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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2017

In the name of Allah, the most Gracious the most Merciful

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

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

أ.د أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﻲ اﻟﻜﺮدي
ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ

أ.د ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ

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

اﻟﺴﻴﺪ /ﻧﺎﺻﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮرﺳﻠﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮزوق
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ /ﻃﻼل ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ /ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪر اﻟﺮوﻣﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎرك
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺴﻴﺪ /رﻳﺎض ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺪر
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

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 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 مراقــب احلســابات إضافــة إلــى البيانــات املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر .2017
لقــد شــهد العــام املاضــي العديــد مــن األحــداث املهمــة التــي أثــرت علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة وعلــى توجهــات املســتثمرين يف املنطقــة .فاألزمــات السياســية التــي شــهدتها منطقــة الشــرق
األوســط بشــكل عــام ومنطقــة اخلليــج العربــي بشــكل خــاص كان لهــا بالــغ األثــر علــى ص ّنــاع القــرار كمــا ألقــت بظاللهــا علــى مناحــي اســتثمارية وماليــة عــدة .وعلــى الصعيــد احمللــي ،فمــازال
االنفــاق احلكومــي يواجــه حتديــات مهمــة يف ظــل أســعار النفــط احلاليــة .كمــا واجــه القطــاع العقــاري بشــكل خــاص حتديــات عــدة انعكســت علــى قيمــة التــداوالت العقاريــة ونســب االشــغال يف
العديــد مــن مناطــق دولــة الكويــت.
ويف ظــل هــذه التحديــات احمليطــة ،مازالــت أولويــات و جهــود الشــركة موجهــة بشــكل أساســي نحــو حتقيــق األهــداف املرحليــة املتمثلــة يف االلتــزام بخطــة إعــادة هيكلــة مديونيــة الشــركة ومحــاوالت
إعــادة جدولــة اجلــزء املتبقــي منهــا .ويف هــذا الســياق وافقــت محكمــة االســتئناف إلعــادة هيكلــة شــركات االســتثمار يف احلكــم الصــادر يف  2017/6/15باعتمــاد خطــة إعــادة اجلدولــة ومنــح
احلمايــة للشــركة إلــى عــام  2021األمــر الــذي يعطــي الشــركة مســاحة أكبــر للعمــل علــى خدمــة التزاماتهــا املاليــة.
وبالنســبة للهــدف الرئيســي للشــركة ،ويف أعقــاب احلصــول علــى املوافقــات الالزمــة ،قامــت الشــركة يف العــام املاضــي بســداد مجمــل مــا قيمتــه  22.6مليــون دينــار كويتــي متثــل  15.1مليــون
دينــار كويتــي مــن أصــل الديــن املســتحق باإلضافــة إلــى  7.5مليــون دينــار كويتــي كســداد ألربــاح الديــن املســتحق للدائنــن .وبــدون أدنــى شــك فــإن اعتمــاد خطــة إعــادة الهيكلــة بشــكلها اجلديــد
ووفــاء الشــركة لكامــل التزامهــا لعــام  2017يحمــل يف طياتــه مؤشــرات ايجابيــة لدائنــي الشــركة ومســاهميها علــى حــد ســواء .كمــا تؤكــد علــى حــرص الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املســتقبلية
يف ظــل متكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الســابقة علــى نحــو منتظــم.
وقــد أســتمر التعــاون والتنســيق الدائــم بــن مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة يف متابعــة أداء قطاعــات الشــركة املختلفــة .وعلــى الرغــم مــن النتائــج الطيبــة التــي حققتهــا قطاعــات الشــركة
املختلف��ة كمـ�ا ه��و موض��ح الحق��اً يف تقري��ر اسـ�تعراض نتائ��ج أعم��ال الش��ركة ،إال أن مع�دـالت الربحي�ةـ الصافي��ة ق��د تأث��رت س��لباً نتيج��ة التخ��اذ الشــركة مخصصاــت ضريبي��ة احترازيــة لشــركة
زميلــة ألحــد الشــركات التابعــة يف الربــع األخيــر ،األمــر الــذي انعكــس بشــكل مؤثــر علــى أربــاح الشــركة التــي حتققــت طيلــة العــام املاضــي.

لقــد اســتطاعت الشــركة يف نهايــة عــام  2017مــن حتقيــق مجمــل إيــرادات بلغــت  17مليــون دينــار نتــج عنهــا صــايف خســارة
بلغــت حوالــي  850ألــف دينــار كويتــي نتيجــة للمخصصــات االحترازيــة لاللتزامــات الضريبيــة وكذلــك تأثــر احملفظــة العقاريــة
بالشــركة وكذلــك االســتثمارات العقاريــة يف الشــركات التابعــة والزميلــة بانخفــاض تقييماتهــا متماشــية مــع االنخفــاض الــذي
شــهده قطــاع العقــار يف الكويــت خــال العــام احلالــي .وقــد نتــج عــن ذلــك انخفــاض حقــوق مســاهمي الشــركة األم إلــى حوالــي  78مليــون دينــار كويتــي بنســبة  % 1.18مقارنــة بالعــام الســابق.
ويف ما يلي ملخصا لبعض أبرز املؤشرات املالية اخلاصة بالشركة:
2017
صايف الربح( /اخلسارة) بالدينار الكويتي
اجمالي االيرادات بالدينار الكويتي

اجمالي املصاريف بالدينار الكويتي
اجمالي األصول بالدينار الكويتي

اجمالي املطلوبات بالدينار الكويتي
نسبة اجمالي املطلوبات إلى اجمالي األصول

نسبة التغيير ()%

2016
)(850,114

3,785,177

-122%

16,870,322

42,088,373

-60%

19,127,163

35,868,947

-47%

312,839,821

339,661,924

-8%

195,402,554

215,259,803

-9%

62.5%

63.4%

ختام ـاً ،إن األعــوام الســتة املاضيــة منــذ التوقيــع علــى اخلطــة ومــا شــهدته مــن التــزام الشــركة يف ايجــاد الســيولة يف ظــل
تباطــؤ القطاعــات االقتصاديــة احملليــة احمليطــة لتؤكــد علــى جديــة الشــركة يف التعامــل مــع التزاماتهــا وكافــة املتعاملــن معهــا.
ولكــن يبقــى التحــدي األكبــر الــذي يواجــه الشــركة خــال الفتــرة القادمــة هــو حتقيــق الســيولة الالزمــة للوفــاء بخطــة إعــادة
هيكلــة التزامــات الشــركة .كمــا نتطلــع إلــى التــزام الشــركة بخدمــة مســاهميها وكافــة األطــراف املتعاملــة معهــا بشــفافية تامــة.

