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أ عضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
أ.د .سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة الموقر

أ.د .أحمد الحجي الكردي
عضو الهيئة الموقر

أ.د .نايف الحجاج العجمي
عضو الهيئة الموقر

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد  /فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /ناصر ابراهيم بورسلي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عبد العزيز ناصر المرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /خالد بدر الرومي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /منصور حمد المبارك
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد  /رياض ناصر البدر
عضو مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
السادة املساهمني الكرام...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم اليــوم يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة وأن أعــرض عليكــم التقريــر الســنوي لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ،وتقريــر هيئــة
الفتــوى والرقابــة الشــرعية وتقريــر احلوكمــة وتقريــر الرقابــة الداخليــة وكذلــك تقريــر مراقبــي احلســابات إضافــة إلــى البيانــات املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف
 31ديســمبر .2018
لــم يكــن عــام  2018أفضــل حــا ًال مــن عــام  ، 2017إذ اســتمرت األزمــات السياســية التــي تعانــي منهــا منطقــة الشــرق األوســط تؤثــر ســلب ًا علــى توجهــات املســتثمرين
يف قطاعــي االســتثمار والعقــار وقطاعــات النشــاط االســتثماري بشــكل عــام.
وعلــى الصعيــد احمللــي ،فبالرغــم مــن حتســن أســعار النفــط خــال الســنتني الســابقتني إال أن ســعر برميــل النفــط الكويتــي قــد تراجــع بنحــو  % 16.6خــال الفتــرة
املاضيــة ،وبالطبــع فــإن هــذا التراجــع ســوف يلقــي بظاللــه علــى وتيــرة اإلنفــاق احلكومــي للدولــة .ويف ســياق آخــر وبالرغــم مــن أن التــداوالت العقاريــة كان أفضــل
نســبي ًا يف عــام  2018مقارنــة بعــام  2017إال أن النشــاط العقــاري يكتنفــه حالــة مــن الضبابيــة التــي تســيطر علــى توقعــات أداء الســوق العقــاري يف ظــل معانــاة قطــاع
العقــار االســتثماري وقطــاع التجزئــة والتجــاري مــن تراجعــات كبيــرة وملموســة يف القيــم اإليجاريــة نتيجــة لكثــرة املعــروض وانخفــاض الطلــب.
وبــدون شــك فــإن كافــة الظــروف احمليطــة بأنشــطة أعمــال الشــركة لــم تثنيهــا عــن املضــي قدم ـ ًا نحــو االلتــزام بخطــة إعــادة الهيكلــة ومحاولــة إيجــاد احللــول
اجلذريــة للجــزء املتبقــي مــن ديونهــا مــن خــال التعامــل بــكل شــفافية مــع الدائنــن وإحاطتهــم علمـ ًا بآخــر املســتجدات فيمــا يخــص خطــة إعــادة الهيكلــة ومــدى
قدرتهــا علــى االلتــزام باخلطــة املوضوعــة ســلف ًا والتخطيــط املســتقبلي املســبق لضمــان جنــاح التعــاون والتنســيق بــن الشــركة والدائنــن يف املســاعي اجلــادة نحــو
إعــادة الهيكلــة.
ويف هــذا الســياق جنحــت الشــركة يف ســداد مبلــغ  14مليــون دينــار كويتــي منهــا  10مليــون دينــار كويتــي مــن أصــل الديــن باإلضافــة إلــى  4مليــون دينــار كويتــي
ســداد ًا ألربــاح الديــن املســتحق للدائنــن.
لقد استطاعت الشركة يف نهاية  2018من حتقيق مجمل إيرادات بلغت  30مليون د.ك نتج عنها صايف أرباح بلغت حوالي  3مليون د.ك .

ويعرض اجلدول التالي أهم بنود الربحية واملؤشرات املالية الهامة
2018

2017

نسبة التغيير ()%

صايف الربح ( اخلسارة ) بالدينار الكويتي

3,029,336

)(850,114

456%

اجمالي االيرادات بالدينار الكويتي

30,220,087

16,515,042

83%

اجمالي املصاريف بالدينار الكويتي

23,727,256

18,942,230

25%

اجمالي األصول بالدينار الكويتي

307,055,819

312,839,821

-2%

اجمالي املطلوبات بالدينار الكويتي

186,270,355

195,402,554

-5%

60.7%

62.5%

نسبة اجمالي املطلوبات إلى اجمالي األصول

ختام ـ ًا ،فــإن األعــوام الســبعة املاضيــة منــذ التوقيــع علــى اخلطــة ومــا شــهدته مــن التــزام الشــركة يف توفيرالســيولة علــى الرغــم مــن تراجــع أداء القطاعــات
االقتصاديــة احملليــة احمليطــة لتؤكــد علــى جديــة الشــركة يف التعامــل مــع التزاماتهــا جتــاه الدائنــن .ولكــن يبقــى التحــدي األكبــر الــذي يواجــه الشــركة خــال
الفتــرة القادمــة هــو حتقيــق الســيولة الالزمــة للوفــاء باإللتزامــات املتبقيــة مــن خطــة إعــادة الهيكلــة .كمــا تتطلــع الشــركة إلــى اســتمرار االلتــزام بخدمــة مســاهميها
وكافــة األطــراف املتعاملــة معهــا.

فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى احلبيــب املصطفــى ســيد املرســلني وعلــى آلــه وصحبــه والتابعــن
لــه بإحســان إلــى يــوم الديــن .
السادة املساهمني الكرام  ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســرني نيابــة عــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار أن أســتعرض معكــم تقريــر ًا حــول املؤشــرات املاليــة للســنة
املنتهيــة يف  31ديســمبر  ، 2018مســتعرض ًا معكــم يف إيجــاز أهــم املســتجدات املاليــة واالقتصاديــة خــال الســنة املذكــورة .
حملة موجزة عن األوضاع االقتصادية خالل عام 2018

أوال  :األوضاع العاملية
تشــير التقاريــر الصــادرة بشــأن أداء االقتصــاد العاملــي أن االقتصــاد العاملــي قــد جنــح يف حتقيــق منــو ًا بنســبة  3باملائــة خــال العــام املاضــي
يعــد األفضــل منــذ عــام .2011
وهــو معــدل النمــو الــذي ُ
هــذا ومــع اســتمرار مســيرة العــودة إلــى أوضــاع السياســة النقديــة العاديــة خــال العامــن القادمــن ،فإنــه مــن املتوقــع أن ينخفــض النمــو إلــى
مســتويات أقــل مــن تلــك احملققــة قبــل األزمــة املاليــة العامليــة وهنــاك عــدة مخاطــر مت إلقــاء الضــوء عليهــا يف عــدد إبريــل  2018مــن تقريــر
آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي  -مثــل تصاعــد احلواجــز التجاريــة وانعــكاس مســار التدفقــات الرأســمالية التــي
كانــت تتجــه إلــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة  -وأصبحــت اآلن أكثــر وضوحـ ًا أو حتققــت بصــورة جزئيــة.
علــى الرغــم مــن أن توقعــات النمــو للواليــات املتحــدة األمريكيــة تظــل قويــة ،فإنــه يتوقــع أن يتباطــأ معــدل النمــو عــن النســب املتوقعــة يف
عــدد ابريــل  2018مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي والــذي كان عنــد نســبة  %2.9يف عــام  2018و%2.7
يف عــام  ، 2019علم ـ ًا بأنــه مت تعديــل تلــك النســبة إلــى  %2.5لعــام  2019نتيجــة للتوتــرات التجاريــة التــي حدثــت يف اآلونــة األخيــرة بــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــن.
ومــع حتســن أوضــاع االقتصــاد الكلــي وبرنامــج التحفيــز املالــي  ،فإنــه يتوقــع أن يكــون لتلــك العوامــل تأثيــر علــى مجلــس االحتياطــي
األمريكــي  Federal Reserveنحــو مواصلــة توجهاتــه الســتعادة السياســة النقديــة العاديــة بشــكل تدريجــي .وكمــا هــو متوقــع ،فقــد قامــت
الواليــات املتحــدة خــال  2018برفــع ســعر الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي أربــع مــرات .ومــن احملتمــل أن يتســبب تقييــد األوضــاع املاليــة يف

كلمة الرئيس التنفيذي

االقتصــادات املتقدمــة إلــى تعديــات ُمربكــة يف احملافــظ االســتثمارية ،وحــركات حــادة يف أســعار الصــرف ،ومزيــد مــن التخفيضــات يف التدفقــات الرأســمالية الداخلــة إلــى األســواق الصاعــدة.
وتشــير التوقعــات أن مجلــس االحتياطــي األمريكــي قــد يقــوم برفــع أســعار الفائــدة مــرة كل فتــرة فصليــة حتــى منتصــف  2019حيــث يــرى مجلــس االحتياطــي أن أســعار الفائــدة علــى الــدوالر
األمريكــي ســوف تكــون يف وضــع متــوازن ومعتــدل عندمــا تصــل إلــى حوالــي .%3
على اجلانب اآلخر فقد استمر االحتاد األوربي يف تطبيق معدالت سالبة ألسعار الفائدة متأثر ًا بتداعيات خروج بريطانيا من االحتاد وكذلك بأزمة الديون اإليطالية.
أمــا بالنســبة ملعــدالت النمــو ،فقــد ظلــت ك ًال مــن الصــن والهنــد ميثــان القــوة الدافعــة للنمــو االقتصــادي العاملــي علــى الرغــم مــن حالــة الضعــف التــي يظهرهــا االقتصــاد الصينــي .كمــا
أن اقتصــاد الصــن الــذي ســجل منــو ًا بنســبة  %6.6خــال عــام ُ 2018يتوقــع لــه أن يســجل منــو ًا بنســبة  %0.6خــال عامــي  2019و  .2020وتســعى حكومــة الصــن إلــى اســتعادة تــوازن
االقتصــاد بعيــد ًا عــن االعتمــاد علــى أنشــطة االســتثمار والتصديــر وتوجيهــه نحــو االســتهالك والطلــب احمللــي .ومــن احملتمــل أن يســتغرق هــذا التحــول بعــض الوقــت حيــث يتوقــع أن يظــل
التباطــؤ يف معــدالت النمــو قائمـ ًا إلــى أن يتــم اســتعادة تــوازن االقتصــاد مــن خــال هــذا التحــول.
ثانيا  :األوضاع اإلقليمية :
ســجلت أســعار الطاقــة ارتفاعـ ًا خــال الربــع األول مــن عــام  2018حســب مــا أظهرتــه البيانــات واإلحصــاءات املنشــورة بهــذا الشــأن ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع أســعار النفــط حيــث
أن خفــض املعــروض النفطــي وحتســن وتيــرة النشــاط االقتصــادي خــال النصــف األول مــن  2018قــد ســاهما يف رفــع أســعار النفــط خــال شــهري مايــو ويونيــو لتصــل إلــى أعلــى مســتويات
لهــا منــذ نوفمبــر  .2014ومنــذ ذلــك احلــن ،فــإن زيــادة انتــاج النفــط باململكــة العربيــة الســعودية وروســيا وتلويــح الواليــات املتحــدة األمريكيــة بفــرض عقوبــات علــى إيــران قــد أدى إلــى إعــادة
التــوازن إلــى ســوق النفــط الــذي تراجعــت أســعاره إلــى حوالــي  54دوالر أمريكــي للبرميــل كمــا يف ديســمبر  2018بعدمــا كان قــد شــهد عــدة زيــادات ووصــل ســعره إلــى  64دوالر ًا للبرميــل.
ووفق ـ ًا لتقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى الصــادر يف نوفمبــر  ،2018يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ينمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي
ملنطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بنســبة  %2.4و  %3.0يف عامــي  2018و  2019علــى التوالــي .وقــد مت تعديــل ورفــع التقديــرات (بنســبة  %0.6و %0.5علــى التوالــي) عنــد وضــع
التوقعــات اخلاصــة بشــهر مايــو  2018نتيجــة لنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي املرتبــط بالنفــط واملتوقــع أن يشــهد منــو ًا نظــر ًا لتعديــل ورفــع التوقعــات املتعلقــة بنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
املرتبــط بالنفــط يف ك ًال مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة الكويــت خــال عــام  ،2018بينمــا يتوقــع أن يشــهد النــاجت احمللــي اإلجمالــي املرتبــط بالنفــط منــو ًا
يف ســلطنة عمــان يف عــام  .2019وقــد ظــل معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي يف منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لعــام  2018كمــا هــو دون تغييــر عنــد نســبة %2.7
بينمــا مت تعديــل ورفــع التقديــرات لعــام ( 2019بنحــو  )%0.2لتبلــغ  .%2.9إن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي الــذي تشــهده منطقــة اخلليــج يأتــي مدعومـ ًا بتطويــر املشــاريع
االســتثمارية التــي تطرحهــا دول املنطقــة مثــل خطــة التنميــة اخلمســية لدولــة الكويــت واملشــاريع االســتثمارية يف البنيــة األساســية لدولــة قطــر (كأس العالــم  )2022واالســتعدادات
املســتمرة بشــأن معــرض إكســبو دبــي الدولــي  2020يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة .وقــد رحــب صنــدوق النقــد الدولــي بقيــام ك ًال مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة
بتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة التــي يتوقــع أن تعمــل علــى حتســن اإليــرادات غيــر النفطيــة وهــو مــا ســوف يترتــب عليــه احلــد مــن االعتمــاد علــى اإليــرادات املتأتيــة أو املرتبطــة بالســلع
ومــن ثــم تعزيــز املــوارد املاليــة.
ثالث ًا :األوضاع احمللية – الكويت
واصلــت احلكومــة جهودهــا وســعيها نحــو تنفيــذ املشــاريع التنمويــة املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وهــو مــا ميثــل قــوة دفــع وحتفيــز ألنشــطة قطــاع التشــييد والبنــاء ومنــو أنشــطة اإلقــراض املوجــه
للقطــاع اخلــاص .وقــد قامــت احلكومــة بترســية عــدد مــن املشــاريع بقيمــة  11مليــار دوالر أمريكــي وبقيمــة  6مليــار دوالر أمريكــي يف عامــي  2017و 2018علــى التوالــي.
وميكــن القــول أن البيئــة التشــغيلية احملليــة يســيطر عليهــا حالــة مــن التفــاؤل احلــذر نتيجــة للتحســن يف توقعــات النمــو االقتصــادي والوضــع املالــي ال ســيما االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار

9

كلمة الرئيس التنفيذي
النفــط منــذ بدايــة الربــع األول وحتــى الربــع الثالــث مــن عــام  .2018ووفقـ ًا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي ،ســوف يبلــغ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي نســبة مقدارهــا  %2.3يف
عــام  2018و نســبة  %4.1يف عــام  ،)-%3.3 :2017( 2019حيــث أنــه مــن املتوقــع أن تســاهم عمليــات اإلنفــاق االســتثماري وبشــكل كبيــر يف حتقيــق ذلــك النمــو ،إال أنــه ونتيجــة لالنخفــاض
الــذي شــهدته أســعار النفــط مؤخــراً ،فإنــه يتوقــع أن يتراجــع الوضــع املالــي بعــد تســجيل فائــض كبيــر خــال الفتــرة مــن إبريــل حتــى أكتوبــر  .2018وبــدون شــك فــإن أي انخفــاض يف
أســعار النفــط ســوف يكــون لــه تداعيــات كبيــرة علــى أســواق رأس املــال حيــث أن أحــد أهــم الهواجــس التــي تعتــري االقتصــاد احمللــي هــي املخاطــر التــي قــد تنعكــس بفعــل انخفــاض االيــرادات
النفطيــة علــى معــدالت االنفــاق احلكومــي وتراجــع حجــم ذلــك االنفــاق.
رابع ًا :أداء األسواق املالية
تشــير التقاريــر الصــادرة عــن أداء أســواق املــال يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن البورصــات يف هــذه املنطقــة قــد جنحــت يف حتقيــق أداء ايجابــي خــال عــام  2018علــى الرغــم
مــن انخفــاض أســعار النفــط واالضطرابــات العامليــة التــي شــهدتها األســواق املاليــة علــى مــدار عــام  ،2018إذ ســجل مؤشــر ســتاندرد أنــد بــورز لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ارتفاعـ ًا بنحــو
أداء يف
 %11.47لعــام  2018مدعومـ ًا بــاألداء القــوي الــذي حققــه مؤشــر أداء أســواق اململكــة العربيــة الســعودية وأبــو ظبــي حيــث ســجلت بورصــة الكويــت رابــع أفضــل األســواق اخلليجيــة ً
عــام .2018
خامس ًا :املؤشرات املالية
اســتطاعت الشــركة األم (أعيــان لإلجــارة واالســتثمار) حتقيــق ربحيــة صافيــة مقدارهــا  3مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2018بربحيــة للســهم مقدارهــا  3.78فلــس.
وقــد بلغــت حقــوق املســاهمني  81.8مليــون دينــار كويتــي كمــا بنهايــة عــام  2018بزيــادة نســبتها  %4.7مقارنــة ب ــحقوق املســاهمني بنهايــة عــام  2017والتــي كانــت  78.2مليــون دينــار كويتــي.
ويف ســياق متصــل بلــغ إجمالــي املوجــودات املجمعــة ملجموعــة أعيــان  307مليــون دينــار كويتــي كمــا بنهايــة عــام  2018بينمــا بلــغ إجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة  186مليــون دينــار
كويتــي يف نهايــة عــام .2018
وقد واصلت الشركة تركيزها على أنشطة أعمالها ا ُملدرة لإليرادات وفق ًا ملا هو موضح يف استعراض محتوى استعراض أداء قطاعات الشركة املتضمن يف التقرير السنوي لعام .2018
سادس ًا :التقدم احملرز بشأن معايير وقواعد احلوكمة
تضــع شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار األمــور املتعلقــة باالمتثــال وتطبيــق املتطلبــات الرقابيــة ونظــم الرقابــة الداخليــة الفاعلــة والفعالــة يف مقدمــة أولوياتهــا .ومــن هــذا املنطلــق ،تقــوم
الشــركة بإعــداد التقاريــر الالزمــة للوفــاء بكافــة املعاييــر والقواعــد املرتبطــة بتطبيــق احلوكمــة وتأخــذ بعــن االعتبــار املالحظــات والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال بهــذا الشــأن.
ووفقــا ملتطلبــات هيئــة أســواق املــال ،فقــد مت إرفــاق تقريــر مفصــل حــول احلوكمــة ضمــن التقريــر الســنوي للشــركة .

سابع ًا :استعراض أنشطة الشركة
اإلجارة:
حقــق قطــاع اإلجــارة خــال العــام املاضــي  2018معــدالت أداء ممتــازة ليواصــل أدائــه التشــغيلي املميــز ،حيــث شــهد عــام  2018حتقيــق ايــرادات تشــغيلية ممتــازة ،وزيــادة ملحوظــة يف صــايف
األربــاح  ،وكذلــك زيــادة يف مجمــل الربــح عــن العــام الســابق .وحققــت أعيــان اإلجــارة القابضــة املزيــد مــن التقــدم يف أعمالهــا  ،فقــد حققــت إيــرادات تشــغيلية تبلــغ  32,515,662دينــار كويتــي
لعــام  .2018وكذلــك ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة  %9حيــث بلــغ  7,859,282دينــار كويتــي لعــام  2018مقارنــة ب ـ  7,189,640دينــار كويتــي لعــام  .2017أيضــا بلغــت نســبة هامــش مجمــل
الربــح  %24لعــام  2018وهــي نســبة ممتــازة مقارنــة ب ـ  %22لعــام  .2017وحققــت الشــركة ارتفاعـ ًا ملحوظـ ًا يف صــايف أرباحهــا بنســبة  %29حيــث بلغــت  5,341,122دينــار كويتــي لعــام 2018
مقارنــة ب ـ  4,141,358دينــار كويتــي لعــام  .2017وارتفعــت حقــوق امللكيــة بنســبة  %2حيــث بلغــت  34,583,799دينــار لعــام  2018كويتــي مقارنــة ب ـ  33,816,038دينــار كويتــي لعــام .2017
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ويف إطــار ســعيها الدائــم لتطويــر خدماتهــا وتقــدمي جتربــة ممتعــة وراقيــة لعمــاء التأجيــر التشــغيلي قامــت شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة باســتحداث وتطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة التــي
تســاهم يف ســرعة إجنــاز املعامــات والتيســير علــى العمــاء .كمــا حرصــت الشــركة علــى طــرح العديــد مــن احلمــات التســويقية املميــزة علــى مــدى العــام والتــي ُصممــت خصيص ـ ًا جلــذب
شــرائح جديــدة مــن العمــاء ،إضافــة إلــى التركيــز علــى التواجــد واحلضــور يف أماكــن جتمــع العمــاء.
مــن ناحيــة أخــرى عــززت إدارة قطــاع اإلجــارة (شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة) جهودهــا املبذولــة يف عمليــات التأجيــر التشــغيلي وأبرمــت عــدد ًا مــن الصفقــات الكبــرى خــال العــام مــع عــدد
مــن أهــم وأكبــر وكاالت الســيارات بغــرض تنويــع الســيارات التــي تقدمهــا لعمالئهــا مــن الشــركات والــوزارات واألفــراد وتقــدمي خدمــات تنافســية أقــوى وتوفيــر ســيارات جديــدة للعمــاء حرصـ ًا
علــى إرضائهــم وتقــدمي أقصــى درجــات الرفاهيــة واجلــودة لهــم .وقــد فــازت أعيــان الكويــت للســيارات التابعــة ألعيــان اإلجــارة القابضــة بعــدة صفقــات ومناقصــات كبيــرة لتضــاف إلــى رصيــد
إجنازاتهــا الرائعــة واملتعــددة يف الســوق الكويتــي .وجنحــت الشــركة أيضـ ًا يف تصريــف عــدد أكبــر مــن الســيارات املســتعملة مــن خــال التعــاون مــع اجلهــات التمويليــة املختلفــة.
وفيمــا يخــص الشــركات التابعــة ،واصلــت أعيــان اإلجــارة القابضــة جهودهــا يف دعــم شــركاتها التابعــة داخــل وخــارج الكويــت ومســاعدتها علــى تطويــر أعمالهــا ووضــع خططهــا وجتــاوز أي
عقبــات قــد تواجههــا .وجنــم عــن ذلــك تطــور متســارع وملحــوظ يف أعمــال الشــركات التابعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة القابضــة حيــث يتــم التركيــز علــى تنميــة وتوســيع نشــاطات الشــركات
التابعــة يف كل مــا يتعلــق مبجــال تأجيــر الســيارات ،ســواء منــه طويــل املــدى أو املتوســط أو قصيــر املــدى (اليومــي واألســبوعي).
يشــار إلــى أن شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة مملوكــة بالكامــل لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار وتعتبــر الــذراع التشــغيلي لهــا يف قطــاع الســيارات وخدماتهــا ،وهــي التــي تديــر اســطول
الســيارات يف الكويــت وخارجهــا .وينــدرج ضمنهــا العديــد مــن الشــركات التابعــة أبرزهــا شــركة أعيــان الكويــت للســيارات وهــي متخصصــة يف اإلجــارة وبيــع الســيارات املســتعملة ،وشــركة بدجــت
لتأجيــر الســيارات وهــي وكالــة تأجيــر عامليــة والتــي متلــك وكالتهــا يف الكويــت وتركــز علــى عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املــدى ،وشــركة ريــكاب لتأجيــر الســيارات املتخصصــة يف
عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املدى،وكــراج عايــن وهــو املركــز الرئيســي املتخصــص بإصــاح وصيانــة أســطول ســيارات أعيــان وهــو مجهــز بأحــدث األجهــزة واملعــدات ولديــه فرعــن يف
منطقــة الشــويخ الصناعيــة ومنطقــة األحمــدي.
إدارة العقار :
يف عــام  2018واجــه الســوق العقــاري االســتثماري انخفــاض يف القيــم االيجاريــة يف العقــارات االســتثمارية والطلــب علــى الوحــدات الســكنية بســبب كثــرة املعــروض وقلــة الطلــب وخطــة
الدولــة الراميــة إلــى توطــن العديــد مــن الوظائــف عــن طريــق إحــال العمالــة الكويتيــة بدي ـ ًا عــن العمالــة الوافــدة.
أمــا القســائم احلرفيــة التــي متتلكهــا الشــركة يف منطقتــي ( العارضيــة وأبوفطيــرة ) ،فقــد شــهد عــام  2018اقبــال ملحــوظ علــى هاتــن املنطقتــن بســبب االســتقرار يف معــدل العائــد علــى
العقــار وزيــادة الطلــب علــى الوحــدات التأجيريــة مــن قبــل املســتثمرين ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع القيمــة اإليجاريــة للوحــدات وهــو األمــر الــذي ســاهم يف ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية مــن 2.491
مليــون دينــار كويتــي يف العــام  2017إلــى  2.626مليــون دينــار كويتــي ،أي بنســبة زيــادة قدرهــا .%5.4
مشروع مول اجلهراء التجاري :
متتلــك شــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار نســبة  % 78.53مــن مــول اجلهــراء ومــن خــال اخلطــة التســويقية لتأجيــر وحــدات املــول ،فقــد وصلــت نســبة التأجيــر بنهايــة عــام  2017إلــى
 %82.31مــن إجمالــي املســاحة التأجيريــة  16,427.44م 2ويف نهايــة عــام  2018وصلــت النســبة التأجيريــة إلــى  %92.41أي بزيــادة عــن عــام  2017بنســبة . %10
إدارة األصول:
:واصلــت إدارة األصــول يف شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار متابعــة احملافــظ االســتثمارية و الصناديــق العقاريــة وحتســينها وتطويــر أدائهــا .حيــث تتابــع اإلدارة األصــول اســتثمارات عديــدة
يف عــدة دول منهــا دولــة الكويــت ،وجمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة وغيرهــا .و ســعت اإلدارة خــال الفتــرة الســابقة إلــى تطويــر املشــاريع اخلاصــة بتلــك املنتجــات
و حتســن األداء و تصفيــة بعضهــا .وعلــى صعيــد احملافــظ االســتثمارية ،فقــد باشــرت إدارة الشــركة العمــل علــى توفيــق أوضــاع هــذه االســتثمارات بعــد ان مت اصــدار الئحــة تنظــم عمليــة
االســتثمار اجلماعــي .وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر لتوفيــق أوضــاع هــذه املنتجــات االســتثمارية وفقــا للوقــت احملــدد مــن هيئــة أســواق املــال.
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كلمة الرئيس التنفيذي
وقــد واصــل صنــدوق عوائــد العقــاري خدمــة عمالئــه بشــكل منافــس للعديــد مــن املنتجــات االســتثمارية املتاحــة يف الســوق احمللــي .حيــث يتميــز الصنــدوق بتوزيعاتــه الشــهرية و بعوائــد
منافســة مقارنــه بالقطــاع العقــاري يف دولــة الكويــت والصناديــق املنافســة .ويف هــذا الســياق اســتمرت اإلدارة بالتركيــز حتســن أداء أصــول الصنــدوق وتطويــر أدائهــا للحفــاظ علــى مســتويات
أصولــه بالرغــم مــن انخفــاض أداء القطــاع العقــاري .وقــد حقــق الصنــدوق أداء إيجابــي مقارنــة بالقطــاع بالصناديــق املنافســة وأداء القطــاع العقــاري احمللــي خــال عــام .2018
كمــا باشــرت الشــركة خــال عــام  2018تصفيــة محفظــة مصــر الثالثــة ،حيــث أتاحــت الشــركة ملســتثمري احملفظــة عــدة خيــارات تتيــح تخارجهــم مــن االســتثمار .وقــد مت انهــاء تخــارج مــا
نســبته  %78.32مــن مســتثمري احملفظــة ويتــم التواصــل بشــكل دائــم مــع املســتثمرين اآلخريــن حلصولهــم علــى نتــاج التصفيــة وإنهــاء االســتثمار بشــكل تــام .يذكــر أن احملفظــة كانــت قــد
اســثتمرت يف مشــروع عقــاري يف منطقــة التجمــع اخلامــس يف جمهوريــة مصــر العربيــة ،يف موقــع مميــز أمــام املبنــى الرئيســي للجامعــة األمريكيــة يف القاهــرة .إال أن الظــروف السياســية
واالقتصاديــة التــي واكبــت املشــروع أدت إلــى تأخــر االنتهــاء منــه يف الوقــت احملــدد.
وعلــى صعيــد محفظــة مصــر الرابعــة ،توصلــت الشــركة إلــى اتفــاق مــع األطــراف املســاهمة باملشــروع للتخــارج مــن احملفظــة بنــاء علــى تقييــم قــد مت اجــراؤه للوقــوف علــى القيمــة النهائيــة
للمحفظــة يف خطــة أولــى يف البــدء بأعمــال التصفيــة .وتقــوم الشــركة حاليــا بوضــع اآلليــة املناســبة لتصفيــة احملفظــة وايجــاد خيــارات التخــارج املناســبة للمســتثمرين املشــار .يذكــر أن
مشــروع جريــن ويفــز  -و الــذي قامــت مــن أجلــه احملفظــة  -يقــع يف منطقــة الشــيخ زايــد مقابــل املبنــى اجلديــد للنــادي األهلــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة ،و ينقســم املشــروع إلــى ثالثــة
مراحــل حيــث يتكــون املشــروع مــن  584وحــدة ســكنية باإلضافــة إلــى محــات.

قطاع االستثمار
مي ّثــل قطــاع االســتثمار ركيــزة أساســية مــن ركائــز شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار .حيــث تلعــب الشــركات التابعــة والزميلــة دورا أساســيا يف تعزيــز ربحيــة الشــركة والتدفقــات النقديــة لهــا.
وخــال هــذا العــام اســتطاعت الشــركة مــن التخــارج مــن عــدة اســتثمارات يف ســلطنة عمــان بصفقــة بلغــت قيمتهــا االجماليــة  2.9مليــون د.ك .األمــر الــذي نشــأ عنــه أربــاح لصالــح الشــركة
تقــارب  1مليــون د.ك .وقــد مت توجيــه هــذه الســيولة بشــكل أساســي لســداد الدفعــة اخلاصــة بدائنــي الشــركة.
أمــا فيمــا يخــص اســتثمارات الشــركة الرئيســية ،فقــد اســتطاعت شــركة أعيــان العقاريــة واململوكــة بنســبة  %57.78لشــركة أعيــان مــن جتــاوز عثــرة النتائــج الســلبية يف عــام  ،2017حيــث
حققــت الشــركة صــايف أرباحــا بلــغ  5.94مليــون د.ك .كويتــي يف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  .،2018/12/31وقــد جــاءت هــذه األربــاح بشــكل رئيســي مــن تقييــم مجمــع اليــال والــذي ارتفعــت
فيــه نســبة االشــغال بشــكل ملحــوظ .وعلــى ضــوء هــذه النتائــج االيجابيــة وتأكيــدا ملــدى متانــة التدفقــات النقديــة لديهــا ،فقــد تقــدم مجلــس ادارة شــركة أعيــان العقاريــة باقتــراح للجمعيــة
العموميــة لتوزيــع أربــاح تصــل ل ـ  5فلــس للســهم الواحــد.
أمــا شــركة مبــرد القابضــة ،فقــد واصلــت الشــركة نتائجهــا اإليجابيــة و اســتمرت يف حتقيــق األهــداف املوضوعــة لهــا ومتكنــت مــن حتقيــق صــايف ربــح بلــغ  1.67مليــون د.ك .و قــد تقــدم
مجلــس اإلدارة باقتــراح للجمعيــة العموميــة لتوزيــع أربــاح تصــل ل ـ  5فلــس للســهم الواحــد للســنة اخلامســة علــى التوالــي ،وتوزيــع أســهم منحــة بنســبة .%5
واســتمرت متابعتنــا لالســتثمارات يف الشــركات الزميلــة ،حيــث شــهدت شــركة مشــاعر القابضــة تغييــر ًا يف اجلهــاز اإلداري للشــركة حيــث تقــوم اإلدارة اجلديــدة بالعمــل علــى االســتمرار
باخلطــة املوضوعــة مــن مجلــس ادارتهــا ومعاجلــة بعــض املشــاكل العالقــة يف بعــض األصــول خاصــة بعــض االســتثمارات العقاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي أثــرت بشــكل رئيســي
علــى نتائــج الشــركة خــال العــام املاضــي .أمــا شــركة أبيــار للتطويــر العقــاري ،فالزالــت الشــركة تواجــه حتديــات كبيــرة علــى مســتوى الســيولة وتأثــر أصولهــا الكبيــر بالســوق العقــاري يف
إمــارة دبــي .وقــد شــهدت الشــركة تغييــرات رئيســية علــى مســتوى جهازهــا اإلداري .ونتمنــى أن يشــهد عــام  2019حــا للعديــد مــن مشــاكل الســيولة التــي تواجههــا الشــركة مبــا يحقــق أفضــل
النتائــج التــي تنعكــس إيجابيــا علــى شــركة أعيــان لالجــارة واالســتثمار.
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كلمة الرئيس التنفيذي
ثامن ًا :التطلعات املستقبلية
ســوف تواصــل شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار جهودهــا الراميــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الدائنــن وكذلــك يف حتصــن املركــز املالــي للشــركة وســوف تعمــل علــى تعزيــز اآلفــاق
املســتقبلية لوجودهــا يف مصــاف الشــركات االســتثمارية بدولــة الكويــت علــى الرغــم مــن الظــروف واألوضــاع الضبابيــة التــي تســود املنطقــة والتــي يتأثــر بهــا نشــاط اإلجــارة واالســتثمار.

تاسع ًا :اخلامتة :
ال يســعني يف اخلتــام إال أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى مســاهمي الشــركة علــى الثقــة الكبيــرة والدعــم املتواصــل الــذي يقدمونهمــا للشــركة وكذلــك إلــى عمــاء الشــركة علــى ثقتهــم يف
خدمــات ومنتجــات الشــركة والشــكر أيضـ ًا موصــول للجهــات الرقابيــة التــي تســعى إلــى وضــع األطــر الرقابيــة الكفيلــة باحلــد مــن املخاطــر ،وال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى كافــة
موظفــي الشــركة علــى أدائهــم املتميــز وتفانيهــم يف العمــل.
كما أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لتقدمي الدعم املتواصل إلدارة الشركة التنفيذية.

منصور حمد المبارك
ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
13

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 6جمادي اآلخر  1440هـ
املوافق  11فبراير  2019م

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،وبعد:
ما يلي:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
وفق ًا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتكليفنا بذلك ،تقدم لكم الهيئة التقرير التالي:
لقد راقبنا وراجعنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها الشركة خالل الفترة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2018م وذلك إلبداء
الرأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا للفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة التي أصدرناها.
إن إدارة الشركة مسئولة عن االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف جميع أعمالها ،كما تقع عليها مسؤولية التأكد من ذلك ،أما مسئوليتنا فتنحصر يف إبداء
رأي مستقل عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية بناء على مراقبتنا ومراجعتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك.
ولقد قمنا مبراقبتنا ومراجعتنا التي تضمنت فحص العقود واإلجراءات املتبعة من الشركة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات ،كما قمنا بتخطيط وتنفيذ
مراقبتنا ومراجعتنا من أجل احلصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ويف رأينا:
 -1مت االطالع على الهياكل االستثمارية لدى الشركة وهي إما تكون عبارة عن صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وقد مت االطالع على النظام األساسي وعقد
التأسيس لهذه الصناديق واحملافظ ووجدنا أنها متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -2أن العقود والعمليات وكافة املستندات واملنتجات اجلديدة إن وجدت التي أبرمتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2018م التي اطلعنا عليها قد
متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -3قمنا يف خالل الفترة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2018م بإصدار ثماني قرارات تتعلق ببعض االستفسارات التي وجهتها الشركة للهيئة الشرعية.
 -4جميع السياسات واإلجراءات املوجودة يف الشركة متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وعند التعديل على هذه السياسات واإلجراءات يتم عرض التعديالت
على الهيئة الشرعية للتأكد من أنها متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

ت�صديق �أ�صحاب الف�ضيلة
�أ.د� .سيد حممد عبد الرزاق الطبطبائي
رئي�س الهيئة املوقرة
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�أ.د� .أح ــمد احلجي الك ـ ـ ــردي
ع�ضو الهيئة املوقرة

�أ.د .نايف احلجاج العجمي
ع�ضو الهيئة املوقرة

تقرير حوكمة الشركات لعام 2018

تقرير حوكمة الشركات 2018
املقدمة

ُتعـ ًـرف حوكمــة الشــركات بأنهــا مجموعــه القواعــد والنظــم التــي تبــن ٌأطــر العالقــة بــن كل مــن اجلهــاز التنفيــذي للشــركة ومجلــس اإلدارة واملســاهمني وغيرهــم مــن أصحــاب املصالــح واالطــراف ذوي العالقــة
بالشــركة بهــدف العمــل علــى توثيــق الســلوك املهنــي واالخالقــي وتوطيــد وإقــرار عمليــة الرقابــة واملســائلة وكفالــة التنظيــم االداري الســليم .
ويرتكــز إطــار احلوكمــة لــدى شــركة أعيــان علــى خمســة مبــادئ وضوابــط أساســية وهــي «احملاســبة .الشــفافية .العدالــة .االســتدامة .الســرية» حيــث تكــون تلــك املبــادئ يف مجملهــا ثقافــة احلوكمــة لدينــا يف
جميــع معامالتنــا وممارســاتنا املاليــة والتجاريــة ،وكذلــك يف العالقــة بيننــا وبــن كل مــن ُمســاهمينا ومجلــس اإلدارة واالدارة التنفيذيــة واملوظفــن وأيـ ًا مــن األطــراف ذوي العالقــة مبختلــف اشــكالهم  .كمــا
متثــل تلــك املبــادئ املنهــج االساســي ملوظفــي أعيــان يف ممارســاتهم اليوميــة مبــا يحقــق االلتــزام بالقوانــن التــي تنظــم عمــل الشــركة وقواعــد الســلوك املهنــي واالخالقــي يف اطــار مبــادئ الشــريعة االســامية
الغــراء.
ويتمثل اإلطار التوجيهي والقانوني لنظام أعيان يف اإلدارة يف أحكام قانون الشركات وأحكام قواعد «حوكمة الشركات» الوارده ضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
اسواق املال وتنظيم التعامل يف االوراق املالية وتعديالته وإتساق ًا مع ذلك فقد مت تطوير السياسات وإجراءات العمل لدى الشركة مبا يتالءم واملمارسات املعدلة وفق ًا لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة أسواق املال الكويتية مع االلتزام بتزويد الهيئة بتقرير االلتزام مببادئ احلوكمة وفق ًا املدة احملددة.

