــوم النقديــة القائمــة
ّ
التغيــر بنســبة  2%فــي أســعار العمــات األجنبيــة .إن الرقــم الموجــب أدنــاه يشــير الــى الزيــادة فــي ربــح الســنة فــي حيــن أن الرقــم الســالب يشــير الــى
النقــص فــي ربــح الســنة .ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى .تبقــى كافــة التغيــرات األخــرى ثابتــة .لــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي
الطــرق المحاســبية واالفتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد تحليــل الحساســية.

نتائج السنة

2018

2017

د.ك

د.ك

()90,964

61,554

وتتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العملــة األجنبيــة خــال الســنة حســب حجــم وطبيعــة المعامــات .ولكــن ،يمكــن اعتبــار التحاليــل أعــاه علــى أنهــا تمثــل
مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر تقلبــات أســعار العملــة األجنبيــة.
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تابع  /أهداف وسياسات إدارة المخاطر

30.1

تابع  /مخاطر السوق

ب) مخاطر معدالت أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات
الماليــة .ان المجموعــة معرضــه لمخاطــر اســعار الفائــدة بالنســبة الــى ودائــع ألجــل ،القــروض ومســتحق الــى البنــوك.
الجــدول التالــي يوضــح درجــات الحساســية علــى نتائــج الســنة بنــاء علــى تغيــرات معقولــة فــي معــدالت أســعار الفائــدة  ،تتــراوح بيــن  +100نقطــه أساســية
( )1%و  100 -نقطــه أساســية ( : 2017( )1%تتــراوح بيــن  +100نقطــه أساســية ( )1%و –  100نقطــه اساســية ( ))1%وبأثــر رجعــي مــن بدايــة الســنة .
تمــت عمليــة االحتســاب بنــاء علــى األدوات الماليــة للمجموعــة المحتفــظ بهــا فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن كافــة المتغيــرات
األخــرى بقيــت ثابتــة  .لــم يكــن هنالــك أي تغييــر خــال الســنة فــي الطــرق واالفتراضــات المســتخدمة فــي اعــداد تحليــل الحساســية .
 31ديسمبر 2018

نتائج السنة

 31ديسمبر 2017

%1+

%1-

%1+

%1-

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

()1,199,018

1,199,018

()896,333

896,333

ج) المخاطر السعرية
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التقلبــات الســعرية إلســتثماراتها  ،خاصــة المتعلقــة باســتثماراتها فــي مســاهمات الملكيــة .يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي
مســاهمات الملكيــة كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان األربــاح أو الخســائر أو إســتثمارات متاحــة للبيــع.
والدارة المخاطــر الناتجــة عــن التقلبــات الســعرية الســتثماراتها فــي األوراق الماليــة تقــوم المجموعــة بتنويــع محافظهــا االســتثمارية .وتتــم عمليــة التنويــع
تلــك  ،بنــاء علــى حــدود موضوعــة مــن قبــل المجموعــة.
يوضــح الجــدول التالــي درجــات الحساســية التــي تتعــرض لهــا المجموعــة والمتعلقــة باســتثماراتها فــي األوراق الماليــة ،وعلــى أســاس المخاطــر المحتملــة
ألســعار تلــك األوراق كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة .ال يوجــد هنــاك تغييــر خــال الســنة علــى األســاليب واإلفتراضــات المســتخدمة فــي اعــداد
تحليــل الحساســية .
اذا تغيرت أسعار األوراق المالية بنسبة  )5% : 2017( 5%بالزيادة فان تأثير ذلك التغير على نتائج السنة وحقوق الملكية ستكون كما يلي:
نتائج السنة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمارات متاحة للبيع
أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر

حقوق الملكية

2018

2017

2018

2017

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

1,218,725

1,100

-

-

-

-

1,598,194

-

-

1,218,725

-

1,100

-

1,598,194

2,326,380

2,326,380

وفــي حالــة تغيــر أســعار األوراق الماليــة بنســبة  )5% : 2017( % 5بالنقصــان فــإن تاثيــر ذلــك التغيــر علــى نتائــج الســنة وحقــوق الملكيــة ســيكون مماثــا
ومعاكســا لمــا تــم االفصــاح عنــه اعــاه.
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30.2