فهد علي مـحمد ثـنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،احلمــدهلل 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 تقريــرا حــول املؤشــرات املاليــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ، 2017مســتعرضا معكــم يف إيجــاز
أهــم املســتجدات املاليــة واالقتصاديــة خــال الســنة املذكــورة .
حملة موجزة عن األوضاع االقتصادية خالل عام 2017
ً
أوال:

األوضاع العاملية
تشــير التقاريــر الصــادرة بشــأن أداء االقتصــاد العاملــي أن االقتصــادات املتقدمــة قــد حققــت منــواً قويـاً خــال النصــف األول مــن عــام  ،2017وهــو مــا دعــى بصنــدوق النقــد الدولــي
أن يعــدل توقعاتــه ملعــدل منــو االقتصــادات املتقدمــة لعــام  2017ليرتفــع إلــى  %2.2مقارنــة بنســبة  %2وفقـاً لتوقعاتــه الســابقة يف شــهر أبريــل .2017
مــن ناحيــة أخــرى قــام مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي  Federal Reserveبرفــع ســعر الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي خــال الربــع األخيــر مــن عــام  2017وهــو مــا جــاء متماشــياً
مــع توقعــات الســوق العاملــي .كمــا قامــت االقتصــادات الكبــرى خــال الربــع األخيــر مــن  2017باتخــاذ إجــراءات الســتعادة السياســة النقديــة العاديــة.
وبنــاء علــى توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي مــن املتوقــع أن تســجل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة معــدالت منــو نســبتها  %4.9خــال عــام  2018ويف مقدمتهــا
القــوى االقتصاديــة الصاعــدة مثــل الصــن والهنــد .ومــن املقــدر أن تســجل الصــن منــواً نســبته  %6.8خــال عــام  2018مقارنــة بنســبة النمــو الرســمية املســتهدفة علــى أســاس
 %6.5لعــام .2017
مــن ناحيــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن النظــرة اإليجابيــة التــي تشــير إليهــا التقاريــر بشــأن منــو األســواق الصاعــدة علــى املــدى القصيــر ،إال أن آفــاق النمــو بالنســبة لتلــك األســواق علــى
املــدى املتوســط تظــل متأثــرة مبــدى إمكانيــة الصــن علــى اســتعادة تــوازن نشــاطها وهــو مــا قــد يترتــب عليــه آثــار ســلبية غيــر مباشــرة يف حالــة عــدم حــدوث ذلــك األمــر.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وقــد قــام صنــدوق النقــد الدولــي يف أكتوبــر  2017مبراجعــة توقعاتــه ملعــدل النمــو املقــدر لالقتصــاد العاملــي لعــام  2017ليرتفــع بشــكل طفيــف إلــى  %3.6مقارنــة بنســبة %3.5
وفقـاً لتوقعاتــه الســابقة يف شــهر أبريــل  .2017ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االنتعــاش الــدوري للنشــاط االقتصــادي العاملــي يف الــدول الكبــرى بضمنهــا اليابــان والواليــات املتحــدة

األمريكيــة وأوروبــا والصــن وآســيا الصاعــدة.
من ناحية أخرى فإنه من املتوقع أن تسجل االقتصادات النامية واألسواق الصاعدة معدالت منو نسبتها  %4.9خالل عام  2018وفقـاً لتوقعــات صندوق النقــد الدولي .
ثاني ًا:

األوضاع اإلقليمية
تشــير التقاريــر الصــادرة بشــأن النمــو االقتصــادي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن معــدالت النمــو االقتصــادي يف هــذا املنطقــة ســوف تبقــى عنــد مســتوياتها الضعيفــة
بشــكل كبيــر لتبلــغ نســبتها  %2.2يف عــام  2017لتتحســن بعــد ذلــك وترتفــع نســبتها إلــى  .%3.2وتبقــى منطقــة شــمال أفريقيــا يف طليعــة املناطــق املتأثــرة بهــذه املعطيــات ،وبشــكل
مماثــل ،فــإن التوتــرات السياســية وحجــم النمــو غيــر املناســب بالنســبة للقطاعــات غيــر النفطيــة قــد ينتــج عنــه حجــم منــو مقــدر ال يتجــاوز  %1بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي (بحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي).
علــى الرغــم مــن حتســن أســعار النفــط التــي ارتفعــت ألعلــى مســتوياتها يف عامــن لتصــل إلــى  63دوالر أمريكــي للبرميــل خــال الربــع األخيــر مــن عــام  ،2017إال أنــه مــا زال هنــاك
حالــة مــن عــدم اليقــن عمــا إذا كانــت أســعار النفــط ستســتمر يف االرتفــاع خــال العــام القــادم .ومــن املتوقــع أن يشــهد الطلــب علــى النفــط مزيــد مــن التحســن خــال عــام ،2018
ومــع ذلــك فإنــه يف حــال تعــايف اإلنتــاج بشــكل غيــر متوقــع يف دول مثــل ليبيــا ونيجيريــا قــد تــؤدي إلــى وجــود فائــض يف املعــروض خــال النصــف األول مــن عــام  2018علــى الرغــم
مــن متديــد اتفــاق خفــض انتــاج النفــط مــن قبــل الــدول األعضــاء يف منظمــة األوبــك.
وبالطبــع فــإن التحســن يف أســعار النفــط قــد ســاعد دول مجلــس التعــاون اخلليجــي علــى تعزيــز أوضاعهــا املاليــة .ومــع ذلــك ،اســتمرت الــدول والشــركات يف مســاعيها للدخــول يف
األســواق احملليــة والعامليــة بحثـاً عــن ســبل التمويــل مــن خــال إصــدار ســندات الديــن واحلصــول علــى القــروض املجمعــة.
وبالنســبة ألســواق األوراق املاليــة اخلليجيــة  ،تشــير التقاريــر واإلحصــاءات الصــادرة أن أســواق األســهم اخلليجيــة أنهــت تــداوالت عــام  2017مبكاســب ايجابيــة محــدودة بلغــت نســبتها
 . %0.7وبــدون شــك فــأن املخــاوف اإلقليميــة أثــرت علــى تدفــق األمــوال الدوليــة واالســتمارات احملليــة مــن قبــل املســتثمرين احملليــن يف املنطقــة  .وأشــارت التقاريــر أن التأثيــر
العــام ألســعار النفــط علــى أداء أســواق األوراق املاليــة اخلليجيــة كان محــدوداً نوعـاً مــا  .ومــن اجلديــر بالذكــر أن عــام  2017قــد بــدأ بوتيــرة ايجابيــة مــع حتقيــق ســوقي الكويــت
والســعودية ارتفاعــات متواصلــة ألعلــى مســتوياتها علــى مــدى شــهور عــدة  .ويف الوقــت الــذي جنــح ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة يف احملافظــة علــى زخــم األداء اجليــد  ،فــإن مؤشــرات
أداء أســواق األســهم الســعودية قــد شــهدت تراجعـاً بفقدهــا نســبة  %6خــال العــام علــى خلفيــة تراجــع أســعار النفــط والظــروف اإلقليميــة غيــر املواتيــة  .وبالطبــع فــإن املعنويــات
االيجابيــة املتعلقــة بتأهيــل ســوقي الكويــت والســعودية لالنضمــام ملؤشــر «فوتســي رأســل» لألســواق الناشــئة دفــع األســواق نحــو االرتفــاع .
هــذا وعلــى الرغــم مــن عــدم متكــن الســعودية مــن االنضمــام ملؤشــر « فوتســي رأســل» نظــراً إلــى تأجيــل البــت يف هــذا القــرار  ،فــإن االرتفاعــات التــي مت تســجيلها قبــل اتخــاذ القــرار
قــد انعكســت ايجابيـاً علــى مؤشــر الســوق .
وقــد أدى قــرار ضــم بورصــة الكويــت للمؤشــر املذكــور إلــى تعزيــز الســوق احمللــي بقــوة ودعــم أنشــطته  ،واجلديــر بالذكــر أن أســواق قطــر واإلمــارات كانــت األكثــر تراجعاًعلــى مســتوى
األســواق اخلليجيــة .