القاعدة األولى

بناء هيكل متوازن ملجلس االدارة
تشكيل مجلس االدارة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة منتخــب يحــدد النظــام األساســي للشــركة طريقــة تكوينــه وعــدد أعضائــه ومــدة العضويــة  ،وميتلــك الســادة أعضــاء املجلــس املؤهــات العلميــة واخلبــرات واملهــارات العمليــة
مبــا يؤهلهــم االضطــاع بتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة دعمـ ًا ملصالــح الشــركة ومســاهميها ،فهــم يكرســون الوقــت واالهتمــام الكافيــن لتأديــة املهــام املوكلــة إليهــم اتســاق ًا ملــا ورد بالنظــام األســا ســي والالئحــه
الداخليــة املعتمــدة ملجلــس االدارة.
ويقــوم اعضــاء مجلــس االدارة مــن خــال حتديــد اإلطــار العــام للحوكمــة واالشــراف علــى آليــة تنفيــذه وفقــا لقواعــد الســلوك املهنــي واالخالقــي مبــا يتســق مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة االســامية الغــراء و
يعمــل علــى صيانــة وتعزيــز حقــوق املســاهمني .ومــن اجــل ضمــان عــدم تركــز ســلطة اتخــاذ القــرارات لــدى جهــة واحــدة قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد مصفوفــة الصالحيــات املاليــة واالداريــة التــي حتــدد الســلطات
والصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــادارة التنفيذيــة بالشــركة مبــا يكفــل ســرعة اتخــاذ القــرارت اخلاصــة باالنشــطة املختلفــة للشــركة وضمــان احــكام الرقابــة علــى ذلــك.
ويتكون مجلس ادارة أعيان من مزيج من ذوي اخلبرات يف املجاالت املالية واالستثمارية املختلفة وفق ًا للبيان التالي :
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تقرير حوكمة الشركات 2018
اخلبرات العملية والعلمية

تاريخ االنتخاب او
التعيني

ميتلــك الســيد  /فهــد علــى محمــد ثنيــان الغــامن مــا يزيــد عــن االربعــة عشــر عامـ ًا مــن اخلبــرة املهنيــة يف مجــال
املراكــز القياديــة الدارة الشــركات االســتثمارية داخــل وخــارج دولــة الكويــت وذلــك يف مختلــف املجــاالت املاليــة
واملصرفيــة واالنشــطة االســتثمارية والتجاريــة عــن طريــق شــغلة لعــدة مناصــب يف العديــد مــن الشــركات أهمهــا :
• عضــو مجلــس ادارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضــو جلنــة التدقيــق وااللتــزام يف بيــت التمويــل
الكويتــي منــذ .2014
• رئيس جلنة االستثمار يف بيت التمويل الكويتي منذ 2016
• عضو جلنة االندماج يف بيت التمويل الكويتي منذ .2018
• الرئيس التنفيذي لشركة على الغامن وأوالده للسيارات منذ .2005
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة االهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيله الوكيل احلصري(MAN
 )TRUCKSمنذ .2011
• عضو مجلس ادارة لدى ممثلي وكالء شركة مكالرين منذ 2015 - 2010
• عضو مجلس ادارة الشركة الكويتيه لصناعة مواد البناء منذ .2004
• عضو مجلس إدارة وأمني صندوق نادي الكويت الرياضي منذ .2007
• عضو مجلس إدرة الشركة العاملية خلدمات الدفع االلكترونية ( ) UPSمنذ -2011 2005
• عضو مجلس ادارة الشركة األولى للمسالخ ذ.م.ك .منذ 2005 - 2003
• عضو يف جمعية املهندسني الكويتية منذ 2003
وقــد أنهــى الســيد  /الغــامن دراســتة العلميــة بالكويــت بحصولــة علــى شــهادة الهندســة املدنيــة مــن جامعــة
الكويــت ،ومــن ثــم بــدأ حياتــه العمليــة بتوليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة شــركات علــى الغــامن وأوالده
قطــاع املقــاوالت ومــن ثــم تولــى العديــد مــن الوظائــف القياديــة يف شــركات ومؤسســات عــدة كان لــه االثــر البــارز
علــى ربحيتهــا وتعاظــم مركزهــا املالــي.

2017/05/01

اسم السيد العضو

صفة العضو

السيد  /فهد على محمد
ثنيان الغامن

رئيس مجلس االدارة

السيد  /عبدالعزيز ناصر
املرزوق

ميتلــك الســيد /عبدالعزيــز ناصــر املــرزوق مــا يزيــد عــن عشــرون عام ـ ًا مــن اخلبــرة املهنيــة يف مجــاالت العمــل
املاليــة واملصرفيــة حيــث تقلــد العديــد مــن املناصــب القياديــة يف العديــد مــن املؤسســات داخــل وخــارج دولــة
الكويــت علــى اختــاف انشــطتها االســتثمارية والتجاريــة والتمويليــة علــى مــدار تلــك الفتــرة  ،ويشــغل الســيد/
املــرزوق عــدة مناصــب يف شــركات مختلفــة اهمهــا :
نائب رئيس مجلس االدارة
• عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال لالستثمار .
وقــد انهــى الســيد  /املــرزوق دراســتة مــن الواليــات املتحــده االمريكيــة بحصولــة علــى بكالوريــوس يف التمويــل مــن
جامعــة ســان هوزيــة بواليــة كاليفورنيــا بالواليــات املتحــده وحصــل فيمــا بعــد علــى ماجســتير يف ادارة االعمــال
م��ن (  - London business schoolاململك��ة املتح��ده).

2017/05/01

ميتلــك الســيد  /منصــور حمــد املبــارك مــا يزيــد عــن الثالثــون عام ـ ًا مــن اخلبــرة املهنيــة يف مجــاالت العمــل
املاليــة والتمويليــة حيــث تقلــد العديــد مــن املناصــب القياديــة طــوال تلــك الفتــرة  ،ويشــغل الســيد  /املبــارك
املناصــب التاليــة :
• رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية .
• عضو مجلس ادارة بشركة مشاعر القابضة .
• الرئيس التنفيذي لشركة اعيان لالجارة واالستثمار .
وقــد أنهــى الســيد  /املبــارك دراســتة بالواليــات املتحــده االمريكيــة وذلــك بحصولــة علــى بكالوريــوس إدارة أعمــال
 متويــل مــن جامعــة ويســترن ميتشــجان بالواليــات املتحــده وقــد كــرس الســيد /املبــارك وقتــه وجهــده لتطويــروتعزيــز املركــز املالــي للشــركة وتعاظــم االيــرادات وصيانــة حقــوق املســاهمني وكذلــك العمــل علــى االلتــزام بخطــة
اعــادة الهيكلــة املاليــة للشــركة .

2017/05/01

السيد  /منصور حمد املبارك

عضو مجلس االدارة
والرئيس التنفيذي
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تاريخ االنتخاب او
التعيني

السيد  /طالل محمد رضا
بهبهاني

مستقل

ميتلــك الســيد  /طــال بهبهانــي مــن اخلبــرات املهنيــة االســتثمارية منهــا والتجاريــة مــا يؤهلــة لكونــه عضــوا
مســتقل مبجلــس ادارة شــركة اعيــان لالجــارة واالســتثمار ،حيــث تزيــد ســنوات اخلبــره لديــة عــن اخلمســة
وعشــرون عام ـ ًا تقلــد خاللهــا العديــد مــن الوظائــف التنفيذيــة والقياديــة يف عديــد مــن املؤسســات املصرفيــة
والتمويليــة داخــل وخــارج دولــة الكويــت علــى اختــاف انشــطتها االســتثمارية والتجاريــة حيــث يشــغل الســيد /
بهبهانــي العديــد مــن املناصــب يف عــدة شــركات مختلفــة اهمهــا:
• رئيس مجلس إدارة البنك االهلي الكويتي .
• نائب رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمني .
• املدير العام لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني .
• املدير العام لشركة بهبهاني مركنتلي للسيارات.
• عضو مجلس إدارة شركة املال وبهبهاني للسيارات.
وقــد أنهــي الســيد  /بهبهانــي دراســة بدولــة الكويــت بحصولــة علــى شــهادة كليــة االداب تخصــص لغــه اجنليزيــة
مــن جامعــة الكويــت وقــد شــغل عضويــة مجلــس ادارة بنــك الكويــت الصناعــي مــن عــام  2003وحتــى عــام . 2007

2017/05/01

السيد  /رياض ناصر البدر

عضو مجلس ادارة غير
تنفيذي

ميتلــك الســيد  /ريــاض ناصــر البــدر مــا يزيــد عــن اثنــن وثالثــون عام ـ ًا مــن اخلبــره املهنيــة تقلــد خاللهــا
العديــد مــن الوظائــف القياديــة والتنفيذيــة يف العديــد مــن املؤسســات املاليــة واملصرفيــة منهــا البنــك التجــاري
الكويتــي وبيــت التمويــل الكويتــي حيــث يشــغل وظيفــة مديــر أول التمويــل اخلــاص لــدى بيــت التمويــل ،وقــد
حصــل الســيد  /البــدر علــى الدبلــوم العالــي يف العلــوم املصرفيــة مــن معهــد الدراســات املصرفيــة بدولــة الكويــت.

2017/05/01

السيد  /ناصر ابراهيم
بورسلي

عضو مجلس ادارة غير
تنفيذي

ميتلــك الســيد  /ناصــر بورســلي مــا يزيــد عــن عشــرون عام ـ ًا مــن اخلبــرة املهنيــة يف املجــال املالــي واملصــريف
حيــث تــدرج بالســلم الوظيفــي لــدى بنــك الكويــت التجــاري ليشــغل وظيفــة نائــب مديــر عــام  /قطــاع االئتمــان
التجــاري ،وقــد انهــى الســيد بورســلي دراســتة يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة بحصولــة علــى بكالوريــوس إدارة –
مــع التركيــز علــى االدارة العامــة مــن جامعــة ســانبرناردينو بواليــة كاليفورنيــا الواليــات املتحــده .

2017/05/01

السيد  /خالد بدر الرومي

عضو مجلس ادارة غير
تنفيذي

ميتلــك الســيد  /خالــد الرومــي مــا يزيــد عــن ثالثــن عام ـ ًا مــن اخلبــره املهنيــة يف العديــد مــن املجــاالت
االســتثمارية والتجاريــة واملناصــب القياديــة حيــث شــغل منصــب عضويــة مجلــس ادارة شــركة املــدار للتمويــل
وتولــى منصــب مديــر عــام الشــركة الوطنيــة للمياديــن ويشــغل حالي ـ ًا منصــب مديــر عــام شــركة رحــال العامليــة
للنقــل  ،وقــد أنهــى الســيد  /الرومــي دراســته يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة بحصولــه علــى بكالوريــوس االدارة
 -جتـ�ارة دوليـ�ة مـ�ن ( )Champion Universityبالواليــات املتحــدة .

2017/05/01

صفة العضو

اسم السيد العضو

كما تتكون أمانة السر من التالي:
الصفة

اسم السيد

السيد  /عبداهلل محمد
الشطي
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تاريخ التعيني

إنضــم الســيد /عبــداهلل الشــطي إلــى شــركة أعيــان لالجــارة واالســتثمار يف عــام  ،2006حيــث ميتلــك خبــرة
مهنيــة تزيــد عــن االثنــي عشــر عــام يف مجــال االســتثمار بدأهــا يف برنامــج التدريــب الهندســي لــدى الصنــدوق
الكويتــي للتنميــة اإلقتصاديــة العربيــة وانتقــل بعدهــا إلــى إدارة امللكيــات اخلاصــة بشــركة املركــز املالــي الكويتــي،
ثــم انتقــل إلــى شــركة أعيــان لإلجــارة واالســثتمار وتــدرج بالســلم الوظيفــي حتــى بــات يشــغل منصــب «مســاعد
الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار» كمــا يشــغل عضويــة مجلــس ادارة العديــد مــن الشــركات اإلســتثمارية والعقاريــة
داخــل وخــارج دولــة الكويــت ومنهــا رئاســة مجلــس إدارة شــركة مبــرد للنقــل (شــركة مدرجــة يف ســوق الكويــت
لــأوراق املاليــة) وشــركة عنــان للتمويــل العقــار ي وشــركة أعيــان العقاريــه .
وقــد أنهــى الســيد  /الشــطي دراســتة اجلاميــة بحصولــه علــى شــهادة بكالوريــوس  -هندســة كمبيوتــر  -مــن
جامعــة الكويــت ،وماجســتير يف إدارة األعمــال مــن جامعــة هونــغ كونــغ للعلــوم والتكنولوجيــا كمــا أنــه حاصــل
علـ�ى شـ�هادة احمللـ�ل املالـ�ي املعتمـ�د (.)CFA

2017/05/01

تقرير حوكمة الشركات 2018
اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة املالية املنتهية  31ديسمبر 2018

اسم السيد العضو

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

()10

اجتماع رقم
2018/2/19

2018 /3/18

2018/4/22

2018/5/14

2018/5/15

2018/5/23

2018/6/24

2018/8/12

2018/12/31 2018/10/28

عدد
االجتماعات

السيد /فهد علي الغامن

10

السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق

10

السيد  /منصور حمد املبارك

10

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

9

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

السيد  /خالد بدر الرومي
عضو مجلس االدارة

معتذر
معتذر

معتذر

8

السيد  /رياض ناصر البدر

10

السيد /ناصر ابراهيم بورسلي

9

عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

معتذر

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس االدارة :
قــام مجلــس االدارة بتعيــن أمــن ســر لــه مــن بــن موظفــي الشــركة كمــا مت إعتمــاد دليــل سياســات واجــراءات أمــن ســر مجلــس اإلدارة التــي توضــح وتكفــل إضطــاع الســيد /أمــن الســر بجميــع مهامــة وفقـ ًا
للــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات ضمــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم التعامــل يف االوراق املاليــة وتعديالتــه ،حيــث يتولــى أمــن الســر تزويــد الســادة
أعضــاء مجلــس اإلدارة باملعلومــات الكافيــة عــن البنــود التــي ســيتم مناقشــتها بإجتماعــات املجلــس وذلــك قبــل ثالثــة أيــام عمــل علــى األقــل مــن موعــد االنعقــاد لتمكينهــم مــن إتخــاذ االطــاع علــى املوضوعــات
واتخــاذ القــرارات املناســبة ،كمــا يقــوم بتدويــن كافــة نقاشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي تــدور يف االجتمــاع وتوثيقهــا يف محاضــر مؤرخــة ومسلســله يف ســجل خــاص مرقــم مــع بيــان األعضــاء احلاضريــن
وتدويــن تصويتهــم بشــأن القــرارات املتخــذة خــال االجتماعــات.
كمــا يكفــل أمــن الســر حســن إيصــال وتوزيــع التقاريــر املتصلــة بعمــل املجلــس والوثائــق وجــدول األعمــال يف الوقــت املناســب وكذلــك إمكانيــة وصــول أعضــاء املجلــس واللجــان بشــكل كامــل وفــوري إلــى املعلومــات
والوثائــق والســجالت املتعلقــة بالشــركة بالوقــت املناســب إضافــة الــى قيــام اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتزويــد مجلــس اإلدارة وجلانــه بجميــع الوثائــق واملعلومــات والتقاريــر الدوريــة ذات العالقــة بأنشــطة
الشــركة املختلفــة.
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التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
حتديد سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات السادة أعضاء مجلس االدارة :
اتســاق ًا والنظــام االساســي للشــركة الــذي يعكــس املســؤوليات والواجبــات اخلاصــة بالســادة أعضــاء مجلــس االدارة الــواردة ضمــن قانــون الشــركات فقــد قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد الالئحــة الداخليــة للمجلــس
والتــي توضــح املهــام واملســؤوليات والواجبــات املختلفــة امللقــاه علــى عاتــق الســادة أعضــاء مجلــس االدارة جتــاه الشــركة إضافــة الــى اعتمــاد السياســات واالجــراءات اخلاصــة بعمــل االدارات التنفيذيــة وغيــر
التنفيذيــة املختلفــة بالشــركة مبــا يعمــل علــى حتديــد أهدافهــا وتوضيــح املهــام املناطــة بهــا وينظــم أليــة رفــع التقاريــر والبيانــات اخلاصــة بأنشــطة الشــركة املختلفــة الــى مجلــس االدارة مبــا يحقــق تكويــن
الرؤيــة الواضحــة لــدى أعضــاء املجلــس التخــاذ القــرارات الســليمة التــي تصــب يف صالــح الشــركة ومســاهميها .
ومــن جنــب آخــر وتفعيـ ًا للسياســات واالجــراءات املعتمــدة ودعمـ ًا لــادارة التنفيذيــة لتمكينهــا مــن اداء مهامهــا ومســؤولياتها علــى الوجــة االكمــل فقــد قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد الئحــة الصالحيــات املاليــة
واالداريــة التــي تنظــم الســلطات والصالحيــات وكذلــك التفويضــات املمنوحــة لــادارة التنفيذيــة مبــا يدعــم ســرعة إتخــاذ القــرار مــن قبــل املخولــن ويراعــي توزيــع الصالحيــات لتحقيــق اعلــى درجــات الرقابــة
عنــد تنفيــذ القــرار مبــا يتوافــق مــع املمارســات املثلــى يف حوكمــة الشــركات .
أبرز إجنازات مجلس ادارة شركة أعيان خالل السنة املالية املنتهية  31ديسمبر : 2018
• إقرار املوازنة التقديرية للشركة لعام 2018
• مناقشة واعتماد العديد من السياسات الداخلية للشركة ومنها :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعادة اعتماد سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بعد اجراء بعض التعديالت عليها
اعتماد سياسة وأنظمة حفظ السجالت
اعتماد سياسة إدارة احملافظ
اطالع املجلس ومناقشته للتقارير الدورية التي تعرض من االدارة التنفيذية
التأكد من التزام الشركة بالتعليمات الصادرة عن اجلهات الرقابية ،ومناقشة االدارة التنفيذية باملخالفات الواردة من اجلهات الرقابية للعمل على تالفيها
اعتماد العديد من الوصوف الوظيفية يف الشركة
اعتماد العديد من القرارت االستثمارية وخاصة بيع األصول التي من شأنها التزام الشركة بخطتها املوضوعه.
االطالع على أبرز نتائج جلان املجلس املختلفة بشكل دوري
منافشة واعتماد البيانات املالية املرحلية للشركة والتأكد من سالمتها.
اعتماد خطة ادارة املطابقة وااللتزام
اعتماد تقرير التدقيق النصف سنوي
اعتماد خطة إدارة املخاطر
اعتماد تقرير القابلية للمخاطر شامال مستويات املخاطر احملددة
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تشكيل اللجان املنبثقه من مجلس االدارة :
وفق ـ ًا ل ُألطــر االداريــة التــي أقرتهــا قواعــد حوكمــة الشــركات ضمــن احــكام الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن انشــاء هيئــة اســواق املــال وتنظيــم التعامــل يف االوراق املاليــة وتعديالتــه
فقــد قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد تشــكيل عــدة جلــان منبثقــة عنــه وفقــا للمتطلبــات التنظيميــة حيــث تضطلــع تلــك اللجــان مبهامهــا يف متكــن مجلــس االدارة لتأديــة أعمالــه بدرجــة عاليــة مــن الفعاليــة
والكفــاءة وقــد مت إعتمــاد تشــكيل تلــك اللجــان وفقـ ًا للتوضيــح التالــي :
اللجنة وتاريخ اعادة تشكيلها

جلنة التدقيق
ُشكلت بتاريخ2017/05/01 :

جلنة ادارة املخاطر
ُشكلت بتاريخ2017/05/01 :

جلنة الترشيحات واملكافأت
ُشكلت بتاريخ2017/05/01 :

أعضاء اللجنة

السيد  /عبدالعزيز املرزوق
السيد  /رياض البدر
السيد  /طالل بهبهاني

السيد  /طالل بهبهاني
السيد  /رياض البدر
السيد  /ناصر بورسلي

السيد  /عبدالعزيز املرزوق
السيد  /منصور حمد املبارك
السيد  /طالل بهبهاني

رئيس ًا اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عدد االجتماعات خالل
السنة املالية 2018

 10اجتماعات

اجنازات اللجنة خالل السنة املالية 2018

مناقشــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي للشــركة بشــكل دوريووضــع التوصيــات الالزمــة لتصويــب املالحظــات الــواردة يف
التقاريــر.
اعتماد خطة التدقيق السنوية للشركةمناقشــة مخالفــات اجلهــات الرقابيــة الواقعــه علــى الشــركةورفــع توصيــة للمجلــس ملعاجلتهــا.
االجتمــاع باملدقــق اخلارجــي بشــكل دوري ومناقشــة البيانــاتاملاليــة املرحليــة للوقــوف علــى الوضــع املالــي للشــركة بشــكل
أدق.
منافشــة العديــد مــن السياســات وأدلــة االجــراءات اخلاصــةبالشــركة ورفعهــا للمجلــس لالعتمــاد.

رئيس ًا اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

 4اجتماعات

مناقشــة عــددا مــن املعامــات مــع أطــراف ذات صلــة والتأكــدمــن ســامة االجــراءات املتبعــة ورفــع التوصيــة املناســبة
ملجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار املناســب
اعتماد خطة إدارة املخاطر لـ 2018مناقشــة دليــل سياســة إدارة املخاطــر ورفعــه ملجلــس اإلدارةالعتمــاده
منافشــة تقريــر ادارة املخاطــر النصــف ســنوي و رفعــهلالعتمــاد مــن املجلــس
مناقشــة تقريــر القابليــة للمخاطــر (Risk Appetite )Statementورفعــه للمجلــس العتمــاده .
االطــاع الــدوري علــى التقاريــر اخلاصــة باملخاطــر التــيتتعــرض لهــا قطاعــات الشــركة املختلفــة

رئيس ًا للجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

اجتماعان

انتخاب رئيس اللجنةمناقشــة التعديــات علــى الئحــة جلنــة الترشــيحاتواملكافــآت ورفعهــا ملجلــس االدارة لالعتمــاد
مناقشة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةاعتمــاد التوصيــف الوظيفــي ألعضــاء مجلــس االدارة والعضــو املســتقل والرئيــس التنفيــذي
مناقشــة وإعتمــاد التقريــر الســنوي املفصــل للمكافــآتاملمنوح�ةـ يف الشــركة عــن العــام 2018
إعــداد منــاذج تقييــم اللجــان ومجلــس اإلدارة وتســليمهاألمــن ســر مجلــس االدارة
اعتمــاد الترشــيحات للوظائــف واجبــة التســجيل وكبــارالتنفيذيـين والتنفيذيـين يف القطاعـ�ات الفنـ�ية
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حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
تعتمــد الشــركة آليــات وقنــوات اتصــال مباشــرة وغيــر مباشــر تعمــل علــى متكــن الســادة أعضــاء مجلــس االدارة مــن الوصــول بشــكل كامــل وفــوري لكافــة املعلومــات والوثائــق والســجالت املتعلقــة بأعمــال الشــركة،
حيــث تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتزويــد مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــه عنــه بجميــع الوثائــق واملعلومــات املطلوبــة مــن خــال بنيــة أنظمــة آليــة و معلوماتيــة توفــر تقاريــر دوريــة أو عــن طريــق التواصــل
املباشــر مــع االدارت املعنيــة وكذلــك التقاريــر التــي تصــدر مــن اللجــان املنبثقــه عــن املجلــس مبــا ميكــن أعضــاء مجلــس االدارة مــن إتخــاذ القــرارات بشــكل مناســب وفعــال.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت :
تضــم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ضمــن عضويتهــا ثالثــة أعضــاء أحدهــم عضــو مســتقل وبرئاســة عضــو مجلــس ادارة غيــر تنفيــذي ،حيــث تضطلــع بدورهــا الفاعــل علــى التوصيــة
بقبــول ترشــح أو اعــادة ترشــح الســادة أعضــاء مجلــس االدارة واعتمــاد االطــر الواضحــة للسياســات واللوائــح املنظمــة ملنــح التعويضــات واملكافــآت علــى إختــاف أنواعهــا إتســاق ًا واالحــكام املنظمــة لذلــك ضمــن
قانــون الشــركات ،وكذلــك إعتمــاد الوصــوف الوظيفيــة للســادة أعضــاء مجلــس االدارة مــن التنفيذيــن وغيــر التنفيذيــن واملســتقلني واملراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة
مجلــس اإلدارة ،وكذلــك اســتقطاب طلبــات الراغبــن يف شــغل املناصــب التنفيذيــة مــع التأكيــد علــى عــدم إنتفــاء صفــة االســتقاللية للســادة أعضــاء مجلــس االدارة املســتقلني .
املكافآت املمنوحه ألعضاء مجلس االدارة وأعضاء االدارة التنفيذية بالشركة:
أهداف سياسة املكافآت :
اعتمــد مجلــس إدارة شــركة أعيــان سياســة املكافــأت مبــا يتوافــق مــع إســتراتيجية الشــركة يف اإلســتقطاب واحلفــاظ علــى العمالــة املؤهلــة والقــادرة علــى القيــام باملهــام املطلوبــة بــكل كفــاءة وفاعليــة ،كمــا مت
ربــط سياســة منــح املكافــآت بــأداء الشــركة بشــكل عــام وأداء إدارت الشــركة ومخاطــر العمــل بشــكل خــاص ،وتلتــزم الشــركة بشــكل ســنوي وفقـ ًا للمتطلبــات التنظيميــة باالفصــاح عــن املكافــآت املمنوحــة للســادة
أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة حيــث صــدر تقريــر ســنوي عــن جلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقــة مــن مجلــس االدارة وفقـ ًا للتفصيــل الــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات ضمــن الالئحــة التنفيذيــة
للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن انشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم التعامــل يف االوراق املاليــة وتعديالتــه.
تقرير املكافأت املمنوحة للسادة أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية :
تعتمــد الشــركة االطــار العــام لتحديــد مكافــآت الســادة أعضــاء مجلــس االدارة وفق ـ ًا ملــا نصــت عليــة املــادة رقــم ( )198مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  ،2016ومــن ثــم يتــم عــرض تقريــر املكافــآت علــى
اجلمعيــة العامــة للموافقــة عليــة وإقــرارة ،هــذا وقــد متثلــت املكافــآت لــك ًال مــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالتالــي :
 .1فيما يتعلق يف بند املكافآت واملزايا املقدمة لشريحة أعضاء مجلس اإلدارة:
يتم عرض مكافآت مجلس اإلدارة يف بند منفصل على اجلمعية العامة العادية التي تعقد العتماد أعمال الشركة ،هذا وفيما يلي بيان مبا مت خالل العام .2018
لم يتسلم أعضاء مجلس إدارة أعيان أي مكافآت مالية عن عام 2018
لم يتسلم أعضاء مجلس إدارة أعيان أي مزايا أو منافع بصورة مباشرة وغير مباشرة عن عام 2018

 .2فيما يتعلق يف بند الكافآت واملزايا لشريحة اإلدارة التنفيذية:
تعتمــد جلنــة الترشــيحات واملكافــآت التابعــة ملجلــس االدارة مقتــرح املكافــآت واملزايــا اخلاصــة بــاالدارة التنفيذيــة للشــركة  ،ويشــتمل الكشــف التالــي بيــان ألعلــى شــرائح وظيفيــة بــاإلدارة التنفيذيــة للشــركة
مــع حتليــل املكافــآت املمنوحــة حســب النــوع ســواء مبالــغ أومنافــع أومزايــا مت إقرارهــا لهــم بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ســواء مــن قبــل الشــركة أو الشــركات التابعــة :
املكافآت املباشرة
الشرائح

العدد

املكافآت املتغيرة4 /

املكافآت الثابتة3 /
الرواتب االساسية

البدالت الثابتة

مكافأة األداء

املجموع

املكافآت غير املباشرة 5/

االدارة التنفيذية العليا 1/

5

314148

50700

149659

514507

46000

االدارة التنفيذية للوظائف املالية والرقابية 2 /

2

48600

7600

13793

69993

0

7

362748

58300

163452

584500

46000

املجموع
ملزيد من التفاصيل ميكن مراجعة وحدة شؤون املستثمرين

 .1شريحة االدارة التنفيذية العليا :تشمل شرائح الوظائف بدرجة الرئيس التنفيذي ونواب و مساعدي الرئيس التنفيذي عدا الوظائف املالية والرقابية.
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 .2شريحة االدارة التنفيذية للوظائف املالية والرقابية :تشمل شرائح الوظائف لرؤساء الوحدات املالية (املدير املالي) والرقابية.
.3املكافــآت الثابتــه :تشــمل الرواتــب األساســية ومتثــل املجمــوع الســنوي للراتــب الشــهري األساســي لشــرائح الوظائــف ،أمــا البــدالت الثابتــة :متثــل املجمــوع الســنوي للبــدالت الشــهرية الثابتــه التــي
يتقاضاهــا املوظــف وفق ـ ًا للعقــد املبــرم معــه متضمنــه ( بــدل الهاتــف – بــدل الســيارة – بــدل تذاكــر ســفر) وذلــك حســب الئحــة املــوارد البشــرية املعتمــدة يف الشــركة.
 .4املكافآت املتغيرة :تشتمل على املكافآت السنوية املرتبطة بتحقيق األهداف وفقا آللية تقييم األداء السنوي والتي يقرها مجلس االدارة بالتنسيق مع جلنة الترشيحات واملكافآت.
.5املكافــآت غيــر املباشــرة :تشــتمل علــى املكافــآت الســنوية املمنوحــة مــن الشــركات األخــرى ملمثــل شــركة أعيــان يف مجلــس ادارتهــا وفقــا آلليــة التقييــم الســنوي واألداء التــي تقرهــا املجالــس يف تلــك
الشــركات مــن خــال جلــان الترشــيحات واملكافــآت التابعــة ملجلــس االدارة ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــات العامــة لتلــك الشــركات.
كما يتمتع موظفي الشركة مبزايا أخرى تتمثل يف ميزة التأمني الصحي للموظف وعائلته حسب املستوى الوظيفي وفق ًا لالئحة املعتمدة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير املالية
إنــه ملــن املبــادئ االساســية التــي تقــر بهــا الشــركة ومجلــس ادارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة ســامة البيانــات املاليــة للشــركة وأنهــا أحــد الركائــز االساســية واملؤشــرات الهامــة علــى النزاهــة واملصداقيــة يف عــرض
الشــركة ملركزهــا املالــي ،مبــا يزيــد مــن ثقــة املســتثمرين يف البيانــات واملعلومــات التــي توفرهــا الشــركة ،ويتيــح للمســاهمني متابعــة حقوقهــم ،واتســاق ًا مــع ذلــك فقــد اعتمــدت الشــركة االليــات واالطــر التــي
تعــزز مــن ســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة مــن خــال االشــراف عليهــا مــن قبــل جلنــة التدقيــق بالشــركة ومراجعتهــا مــن قبــل مراقــب حســابات خارجــي مســتقل معــن مــن قبــل املســاهمني يف اجلمعيــة العامــة .
إضافــة لذلــك يلتــزم مجلــس ادارة الشــركة واالدارة التنفيذيــة بتقــدمي التعهــدات الكتابيــة مبــا يقضــي بــأن التقاريــر املاليــة للشــركة يتــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة ،وأنهــا تســتعرض كافــة اجلوانــب املاليــة
للشــركة مــن بيانــات النتائــج التشــغيلية ،وأن تلــك البيانــات يتــم إعدادهــا وفقـ ًا ملعاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال مبــا يعمــل علــى تعزيزعمليــة املســائلة ،ســواء مســائلة اإلدارة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة ،أو مســائلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل الســادة املســاهمني.
تشكيل جلنة التدقيق
تشــكلت جلنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء أحدهمــا مســتقل ممــن تتوافــر لديهــم املؤهــات العلميــة واخلبــرات العمليــة يف املجــاالت احملاســبية واملاليــة دون أن يكــون أحــد اعضائهــا رئيــس مجلــس االدارة أو
عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي ،وتتولــى اللجنــة مهامهــا وفــق الالئحــة الداخليــة املعتمــدة املنظمــة لعملهــا مبــا يتســاق مــع مــا ورد ضمــن قواعــد احلوكمــة ،وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى مجلــس االدارة فيمــا
يتعلــق بالبيانــات املاليــة الربــع ســنوية والســنوية للشــركة.
ويتضمــن دليــل سياســات وإجــراءات التدقيــق الداخلــي املعتمــد مــن قبــل مجلــس االدارة علــى مــا يضمــن الفصــل وااليضــاح يف بيــان االســباب التــى تدعــو مجلــس االدارة إلــى عــدم التقيــد بتوصيــات جلنــة
التدقيــق حالــة أن كان هنــاك ثمــة تعــارض بــن توصيــات جلنــة التدقيــق وقــرارات املجلــس .علمـ ًا بأنــة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2018لــم يــرد ثمــة أيــة تعــارض بــن توصيــات جلنــة التدقيــق
بالشــركة والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس االدارة .
إستقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي
إلتزمــت شــركة أعيــان بتعــن مراقــب حســابات خارجــي ُمســجل ومعتمــد لــدى هيئــة اســواق املــال مســتقال عــن الشــركة ومجلــس ادارتهــا بعــد صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة للشــركة باملوافقــة علــى تعيينــه ،حيــث
قامــت جلنــة التدقيــق بنــاءا علــى مــا توافــر مــن شــروط االســتقاللية برفــع التوصيــة ملجلــس االدارة بإقتــراح تعيــن مكتــب “ العيبــان والعصيمــي وشــركائهم  -ايرنســت و يونــغ  -بــدر عــادل العبداجلــادر”
مدققـ ًا خارجيــا للشــركة لتقــدمي خدمــات املراجعــة والتدقيــق علــى البيانــات املاليــة وذلــك ملــا يتمتــع بــه مــن درجــة مهنيــة عاليــة وكفــاءة يف هــذا املجــال مشــهود بهــا يف االوســاط العامليــة واالقليميــة واحملليــة.
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القاعدة اخلامسة