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي تلــك المخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات الماليــة الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك
خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر .ان سياســة المجموعــة تجــاه تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان تتطلــب مراقبــة تلــك المخاطــر بشــكل دائــم .كمــا تحــاول المجموعــة
عــدم تركيــز تلــك المخاطــر علــى أفــراد أو مجموعــة عمــاء فــي مناطــق أو أعمــال محــددة مــن خــال تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة .كمــا يتــم
الحصــول علــى ضمانــات حيثمــا كان ذلــك مناســبا.
ان مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان محــدود بالمبالــغ المدرجــة ضمــن الموجــودات الماليــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع والملخصة
علــى النحــو التالي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,086,825

-

مستحق من أطراف ذات صله

2,019,328

1,304,124

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

7,077,902

22,006

استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة وأصول أخرى
النقد والنقد المعادل

-

3,201,870
2,961,865

17,347,790

26,666,413
3,224,978
4,600,827

35,818,348

تعتبــر ادارة المجموعــة االصــول الماليــة اعــاه والتــي لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات الماليــة
تحــت المراجعــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة .
إن مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة باألرصــدة لــدى البنــوك تعتبــر غيــر هامــة نظــرا ألن األطــراف المعنيــة تعتبــر مؤسســات ماليــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة .ان
المعلومــات المتعلقــة بتركــز األصــول مذكــورة فــي ايضــاح .27.4
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مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها .وللحــد مــن تلــك المخاطــر ،قامــت
إدارة الشــركة األم بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة موجوداتهــا بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الســيولة ومراقبــة تلــك الســيولة علــى أســاس دوري.
ً
استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة
إن قائمــة الســيولة للمطلوبــات الماليــة تعكــس التدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي تتضمــن مدفوعــات الفوائــد المســتقبلية علــى مــدى أعمــار هــذه
المطلوبــات الماليــة .إن قائمــة الســيولة للمطلوبــات الماليــة هــي كمــا يلــي:

 31ديسمبر 2018
المطلوبات

من  1الى  3أشهر

من  3الى  12أشهر

أكثر من سنة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

-

6,892,877

111,571,399

118,464,276

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-

-

785,897

785,897

ذمم دائنة وخصوم أخرى

-

9,838,177

-

9,838,177

137,392,410

قروض
عقود االيجار الدائنة
مستحق الى أطراف ذات صلة
مستحق الى البنك

 31ديسمبر 2017
المطلوبات

-

3,207,996
696,671

-

696,671

4,399,393

-

20,635,721

112,357,296

من  1الى  3أشهر

من  3الى  12أشهر

أكثر من سنة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

4,399,393

-

3,207,996

4,399,393

-

1,995,863

92,193,363

94,189,226

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-

-

709,297

709,297

ذمم دائنة وخصوم أخرى

-

11,078,891

-

11,078,891

19,056,708

92,902,660

قروض
عقود االيجار الدائنة
مستحق الى أطراف ذات صلة
مستحق الى البنك

1,721,794
1,721,794

5,274,288
707,666

-

-

5,274,288
707,666

1,721,794

113,681,162
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يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق أصــول وخصــوم المجموعــة .بإســتثناء أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وعقــارات
اســتثمارية ،فقــد تــم تحديــد اســتحقاقات األصــول والخصــوم علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي.
يتــم تحديــد قائمــة االســتحقاق لألصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر علــى أســاس تقديــر اإلدارة لتصفيــة هــذه االســتثمارات.
قائمة استحقاقات األصول والخصوم كما في  31ديسمبر :2018
من  1الى  3أشهر

من  3الى  12أشهر

أكثر من سنة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

ممتلكات ومعدات

-

-

1,985,775

1,985,775

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-

221,864

األصول
عقارات استثمارية

-

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

عقارات للمتاجرة

-

استثمار في شركات زميلة
مستحق من أطراف ذات صله
ذمم مدينة وأصول أخرى
دفعات مقدمة لشراء استثمارات
استثمار بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
النقد وشبه النقد
الخصوم