ثالثا :

األوضاع احمللية  -الكويت
تفــاوت أداء االقتصــاد الكويتــي خــال عــام  2017وتباينــت التقاريــر الصــادرة عــن أداء االقتصــاد الكويتــي خــال عــام  2017فمنهــا مــن رجــح الســلبيات علــى االيجابيــات ومنهــا مــن
رجــح االيجابيــات علــى الســلبيات .وعلــى الصعيــد االيجابــي ،فقــد ارتفعــت أســعار النفــط مــا بــن إغــاق نهايــة  2016ونهايــة  2017مــن نحــو  51.9دوالر للبرميــل إلــى نحــو 63
دوالر للبرميــل أي بنســبة ارتفــاع  . % 21.4ومــع هــذا التحســن يف ســعر النفــط انخفــض عجــز املوازنــة العامــة مــن نحــو  4.6مليــارات دينــار كويتــي ،وهــو عجــز فعلــي بنــاء علــى
احلســاب اخلتامــي للســنة املاليــة ، 2017 -2016إلــى عجــز متوقــع للســنة املاليــة  2018/2017يتــراوح بــن  3مليــارات و 4مليــارات دينــار كويتــي وهــو مــا قــد يخفــف مــن مســتوى
تســييل االحيتاطيــات املاليــة أو اللجــوء إلــى االقتــراض مــن اخلــارج .
وحققــت بورصــة الكويــت ثانــي أفضــل أداء علــى نطــاق األســواق اخلليجيــة مبكاســب محــدودة  %5.6وكانــت األفضــل أداء حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر  2017ومت ترشــيحها لالرتقــاء إلــى
مصــاف األســواق الناشــئة أمــا علــى الصعيــد الســلبي  ،فأنــه ووفقــا لتقريــر صنــدوق النقــد الدولــي  ،مــن املقــرر تعميــق االقتصــاد احمللــي لنمــوه احلقيقــي الســالب مــن نحــو%0.1-
إلــى  %0.2-وبالطبــع فــإن تعميــق مســتوى االنكمــاش ســببه األحــداث اإلقليميــة التــي متــر بهــا املنطقــة .
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع النــاجت احمللــي غيــر النفطــي بنســبة  ( %2.5منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي )  ،إال إن انكمــاش النــاجت احمللــي اإلجمالــي النفطــي بنســبة  %6خــال
عــام  2017كان مبثابــة عائــق أمــام معــدالت النمــو بشــكل عــام  .ومــن املتوقــع أن تســاهم مشــاريع البنيــة التحتيــة يف منــو االقتصــاد خــال العــام القــادم .
مــن ناحيــة أخــرى قــرر بنــك الكويــت املركــزي عــدم رفــع ســعر اخلصــم  ،بينمــا مت رفــع ســعر الفائــدة علــى الودائــع املقومــة بالدينــار الكويتــي ذات االســتحقاقات قصيــرة األجــل ( حتــى
ســتة أشــهر ) بنمــو  25نقطــة أســاس .
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
املؤشرات املالية
استطاعت الشركة يف نهاية عام  2017من حتقيق مجمل إيرادات بلغت  17مليون دينار كويتي نتج عنها صايف خسارة بلغت حوالي  850ألف دينار كويتي .
خــال العــام واجهــت الشــركة األم (أعيــان لإلجــارة واالســتثمار) إشــكالية مــن خــال اســتثمار شــركتني احدهمــا تابعــه و أخــرى زميلــه بشــركة اســتثمار عقــاري تعمــل يف الســوق الســعودي ،أثــر
قيــام مصلحــة الدخــل والــزكاة باململكــة العربيــة الســعودية بربــط مبلــغ تقديــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة املعنيــة ،نتــج عــن ذلــك مطالبــة الشــركة ألعبــاء ضريبيــة إضافيــة بلغــت حصــة الشــركة
األم (أعيــان لإلجــارة و االســتثمار ) مــن هــذه املطالبــات حوالــى  4.4مليــون دينــار كويتــي .و حســب رأي إدارة الشــركة املعنيــة باألمــر فــان املطالبــة شــابها الكثيــر مــن املغالطــات التــي يأملــون
بإيضاحهــا للجهــات املســئولة ويأملــون بأخذهــا بعــن االعتبــار مــن خــال االعتــراض علــي الربــط الضريبــي و الزكــوي .
وبنــاء عليــه قامــت الشــركة املعنيــة باالعتــراض  .و لكــن نظــرا لصــدور قــرار أولــى (بتاريــخ  27ديســمبر  )2017مــن مصلحــة الــزكاة و الدخــل برفــض االعتــراض املقــدم مــن الشــركة رأت الشــركة
أخــذ مخصصــات احترازيــة ملقابلــة هــذه املطالبــات حلــن البــت فــى مــدى صحــة اإلدعــاءات واملطالبــات مــن قبــل اللجــان املختصــة مبصلحــه الــزكاة و الدخــل مــن خــال االســتئناف علــى القــرار
االبتدائــي للمصلحــة .
وقد أدى ذلك إلى انخفاض األرباح املسجلة حتى الربع الثالث نتيجة تسجيل تلك املخصصات االحترازية .
التقدم احملرز بشأن معايير وقواعد احلوكمة
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 .
التطلعات املستقبلية
ســوف تواصــل شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار جهودهــا الراميــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الدائنــن وكذلــك يف حتصــن امليزانيــة العموميــة واملركــز املالــي للشــركة وســوف تعمــل علــى تعزيــز
اآلفــاق املســتقبلية لوجودهــا يف مصــاف الشــركات االســتثمارية بدولــة الكويــت علــى الرغــم مــن الظــروف اإلقليميــة التــي تســود املنطقــة .
أنشطة الشركة
اإلجارة:
حقــق قطــاع اإلجــارة خــال عــام  2017معــدالت أداء ممتــازة ليواصــل أدائــه التشــغيلي املميــز ،حيــث شــهد عــام  2017ارتفاعـاً جيــداً يف اإليــرادات التشــغيلية ،وزيــادة ملحوظــة يف صــايف األربــاح
 ،وكذلــك زيــادة يف مجمــل الربــح عــن العــام الســابق .وحققــت أعيــان اإلجــارة القابضــة املزيــد مــن التقــدم يف أعمالهــا  ،فقــد ارتفعــت قيمــة اإليــرادات التشــغيلية لتبلــغ  33,107,467دينــار كويتــي
لعــام  2017مقارنــة بـــ 32,857,291دينــار كويتــي لعام .2016
وكذلــك ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة  %16حيــث بلــغ  7,189,640دينــار كويتــي لعــام  2017مقارنــة بـــ  6,173,399دينــار كويتــي لعــام  ،2016أيضــا بلغــت نســبة هامــش مجمــل الربــح %22
لعــام  2017وهــي نســبة ممتــازة مقارنــة بـــ  %19لعــام  .2016وحققــت الشــركة ارتفاعـاً ملحوظـاً يف صــايف أرباحهــا بنســبة  %36حيــث بلغــت  4,141,358دينــار كويتــي لعــام  2017مقارنــة بـــ
 3,045,040دينــار كويتــي لعــام .2016
ويف إطــار ســعيها الدائــم لتطويــر خدماتهــا وتقــدمي جتربــة ممتعــة وراقيــة لعمــاء التأجيــر التشــغيلي قامــت شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة باســتحداث وتطويــر باقــة مــن اخلدمــات اإللكترونيــة
احلديثــة التــي تســاهم يف ســرعة إجنــاز املعامــات والتيســير علــى العمــاء .كمــا حرصــت الشــركة علــى طــرح العديــد مــن احلمــات التســويقية املميــزة علــى مــدى العــام والتــي صممــت خصيصـاً
جلــذب شــرائح جديــدة مــن العمــاء ،إضافــة إلــى التركيــز علــى التواجــد واحلضــور يف أماكــن جتمــع العمــاء.
مــن ناحيــة أخــرى أثمــرت جهــود إدارة قطــاع اإلجــارة (شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة) عــن توقيــع عــدد مــن الصفقــات الكبــرى خــال العــام مــع عــدد مــن أهــم وأكبــر وكاالت الســيارات بغــرض
تنويــع أنــواع وموديــات الســيارات التــي تقدمهــا لعمالئهــا مــن الشــركات والــوزارات واألفــراد يف خدمــة التأجيــر التشــغيلي ،ممــا ميكنهــا مــن مواصلــة تقــدمي خدماتهــا ومنتجاتهــا بتنافســية عاليــة
وتوفيــر املوديــات احلديثــة للعمــاء حرصـاً علــى إرضائهــم وتقــدمي أقصــى درجــات الرفاهيــة واجلــودة لهــم .وقــد فــازت أعيــان الكويــت للســيارات التابعــة ألعيــان اإلجــارة القابضــة بعــدة صفقــات