وضع نظم سليمة الدارة املخاطر والرقابة الداخلية
جلنة إدارة املخاطر
تشــكلت جلنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس إدارة الشــركة بعضويــة ثالثــة أعضــاء مــن املجلــس وبرئاســة عضــو غيــر تنفيــذي  ،وتضطلــع اللجنــة بدورهــا الفاعــل يف العمــل علــى اقــرار التدابيــر املناســبة لتقييــم
املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وقيــاس مــدى مالئمــة تلــك التدابيــر مبــا يتفــق مــع نشــاط الشــركة وحجــم االعمــال وذلــك للحــد ومواجــة املخاطــر التــي تواجــه الشــركة وعلــى االخــص تلــك املتعلقــة
بتقلــب االســواق واملخاطــر التشــغيلية ،وضمــان توافــر االنظمــة الفعالــة الدارة املخاطــر والتأكيــد علــى اســتقاللية هــذه املهــام ومســاعدة مجلــس االدارة علــى حتديــد مســتوى املخاطــر املقبــول بالشــركة ورفــع
التقاريــر الدوريــة الــى مجلــس االدارة فيمــا يتعلــق باملخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة ،وتعمــل اللجنــة وفــق الئحتهــا الداخليــة املعتمــده مــن قبــل مجلــس االدارة إتســاق ًا ومبــادئ حوكمــة الشــركات املنظمــة
لذلــك .
ادارة املخاطر
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة وجــود وحــدة مســتقلة خاصــة بــإدارة املخاطــر اتســاقا وتعليمــات هيئــة اســواق املــال املنظمــة لذلــك حيــث يتمتــع القائمــون علــى عمــل وحــدة إدارة املخاطــر بالكفــاءة واملهنيــة
والقــدرات الفنيــة التــي تؤهلهــم للقيــام بذلــك الــدور إضافــة إلــى متتعهــم باالســتقاللية التامــة وذلــك بتبعيــة وحــدة إدارة املخاطــر بشــكل مباشــر إلــى جلنــة ادارة املخاطــر املنبثقــة مــن مجلــس االدارة ،وتضطلــع
الوحــدة بشــكل اساســي بدورهــا يف العمــل علــى قيــاس ومتابعــة واحلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر واملتغيــرات التــي تواجــه الشــركة مــن خــال ممارســة أنشــطتها والعمــل علــى تقــدمي التوصيــات الــى مجلــس االدارة
بشــأن الصفقــات والتعامــات املقتــرح أن تقــوم بهــا الشــركة مــع االطــراف ذوي العالقــة .
وتقــوم ادارة املخاطــر برفــع تقاريــر دوريــة عــن اعمالهــا فيمــا يتعلــق بتحليــل املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة الــى مجلــس االدارة ،هــذا باضافــة الــى اســتيفاء متطلبــات هيئــة اســواق املــال املتعلقــة بهــذا
الشــأن .
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
قامــت الشــركة بإقــرار نظــام رقابــة داخلــي يوفــر ضما ًنــا معقــوال مــن العمليــات الفعالــة واملناســبة ويشــمل ُمختلــف ضوابــط الرقابــة مبــا يف ذلــك الضوابــط املاليــة والعمليــات وااللتــزام باللوائــح والقوانــن
واألنظمــة املعمــول بهــا ،ويقــوم مجلــس اإلدارة باملراجعــة املنتظمــة لهــذه اإلجــراءات مــن خــال جلانــه الرئيســية حيــث تتــم مراجعــة فعاليــة الضوابــط مــن وقــت آلخــر يف إطــار دوائــر العمــل املختصــة بالشــركة
عــن طريــق املراجعــة املنتظمــة والتدقيــق الداخلــي علــى االدارات املختلفــة بالشــركة.
ادارة التدقيق الداخلي
يعتمــد التنظيــم االداري لشــركة أعيــان تشــكيل إدارة مســتقله فنيـ ًا تختــص بأعمــال التدقيــق الداخلــي وتتبــع جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ،حيــث يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل مجلــس االدارة
بنــاء ًا علــى ترشــيح جلنــة التدقيــق ،ويتــم حتديــد واعتمــاد مســئوليات ومهــام ادارة التدقيــق الداخلــي مــن قبــل مجلــس االدارة ،وتضطلــع ادارة التدقيــق الداخلــي بشــكل رئيســي يف الرقابــة علــى فعاليــة وكفــاءة
نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة وصحــة ونزاهــة البيانــات املاليــة والعمليــات االداريــة وكذلــك مقارنــة مــدى تطــور عوامــل املخاطــر بالشــركة واالنظمــة املوجــوده للوقــوف علــى مــدى كفــاءة االعمــال اليوميــة
ومواجهــة التغيــرات غيــر املتوقعــه بالســوق.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك املهني والقيم االخالقية
معايير ومحددات السلوك املهني واألخالقي
إن تعزيــز ثقافــة الســلوك املهنــي والقيــم األخالقيــة داخــل الشــركة يعــد أحــد الركائــز األساســية لتنفيــذ األعمــال ،لــذا فــإن مجلــس االدارة يولــي القــدر الكبيــر مــن االهتمــام بضــرورة التحقــق مــن التــزام
كافــة العاملــن ســواء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اجلهــاز التنفيــذي بالشــركة أو العاملــن اآلخريــن بأحــكام ميثــاق الســلوك املهنــي واالخالقــي املعتمــد وكذلــك السياســات واللوائــح الداخليــة املعمــول
بهــا واملتطلبــات القانونيــة والرقابيــة ومــا يصــدر عــن اجلهــات الرقابيــة املختفــة التــي تنظــم عمــل الشــركة ،وذلــك لقناعتنــا بــأن تلــك الركيــزة مــن الدعائــم االساســية التــي تصــب باإليجــاب يف حتقيــق مصالــح
كافــة األطــراف ذات العالقــة باملجموعــة وبصفــة خاصــة املســاهمني دون تعــارض يف املصالــح وبدرجــة عاليــة مــن الوضــوح والشــفافية.
سياسات وآليات احلد من تعارض املصالح
إعتمــد مجلــس االدارة شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار سياســة منــع تضــارب املصالــح اتســاقا وقواعــد حوكمــة الشــركات مبــا يكفــل تقــدمي الشــركة خلدماتهــا بصــورة عادلــة وســليمة وعــدم االســتغالل الســلبي
للمعامــات التــي يكــون أيـ ًا مــن أصحــاب املصالــح بالشــركة طرفـ ًا فيهــا ومعاجلــة احلــاالت التــي قــد تنشــأ بــن الشــركة وأصحــاب املصالــح وكذلــك احلــاالت التــي قــد تنشــأ بــن عمــاء الشــركة وضمــان إبــاغ
اجلمعيــة العامــة عــن األعمــال والعقــود مــع االطــراف ذات عالقــة.
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االفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
اإلفصاح والشفافية
إميان ـ ًا مــن الشــركة بالــدور الفاعــل ملبــادئ االفصــاح والشــفافية والتــي تضمــن النزاهــة واملصداقيــة للمتــداول يف ســوق االوراق املاليــة مبــا يصــب يف صالــح مســاهمي الشــركة وجمهــور املتعاملــن وينعكــس
بااليجــاب علــى ســمعة الشــركة يف االوســاط احملليــة واالقليميــة فقــد مت إعتمــاد دليــل سياســات وإجــراءات االفصــاح والشــفافية وفقــا لقواعــد حوكمــة الشــركات لتنظيــم عمليــات االفصــاح عــن املعلومــات
اجلوهريــة والتعامــات اخلاصــة باملطلعــن واالفصــاح عــن املصالــح وذلــك ضمانـ ًا لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة والعدالــة بشــكل كامــل ،حيــث متتلــك الشــركة ســج ًال حالفـ ًا باالفصاحــات لــدى كل مــن بورصــة
الكويــت وهيئــة اســواق املــال إضافـ ًـة إلــى ســجل االفصاحــات ضمــن املوقــع االلكترونــي اخلــاص بالشــركة مبــا يعمــل علــى تعزيــز املســائلة والشــفافية والنزاهــة .
إفصاحات أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
حتــوي الشــركة ضمــن ســجالتها ســج ًال خاص ـ ًا باالفصاحــات اخلاصــة بالتــداوالت علــى اســهم الشــركة املدرجــه يف بورصــة الكوريــت للســادة أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة وذويهــم مــن الدرجــة
االولــى وذلــك إلتزام ـ ًا بتعليمــات هيئــة اســواق املــال بشــأن تنظيــم تعامــات االشــخاص املطلعــن مبــا يدعــم النزاهــة والشــفافية لــدى أعضــاء مجلــس ادارة الشــركة وادارتهــا التنفيذيــن.
وحدة شئون املستثمرين
إلتزامـ ًا مــن الشــركة بفتــح قنــوات اتصــال شــاملة مــع جميــع املســاهمني فقــد مت إعتمــاد وحــدة مســتقله لشــئون املســاهمني بالشــركة مضطلعــة بدورهــا يف العمــل علــى توفيــر قنــوات اتصــال وثيقــه وشــاملة مــع
كافــة مســاهمي الشــركة ومتكينهــم مــن الوصــول الــى املعلومــات بالوقــت املناســب وإتاحــة وتوفيــر البيانــات واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين احملتملــن للشــركة مســتعينة يف ذلــك بوســائل االفصــاح
املعتمدة.
تطوير البنية االساسية لتكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلفصاح
عمــدت الشــركة إلــى إعتمــاد نظــام الكترونــي يكفــل الدقــه والســرعة الالزمــن إلجنــاز االعمــال املتعلقــة بأنشــطة الشــركة املختلفــة ،ومــن ثــم كان لهــا الســبق يف تســجيل اإلعتمــادات اخلاصــة مبوظفيهــا ذوي
الشــأن لــدى النظــام االلكترونــي لــكل مــن هيئــة أســواق املــال وبنــك الكويــت املركــزي وشــركة بورصــة الكويــت املشــغل الرســمي لبورصــة الكويــت المتــام عمليــات االفصــاح يف الوقــت املناســب مــع إعتمــاد خاصيــة
التوقيــع االلكترونــي ملوظفيهــا ذوي الشــأن لــدى الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة ،اتســاق ًا ملــا مت اعتمــادة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة التــي تضطلــع بأعمــال االشــراف علــى أنشــطة الشــركة لتنظيــم عمليــات
االفصــاح للشــركات املدرجــة مــع اعتمــاد قســم خــاص بحوكمــة الشــركات وســجل بجميــع االفصاحــات ضمــن املوقــع االلكترونــي للشــركة ُمتــاح جلميــع املســاهمني االطــاع عليــة .

القاعدة الثامنه

احترام حقوق املساهمني
حقوق املساهمني
يعمــل مجلــس إدارة شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار واالدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى متثيــل مصالــح جميــع املســاهمني واحتــرام حقوقهــم علــى قــدم املســاواة ،مبــا يضمــن صيانــة جميــع احلقــوق املقــررة لهــم
ويدعــم ويعــزز ثقتهــم بالشــركة ،وذلــك بفتــح قنــوات اتصــال مباشــرة متاحــة جلميــع املســاهمني متكنهــم مــن الوصــول الــى املعلومــات والبيانــات والتقاريــر ذات العالقــة بنشــاط الشــركة ،وذلــك مــن خــال وحــدة
شــؤون املســتثمرين التــي تشــجيع كافــة املســاهمني ملمارســة كافــة حقوقهــم مــن خــال املشــاركة الفاعلــة يف اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للشــركة وكفالــة الــرد علــى ايــة استفســارات مــن قبــل الســادة املســاهمني
لبنــاء وجهــة نظــر شــاملة عــن املوضوعــات محــل التصويــت باجتماعــات اجلمعيــة العامــة للمســاهمني .
سجالت امللكية
ُيحفــظ ســجل املســاهمني اخلــاص بالشــركة لــدى وكالــة املقاصــة مقيــد ًا بــه أســماء كافــة مســاهمي الشــركة وجنســياتهم وعــدد االســهم اململوكــة لهــم ،وذلــك لتحقيــق املتابعــة املســتمرة للبيانــات اخلاصــة
باملســاهمني ،ومــن جانــب آخــر قــام مجلــس إدارة الشــركة بإعتمــاد سياســة حمايــة حقــوق املســاهمني لكفالــة كافــة حقوقهــم.
تشجيع املساهمني على املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة
تعزيــز ًا ملبــادئ الشــفافية والرقابــة واملســائلة تعمــد الشــركة الــى فتــح خطــوط اتصــال مباشــرة بينهــا وبــن جميــع مســاهميها بإعتبارهــم أصحــاب املصلحــة االولــى واجلهــة الرقابيــة واالداريــة األعلــى بالشــركة
مبــا يكفــل إيصــال كافــة البيانــات واملعلومــات والتقاريــر ذات العالقــة بعمــل الشــركة ونشــاطاتها يف الوقــت املناســب لتكويــن وجهــة النظــر الشــامله لديهــم والعمــل علــى تشــجيعهم يف ممارســة جميــع حقوقهــم
املكفولــة بالنظــام األساســي للشــركة وكذلــك مبوجــب القوانــن واللوائــح املنظمــة لهــذا األمــر ،وذلــك مــن خــال الــدور املنــاط بوحــدة شــؤون املســتثمرين يف الشــركة مبــا لهــا مــن ســلطات وصالحيــات وفق ـ ًا
لالئحتهــا املعتمــدة مــن قبــل مجلــس االدارة .

25

تقرير حوكمة الشركات 2018
القاعدة التاسعة

إدراك دور اصحاب املصالح
حقوق أصحاب املصالح وتشجيعهم على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة املختلفة
تلتــزم الشــركة بتطبيــق إجــراءات واضحــة املعالــم تتســم بالشــفافية والوضــوح يف التعامــل مــع أصحــاب املصالــح وذلــك وفق ـ ًا لسياســة أصحــاب املصالــح املعتمــده مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،حيــث تكفــل هــذة
السياســة تشــجيع اصحــاب املصالــح علــى املشــاركة ومتابعــة أنشــطة الشــركة املختلفــة وتطويــر قنــوات تواصــل ذات انفتــاح وشــفافية بشــكل رئيســي مــن خــال املوقــع اإللكترونــي للشــركة واالشــراف علــى شــئون
الشــركة بكفــاءة ونزاهــة وفعاليــة والتعامــل مــع أصحــاب املصالــح بطريقــة مباشــرة وواضحــة علــى أســاس مــن األمانــة واالحتــرام ،مــع تشــجيع أصحــاب املصالــح بالشــركة علــى اختــاف فئاتهــم علــى املشــاركة
بفاعليــة يف أنشــطة الشــركة املختلفــة مبــا يعمــل علــى تعزيــز ثقــة جمهــور املتعاملــن يف الشــركة ومــا تقدمــة مــن خدمــات ومنتجــات اســتثمارية مختلفــة .

القاعدة العاشرة
تعزيز وحتسني االداء

البرامج التدريبية ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
تهــدف السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بتدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة إلــى تطويــر املهــارات وزيــادة املعرفــة لضمــان إحاطتهــم بأحــدث التطــورات يف املجــاالت االســتمثارية واملاليــة
واالقتصاديــة و اإلداريــة وحوكمــة الشــركات وإدارة املخاطــر وباألخــص النواحــي اخلاصــة مبكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب ملواكبــة أحــدث التدابيــر والتطــورات العامليــة يف ذلــك املجــال.
تقييم االداء
يتــم تقييــم أداء أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة عــن طريــق دليــل مؤشــرات االداء الرئيســية ألعضــاء مجلــس االدارة وجلانــة واالدارة التنفيذيــة الــذي مت اعتمــاده مــن قبــل مجلــس االدارة وفق ـ ًا
لقواعــد حوكمــة الشــركات ،حيــث يعتمــد أدوات قيــاس ماليــة وغيــر ماليــة لقيــاس تطــور أداء الشــركة وتقدمهــا لتحقيــق أهدافهــا ومــن خــال تقييــم أداء وفعاليــة مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة .
القيم املؤسسية للشركة ()Value Creation
تعمــل الشــركة علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة مبــا يعــزز وينمــي القيــم املؤسســية وخطــط التطويــر وحتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وحتســن معــدالت األداء مــن خــال اضافــة
قيمــة للعالمــه التجاريــة للشــركة وزيــادة ثقــة املســاهمني و ذوي العالقــة وكذلــك أصحــاب املصالــح بالشــركة  ،حيــث تســعى شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار إلــى تكريــس جهودهــا نحــو حتقيــق أهدافهــا
والتشــجيع علــى الرقابــة الذاتيــة وزيــادة ثقــة املوظفــن بأنفســهم ومتكينهــم مــن معرفــة قيــم العمــل وتعريــف اآلخريــن بهــا والتحلــي باملزيــد مــن روح املســؤولية ورفــع مســتوى املهنيــة واحلرفيــة يف األداء ،والتــي
مــن شــأنها حتفيزهــم للتصــرف بطريقــة مهنيــة وااللتــزام بالقواعــد والقوانــن املنظمــة لعمــل الشــركة وقــرارات اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة .

القاعدة احلادية عشر

التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية
املسؤولية اإلجتماعية
يف اطــار إضطــاع أعيــان وشــركاتها التابعــة بدورهــا يف املســاهمة بتنميــة املجتمــع الكويتــي يف شــتى املجــاالت قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد دليــل سياســات واجــراءات املســئولية االجتماعيــة الــذي يقــر ويفســر
أحكامــة عمليــة التــوازن بــن أهــداف الشــركة واالهــداف العامــة للمجتمــع ،والعمــل علــى إبــراز دور الشــركة يف العمــل املجتمعــي بدولــة الكويــت مبــا يحقــق أحــد أهــم قواعــد حوكمــة الشــركات الــواردة ضمــن
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة اســواق املــال الكويتيــه ومبــا يســاهم يف تقــدم ورفعــة املجتمــع يف شــتى املجــاالت.
ومــن هــذا املنطلــق فقــد عمــدت الشــركة إلــى اســتهداف التنــوع يف أنشــطة العمــل املجتمعــي خــال العــام  2018لتكفــل تغطيــة العديــد مــن اجلوانــب املتعلقــة بتعزيــز املســؤولية االجتماعيــة وفق ـ ًا للعــرض
التالــي :
يف إطــار اســتهداف الشــركة إلــى تنميــة العالقــات الوديــة واألجــواء الروحانيــة بــن املوظفيــن بالشــركة والشــركات التابعــة والعمالــة امللحقــة بهــا فقــد قامــت الشــركه خــال العــام املنصــرم بتنظيــم رحلــة عمــرة
إلــى بيــت اهلل احلــرام وزيــارة املدينــة املنــورة حيــث شــملت جميــع املوظفــن وعائالتهــم فيهــا ليصــل عــدد املشــاركني فيهــا مــا يزيــد عــن املائــة موظــف ،ومبــا يحقــق حــرص الشــركة علــى تفعيــل دورهــا يف املســئولية
االجتماعيــة الداخليــة جتــاه موظفيهــا .
إنطالقـ ًا مــن إميــان شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار باملســؤولية جتــاه النشــئ واملســاهمة يف دعــم الطفــل وعلــى االخــص فئــة األيتــام ،فقــد نظمــت الشــركة زيــارة إلــى إدارة احلضانــة العائليــة ودار الطفولــة
التابعــة لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والعمــل وقــام عــدد مــن موظفــي الشــركة بتوزيــع الهدايــا الرمزيــة جلميــع الفئــات العمريــة مــن األطفــال يف إطــار تلــك الزيــارة.
دعم ـ ًا مــن شــركة أعيــان لالجــارة واالســتثمار وشــركاتها التابعــة يف تنميــة جهــود الشــراكة املنشــودة لتحقيــق رســالة اخليــر واإلمنــاء واألمــن املجتمعــي وبإميــان كامــل مبــدى أهميــة دور القطــاع اخلــاص يف
ذلــك فقــد ســاهمت الشــركة بتبــرع مالــي وقــدرة  2000د.ك كمســاهمة متواضعــة يف حملــة بيــت الــزكاة الكويتــي لإلفــراج عــن الســجناء الكويتيــن علــى ذمــة قضايــا ماليــة لعــام  2018مبــا يعكــس املســؤولية
املجتمعيــة جتــاة الغارمــن ويعمــل علــى صيانــة وحفــظ النســيج املجتمعــي للمجتمــع الكويتــي .
ســاهمت شــركة أعيــان لالجــارة واالســتثمار وشــركاتها التابعــة يف املشــاركة يف تغطيــة إحتياجــات بنــك الــدم الكويتــي فقــد قامــت الشــركة بالتعــاون والتنســيق مــع بنــك الــدم املركــزي بحملــة للتبــرع بالــدم ،مــع
توفيــر ســبل التوعيــة بفوائــد التبــرع بالــدم لتدعيــم الثقافــة الصحيــة لــدى موظفيهــا مــع بيــان اخلدمــة اإلنســانية الناجتــة عــن ذلــك بإمكانيــة انقــاذ حيــاة االخــر.
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إقرار مجلس االدارة بشأن نزاهة التقارير المالية
إقرار مجلس اإلدارة
بشأن نزاهة التقارير املالية
أقــر أنــا ،فهــد علــي محمــد ثنيــان الغــامن ،بصفتــى رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ،بأننــى قمــت باإلطــاع علــى البيانــات املاليــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واإلســتثمار للســنة املاليــة املنتهيــة فــى  31ديســمبر
. 2018
وبنــاء ًا علــى مــا لــدى مــن معلومــات  ،ال يحتــوى هــذا التقريــر علــى أى بيــان غيــر صحيــح ملعلومــات جوهريــة  ،ولــم يتــم إغفــال معلومــات جوهريــة ضروريــة جلعــل هــذه البيانــات املقدمــة غيــر
مضللــة فــى ظــل الظــروف ا لتــى مت فيهــا إبــداء هــذه البيانــات وذلــك فيمــا يتعلــق بالفتــرة التــى يغطيهــا هــذا التقريــر .
وبنــاء ًا علــى مــا لــدى مــن معلومــات  ،فــإن البيانــات املاليــة وغيرهــا مــن املعلومــات املاليــة الــواردة فــى هــذا التقريــر تظهــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــى املاديــة  ،الوضــع املالــى و نتائــج
العمليــات و التدفقــات النقديــة املســجلة كمــا فــى و للفتــرة املعروضــة فــى هــذا التقريــر .
وأحتمل أنا و اإلدارة التنفيذية املسؤولية عن إعداد و حتديث إجراءات اإلفصاح و كذلك نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للشركة و قمنا مبا يلي :
أ -تصمميم إجراءات اإلفصاح و الشفافية وفق القانون رقم ( )7لسنة  2010و الئحته التنفيذية و تعديالتهما – الكتاب العاشر « اإلفصاح و الشفافية «.
ب -تصميــم نظــم الرقابــة الداخليــة لضمــان إطالعنــا عليهــا و تزويدنــا باملعلومــات اجلوهريــة املتعلقــة بالشــركة  ،مبــا فــى ذلــك الشــركات التابعــة لهــا  ،املقدمــة لنــا مــن قبــل اآلخريــن داخــل
تلــك الكيانــات ،وال ســيما خــال الفتــرة التــى يتــم فيهــا إعــداد هــذا التقريــر .
ج -تصميــم نظــم رقابــة داخليــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة  ،و علــى أن يكــون تصميــم نظــم الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد القوائــم املاليــة حتــت إشــرافنا  ،لتوفيــر ضمانــات معقولــة
بشــأن مصداقيــة التقاريــر املاليــة و إعــداد البيانــات املاليــة ألغــراض خارجيــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة .
د  -تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية .
ويتضمن هذا التقرير إستنتاجنا عن مدى فاعلية ضوابط و إجراءات اإلفصاح كما فى  31ديسمبر  2018والتى يغطيعا هذا التقرير بناء ًا على هذا التقييم .
مت اإلفصــاح فــى هــذا التقريــر عــن أى تغييــرات طــرأت علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة وعلــى عمليــة إعــداد ا لتقاريــر املاليــة خــال الربــع األخيــر  -الربــع الرابــع مــن الســنة فــى حالــة
التقريــر الســنوى – و التــى قــد تؤثــر بشــكل جوهــرى علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة و علــى إعــداد التقاريــر املاليــة .
كمــا أفصحــت أنــا وا إلدارة التنفيذيــة  ،بنــاء ًا علــى أحــدث تقييــم للرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر املاليــة  ،إلــى مراقبــى حســابات الشــركة وجلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس إدارة
الشــركة عــن كافــة أوجــه القصــور الهامــة و نقــاط الضعــف اجلوهريــة فــى تصميــم أو تطبيــق ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة و التــى قــد تؤثــر ســلبي ًا علــى قــدرة
الشــركة علــى تســجيل و معاجلــة و تلخيــص و إعــداد البيانــات املاليــة .
كمــا أفصحنــا عــن أى حــاالت إحتيــال أو غــش  ،ســواء ًا كانــت جوهريــة مــن عدمــه  ،تــورط فيهــا أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
أو غيرهــم مــن املوظفــن الذيــن لهــم دور هــام فــى نظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة و إعــداد البيانــات املاليــة .

فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئي�س جمل�س الإدارة
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شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة في  31ديسمبر 2018
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تقرير مراقب الحسابات 2018

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معـ ًا بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي
املجمــع كمــا يف  31ديســمبر  2018وبيانــات األربــاح أو اخلســائر والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات
حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
يف رأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا يف  31ديســمبر  2018وعــن أدائهــا املالــي املجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفق ـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طبقً ــا لتلــك املعاييــر موضحــة مبزيــد مــن التفاصيــل يف تقريرنــا يف قســم «مســؤوليات مراقــب احلســابات
عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفق ـ ًا مليثــاق األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة
للمحاســبني .وقــد قمنــا بالوفــاء مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًا مليثــاق املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا
كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،يف حكمنــا املهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة يف تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة .ومت عــرض هــذه األمــور يف ســياق تدقيقنــا
للبيانــات املاليــة املجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور .فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية التــي قمنــا بتحديدهــا وكيفيــة معاجلتنــا لــكل
أمــر مــن هــذه األمــور يف إطــار تدقيقنــا لــه.
لقــد قمنــا بالوفــاء مبســئولياتنا املبينــة يف تقريرنــا يف قســم مســؤوليات مراقــب احلســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بهــذه األمــور .وبالتالــي ،تتضمــن
أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ اإلجــراءات احملــددة مبــا يتوافــق مــع تقييمنــا ملخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،مبــا
يف ذلــك اإلجــراءات التــي مت تنفيذهــا ملعاجلــة األمــور الــواردة أدنــاه ،تطــرح أساسـ ًا ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق حــول البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة.
لقد قمنا بتحديد أمور التدقيق الرئيسية التالية:
أ) انخفاض قيمة العقارات للمتاجرة
متثــل العقــارات للمتاجــرة جــزء ًا جوهريـاَ مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة وتبلــغ قيمتهــا الدفتريــة  14,382,872دينــار كويتــي ( 15,714,810 :2017دينــار كويتــي) يف تاريــخ البيانــات املاليــة
املجمعة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أ) انخفاض قيمة العقارات للمتاجرة (تتمة)
مت حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .إن حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة يعتمــد علــى مدخــات
رئيســية تتضمــن القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املدخــات غيــر ملحوظــة بصــورة مباشــرة ولكــن يتــم تأييدهــا
بالبيانــات امللحوظــة يف الســوق .تعتبــر اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات ذات أهميــة نظـ ًـرا ملــا يرتبــط بهــا مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات املرتبطــة بهــذه التقييمــات .ونظــر ًا حلجــم وتعقيــد
إجــراء حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات املســتخدمة يف التقييــم ،فــإن هــذا األمــر يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
لقــد حتققنــا مــن املدخــات واالفتراضــات التــي اســتعانت بهــا إدارة املجموعــة ومــدى مالءمــة البيانــات املتعلقــة بالعقــارات والتــي أيــدت التقييمــات التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل املقيمــن
اخلارجيــن .كمــا قمنــا بتنفيــذ إجــراءات للجوانــب املقترنــة باملخاطــر والتقديــرات .وكجــزء مــن هــذه اإلجــراءات ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،قمنــا مبقارنــة األحــكام التــي مت اتخاذهــا مبمارســات
الســوق احلاليــة والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــة .إضافــة إلــى ذلــك ،حتققنــا مــن موضوعيــة واســتقاللية وخبــرة املقيمــن العقاريــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا أيضـ ًا بتقييــم مــدى
مالءمــة اإلفصاحــات املتعلقــة بالعقــارات للمتاجــرة للمجموعــة ضمــن اإليضــاح  14حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
ب) انخفاض قيمة االستثمار يف شركات زميلة
لــدى املجموعــة اســتثمار يف شــركات زميلــة بقيمــة دفتريــة مببلــغ  44,008,269دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  48,527,998 :2017( 2018دينــار كويتــي) .يتــم احملاســبة عــن االســتثمار يف
شــركات زميلــة وفقـ ًا لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للمحاســبة عــن الشــركات الزميلــة والتــي مبوجبهــا يتــم إدراج هــذه االســتثمارات مبدئيـ ًا بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا الحقً ــا مبــا يعكــس
تغيــرات مــا بعــد احليــازة يف حصــة املجموعــة مــن صــايف موجــودات الشــركات الزميلــة ناقصـاَ أي مخصصــات لالنخفــاض يف القيمــة.
يعتبــر انخفــاض قيمــة االســتثمار يف الشــركات الزميلــة جوهر ًيــا لتدقيقنــا حيــث إن اإلدارة تســتخدم أحــكام وتقديــرات لتقييــم هــذه االســتثمارات لغــرض حتديــد أي انخفــاض يف قيمتهــا.
وبالتالــي ،فــإن هــذا األمــر يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
وكجــزء مــن إجــراءات التدقيــق ،قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت اإلدارة قــد قامــت بتحديــد أي مؤشــرات علــى االنخفــاض يف قيمــة شــركاتها املســتثمر فيهــا مبــا يف ذلــك التغيــرات العكســية
اجلوهريــة يف الظــروف االقتصاديــة أو الســوق أو البيئــة القانونيــة أو قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية مبــا يؤثــر علــى أعمــال الشــركات املســتثمر فيهــا باإلضافــة إلــى مراعــاة أي تغيــرات يف
الوضــع املالــي للشــركة املســتثمر فيهــا .كمــا قمنــا بالتحقــق مــن صحــة افتراضــات اإلدارة مبــا يف ذلــك مقارنــة العوامــل ذات الصلــة باملعاييــر املتعــارف عليهــا والتوقعــات االقتصاديــة لتحديــد
مــا إذا كانــت هنــاك أي مؤشــرات علــى االنخفــاض يف القيمــة.
أيضا بتقييم مدى مالءمة وكفاية اإلفصاحات املتعلقة باستثمار املجموعة يف الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  15حول البيانات املالية املجمعة.
إضافة إلى ذلك ،قمنا ً
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
ج) القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
متثــل العقــارات االســتثمارية جــزء ًا جوهريـ ًا مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة وتبلــغ قيمتهــا الدفتريــة  140,655,853دينــار كويتــي ( 128,905,000 :2017دينــار كويتــي) يف تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة.
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية لــدى املجموعــة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .إن حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية يعتمــد علــى املدخــات األساســية
مثــل القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة ،والتــي علــى الرغــم مــن كونهــا غيــر ملحوظــة بصــورة مباشــرة ،إال أنــه يتــم تأييدهــا بالبيانــات امللحوظــة يف
الســوق .تعتبــر اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات ذات أهميــة نظـ ًـرا ملــا يرتبــط بهــا مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات املرتبطــة بهــذه التقييمــات .ونظــر ًا حلجــم وتعقيــد إجــراء تقييــم العقــارات
االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات املســتخدمة يف هــذه التقييمــات ،فــإن هــذا األمــر يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
لقــد حتققنــا مــن املدخــات واالفتراضــات التــي اســتعانت بهــا إدارة املجموعــة ومــدى مالءمــة البيانــات ذات الصلــة بالعقــارات والتــي تؤيــد التقييمــات التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل املقيمــن
اخلارجيــن .كمــا قمنــا بتنفيــذ إجــراءات للجوانــب املقترنــة باملخاطــر والتقديــرات .وكجــزء مــن هــذه اإلجــراءات ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،قمنــا مبقارنــة األحــكام التــي مت اتخاذهــا مبمارســات
الســوق احلاليــة والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــات .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا بالتحقــق مــن موضوعيــة واســتقاللية وخبــرة املقيمــن العقاريــن اخلارجيــن .كمــا قمنــا أيض ـ ًا
بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات املتعلقــة بالعقــارات االســتثمارية للمجموعــة ضمــن اإليضــاح  16حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2018بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر
مراقــب احلســابات حولهــا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم ،قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،ونتوقــع احلصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر
مراقب احلســابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى املعلومــات األخــرى املبينــة أعــاه وحتديــد مــا إذا كانــت غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة
املجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها .وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة يف هــذه املعلومــات األخــرى ،اســتناد ًا إلــى األعمــال
التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات األخــرى والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،فإنــه يتعــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع يف تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه يف
تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي
تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،عــن األمــور
املتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو يف حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا
اإلجراء.
يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب احلســابات
دائمــا باكتشــاف
الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفق ـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي ً
األخطــاء املاديــة يف حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة
للمســتخدمني والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
ً
مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
أحكاما
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً
حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق املالئمــة لتلــك املخاطــر ،وكذلــك احلصــول
علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي نــاجت عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك النــاجت عــن اخلطــأ؛
حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية احملاســبي والقيــام ،اســتناد ًا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي
متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي ميكــن أن يثيــر شــكً ا جوهري ـ ًا حــول قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ويف حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد
مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ بعــن االعتبــار ،يف تقريــر مراقــب احلســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة أو تعديــل رأينــا يف حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند
نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية يف توقــف املجموعــة عــن
متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املجمعــة تعبــر عــن املعامــات األساســية
واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء
التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل املســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.
إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن احلوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة يف أدوات
الرقابــة الداخليــة التــي يتــم حتديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
أيضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى
أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
بصــورة معقولــة أنهــا مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات الصلــة ،متــى كان ذلــك مناســب ًا.
ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ املســؤولني عــن احلوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة يف تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة ،ولذلــك تعتبــر
هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور يف تقريــر مراقــب احلســابات اخلــاص بنــا مــا لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو ،يف أحــوال نــادرة
جــداً ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه يف تقريرنــا ألنــه مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية املترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز املكاســب العامــة لــه.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

يف رأينــا أيضـ ًا إن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة يف تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة
املجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد يف هــذه الدفاتــر .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن
جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة
األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقـ ًا لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات
الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2018
علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر ًا ماديـ ًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.
نبــن أيض ـ ًا أنــه خــال تدقيقنــا ،أنــه حســبما وصــل إلــى علمنــا واعتقادنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة  1968والتعديــات الالحقــة لــه يف شــأن
النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه أو ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010يف شــان هيئــة أســواق املــال والتعليمــات املتعلقــة بــه خــال الســنة
املنتهيــة يف  31ديســمبر  2018علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر ًا مادي ـ ًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.



بدر عادل العبداجلادر
سجل مراقبي احلسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 17فبراير 2019
الكويت
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بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
إيضـاحات
اإليرادات
صايف إيرادات متويل إسالمي
صايف إيرادات من عقود تأجير تشغيلي
إيرادات عقارات وإنشاءات
إيرادات من استثمارات وودائع ادخار
ربح بيع شركة تابعة
حصة يف نتائج شركات زميلة
أتعاب خدمات استشارية وإدارة
إيرادات أخرى

املصروفات
تكاليف متويل
صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة ومخصصات
تكاليف موظفني
استهالك
صايف فروق حتويل عمالت أجنبية
مصروفات أخرى

5
6
7
4
15
8

9
18
10

الربح (اخلسارة) قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضرائب من شركات تابعة

27

ربح (خسارة) السنة
اخلاص بـ:
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة  -اخلاصة مبساهمي الشركة األم

36

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  33تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

11

2018
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

112,025
9,803,803
16,731,625
373,552
65,335
760,687
2,373,060

528,410
9,667,860
3,722,799
605,465
6,811,495
)(6,300,024
707,291
771,746

──────────

──────────

30,220,087

16,515,042

──────────

──────────

)(7,232,163
)(6,232,646
)(6,064,573
)(324,251
)(136,857
)(3,210,259

)(7,355,227
)(1,768,133
)(6,136,180
)(487,290
545,826
)(3,570,879

──────────

──────────

)(23,200,749

)(18,771,883

──────────

──────────

7,019,338

)(2,256,841

──────────

──────────

)(1,426
)(525,081

)(170,347

──────────

──────────

6,492,831

)(2,427,188

──────────

──────────

3,029,336
3,463,495

)(850,114
)(1,577,074

──────────

──────────

6,492,831

)(2,427,188

══════════

══════════

 3.78فلس

══════════

( )1.06فلس

══════════

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
2018
دينار كويتي

إيضاح
ربح (خسارة) السنة

2017
دينار كويتي

6,492,831

)(2,427,188

───────

───────

خسائر شاملة أخرى:
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة:
موجودات مالية متاحة للبيع (معيار احملاسبة الدولي )39
 التغير يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع -احملول إلى األرباح أو اخلسائر من انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

-

)(285,347
315,051

 -خسائر معاد إدراجها يف األرباح أو اخلسائر من بيع استثمارات متاحة للبيع

-

)(106,694

───────

───────

صايف اخلسائر من موجودات مالية متاحة للبيع

-

)(76,990

حصة يف (خسائر) إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة
فروق حتويل عمالت أجنبية من حتويل عمليات أجنبية

)(177,939
)(12,552

26,610
)(30,012

───────

───────

)(190,491

)(80,392

صايف خسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة:

)(12,904

صايف اخلسائر من أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
18

إعادة تقييم ممتلكات ومعدات
صايف (خسائر) إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة

اخلاص بـ:
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

-    

)(16,000

78,000

───────

───────

)(28,904

78,000

───────

───────

)(219,395

)(2,392

───────

───────

6,273,436

)(2,429,580

═══════

═══════

2,851,666
3,421,770

)(935,992
)(1,493,588

───────

───────

6,273,436

)(2,429,580

═══════

═══════

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  33تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

37

بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2018
املوجودات
النقد والنقد املعادل
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
استثمارات متاحة للبيع
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
عقار مستأجر
الشهرة

إيضاح
12
13
14

15
16
17
18
19
20

إجمالي املوجودات

2018
دينار كويتي
26,302,587
95,096
14,382,872
2,429,959
396,826
44,008,269
140,655,853
13,094,534
59,209,142
5,443,802
1,036,879

24

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

4

21
22
23

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

25
26

إجمالي املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

فهد علي محمد ثنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة

38

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  33تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

28,690,121
1,130,253
15,714,810
2,608,887
48,527,998
128,905,000
19,231,686
60,218,624
6,775,563
1,036,879

───────────

───────────

═══════════

═══════════

307,055,819

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي عام
احتياطي أسهم خزينة
فائض إعادة تقييم أصل
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة
أسهم خزينة

2017
دينار كويتي

312,839,821

81,403,882
8,661,656
2,678,070
7,327,469
)(404,093
)(129,114
)(6,359,048
)(11,339,726

81,403,882
8,661,656
2,678,070
7,326,858
)(300,370
44,261
)(10,305,466
)(11,339,726

───────────

───────────

81,839,096
38,946,368

78,169,165
39,268,102

───────────

───────────

120,785,464

117,437,267

───────────

───────────

153,649,729
32,620,626

161,578,747
33,823,807

───────────

───────────

186,270,355

195,402,554

───────────

───────────

307,055,819

312,839,821

═══════════

═══════════

منصور حمد املبارك
الرئيس التنفيذي

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
أنشطة التشغيل
ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعديالت غير نقدية ملطابقة ربح السنة بصايف التدفقات النقدية:
استهالك
إطفاء عقار مستأجر
صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة ومخصصات
ربح بيع عقارات استثمارية
(أرباح) خسائر غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
ربح بيع ممتلكات ومعدات
صايف إيرادات من استثمارات وودائع ادخار
ربح بيع شركة تابعة
حصة يف نتائج شركات زميلة
صايف فروق حتويل عمالت أجنبية
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تكاليف متويل

إيضاح
18
19
9
6
16
5
7
4
15

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

7,019,338

10,078,944
1,331,761
6,232,646
)(215,226
)(10,157,642
)(984,323
)(373,552
)(65,335
136,857
549,720
7,232,163

)(2,256,841
9,398,255
1,215,004
1,768,133
)(1,561
2,735,526
)(661,897
)(605,465
)(6,811,495
6,300,024
)(545,826
728,116
7,355,227

──────────

──────────

التغيرات يف موجودات ومطلوبات التشغيل:
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

1,168,669
1,331,938
2,185,792
)(1,981,140

6,649,365
4,941,835
639,907
)(1,366,306

التدفقات النقدية الناجتة من العمليات
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

23,490,610
)(546,398

20,785,351

18,617,200

──────────

──────────

صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

──────────

22,944,212

──────────

أنشطة االستثمار
صايف متحصالت من بيع شركة تابعة
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
شراء استثمارات متاحة للبيع
متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
شراء استثمار يف شركات زميلة
متحصالت من بيع استثمار يف شركات زميلة
شراء عقارات استثمارية
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
إيرادات مستلمة من ودائع استثمارية وادخارية
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
احلركة يف رصيد محتجز لدى البنك

──────────

──────────

124,927
)(4,451,884
4,463,611
279,925
2,617,988
)(20,518,224
11,294,547
154

12,790,654
)(216,214
1,408,350
)(57,200
227,100
)(4,578,463
819,525
254,057
2,472,122
)(23,538,456
12,608,181
1,374

16
16
7
18

29,482,001
)(305,089

29,176,912

صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناجتة من أنشطة االستثمار

──────────

)(6,188,956

──────────

أنشطة التمويل
تكاليف متويل مدفوعة
صايف سداد دائني متويل إسالمي
توزيعات أرباح مدفوعة إلى احلصص غير املسيطرة
صايف احلركة يف احلصص غير املسيطرة

──────────

──────────

)(5,042,369
)(10,315,038
)(489,476
)(3,295,753

)(8,433,125
)(17,304,899
)(1,717,329
)(2,734,459

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل

)(19,142,636

صايف (النقص) الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف  1يناير

)(2,387,380
28,669,589

النقد والنقد املعادل يف  31ديسمبر

12

2,191,030

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

26,282,209

══════════

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  33تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

)(30,189,812
1,178,130
27,491,459
28,669,589

══════════

39

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
اخلاصة مبساهمي الشركة األم
احتياطي
أسهم خزينة

فائض إعادة
تقييم أصل

احتياطي حتويل
عمالت أجنبية

احتياطي
القيمة العادلة

خسائر
متراكمة

أسهم
خزينة

اإلجمالي
الفرعي

احلصص
غير املسيطرة

مجموع
حقوق امللكية

رأس
املال

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,326,858

)(300,370

44,261

39,268,102

117,437,267

-    

-    

-    

-    

-    

)(98,817

83,961

-    

)(14,856

58,759

43,903

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,326,858

)(300,370

)(54,556

)78,154,309 (11,339,726) (10,221,505

39,326,861

117,481,170

-    

-    

-    

-    

-    

-   

3,029,336

-    

3,029,336

3,463,495

6,492,831

-    

-    

-    

611

)(103,723

)(74,558

-    

-    

)(177,670

)(41,725

)(219,395

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

-    

-    

-    

611

)(103,723

)(74,558

3,029,336

-    

2,851,666

3,421,770

6,273,436

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

)(489,476

)(489,476

-    

احتياطي
عام

دينار كويتي

كما يف  1يناير 2018
تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية  9يف  1يناير ( 2018راجع
االيضاح )3.2

الرصيد كما يف  1يناير ( 2018معاد
إدراجه)
ربح السنة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة
للسنة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى احلصص غير
املسيطرة
التغير يف حصص امللكية يف شركات تابعة
حركات أخرى يف احلصص غير املسيطرة
كما يف  31ديسمبر 2018
كما يف  1يناير 2017

خسارة السنة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة
للسنة
تأسيس شركة تابعة
بيع شركة تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى احلصص غير
املسيطرة

كما يف  31ديسمبر 2017

)78,169,165 (11,339,726) (10,305,466

-    

-    

-    

-    

-    

833,121

-    

833,121

)(1,815,251

)(982,130

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

)(1,497,536

)(1,497,536

────────
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إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  33تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.
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1

معلومات حول الشركة
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشركاتهـ ــا التابع ــة (يشــار إليهــا معـ ًا بـ»املجموعــة») للسنـ ــة املنتهي ــة ف ــي  31ديســمبر
 2018وفقـ ـ ًا لق ــرار مجلــس اإلدارة بتاري ــخ  17فبرايــر  .2019يحــق للجمعيــة العموميــة للمســاهمني تعديــل هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية بعــد
إصدارهــا.
إن الشــركة األم هي شــركة مســاهمة كويتية تأسســت يف  4يناير  1999طبق ًا ألحكام القانون رقم ( )12لعام  1998الذي يقضي بترخيص تأســيس شــركات اإلجارة .تخضع الشــركة األم لرقابة
هيئــة أســواق املــال وبنــك الكويــت املركــزي .يتضمــن اإليضــاح  4تفاصيــل الشــركات التابعــة اجلوهرية.