-

2,961,865
2,961,865

قروض
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

صافي فجوة السيولة

-

9,258,085
2,019,328
3,412,677

-

9,258,085

5,919,095

-

14,037,524

-

-

24,374,499

-

221,864

5,919,095
2,019,328
3,412,677

14,037,524
24,374,499
2,961,865

53,323,977

214,609,181

270,895,023

6,892,877

111,571,399

118,464,276

785,897

785,897

11,032,321

-

11,032,321

21,829,865

112,357,296

4,399,393

-

()1,437,528

31,494,112

4,399,393

31,963,886

31,963,886

-

696,671

مستحق إلى أطراف ذات صلة
مستحق الى البنك

-

3,207,996

عقود االيجار الدائنة

ذمم دائنة وخصوم أخرى

-

174,739,425

174,739,425

-

102,251,885

3,207,996
696,671

4,399,393

138,586,554
132,308,471
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قائمة استحقاقات األصول والخصوم كما في  31ديسمبر :2017
من  1الى  3أشهر

من  3الى  12أشهر

أكثر من سنة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

ممتلكات ومعدات

-

-

2,148,812

2,148,812

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-

-

457,170

استثمار في شركات زميلة

-

مستحق من أطراف ذات صله

-

استثمار بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

-

األصول
عقارات استثمارية
استثمارات متاحة للبيع
عقارات للمتاجرة
ذمم مدينة وأصول أخرى
النقد وشبه النقد

-

164,278,166

164,278,166

-

57,756,230

57,756,230

12,401,500

-

12,401,500

3,248,896

-

-

1,304,124
22,006

4,600,827

-

-

3,623,001
1,304,124
3,248,896
22,006

4,600,827

16,976,526

228,263,379

249,840,732

-

1,905,000

90,624,709

92,529,709

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

-

-

709,297

709,297

ذمم دائنة وخصوم أخرى

-

15,653,862

-

15,653,862

23,540,816

91,334,006

الخصوم
قروض
عقود االيجار الدائنة
مستحق إلى أطراف ذات صلة
مستحق الى البنك
صافي فجوة السيولة

4,600,827

3,623,001

457,170

-

5,274,288
707,666

1,647,650

-

2,953,177

()6,564,290

1,647,650

-

136,929,373

5,274,288
707,666

1,647,650

116,522,472
133,318,260
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30.4

تركز األصول

إن توزيع األصول المالية حسب اإلقليم الجغرافي في  2018و  2017كما يلي :

في  31ديسمبر : 2018

بلدان

الواليات المتحدة

الشرق األوسط

وأوروبا

الكويت

األخرى

ودول أخرى

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

20,422,928

147,903

11,393,055

31,963,886

ذمم مدينة وأصول أخرى

2,763,709

-

438,161

3,201,870

مستحق من أطراف ذات صلة
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
النقد والنقد المعادل
في  31ديسمبر : 2017
استثمارات متاحة للبيع

2,019,328
3,426,985

142,598

20,804,916

24,374,499

30,329,911

596,241

33,595,296

64,521,448

24,278,885

1,759,599

31,717,746

57,756,230

2,862,864

69,242

292,872

3,224,978

682,604

305,264

4,600,827

1,696,961

مستحق من أطراف ذات صلة

1,304,124

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

3,927

ذمم مدينة وأصول أخرى
النقد والنقد المعادل

.31

-

-

2,019,328

3,612,959

32,062,759

305,740

-

2,511,445

959,164

-

18,079

32,333,961

2,961,865

1,304,124
22,006

66,908,165

قياس القيمة العادلة

 31.1التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع اصــل او دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ
القيــاس.
ان االصــول والخصــوم الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع يتــم تصنيفهــا الــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي
للقيمــة العادلــة .يتــم تحديــد المســتويات الثــاث بنــاء علــى قابليــة المالحظــة للمدخــات الهامــة للقيــاس وذلــك علــى النحــو التالــي:
•مستوى  : 1اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.
•مستوى  : 2معطيــات غيــر االســعار المدرجــة المتضمنــة فــي مســتوى  1والتــي يمكــن تتبعهــا لألصــول والخصــوم ســواء بصــورة مباشــرة
(كاالســعار) او بصــورة غيــر مباشــرة (معطيــات متعلقــة باألســعار) .
•مستوى  : 3معطيات االصول والخصوم المالية التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).
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األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

ان القيمة المدرجة لألصول والخصوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن ان تصنف على النحو التالي :

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

أصول مالية :

بالتكلفة المطفأة:

مستحق من اطراف ذات صلة

2,019,328

1,304,124

النقد والنقد المعادل

2,961,865

4,600,827

ذمم مدينه وأصول أخرى

بالقيمة العادلة :

3,201,870

3,224,978

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

24,374,499

22,006

استثمارات متاحه للبيع – بالقيمة العادلة

-

46,527,607

64,521,448

66,908,165

أصول مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر

استثمارات متاحة للبيع :

استثمارات متاحة للبيع  -بالتكلفة

31,963,886

-

-

11,228,623

خصوم مالية :

خصوم مالية بالقيمة المطفأة :

118,464,276

92,529,709

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

785,897

709,297

ذمم دائنة وخصوم أخرى

9,838,177

11,078,891

137,392,410

111,947,501

قروض

عقود اإليجار الدائنة
مستحق الى اطراف ذات صلة
مستحق الى بنك

3,207,996
696,671

4,399,393

5,274,288
707,666

1,647,650

تــري اإلدارة ،إن القيــم الدفتريــة للقــروض والذمــم المدينــة وجميــع الخصــوم المذكــورة بالقيمــة المطفــأة الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018تقــارب
قيمتهــا العادلــة.
يتحدد المستوى الذي تقع ضمنه أصل أو التزام مالي بناء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية للقيمة العادلة.
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إن األصول والخصوم المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على نحو متكرر في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:

 31ديسمبر 2018

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أصول مالية

أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر:

اوراق مالية محلية مسعرة

14,186

-

-

3,224

-

-

-

-

اوراق مالية محلية غير مسعرة

-

اوراق مالية اجنبية غير مسعرة

-

أوراق مالية أجنية مسعرة
أدوات دين
صناديق مدارة
أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر
اوراق مالية محلية مسعرة

-

58,900

370,246

370,246

16,910,049

16,910,049

-

58,900

7,017,894

9,156,652

-

-

-

-

7,847,625

اوراق مالية محلية غير مسعرة

-

اوراق مالية اجنبية غير مسعرة

-

 31ديسمبر 2017

أوراق مالية أجنية مسعرة

-

-

14,186
3,224

7,017,894

9,156,652

13,395,347

13,395,347

1,564,255

1,564,255

7,847,625

9,174,062

58,900

47,105,416

56,338,378

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أصول مالية

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :

اوراق مالية محلية مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

اوراق مالية محلية مسعرة

اوراق مالية محلية غير مسعرة
اوراق مالية اجنبية غير مسعرة
أدوات دين
صناديق مدارة

22,006

-

-

22,006

14,269,766

-

-

14,269,766

-

-

10,465,513

-

14,291,772

-

58,900
58,900

11,780,492

11,780,492

9,952,936

9,952,936

-

32,198,941

10,465,513
58,900

46,549,613
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فيمــا يلــي أســاليب التقييــم والمعطيــات الهامــة غيــر المدعومــة بمصــادر يمكــن تحديدهــا المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى 2
والمســتوى  3مــن األدوات الماليــة ،وكذلــك العالقــة المترابطــة بيــن المعطيــات غيــر المرصــودة الرئيســية والقيمــة العادلــة.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
يقــوم الفريــق المالــي للمجموعــة بإجــراء تقييمــات للبنــود الماليــة ألغــراض التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى  ،3بالتشــاور مــع
المتخصصيــن فــي تقييــم الطــرف اآلخــر بالنســبة لعمليــات التقييــم المعقــدة ،إذا لــزم األمــر .تــم اختيــار أســاليب التقييــم علــى أســاس خصائــص كل أداة،
مــع وجــود هــدف عــام وهــو زيــادة اســتخدام المعلومــات التــي تســتند علــى الســوق إلــى أقصــى درجــة.
فيما يلي طرق التقييم المستخدمة لألدوات المصنفة ضمن المستوى  2و :3
يتــم تقييــم بعــض األوراق الماليــة غيــر المســعرة علــى أســاس طريقــة مضاعــف الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة باســتخدام آخــر البيانــات الماليــة المتاحــة
للجهــات المســتثمر فيهــا.
يتــم تقييــم األوراق الماليــة غيــر المســعرة األخــرى باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة علــى أســاس التقديــرات الماليــة المعتمــدة مــن اإلدارة العليــا.
تراوحــت معــدالت النمــو المســتخدمة للوصــول إلــى القيمــة النهائيــة مــن  1%إلــى  .3%إضافــة إلــى ذلــك ،تســتند توقعــات نمــو اإليــرادات إلــى تقييــم
النمو المستقبلي لألعمال.
االفتراضات األساسية المستخدمة في احتساب القيمة العادلة
إن احتساب القيمة العادلة يعتبر هو األهم لالفتراضات التالية:
•معدالت الخصم؛
•معدالت النمو المستخدمة الستنتاج التدفقات النقدية لما بعد فترة الموازنة.
•معدالت التضخم المحلية