ومناقصــات كبيــرة تضــاف إلــى رصيــد إجنازاتهــا الرائعــة واملتعــددة يف الســوق الكويتــي .وجنحــت الشــركة أيضـاً يف تصريــف عــدد أكبــر مــن الســيارات املســتعملة مــن خــال التعــاون مــع اجلهــات
التمويليــة املختلفــة.
وفيمــا يخــص الشــركات التابعــة ،واصلــت شــركة أعيــان االجــارة القابضــة تقــدمي كل أنــواع الدعــم املمكــن لشــركاتها التابعــة داخــل وخــارج الكويــت ومســاعدتها علــى تطويــر أعمالهــا ووضــع خططهــا
وجتــاوز أي عقبــات قــد تواجههــا .ونتــج عــن ذلــك تطــور متســارع وملحــوظ يف أعمــال الشــركات التابعــة لشــركة أعيــان اإلجــارة 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 محفظــة 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 املــدى ،وكــراج عايــن وهــو املركــز الرئيســي املتخصــص بإصــاح وصيانــة أســطول ســيارات أعيــان وهــو مجهــز بأحــدث األجهــزة واملعــدات ولديــه فرعــن يف منطقــة الشــويخ
الصناعيــة ومنطقــة األحمــدي.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
قطاع االستثمار :
لقــد كان التحــدي األهــم لقطــاع االســتثمار يف عــام  2017هــو املســاهمة يف وفــاء الشــركة بالتزاماتهــا املاليــة خــال العــام .وعلــى الرغــم مــن ظــروف الســيولة الصعبــة التــي شــهدتها القطاعــات
االســتثمارية و املاليــة ،فقــد اســتطاع القطــاع التخــارج مــن اســتثمار مؤثــر لــدى الشــركة وهــو االســتثمار يف شــركة إنشــاء القابضــة يف ســبيل حتقيــق األهــداف الرئيســية للشــركة يف الفتــرة احلاليــة
وااللتــزام بخطــة إعــادة هيكلــة مديونيــة الشــركة .وقــد نتــج مــن عمليــة التخــارج توفيــر ســيولة تقــدر بـــ  9.5مليــون د.ك .وحتقيــق ربحيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة بلغــت  5.8مليــون د.ك وقــد مت
توجيــه هــذه الســيولة بشــكل أساســي لســداد الدفعــة اخلاصــة بدائنــي الشــركة.
أمــا فيمــا يخــص اســتثمارات الشــركة الرئيســية ،فقــد تأثــرت معظــم االســتثمارات الرئيســية للشــركة مــن االنخفــاض امللحــوظ يف القطــاع العقــاري خــال العــام .إال أن التأثيــر األكبــر والــذي أ ّثــر
بشــكل كبيــر علــى أربــاح شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار جــاء مــن املخصصــات االحترازيــة لشــركة بــرج هاجــر العقاريــة الزميلــة لشــركة أعيــان العقاريــة وشــركة مشــاعر القابضــة .وعلــى الرغــم
مــن هــذه اخلســائر إال أن شــركة أعيــان العقاريــة محافظــة علــى متانــة تدفقاتهــا النقديــة خصوصــا بعــد بــدء تشــغيل أكبــر مشــروع لــدى الشــركة  -اليــال مــول.-
أمــا شــركة مبــرد القابضــة ،فقــد شــهد هــذا العــام تغييــر كيــان الشــركة لتصبــح شــركة قابضــة ،األمــر الــذي يعكــس طبيعــة أصــول الشــركة احلاليــة .كمــا اســتمرت مبــرد القابضــة يف حتقيــق
األهــداف املوضوعــة لهــا ومتكنــت مــن حتقيــق صــايف ربــح بلــغ  1.84مليــون د.ك .بنمــو ســنوي بلــغ  .%44و قــد تقــدم مجلــس اإلدارة باقتــراح للجمعيــة العموميــة لتوزيــع أربــاح تصــل لـــ  5فلــس
للســهم الواحــد.
قطاع العقار:
واجهــت إدارة العقــار خــال العــام  2017ركــوداً وضعفـاً يف الســوق العقــاري وعــزوف املســتثمرين خاصــة يف القطــاع االســتثماري (الســكني) وقــد تســبب ذلــك يف انخفــاض أســعار التأجيــر للشــقق
الســكنية واحملــات التجاريــة  ،إال إ َن التنــوع اجلغــرايف لقســائم الشــركة خاصــة يف منطقتــي ( العارضيــة احلرفيــة و أبــو فطيــرة احلرفيــة) و بســبب اإلقبــال عليهــا األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة
نســبة التأجيــر يف تلــك القســائم ممــا ســاهم يف ارتفــاع اإليــرادات التشــيغلية مــن  2.193مليــون د.ك إلــى  2.491مليــون د.ك يف العــام  2017بنســبة زيــادة قدرهــا %11.96
مجمع وبرج يال:
بعد افتتاح املجمع يف بداية العام  2017وصلت نسبة التأجير إلى  %85متثل حصة الشركة  %33.94من إيرادات املجمع.
مشروع اجلهراء التجاري (مول اجلهراء):
مت االفتتــاح املبدئــي للمــول ( )Soft Openingبتاريــخ  2017/6/14ومــن خــال خطــة تســويق لتأجيــر وحــدات املــول فقــد وصلــت نســبة التأجيــر بنهايــة العــام  2017إلــى  %82.31مــن إجمالــي
املســاحة التأجيريــة املتاحــة للمــول والبالغــة  16,427.44م ،2ومتتلــك شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار مــا نســبته . %78.55
ومــن أبــرز املســتثمرين الذيــن مت التوقيــع معهــم علــى ســبيل املثــال (لولــو هايبــر ماركــت ،بالســت أوف للتزلــج علــى اجلليــد ،مطعــم ملنزانــي ،بــاي أللعــاب األطفــال ،مطعــم برجــر بوتيــك ،مصــرف
الراجحي).
إدارة األصول:
تقــوم إدارة األصــول بتقــدمي عــدة خدمــات و منتجــات متنوعــة للمســتثمرين و العمــاء منهــا احملافــظ االســتثمارية و الصناديــق العقاريــة ،وقــد تنوعــت منتجــات ادارة االصــول 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
بعضها .
صندوق عوائد العقاري:
يتميــز الصنــدوق بتوزيعاتــه الشــهرية و بعوائــد منافســة مقارنــه بالقطــاع العقــاري يف دولــة الكويــت والصناديــق املنافســة ،ويف هــذا الســياق اســتمرت اإلدارة بالتركيــز علــى الصنــدوق للحفــاظ
علــى مســتويات أصولــه بالرغــم مــن انخفــاض أداء القطــاع العقــاري و حقــق الصنــدوق أداء إيجابــي مقارنــة بالقطــاع العقــاري علــى الرغــم مــن انخفــاض قيمــة الوحــدة خــال عــام  2017بســبب
انخفــاض التقييمــات العقاريــة و العوامــل التشــغيلية.
محفظة أسواق القرين:
باشرت الشركة يف تصفية محفظة اسواق القرين خالل عام  2017و البدء باستقبال طلبات التخارج من العمالء.
محفظة مصر الثالثة :
قامت الشركة خالل عام  2017باألعمال و اإلجراءات املتعلقة بتصفية احملفظة يف جمهورية مصر العربية و البدء مبخاطبة العمالء لتنفيذ خطة التصفية.
محفظة مصر الرابعة
يقــع مشــروع جريــن ويفــز يف منطقــة الشــيخ زايــد مقابــل املبنــى اجلديــد للنــادي األهلــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة ،و ينقســم املشــروع إلــى ثالثــة مراحــل حيــث يتكــون املشــروع مــن  584وحــدة
ســكنية باإلضافــة إلــى محــات جتاريــة قامــت شــركة جريــن ويفــز ببيــع مــا يقــارب  495وحــده ســكنية منهــا ،و مت التركيــز خــال عــام  2017علــى تطويــر املشــروع و تســويق وحداتــه غيــر املباعــة
وكانــت نســب االجنــاز االنشــائي جيــدة.
اخلامتة :
ال يســعني يف اخلتــام إال أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى مســاهمي الشــركة علــى الثقــة الكبيــرة والدعــم املتواصــل الــذي يقدمونهمــا للشــركة
وكذلــك إلــى عمــاء الشــركة علــى ثقتهــم يف خدمــات ومنتجــات الشــركة والشــكر أيض ـاً موصــول للجهــات الرقابيــة التــي تســعى إلــى وضــع
األطــر الرقابيــة الكفيلــة باحلــد مــن املخاطــر ،وال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى كافــة موظفــي الشــركة علــى أدائهــم املتميــز وتفانيهــم
يف العمــل.
كما أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لتقدمي الدعم املتواصل إلدارة الشركة التنفيذية.