2

األنشطة الرئيسية
تعمل املجموعة بصورة رئيسية يف الكويت يف مجاالت االستثمارات املالية والعقارات للمتاجرة والعقارات االستثمارية وأنشطة اإلجارة كما يلي:
 -1تقدمي منتج التمويل التأجيري بكافة أشكاله وصوره.
 -2القيام بأعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة.
 -3القيام باألنشطة املتعلقة مبنح التسهيالت االئتمانية للعمالء.
 -4االشتراك يف تأسيس الشركات على اختالف أنواعها وأغراضها داخل الكويت وخارجها والتعامل يف أسهم هذه الشركات ملصلحة املجموعة والغير.
 -5متثيــل الشــركات األجنبيــة التــي تتماثــل أغراضهــا مــع أغــراض الشــركة األم وذلــك بهــدف تســويق منتجاتهــا وخدماتهــا املاليــة مبــا يحقــق املنفعــة املاليــة للطرفــن ومبــا يتفــق مــع أحــكام
التشــريعات الكويتيــة ذات الصلــة.
  -6القيام بجميع االنشطة املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية.
ً
نيابة عن العمالء.
 -7إدارة احملافظ
  -8االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات.
 -9تطوير األراضي السكنية والعقارات التجارية بقصد تأجيرها.
ً
نيابة عن العمالء.
  -10القيام بالبحوث والدراسات واألنشطة املتعلقة بها
  -11تأسيس صناديق االستثمار وإدارة الصناديق.
تتــم مزاولــة جميــع األنشــطة أعــاه وفقـ ًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية طبقـ ًا ملــا تعتمــده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة األم .يقــع مكتــب الشــركة األم الرئيســي املســجل يف القبلــة ،قطعــة
 ،10مبنــى  2+1أ 3+أ ،مجمــع علــي مــا أحمــد عبــد اهلل املــا ،الــدور الرابــع ،مكتــب رقــم ( ،)11الكويــت.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة
 3.1أساس اإلعداد
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقـ ًا لتعليمــات املؤسســات اخلدمــات املاليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي يف دولــة الكويــت .وتتطلــب هــذه التعليمــات قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة
وفقـ ًا خلســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة طبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التزامـ ًا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلوبــة وفقـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت
املركــزي ،أيهمــا أكبــر؛ والتأثيــر النــاجت علــى اإلفصاحــات ذات الصلــة؛ وتطبيــق متطلبــات كافــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة األخــرى الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة (يشــار
إليهــا معـ ًا بـ ـ «املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة لالســتخدام يف دولــة الكويــت»).
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء قيــاس أدوات حقــوق امللكيــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،وبالقيمــة العادلــة مــن
خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،والعقــارات االســتثمارية واألراضــي املســتأجرة املصنفــة ضمــن فئــة املمتلــكات واملعــدات وفقــا للقيمــة العادلــة.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل أيض ًا العملة الرئيسية للشركة األم.
مت إعــادة تصنيــف بعــض مبالــغ الســنة الســابقة لكــي تتوافــق مــع طريقــة عــرض الســنة احلاليــة .لقــد مت إجــراء عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه لتقــدمي عــرض أكثــر مالئمـ ًـة لبنــود بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع .إن عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه ليــس لهــا تأثيــر علــى إجمالــي املوجــودات وإجمالــي حقــوق امللكيــة وإجمالــي املطلوبــات واألربــاح املدرجــة يف الســنة الســابقة.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.2التغيرات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحات
املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة
قامت املجموعة ألول مرة بتطبيق بعض املعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير .2018
إن طبيعة وأثر هذه املعايير والتعديالت موضح ًا أدناه.
تســري العديــد مــن التعديــات والتفســيرات األخــرى ألول مــرة يف ســنة  2018إال أنهــا ليــس لهــا تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .لــم تقــم املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ألي معاييــر
أو تفســيرات أو تعديــات أخــرى صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد.
املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية
قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة الــذي يســري اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2018يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9محــل معيــار احملاســبة الدولــي 39
األدوات املاليــة :االعتــراف والقيــاس كمــا يتضمــن متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة التحــوط .ال يســري املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9علــى البنــود التــي
مت اســتبعادها بالفعــل يف  1ينايــر  2018وهــو تاريــخ التطبيــق املبدئــي.
(أ) التصنيف والقياس
باســتثناء بعــض األرصــدة التجاريــة املدينــة وطبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،9تقــوم املجموعــة مبدئيـ ًا بقيــاس األصــل املالــي وفقــا للقيمــة العادلــة زائــدا تكاليــف املعاملــة يف حالــة األصــل
املالــي غيــر املــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.
بالنســبة لألرصــدة املدينــة ،قامــت املجموعــة بتحليــل خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لتلــك األدوات وتوصلــت إلــى أن هــذه األدوات ســيتم تصنيفهــا كمدرجــة بالتكلفــة املطفــأة طبقــا
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9اســتنادا إلــى منــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ باألصــل املالــي مــن خاللــه لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تســتويف معيــار اختبــار مدفوعــات
أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط .وبالتالــي ،ال ضــرورة إلعــادة تصنيــف هــذه األدوات عنــد التطبيــق املبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .9
تشــتمل املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر علــى أدوات حقــوق امللكيــة والتــي لــم تختــر املجموعــة  -عنــد االعتــراف املبدئــي أو االنتقــال لتطبيــق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  - 9علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيفهــا وفقـ ًا للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى .وفقـ ُا ملعيــار احملاســبة الدولــي  ،39مت تصنيــف األوراق املاليــة
للمجموعــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع .ونتيجــة للتغيــر يف تصنيــف اســتثمارات املجموعــة يف أســهم ،مت إعــادة تصنيــف احتياطــي القيمــة العادلــة املتعلــق بهــذه االســتثمارات والــذي مت
عرضــه يف الســابق ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى املتراكمــة إلــى اخلســائر املتراكمــة يف تاريــخ التطبيــق املبدئــي.
مت إجــراء تقييــم منــاذج أعمــال املجموعــة اعتبــارا مــن تاريــخ التطبيــق املبدئــي ،وهــو  1ينايــر  ،2018وتطبيقهــا بعــد ذلــك بأثــر رجعــي علــى تلــك املوجــودات املاليــة التــي لــم يتــم عــدم االعتــراف
بهــا قبــل  1ينايــر .2018
تســتمر احملاســبة عــن املطلوبــات املاليــة للمجموعــة دون تغييــر إلــى حــد كبيــر وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  .39وعلــى نحــو مماثــل ملتطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي  ،39يتطلــب املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  9معاملــة مطلوبــات املقابــل احملتمــل كأدوات ماليــة مقاســة وفقــا للقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات يف القيمــة العادلــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
(ب) االنخفاض يف القيمة
يحــل منــوذج خســائر االئتمــان املتوقعــة وفق ـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9محــل منــوذج خســائر االئتمــان املتوقعــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  .39ينطبــق منــوذج انخفــاض القيمــة
اجلديــد علــى التســهيالت االئتمانيــة واملبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة واملدينــن التجاريــن واألرصــدة املدينــة األخــرى واألرصــدة لــدى البنــوك .يتــم مطالبــة املجموعــة أيضـ ًا باحتســاب
مخصــص خلســائر االئتمــان للتســهيالت االئتمانيــة وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي فيمــا يتعلــق بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب املخصصــات .ينبغــي تســجيل
انخفــاض قيمــة التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة خســائر االئتمــان املتوقعــة وفق ـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9وطبق ـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلــوب احتســابها
وفقـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،أيهمــا أعلــى .فيمــا يتعلــق باملدينــن التجاريــن واألرصــدة املدينــة األخــرى املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة التــي ال تتضمــن مكــون متويــل جوهــري والتــي لهــا
فتــرات اســتحقاق أقــل مــن  12شــهر ،قامــت املجموعــة بتطبيــق طريقــة مماثلــة للطريقــة املبســطة خلســائر االئتمــان املتوقعــة .مت عــرض السياســات احملاســبية للمجموعــة واملتعلقــة بانخفــاض
قيمــة املوجــودات املاليــة يف االيضــاح .3.4
(ج) محاسبة التحوط
لم تقم املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط وفقا ملعيار احملاسبة الدولي  ،39كما لن تقوم بتطبيق محاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9حيث ال ينطبق عليها.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
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املعيار الدولي للتقارير املالية  -15اإليرادات من عقود مع العمالء
قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  :15اإليــرادات الناجتــة مــن عقــود مــع العمــاء يف تاريــخ الســريان املبدئــي يف  1ينايــر  .2018يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15
منوذجــا مكو ًنــا مــن خمــس خطــوات للمحاســبة عــن
محــل معيــار احملاســبة الدولــي  11عقــود اإلنشــاء ،معيــار احملاســبة الدولــي  18اإليــرادات والتفســيرات ذات الصلــة .يقــدم املعيــار اجلديــد
ً

اإليــرادات الناجتــة مــن العقــود مــع العمــاء ،ويتطلــب االعتــراف باإليــرادات مقابــل املبلــغ الــذي يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املجموعــة أحقيتهــا يف احلصــول عليــه مقابــل حتويــل البضاعــة أو
اخلدمــات إلــى العميــل .إضافــة إلــى ذلــك ،انتقلــت االرشــادات املتعلقــة بإيــرادات الفوائــد وتوزيعــات األربــاح مــن معيــار احملاســبة الدولــي  18إلــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9دون إدخــال تغيــرات
جوهريــة علــى املتطلبــات ذات الصلــة.

يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15مــن الشــركات ممارســة أحــكام أخــذا يف االعتبــار كافــة املعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق كل خطــوة مــن منــوذج العقــود مــع عمالئهــا .يحــدد
املعيــار أيضــا طريقــة احملاســبة عــن التكاليــف املتزايــدة مقابــل احلصــول علــى عقــد وتكاليــف مباشــرة ذات صلــة بإمتــام العقــد .إضافــة إلــى ذلــك ،يتطلــب املعيــار عــرض اإلفصاحــات ذات الصلــة.
لــم يكــن للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15تأثيــر جوهــري علــى السياســات احملاســبية للمجموعــة حيــث أن مصــادر اإليــرادات تتكــون بصــورة رئيســية مــن إيــرادات التأجيــر التشــغيلي وإيــرادات
العقــارات.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  -40حتويالت العقار االستثماري
يتــم تطبيــق التعديــل بأثــر مســتقبلي .ويســمح بتطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  8إذا تســنى تطبيقهــا دون أي مؤشــرات علــى اإلدراك املتأخــر .يوضــح التعديــل متــى
ينبغــي للمنشــأة حتويــل العقــار ،مبــا يف ذلــك حتويــل العقــار قيــد اإلنشــاء أو قيــد التطويــر إلــى أو مــن فئــة العقــار االســتثماري .تبــن التعديــات أن التغيــر يف االســتخدام يقــع عندمــا يســتويف
العقــار  -أو يتوقــف عــن اســتيفاء  -تعريــف العقــار االســتثماري ويتوفــر الدليــل علــى وقــوع التغيــر يف االســتخدام .إن مجــرد التغيــر يف نيــة اإلدارة بشــأن اســتخدام العقــار ال يعتبــر دليــا كافيــا
علــى التغيــر يف االســتخدام .يســري التعديــل للفتــرات احملاســبية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  .2018لــم يتــم إدخــال أي تغييــر يف اســتخدام أي مــن العقــارات االســتثمارية للمجموعــة.
أحكام انتقالية
إن التغيرات يف السياسات احملاسبية الناجتة من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9مت تطبيقها بأثر رجعي ،باستثناء ما يلي:
• لــم يتــم إعــادة إدراج الفتــرات املقارنــة .ومت تســجيل الفــروق يف القيــم الدفتريــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الناجتــة عــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ضمــن اخلســائر
املتراكمــة واالحتياطيــات كمــا يف  1ينايــر  .2018وبالتالــي ،ال تعكــس املعلومــات املعروضــة لســنة  2017متطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9وبذلــك هــي ليســت قابلــة للمقارنــة
باملعلومــات املعروضــة لســنة  2018وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .9
•

مت إجراء عمليات التقييم التالية على أساس املعلومات والظروف القائمة يف تاريخ التطبيق املبدئي.

حتديد منوذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل املالي من خالله.تصنيف وإلغاء التصنيف السابق لبعض املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.-تصنيف بعض االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غير احملتفظ بها ألغراض املتاجرة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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أحكام انتقالية (تتمة)
فيما يلي مجمل التأثير على اخلسائر املتراكمة واحتياطي القيمة العادلة للمجموعة كما يف  1يناير :2018
			
احتياطي
القيمة العادلة
ألف دينار كويتي

خسائر متراكمة
ألف دينار كويتي
)(10,306

الرصيد اخلتامي طبقا ملعيار احملاسبة الدولي  31( 39ديسمبر )2017
التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
إعادة تصنيف املوجودات املالية من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
إعادة تصنيف قياس القيمة العادلة لالستثمارات يف أسهم املدرجة سابقا بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9على دفاتر الشركات الزميلة
الرصيد االفتتاحي طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9يف تاريخ التطبيق املبدئي املقرر يف  1يناير 2018
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تصنيف األدوات املالية يف تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية 9
مت تطبيــق متطلبــات التصنيــف والقيــاس وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9بأثــر رجعــي اعتبــارا مــن تاريــخ التطبيــق املبدئــي يف  1ينايــر  ،2018إال أن املجموعــة اختــارت االســتفادة مــن
خيــار عــدم إعــادة إدراج املعلومــات املقارنــة .وبالتالــي ،فقــد مت عــرض األرقــام لســنة  2017وفق ـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي  .39يعــرض اجلــدول التالــي مطابقــة فئــات القيــاس االصليــة والقيمــة
الدفتريــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  39وفئــات القيــاس اجلديــدة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9لــأدوات املاليــة لــدى املجموعــة كمــا يف  1ينايــر .2018

التصنيف األصلي طبقا
ملعيار احملاسبة الدولي
39

التصنيف اجلديد طبقا
للمعيار الدولي للتقارير
املالية 9

القيمة الدفترية
األصلية طبقا ملعيار
احملاسبة الدولي 39
دينار كويتي

تعديالت
االنتقال
دينار كويتي

القيمة الدفترية
اجلديدة طبقا للمعيار
الدولي للتقارير املالية 9
دينار كويتي

املوجودات املالية:
النقد والنقد املعادل
مدينو متويل إسالمي

قروض ومدينون
قروض ومدينون

استثمارات يف أوراق مالية -أسهم

موجودات مالية
متاحة للبيع

استثمارات يف أوراق مالية -أسهم

موجودات مالية
متاحة للبيع

التكلفة املطفأة
التكلفة املطفأة
موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

28,690,121
1,130,253
2,215,769

393,118

28,690,121
1,130,253

-    
-    

2,349,524

133,755

393,118

-    
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مطابقة القيمة الدفترية وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9
يوضح اجلدول التالي مطابقة القيمة الدفترية وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي مقابل القيمة الدفترية وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير املالية  9يف  1يناير 2018

القيمة الدفترية وفقا
ملعيار احملاسبة الدولي كما
يف  31ديسمبر 2017
دينار كويتي
استثمارات متاحة للبيع
الرصيد االفتتاحي
الى املدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى-أسهم
الى املدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
الرصيد اخلتامي
القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
الرصيد االفتتاحي
من املتاح للبيع
الرصيد اخلتامي
القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
الرصيد االفتتاحي
من املتاح للبيع
قياس القيمة العادلة لالستثمارات يف أسهم املدرجة سابقا بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة
الرصيد اخلتامي

إعادة التصنيف
دينار كويتي

القيمة الدفترية وفق ُا
للمعيار الدولي للتقارير
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 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي املعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .تنــوي املجموعــة تطبيــق هــذه املعاييــر متــى أمكــن ذلــك عندمــا تصبــح
ســارية املفعــول.
املعيار الدولي للتقارير املالية  16عقود التأجير
مت اصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16يف ينايــر  2017ويحــل محــل معيــار احملاســبة الدولــي  17عقــود التأجيــر ،وتفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  4حتديــد مــا
إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد تأجيــر ،وجلنــة التفســيرات الدائمــة -15عقــود التأجيــر التشــغيلي-احلوافز ،وجلنــة التفســيرات الدائمــة -27تقييــم جوهــر املعامــات التــي تتضمــن شــك ًال قانونيـ ًا
لعقــد التأجيــر .يحــدد هــذا املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود التأجيــر ،ويتطلــب مــن املســتأجر احملاســبة عــن كافــة عقــود التأجيــر
باســتخدام منــوذج املوازنــة الفــردي املتبــع لعقــود التأجيــر التمويلــي ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  .17يتضمــن املعيــار إعفاءيــن اثنــن بالنســبة لالعتــراف للمســتأجر -عقــود تأجيــر املوجــودات
ـهرا أو أقــل) .ويف بدايــة تاريــخ عقــد التأجيــر ،يقــوم املســتأجر
«منخفضــة القيمــة» (مثــل احلواســب الشــخصية) وعقــود التأجيــر قصيــرة االجــل (أي عقــود التأجيــر التــي تبلــغ مدتهــا  12شـ ً
بتســجيل التــزام بســداد مدفوعــات التأجيــر (أي التــزام التأجيــر) وتســجيل أصــل ميثــل االصــل املرتبــط بحــق االســتخدام خــال فتــرة التأجيــر (أي االصــل املرتبــط بحــق االســتخدام) .كمــا يجــب
علــى املســتأجر تســجيل مصروفــات الفوائــد علــى التــزام التأجيــر بصــورة مســتقلة باإلضافــة إلــى مصروفــات االســتهالك املتعلقــة باألصــل املرتبــط بحــق االســتخدام.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
املعيار الدولي للتقارير املالية  16عقود التأجير (تتمة)
وتتطلــب مــن املســتأجر أيض ـ ًا إعــادة قيــاس التــزام التأجيــر عنــد وقــوع أحــداث معينــة (مثــل :التغيــر يف مــدة االيجــار ،أو التغيــر يف مدفوعــات التأجيــر املســتقبلية النــاجت مــن املؤشــر أو النســبة
املســتخدمة لتحديــد تلــك املدفوعــات) .وبشــكل عــام ،يقــوم املســتأجر بتســجيل القيمــة الناجتــة مــن إعــادة قيــاس التــزام التأجيــر كتعديــل علــى االصــل املرتبــط بحــق االســتخدام.
إن طريقــة محاســبة املؤجــر وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن طريقــة احملاســبة احلاليــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  ،17حيــث يســتمر املؤجــر يف
تصنيــف كافــة عقــود التأجيــر باســتخدام نفــس مبــدأ التصنيــف املوضــح يف معيــار احملاســبة الدولــي  17كمــا مييــز بــن نوعــن مــن عقــود التأجيــر :عقــود التأجيــر التشــغيلي والتمويلــي.
إن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16الــذي يســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  2019يتطلــب مــن املســتأجر واملؤجــر عــرض املزيــد مــن اإلفصاحــات مبــا يتجــاوز متطلبــات
معيــار احملاســبة الدولــي .17
تعمــل املجموعــة حاليــا علــى تقييــم تأثيــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ،إال أن التأثيــر احملتمــل ليــس مــن املتوقــع أن يكــون ماديـ ُا حيــث أن املجموعــة
هــي املؤجــر يف أغلبيــة ترتيبــات التأجير.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  :28احلصص طويلة األجل يف الشركات الزميلة وشركات احملاصة
توضــح التعديــات أن املنشــأة تقــوم بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9علــى حصــص امللكيــة طويلــة األجــل يف شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق امللكيــة ولكــن
تشــكل يف جوهرهــا جــزء ًا مــن صــايف االســتثمار يف شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة (حصــص ملكيــة طويلــة األجــل) .إن هــذا اإليضــاح يتصــل باملجموعــة حيــث يوضــح أن منــوذج خســائر االئتمــان
املتوقعــة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ينطبــق علــى هــذه احلصــص طويلــة األجــل.
كمــا أوضحــت التعديــات أيضــا يف تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9أن املنشــأة ال تأخــذ يف اعتبارهــا أي خســائر للشــركة الزميلــة أو شــركة احملاصــة أو أي خســائر لالنخفــاض يف قيمــة
صــايف االســتثمار واملســجلة كتعديــات علــى صــايف االســتثمار يف الشــركة الزميلــة أو شــركة احملاصــة والناجتــة مــن تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي  28االســتثمارات يف شــركات زميلــة وشــركات
محاصــة.
يجــب تطبيــق هــذه التعديــات بأثــر رجعــي وتســري اعتبــارا مــن  1ينايــر  2019مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .أخــذا يف االعتبــار أن املجموعــة ليــس لديهــا حصــص ملكيــة طويلــة األجــل يف الشــركة
الزميلــة وشــركة احملاصــة ،فــإن هــذه التعديــات لــن يكــون لهــا تأثيــر علــى بياناتهــا املاليــة املجمعــة.
إن املعاييــر األخــرى اجلديــدة أو املعدلــة التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد ليــس لهــا صلــة باملجموعــة وليــس لهــا أي تأثيــر علــى السياســات احملاســبية أو املركــز املالــي املجمــع أو األداء املالــي
للمجموعــة.
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة التي مت تطبيقها يف إعداد هذه البيانات املالية املجمعة:
أساس التجميع
تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة البيانــات املاليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق
يف عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها يف الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر
املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
• السيطرة على الشركة املستثمر فيها (أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة اخلاصة بالشركة املستثمر فيها)؛
• تعرض أو حقوق يف عائدات متغيرة من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها؛ و
• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف التأثير على عائداتها.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
أساس التجميع (تتمة)
بشــكل عــام هنــاك افتــراض أن أغلبيــة األصــوات تــؤدي إلــى ممارســة الســيطرة .عندمــا حتتفــظ املجموعــة بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة املســتثمر فيهــا ،تأخــذ
املجموعــة يف اعتبارهــا كافــة املعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مبــا يف ذلــك:
·الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛
·احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
·حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
يتــم إجــراء التعديــات املناســبة ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،للسياســات احملاســبية غيــر املوحــدة علــى بياناتهــا املاليــة عنــد إدراجهــا يف البيانــات املاليــة املجمعــة لكــي تتوافــق مــع السياســات احملاســبية
للمجموعة.
تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا يف حالــة إذا كانــت املعلومــات والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات يف عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ
جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات
واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة يف بيــان الدخــل الشــامل املجمــع مــن تاريــخ حصــول املجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ
توقــف ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
تتعلــق األربــاح أو اخلســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى مبســاهمي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة حتــى إن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز يف احلصــص غيــر املســيطرة .ويتــم
إجــراء تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات فيمــا
بــن شــركات املجموعــة وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن أعضــاء املجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع.
يتم احملاسبة عن التغير يف حصة امللكية يف شركة تابعة -دون فقد السيطرة-كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تســتبعد املوجــودات ذات الصلــة (مبــا يف ذلــك الشــهرة) واملطلوبــات واحلصــص غيــر املســيطرة وغيرهــا مــن بنــود حقــوق امللكيــة ،يف حــن
يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .ويســجل االســتثمار املتبقــي وفقــا للقيمــة العادلــة.
دمج األعمال والشهرة
يتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة وفق ـ ًا ملجمــوع املقابــل احملــول ،الــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة وقيمــة أي
حصــص غيــر مســيطرة يف الشــركة املشــتراة .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،تختــار املجموعــة قيــاس احلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركة املشــتراة بالقيمــة العادلــة أو بنســبة احلصــة يف صــايف
قيمــة املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراة .تــدرج تكاليــف احليــازة كمصــروف عنــد تكبهــا يف املصروفــات اإلداريــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض التصنيــف والتحديــد املناســب وفق ـ ًا للشــروط التعاقديــة والظــروف
االقتصادية والشروط ذات الصلة كما يف تاريخ احليازة .يتضمن هذا الفصل بني املشتقات املتضمنة يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.
عنــد حتقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن القيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة حلصــة ملكيــة املشــتري احملتفــظ بهــا ســابق ًا يف الشــركة املشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة كمــا يف تاريــخ
احليــازة مــن خــال بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
إن أي مقابــل محتمــل يتــم حتويلــه مــن قبــل املشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة .إن املقابــل احملتمــل املصنــف كأصــل أو التــزام وميثــل أداة ماليــة ويخضــع لنطــاق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات يف القيمــة العادلــة املســجلة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
 .9إن املقابــل احملتمــل اآلخــر الــذي ال يخضــع لنطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة مــع إدراج التغييــرات يف القيمــة العادلــة
يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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دمج األعمال والشهرة (تتمة)
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئي ـ ًا بالتكلفــة (التــي متثــل زيــادة إجمالــي املقابــل احملــول والقيمــة املدرجــة للحصــص غيــر املســيطرة وأي حصــص ملكيــة محتفــظ بهــا ســابق ًا عــن صــايف القيمــة
للموجــودات احملــددة التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املقــدرة) .إذا كانــت القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات التــي مت حيازتهــا يتجــاوز مجمــل املقابــل احملــول ،تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى صــوة
حتديــد املوجــودات التــي مت حيازتهــا وكافــة املطلوبــات املقــدرة ،كمــا تقــوم مبراجعــة اإلجــراءات املســتخدمة لقيــاس املبالــغ التــي ســيتم االعتــراف بهــا يف تاريــخ احليــازة .إذا انتهــت إعــادة التقييــم
إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات التــي متــت حيازتهــا عــن مجمــل املقابــل احملــول ،يتــم إدراج الربــح يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
بعــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصـ ًا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة .لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم توزيــع الشــهرة املكتســبة يف دمــج األعمــال ،مــن
تاريــخ احليــازة ،إلــى كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد للمجموعــة التــي مــن املتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص املوجــودات أو املطلوبــات األخــرى للشــركة
املشــتراة إلــى تلــك الوحــدات.
عندمــا يتــم توزيــع الشــهرة علــى وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة املرتبطــة بالعمليــة املســتبعدة يف القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد حتديــد
الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن اســتبعاد العمليــة .يتــم قيــاس الشــهرة املســتبعدة يف هــذه الظــروف علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــة املســتبعدة واجلــزء احملتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.
استثمار يف شركات زميلة
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة يكــون لــدى املجموعــة تأثيــر ملمــوس عليهــا .إن التأثيــر امللمــوس هــو القــدرة علــى املشــاركة يف قــرارات السياســة املاليــة والتشــغيلية للشــركة املســتثمر فيهــا ،دون
ممارســة الســيطرة أو الســيطرة املشــتركة علــى هــذه السياســات .متثــل االعتبــارات املســتخدمة يف حتديــد التأثيــر امللمــوس مماثلــة لتلــك الضروريــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.
يتــم احملاســبة عــن اســتثمارات املجموعــة يف شــركاتها الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية .وفقـ ًا لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يســجل االســتثمار يف الشــركة الزميلــة مبدئيـ ًا بالتكلفــة،
ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار لكــي يتــم إدراج التغيــرات يف حصــة املجموعــة مــن صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ احليــازة .يتــم إدراج الشــهرة املتعلقــة بالشــركة الزميلــة
يف القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا بصــورة فرديــة لغــرض حتديــد االنخفــاض يف القيمــة.
يعكــس بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع حصــة املجموعــة يف نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة .يتــم عــرض أي تغيــر يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركات املســتثمر فيهــا كجــزء مــن
اإليــرادات الشــاملة األخــرى للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك عنــد حــدوث تغيــر مت إدراجــه مباشــرة يف حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة ،تقيــد املجموعــة حصتهــا يف أي تغيــرات ،متــى كان ذلــك
مناســب ًا ،ضمــن بيــان التغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمــع .يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة الشــركة الزميلــة مبقــدار احلصــة يف الشــركة الزميلــة.
يــدرج إجمالــي حصــة املجموعــة يف أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة يف مقدمــة بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ،وميثــل الربــح أو اخلســارة بعــد الضرائــب واحلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركات
التابعــة للشــركة الزميلــة.
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركة الزميلــة يف نفــس فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .ويتــم عنــد الضــرورة إجــراء تعديــات علــى السياســات احملاســبية لهــذه الشــركات بحيــث تتوافــق
مــع تلــك املتبعــة مــن قبــل املجموعــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل أيــة خســارة انخفــاض يف القيمــة بشــأن اســتثمار املجموعــة يف شــركتها الزميلــة .جتــري املجموعــة
تقديـ ًـرا يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لغــرض حتديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار يف الشــركة الزميلــة .فــإذا مــا وجــد هــذا الدليــل ،حتتســب
املجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم تســجيل اخلســارة ك ـ «حصــة يف أربــاح شــركة زميلــة» يف بيــان األربــاح أو اخلســائر
املجمــع.
عنــد فقــد التأثيــر امللمــوس علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة .كمــا يــدرج الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد
التأثيــر امللمــوس والقيمــة العادلــة لالســتثمار املتبقــي ومتحصــات البيــع يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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االعتراف باإليرادات
تقــوم املجموعــة باالعتــراف باإليــرادات عندمــا تنتقــل الســيطرة علــى البضاعــة أو املوجــودات إلــى العمــاء أو عندمــا يتــم تقــدمي اخلدمــات .يجــب أيضـ ًا الوفــاء مبعاييــر االعتــراف احملــددة التاليــة
قبــل االعتــراف باإليــرادات:
إيرادات تأجير
إن املجموعــة هــي املؤجــر يف ترتيبــات عقــود التأجيــر التشــغيلي .ويتــم احملاســبة عــن إيــرادات التأجيــر الناجتــة مــن عقــود التأجيــر التشــغيلي ألســطول الســيارات والعقــارات االســتثمارية علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرات عقــود التأجيــر.
إيرادات أتعاب
يتــم اســتحقاق االتعــاب املكتســبة مــن تقــدمي اخلدمــات علــى مــدة الفتــرة الزمنيــة لتقــدمي اخلدمــات .وتتضمــن هــذه األتعــاب االستشــارات وأتعــاب اإلدارة .وتســجل إيــرادات االتعــاب عندمــا يتــم
تقــدمي اخلدمــات ذات الصلــة.
إيرادات من مبيعات عقارات
يتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات يف الفترة الزمنية التي تنتقل خاللها السيطرة على األصل إلى العميل ويتم ذلك عادة عند استالم األصل.
بيع بضاعة
تسجل اإليرادات من بيع البضاعة يف الفترة الزمنية التي تنتقل خاللها السيطرة على البضاعة إلى العميل ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
إيرادات متويل إسالمي
يتم االعتراف باإليرادات من املساومة واإلجارة والتورق والعقارات على أساس توزيع نسبي زمني بحيث يدر معدل عائد دوري ثابت استناد ًا إلى الرصيد القائم.
إيرادات توزيعات أرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق يف استالم املدفوعات.
تكاليف التمويل
يتــم رســملة تكاليــف التمويــل املتعلقــة مباشــر ًة بشــراء أو إنشــاء أو انتــاج أصــل يســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة جوهريــة حتــى يصبــح جاهــز ًا لالســتخدام املقصــود منــه أو لغــرض البيــع كجــزء مــن
تكلفــة األصــل .ويتــم حتميــل كافــة تكاليــف التمويــل األخــرى كمصروفــات يف الفتــرة التــي حدثــت فيهــا .تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا املنشــأة لغــرض
اقتــراض أمــوال.
الضرائب
ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة  % 2.5من ربح السنة اخلاص بالشركة األم وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24لسنة .2006
الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
يتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية وفقا للنظم املالية السارية يف كل دولة تعمل بها هذه الشركات.
أحداث بعد فترة البيانات املالية املجمعة
إذا تلقــت املجموعــة عــي معلومــات بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة وقبــل اعتمادهــا لإلصــدار حــول ظــروف وقعــت يف نهايــة فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا
كانــت املعلومــات تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .وتقــوم املجموعــة بتعديــل املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بحيــث تعكــس األحــداث التــي أدت
إلــى التعديــل بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ،باإلضافــة إلــى حتديــث اإلفصاحــات التــي تتعلــق بتلــك الظــروف يف ضــوء املعلومــات اجلديــدة .يف حالــة وقــوع أي أحــداث ال تــؤدي إلــى تعديــات
يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،لــن تقــوم املجموعــة بتغييــر املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ،ولكــن ســوف تقــوم باإلفصــاح عــن طبيعــة احلــدث وتقديــر تأثيــره املالــي أو بيــان عــدم
إمكانيــة إجــراء هــذا التقييــم -إن أمكــن.

50

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
3

أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية

يف الفتــرة احلاليــة ،قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة .راجــع القســم  3.2لعــرض التأثيــر .لــم يتــم إعــادة إدراج املعلومــات املقارنــة للســنة املنتهيــة يف 31
ديســمبر  .2017وبالتالــي ،يســتمر احملاســبة عــن األدوات املاليــة يف الفتــرة املقارنــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  :39األدوات املاليــة  -االعتــراف والقيــاس.