معدالت الخصم
يتــم احتســاب معــدالت الخصــم باســتخدام المعــدل الخالــي مــن المخاطــر ،وعــاوة مخاطــر ســوق األســهم ،ومعامــل بيتــا وعــاوة المخاطــر الخاصــة
بالشــركة (معامــل ألفــا).
افتراضات حصة السوق
تعــد هــذه االفتراضــات ،وكذلــك اســتخدام بيانــات القطــاع لمعــدالت النمــو ،مهمــة حيــث أن الوضــع النســبي للشــركة قــد يتغيــر بالنســبة لمنافســيها علــى
مــدى الفتــرة المتوقعــة.
معدالت النمو المتوقعة ومعدالت التضخم المحلية
تستند االفتراضات إلى ما تمت اإلشارة إليه في تقارير أبحاث القطاع المنشورة.
تم تقييم الصناديق اإلستثمارية على أساس صافي قيمة األصول للصندوق حسبما يحددها مدير الصندوق.
يتــم إدراج األربــاح والخســائر المســجلة فــي بيــان االربــاح أو الخســائر المجمــع للســنة ضمــن ربــح مــن بيــع أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر.
إن تغيــر المدخــات لتقييمــات المســتوى  3إلــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر المبالــغ المســجلة فــي بيــان االربــاح أو الخســائر
المجمــع أو إجمالــي األصــول أو إجمالــي الخصــوم أو إجمالــي حقــوق الملكيــة.
لم يكن هناك تغيرات في طرق التقييم خالل السنة.
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تابع  /االستثمارات المتاحة للبيع:
قياس القيمة العادلة للمستوى الثالث
إن األصــول والخصــوم الماليــة المصنفــة فــي المســتوى  3تســتخدم تقنيــات تقييــم تســتند إلــى مدخــات غيــر مبنيــة علــى البيانــات الســوقية المرصــودة.
كمــا يمكــن تســوية األدوات الماليــة ضمــن هــذا المســتوى مــن األرصــدة االفتتاحيــة إلــى األرصــدة الختاميــة علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

الرصيد االفتتاحي

32,198,941

29,592,230

بيع

()486,528

()389,157

11,764,088

إضافات
شراء

5,860,436

4,398,059

()2,231,521

()2,803,626

47,105,416

32,198,941

المحول من المستوى األول

-

فروقات عملة

-

التغير في القيمة العادلة
الرصيد الختامي

-

1,463,296

()61,861

إن تغيــر المدخــات لتقييمــات المســتوى  3إلــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر المبالــغ المســجلة فــي الربــح أو الخســارة أو
إجمالــي األصــول أو إجمالــي الخصــوم أو إجمالــي حقــوق الملكيــة.
31.3

األدوات الغير مالية المقاسة بالقيمة العادلة

يبيــن الجــدول التالــي المســتويات ضمــن التسلســل الهرمــي للموجــودات غيــر الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس متكــرر كمــا فــي  31ديســمبر
 2018و  31ديســمبر :2017

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

 31ديسمبر 2018
عقارات استثمارية :
 في الكويت في دول الخليج العربي ودول أخرى 31ديسمبر 2017
عقارات استثمارية :
 في الكويت -في دول الخليج العربي ودول أخرى