منصور حمد املبارك

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

التقريــر السنـــوي 2017
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
التاريــــخ  10رجب 1439هـ
املــوافق  27مارس  2018م

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني
إلى مساهمي شركة أعيان لإلجارة واالستثمار
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
وفق ًا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتكليفنا بذلك  ،تقدم لكم الهيئة التقرير التالي :
لقــد راقبنــا وراجعنــا املبــادئ املســتخدمة والعقــود املتعلقــة باملعامــات والتطبيقــات التــي طرحتهــا الشــركة خــال الفتــرة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر2017م
وذلــك إلبــداء رأي عمــا إذا كانــت الشــركة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وفقــا للفتــاوى والقــرارات واإلرشــادات احملــددة التــي أصدرناهــا.
إن إدارة الشــركة مســئولة عــن االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية يف جميــع أعمالهــا ،كمــا تقــع عليهــا مســؤولية التأكــد مــن ذلــك ،أمــا مســئوليتنا
فتنحصــر يف إبــداء رأي مســتقل عــن مــدى التــزام الشــركة بأحــكام الشــريعة اإلســامية بنــاء علــى مراقبتنــا ومراجعتنــا وتقــدمي تقريــر لكــم بذلــك.
ولقــد قمنــا مبراقبتنــا ومراجعتنــا التــي تضمنــت فحــص العقــود واإلجــراءات املتبعــة مــن املؤسســة علــى أســاس اختبــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات ،كمــا قمنــا
بتخطيــط وتنفيــذ مراقبتنــا ومراجعتنــا مــن أجــل احلصــول علــى جميــع املعلومــات والتفســيرات التــي اعتبرناهــا ضروريــة لتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد
معقــول بــأن الشــركة لــم تخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
ويف رأينــا أن العقــود والعمليــات التــي أبرمتهــا الشــركة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2017م التــي اطلعنــا عليهــا قــد متــت وفقـاً ألحــكام ومبــادئ
الشــريعة اإلســامية.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

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

أ.د أحمد احلجي الكردي

أ.د نايف احلجاج العجمي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

رئيس الهيئة املوقر
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عضو الهيئة املوقر

عضو الهيئة املوقر

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺎم 2017

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت 2017
·

املقدمة
تُعــرف حوكمــة الشــركات بأنهــا « مجموعــة مــن العالقــات والنظــم التــي تربــط بــن كل مــن اجلهــاز التنفيــذي للشــركة ومجلــس اإلدارة واملســاهمني وغيرهــم مــن أصحــاب املصالــح
وذلــك بهــدف العمــل علــى توثيــق الســلوك املهنــي واألخالقــي وعمليــة الرقابــة واملســائلة وكفالــة التنظيــم اإلداري الســليم .
وتعتبــر حوكمــة الشــركات جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار وممارســاتها التجارية،حيــث تنظــم العالقــة بــن أعيــان وكل مــن ُمســاهميها ومجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن واألطــراف ذوي العالقــة مــن العمــاء والســلطات القانونيــة وفق ـاً للمبــادىء والضوابــط التاليــة:
· احملاسبة .
· الشفافية .
· العدالة .
· اإلستدامة .
· السرية .
حيــث تدعــم هــذه املبــادئ اخلمــس موظفــي أعيــان للعمــل بطريقــة أخالقيــة يف األنشــطة التجاريــة اليوميــة مــع احلــرص الشــديد علــى التمســك بالقوانــن األخالقيــة وقواعــد الســلوك
املهنــي وأحــكام الشــريعة االســامية الغــراء حيــث يتــم توفيــر اإلطــار التوجيهــي لنظــام أعيــان يف اإلدارة عــن طريــق أحــكام قواعــد «حوكمــة الشــركات» الــواردة ضمــن الالئحــة التنفيذيــة
للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم التعامــل يف االوراق املاليــة وتعديالتهمــا .
وبناءاً على ذلك فقد مت تطوير السياسات واإلجراءات اخلاصة بالشركة لكي تتالءم ممارستنا يف اإلدارة مع املمارسات املعدلة وفقاً لنظام حوكمة الشركات.
وقد التزمنا بإرسال تقرير حوكمة الشركات إلى هيئة أسواق املال طبقاً للوقت احملدد لذلك .

·

تشكيل مجلس االدارة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة منتخــب يحــدد النظــام األساســي للشــركة طريقــة تكوينــه وعــدد أعضائــه ومــدة العضويــة فيــه ،وميتلــك األعضــاء اخلبــرات املناســبة لتأديــة مهامهــم
بصــورة فعالــة ملــا فيــه مصلحــة الشــركة ،حيــث يكرســون الوقــت واالهتمــام الكافيــن ملهمتهــم كأعضــاء يف مجلــس اإلدارة وذلــك وفقـاً ملهامهــم احملــددة يف النظــام األساســي والالئحــة
الداخليــة املعتمــدة ملجلــس اإلدارة حيــث يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بوضــع إطــار عــام للحوكمــة و اإلشــراف علــى آليــة تنفيــذه وفقـاً لقواعــد الســلوك املهنــي واألخالقــي اتســاقاً مــع
مبــادئ وأحــكام الشــريعة األســامية الغــراء مبــا يخــدم مصالــح املســاهمني ويصــون ويعــزز حقوقهــم  ،حيــث قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد مصفوفــة الصالحيــات املاليــة واإلداريــة التــي
حتــدد الســلطات والصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة بالشــركة .
اسم السيد العضو