أ) االعتراف والقياس املبدئي
يتــم مبدئيــا االعتــراف باألرصــدة التجاريــة املدينــة عنــد اســتحداثها .ويتــم االعتــراف بكافــة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة األخــرى مبدئيــا عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا يف األحــكام
التعاقديــة لــأداة.
يتــم قيــاس األصــل املالــي (بخــاف األرصــدة التجاريــة املدينــة التــي ال تتضمــن مكــون متويــل جوهــري) أو االلتــزام املالــي مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــدا تكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باحليــازة
أو اإلصــدار  -بالنســبة للبنــود غيــر املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر .ويتــم قيــاس األرصــدة التجاريــة املدينــة التــي ال تتضمــن مكــون متويــل جوهــري مبدئيــا مقابــل ســعر
املعاملة.
ب) التصنيف والقياس الالحق
املوجودات املالية -السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير ( 2018املعيار الدولي للتقارير املالية )9
عنــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم تصنيــف األصــل املالــي :بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى -االســتثمار يف أدوات الديــن املاليــة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو اخلســائر .ال يتــم إعــادة تصنيــف املوجــودات املاليــة الحقــا لالعتــراف املبدئــي ،مــا لــم تقــم املجموعــة بتغييــر منــوذج أعمالهــا املختــص بــإدارة املوجــودات املاليــة؛ ويف هــذه احلالــة،
يعــاد تصنيــف كافــة املوجــودات املاليــة املتأثــرة بالتغييــر يف اليــوم األول لفتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة التالــي للتغيــر يف منــوذج األعمــال.
يتم قياس األصل املالي بالتكلفة املطفأة عندما يستويف الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:
يتم االحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعمال يستهدف االحتفاظ باملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
حتدد شروط التعاقد لألصل املالي تواريخ معينة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات املبالغ االصلية والفوائد على املبلغ االصلي القائم.
عنــد االعتــراف املبدئــي باســتثمار يف أســهم غيــر محتفــظ بــه لغــرض املتاجــرة ،يجــوز للمجموعــة أن تختــار -علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء -عــرض التغيــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة لالســتثمار
ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .يتــم إجــراء هــذا االختيــار وفقـ ًا لــكل اســتثمار علــى حــدة.
ويتــم قيــاس كافــة املوجــودات املاليــة غيــر املصنفــة كمقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى وفقــا للموضــح أعــاه وفقـ ًا للقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو اخلســائر .عنــد االعتــراف املبدئــي ،يجــوز للمجموعــة علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف األصــل املالــي الــذي ال يســتويف متطلبــات القيــاس بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر إذا أدى ذلــك إلــى اســتبعاد الفــروق احملاســبية التــي قــد تنشــأ أو احلــد منهــا بصــورة جوهريــة.
املوجودات املالية -تقييم منوذج األعمال :السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018
تقــوم املجموعــة بتقييــم الغــرض مــن منــوذج األعمــال الــذي ينتمــي إليــه األصــل علــى مســتوى احملفظــة وتعتبــر هــذه الطريقــة األفضــل لتعكــس كيفيــة إدارة األعمــال ونوعيــة املعلومــات املقدمــة
إلــى اإلدارة .تتضمــن هــذه املعلومــات:
·السياســات واألهــداف احملــددة للمحفظــة والعمليــة املتبعــة لتنفيــذ هــذه السياســات .ويتضمــن ذلــك مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى اكتســاب إيــرادات الربــح التعاقديــة
واالحتفــاظ مبعــدل ربــح معينــة ومطابقــة مــدة املوجــودات املاليــة مبــدة املطلوبــات ذات الصلــة أو التدفقــات النقديــة اخلارجــة املتوقعــة أو حتقــق تدفقــات نقديــة مــن خــال بيــع املوجــودات،
·كيفية تقييم أداء احملفظة وإعداد تقارير بشأنه إلى إدارة املجموعة،
·املخاطر التي تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات املالية احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال) وكيفية إدارة هذه املخاطر،
·كيفية مكافأة مديري األعمال  -مثل ما إذا كانت املكافأة تعتمد على القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم حتصيلها ،و
·معــدل وحجــم وتوقيــت مبيعــات املوجــودات املاليــة يف الفتــرات الســابقة ،وأســباب هــذه املبيعــات والتوقعــات حــول املبيعــات املســتقبلية .إن معاملــة حتويــل املوجــودات املاليــة إلــى أطــراف أخــرى
يف معامــات غيــر مؤهلــة لالســتبعاد ال تعتبــر مبيعــات لهــذا الغــرض ،مبــا يتفــق مــع االعتــراف املســتمر للمجموعــة بهــذه املوجــودات.
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ب) التصنيف والقياس الالحق (تتمة)
املوجودات املالية -تقييم منوذج األعمال :السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير ( 2018تتمة)
إن املوجودات املالية احملتفظ بها لغرض املتاجرة أو املدارة التي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
املوجودات املالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتضمن فقط أصل املبلغ والعائد فقط  -السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018
ألغــراض هــذا التقييــم ،يعــرف «أصــل املبلــغ» بالقيمــة العادلــة لألصــل املالــي يف تاريــخ االعتــراف .ويعــرف «الربــح» مبقابــل القيمــة الزمنيــة لألمــوال ومخاطــر االئتمــان املرتبطــة بأصــل املبلــغ
القائــم خــال فتــرة معينــة مــن الزمــن ومخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف االداريــة) باإلضافــة إلــى هامــش الربــح.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تتضمــن فقــط أصــل املبلــغ والعائــد ،تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا الشــروط التعاقديــة لــأداة .ويتضمــن ذلــك ،تقييــم مــا إذا كان األصــل
املالــي يتضمــن شــروط تعاقديــة تــؤدي إلــى تغييــر وقــت أو قيمــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتويف هــذا الشــرط .عنــد اجــراء هــذا التقييــم ،تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا مــا يلــي:
·األحداث احملتملة التي قد تؤدي إلى تغيير قيمة وتوقيت استالم التدفقات النقدية،
·الشروط التي قد تؤدي إلى تعديل معدل الكوبونات التعاقدية مبا يف ذلك سمات املعدالت املتغيرة،
·املدفوعات مقدما وشروط التمديد،
·الشروط التي متنع مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات معينة (مثل ترتيبات املوجودات بدون حق الرجوع) ،و
إن ســمات املدفوعــات مقدمــا تتســق مــع معاييــر مدفوعــات أصــل املبلــغ والعائــد فقــط إذا كان املبلــغ املدفــوع مقدم ـ ًا ميثــل بصــورة جوهريــة املبالــغ غيــر املدفوعــة مــن أصــل املبلــغ والعائــد علــى
أصــل املبلــغ القائــم والــذي قــد يتضمــن تعويــض إضــايف معقــول لإلنهــاء املبكــر للعقــد .إضافــة الــي ذلــك ،وبالنســبة لألصــل املالــي الــذي مت حيازتــه مقابــل خصــم أو عــاوة علــى القيمــة االســمية
التعاقديــة ،فــإن العوامــل التــي تتيــح أو تتطلــب ســداد مبلــغ مالــي مقدمــا ميثــل بصــورة رئيســية القيمــة االســمية للعقــد زائــد ًا الفوائــد التعاقديــة املســتحقة (غيــر املدفوعــة) (والتــي قــد تتضمــن
أيضــا تعويــض إضــايف معقــول لإلنهــاء املبكــر) تعتبــر متســقة مــع هــذه املعاييــر إذا كانــت القيمــة العادلــة للســداد املبكــر غيــر جوهريــة عنــد االعتــراف املبدئــي.
املوجودات املالية -القياس الالحق واألرباح واخلسائر :السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر

يتــم قيــاس هــذه املوجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة .ويتــم االعتــراف بصــايف األربــاح واخلســائر مبــا يف
ذلــك أي ربــح أو إيــرادات توزيعــات أربــاح يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع

موجودات مالية مدرجة
بالتكلفة املطفأة

يتــم قيــاس هــذه املوجــودات الحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي .ويتــم
تخفيــض التكلفــة املطفــأة مقابــل خســائر انخفــاض القيمــة .ويتــم االعتــراف بإيــرادات الربــح ،وأربــاح
وخســائر حتويــل العمــات األجنبيــة وانخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .كمــا تــدرج
أي أربــاح أو خســائر ناجتــة مــن االســتبعاد يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.

االستثمارات يف أسهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

يتــم قيــاس هــذه املوجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة .وتســجل توزيعــات األربــاح كإيــرادات يف األربــاح أو
اخلســائر مــا لــم متثــل توزيعــات األربــاح بوضــوح اســترداد جلــزء مــن تكلفــة االســتثمار .ويتــم تســجيل
صــايف األربــاح واخلســائر األخــرى ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وال يعــاد تصنيفهــا أبــد ًا إلــى بيــان
األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية (تتمة)
ب) التصنيف والقياس الالحق (تتمة)
املوجودات املالية -القياس الالحق واألرباح واخلسائر :السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018
يتم تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة كما يلي:
النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى والودائع ذات فترة استحقاق قصيرة االجل وميكن انهاءها بصورة مبكرة عند الطلب.
مدينو متويل إسالمي
يتم تصنيف مدينو املساومة واإلجارة والعقارات والتورق كـ «مديني متويل إسالمي» وتدرج بالتكلفة املطفأة.
مدينو املساومة
ينشــأ مدينــو املســاومة عــن ترتيبــات متويــل حيــث يتفــاوض املشــتري والبائــع علــى الســعر والشــروط ،دون أن يشــترط علــم املشــتري بتكلفــة الســلعة املتفــاوض عليهــا ،بيــد أن الســلعة يجــب أن تكــون
معروفــة بصــورة محــددة وينبغــي أن متتلكهــا املجموعــة وأن تكــون جاهــزة للتســليم للمشــتري عنــد إمتــام املعاملــة .يــدرج مدينــو املســاومة بالتكلفــة املطفــأة ،بالصــايف بعــد مخصــص انخفــاض
القيمة.
مدينو اإلجارة
ينشــأ مدينــو اإلجــارة عــن ترتيبــات متويــل تتضمــن الشــراء والتأجيــر الفــوري ألصــل بالتكلفــة زائــد ربــح متفــق عليــه .يتــم ســداد املبلــغ املســتحق علــى أســاس الدفــع املؤجــل .يــدرج مدينــو اإلجــارة
بالتكلفــة املطفــأة ،بالصــايف بعــد مخصــص انخفــاض القيمــة.
مدينو عقارات
يتعلــق مدينــو العقــارات باملبيعــات إلــى العمــاء علــى أســاس عقــود مســاومة وإجــارة مــع اســتحقاق األرصــدة املدينــة خــال فتــرة أقصاهــا  120شــهر ًا مــن تاريــخ البيــع .تــدرج مدينــو العقــارات
بالتكلفــة املطفــأة بالصــايف بعــد مخصــص انخفــاض القيمــة.
مدينو تورق
ميثل مدينو التورق املبالغ املستحقة على أساس الدفع املؤجل للسلع املباعة مبوجب ترتيبات مضاربة .يدرج مدينو التورق بالتكلفة املطفأة بالصايف بعد مخصص انخفاض القيمة.
املوجودات املالية -القياس الالحق واألرباح واخلسائر :السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر

مت قياســها وفقــا للقيمــة العادلــة وتــدرج التغيــرات املتعلقــة بهــا مبــا يف ذلــك أي إيــرادات الربــح أو توزيعــات األربــاح
يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع

موجودات مالية محتفظ بها
حتى االستحقاق

مت قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

قروض ومدينون

مت قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

موجودات مالية متاحة للبيع

مت قياســها بالقيمــة العادلــة ،مــع إدراج التغيــرات ذات الصلــة بخــاف خســائر انخفــاض القيمــة وإيــرادات الربــح
وفــروق حتويــل العمــات األجنبيــة ألدوات الديــن املاليــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى واملتراكمــة يف احتياطــي
القيمــة العادلــة .يف حالــة اســتبعاد هــذه املوجــودات املاليــة ،مت إعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة يف حقــوق
امللكيــة إلــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية (تتمة)
ب) التصنيف والقياس الالحق (تتمة)
املطلوبات املالية -القياس الالحق واالرباح واخلسائر
يستند قياس املطلوبات املالية للمجموعة إلى تصنيفها كما يلي:
دائنو متويل إسالمي
ميثــل دائنــو التمويــل اإلســامي املبلــغ املســتحق علــى أســاس الدفــع املؤجــل ملوجــودات مت شــراؤها وفقـ ًا لترتيبــات مرابحــة .تــدرج أرصــدة املرابحــة الدائنــة باملبلــغ التعاقــدي املســتحق ناقصـ ًا الربــح
املؤجــل املســتحق .يتــم تســجيل األربــاح املســتحقة كمصروفــات علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي يأخــذ يف االعتبــار معــدل الربــح اخلــاص بهــا والرصيــد القائــم.
دائنون ومصروفات مستحقة
يتم قيد املطلوبات عن مبالغ ستدفع يف املستقبل لقاء أعمال مقاوالت من الباطن وبضائع أو خدمات مت تسلمها ،سواء صدرت بها فواتير إلى املجموعة أو لم تصدر.
ج) عدم االعتراف
املوجودات املالية
ال تعتــرف املجموعــة باألصــل املالــي تنتهــي احلقــوق يف اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ،أو تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا يف اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة يف معاملــة مت فيهــا
حتويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل املالــي أو لــم تقــم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى هــذا األصــل.
تدخــل املجموعــة يف معامــات تقــوم مبوجبهــا لتحويــل املوجــودات املدرجــة يف بيــان املركــز املالــي املجمــع وحتتفــظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة للموجــودات احملولــة .ويف هــذه احلــاالت ،ال يتــم
اســتبعاد املوجــودات احملولــة.
املطلوبات املالية
ال تعتــرف املجموعــة بالتــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتزامــات التعاقديــة املرتبطــة بــه أو إلغاءهــا أو انتهــاء صالحيتهــا .كمــا ال تعتــرف املجموعــة بااللتــزام املالــي عندمــا يتــم تعديــل
شــروطه وتختلــف التدفقــات النقديــة لاللتــزام املعــدل بصــورة جوهريــة ،ويف هــذه احلالــة ،يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي جديــد وفقــا للقيمــة العادلــة بنــاءا علــى الشــروط املعدلــة.
عنــد اســتبعاد التــزام مالــي ،يتــم االعتــراف بالفــرق بــن القيمــة الدفتريــة املطفــأة واملقابــل املدفــوع (مبــا يف ذلــك أي موجــودات غيــر ماليــة محولــة أو مطلوبــات مفترضــة) يف بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع.
د) املقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويــدرج صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي يلــزم مبقاصــة املبالــغ املعتــرف بهــا وتوجــد
نيــة لتســوية هــذه املبالــغ علــى أســاس الصــايف أو حتقيــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف آن واحــد.
انخفاض قيمة املوجودات املالية

السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018

قامــت املجموعــة مســبقا بــإدراج خســائر االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات املاليــة اســتنادا إلــى منــوذج اخلســائر املتكبــدة ،ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  .39يســتبدل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
 9منــوذج «اخلســائر املتكبــدة» الــوارد ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  39بنمــوذج «خســائر االئتمــان املتوقعــة» .لقــد أدى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9إلــى تغيــر يف طريقــة محاســبة
الشــركة عــن خســائر انخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة عــن طريــق اســتبدال طريقــة اخلســائر املتكبــدة ملعيــار احملاســبة الدولــي  39بطريقــة خســائر االئتمــان املتوقعــة املســتقبلية.
تقوم املجموعة باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة على األدوات املالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:
·املدينني التجاريني واألرصدة املدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك
·التمويل اإلسالمي إلى العمالء
·املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
ال تخضع االستثمارات يف أسهم خلسائر االئتمان املتوقعة.
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حتديد خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني واألرصدة املدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك
فيمــا يتعلــق املدينــن التجاريــن واألرصــدة املدينــة األخــرى ،قامــت املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة واحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى
العمــر اإلنتاجــي لــأدوات ،حيــث أن تطبيــق الطريقــة املبســطة ال يســتلزم تتبــع التغيــرات يف مخاطــر االئتمــان .وقامــت املجموعــة باحتســاب مصفوفــة مخصصــات اســتنادا إلــى خبــرة املجموعــة
التاريخيــة بخســائر االئتمــان وقامــت بتعديلهــا لكــي تعكــس العوامــل املســتقبلية املرتبطــة باألرصــدة والبيئــة االقتصاديــة للمجموعــة.
وتعامــل اإلدارة األصــل املالــي كأصــل متعثــر يف حالــة التأخــر يف ســداد املدفوعــات التعاقديــة ملــدة  90يومـ ًا .ومــع ذلــك ،قــد تعتبــر اإلدارة األصــل املالــي كأصــل متعثــر يف بعــض احلــاالت ،عندمــا تشــير
املعلومــات الداخليــة أو اخلارجيــة إلــى عــدم احتماليــة اســتالم املجموعــة للمبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل أخــذ التحســينات االئتمانيــة احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة يف االعتبــار.
ويتــم شــطب األصــل املالــي يف حالــة عــدم وجــود توقعــات معقولــة باســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة املتعلقــة بــه.
ال تقــوم املجموعــة بتحديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى األرصــدة لــدى البنــوك ومدينــي املوظفــن والتأمينــات املســتردة (املدرجــة يف األرصــدة املدينــة األخــرى) حيــث تعتبــر هــذه األدوات
منخفضــة املخاطــر وال تتوقــع املجموعــة تكبــد أي خســائر ائتمانيــة فيمــا يتعلــق بتلــك األدوات.
حتديد خسائر االئتمان املتوقعة ملديني التمويل اإلسالمي واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
قامــت املجموعــة بتطبيــق الطريقــة العامــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9لتحديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مدينــي التمويــل اإلســامي واملبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات
عالقــة .وفقـ ًا للطريقــة العامــة ،يتــم تســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى ثــاث مراحــل .بالنســبة ملخاطــر االئتمــان التــي لــم تتعــرض الزديــاد جوهــري منــذ االعتــراف املبدئــي ،فيتــم احتســاب
مخصــص خلســائر االئتمــان الناجتــة مــن احــداث التعثــر احملتملــة خــال مــدة  12شــهر التاليــة (خســائر االئتمــان املتوقعــة خــال  12شــهر-املرحلة  .)1بالنســبة للمخاطــر التــي تعرضــت
لالزديــاد امللحــوظ يف مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي ،فيتــم احتســاب مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى األعمــار املتبقيــة للتعــرض دون النظــر توقيــت إلــى التعثــر
(خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة  -املرحلــة  .)2باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقيــس املجموعــة مخصصــات اخلســائر بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان علــى مــدى عمــر األداة التــي انخفضــت
قيمتهــا االئتمانيــة اســتنادا إلــى الدليــل املوضــوع لالنخفــاض يف القيمــة (خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة املصنفــة يف املرحلــة  .)3تــرى املجموعــة أن املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف
ذات عالقــة منخفضــة املخاطــر االئتمانيــة عندمــا يتســم الطــرف اآلخــر بقــوة يف مركــز الســيولة مــا يتيــح لــه الوفــاء بالتزاماتــه املتعلقــة بالتدفقــات النقديــة التعاقديــة يف املســتقبل القريــب.
إن خســائر االئتمــان املتوقعــة تتمثــل يف خســائر االئتمــان املتوقعــة الناجتــة مــن احتمــاالت أحــداث التعثــر علــى مــدى العمــر املتوقــع لــأداة املاليــة .متثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شــهر
جــزء مــن خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة والناجتــة مــن أحــداث التعثــر احملتملــة خــال  12شــهر بعــد تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .يتــم احتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة
علــى مــدى عمــر األداة وخســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شــهر علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس مجمــع بنــاءا علــى طبيعــة احملفظــة األساســية لــأدوات املاليــة.
حتديد مراحل خسائر االئتمان املتوقعة
يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف املبدئــي مــن خــال مقارنــة مخاطــر التعثــر التــي حدثــت علــى
مــدار العمــر املتوقــع املتبقــي اعتبــار ًا مــن تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة مــع مخاطــر التعثــر يف تاريــخ االعتــراف املبدئــي .إن املعاييــر الكميــة املســتخدمة لتحديــد الزيــادة اجلوهريــة يف املخاطــر
االئتمانيــة متثــل سلســلة مــن احلــدود النســبية واملجــردة .ويتــم اعتبــار أن كافــة املوجــودات املاليــة متأخــرة الســداد ملــدة  30يــوم تتضمــن زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف املبدئــي
ويتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة  2حتــى وإن لــم تكــن املعاييــر األخــرى تشــير إلــى زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتمانيــة.
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حتديد مراحل خسائر االئتمان املتوقعة (تتمة)
يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم املجموعــة ايض ـ ًا بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا وجــد انخفــاض القيمــة االئتمانيــة ملدينــي التمويــل اإلســامي أو املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات
عالقــة .تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي قــد تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة االئتمانيــة يف حالــة وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر ذي تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل
املالــي أو عندمــا تكــون املدفوعــات التعاقديــة متأخــرة الســداد ملــدة  90يــوم .تصنــف كافــة املوجــودات املاليــة التــي تعرضــت لالنخفــاض يف القيمــة االئتمانيــة ضمــن املرحلــة  3ألغــراض قيــاس
خســائر االئتمــان املتوقعــة .يتضمــن الدليــل علــى االنخفــاض االئتمانــي لألصــل املالــي البيانــات امللحوظــة التاليــة:
·صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار
·مخالفة بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر يف السداد
·قيام املقرض مبنح املقترض حق امتياز ،ما لم يضع املقرض يف اعتباره خالف ذلك ،ألسباب اقتصادية وتعاقدية تتعلق بتعرض املقترض لصعوبة مالية
يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،يف حالــة عــدم زيــادة مخاطــر االئتمــان ملدينــي التمويــل اإلســامي أو املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة بشــكل جوهــري منــذ االعتــراف املبدئــي أو لــم
تتعــرض لالنخفــاض يف القيمــة االئتمانيــة ،يتــم تصنيــف هــذه املوجــودات املاليــة ضمــن املرحلــة .1
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة يف تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل خصــم
مناســب للمبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب عقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة
احلصــول عليهــا .بالنســبة للمبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة عنــد الطلــب ،ال تــرى املجموعــة ان تأثيــر خصــم النقــص يف التدفقــات النقديــة املســتقبلية جوهريـ ًا حيــث أنــه مــن املتوقــع
تســوية هــذه األرصــدة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة .تتضمــن العناصــر األساســية يف قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة احتمــال التعثــر واخلســارة عنــد التعثــر واملخاطــر عنــد التعثــر .إن حتديــد
هــذه العناصــر يتطلــب أحــكام جوهريــة مــن اإلدارة.
إدراج املعلومات املستقبلية
تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية املتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لغــرض إدراج املعلومــات املســتقبلية ضمــن منــاذج
خســائر االئتمــان املتوقعــة .وتعكــس تلــك املتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات املعقولــة واملؤيــدة لظــروف االقتصــاد الكلــي يف املســتقبل .وتقــوم اإلدارة مبراجعــة االفتراضــات والتقديــرات علــى
أســاس منتظــم.
الشطب
يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة ملدينــي التمويــل اإلســامي (إمــا جزئيـ ًا أو بالكامــل) عندمــا تقــرر املجموعــة أن املدينــن ليــس لديهــم موجــودات أو مصــادر دخــل قــد تــؤدي إلــى انتــاج تدفقــات
نقديــة كافيــة لســداد املبالــغ .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن املوجــودات املاليــة التــي يتــم شــطبها ال تــزال تخضــع لتطبيــق األنشــطة لاللتــزام باإلجــراءات التــي تقــوم املجموعــة باتخاذهــا الســترداد
املبالــغ املســتحقة.
عرض مخصص خسائر االئتمان املتوقعة يف بيان املركز املالي املجمع
يتــم عــرض مخصصــات اخلســائر املرتبطــة بخســائر االئتمــان املتوقعــة كاقتطــاع مــن مجمــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة وذلــك بالنســبة للموجــودات املاليــة املدرجــة وفق ـ ًا للتكلفــة
املطفــأة.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير ( 2018تتمة)
مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي
يتــم مطالبــة املجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان مــن مدينــي التمويــل اإلســامي وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب
املخصصــات .يتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم دفعــة مــا يف تاريــخ ســدادها املتعاقــد عليــه أو يف حالــة زيــادة التســهيل االئتمانــي عــن احلــدود املعتمــدة.
ويتــم تصنيــف التســهيل االئتمانــي كمتأخــر الســداد ومنخفــض القيمــة عندمــا يكــون مبلــغ الربــح أو القســط األساســي متأخــر الســداد ملــدة تزيــد عــن  90يــوم وكذلــك يف حالــة زيــادة القيمــة
الدفتريــة عــن قيمتهــا التقديريــة املمكــن اســتردادها .يتــم إدارة ورقابــة القــروض متأخــرة الســداد ولكــن غيــر منخفضــة القيمــة والقــروض متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة كتســهيالت غيــر
منتظمــة ويتــم تصنيفهــا إلــى أربعــة فئــات تســتخدم بعــد ذلــك لتحديــد املخصصــات:

الفئة

املعيار

املخصصات احملددة

قيد املراقبة

غير منتظمة ملدة تزيد عن  90يوم

-

شبه قياسية

غير منتظمة ملدة تتراوح بني  180-91يوم

% 20

مشكوك يف حتصيلها

غير منتظمة ملدة تتراوح بني  365-181يوم

% 50

معدومة

غير منتظمة ملدة تزيد عن  365يوم

% 100

قد تقوم املجموعة ايض ًا بإدراج التسهيل االئتماني ضمن إحدى الفئات املذكورة أعاله استناد ًا إلى أحكام اإلدارة بشأن الظروف املالية و/أو الظروف غير املالية اخلاصة بالعميل.
إضافــة إلــى املخصصــات احملــددة ،يتــم احتســاب نســبة  % 1كحــد أدنــى مــن املخصصــات العامــة للتســهيالت النقديــة ونســبة  % 0.5للتســهيالت غيــر النقديــة وذلــك لكافــة التســهيالت
االئتمانيــة القائمــة (بالصــايف بعــد بعــض فئــات الضمانــات احملــددة) والتــي ال تخضــع الحتســاب املخصصــات احملــددة.
السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018
يتــم إجــراء تقييــم يف كل تاريــخ بيانــات ماليــة مجمعــة  -يف حالــة األصــل املالــي  -لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي بــأن أص ـ ًا مالي ـ ًا محــدد ًا قــد تنخفــض قيمتــه ،وبالنســبة
للموجــودات األخــرى ،يتــم حتديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر بــأن أصـ ًا محــدد ًا قــد تنخفــض قيمتــه .تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة فقــط إذا مــا توفــر دليــل موضوعــي
علــى انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث واحــد أو أكثــر بعــد االعتــراف املبدئــي لألصــل ويكــون حلــدث اخلســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو مجموعــة
األصــول املاليــة والــذي ميكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا .فــإذا مــا توفــر مثــل ذلــك الدليــل أو املؤشــر ،تســجل أي خســارة مــن انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.

قــد تتضمــن أدلــة االنخفــاض يف القيمــة املؤشــرات التــي تشــير إلــى أن املقتــرض أو مجموعــة املقترضــن تواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة أو العجــز أو اإلهمــال أو عــدم االلتــزام بســداد األربــاح أو
املبلــغ األساســي أو احتمــال التعــرض خلطــر اإلفــاس أو االضطرابــات املاليــة األخــرى وعندمــا تشــير البيانــات امللحوظــة إلــى انخفــاض ميكــن قياســه يف التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة
مثــل التغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة التــي ترتبــط بحــدوث حــاالت العجــز .فــإذا مــا توفــر مثــل ذلــك الدليــل ،تســجل أي خســائر مــن انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتم حتديد انخفاض القيمة كما يلي:
 .أبالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،يستند انخفاض القيمة إلى التدفقات النقدية املقدرة مخصومة باملعدل الفعلي األصلي للعائد؛
 .ببالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛
 .تبالنســبة للموجــودات املدرجــة بالتكلفــة ،فــإن انخفــاض القيمــة هــو الفــرق بــن التكلفــة والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية مخصومــة مبعــدل الســوق احلالــي للعائــد علــى
أصــل مالــي مماثــل.
إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم احتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى  % 1علــى كافــة التســهيالت االئتمانيــة ،بالصــايف بعــد بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق
عليهــا تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وال تخضــع الحتســاب مخصصــات محــددة.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
السياسة املطبقة قبل  1يناير ( 2018تتمة)
بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بتاريخ البيانات املالية املجمعة بتقييم ما إذا وجد دليل موضوعي على انخفاض قيمة استثمار أو مجموعة استثمارات.
بالنســبة للموجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ،تقــوم املجموعــة بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة بتقييــم مــا إذا وجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة اســتثمار أو مجموعــة اســتثمارات .يف حالــة
االســتثمارات يف أســهم املصنفــة كمتاحــة للبيــع ،قــد يتضمــن الدليــل املوضوعــي انخفــاض كبيــر أو متواصــل يف القيمــة العادلــة لالســتثمار دون تكلفتــه .يتــم تقييــم االنخفــاض «الكبيــر» مقابــل
التكلفــة األصليــة لالســتثمار و»املتواصــل» مقابــل الفتــرة التــي تنخفــض فيهــا القيمــة العادلــة دون التكلفــة األصليــة .إن حتديــد االنخفــاض «الكبيــر» أو «املتواصــل» يتطلــب أحــكام .والتخــاذ هــذه
األحــكام ،تقــوم اإلدارة بتقييــم عــدة عوامــل مــن بينهــا مــدة أو حجــم انخفــاض القيمــة العادلــة لالســتثمار بأقــل مــن تكلفتــه.
باســتثناء أدوات حقــوق امللكيــة املصنفــة كمتاحــة للبيــع ،يتــم االعتــراف بعكــس خســائر انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .وال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض يف قيمــة
االســتثمارات يف أســهما ملتاحــة للبيــع مــن خــال بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ،وتــدرج الزيــادات يف قيمتهــا العادلــة بعــد انخفــاض القيمــة مباشــرة يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
جتــري املجموعــة تقييم ـ ًا بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أص ـ ًا مــا قــد تنخفــض قيمتــه .فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا املؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء
اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل .إن املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصـ ًا
التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى ويتــم حتديــده لــكل أصــل علــى أســاس إفــرادي مــا لــم يكــن األصــل منتج ـ ًا لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة علــى نحــو كبيــر عــن
تلــك التــي يتــم إنتاجهــا مــن املوجــودات االخــرى أو مجموعــات املوجــودات األخــرى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة إنتــاج النقــد عــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل قــد
انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها.
عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إلــى القيمــة احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة
للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر احملــددة لألصــل .عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـ ًا التكاليــف حتــى البيــع ،تؤخــذ املعامــات احلديثــة يف الســوق يف االعتبــار .يف حالــة عــدم إمكانيــة حتديــد
مثــل هــذه املعامــات ،يتــم اســتخدام منــوذج تقييــم مناســب .ويتــم تأييــد هــذه احلســابات باســتخدام مضاعفــات التقييــم وأســعار األســهم املعلنــة للشــركات املتداولــة علنــا أو مؤشــرات القيمــة
العادلــة املتاحــة األخــرى.
يســتند احتســاب املجموعــة النخفــاض القيمــة علــى املوازنــات التفصيليــة واحلســابات التقديريــة التــي يتــم إعدادهــا بصــورة منفصلــة لــكل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد لــدى املجموعــة والتــي
يتــم توزيــع املوجــودات الفرديــة عليهــا .تغطــي هــذه املوازنــات واحلســابات التقديريــة عــادة فتــرة خمــس ســنوات .وبالنســبة للفتــرات األطــول ،يتــم حســاب معــدل منــو طويــل األجــل ويتــم تطبيقــه
لتوقــع التدفقــات النقديــة املســتقبلية بعــد الســنة اخلامســة.
بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقييــم يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة لــم تعــد موجــودة أن
انخفضــت .فــإذا مــا وجــد هــذا املؤشــر ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل أو وحــدة انتــاج النقــد .ويتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابق ًا فقــط يف حالــة وجــود
تغييــر يف االفتراضــات املســتخدمة لتحديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل منــذ آخــر خســارة تقييــم مســجلة .إن العكــس محــدود بحيــث أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه املمكــن
اســتردادها وال يتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كانــت ســيتم حتديدهــا بالصــايف بعــد االســتهالك يف حالــة عــدم تســجيل خســائر االنخفــاض يف قيمــة األصــل يف ســنوات ســابقة .يــدرج العكــس يف
بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع مــا لــم يــدرج األصــل باملبلــغ املعــاد تقييمــه ،ويف هــذه احلالــة ،يتــم التعامــل مــع العكــس كزيــادة إعــادة تقييــم.
يتــم اختبــار الشــهرة ســنوي ًا كمــا يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لتحديــد االنخفــاض يف القيمــة عندمــا تتوافــر الظــروف التــي تشــير إلــى احتمــال انخفــاض القيمــة الدفتريــة .يتحــدد
انخفــاض قيمــة الشــهرة بتقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة إنتــاج نقــد (أو مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج النقــد) التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .تســجل خســائر انخفــاض القيمــة إذا كان املبلــغ
املمكــن اســترداده لوحــدة انتــاج النقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة .ال ميكــن عكــس خســائر انخفــاض القيمــة املتعلقــة بالشــهرة يف فتــرات مســتقبلية.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا املبلــغ املســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا يف معاملــة منظمــة بــن املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى
افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام يف إحــدى احلــاالت التاليــة:
·البيع أو النقل يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
·البيع أو النقل يف غير السوق الرئيسي ،أي يف السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.
يجب أنه يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي مــن املمكــن للمشــاركني يف الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام ،بافتــراض أن املشــاركني يف الســوق
ســيعملون لتحقيــق مصاحلهــم االقتصاديــة املثلــى.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر املالــي قــدرة املشــارك يف الســوق علــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك
آخــر يف الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع حتقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــات امللحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام
املدخــات غيــر امللحوظــة.
تصنــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا يف البيانــات املاليــة املجمعــة ضمــن اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة ،واملبــن كمــا يلــي ،اســتناد ًا إلــى أقــل
مســتوى مــن املدخــات والــذي ميثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
·املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
·املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
·املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي
عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتناد ًا إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات ذي التأثيــر الهــام علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة مجمعــة.
عقارات للمتاجرة
يحتفــظ بالعقــارات للمتاجــرة ألغــراض قصيــرة األجــل وتــدرج بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل ،وتتحــدد لــكل عقــار علــى حــدة .تشــتمل التكاليــف علــى تكلفــة شــراء العقــار
واملصروفــات األخــرى املتكبــدة إلمتــام املعاملــة .يســتند صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا إلــى ســعر البيــع املقــدر ناقصـ ًا أيــة تكاليــف أخــرى يتــم تكبدهــا عنــد بيــع العقــارات.
عقارات استثمارية
تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـ ًا بالتكلفــة مبــا فيهــا تكاليــف املعاملــة .الحقـ ًا لالعتــراف املبدئــي ،تــدرج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق يف تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة .يتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن التغيــرات يف القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية يف األربــاح أو اخلســائر خــال الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .ويتــم حتديــد القيمــة
العادلــة بنــاءا علــى تقييــم ســنوي يجريــه خبيــر تقييــم معتمــد خارجــي مــن خــال تطبيــق منــاذج التقييــم املناســبة.
يتــم عــدم االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا (أي يف تاريــخ حصــول املســتلم علــى الســيطرة) أو عنــد ســحبها بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية مــن بيعهــا .يــدرج الفــرق بــن صــايف متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل يف األربــاح أو اخلســائر يف فتــرة عــدم االعتــراف .ويتــم حتديــد قيمــة املقابــل الــذي ســيتم إدراجــه ضمــن
األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن اســتبعاد العقــار االســتثماري وفقـ ًا ملتطلبــات حتديــد ســعر املعاملــة الــواردة يف املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .15
تتــم التحويــات إلــى (أو مــن) العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر يف االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله املالــك فــإن التكلفــة املقــدرة للعقــار
بالنســبة للمحاســبة الالحقــة متثــل قيمــة العقــار العادلــة يف تاريــخ التغييــر يف االســتخدام .إذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــار ًا لالســتثمار تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن هــذا العقــار
وفقـ ًا للسياســة املنصــوص عليهــا للممتلــكات واملعــدات حتــى تاريــخ التغييــر يف االســتخدام.
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مخزون
يــدرج املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .إن التكاليــف هــي التكلفــة علــى أســاس املتوســط املرجــح وتتضمــن املصروفــات املتكبــدة حتــى يصــل كل منتــج إلــى مكانــه
وحالتــه احلاليــة.
إن صايف القيمة املمكن حتقيقها هو سعر البيع املقدر يف سياق العمل املعتاد ناقصا التكاليف املقدرة لإلجناز والتكاليف املقدرة الالزمة إلمتام البيع.
ممتلكات ومعدات
تــدرج املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصـ ًا االســتهالك املتراكــم وأي خســائر انخفــاض متراكمــة يف القيمــة ،إن وجــدت .يتــم الحقـ ًا إعــادة تقييــم األراضــي املســتأجرة وفقـ ًا للقيمــة الســوقية لهــا
والتــي مت حتديدهــا مــن قبــل مقيــم عقــارات .يتــم إعــادة تقييــم األراضــي املســتأجرة بصــورة متكــررة لضمــان أن القيمــة العادلــة للعقــار ال تختلــف عــن قيمتهــا الدفتريــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة.
عنــد إعــادة تقييــم أصــل ،فــإن أي زيــادة يف القيمــة الدفتريــة نتيجــة إعــادة التقييــم تؤخــذ مباشــرة إلــى فائــض إعــادة تقييــم أصــل ضمــن بيــان الدخــل الشــامل املجمــع ،باســتثناء كــون الزيــادة
الناجتــة عــن إعــادة التقييــم تــرد القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى تكلفتــه األصليــة ،حيــث تســجل كإيــرادات .كمــا يتــم حتميــل االنخفــاض النــاجت عــن إعــادة التقييــم مبدئي ـ ًا ومباشــرة مقابــل أي
فائــض إعــادة تقييــم ذي لنفــس األصــل ويتــم تســجيل اجلــزء املتبقــي كمصــروف .عنــد البيــع ،يتــم تســجيل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة ضمــن األربــاح املرحلــة.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي:
مباني
أثاث وتركيبات
أدوات ومعدات مكتبية
سيارات
سيارات تأجير