-

-

148,421,800

148,421,800

-

-

174,739,425

174,739,425

-

-

26,317,625

26,317,625

-

-

144,646,200

144,646,200

-

-

164,278,166

164,278,166

-

-

19,631,966

19,631,966

تــم تحديــد القيمــة العادلــة لجميــع العقــارات االســتثمارية بنــاء علــى تقييمــات تــم الحصــول عليهــا مــن مقيميــن معتمديــن ومســتقلين لــكل عقــار اســتثماري،
متخصصيــن فــي تقييــم هــذه االنــواع مــن العقــارات االســتثمارية .كمــا يتــم تطويــر المدخــات الهامــة واالفتراضــات بالتشــاور الوثيــق مــع االدارة .كمــا فــي
 31ديســمبر  2018و  ، 2017والغــراض التقييــم ،اختــارت المجموعــة القيمــة االدنــى للتقييميــن و الــذي تــم الحصــول عليهمــا لــكل عقــار اســتثماري.
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تابع  /قياس القيمة العادلة

31.3

تابع  /األدوات الغير مالية المقاسة بالقيمة العادلة

عقارات
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات بنــاءا علــى القيمــة العادلــة ،والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل مقيميــن معتمديــن ومســتقلين والذيــن قامــوا
بتقييــم العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقــة العائــد والتــي تقــوم برســملة ايــراد االيجــار الشــهري المتوقــع ،صافــي مــن تكلفــة التشــغيل المتوقعــة
باســتخدام معــدل خصــم ناتــج مــن الســوق .عنــد اختــاف القيمــة الحقيقيــة اليــراد اإليجــار عــن القيمــة المتوقعــة  ،يتــم عمــل تعديــات اليــراد االيجــار
المتوقــع .عنــد اســتخدام طريقــة االيجــار المتوقــع  ،يتــم ادراج تعديــات لعوامــل محــددة مثــل معــدل االشــغال  ،شــروط عقــد االيجــار الحالــي ،توقعــات
االيجــار مــن عقــود االيجــار المســتقبلية والمســاحات المؤجــرة غيــر المرخصــة.
أراضي
تــم تحديــد القيمــة العادلــة لألراضــي بنــاءا علــى القيــم العادلــة والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن مقيميــن معتمديــن ومســتقلين والذيــن قامــوا بتقييــم
العقــارات االســتثمارية باســتخدام نهــج مقارنــة الســوق والتــي تعكــس اســعار يمكــن تتبعهــا لمعامــات ســوقية حديثــة لعقــارات شــبيهة وتتضمــن
تعديــات لعوامــل محــددة لــارض موضــوع البحــث ،بمــا فــي ذلــك حجــم القطعــة ،الموقــع  ،واالســتخدام الحالــي.
معلومات اضافية بخصوص قياسات القيمة العادلة للمستوى  3مبينة في الجدول ادناه:
عالقة المدخالت غير المرصودة
البيان

تقنية التقييم

مدخالت هامة غير مرصودة

نطاق المدخالت غير المرصودة

بالنسبة للقيمة العادلة

مباني

طريقة العائد من اإليجار

معدل اإليجار اإلقتصادي

 403د.ك –  2,110د.ك (:2017

كلما زاد اإليجار زادت القيمة

المتوقع

الشهري

 340د.ك –  2,100د.ك)

العادلة وبالعكس

طريقة المقارنة السوقية

سعر السوق المقدر (للقدم

 14د.ك –  269د.ك (8 :2017

كلما زاد سعر المتر المربع زادت

المربع)

د.ك –  125د.ك)

القيمة العادلة

اراضي

المستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة :
عنــد قيــاس العقــارات االســتثمارية المصنفــة فــي المســتوى الثالــث ،تقــوم المجموعــة باســتخدام مدخــات تقنيــات التقييــم التــي ال تســتند الــى بيانــات
ســوقية مرصــودة .كمــا يتــم تســوية العقــارات االســتثمارية ضمــن هــذا المســتوى مــن االرصــدة االفتتاحيــة الــى االرصــدة الختاميــة علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

الرصيد االفتتاحي

164,278,166

164,728,737

استبعادات بقيمة البيع

-

()1,152,244

اضافات
األرباح أو الخسائر المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع من :
 بيع عقارات استثمارية التغيرات في القيمة العادلةالرصيد النهائي

10,113,489

-

347,770

174,739,425

247,189

()20,076

474,560

164,278,166
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إدارة مخاطر رأس المال