صفة العضو

السيد  /فهد علي محمد ثنيان الغامن

رئيس مجلس اإلدارة

اخلبرات العملية والعلمية
ميتلك السيد  /فهد على محمد ثنيان الغامن مايزيد عن األربعة عشر عاماً من اخلبرة
املهنية يف مجال املراكز القيادية إلدارة الشركات االستثمارية داخل وخارج دولة الكويت
وذلك يف مختلف املجاالت املالية واملصرفية واألنشطة االستثمارية والتجارية عن طريق
شغله لعدة مناصب يف العديد من الشركات أهمها :
· عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي .
· الرئيس التنفيذي لشركة علي الغامن وأوالده للسيارات .
· نائب رئيس مجلس إدارة الشركة االهلية لبيع وإستيراد املركبات الثقيله .
· عضو مجلس إدارة لدى ممثلي وكالء شركة مكالرين .
· عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة مواد الغذاء .
· عضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي .
وقد أنهى السيد  /الغامن دراستة العلمية بالكويت بحصولة على شهادة الهندسة املدنية
من جامعة الكويت ومن ثم بدأ حياته العملية بتوليه منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة
شركات على الغامن وأوالده قطاع املقاوالت ومن ثم تولى العديد من الوظائف القيادية يف
شركات ومؤسسات عدة كان له األثر البارز على ربحيتها وتعاظم مراكزها احلالية.
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تاريخ اإلنتخاب أو
التعيني
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت 2017

اسم السيد العضو

السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق

صفة العضو

تاريخ اإلنتخاب أو
التعيني

اخلبرات العملية والعلمية

ميتلك السيد /عبدالعزيز ناصر املرزوق ما يزيد عن ثمانية عشر عاماً من اخلبرة املهنية
يف مجاالت العمل املالية واملصرفية حيث تقلد العديد من املناصب القيادية يف العديد
من املؤسسات داخل وخارج دولة الكويت على اختالف أنشطتها االستثمارية والتجارية
والتمويلية على مدار تلك الفترة  ،ويشغل السيد /عبدالعزيز املرزوق عدة مناصب يف
شركات مختلفة اهمها :
نائب رئيس مجلس اإلدارة · نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال لالستثمار .
· عضو مجلس إدارة بشركة بيت التمويل الكويتي االستثمارية .

2017/05/01

وقد أنهى السيد  /املرزوق دراستة من الواليات املتحدة االمريكية بحصولة على
بكالوريوس يف التمويل من جامعة سان هوزية بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة وحصل
فيما بعد على ماجستير يف إدارة االعمال من (  ) London business schoolاململكة
املتحدة عام . 2010

السيد  /منصور حمد املبارك

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

مستقل

ميتلك السيد  /منصور حمد املبارك ما يزيد عن الثالثون عاماً من اخلبرة املهنية يف
مجاالت العمل املالية والتمويلية حيث تقلد العديد من املناصب القيادية طوال تلك الفترة
 ،ويشغل السيد  /منصور املبارك املناصب التالية :
رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية .
·
عضو مجلس إدارة بشركة مشاعر القابضة .
·
الرئيس التنفيذي لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار .
·

2017/05/01

وقد أنهى السيد  /املبارك دراستة بالواليات املتحدة االمريكية وذلك بحصوله على
بكالوريوس إدارة أعمال  -متويل من جامعة ويسترن ميتشجان بالواليات املتحدة وقد
كرس السيد /املبارك وقته وجهده لتطوير وتعزيز املركز املالي للشركة وتعاظم اإليرادات
وصيانة حقوق املساهمني وكذلك العمل على االلتزام بخطة إعادة الهيكلة املالية للشركة .
ميتلك السيد  /طالل بهبهاني العديد من اخلبرات املهنية االستثمارية منها والتجارية
ما يؤهلة لكونه عضواً مستق ً
ال مبجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ،حيث
تزيد سنوات اخلبره لدية عن اخلمسة وعشرون عاماً تقلد خاللها العديد من الوظائف
التنفيذية والقيادية يف عديد من املؤسسات املصرفية والتمويلية داخل وخارج دولة الكويت
على اختالف أنشطتها االستثمارية والتجارية حيث يشغل السيد  /طالل بهبهاني العديد
من املناصب يف عدة شركات مختلفة أهمها:
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي .
·
نائب رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمني .
·
املدير العام لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني .
·
املدير العام لشركة بهبهاني مركنتلي للسيارات .
·

2017/05/01

وقد أنهي السيد  /بهبهاني دراسة بدولة الكويت بحصولة على شهادة كلية األداب
تخصص لغة إجنليزية من جامعة الكويت وقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت
الصناعي من عام  2003وحتى عام . 2007
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اسم السيد العضو

صفة العضو

اخلبرات العملية والعلمية

تاريخ اإلنتخاب أو
التعيني

السيد  /رياض ناصر البدر

غير تنفيذي

ميتلــك الســيد  /ريــاض ناصــر البــدر مــا يزيــد عــن اثنــان وثالثــون عامـاً مــن اخلبــرة 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  /ريــاض البــدر علــى الدبلــوم
العالـ�ي يف العلـ�وم املصرفيـ�ة مـ�ن معهـ�د الدراسـ�ات املصرفيـ�ة بدولـ�ة الكويـ�ت.

2017/05/01

السيد  /ناصر ابراهيم بورسلي

غير تنفيذي

ميتلــك الســيد  /ناصــر بورســلي مــا يزيــد عــن ســتة عشــر عامــاً مــن اخلبــرة املهنيــة يف
املجــال املالــي واملصــريف حيــث تــدرج بالســلم الوظيفــي لــدى البنــك التجــاري الكويتــي ليشــغل
وظيفــة مديــر تنفيــذي أول  /قطــاع االئتمــان التجــاري ،وقــد أنهــى الســيد بورســلي دراســتة
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة بحصولــة علــى بكالوريــوس إدارة  -مــع التركيــز علــى اإلدارة
العامــة مــن جامعــة ســانبرناردينو بواليــة كاليفورنيــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة .

2017/05/01

السيد  /خالد بدر الرومي

غير تنفيذي

ميتلــك الســيد  /خالــد الرومــي مايزيــد عــن ثمانيــة عشــرة عامــاً مــن اخلبــره املهنيــة يف
العديــد مــن املجــاالت االســتثمارية والتجاريــة واملناصــب القياديــة حيــث شــغل منصــب
عضويــة مجلــس إدارة شــركة املــدار للتمويــل وتولــى منصــب مديــر عــام الشــركة الوطنيــة
للمياديــن ويشــغل حاليـاً منصــب مديــر عــام شــركة رحــال العامليــة للنقــل ،وقــد أنهــى الســيد /
الرومــي دراســته يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بحصولــه علــى بكالوريــوس اإلدارة  -جتــارة
دوليــة مــن ) “  ( chapman college “orange Californiaبالواليــات املتحــدة األمريكيــة .

2017/05/01

أمني سر املجلس

إنضــم الســيد عبــداهلل الشــطي إلــى شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار يف عــام ،2006
حيــث ميتلــك خبــرة مهنيــة تزيــد عــن األحــد 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 إدارة 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 العقــاري
وشــركة أعيــان العقاريــة
وقــد أنهــى الســيد  /الشــطي دراســتة اجلامعيــة بحصولــه علــى شــهادة بكالوريوس  -هندســة
كمبيوتــر  -مــن جامعــة الكويــت ،وماجســتير يف إدارة األعمــال مــن جامعــة هونــغ كونــغ للعلــوم
والتكنولوجيــا كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة احمللــل املالــي املعتمــد (CFA).