 40-20سنة
 5-3سنوات
 5-3سنوات
 4-1سنوات
على مدى فترة اإليجار

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واملعــدات لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة يف حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات يف الظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة .فــإذا مــا
توفــر هــذا املؤشــر ويف حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن املبلــغ املقــدر املمكــن اســترداده ،فإنــه يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى قيمتهــا املمكــن اســتردادها التــي متثــل القيمــة العادلــة ناقــص التكاليــف
حتــى البيــع أو القيمــة اثنــاء االســتخدام ايهمــا أعلــى.
يتــم رســملة املصروفــات املتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود املمتلــكات واملعــدات التــي يتــم احملاســبة عنهــا بصــورة مســتقلة ،ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للبنــد املســتبدل .كمــا يتــم رســملة
املصروفــات األخــرى الالحقــة فقــط عنــدم تــؤدي إلــى زيــادة املزايــا االقتصاديــة املســتقبلية للبنــد ذي الصلــة مــن املمتلــكات واملعــدات .ويتــم حتقــق كافــة املصروفــات األخــرى يف بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع عنــد تكبدهــا.
يتــم اســتبعاد اي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات وأي جــزء جوهــري مســجل مبدئيـ ًا عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع حتقيــق فائــدة اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .إن أي أربــاح أو
خســائر ناجتــة عــن عــدم اعتــراف باألصــل (حتتســب بالفــرق بــن صــايف متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) يتــم إدراجهــا ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع يف ســنة عــدم االعتــراف
باألصل.
يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مناسب ًا.
أسهم اخلزينة
يتــم احملاســبة عــن األســهم اململوكــة للمجموعــة بصفتهــا أســهم خزينــة وتــدرج بالتكلفــة .عنــد بيــع أســهم اخلزينــة ،تضــاف األربــاح إلــى حســاب مســتقل ضمــن حقــوق امللكيــة (احتياطــي أســهم
خزينــة) وهــو غيــر قابــل للتوزيــع .تســجل أي خســائر محققــة يف نفــس احلســاب مقابــل الرصيــد املضــاف علــى هــذا احلســاب .كمــا يتــم إضافــة أي خســائر إضافيــة إلــى األربــاح املرحلــة ثــم حتمــل
إلــى االحتياطيــات .يتــم يف البدايــة اســتخدام األربــاح احملققــة الحقــا مــن بيــع أســهم اخلزينــة ملبادلــة أي خســائر مســجلة ســابقا وفقــا للترتيــب التالــي :االحتياطيــات ثــم األربــاح املرحلــة ،وحســاب
احتياطــي أســهم اخلزينــة .وال يتــم توزيــع أي أربــاح نقديــة لهــذه األســهم ويتــم وقــف حقــوق التصويــت اخلاصــة بهــا .إن إصــدار أســهم املنحــة يــؤدي إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بصــورة نســبية،
كمــا يــؤدي إلــى تخفيــض متوســط تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.
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ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة املتعلق مبساهمي الشركة األم العاديني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يتــم احتســاب قيمــة ربحيــة الســهم املخففــة بقســمة الربــح املتعلــق باملســاهمني العاديــن للشــركة االم (بعــد تعديــل حصــة األســهم التفضيليــة القابلــة للتحويــل) علــى املتوســط املرجــح لعــدد
األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــد ًا املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي ســيتم إصدارهــا لتحويــل كافــة األســهم العاديــة احملتملــة املخففــة إلــى أســهم عاديــة.
عقود التأجير
إن حتديــد مــا إذا كان الترتيــب ميثــل (أو يتضمــن) عقــد تأجيــر يســتند إلــى جوهــر الترتيــب يف بدايــة عقــد التأجيــر .إن الترتيــب ميثــل أو يتضمــن عقــد تأجيــر إذا كان تنفيــذ الترتيــب يســتند إلــى
اســتخدام أصــل معــن أو موجــودات معينــة ،ويقــوم الترتيــب بتحويــل احلــق يف اســتخدام األصــل (او املوجــودات) حتــى وإن لــم يتــم النــص صراحــة يف الترتيــب علــى هــذا األصــل (أو هــذه املوجــودات).
املجموعة كمستأجر
يتــم رســملة عقــود التأجيــر التمويلــي يف بدايــة عقــد التأجيــر وفقــا للقيمــة العادلــة للعقــار املســتأجر يف تاريــخ البدايــة أو القيمــة احلاليــة للحــد األدنــى ملدفوعــات التأجيــر أيهمــا أقــل .يتــم توزيــع
مدفوعــات التأجيــر علــى أســاس نســبي بــن رســوم التمويــل وتخفيــض التــزام اإليجــار للوصــول إلــى معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد املتبقــي مــن االلتــزام .ويتــم االعتــراف برســوم التمويــل ضمــن
تكاليــف التمويــل يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتــم اســتهالك األصــل املســتأجر علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يف حالــة عــدم وجــود تأكيــد معقــول مــن حصــول املجموعــة علــى امللكيــة يف نهايــة مــدة االيجــار ،يتــم
اســتهالك األصــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو مــدة التأجيــر أيهمــا أقصــر.
إن عقــد التأجيــر التشــغيلي هــو عقــد إيجــار يختلــف عــن عقــد التأجيــر التمويلــي .يتــم االعتــراف مبدفوعــات التأجيــر التشــغيلي كمصروفــات تشــغيل يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
يتــم اســتهالك املوجــودات املؤجــرة املرســملة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع للموجــودات أو مــدة االيجــار أيهمــا أقصــر .ويتــم إطفــاء العقــار املســتأجر علــى مــدى فتــرة التأجيــر املتبقيــة حتــى
نهايــة ينايــر ( 2023مــا ميثــل مــدة االيجــار) ناقصــا أي انخفــاض متراكــم يف القيمــة.
املجموعة كمؤجر
إن عقــود التأجيــر التــي ال تنقــل فيهــا املجموعــة كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة األصــل يتــم تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي .يتــم احملاســبة عــن إيــرادات التأجيــر الناجتــة علــى أســاس
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرات االيجــار وتــدرج ضمــن اإليــرادات يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع نتيجــة لطبيعتهــا التشــغيلية .إن التكاليــف املبدئيــة املباشــرة املتكبــدة يف التفــاوض
والترتيبــات املتعلقــة بعقــد التأجيــر التشــغيلي يتــم إضافتهــا إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املؤجــر وتســجل علــى مــدى فتــرة التأجيــر وفقـ ًا لنفــس األســس التــي يتــم بهــا تســجيل إيــرادات التأجيــر.
كمــا تســجل اإليجــارات احملتملــة كإيــرادات يف فتــرة اكتســابها.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقــدم املجموعــة مكافــأة نهايــة اخلدمــة لكافــة موظفيهــا يف الكويــت وفقـ ًا لقانــون العمــل الكويتــي .إن اســتحقاق هــذه املكافــأة يســتند إلــى طــول فتــرة خدمــة املوظفــن والراتــب النهائــي وتخضــع
إلنهــاء احلــد األدنــى مــن مــدة اخلدمــة .إن التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة اخلدمــة.
وبالنســبة للموظفــن الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بدفــع اشــتراكات للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،وحتتســب هــذه االشــتراكات علــى أســاس نســبة مئويــة مــن رواتــب املوظفــن .إن التزامــات
املجموعــة محــددة بهــذه االشــتراكات والتــي تســجل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.
العمالت األجنبية
تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي وهــو العملــة الرئيســية للشــركة األم .تقــوم كل شــركة يف املجموعــة بتحديــد العملــة الرئيســية لهــا ،كمــا يتــم قيــاس البنــود املدرجــة
يف البيانــات املاليــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية .تســتخدم املجموعــة الطريقــة املباشــرة للتجميــع وعنــد بيــع شــركة أجنبيــة تســجل األربــاح أو اخلســائر املعــاد تصنيفهــا يف بيــان
األربــاح أو اخلســائر املجمــع املبلــغ النــاجت عــن اســتخدام هــذه الطريقــة.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
العمالت األجنبية (تتمة)
املعامالت واألرصدة
يتم مبدئيا قيد املعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات املجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفق ًا لسعر الصرف الفوري يف تاريخ تأهل املعاملة لالعتراف ألول مرة.
ويتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املدرجــة بعمــات اجنبيــة إلــى العملــة الرئيســية وفق ـ ًا لســعر الصــرف الفــوري يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .وتســجل الفــروق الناجتــة مــن
التســوية أو حتويــل البنــود النقديــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتــم حتويــل البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف تواريــخ املعامــات املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم إعــادة قياســها
وفقـ ًا للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة فيتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة .تتــم معاملــة الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن حتويــل البنــود
غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مبــا يتماشــى مــع حتقــق الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن التغيــر يف القيمــة العادلــة للبنــد (أي ان فــروق حتويــل البنــود التــي تــدرج أربــاح أو خســائر قيمتهــا
العادلــة يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع يتــم ايضــا حتققهــا يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع علــى التوالــي).
شركات املجموعة
عنــد التجميــع ،يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات للشــركات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي بأســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،وحتــول بيانــات األربــاح أو اخلســائر
لهــذه الشــركات بأســعار الصــرف الســائدة يف تواريــخ املعامــات .تــدرج فــروق حتويــل العمــات األجنبيــة الناجتــة عــن التحويــل بغــرض التجميــع ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد بيــع شــركة
أجنبيــة ،يعــاد تصنيــف بنــد اإليــرادات الشــاملة األخــرى املتعلــق بهــذه الشــركة األجنبيــة إلــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
تتــم معاملــة أيــة شــهرة ناجتــة مــن حيــازة شــركة أجنبيــة وأي تعديــات علــى القيمــة العادلــة للقيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات الناجتــة مــن احليــازة كموجــودات ومطلوبــات للشــركة
األجنبيــة ويتــم حتويلهــا بســعر الصــرف الفــوري لتحويــل العمــات األجنبيــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة.
مخصصات
تســجل املخصصــات عندمــا يكــون لــدى املجموعــة التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) نــاجت مــن حــدث ســابق ،ومــن احملتمــل تدفــق مــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة إلــى خــارج املجموعــة
لتســوية االلتــزام ،وميكــن قيــاس مبلــغ االلتــزام بصــورة موثــوق منهــا.
إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة لألمــوال ماديــا ،يتــم خصــم املخصصــات باســتخدام معــدل حالــي قبــل الضرائــب بحيــث يعكــس ،وفقـ ًا ملــا هــو مالئــم ،املخاطــر املرتبطــة بااللتــزام .عنــد اســتخدام
اخلصــم ،تتحقــق الزيــادة يف املخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكاليــف متويــل.
موجودات بصفة األمانة
تقــدم املجموعــة خدمــات الضمــان وخدمــات األمانــة األخــرى التــي ينتــج عنهــا االحتفــاظ مبوجــودات أو اســتثمار موجــودات نيابــة عــن العمــاء .ال يتــم عــرض املوجــودات احملتفــظ بهــا بصفــة
أمانــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة مــا لــم تســتويف معاييــر االعتــراف حيــث أنهــا ليســت ضمــن املوجــودات اخلاصــة باملجموعــة.
 3.5األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة لإليــرادات واملصروفــات واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصاحــات
املتعلقــة بهــا ،واإلفصــاح عــن املطلوبــات احملتملــة .إن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات والتقديــرات ميكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات
واملطلوبــات املتأثــرة يف فتــرات مســتقبلية.
األحكام اجلوهرية
يف إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير األكثر جوهرية على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
التزامات عقود تأجير تشغيلي  -املجموعة كمؤجر
دخلــت املجموعــة يف عقــود تأجيــر عقــارات جتاريــة حملفظــة العقاريــة االســتثمارية وعقــود التأجيــر التشــغيلي التجاريــة حلفظــة أســطول الســيارات .بنــاء علــى تقييــم شــروط وبنــود الترتيبــات،
انتهــت املجموعــة إلــى أنهــا حتتفــظ بجميــع املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة هــذه العقــارات وهــذا األســطول ومــن ثــم تقــوم باحملاســبة عــن هــذه العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.5األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
األحكام اجلوهرية (تتمة)
تصنيف املوجودات املالية
السياسة املطبقة اعتبار ًا من  1يناير ( 2018املعيار الدولي للتقارير املالية )9
حتــدد املجموعــة تصنــف املوجــودات املاليــة اســتناد ًا إلــى تقييــم منــوذج األعمــال الــذي يتــم ضمنــه االحتفــاظ باملوجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي ترتبــط مبدفوعــات
أصــل املبلــغ والربــح فقــط علــى أصــل املبلــغ القائــم.
السياسة املطبقة قبل  1يناير ( 2018معيار احملاسبة الدولي )39
يجــب علــى اإلدارة أن تتخــذ قــرار عنــد حيــازة املوجــودات املاليــة لتحديــد مــا إذا كان ســيتم تصنيفهــا كمتاحــة للبيــع أو محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،أو قــروض ومدينــن .والتخــاذ األحــكام ،تأخــذ اإلدارة يف اعتبارهــا الغــرض األساســي الــذي مت مــن أجلــه حيــازة املوجــودات وكيــف تنــوي إدارتهــا وإعــداد تقاريــر األداء
املتعلقــة بهــا.
تصنيف العقارات والعقار املستأجر
حتــدد اإلدارة عنــد حيــازة عقــار مــا إذا كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة أو عقــار اســتثماري أو عقــار مســتأجر .تقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار للمتاجــرة إذا مت حيازتــه بصــورة
رئيســية لغــرض البيــع يف ســياق األعمــال املعتــاد .كمــا تقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري أو عقــار مســتأجر إذا متــت حيازتــه لتوليــد إيــرادات تأجيــر أو لزيــادة قيمتــه الرأســمالية
أو الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة .يتــم تصنيــف العقــار احملتفــظ بــه لالســتخدام يف اإلنتــاج أو توريــد البضاعــة وتقــدمي اخلدمــات أو ألغــراض إداريــة ضمــن فئــة املمتلــكات واملعــدات.
التقديرات واالفتراضات
مت عــرض االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة تــؤدي إلــى
إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة الالحقــة يف إيضاحــات مســتقلة يف البنــود ذات اصلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة أدنــاه .تســتند املجموعــة
يف افتراضاتهــا وتقديراتهــا إلــى املؤشــرات املتاحــة عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تختلــف الظــروف واالفتراضــات احلاليــة حــول التطــورات املســتقبلية بســبب
التغيــرات يف الســوق أو ظــروف خــارج نطــاق ســيطرة املجموعــة .تنعكــس مثــل هــذه التغيــرات يف االفتراضــات وقــت حدوثهــا.
انخفاض قيمة الشركات الزميلة
يتــم احملاســبة عــن االســتثمار يف شــركات زميلــة وفقــا لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للشــركات الزميلــة ،حيــث يتــم مبدئيــا إدراج الشــركات الزميلــة بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك مقابــل
التغيــرات فيمــا بعــد احليــازة يف حصــة املجموعــة يف صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة ناقصـ ًا أي خســائر لالنخفــاض يف القيمــة .يجــب علــى املجموعــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة تقييــم
مــا إذا وجــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة .ويف حالــة وجــود هــذه املؤشــرات ،تقــوم اإلدارة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة لغــرض حتديــد حجــم خســائر انخفــاض القيمــة
(إن وجــدت) .إن حتديــد مؤشــرات انخفــاض القيمــة وحتديــد املبالــغ املمكــن اســتردادها تتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات جوهريــة.
األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تقــوم اإلدارة مبراجعــة تقديرهــا لألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة اســتنادا إلــى االســتخدام املتوقــع للموجــودات .كمــا أن عــدم التأكــد املرتبــط
بهــذه التقديــرات يتعلــق بالتقــادم التكنولوجــي الــذي قــد يغيــر اســتخدام بعــض برامــج ومعــدات تكنولوجيــا املعلومــات.
قياس القيمة العادلة
تســتخدم اإلدارة أســاليب تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة (عندمــا ال تتوفــر لهــا أســعار ســوق نشــط) .ويتضمــن ذلــك وضــع تقديــرات وافتراضــات تتوافــق مــع الطريقــة التــي يتبعهــا
املشــاركني يف الســوق يف تســعير األداة املاليــة .لوضــع هــذه االفتراضــات ،تســتند اإلدارة إلــى البيانــات امللحوظــة قــدر اإلمــكان ،إال أن هــذه البيانــات قــد ال تكــون متوافــرة بصــورة مســتمرة .ويف هــذه
احلالــة ،تقــوم اإلدارة باســتخدام أفضــل املعلومــات املتاحــة .قــد تختلــف القيــم العادلــة املقــدرة عــن األســعار الفعليــة التــي ســيتم حتقيقهــا يف معاملــة متكافئــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.5األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)
انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم املجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوي ًا بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا .ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة العادلــة ناقصــا التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء
االســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .كمــا أن تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام يتطلــب مــن املجموعــة عمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن وحــدة
إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار معــدل اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
انخفاض قيمة عقار مستأجر
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للعقــار املســتأجر يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر أو دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة ،أو عنــد احلاجــة إلــى اجــراء اختبــار
انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل .يف حالــة وجــود ذلــك املؤشــر أو الدليــل ،يتــم تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها لألصــل ويتــم تســجيل انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع
عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه املمكــن اســتردادها .تقــوم اإلدارة بتقييــم العقــار املســتأجر لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة بنــاءا علــى األدلــة الســوقية باســتخدام أســعار قابلــة
للمقارنــة يتــم تعديلهــا مقابــل عوامــل ســوقية معينــة مثــل طبيعــة العقــار وموقعــه وحالتــه.
تقدير صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة
يدرج العقار للمتاجرة بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل.
يتــم تقديــر صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــار للمتاجــرة بالرجــوع إلــى ظــروف الســوق واالســعار القائمــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة وتقــوم املجموعــة بتحديدهــا بنــاءا علــى املعامــات
املقارنــة احملــددة مــن قبــل املجموعــة لعقــارات تقــع يف نفــس املوقــع اجلغــرايف وتتبــع نفــس الفئــة العقاريــة.
تقييم العقارات االستثمارية
يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم العقارات باستخدام آليات التقييم املعتمدة ووفقا ملبادئ املعيار الدولي للتقارير املالية  13قياس القيمة العادلة.
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية قيــد االنشــاء بنــاءا علــى تقديــرات يقــوم بإعدادهــا خبــراء تقييــم عقــاري مســتقلني ،إال يف حالــة عــدم إمكانيــة قيــاس هــذه القيــم بصــورة موثــوق منهــا .يعــرض
اإليضــاح  16الطــرق واالفتراضــات اجلوهريــة املســتخدمة مــن قبــل خبــراء التقييــم لتقديــر القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري.
انخفاض قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
السياسة املطبقة قبل  1يناير ( 2018معيار احملاسبة الدولي )39
يتــم تقديــر املبلــغ املمكــن حتصيلــه عندمــا يعــد حتصيــل املبلــغ بالكامــل أمــرا غيــر محتمــل .علــى وجــه اخلصــوص ،فــإن تقييــم مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية يتطلــب أحــكام مــن
اإلدارة عــدم احلاجــة إلــى حتديــد مســتوى انخفــاض القيمــة .تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متباينــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد وقــد تختلــف
النتائــج الفعليــة نتيجــة التغيــرات املســتقبلية يف هــذه املخصصــات.
خسائر االئتمان املتوقعة على املوجودات املالية -السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018
تقوم املجموعة بتقدير خسائر االئتمان املتوقعة جلميع املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة.

يجب وضع أحكام جوهرية لتطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة ،مثل:
·حتديد معايير االزدياد اجلوهري يف مخاطر االئتمان،
·اختيار االفتراضات املناسبة لقياس خسائر االئتمان املتوقعة،
·وضع عدد من الترجيحات النسبية للسيناريوهات املستقبلية لكل نوع من املنتجات /األسواق وخسائر االئتمان املتوقعة املتعلقة بها ،و
·تطوير مجموعة من املوجودات املالية املماثلة لغرض قياس خسائر االئتمان املتوقعة.
يعرض اإليضاح  31.1معلومات حول األحكام والتقديرات اجلوهرية التي تتخذها املجموعة فيما يتعلق بالبنود املوضحة أعاله.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.5األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (تتمة)
خسائر االئتمان املتوقعة على املوجودات املالية -السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير ( 2018تتمة)
بالنســبة للمدينــن التجاريــن ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة .وبالتالــي ،ال تقــوم املجموعــة بتتبــع التغييــرات يف مخاطــر االئتمــان ،وبــدال مــن
ذلــك تقــوم بتســجيل مخصــص خســائر بنــاءا علــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي للبنــد يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .قامــت املجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات
تســتند إلــى خبرتهــا التاريخيــة يف خســائر االئتمــان ويتــم تعديلهــا مقابــل العوامــل املســتقبلية احملــددة واملتعلقــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة .وقــد تختلــف النتائــج عــن تلــك التقديــرات.
تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة
يستند تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة عاد ًة إلى أحد العوامل التالية:
·معامالت حديثة يف السوق بشروط جتارية بحتة؛
·القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛
·مضاعف الربحية
·التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة ،أو
·مناذج تقييم أخرى.
إن حتديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم لالســتثمارات يف أســهم غيــر مســعرة يتطلــب تقديــر ًا جوهري ـ ًا .ويوجــد عــدد مــن االســتثمارات التــي ال ميكــن حتديــد هــذا التقديــر لهــا بصــورة
موثــوق منهــا .ونتيجــة لذلــك ،فــإن هــذه االســتثمارات تــدرج بالتكلفــة ناقص ـ ًا انخفــاض القيمــة.

4

معلومات املجموعة
فيما يلي الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

شركة توازن القابضة ش.م.ك( .مقفلة) *

الكويت

شركة الشرق األولى للتجارة العامة ذ.م.م“( *.الشرق األولى”)

الكويت

حصة امللكية الفعلية%
2017
2018

99.9%

99.9%

األنشطة الرئيسية

شركة قابضة
التجارة العامة

شركة بوابة الشرق العقارية (شركة ملكية فردية)**
شركة أعيان اإلجارة القابضة ش.م.ك( .قابضة)*
شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع“( .مبرد”) ***
شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع( .أ ر ى سي)
مول اجلهراء  -شركة محاصة

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

99%
100%
99.9%
50.5%
59.1%
84%

99%
99%
99.9%
48.1%
57.8%
83.9%

خدمات عقارية
أنشطة اإلجارة
جتارة وتأجير معدات ثقيلة
اخلدمات العقارية
اخلدمات العقارية

شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (شركة تابعة لشركة أعيان العقارية)
شركة تكاتف العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (شركة تابعة لشركة مبرد)
شركة محاصة يال مول

الكويت
مصر
الكويت

59.1%
50.5%
73.0%

57.8%
48.1%
72.1%

التمويل العقاري
اخلدمات العقارية
اخلدمات العقارية

* متتلــك املجموعــة حصــص ملكيــة فعليــة بنســبة  % 100يف الشــركات التابعــة .متتلــك املجموعــة بصــورة مباشــرة حصــص يف الشــركات التابعــة ذات الصلــة كمــا هــو مبــن أعــاه ،ويتــم االحتفــاظ
باحلصــص املتبقيــة بصــورة غيــر مباشــرة باســم أمنــاء نيابـ ًـة عــن الشــركة األم .وقــد أكــد األمنــاء كتابـ ًـة أن الشــركة األم هــي املالــك املســتفيد مــن هــذه احلصــص يف الشــركة التابعــة.
** خالل السنة ،مت نقل ملكية شركة بوابة الشرق العقارية (شركة ملكية فردية) إلى الشركة األم وبالتالي أصبحت الشركة األم متتلك حصص يف هذه الشركة التابعة بصورة مباشرة.
*** علــى الرغــم مــن أن املجموعــة متتلــك حقــوق تصويــت أقــل مــن  % 50يف شــركة مبــرد القابضــة ش.م.ك.ع«( .مبــرد») ،قــررت املجموعــة يف  2017أن لديهــا ســيطرة فعليــة علــى شــركة مبــرد.
تتضمــن العوامــل التــي أخذتهــا املجموعــة يف االعتبــار حقــوق التصويــت واحلجــم النســبي وتوزيــع حصــص امللكيــة علــى املســاهمني االخريــن ومعــدالت احلضــور والتصويــت يف االجتماعــات
الســابقة للمســاهمني واجتماعــات مجلــس اإلدارة ومشــاركة وظائــف اإلدارة العليــا بــن املجموعــة وشــركة مبــرد.
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معلومات املجموعة (تتمة)
شركة تابعة جوهرية مملوكة بصورة جزئية
انتهــت املجموعــة إلــى أن شــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع«( .أعيــان العقاريــة») وشــركة مبــرد القابضــة ش.م.ك.ع«( .مبــرد») همــا الشــركتان التابعتــان الوحيدتــان اللتــان متتلــكان حصــص غيــر
مســيطرة جوهريــة للبيانــات املاليــة املجمعــة .فيمــا يلــي املعلومــات املاليــة املتعلقــة بالشــركات التابعــة التــي متتلــك حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة:
األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة اجلوهرية:

2018
دينار كويتي

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.

28,269,417
9,943,982

األرباح( /اخلسائر) املوزعة على احلصص غير املسيطرة اجلوهرية:

2018
دينار كويتي

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

2,537,279
852,421
-    

2017
دينار كويتي
27,091,167
10,220,081

2017
دينار كويتي
()3,152,392
1,001,291
211,436

* خــال  ،2017أبرمــت كل مــن الشــركة األم وشــركة مبــرد للنقــل ش.م.ك.ع«( .مبــرد»)  -شــركة تابعــة للشــركة األم  -اتفاقيــة مــع طــرف آخــر لبيــع حصتــي ملكيتهمــا بالكامــل بنســبة % 72.91
و  % 25.03علــى التوالــي يف شــركة إنشــاء القابضــة ش.م.ك( .قابضــة) («إنشــاء» شــركة تابعــة للمجموعــة ســابقا) .ســجلت املجموعــة ربــح مببلــغ  6,811,495دينــار كويتــي يف بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع نتيجــة هــذه املعاملــة.

فيما يلي ملخص املعلومات املالية لهذه الشركات التابعة .تستند هذه املعلومات إلى املبالغ قبل استبعاد املعامالت فيما بني شركات املجموعة والتعديالت املتعلقة بالتجميع.

بيان األرباح أو اخلسائر
اإليرادات
املصروفات
ربح (خسارة) السنة
إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة
بيان املركز املالي
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية
التدفقات النقدية
التشغيل
االستثمار
التمويل
صايف (النقص) الزيادة يف النقد والنقد املعادل
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2018
أعيان العقارية
دينار كويتي

مبرد
دينار كويتي

أعيان العقارية
دينار كويتي

2017
مبرد
دينار كويتي

إنشاء
دينار كويتي

13,085,930
)(3,432,541
────────
9,653,389
════════
9,649,275
════════

2,033,310
)(353,499
────────
1,679,811
════════
1,909,334
════════

3,117,690
)(4,784,531
────────
)(1,666,841
════════
)(1,652,205
════════

3,629,392
)(1,779,866
────────
1,849,526
════════
1,913,236
════════

1,051,719
)(251,654
────────
800,065
════════
)(187,716
════════

114,560,140
20,069,151
────────
94,490,989
════════

25,038,513
4,892,043
────────
20,146,470
════════

113,781,258
22,263,325
────────
91,517,933
════════

23,937,989
4,211,333
────────
19,726,656
════════

-    
-    
────────
-    
════════

)(330,851
)(3,180,868
)(450,864
────────
)(3,962,583
════════

1,533,008
969,599
)(900,409
────────
1,602,198
════════

10,748,273
)(2,118,200
)(4,360,497
────────
4,269,576
════════

980,016
1,640,539
)(1,848,377
────────
772,178
════════

-    
-    
-    
────────
-    
════════
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صايف اإليرادات من عمليات التأجير

إيرادات تأجير عقود تأجير تشغيلي
إيرادات خدمات وصيانة
ربح بيع سيارات

2018
دينار كويتي
22,206,146
1,273,652
984,323

──────────

ناقص ًا :استهالك سيارات مؤجرة (إيضاح )18
ناقص ًا :مصروفات صيانة وتأمني

)(9,754,693
)(4,905,625

)(8,910,965
)(4,573,173

صايف اإليرادات من عمليات التأجير

9,803,803

23,151,998

──────────

──────────

══════════

══════════

بيع عقارات للمتاجرة
تكلفة مبيعات عقارات للمتاجرة

2018
دينار كويتي
850,000
)(775,950

2017
دينار كويتي
9,224,092
)(7,637,003

ربح بيع عقارات للمتاجرة

74,050

إيرادات عقارات وإنشاءات

بيع مواد إنشاء
تكلفة مواد إنشاء مباعة
إجمالي ربح بيع مواد اإلنشاء
ربح بيع عقارات استثمارية (إيضاح )16
أرباح (خسائر) غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )16
إيرادات تأجير من عقارات استثمارية
إيرادات تأجير من عقار مستأجر
إطفاء عقار مستأجر (إيضاح )19
مصروفات متعلقة بعقارات

──────────

-

9,667,860

──────────

1,587,089

2,711,282
)(1,889,012

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

2018
دينار كويتي
279,925
278,703
77,923
)(262,999

2017
دينار كويتي
254,057
114,223
116,813
120,372
-

──────────

──────────

215,226
10,157,642
7,364,823
3,105,516
)(1,331,761
)(2,853,871
16,731,625

7

21,018,615
1,471,486
661,897

──────────

24,464,121

6

2017
دينار كويتي

822,270
1,561
)(2,735,526
5,963,758
1,928,325
)(1,215,004
)(2,629,674
3,722,799

إيرادات من استثمارات وودائع ادخار

ودائع استثمارية وارباح ادخار
إيرادات توزيعات أرباح
ربح بيع استثمار يف شركات زميلة
ربح بيع استثمارات متاحة للبيع
ربح بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
التغيرات يف القيمة العادلة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

373,552

605,465

══════════

══════════
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إيرادات أخرى

ربح بيع موجودات أخرى
استردادات من مطالبات تأمينية
إيرادات أخرى

9

صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة واملخصصات
عكس خسائر انخفاض قيمة مديني متويل إسالمي (إيضاح )13
خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى (إيضاح )17
خسائر االئتمان املتوقعة ملدينني جتاريني (إيضاح )17
خسائر انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة (إيضاح )14
خسائر انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح )18
عكس خسائر استثمار يف شركات زميلة
خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
مخصصات أخرى

10

مصروفات أخرى
مصروفات مباني
أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات تسويق وإعالن
مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركات زميلة
مصروفات أخرى

11

2018
دينار كويتي

1,419,454
450,000
503,606
──────────
2,373,060
══════════

2018
دينار كويتي

()133,512
1,075,609
3,817,271
-    
1,139,811
-    
-    
333,467
──────────
6,232,646
══════════

2018
دينار كويتي

1,185,332
972,111
161,951
55,000
835,865
──────────
3,210,259
══════════

-

2017
دينار كويتي

771,746
──────────
771,746
══════════

2017
دينار كويتي

()1,516,627
2,183,686
-    
72,847
142,500
)(310,434
394,761
801,400
──────────
1,768,133
══════════

2017
دينار كويتي

1,262,789
773,174
161,469
55,000
1,318,447
──────────
3,570,879
══════════

ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة
حتتســب ربحيــة (خســارة) الســهم األساســية بقســمة ربــح (خســارة) الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة .أخــذا يف االعتبــار عــدم
وجــود أدوات مخففــة ،فــإن ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة متماثلــة
2017
2018
الربح (اخلسارة) اخلاص مبساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة (فلس)
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3,029,336
════════
801,673,982
════════
3.78
════════

)(850,114
════════
801,673,982
════════
)(1.06
════════
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النقد والنقد املعادل

2018
دينار كويتي

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية

5,919,287
20,383,300
──────────
26,302,587
)(20,378
──────────
26,282,209
══════════

النقد واألرصدة لدى البنوك كما هي مدرجة يف بيان املركز املالي املجمع
ناقص ًا :أرصدة محتجزة
النقد والنقد املعادل املدرج يف بيان التدفقات النقدية املجمع

2017
دينار كويتي
8,265,121
20,425,000
──────────
28,690,121
)(20,532
──────────
28,669,589
══════════

يتــم إيــداع الودائــع قصيــرة األجــل لــدى مؤسســات ماليــة لفتــرات متباينــة تتــراوح مــن يــوم واحــد وحتــى ( 6أشــهر) وميكــن الغاءهــا بصــورة مبكــرة عنــد الطلــب .إن الودائــع قصيــرة األجــل حتمــل
متوســط معــدل ربــح فعلــي بنســبة  )% 2 :2017( % 2ســنوي ًا.
13

مدينو متويل إسالمي
مساومة
دينار كويتي

 31ديسمبر 2018
إجمالي املدينني
ناقص ًا :إيرادات مؤجلة
ناقص ًا :خسائر انخفاض القيمة
 عامة -محددة

5,372,069
)(911,029

─────────

─────────

─────────

4,461,040

1,783,986

887
-

1,023,267

887
7,268,293

4,461,040

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

5,372,069

2,127,858

1,134,899

8,634,826

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

مساومة
دينار كويتي

إجارة
دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

5,565,364
)(941,522

1,783,986
-

2,151,200
)(349,059

887

87,927
-

1,218,559
)(127,256

1,023,267
7,169

1,242,146
)(127,526

7,269,180
95,096

10,177,269
)(1,545,363

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

4,623,842

1,802,141

10,911
-

1,064,759

10,911
7,490,742

4,623,842

1,802,141

1,091,303

1,114,620

8,631,906

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────
7,501,653
─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

5,565,364

2,151,200

1,242,146

8,958,710

═════════

═════════

═════════

═════════

4,623,842
-

إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل
فردي كمنخفضة القيمة

1,783,986

88,814

1,030,436

7,364,276

─────────

 31ديسمبر 2017

ناقص ًا :خسائر انخفاض القيمة
 عامة -محددة

1,134,899
)(104,463

8,730,970
)(1,366,694

─────────

-

إجمالي املدينني
ناقص ًا :إيرادات مؤجلة

96,144
)(7,330

تورق
دينار كويتي

─────────

4,461,040

إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل
فردي كمنخفضة القيمة

إجارة
دينار كويتي
2,127,858
)(343,872

عقارات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

1,802,141
-

10,911

1,080,392
-

═════════

1,064,759
49,861

1,130,253
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مدينو متويل إسالمي (تتمة)
إن القيمــة العادلــة ملدينــي التمويــل اإلســامي يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة تعــادل القيمــة الدفتريــة تقريب ـ ًا ،باســتثناء املخصــص العــام املســجل يف البيانــات املاليــة املجمعــة والــذي مت
احتســابه بنــاء علــى متطلبــات بن ــك الكويــت املرك ــزي الحتســاب احلــد األدنــى للمخصــص العــام كمــا هــو مبــن باإليضــاح .3
بلغــت خســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة احملــددة طبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9قيمــة  7,262,418دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  .2018وســجلت املجموعــة خســائر
االئتمــان ملدينــي التمويــل اإلســامي اســتناد ًا إلــى متطلبــات احتســاب املخصصــات التــي ينــص عليهــا بنــك الكويــت املركــزي حيــث تزيــد هــذه املخصصــات عــن خســائر االئتمــان املتوقعــة طبقــا
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9كمــا يف  1ينايــر (تاريــخ التطبيــق املبدئــي) ويف  31ديســمبر .2018
فيما يلي توزيع مديني التمويل اإلسالمي (بالصايف بعد خسائر االئتمان) حسب قطاعات األعمال:
2018
دينار كويتي
إنشاءات وعقارات
أخرى

87,927
7,169

2017
دينار كويتي
1,080,392
49,861

─────────

─────────

═════════

═════════

95,096

1,130,253

ُيدرج مدينو التمويل اإلسالمي بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
عامة
2018
دينار كويتي
يف  1يناير
صايف العكس خالل السنة (إيضاح )9
التحويالت إلى مطلوبات أخرى
املشطوب
يف  31ديسمبر
14

املجموع

محددة
2017
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

10,911
)(10,024
-    
-    

1,655,325
)(58,360
)(1,586,054
-    

7,490,742
)(123,488
-    
)(98,961

8,967,201
)(1,458,267
-    
)(18,192

7,501,653
)(133,512
-    
)(98,961

10,622,526
)(1,516,627
)(1,586,054
)(18,192

────────

────────

────────

────────

────────

────────

887

10,911

7,268,293

7,490,742

7,269,180

7,501,653

════════

════════

════════

════════

════════

════════

عقارات للمتاجرة
مت تســجيل بعــض العقــارات التــي تقــع بالكويــت وعمــان ولبنــان ،مبجمــل قيمــة دفتريــة مببلــغ  1,053,399دينــار كويتــي ( 1,050,238 :2017دينــار كويتــي) بأســماء أمنــاء نيابــة عــن املجموعــة،
والذيــن أكــدوا كتابـ ًـة أن املجموعــة هــي املالــك املســتفيد مــن حصــة امللكيــة لتلــك العقــارات مــن خــال كتــاب تنــازل .إن العقــارات املوجــودة يف عمــان ولبنــان ليســت مســجلة باســم املجموعــة ،حيــث
إن املجموعــة ال يوجــد لهــا فــروع أو شــركات تابعــة يف تلــك الــدول.
تتضمــن العقــارات للمتاجــرة عقــارات معــاد حيازتهــا مببلــغ  10,908,511دينــار كويتــي ( 10,908,511 :2017دينــار كويتــي) مســجلة مقابــل معامــات متويــل عقــاري مببلــغ  6,525,531دينــار
كويتــي ( 6,525,531 :2017دينــار كويتــي) .كمــا أن الفــروق التــي متثــل الدفعــة املقدمــة املتوقــع ردهــا إلــى العميــل فيمــا يتعلــق مبعامــات التمويــل العقــاري ناقصــا املصروفــات املتكبــدة قــد مت
تســجيلها ضمــن مطلوبــات أخــرى مببلــغ  3,551,067دينــار كويتــي ( 4,376,865 :2017دينــار كويتــي) (إيضــاح .)26
ـاء علــى القيمــة
تــدرج العقــارات للمتاجــرة لــدى املجموعــة بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .ويتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات املقامــة يف الكويــت بنـ ً
األقــل مــن بــن تقييمــات يتــم إجراؤهــا مــن قبــل اثنــن مــن املقيمــن املســتقلني كمــا يف  31ديســمبر  .2018وبالنســبة للعقــارات املقامــة خــارج الكويــت ،تعتمــد املجموعــة علــى تقييــم واحــد يتــم
إجــراؤه مــن قبــل مقيــم مســتقل .مت تقييــم صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة اســتناد ًا إلــى قيمــة الســوق القابلــة للمقارنــة لعقــارات مماثلــة اخــذا يف االعتبــار قيمــة التأجيــر
وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة.
يتم رهن بعض العقارات مببلغ  550,939دينار كويتي ( 550,939 :2017دينار كويتي) مقابل دائني متويل إسالمي (إيضاح ( 25ب)).
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استثمار يف شركات زميلة
يعرض اجلدول التالي الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة:
اسم الشركة
شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع.
شركة رواحل القابضة ش.م.ك( .مقفلة)
شركة اجلداف العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة عمان للخدمات اللوجيستية املتكاملة ش.م.ع.م*.
شركة أعيان لإلجارة ذ.م.م.
شركة القوة القابضة

بلد التأسيس

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
عمان
قطر
الكويت

األنشطة

العقارات
خدمات مجمع سكني
عقارات
نقل
عقارات
خدمات لوجيستية
شركة إجارة
شركة قابضة

حصة امللكية ()%
2017
2018
17.0%
31.5%
24.4%
33.4%
26.5%
50.0%
33.0%
45.0%

17.0%
31.5%
24.4%
33.3%
26.5%
50.0%
33.0%
45.0%

* يتضمن االستثمار يف شركة زميلة الشهرة مببلغ  112,822دينار كويتي ( 112,822 :2017دينار كويتي).