ان أهــداف المجموعــة الخاصــة بــادارة مخاطــر رأس المــال هــي التركيــز علــى مبــدأ االســتمرارية للمجموعــة وتحقيــق العائــد المناســب للمســاهمين ،وذلــك
مــن خــال اســتغالل أفضــل لهيكلــة رأس المــال.
تقــوم المجموعــة بــادارة هيكلــة رأس المــال وعمــل التعديــات الآلزمــة  ،علــى ضــوء المتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة والمتغيــرات األخــرى المتعلقــة
بالمخاطــر المرتبطــة بأصــول المجموعــة .وللمحافظــة علــى هيكلــة رأس المــال أوتعديلهــا ،قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل المبالــغ المدفوعــة عــن أربــاح
المســاهمين وعوائــد رأس المــال علــى المســاهمين أو اصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول لتخفيــض المديونيــات.
يتكون هيكل رأس مال المجموعة من البنود التالية:

قروض (ايضاح )22
مستحق إلي البنك
ناقصا:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

118,464,278

92,529,709

4,399,393

النقد والنقد المعادل (ايضاح )18

()2,961,865

حقوق الملكية

132,308,469

صافي المديونية
نسبة صافي المديونية الى حقوق الملكية

.33

1,647,650

()4,600,827

119,901,804

89,576,532

90.62%

67.19%

133,318,260

االلتزامات واالرتباطات الطارئة

تتمثل االلتزامات الطارئه بخطابات ضمان واالرتباطات الرأسمالية بتاريخ بيان المركز المالي المجمع فيما يلي :

خطابات ضمان مصدرة
ارتباطات رأسمالية على التزام عقود االيجار
شراء استثمارات

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

د.ك

د.ك

4,084,374

4,084,374

24,362,476

-

-

28,446,850

إن االرتباطات الرأسمالية عن عقود اإليجار نتجت عن االتفاقيات الموقعة مع وزارة المالية – إدارة أمالك الدولة (ايضاح .)24

1,541,150
5,625,524
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دمج األعمال

خــال الســنة ،أعلــن مجلــس إدارة الشــركة األم عــن نيتهــا فــي االســتحواذ غيــر النقــدي علــى أســهم الشــركة الدوليــة للمنتجعــات ش.م.ك.ع (“،)”IRC
طــرف ذي صلــة .حصلــت الشــركة األم علــى موافقــة هيئــة أســواق المــال علــى عــرض االســتحواذ غيــر النقــدي للحصــول علــى جميــع أســهم الشــركة
الدوليــة للمنتجعــات بإصــدار بحــد أقصــى  64,403,643ســهم مــن أســهم الشــركة األم والــذي تــم الموافقــة عليــه أيضــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة غيــر
العاديــة لمســاهمي الشــركة األم المنعقــدة بتاريــخ  5يوليــو . 2018
تــم تحديــد فتــرة اســتحواذ أســهم الشــركة الدوليــة للمنتجعــات مــن  6ســبتمبر  2018حتــى  31أكتوبــر  .2018ومــع ذلــك ،وافقــت هيئــة أســواق المــال
علــى طلــب الشــركة األم لتمديــد فتــرة التجميــع الــى  31ديســمبر .2018
حصلــت الشــركة االم علــى  89,345,319ســهم والتــي تمثــل  57.8%مــن راس مــال الشــركة الدوليــة للمنتجعــات .وفقــا لذلــك ,الحقــا لنهايــة الســنة,
قامــت الشــركة األم بزيــادة رأســمالها الــى  94,736,506دك مــن خــال اصــدار  40,652,120ســهم بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد .ان توثيــق زيــادة
راس المــال فــي الســجل التجــاري اكتملــت بتاريــخ  11مــارس ( 2019تاريــخ نفــاذ االســتحواذ).
زادت ملكيــة المجموعــة فــي الشــركة الدوليــة للمنتجعــات مــن  10.9%كمــا فــي  31ديســمبر  2018الــى  .68.7%وبالتالــي ,قامــت المجموعــة باعــادة
تصنيــف هــذه الشــركة المســتثمر فيهــا مــن اســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر الــى اســتثمار فــي شــركة تابعــة حيــث تعتقــد االدارة
أن المجموعــة لديهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا .ســوف يتــم عكــس هــذه العمليــة فــي المعلومــات الماليــة المرحليــة المكثفــة
المجمعــة للمجموعــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي  31مــارس .2019

.35

أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لتتناســب مــع عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة .لــم تؤثــر اعــادة التصنيفــات تلــك علــى النتائــج
المعلنــة ســابقا ومجمــوع االصــول وحقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة.