2017/05/01

السيد  /عبداهلل محمد الشطي
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·

اجتماعات مجلس االدارة خالل عام 2017
اسم السيد العضو

اجتماع رقم
( )1بتاريخ

اجتماع رقم
( )2بتاريخ

اجتماع رقم
( )3بتاريخ

اجتماع رقم
( )4بتاريخ

اجتماع رقم
( )5بتاريخ

اجتماع رقم
( )6بتاريخ

اجتماع رقم
( )7بتاريخ

اجتماع رقم
( )8بتاريخ

2017/01/16

2017/02/22

2017/03/30

2017/05/01

2017/05/02

2017/05/15

2017/07/26

2017/10/24

السيد /فهد علي محمد ثنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

√

السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

√

السيد  /منصور حمد املبارك
عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

√

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

السيد  /خالد بدر الرومي
عضو مجلس اإلدارة

√

السيد  /رياض ناصر البدر
عضو مجلس اإلدارة

√

السيد /ناصر ابراهيم بورسلي
عضو مجلس اإلدارة

√

·

√

عدد
االجتماعات
ثمانية
اجتماعات

ثمانية
اجتماعات
ثمانية
اجتماعات

خمسة
اجتماعات

خمسة
اجتماعات

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ثمانية
اجتماعات
ستة
اجتماعات

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة :
يقــوم أمــن السـ ّر بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة باملعلومــات الكافيــة عــن البنــود التــي ســيتم مناقشــتها قبــل ثالثــة أيــام عمــل علــى األقــل مــن االجتمــاع لتمكينهــم مــن إتخــاذ القــرارات
املناســبة ،كمــا يقــوم بتدويــن كافــة نقاشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال كل اجتمــاع يف محاضــر مؤرخــة ومسلســلة يف ســجل خــاص مرقــم مــع بيــان األعضــاء احلاضريـ�ن وتدويـ�ن
تصويتهــم بشــأن القــرارات املتخــذة خــال االجتمــاع ،ويعمــل علــى تأمــن حســن إيصــال وتوزيــع التقاريــر املتصلــة بعمــل املجلــس والوثائــق وجــدول األعمــال يف الوقــت املناســب.
وميكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة الوصــول بشــكل كامــل وفــوري إلــى املعلومــات والوثائــق والســجالت املتعلقــة بالشــركة حيــث أنهــا مرتبــة ومنظمــة بشــكل يســهل علــى أعضــاء املجلــس
واللجــان الوصــول إليهــا بالوقــت املناســب إضافــة إلــى قيــام اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتزويــد مجلــس اإلدارة وجلانــه بجميــع الوثائــق واملعلومــات املطلوبــة .

·

أبرز إجنازات مجلس ادارة شركة أعيان خالل العام 2017
·
·
·
·
·
·
·
·

إعتماد األهداف العامة للشركة وسياستها وخططها واستراتيجياتها .
إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة واعتماد تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة .
إعتماد قائمة مخصصات االستثمار وشطب الديون الواردة من جلنة املخصصات .
ُمناقشة واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية للشركة .
اعتماد وإقرار السياسات واللوائح الداخلية بالشركة .
اعتماد امليزانيه التقديرية للشركة واإلطالع على تقرير مستجدات اإلدارات .
اإلطالع على التقارير اخلاصة بنواحي العمل املختلفة إلدارات الشركة .
اإلطالع على االقرارات الصادرة عن اإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية الصادرة عن الشركة .

التقريــر السنـــوي 2017
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تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة

·

قام مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار بإعتماد تشكيل عدة جلان متخصصة منبثقة من مجلس اإلدارة تتمتع باإلستقاللية لالضطالع بدورها وفقاً للوائح الداخلية اخلاصة بها
اتساقاً وتعليمات قواعد حوكمة الشركات وذلك عقب انتخابات مجلس االدارة شهر مايو  2017ومت حتديد مدتها لتكون متوافقة مع مدة صالحية املجلس :
اسم اللجنة وتاريخ التشكيل

عدد االجتماعات
خالل عام 2017

أعضاء اللجنة

إجنازات اللجنة خالل عام 2017

·
·
جلنة التدقيق

شكلت بتاريخ 2017/05/01 :

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

رئيساً للجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

·
خمسة اجتماعات

·
·
·

اسم اللجنة وتاريخ التشكيل

عدد االجتماعات
خالل عام 2017

أعضاء اللجنة

إجنازات اللجنة خالل عام 2017

·
·
جلنة إدارة املخاطر

شكلت بتاريخ 2017/05/01 :

·

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

رئيساً للجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

أربعة اجتماعات

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

رئيساً للجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

اجتماع واحد

·
·

جلنة الترشيحات واملكافأت
شكلت بتاريخ 2017/05/01 :

20

املوافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة لعام .2017
مناقشة البيانات املالية املرحلية والسنوية والتوصية
برفعها إلى مجلس اإلدارة لالعتماد .
مناقشة ومراجعة السياسات ذات الصلة والتوصية
برفعها إلى مجلس اإلدارة لالعتماد .
عرض ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي واملوافقة عليها
والتوصية برفعها إلى مجلس اإلدارة .
مناقشة املدقق اخلارجي للوقوف على مدى تأثير املعايير
احملاسبية اجلديدة على البيانات املالية للشركة .
مناقشة واعتماد العروض املقدمة من مقدمي التدقيق .

املوافقة على خطة عمل إدارة املخاطر لعام . 2017
عرض ومناقشة تقرير املخاطر للنصف الثاني لعام
2016
عرض تقرير إدارة املخاطر عن الربع األول والنصف
األول م ن  2017توصية بتطوير نظام �Disaster Recov
 eryبحد أقصى نهاية الربع الثالث .
االطالع على تقرير املخاطر للربع الثالث لعام 2017ورفع
تقرير باملخاطر إلى مجلس اإلدارة .
املوافقة على جتديد عقد مكتب املستشار اخلارجي
إلعداد تقارير املخاطر.

	·إعــادة اعتمــاد برنامــج احلوافــز املقــر مــن مجلــس اإلدارة عــام 2017

وتوصيــة بتطويــر البرنامــج خــال العــام احلالــي وإعــداد تصــور جديــد
	·اعتمــاد مؤشــرات تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضائــه واللجــان
وتوصيــة بقيــام اللجــان وأعضــاء املجلــس بإجــراء التقييمــات عــن العــام
املاضــي ورفعهــا للجنــة الترشــيحات واملكافــآت

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت 2017
·

حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
ميكن ألعضاء مجلس اإلدارة الوصول بشكل كامل وفوري إلى املعلومات والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة حيث تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان
املنبثقه منه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة وذلك من خالل بنية معلوماتية توفر تقارير دورية التخاذ القرارات بشكل مناسب يف الوقت املناسب.

·

املكافأت املمنوحة ألعضاء مجلس االدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
أهداف سياسة املكافأت
أعتمد مجلس إدارة شركة أعيان سياسة املكافأت مبا يتوافق مع إستراتيجيتها يف إستقطاب واحلفاظ على العمالة املؤهلة والقادرة على القيام باملهام املطلوبة كما قامت أعيان
بربط سياسة املكافأت بأداء الشركة ومخاطر العمل .

·

مكافأت السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
لم يتسلم السادة أعضاء مجلس إدارة أعيان آية مكافأت عن عام . 2017

·

بند املزايا واملنافع املقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة:
لم يتسلم أعضاء مجلس اإلدارة أي مزايا أو منافع.

·

بند مكافأت أخرى مت منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركات التابعة .
( فقط إجمالى خمسة عشر ألف دينار كويتى ال غير ) .

·

مكافأت اإلدارة التنفيذية :
بلغت رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية عن عام  2017ما هو موضح باجلدول التالي :

رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية  -خالل العام  - 2017سنوي

·

اإلدارة

الراتب األساسي

اإلدارة التنفيذية

400572

البدالت الثابتة
واملزايا

56092

املكافآت السنوية

255955

ضمان نزاهة التقارير املالية
تتعهد اإلدارة التنفيذية جتاه مجلس اإلدارة بأن التقارير املالية للشركة قد مت عرضها بصورة سليمة وعادلة وإنها تتضمن كافة اجلوانب املالية للشركة وقد مت إعدادها وفقاً
ملعايير احملاسبة الدولية املعتمدة لدى هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية.
ومن ثم يتعهد مجلس اإلدارة جتاة اجلمعية العامة للمساهمني بنزاهة وسالمة التقارير املالية للشركة وعرضها بصورة سليمة وعادلة.