احلصة يف موجودات ومطلوبات الشركات الزميلة:
املوجودات
املطلوبات
صايف املوجودات
مطلوبات محتملة والتزامات

احلصة يف إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:
اإليرادات
النتائج

2018
دينار كويتي
84,493,933
)(40,598,486

2017
دينار كويتي
89,517,643
)(41,102,467

───────

───────

43,895,447

48,415,176

═══════

═══════

1,789,320

2,096,518

═══════

═══════

2018
دينار كويتي
7,220,476
65,335

2017
دينار كويتي
6,880,606
)(6,300,024

أ)

إن االســتثمار يف شــركات زميلــة التــي تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة مببلــغ  19,542,313دينــار كويتــي ( 21,099,629 :2017دينــار كويتــي) مدرجــة يف البورصــة وتبلــغ قيمتهــا الســوقية (بنــاءا
علــى أســعار الســوق املعلنــة)  6,496,024دينــار كويتــي ( 6,618,933 :2017دينــار كويتــي).

ب)

بانتهــت اإلدارة إلــى أن االنخفــاض يف القيمــة العادلــة للشــركات الزميلــة ال يعتبــر دليــل علــى انخفــاض القيمــة .وبالتالــي ،قــررت اإلدارة عــدم ضــرورة اختبــار هــذه الشــركات الزميلــة
لتحديــد انخفــاض القيمــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة.

ج)

متــارس املجموعــة تأثيــرا ملموس ـ ًا (علــى الرغــم مــن أن نســبة امللكيــة أقــل مــن  )% 20علــى شــركة أبيــار للتطويــر العقــاري ش.م.ك( .مقفلــة) مــن خــال التمثيــل يف مجلــس اإلدارة
واملشــاركة يف عمليــة تطويــر السياســات.

خالل السنة ،استلمت املجموعة توزيعات أرباح من شركاتها الزميلة مببلغ  2,339,285دينار كويتي ( 2,357,899 :2017دينار كويتي).
قامــت اإلدارة بإجــراء تقييــم الســتثمار املجموعــة يف الشــركات الزميلــة لتحديــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة .وقــد أخــذت اإلدارة يف االعتبــار عوامــل مثــل التغيــرات يف الظــروف املاليــة
للشــركة املســتثمر فيهــا وأي تغيــرات عكســية جوهريــة يف االقتصــاد أو الســوق أو البيئــة القانونيــة أو قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية التــي تؤثــر علــى أعمــال الشــركات املســتثمر فيهــا .لــم حتــدد
اإلدارة أي مؤشــرات النخفــاض إضــايف يف قيمــة اســتثمار املجموعــة يف الشــركات الزميلــة .وبالتالــي لــم يتــم تســجيل انخفــاض إضــايف يف القيمــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ويف تاريخهــا.
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استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي ملخص املعلومات املالية الستثمار املجموعة اجلوهري يف الشركات الزميلة:
2018

املوجودات
املطلوبات
صايف املوجودات
املطلوبات احملتملة
صايف إيرادات (خسائر) التشغيل
نتائج السنة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للسنة
القيمة الدفترية

2017

املوجودات
املطلوبات
صايف املوجودات
املطلوبات احملتملة
صايف (خسائر) إيرادات التشغيل
نتائج السنة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
القيمة الدفترية

72

شركة أبيار
للتطوير العقاري
ش.م.ك.ع.

شركة مشاعر
القابضة ش.م.ك.
ع.

شركة برج هاجر
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة رواحل
للنقل ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة اجلداف
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة
أعيان قطر

شركة عمان
للخدمات
اللوجيستية
املتكاملة
ش.م.ع.م.
دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

179,142,576
)(94,574,574
────────
84,568,002
────────
9,544,715

30,244,304
)(9,025,590
────────
21,218,714
────────
688,800

56,871,104
)(42,187,019
────────
14,684,085
────────
-

36,057,595
)(16,496,101
────────
19,561,494
────────
-

11,062,039
)(51,016
────────
11,011,023
────────
-

24,419,841
)(5,563,705
────────
18,856,136
────────
-

10,555,329
)(3,085,165
────────
7,470,164
────────
-

276,611
════════
)(1,686,881
════════
460,753
════════
14,364,473

)(452,728
════════
)(3,988,135
════════
)(475,690
════════
5,177,840

4,026,657
════════
1,620,044
════════
════════
4,625,486

6,008,530
════════
853,743
════════
)(130,485
════════
6,530,933

5,602
════════
)(13,825
════════
════════
2,919,829

3,618,724
════════
2,639,418
════════
════════
6,222,525

2,388,633
════════
350,083
════════
════════
3,847,904

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

شركة أبيار
للتطوير
العقاري
ش.م.ك.ع.

شركة مشاعر
القابضة
ش.م.ك .ع.

شركة برج
هاجر العقارية
ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة رواحل
للنقل ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة اجلداف
العقارية
ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة
أعيان قطر

شركة عمان
للخدمات
اللوجيستية
املتكاملة
ش.م.ع.م.

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

180,435,543
)(94,117,583
────────
86,317,960
────────
10,858,504

37,022,696
)(9,847,888
────────
27,174,808
────────
1,033,200

60,496,617
)(43,465,675
────────
17,030,942
────────
-

32,880,341
)(13,989,889
────────
18,890,452
────────
-

15,017,924
)(51,016
────────
14,966,908
────────
-

25,046,143
)(5,524,008
────────
19,522,135
────────
-

11,493,150
)(4,079,112
────────
7,414,038
────────
-

)(658,910
════════
)(3,993,343
════════
)(1,273,254
════════
14,573,659
════════

)(4,478,512
════════
)(6,077,911
════════
61,764
════════
6,525,971
════════

4,858,880
════════
)(17,437,923
════════
════════
5,404,497
════════

5,686,069
════════
972,550
════════
685,409
════════
6,758,674
════════

════════
)(49,148
════════
════════
2,927,426
════════

3,569,302
════════
2,603,371
════════
════════
6,442,305
════════

2,388,633
════════
350,083
════════
════════
3,815,271
════════
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عقارات استثمارية
2018
دينار كويتي
كما يف  1يناير
إضافات
استبعادات
املتعلق ببيع شركة تابعة
أرباح (خسائر) غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )6
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
كما يف  31ديسمبر

عقارات مطورة بالكامل
عقارات قيد التطوير

2017
دينار كويتي

128,905,000
4,451,884
)(4,248,385
10,157,642
1,389,712

129,232,036
4,578,463
)(817,964
)(1,454,855
)(2,735,526
102,846

──────────

──────────

140,655,853

128,905,000

══════════

══════════

137,149,448
3,506,405

126,658,641
2,246,359

──────────

──────────

140,655,853

128,905,000

──────────

──────────

قامــت املجموعــة خــال الســنة ببيــع عقــارات اســتثمارية بقيمــة دفتريــة مببلــغ  4,248,385دينــار كويتــي (817,964 :2017دينــار كويتــي) ممــا أدى إلــى ربــح مــن البيــع مببلــغ  215,226دينــار
كويتــي ( 1,561 :2017دينــار كويتــي) (إيضــاح .)6
مت رهن عقارات استثمارية بقيمة عادلة مببلغ  77,227,347دينار كويتي ( 72,707,198 :2017دينار كويتي) كضمان لدائني متويل إسالمي كما هو مبني يف (إيضاح  25أ & ب).
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات املقامــة يف الكويــت اســتناد ًا إلــى األقــل مــن بــن تقييمــن مت احلصــول عليهمــا مــن مقيمــن مســتقلني كمــا يف  31ديســمبر  .2018وبالنســبة للعقــارات املقامــة
خــارج الكويــت ،تســتعني املجموعــة بتقييــم واحــد يتــم إجــراؤه مــن قبــل مقيــم مســتقل .وقــد مت حتديــد قيمــة العقــارات اســتناد ًا إلــى القيمــة الســوقية املقارنــة لعقــارات مماثلــة أخــذا يف االعتبــار
قيمــة التأجيــر وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة .يتــم تصنيــف العقــارات االســتثمارية ضمــن املســتوى  2مــن قياســات اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة (إيضــاح .)33
يف حالــة االرتفــاع  /االنخفــاض بنســبة  % 5يف متوســط األســعار الســوقية (للمتــر املربــع) ،ترتفــع  /تنخفــض قيمــة العقــارات االســتثمارية مببلــغ  127دينــار كويتــي ( 88 :2017دينــار كويتــي)
للمتــر املربــع وهــو مــا يؤثــر علــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع بإجمالــي مبلــغ  7,032,793دينــار كويتــي ( 6,445,250 :2017دينــار كويتــي).
17

موجودات أخرى
2018
دينار كويتي
مدينون جتاريون ومدينو تأجير
مدينو بيع عقارات
مصروفات مدفوعة مقدم ًا
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )29
دفعة مقدم ًا إلى موردين
مخزون
تأمينات مستردة
مدينون آخرون

2017
دينار كويتي

4,799,166
1,223,435
1,947,514
1,283,048
977,726
1,044,899
1,818,746

7,381,852
137,197
1,285,612
63,724
280,748
1,557,239
803,211
7,722,103

──────────

──────────

13,094,534

19,231,686

══════════

══════════
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موجودات أخرى (تتمة)
يتم إدراج املوجودات األخرى بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
2018
دينار كويتي
13,033,785
1,075,609
3,817,271
946
-

كما يف  1يناير
بيع شركة تابعة
انخفاض القيمة احململ ملوجودات أخرى (إيضاح )9
خسائر االئتمان املتوقعة ملدينني جتاريني (إيضاح )9
احتياطي حتويل عمالت اجنبية
املشطوب
كما يف  31ديسمبر

2017
دينار كويتي
18,436,588
)(453,743
2,183,686
   )(69,844
)(7,062,902

────────

────────

17,927,611

13,033,785

════════

════════

كمــا يف  31ديســمبر ،كان تقــادم أرصــدة املدينــن التجاريــن ومدينــي التأجيــر بالصــايف بعــد خســائر االئتمــان املتوقعــة مقابــل املدينــن التجاريــن مببلــغ  12,410,677دينــار كويتــي (:2017
 8,593,406دينــار كويتــي) كمــا يلــي:
متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

2018
2017

املجموع

غير متأخرة أو
منخفضة القيمة

أقل من 30
يوم ًا

60 – 30
يوم ًا

90 – 61
يوم ًا

180 – 91
يوم ًا

أكثر من
 180يوم ًا

دينار كويتي

ينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

4,799,166
7,381,852

-

730,957
1,198,122

597,656
1,118,914

556,779
719,350

670,815
1,033,678

2,242,959
3,311,788

مــن املتوقــع ،اســتناد ًا إلــى اخلبــرة الســابقة ،أن يتــم اســترداد كافــة األرصــدة املدينــة بالصــايف بعــد خســائر االئتمــان املتوقعــة .ليــس مــن سياســة املجموعــة احلصــول علــى ضمانــات علــى األرصــدة
املدينــة.
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ممتلكات ومعدات

التكلفة والتقييم
يف  1يناير 2018
إضافات
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
خسائر انخفاض القيمة
(إيضاح )9
إعادة التقييم خالل السنة
حتويالت
استبعادات
يف  31ديسمبر 2018

االستهالك
يف  1يناير 2018
االستهالك احململ للسنة
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
املتعلق بالتحويالت
املتعلق باالستبعادات
يف  31ديسمبر 2018

صايف القيمة الدفترية:
يف  31ديسمبر 2018

أراضي
مستأجرة

مباني

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات مكتبية

سيارات

سيارات
مستأجرة

أعمــال رأســمالية
قيــد التنفيــذ

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

10,962,000

3,731,844

1,108,247

5,296,057

2,964,312

-

23,376

17,856

63,956

478,428

19,831,412

-

2,719

11,996

-

8,776

4,962

-

-

-

)(84,432

-

)(1,890

-

-

)(16,000
─────────

)(11,699

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

58,772,099

291,959

83,126,518

103,196

20,518,224

)(1,041,790

-

-

-

-

دينار كويتي

28,453
)(1,139,811
)(16,000

-

-

-

)(2,120

)(7,278,377

-

)(7,280,497

-

-

-

)(335,208

)(10,311,094

)(7,250

)(10,653,552

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

10,946,000

3,757,939

1,053,667

5,348,314

2,072,398

61,019,002

386,015

84,583,335

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

-

768,088

924,193

4,768,787

546,818

15,900,008

-

22,907,894

-

186,400

12,484

125,367

437,754

9,316,939

-

10,078,944

-

2,476

1,347

-

7,357

-

11,180

-

-

-

-

)(88,135

)(7,192,362

-

)(7,280,497

-

-

-

)(59,514

)(283,814

-

)(343,328

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

-

─────────

-

─────────

-    

956,964

938,024

4,894,154

836,923

17,748,128

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

25,374,193

10,946,000

2,800,975

115,643

454,160

1,235,475

43,270,874

386,015

59,209,142

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════
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ممتلكات ومعدات (تتمة)
حقوق
استغالل
أراضي

أراضي
مستأجرة
دينار كويتي

التكلفة والتقييم
يف  1يناير 2017
إضافات
بيع شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
خسائر انخفاض القيمة
(إيضاح )9
إعادة التقييم خالل السنة
حتويالت
استبعادات
يف  31ديسمبر 2017

10,884,000

دينار كويتي
2,258,797

مباني

أثاث
وتركيبات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2,352,089

56,571,583

-

-    

420

15,100

89,065

1,104,467

21,661,531

667,873

23,538,456

-

)(2,258,797

)(1,487,748

)(172,641

)(8,658,513

)(364,958

)(405,026

)(13,347,683

-

-

)(6,949

7,542

)(15,055

)(21,532

-

-

)(142,500

78,000

-

-    

-

-

)(7,194

-

-

-

13,880,560

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

63,062

-

5,375,815

1,251,052

أدوات
ومعدات
مكتبية

سيارات

سيارات
مستأجرة

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

املجموع

-

-

-

-

7,194

-

)(7,135,745

-

)(74,842

-

)(142,500

-

78,000

-

)(7,059,002

)(182,497

)(12,286,422

)(33,950

)(12,502,869

────────

────────

────────

────────

1,108,247

5,296,057

2,964,312

58,772,099

291,959

83,126,518

────────

────────

────────

────────

────────

────────

1,131,095

1,058,633

8,732,154

573,086

────────

────────

────────

10,962,000

-    

3,731,844

────────

────────

────────

-    

784,523

-

)(38,848

-

76,743

────────

-

-

92,636,958

────────

االستهالك

يف  1يناير 2017

االستهالك احململ للسنة
بيع شركة تابعة
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
حتويالت
املتعلق باالستبعادات

يف  31ديسمبر 2017

صايف القيمة الدفترية
يف  31ديسمبر 2017

14,770,653

-

27,050,144

-    

-    

213,304

15,403

258,583

371,506

8,539,459

-

9,398,255

-    

)(784,523

)(568,568

)(149,660

)(4,217,608

)(170,904

-    

-

)(5,891,263

-    

-

)(6,028

)(1,898

)(4,342

)(2,914

)(18,473

-

)(33,655

-    

-

)(1,715

1,715

-

)(167,187

)(6,891,815

-

)(7,059,002

-

-

-

-

)(56,769

)(499,816

-

)(556,585

────────

────────

-    
────────

────────

────────

────────

────────

────────

-    

-    

768,088

924,193

4,768,787

546,818

15,900,008

────────

────────

────────

────────

────────

──────────

──────────

────────

────────

2,963,756

184,054

527,270

2,417,494

42,872,091

291,959

60,218,624

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

10,962,000
════════

════════

-

────────

22,907,894

فيما يلي احلد األدنى ملستحقات التأجير املستقبلية عن عقود التأجير التشغيلي ألسطول السيارات:
2018
دينار كويتي
اإليرادات املستحقة خالل سنة
اإليرادات املستحقة من سنتني إلى خمس سنوات
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2017
دينار كويتي

11,625,599
5,905,928

11,725,306
6,724,193

────────

────────

17,531,527

18,449,499

═══════

═══════
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ممتلكات ومعدات (تتمة)
تتضمــن األراضــي املســتأجرة بصفــة أساســية األراضــي التــي يتــم اســتئجارها مــن حكومــة الكويــت .وتقــدر القيمــة الدفتريــة لــأرض املســتأجرة مببلــغ  10,946,000دينــار كويتــي (:2017
 10,962,000دينــار كويتــي)
يعرض اجلدول التالي االستهالك احململ للسنة واملدرج يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع:

استهالك سيارات مستأجرة (إيضاح )5
مصروفات إدارية

2018
دينار كويتي
9,754,693
324,251

2017
دينار كويتي
8,910,965
487,290

───────

───────

10,078,944

9,398,255

═══════

═══════

القيمة العادلة لألرض املستأجرة
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لــأرض املســتأجرة مــن خــال مقيمــي عقــارات مســتقلني وذلــك بصفــة دوريــة باســتخدام طريقــة القيمــة الســوقية .طبقــا لطريقــة املقارنــة بالســوق ،يتــم تقديــر
القيمــة العادلــة للعقــار اســتنادا إلــى املعامــات املماثلــة .وتســتند طريقــة املقارنــة بالســوق إلــى مبــدأ االســتبدال حيــث أن املشــتري احملتمــل ال يقــوم مبوجــب هــذا املبــدأ بدفــع أي مبالــغ إضافيــة
للعقــار تزيــد عــن تكلفــة الشــراء املقــدرة لعقــار بديــل مماثــل .تتمثــل وحــدة املقارنــة املســتخدمة مــن قبــل املقيمــن يف الســعر لــكل متــر مربــع .ولــن يــؤدي تبايــن هــذه املدخــات بهامــش معقــول إلــى
تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة.
19

عقار مستأجر

كما يف  1يناير
إطفاء (إيضاح )6
كما يف  31ديسمبر

2018
دينار كويتي
6,775,563

2017
دينار كويتي
7,990,567
)(1,215,004

──────────

──────────

)(1,331,761
5,443,802

6,775,563

══════════

══════════

ميثــل العقــار املســتأجر اســتثمار املجموعــة يف مشــروع عقــاري .يتــم إطفــاء العقــار املســتأجر علــى مــدى فتــرة التأجيــر املتبقيــة التــي تنتهــي يف ينايــر  2023ويقــاس بالتكلفــة ناقصــا اإلطفــاء
املتراكــم وانخفــاض القيمــة .مت رســملة العقــار املســتأجر يف فبرايــر  2017بعــد اســتالم إخطــار ببــدء العمليــات.
مت تقديــر القيمــة الدفتريــة للعقــار املســتأجر لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة اســتناد ًا إلــى التقييــم األقــل مــن بــن تقييمــن مت إجراؤهمــا مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن لديهــم خبــرة
ذات صلــة يف الســوق املقــام بــه العقــارات .مت إجــراء تقييــم القيمــة الدفتريــة للعقــار املســتأجر اســتناد ًا إلــى قيــم الســوق املقارنــة لعقــارات مماثلــة آخــذا يف االعتبــار قيمــة اإليجــار وحالــة الصيانــة
واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة.
20

الشهرة
يتــم توزيــع صــايف القيمــة الدفتريــة للشــهرة مببلــغ  1,036,879دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  1,036,879 :2017( 2018دينــار كويتــي) علــى كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد املفصــح
عنهــا ضمــن معلومــات القطاعــات يف إيضــاح  .30مت حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة قطــاع أعمــال اســتناد ًا إلــى القيمــة العادلــة ناقصـ ًا التكاليــف حتــى البيــع أو احتســاب القيمــة أثنــاء
االســتخدام ،وذلــك باســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة.
يتــم اختبــار القيمــة الدفتريــة للشــهرة لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة علــى أســاس ســنوي (أو بصــورة أكثــر تكــرا ًرا مــن ذلــك عنــد وجــود دليــل علــى أن الشــهرة قــد تنخفــض قيمتهــا) ،وذلــك مــن
خــال تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها لوحــدة إنتــاج النقــد التــي يتــم توزيــع هــذه البنــود إليهــا باســتخدام أســاليب تقييــم مثــل عمليــات احتســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام .تســتخدم حســابات
القيمــة أثنــاء االســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة قبــل الضرائــب اســتناد ًا إلــى املوازنــات املاليــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة علــى مــدى فتــرة  5ســنوات ومعــدل النمــو النهائــي ذي الصلــة .ويتــم بعــد
ذلــك خصــم هــذه التدفقــات النقديــة للوصــول إلــى صــايف القيمــة احلاليــة الــذي ســوف يتــم مقارنتــه بالقيمــة الدفتريــة .إن معــدل اخلصــم املســتخدم هــو قبــل الضرائــب ويعكــس املخاطــر احملــددة
املتعلقــة بوحــدة إنتــاج النقــد ذات الصلــة .فيمــا يلــي املدخــات املســتخدمة لتحديــد املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة باســتخدام طريقــة القيمــة أثنــاء االســتخدام:
 معدل اخلصم يتراوح من نسبة  % 11إلى  % 10 :2017( % 13إلى .)% 12 معدالت النمو السنوي للتدفقات النقدية قبل الضرائب يتراوح بني  % 2إلى  % 2 :2017( % 3إلى .)% 3 -معدل النمو النهائي يتراوح من  % 2إلى  % 2 :2017( % 3إلى .)% 3
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الشهرة (تتمة)
إضافــة إلــى ذلــك ،قامــت اإلدارة مبراجعــة توقعــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية اســتنادا إلــى املعلومــات املاليــة الفعليــة للســنة املقارنــة مــع األخــذ يف االعتبــار تأثيــر التغيــرات العكســية علــى
معــدالت منــو التدفقــات النقديــة املســتقبلية .وفقــا لهــذا التحليــل ،قامــت املجموعــة بتســجيل خســائر انخفــاض يف القيمــة فيمــا يتعلــق بالشــهرة.
كمــا قامــت املجموعــة بإجــراء حتليــل احلساســية مــن خــال تغييــر هــذه املدخــات املســتخدمة يف حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة املتبقيــة إلــى هامــش معقــول ،ولــم يشــر ذلــك إلــى أي
تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة املجمعــة.
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رأس املال
2018
دينار كويتي
أسهم مصرح بها بقيمة  100فلس لكل سهم ( 814,038,824سهم)
أسهم مصدرة بقيمة  100فلس لكل سهم مدفوعة بالكامل نقد ًا
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2017
دينار كويتي

81,403,882

81,403,882

──────────

──────────

81,403,882

81,403,882

══════════

══════════

اإلحتياطات
احتياطي إجباري
أ)
وفق ـ ًا لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يتــم اقتطــاع نســبة  % 10بحــد أدنــى مــن الربــح قبــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري .يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم أن تقــرر وقــف هــذا التحويــل عندمــا يتجــاوز
االحتياطــي اإلجبــاري إلــى  % 50مــن رأس املــال املدفــوع .يجــوز اســتخدام هــذا االحتياطــي فقــط لتغطيــة اخلســائر أو اصــدار توزيعــات أربــاح بحــد اقصــى  % 5مــن راس املــال املدفــوع يف
الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا األربــاح لدفــع هــذه التوزيعــات نظــرا لعــدم توفــر االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع .إن املبالــغ املخصومــة مــن االحتياطــي يتــم ردهــا عنــد حتقيــق أربــاح كافيــة
يف الســنوات التاليــة مــا لــم يتجــاوز هــذا االحتياطــي نســبة  % 50مــن رأس املــال املصــدر .لــم يتــم إجــراء أي حتويــات خــال الســنة ،نظــرا للخســائر املتراكمــة التــي تكبدتهــا املجموعــة.
ب)

احتياطي عام
لم يتم إجراء أي حتويالت خالل السنة ،نظرا للخسائر املتراكمة التي تكبدتها املجموعة.
يتــم االحتفــاظ باالحتياطــي العــام (إلــى جانــب احتياطــي أســهم اخلزينــة) للشــركة األم مقابــل التكلفــة التاريخيــة ألســهم اخلزينــة وهــو غيــر متــاح للتوزيــع علــى فتــرة االحتفــاظ بأســهم
اخلزينــة (إيضاح .)24
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فائض إعادة تقييم أصل
ميثــل هــذا االحتياطــي زيــادة التقييــم عــن تكلفــة األرض املســتأجرة (املصنفــة كممتلــكات ومعــدات) يف الكويــت .إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع حاليـ ًا علــى املســاهمني وســيتم حتويلــه
إلــى اخلســائر املتراكمــة عنــد البيــع.
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لــأرض املســتأجرة مــن خــال مقيمــي عقــارات مســتقلني وذلــك علــى أســاس ســنوي باســتخدام طريقــة القيمــة الســوقية .طبقــا لطريقــة املقارنــة بالســوق ،يتــم تقديــر
القيمــة العادلــة للعقــار اســتنادا إلــى املعامــات املماثلــة .وتســتند طريقــة املقارنــة بالســوق إلــى مبــدأ االســتبدال حيــث أن املشــتري احملتمــل ال يقــوم مبوجــب هــذا املبــدأ بدفــع أي مبالــغ إضافيــة
للعقــار تزيــد عــن تكلفــة الشــراء املقــدرة لعقــار بديــل مماثــل .تتمثــل وحــدة املقارنــة املســتخدمة مــن قبــل املقيمــن يف الســعر لــكل متــر مربــع .ولــن يــؤدي تبايــن هــذه املدخــات بهامــش معقــول إلــى
تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة.
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أسهم خزينة
عدد أسهم اخلزينة
نسبة رأس املال
التكلفة -دينار كويتي
القيمة السوقية  -دينار كويتي
املتوسط املرجح لسعر السوق  -فلس
كما يف  31ديسمبر  ،2018لم يتم رهن أسهم خزينة.
إن االحتياطيات املقابلة لتكلفة أسهم اخلزينة غير متاحة للتوزيع خالل فترة حيازة هذه األسهم وفقا لتعليمات هيئة أسواق املال.
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2018
12,364,842
1.5%
11,339,726
461,209
37.3

2017
12,364,842
1.5%
11,339,726
431,534
34.9
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دائنو متويل إسالمي
2018
دينار كويتي
املتعلق بالشركة األم (إيضاح أ)
املتعلق بالشركات التابعة (إيضاح ب)

2017
دينار كويتي

138,585,274
15,064,455

146,367,576
15,211,171

──────────

──────────

153,649,729

161,578,747

══════════

══════════

أ) تستحق تسوية مديونية الشركة األم املعاد هيكلتها مبوجب اتفاقية إعادة الهيكلة املبرمة بتاريخ  2يوليو  2017والتعديالت الالحقة لها.
خــال ســنة  ،2015قامــت الشــركة األم بالتفــاوض مــع جهــات اإلقــراض إلعــادة جدولــة كافــة املديونيــة املعــاد هيكلتهــا ســابق ًا مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي (مدرجــة ضمــن إجمالــي دائنــي التمويل
اإلســامي للشــركة االم حتــى  31ديســمبر  )2016علــى املــدى الطويــل؛ كمــا قامــت بتقــدمي طلــب إلــى بنــك الكويــت املركــزي واحملكمــة املختصــة بقانــون االســتقرار املالــي لتعديــل التطبيــق األصلــي
لهــذا القانــون طلبـ ًا لتعديــل خطــط الســداد مبدهــا حتــى الربــع األول مــن  2021ومــن خــال تقــدمي خطــة عمــل منقحــة توضــح تفاصيــل مصــادر التدفقــات النقديــة املســتقبلية.
خــال الســنة الســابقة ،ويف  15يونيــو  ،2017حصلــت الشــركة األم علــى موافقــة الدائــرة اخلاصــة مبحكمــة االســتئناف (حكــم قانــون االســتقرار املالــي) بشــأن تعديــل خطــة إعــادة الهيكلــة املاليــة
املقدمــة مــن الشــركة األم إلعــادة جدولــة أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة القائمــة مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي حتــى الربــع األول مــن ســنة  ،2021والتــي أصبحــت ســارية ونافــذة علــى جميــع
املســتثمرين .قامــت الشــركة األم بســداد أصــل املبلــغ بقيمــة  15مليــون دينــار كويتــي و  10مليــون دينــار كويتــي بتاريــخ  11ســبتمبر  2017و  29مــارس  2018علــى التوالــي .اســتناد ًا إلــى أحــدث
جتديــد بتاريــخ  27ســبتمبر  ،2018يعــرض اجلــدول التالــي تواريــخ اإلطفــاء املعدلــة املعتمــدة ألصــل املبلــغ املتبقــي يف أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي بقيمــة  136.9مليــون دينــار كويتــي (مــع
اســتبعاد األربــاح املســتحقة مببلــغ  1.7مليــون دينــار كويتــي حتــى يف ديســمبر )2018
مستحق الدفع
بالدينار الكويتي

التاريخ
 31مارس 2019
 31مارس 2020
 31مارس 2021

7,659,388
22,978,166
73,654,637

املجموع

104,292,191

مستحق الدفع
بالدوالر األمريكي
(معادله بالدينار الكويتي)
2,140,501
6,421,504
20,360,731

مستحق الدفع
بالدرهم االماراتي
(معادله بالدينار الكويتي)
274,943
824,828
2,586,219

10,074,832
30,224,498
96,601,587

28,922,736

3,685,990

136,900,917

──────────

──────────

════════

════════

──────────

════════

املجموع
بالدينار الكويتي

──────────

════════

إن أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي للشــركة األم مكفولــة بضمانــات يف صــورة عقــارات اســتثمارية وفقــا ملــا مت االتفــاق عليــه يف اتفاقيــات إعــادة الهيكلــة مببلــغ  56مليــون دينــار كويتــي ( 31ديســمبر
 58 :2017مليون دينار كويتي) واســتثمار يف شــركة زميلة مببلغ  31مليون دينار كويتي ( 31ديســمبر  34 :2017مليون دينار كويتي) وأســهم بعض الشــركات التابعة املجمعة.
ب) إن أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي اخلاصــة بالشــركات التابعــة للمجموعــة مكفولــة بضمانــات يف صــورة عقــارات اســتثمارية مببلــغ  21مليــون دينــار كويتــي ( 15.1 :2017مليــون دينــار
كويتــي) ،وبعــض العقــارات للمتاجــرة مببلــغ  0.6مليــون دينــار كويتــي ( 0.6 :2017مليــون دينــار كويتــي) ،واســتثمار املجموعــة يف اســهم يف شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل.
يحمل دائنو التمويل اإلسالمي متوسط معدل ربح فعلي بنسبة  )% 4 :2017( % 5سنوي ًا.
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مطلوبات أخرى

دائنون جتاريون
مستحق إلى عمالء متويل نتيجة إعادة حيازة عقارات
دائنو عقارات
دفعات مقدم ًا من عمالء وتأمينات
مخصصات مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وإجازات
توزيعات أرباح نقدية غير مطالب بها
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )29
مخصصات ومصروفات مستحقة
دائنون آخرون

2018
دينار كويتي
7,822,012
3,551,067
1,735,228
3,324,227
3,895,060
276,698
88,263
7,334,048
4,594,023

2017
دينار كويتي
7,900,493
4,376,865
1,813,179
4,036,765
3,914,993
328,137
103,079
6,595,833
4,754,463

──────────

──────────

══════════

══════════

32,620,626

33,823,807
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توزيعات أرباح مقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية
لم يقترح مجلس إدارة الشركة األم إصدار أسهم منحة وال توزيعات أرباح نقدية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  :2017( 2018ال شيء).
لم يتم اقتراح تقدمي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة االم للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر .2017
مت اعتمــاد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2017يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية ملســاهمي الشــركة األم واملنعقــد بتاريــخ  26أبريــل  ،2018ولــم
يتــم اعــان أي توزيعــات أربــاح.

28

التزامات ومطلوبات محتملة
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق مبصروفات رأسمالية مستقبلية مببلغ  162,086دينار كويتي ( 235,415 :2017دينار كويتي) تتعلق باملشروعات احلالية حتت اإلنشاء.
يف  31ديسمبر  ،2018قدمت بنوك املجموعة كفاالت بنكية مببلغ  622,824دينار كويتي ( 511,674 :2017دينار كويتي) ،وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية.
تقــوم املجموعــة بــإدارة عــدد مــن املوجــودات .إن هــذه املوجــودات ال تنــدرج ضمــن املوجــودات العامــة للمجموعــة ،كمــا أن املجموعــة ليــس لهــا حــق الرجــوع فيمــا يتعلــق باملوجــودات التــي تديرهــا.
وعليــه ،فلــم يتــم إدراج املوجــودات التــي تتولــى املجموعــة ادارتهــا ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة .كمــا يف  31ديســمبر  ،2018بلغــت قيمــة املوجــودات حتــت إدارة املجموعــة  51,797,253دينــار
كويتــي ( 57,316,230 :2017دينــار كويتــي).
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إفصاحات األطراف ذات العالقة
متثــل هــذه املعامــات تلــك التــي متــت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة (املســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس اإلدارة واملســؤولني التنفيذيــن للمجموعــة وأفــراد عائالتهــم مــن الدرجــة األولــى
والشــركات التــي ميثلــون املالكــن الرئيســيني لهــا أو ميكنهــم ممارســة تأثيــر ملمــوس عليهــا) والتــي أبرمتهــا املجموعــة ضمــن الســياق الطبيعــي ألعمالهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير
وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
إن املعامالت واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة واملدرجة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

تكاليف متويل
أتعاب استشارات وإدارة

شركات
زميلة

مساهمون رئيسيون

أطراف أخرى
ذات عالقة

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

47,146
-   
شركات
زميلة
دينار كويتي

النقد والنقد املعادل
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )17
دائنو متويل إسالمي
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )26
قروض إلى موظفي اإلدارة العليا

-    
1,947,514
1,006,398
88,263
-    

2,568,125
-    

أطراف أخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

دينار كويتي
924,000
-    
50,625,193
-    
-    

2,615,271
-    

-    
-    

مساهمون رئيسيون

املجموع
2018
دينار كويتي

-    
-    
-    
-    
32,000

املجموع
2018
دينار كويتي
924,000
1,947,514
51,631,591
88,263
32,000

املجموع
2017
دينار كويتي
2,757,439
252,057
املجموع
2017
دينار كويتي
2,225,672
63,724
56,160,874
103,079
34,500

إن املبالغ املستحقة إلى  /املستحقة من أطراف ذات عالقة ال حتمل أي ربح وتستحق السداد  /القبض عند الطلب.
مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
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2018
دينار كويتي
1,117,891
155,739
────────
1,273,630
═════════

2017
دينار كويتي
1,236,939
182,051
────────
1,418,990
═════════
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إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)
فيمــا يتعلــق باملبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة ،قامــت املجموعــة بتقييــم األطــراف ذات عالقــة بحيــث تقتــرن مبخاطــر ائتمــان منخفضــة اســتنادا إلــى متتــع األطــراف مبركــز ســيولة
قــوي للوفــاء بالتزامــات التدفقــات النقديــة التعاقديــة املرتبطــة بهــم علــى املــدى القريــب .وبالتالــي ،ال تتوقــع املجموعــة تكبــد أيــة خســائر ائتمــان جوهريــة علــى املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف
ذات عالقــة.

30

معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنقسم املجموعة إلى أربعة قطاعات رئيسية لألعمال .فيما يلي األنشطة الرئيسية واخلدمات ضمن هذه القطاعات:
·التمويل اإلسالمي :تقدمي مجموعة من املنتجات اإلسالمية إلى العمالء من الشركات واألفراد.
·قطاع التأجير :تأجير السيارات واملعدات إلى العمالء من الشركات واألفراد واالستثمارات يف عمليات مماثلة أو ذات صلة.
·العقارات وإدارة املوجودات :شراء وبيع العقارات واالستثمار فيها وإدارة الصناديق واحملافظ.
·إدارة االستثمارات اخلاصة :عمليات الشركات التابعة والزميلة للمجموعة (باستثناء الشركات التابعة والزميلة املرتبطة بعمليات التأجير).

يف  31ديسمبر 2018
املوجودات
املطلوبات
الشهرة
السنة املنتهية يف
 31ديسمبر 2018
اإليرادات
ربح ( /خسارة) السنة
االستهالك
إطفاء عقار مستأجر
خسائر انخفاض القيمة
حصة يف نتائج شركات زميلة
أخرى
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة

متويل
إسالمي

قطاع التأجير

عقارات
وإدارة موجودات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

81,516,682

50,605,354

7,170

إدارة
االستثمارات
اخلاصة
دينار كويتي
157,662,779

أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

17,263,834

307,055,819

══════

══════

══════

══════

══════

══════

698,436

64,592,075

27,147,333

83,278,820

10,553,691

186,270,355

══════

══════

══════

══════

══════

══════

-    

945,874

-    

91,005

-    

1,036,879

══════

══════

══════

══════

══════

══════

35,680

11,350,019

3,825,640

14,668,809

339,939

30,220,087

════════

════════

════════

════════

════════

════════

)(136,556

)(2,143,623

5,155,453

3,344,427

273,130

6,492,831

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

)(9,958,488

)(31,029

)(89,427

-    

)(10,078,944

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

-    

)(1,331,761

-    

-    

)(1,331,761

════════

════════

════════

════════

════════

════════

123,488

)(5,639,605

)(516,214

)(200,315

-    

)(6,232,646

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

1,033,771

-    

)(968,436

-    

65,335

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

19,831,412

-    

-    

686,812

20,518,224

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

12,816,191

-    

31,192,078

-    

44,008,269

════════

════════

════════

════════

════════

════════
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معلومات القطاعات (تتمة)

يف  31ديسمبر 2017

املوجودات

متويل إسالمي

قطاع التأجير

دينار كويتي

دينار كويتي

49,862

85,822,530

عقارات
وإدارة أصول
دينار كويتي

إدارة االستثمارات
اخلاصة

أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

63,794,155

146,176,549

16,996,725

312,839,821

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

املطلوبات

3,402,399

الشهرة

-    

67,208,874
945,874

17,778,208
-    

96,501,246
91,005

10,511,827
-    

195,402,554
1,036,879

السنة املنتهية يف

 31ديسمبر 2017

اإليرادات

102,566

11,006,438

1,478,066

3,738,730

189,242

16,515,042

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

خسارة( /ربح) السنة

1,164,842

االستهالك

-    

إطفاء عقار مستأجر

-    

صايف خسائر انخفاض القيمة

1,458,267

حصة يف نتائج شركات زميلة

-    

أخرى
إنفاق رأسمالي

-    

استثمار يف شركات زميلة

-    

3,026,583

)(9,122,694
-    

)(759,689

1,107,972

22,990,992

)(1,913,423
)(27,886

)(1,215,004
)(1,278,017
-    

7,404

)(4,698,521
)(247,675
-    

)(1,188,694

)(7,407,996

534,439

)(6,669
-    
-    
-    

-    

5,621

)(2,427,188

)(9,398,255
)(1,215,004
)(1,768,133

)(6,300,024

23,538,456

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

13,030,520

-    

35,497,478

-    

48,527,998

إن معظم موجودات املجموعة وعملياتها تقع يف دولة الكويت.
31

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية
ً
ُ
متثــل املخاطــر جــزء ًا رئيســي ًا يف أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر تــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفقـا لقيــود املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة يف إدارة
املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة يف حتقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بــه .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر
االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق .تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر معــدالت الربــح الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم .كمــا تتعــرض املجموعــة
للمخاطــر التشــغيلية .ال تشــتمل العمليــة املســتقلة ملراقبــة املخاطــر علــى مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات يف البيئــة والتكنولوجيــا وقطــاع األعمــال .يتــم مراقبــة هــذه التغيــرات مــن خــال
عمليــة التخطيــط االســتراتيجي اخلاصــة باملجموعــة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم املسؤولية الكاملة عن منهج إدارة املخاطر الشاملة واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر.
 31.1مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم متكــن أحــد أطــراف أداة ماليــة يف الوفــاء بالتزامــه ممــا يتســبب يف تكبــد الطــرف اآلخــر خلســائر ماليــة .يتــم مراقبــة سياســة االئتمــان وتعــرض املجموعــة
ملخاطــر االئتمــان بصــورة مســتمرة.
تطبق املجموعة سياسات وإجراءات للحد من حجم مخاطر االئتمان ألي طرف مقابل .تتضمن هذه اإلجراءات عدم تركز مخاطر االئتمان.
تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان على املدينني التجاريني واألرصدة املدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك ومديني التمويل اإلسالمي واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
31.1
تقييم خسائر االئتمان املتوقعة
األرصدة لدى البنوك
تعتبــر مخاطــر االئتمــان املرتبطــة باألرصــدة لــدى البنــوك ضئيلــة حيــث إن األطــراف املقابلــة تتمثــل يف بنــوك ومؤسســات ماليــة حســنة الســمعة .وال حتــدد املجموعــة خســائر االئتمــان املتوقعــة
لألرصــدة لــدى البنــوك حيــث إنهــا تقتــرن مبخاطــر منخفضــة وال تتوقــع املجموعــة تكبــد أيــة خســائر ائتمــان عــن هــذه األدوات.
املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى
تتعامــل املجموعــة بصــورة عامــة مــع أطــراف مقابلــة معروفــة وذات جــدارة ائتمانيــة .لــدى املجموعــة سياســات وإجــراءات مطبقــة للحــد مــن حجــم االنكشــاف للمخاطــر جتــاه أي طــرف مقابــل.
وتســعى املجموعــة إلــى احلــد مــن مخاطــر االئتمــان املتعلقــة بالعمــاء مــن خــال وضــع حــدود ائتمانيــة للعمــاء مــن األفــراد ومراقبــة األرصــدة املدينــة القائمــة.
بالنســبة للمدينــن التجاريــن ،يتــم إجــراء حتليــل انخفــاض القيمــة يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة بواســطة مصفوفــة مخصصــات لقيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة .وتســتند معــدالت
املخصصــات إلــى عــدد أيــام التأخــر يف الســداد وقطاعــات العمــاء ذات أمنــاط اخلســائر املماثلــة (أي نــوع املنتجــات والعمــاء وغيرهــا) .يعكــس هــذا االحتســاب املعلومــات املعقولــة واملؤيــدة املتاحــة
يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة حــول األحــداث الســابقة والظــروف احلاليــة والتوقعــات للظــروف االقتصاديــة املســتقبلية .بصــورة عامــة ،يتــم شــطب أرصــدة املدينــن التجاريــن يف حالــة إذا
جتــاوزت أيــام التأخــر يف الســداد مــدة ســنة واحــدة وال تخضــع أليــة أنشــطة تعزيــز .واحلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة هــو القيمــة الدفتريــة لــكل رصيــد
مــن األرصــدة التجاريــة املدينــة .ليــس لــدى املجموعــة أيــة سياســة للحصــول علــى ضمانــات مقابــل األرصــدة التجاريــة املدينــة.
 31ديسمبر 2018

اإلجمالي الكلي املقدر للقيمة الدفترية عند
التعثر
خسائر االئتمان املتوقعة
معدل خسائر االئتمان املتوقعة

 90-0يوم ًا
دينار كويتي

مدينون جتاريون
عدد أيام التأخير
أكثر من  180يوم ًا
 180-91يوم ًا
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,589,260

1,374,740

12,245,843

17,209,843

══════

══════

══════

══════

1,703,869

703,925

10,002,883

12,410,677

══════

══════

══════

══════

% 47

% 51

% 82

% 72

══════

══════

══════

══════

يوضح اجلدول التالي معلومات حول التعرض ملخاطر االئتمان لألرصدة التجارية املدينة لدى املجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:
مدينون جتاريون
 1يناير 2018

 90-0يوم ًا
دينار كويتي
اإلجمالي الكلي املقدر للقيمة الدفترية عند
التعثر
خسائر االئتمان املتوقعة
معدل خسائر االئتمان املتوقعة

عدد أيام التأخير
أكثر من  180يوم ًا
 180-91يوم ًا
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

4,580,868

1,290,858

10,103,532

15,975,258

══════

══════

══════

══════

1,544,483

257,180

6,791,743

8,593,406

══════

══════

══════

══════

% 34

% 20

% 67

% 54

══════

══════

══════

══════

ال تقــوم املجموعــة بتحديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة ملدينــي املوظفــن والتأمينــات املســتردة حيــث إنهــا تــرى أنهــا مرتبطــة مبخاطــر منخفضــة وال تتوقــع املجموعــة تكبــد أيــة خســائر ائتمــان
عــن هــذه األدوات.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
مدينو التمويل اإلسالمي
تعريف التعثر
تعتبــر املجموعــة أرصــدة مدينــي التمويــل اإلســامي متعثــرة وبالتالــي إدراجهــا ضمــن املرحلــة ( 3املصنفــة كمنخفضــة القيمــة) عنــد احتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة يف احلــاالت
التاليــة:
·مــن غيــر احملتمــل أن يقــوم املقتــرض بالوفــاء بالتزاماتــه االئتمانيــة إلــى املجموعــة بالكامــل دون جلــوء املجموعــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة مثــل حتقيــق الضمــان (يف احلــاالت
احملتفــظ فيهــا بالضمانــات)؛
·أن يسجل املقترض تأخر يف السداد ألكثر من  90يوم ًا عن أي التزام ائتماني جوهري إلى املجموعة.
·أن تعتبر التزامات املقترض منخفضة القيمة ائتماني ًا استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.
وأي تسهيل منخفض القيمة ائتماني ًا أو غير منتظم قد مت إعادة هيكلته يعتبر أيضا تسهي ًال متعثراً.
تراعــي املجموعــة مجموعــة متنوعــة مــن املؤشــرات التــي قــد تشــير إلــى احتماليــة العجــز عــن الســداد كجــزء مــن التقييــم النوعــي الــذي تقــوم بإجرائــه حــول التعثــر مــن جانــب العمــاء.
ومــن بــن هــذه املؤشــرات:
·مواجهة املقترض أو جهة اإلصدار لصعوبة مالية جوهرية
·اإلخالل االتفاقيات مثل التعثر أو التاخر يف السداد
·منح جهة اإلقراض امتياز إلى املقترض لم يكن يجب منحه يف ظروف مغايرة وذلك السباب اقتصادية وتعاقدية تتعلق بالصعوبات املالية التي يواجهها املقترض.
·وفاة املقترض
تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي «غيــر متعثــر» (أي لــم يعــد متعثــراً) وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيفــه خــارج املرحلــة  3عندمــا لــم يعــد يســتويف أيـ ًا مــن معاييــر التعثــر .وفيمــا يتعلــق بالتســهيالت
املعــاد هيكلتهــا والتــي يتــم تصنيفهــا ضمــن املرحلــة  ،3ينبغــي اســتكمال فتــرة مهلــة الســداد (إن وجــدت) واســتيفاء الدفعــات املجدولــة (جميعهــا محــددة علــى األســاس احلالــي) ملــدة ســنة علــى
األقــل أو وفقـ ًا ملــا يتــم حتديــده مــن قبــل املجموعــة للنظــر يف تصنيــف التســهيل ضمــن املرحلــة  /2املرحلــة .1
االزدياد امللحوظ يف مخاطر االئتمان
تتولــى املجموعــة باســتمرار مراقبــة كافــة املوجــودات التــي تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة .ولكــي يتــم حتديــد مــا إذا كانــت أداة مــا أو محفظــة مــن األدوات تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة
علــى مــدى  12شــهر ًا أو تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك ازديــاد ملحــوظ يف مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي .إن
املعاييــر الكميــة املســتخدمة لتحديــد االزديــاد اجلوهــري يف مخاطــر االئتمــان تتمثــل يف مجموعــة مــن احلــدود النســبية واملطلقــة .إن كافــة املوجــودات املاليــة التــي تســجل تأخــر يف الســداد ملــدة
 30يومـ ًا تعتبــر مرتبطــة بازديــاد جوهــري يف مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي ويتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة  2حتــى وإن لــم تشــر املعاييــر األخــرى إلــى ازديــاد ملحــوظ يف مخاطــر االئتمــان.
إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق معاييــر نوعيــة لتقييــم االزديــاد امللحــوظ يف املخاطــر االئتمانيــة اســتنادا إلــى مراقبــة بعــض إشــارات اإلنــذار املبكــر.
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة يف تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل الفائــدة
الفعليــة لــأداة املاليــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة احلصــول عليهــا .تتضمــن العناصــر
األساســية يف قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة احتماليــة التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر .تقــدر املجموعــة تلــك العناصــر باســتخدام افتراضــات املخاطــر
االئتمانيــة املناســبة وطبيعــة وقيمــة الضمانــات والســيناريوهات املســتقبلية املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي وغيرهــا.
تقــوم املجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة املصنفــة ضمــن املرحلــة  3بنســبة  % 100مــن قيمــة التعــرض عنــد التعثــر بالصــايف بعــد قيمــة الضمانــات
املؤهلــة بعــد تطبيــق االســتقطاعات املعمــول بهــا.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
مدينو التمويل اإلسالمي (تتمة)
عملية تقدير احتمالية التعثر
تتمثــل احتماليــة التعثــر يف احتمــال أن يتعثــر امللتــزم يف الوفــاء بالتزاماتــه يف املســتقبل .يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9اســتخدام معامــل احتماليــة تعثــر منفصــل ملــدة تبلــغ  12شــهر ًا
أو علــى مــدار عمــر األداة اســتناد ًا إلــى توزيــع املرحلــة بالنســبة للملتــزم .كمــا ينبغــي أن تعكــس احتماليــة التعثــر املســتخدمة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9تقديــر املجموعــة جلــودة
األصــل يف املســتقبل .تســتعني املجموعــة بتصنيفــات ائتمانيــة داخليــة لعمــاء التمويــل اإلســامي باإلضافــة إلــى مقاييــس وأســاليب أخــرى تهــدف إلــى مراعــاة كافــة جوانــب املخاطــر القائمــة يف
تقديــر احتماليــة التعثــر طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9كمــا تراعــي املجموعــة متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي حــول حتديــد احلــد األدنــى الحتماليــة التعثــر للتســهيالت االئتمانيــة.
قيمة التعرض عند التعثر
متثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر املبلــغ الــذي ســوف يســتحق علــى امللتــزم للمجموعــة عنــد التعثــر .وتقــوم املجموعــة باحتســاب قيمــة التعــرض عنــد التعثــر اســتنادا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت
املركــزي حــول عوامــل التحويــل االئتمانــي التــي ســيتم تطبيقهــا علــى األجــزاء املســتغلة مــن التســهيالت النقديــة.
معدل اخلسارة عند التعثر
ميثــل معــدل اخلســارة عنــد التعثــر قيمــة اخلســارة احملتملــة يف حالــة حــدوث التعثــر .تقــوم املجموعــة بتقديــر عوامــل قيــاس معــدل اخلســارة عنــد التعثــر اســتناد ًا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت
املركــزي حــول الضمانــات املؤهلــة مــع االلتــزام باالســتقطاعات املقــررة لتحديــد اخلســارة عنــد التعثــر.
املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
تعريف التعثر
تعتبــر املجموعــة املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة متعثــرة وبالتالــي إدراجهــا ضمــن املرحلــة ( 3املصنفــة كمنخفضــة القيمــة) عنــد احتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة يف احلــاالت
التالية:
·مــن غيــر احملتمــل أن يتمكــن الطــرف املقابــل مــن ســداد التزاماتــه االئتمانيــة إلــى املجموعــة بالكامــل دون حــق املجموعــة يف الرجــوع إلــى اإلجــراءات مثــل حتقيــق املبالــغ املســتحقة
مــن بيــع املوجــودات أو التنــازل عــن التدفقــات النقديــة وغيرهــا.
·أن يعتبر الطرف املقابل منخفض القيمة االئتمانية استنادا إلى تقييم نوعي من قبل اإلدارة.
·بالنسبة لألرصدة املستحقة عند الطلب ،ال يكون على الطرف املقابل التزام حالي بسداد املدفوعات بالكامل على الفور.
تعتبــر املجموعــة أن املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة «غيــر متعثــرة» (أي لــم تعــد متعثــرةً) وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيفهــا خــارج املرحلــة  3عندمــا لــم تعــد تســتويف أيـ ًا مــن معاييــر التعثــر.
وبالنســبة لهــذه األدوات املاليــة ،ينبغــي اســتكمال فتــرة مهلــة الســداد ملــدة ســنة علــى األقــل (اعتبــار ًا مــن تاريــخ عــدم اســتيفاء معاييــر التعثــر) قبــل أن تعتبــر غيــر متعثــرة وحتويلهــا إلــى املرحلــة
 2أو املرحلــة .1
االزدياد امللحوظ يف مخاطر االئتمان
تتولــى املجموعــة مراقبــة املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة التــي تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة لكــي يتــم حتديــد مــا إذا كانــت تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى 12
شــهر ًا أو تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة .وهــذا يســتند إلــى مــا تقــوم بــه املجموعــة مــن تقييــم ملــا إذا كان هنــاك ازديــاد ملحــوظ يف مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف
املبدئــي لهــذه األدوات .وبالنســبة للمبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة التــي تســتحق القبــض عنــد الطلــب ،تراقــب املجموعــة املركــز املالــي لألطــراف املقابلــة مــع التركيــز بصــورة رئيســية علــى
املوجــودات الســائلة املتاحــة التــي ميكــن اســتغاللها يف ســداد هــذه املبالــغ القائمــة .وبالنســبة لألطــراف املقابلــة التــي ال يتوفــر لديهــا مــوارد ســائلة كافيــة ،تفتــرض املجموعــة وجــود ازديــاد ملحــوظ
يف مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بهــذه األطــراف املقابلــة وبالتالــي يتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة .2
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة يف تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل اخلصــم
املناســب ذي الصلــة باملبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع
املجموعــة احلصــول عليهــا .وبالنســبة للمبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة التــي تســتحق عنــد الطلــب ،ال تتوقــع املجموعــة أن يكــون تأثيــر خصــم عجــز التدفقــات النقديــة املســتقبلية
جوهريـ ًا حيــث مــن املتوقــع تســويته خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة .وتقــوم املجموعــة بتقديــر العناصــر املرتبطــة باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة (أي احتماليــة التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد التعثــر
وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر) باســتخدام افتراضــات مخاطــر االئتمــان املناســبة مــع إجــراء التعديــات املســتقبلية ذات الصلــة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
قياس خسائر االئتمان املتوقعة (تتمة)
تــرى املجموعــة أن األطــراف ذات عالقــة تقتــرن مبخاطــر ائتمــان منخفضــة اســتنادا إلــى متتــع األطــراف املقابلــة مبركــز ســيولة قــوي للوفــاء بالتزامــات التدفقــات النقديــة التعاقديــة املرتبطــة
بهــم علــى املــدى القريــب .وبالتالــي ،ال تتوقــع املجموعــة تكبــد أيــة خســائر ائتمــان جوهريــة فيمــا يتعلــق باألطــراف املقابلــة املقترنــة مبخاطــر ائتمــان منخفضــة.
إدراج املعلومات املستقبلية
تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية التــي مــن املتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لغــرض إدراج املعلومــات املســتقبلية
ضمــن خســائر االئتمــان املتوقعــة احملــددة ملوجوداتهــا املاليــة .وتعكــس تلــك املتغيــرات بصــورة أساســية التوقعــات املعقولــة واملؤيــدة للظــروف املســتقبلية املرتبطــة باالقتصــاد الكلــي .وتقــوم اإلدارة
مبراجعــة هــذه التوقعــات والتقديــرات بصــورة منتظمــة.
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
إن سياســة املجموعــة هــي الدخــول يف ترتيبــات متويــل إســامي فقــط مــع األطــراف األخــرى املعروفــة وذات املــاءة املاليــة .إن احلــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر ميثــل إجمالــي املبلــغ املفصــح عنــه
يف اإليضــاح  .13باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم مراقبــة هــذه األرصــدة املدينــة بصــورة مســتمرة.
فيمــا يتعلــق باملخاطــر االئتمانيــة الناجتــة عــن املوجــودات املاليــة األخــرى للمجموعــة والتــي تتكــون مــن األرصــدة لــدى البنــوك وبعــض فئــات املوجــودات األخــرى ،فــإن انكشــاف املجموعــة ملخاطــر
االئتمــان ينتــج مــن عجــز الطــرف املقابــل وبحيــث تعــادل أقصــى درجــة تعــرض ملخاطــر االئتمــان القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات .عنــد تســجيل األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن ذلــك ميثــل
احلــد األقصــى احلالــي للتعــرض ملخاطــر االئتمــان وليــس احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان التــي ميكــن أن تنتــج يف املســتقبل نتيجــة التغيــرات يف القيمــة.
تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ينشــأ التركــز عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف املقابلــة يف أنشــطة متشــابهة ،أو يف أنشــطة يف املنطقــة اجلغرافيــة نفســها ،أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة متماثلــة ممــا قــد يجعــل قدرتهــم
علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى .يشــير التركــز إلــى احلساســية النســبية ألداء املجموعــة نحــو
التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.
إن احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بــأي عميــل أو طــرف مقابــل كمــا يف  31ديســمبر  2018بلــغ  96,144دينــار كويتــي ( 706,382 :2017دينــار كويتــي) قبــل احتســاب
الضمانــات أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى.
إن أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة لدى املجموعة ممنوحة إلى عمالء يف دولة الكويت.
إن توزيع املوجودات حسب قطاع األعمال كان كما يلي:

بنوك ومؤسسات مالية
إنشاءات وعقارات
استهالكية
أخرى

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

26,565,318
199,174,814
44,506,349
36,809,338

29,052,627
193,872,805
45,289,585
44,624,804

───────

───────

307,055,819

312,839,821

═══════

═══════

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة مكفولة بضمانات مقابل املوجودات املرتبطة بها كالعقارات واألوراق املالية والسيارات .وميكن طلب ضمانات إضافية.
يجوز للمجموعة بيع الضمان يف حالة عجز املقترض ،وذلك وفق ًا لالتفاقيات املبرمة مع املقترضني .تلتزم املجموعة برد الضمان عند سداد األرصدة املدينة.
اجلودة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية
ال تستخدم املجموعة نظام تصنيف ائتماني داخلي وال تصنيف ائتماني خارجي إلدارة اجلودة االئتمانية ملديني التمويل اإلسالمي.
تدير املجموعة اجلودة االئتمانية عن طريق التأكد من توفر الضمانات الكافية جلميع التسهيالت االئتمانية الفردية املمنوحة والتي تقوم اإلدارة مبراجعتها بصورة منتظمة.
تســعى املجموعــة لتجنــب التركــزات غيــر املالئمــة للمخاطــر مــع العمــاء مــن األفــراد أو مجموعــات العمــاء مــن خــال تنويــع أنشــطة التمويــل واالســتثمار .يلخــص اجلــدول أدنــاه اجلــودة
االئتمانيــة ملدينــي التمويــل اإلســامي.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
اجلودة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية (تتمة)
غير متأخرة وغير
منخفضة القيمة
2018
دينار كويتي

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

87,927
-   

متأخرة أو
منخفضة القيمة
2018
دينار كويتي
-   
7,169

87,927
7,169

───────────

───────────

───────────

═══════════

═══════════

═══════════

87,927

7,169

غير متأخرة وغير
منخفضة القيمة
2017
دينار كويتي

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

املجموع
2018
دينار كويتي

1,016,264
-   

95,096

متأخرة أو
منخفضة القيمة
2017
دينار كويتي
64,128
49,861

املجموع
2017
دينار كويتي
1,080,392
49,861

───────────

───────────

───────────

═══════════

═══════════

═══════════

1,016,264

113,989

1,130,253

كما يف  31ديسمبر  ،2018ليس لدى املجموعة أي أرصدة مديني متويل إسالمي متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة.
فيما يلي حتليل تقادم أرصدة مديني التمويل اإلسالمي متأخرة الدفع ولكن ليست منخفضة القيمة كما يف  31ديسمبر :2017

مدينو متويل إسالمي
عقارات

أقل من
 30يوم ًا
2017
دينار كويتي
21,936

 31إلى 60
يوم ًا
2017
دينار كويتي
21,936

 61إلى 90
يوم ًا
2017
دينار كويتي
20,256

املجموع
2017
دينار كويتي
64,128

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

21,936

21,936

20,256

64,128

راجع اإليضاح  13للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق مبخصص خسائر االنخفاض يف القيمة ألرصدة مديني التمويل اإلسالمي.
مخاطر السيولة
31.2
إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن يف عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بصــايف متطلباتهــا التمويليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عــن التقلبــات يف الســوق أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا
قــد يتســبب يف نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور .وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر ،قامــت إدارة املجموعــة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات مــع أخــذ الســيولة يف االعتبــار واالحتفــاظ
برصيــد كاف للنقــد والنقــد املعــادل واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول .إال أنــه بســبب الســيولة العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وتراجــع االئتمــان ،واجهــت املجموعــة صعوبــات جوهريــة متعلقــة
بالســيولة.
حتليل املوجودات واملطلوبات املالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية املتبقية
يتــم مراقبــة قائمــة االســتحقاق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن االحتفــاظ بالســيولة الكافيــة .تســتند قائمــة اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات يف نهايــة الســنة إلــى ترتيبــات الســداد التعاقديــة
باســتثناء االســتثمارات املتاحــة للبيــع والعقــارات للمتاجــرة والعقــارات االســتثمارية واالســتثمار يف شــركات زميلــة التــي تســتند إلــى تقديــر اإلدارة لتواريــخ التخــارج احملــددة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
31.2
حتليل املوجودات واملطلوبات املالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية املتبقية (تتمة)
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2018كانت كما يلي:

املوجودات
النقد والنقد املعادل
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
عقار مستأجر
الشهرة
مجموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصايف

88

خالل
 3أشهر
دينار كويتي
26,282,209
23,657
77,425
1,048,000
7,220,120
8,130,408
-

 3إلى 6
أشهر
دينار كويتي
16,486
1,640,193
3,664,826
-

 6إلى 12
شهر ًا
دينار كويتي
32,972
14,382,872
-

من  1إلى 3
سنوات
دينار كويتي

أكثر من
 3سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

20,378
21,981
-

-

26,302,587
95,096
14,382,872

396,826

-

396,826

152,305

1,567,130

633,099

2,429,959

111,009
3,155,058
6,701,054
-

25,494,022
109,363,577
1,002,129
23,589,120
91,005

18,403,238
30,244,276
77,034
17,123,734
5,443,802
945,874

44,008,269
140,655,853
13,094,534
59,209,142
5,443,802
1,036,879

─────

─────

─────

─────

─────

─────

42,781,819

5,321,505

24,535,270

161,546,168

72,871,057

307,055,819

════════

════════

════════

════════

════════

════════

12,273,626
7,555,244

184,056
3,256,245

7,312,352
8,456,023

133,879,695
10,606,065

2,747,049

153,649,729
32,620,626

─────

─────

─────

─────

─────

─────

19,828,870

3,440,301

15,768,375

144,485,760

2,747,049

186,270,355

════════

════════

════════

════════

════════

════════

22,952,949

1,881,204

8,766,895

17,060,408

70,124,008

120,785,464

════════

════════

════════

════════

════════

════════
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
31.2
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2017كانت كما يلي:

املوجودات
النقد والنقد املعادل
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
عقار مستأجر
الشهرة

 6إلى 12
شهر ًا
دينار كويتي

دينار كويتي

28,669,589
221,061
2,400,000
5,180,866
8,335,087
-

295,273
754,444
20,919
1,036,707
4,854,748
3,784,924
-

161,543
14,960,366
276,987
7,564,249
7,123,761
-

20,532
452,376
1,861,755
8,605,381
77,823,551
1,626,823
23,868,566
-

449,226
39,922,617
47,644,742
5,000
17,106,286
6,775,563
1,036,879

مجموع املوجودات

44,806,603

10,747,015

30,086,906

114,258,984

112,940,313

خالل
 3أشهر
دينار كويتي

─────

 3إلى 6
أشهر
دينار كويتي

─────

─────

من  1إلى  3سنوات

─────

أكثر من
 3سنوات
دينار كويتي

دينار كويتي
28,690,121
1,130,253
15,714,810
2,608,887
48,527,998
128,905,000
19,231,686
60,218,624
6,775,563
1,036,879
312,839,821

املجموع

─────

─────

املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

12,576,929
5,100,062

1,689,764
4,157,901

3,998,352
9,565,949

49,574,569
12,126,769

93,739,133
2,873,126

161,578,747
33,823,807

مجموع املطلوبات

17,676,991

5,847,665

13,564,301

61,701,338

96,612,259

195,402,554

الصايف

27,129,612

─────

─────

─────

─────

─────

─────

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

4,899,350

16,522,605

52,557,646

117,437,267

16,328,054

يبني اجلدول التالي انتهاء السريان التعاقدي حسب تاريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة استناد ًا إلى دفعات السداد التعاقدية غير املخصومة:

2018
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي
13,215,848
5,730,276

7,703,338
11,492,410

134,589,256
13,337,642

دينار كويتي
155,508,442
30,560,328

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

14,055,650
2,675,667

5,859,447
13,505,096

143,450,513
14,729,123

163,365,610
30,909,886

18,946,124
2017
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

 3إلى 12
شهر ًا
دينار كويتي

 1إلى 5
سنوات
دينار كويتي

املجموع

19,195,748

147,926,898

186,068,770

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

16,731,317

19,364,543

158,179,636

194,275,496

إن االســتحقاق التعاقديــة املبينــة يف اجلــدول أعــاه لدائنــي التمويــل اإلســامي تتضمــن تكاليــف التمويــل املســتحقة مــن قبــل الشــركة األم مببلــغ  1,944,997دينــار كويتــي علــى أرصــدة دائنــي
التمويــل اإلســامي املعــاد هيكلتهــا حتــى تاريــخ انتهــاء ســريان االتفاقيــة احلاليــة يف  29مــارس 2019
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
31.2
يبني اجلدول التالي انتهاء سريان التعاقد حسب تاريخ استحقاق املطلوبات احملتملة وااللتزامات على املجموعة:

2018
مطلوبات محتملة
التزامات

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 3إلى 12

شهر ًا
دينار كويتي
182,388
80,761

324,662
81,325

دينار كويتي

دينار كويتي
622,824
162,086

115,774
-    

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

28,463
198,407

176,693
6,758

32,259
-    

237,415
205,165

405,987
2017
مطلوبات محتملة
التزامات

 1إلى  5سنوات

املجموع

263,149

784,910

115,774

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

183,451

226,870

442,580

32,259

تتوقع املجموعة أنه لن يتم سحب كافة املطلوبات احملتملة أو االلتزامات قبل انتهاء سريان االلتزامات.
مخاطر السوق
31.3
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األصــل نتيجــة للتغيــرات يف أســعار الســوق .تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع املوجــودات بصــورة محــددة مســبق ًا علــى فئــات متعــددة
للموجــودات ،والتقييــم املســتمر لظــروف الســوق واجتاهاتــه ،وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل يف القيمــة العادلــة.
مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة التغيــرات يف مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة أســعار األســهم الفرديــة .تنتــج مخاطــر أســعار األســهم لغيــر
املتاجــرة مــن محفظــة اســتثمارات املجموعــة .إن التعــرض ملخاطــر أســعار األســهم ليــس جوهري ـ ًا حيــث إن املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
واملوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر تتكــون بصــورة أساســية مــن األوراق املاليــة غيــر املســعرة والصناديــق حيــث ال حتتفــظ املجموعــة بــأي مراكــز جوهريــة.
مخاطر معدالت الربح
تنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات يف معــدالت الربــح علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة .تــرى املجموعــة أنهــا ال تتعــرض ملخاطــر
معــدالت الربــح حيــث إن أدوات التمويــل اإلســامي هــي أدوات ذات معــدالت ثابتــة.
مخاطر العمالت األجنبية
تــدار مخاطــر العمــات األجنبيــة مــن قبــل إدارة اخلزينــة بالشــركة األم اســتناد ًا إلــى احلــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة الشــركة األم والتقييــم املســتمر ملراكــز املجموعــة املفتوحــة واحلــركات
احلاليــة واملتوقعــة يف أســعار الصــرف .تــرى اإلدارة أن مخاطــر تكبــد خســائر كبيــرة نتيجــة التقلبــات يف أســعار الصــرف ال تزيــد عــن احلــد األدنــى ،ولذلــك ال تتحــوط املجموعــة مــن انكشــافات
مخاطــر العمــات األجنبيــة.
لدى املجموعة صايف تعرض ملخاطر العمالت على املطلوبات بالدوالر األمريكي مبا يعادل مبلغ  30,763,891دينار كويتي يف  31ديسمبر  34,642,563 :2017( 2018دينار كويتي).
يوضــح اجلــدول التالــي التأثيــر علــى اخلســائر (نتيجــة التغيــر يف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات النقديــة) ،بســبب التغيــر يف أســعار العمــات ،مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى
ثابتــة:
2018

العملة
دوالر أمريكي

90

التغير يف سعر صرف
العمالت %
+1

التأثير على
اخلسائر
دينار كويتي

373,226

2017
التغير يف سعر صرف
العمالت %
+1

التأثير على
اخلسائر
دينار كويتي

307,639
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
31.3
مخاطر التشغيل
إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر اخلســارة الناجتــة مــن تعطــل األنظمــة أو بســبب اخلطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث اخلارجيــة .عندمــا تتوقــف أدوات الرقابــة عــن العمــل ميكــن للمخاطــر
التشــغيلية أن تــؤدي إلــى أضــرار خاصــة بالســمعة ويكــون لذلــك أثــار قانونيــة أو تشــريعية أو تــؤدي إلــى اخلســارة املاليــة .ال ميكــن للمجموعــة أن تتوقــع جتنــب جميــع املخاطــر التشــغيلية ولكــن
مــن خــال إطــار الرقابــة ومــن خــال املتابعــة واالســتجابة للمخاطــر احملتملــة ،تســتطيع املجموعــة أن تديــر هــذه املخاطــر .تتضمــن أدوات الرقابــة فصــل الواجبــات بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات
للدخــول علــى األنظمــة والتفويــض واملطابقــة وتدريــب العاملــن وعمليــات التقييــم.
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إدارة رأس املال
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها وحتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهم.
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه يف ضوء التغيرات يف الظروف االقتصادية واملركز املالي للمجموعة.
تديــر املجموعــة رأس املــال باســتخدام معــدل اإلقــراض وهــو صــايف الديــن مقســوم ًا علــى إجمالــي رأس املــال زائــد ًا صــايف الديــنُ .تــدرج املجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي واملطلوبــات األخــرى
ناقصـ ًا النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك ضمــن صــايف الديــن .يتضمــن رأس املــال حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم.
2018
دينار كويتي
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى
ناقص ًا :النقد والنقد املعادل

153,649,729
30,560,328
)(26,302,587

161,578,747
30,909,886
)(28,690,121

صايف الدين

───────────

───────────

157,907,470

163,798,512

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

81,839,096

78,169,165

───────────

───────────

239,746,566

241,967,677

═══════════

═══════════

رأس املال وصايف الدين
معدل االقراض
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2017
دينار كويتي

66%

68%

═══════════

═══════════

قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس.
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة ملوجوداتها ومطلوباتها واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة؛
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية لقياس القيمة العادلة
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
يوضح اجلدول التالي حتليل املوجودات املقاسة بالقيمة العادلة حسب مستوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إجمالي
القيمة العادلة
دينار كويتي

 31ديسمبر 2018
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

58,126

-    

338,700

396,826

286,082

752,550

1,391,327

2,429,959

عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية

-    

ممتلكات ومعدات:
أراضي

-    

140,655,853

10,946,000
─────────

─────────

152,354,403

344,208
═════════

10,946,000

-    
─────────

1,730,027
═════════

1

املستوى 2

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

استثمارات متاحة للبيع:
استثمارات يف أسهم مسعرة
صناديق ومحافظ عقارية

466,329
-    

عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية

-    

ممتلكات ومعدات:
أراضي
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-    

املستوى 3

املستوى
 31ديسمبر 2017

═════════

140,655,853

-    
802,715

128,905,000

-    
-    

-    

─────────

154,428,638
═════════

إجمالي
القيمة العادلة
دينار كويتي

466,329
802,715

128,905,000

-    

10,962,000

-    

10,962,000

────────

────────

────────

────────

466,329

140,669,715

-    

141,136,044

════════

════════

════════

════════
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
يوضح اجلدول التالي مطابقة املبالغ االفتتاحية واخلتامية للموجودات املالية ضمن املستوى :3

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر

يف  1يناير 2018

تعديل االنتقال
إلى املعيار الدولي
للتقارير املالية 9

ربح القيمة العادلة
املسجل يف بيان األرباح
أو اخلسائر املجمع

التحويالت خالل
الفترة

يف  31ديسمبر 2018

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

338,700

-    

-    

-    

338,700

1,001,143

133,755

)(49,824

306,253

1,391,327

────────

1,339,843
═══════

─────────

────────

─────────

133,755

)(49,824

306,253

═══════

═══════

═══════

─────────

1,730,027
═══════

يف  31ديســمبر  ،2017متــت احملاســبة بالتكلفــة عــن بعــض األســهم مببلــغ  1,339,843دينــار كويتــي والتــي ال يتوفــر لهــا ســعر معلــن يف ســوق نشــط وال ميكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة
موثــوق منهــا (طبقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي .)39
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة االخــرى ال تختلــف بصــورة ماديــة عــن قيمتهــا الدفتريــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،حيــث إن غالبيــة هــذه األدوات ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل
ـتنادا إلــى حركــة معــدالت الربــح يف الســوق.
أو يعــاد تســعيرها علــى الفــور اسـ ً
بالنســبة للموجــودات املصنفــة ضمــن املســتوى  ،3يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بواســطة أســاليب تقييــم مناســبة .وقــد تتضمــن هــذه األســاليب املعامــات احلديثــة املتكافئــة أو الرجــوع إلــى القيمــة
العادلــة احلاليــة ألداة أخــرى مماثلــة إلــى حــد كبيــر أو منــاذج التقييــم األخــرى .كمــا قامــت املجموعــة بإجــراء حتليــل احلساســية عــن طريــق تبايــن معامــات املدخــات بنســبة  .% 5واســتنادا إلــى
هــذا التحليــل ،ال توجــد تغييــرات جوهريــة يف القيمــة العادلــة.
لم يتم إجراء أي حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة احلالية.
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