·

جلنة التدقيق
تشكلت جلنة التدقيق بعضوية ثالثة أعضاء أحدهما مستقل ،وذلك ممن يتوافر لديهم املؤهالت العلمية واخلبرات العملية يف املجاالت احملاسبية واملالية واليشغل عضويتها رئيس
مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس االدارة التنفيذيني ويتضمن دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي املعتمد من قبل مجلس اإلدارة على ما يضمن بيان يفصل ويوضح
األسباب التي تدعو مجلس االدارة إلى عدم التقيد بتوصيات جلنة التدقيق حالة أن كان هناك ثمة تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات املجلس.

·

إستقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي
ال عن الشركة ومجلس إدارتها وبناءاً على هذا مت التعاقد مع « ايرنست و يوجن « كمدققاً
إلتزمت شركة أعيان بتعني مراقب حسابات ُمسجل ومعتمد لدى هيئة أسواق املال ومستق ً
خارجياً ألعيان لتقدمي خدمات املراجعة والتدقيق على البيانات املالية.
التقريــر السنـــوي 2017
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·

جلنة إدارة املخاطر
تشــكلت جلنــة إدارة املخاطــر بعضويــة ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،حيــث تقــوم اللجنــة بدورهــا الفاعــل يف العمــل علــى إقــرار التدابيــر املناســبة لتقييــم املخاطــر التــي تتعــرض
لهــا الشــركة وقيــاس مــدى مالئمــة تلــك التدابيــر مبــا يتفــق مــع حجــم نشــاط الشــركة وذلــك ملواجهتــه واحلــد مــن املخاطــر التــي تواجــه الشــركة خاص ـ ًة املخاطــر املتعلقــة بالســوق
واملخاطــر التشــغيلية وكفالــة توافــر األنظمــة الفعالــة إلدارة املخاطــر والتأكيــد علــى اســتقاللية هــذه املهــام ،وتعمــل اللجنــة وفــق الئحتهــا الداخليــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
واملتوافقــة مــع مبــادئ حوكمــة الشــركات.

·

إدارة املخاطر
مت إنشــاء وحــدة مســتقلة إلدارة املخاطــر بالشــركة وذلــك اتســاقاً وتعليمــات هيئــة أســواق املــال املنظمــة لذلــك الشــأن حيــث يتمتــع القائمــون علــى وحــدة إدارة املخاطــر باالســتقاللية
التامــة وذلــك بتبعيــة وحــدة إدارة املخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة مباشــرة بالهيــكل التنظيمــي املعتمــد للشــركة وتقــوم إدارة املخاطــر برفــع تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق
باملخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة إضافــة إلــى اســتيفاء متطلبــات هيئــة أســواق املــال املتعلقــة بذلــك الشــأن .

·

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
قامــت الشــركة بإقــرار نظــام رقابــة داخلــي يوفــر ضمانـاً معقــوالً مــن العمليــات الفعالــة واملناســبة ويشــمل ُمختلــف ضوابــط الرقابــة مبــا يف ذلــك الضوابــط املاليـ�ة والعمليـ�ات وااللتـ�زام
بالقوانــن واألنظمــة ويقــوم مجلــس اإلدارة باملراجعــة املنتظمــة لهــذه اإلجــراءات مــن خــال جلانــه الرئيســية وتتــم مراجعــة فعاليــة الضوابــط مــن وقــت آلخــر يف إطــار دوائـ�ر العمـ�ل
املختصــة بالشــركة عــن طريــق املراجعــة املنتظمــة والتدقيــق الداخلــي علــى اإلدارات املختلفــة بالشــركة.

·

وحدة التدقيق الداخلي
يشــتمل التنظيــم اإلداري لشــركة أعيــان علــى إدارة تدقيــق داخلــي مســتقلة فنيـاً تتبــع جلنــة التدقيــق بالتبعيــة ملجلــس اإلدارة حيــث يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاءاً
علــى ترشــيح جلنــة التدقيــق ،ويتــم حتديــد واعتمــاد مســئوليات ومهــام إدارة التدقيــق الداخلــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة حيــث تضطلــع بشــكل رئيســي يف الرقابــة علــى فعاليــة وكفــاءة
نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة وصحــة ونزاهــة البيانــات املاليــة للشــركة بجوانبهــا املاليــة واحملاســبية واإلداريــة وكذلــك مقارنــة مــدى تطــور عوامــل املخاطــر بالشــركة واألنظمــة
املوجــودة للوقــوف علــى مــدى كفــاءة األعمــال اليوميــة ومواجهــة التغيــرات غيــر املتوقعــة بالســوق.

·

معايير ومحددات السلوك املهني واألخالقي
قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد ميثــاق الســلوك املهنــي واألخالقــي وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية الــذي بــدوره يعتبــر أحــد أهــم مكونــات منظومــة احلوكمــة لـ�دى الشـ�ركة حيـ�ث يحـ�رص
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى جــودة االلتــزام بذلــك امليثــاق لضمــان ســير األعمــال اليوميــة للشــركة وتعاملهــا مــع موظفيهــا ومقدمــي اخلدمــات وكافــة اجلهــات األخــرى ذات
الصلــة ويخضــع ذلــك امليثــاق إلــى مراجعــة دوريــة للتحقــق مــن اتســاقه وتعليمــات احلوكمــة وقــرارات اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة .

·

سياسات وأليات احلد من تعارض املصالح
إعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة منــع تضــارب املصالــح اتســاقاً وقواعــد حوكمــة الشــركات مبــا يكفــل تقــدمي الشــركة خلدماتهــا بصــورة عادلــة وســليمة وعــدم االســتغالل الســلبي
للمعامــات التــي يكــون أيـاً مــن أصحــاب املصالــح بالشــركة طرفـاً 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 األطــراف ذات عالقــة.

·

اإلفصاح والشفافية
مت إعتمــاد دليــل سياســات وإجــراءات االفصــاح والشــفافية وفقــا لقواعــد حوكمــة الشــركات حيــث تنظــم تلــك السياســة عمليــات اإلفصــاح عــن املعلومــات اجلوهريــة للشــركة وكذلــك
ال حافـ ً
التعامــات اخلاصــة باملطلعــن واإلفصــاح عــن املصالــح وفقـاً ملتطلبــات اجلهــات الرقابيــة املنظمــة لذلــك ومتتلــك شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ســج ً
ا باإلفصاحــات لــدى
بورصــة الكويــت وهيئــة أســواق املــال إضافـ ًة إلــى ســجل اإلفصاحــات باملوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالشــركة مبــا يعمــل علــى تعزيــز املســائلة والشــفافية لــدى الشــركة.
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·

إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
حتتفــظ الشــركة ضمــن ســجالتها بســجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــن تداوالتهــم علــى أســهم الشــركة املدرجــة يف البورصــة وذلــك وفقـاً لتعليمــات
هيئــة أســواق املــال بشــأن تنظيــم تعامــات األشــخاص املطلعــن .

·

وحدة شئون املستثمرين
وفقـاً ملتطلبــات قواعــد حوكمــة الشــركات والتــزام الشــركة بفتــح قنــوات اتصــال شــاملة مــع جميــع املســاهمني فقــد مت إنشــاء وحــدة شــئون املســاهمني بالشــركة مضطلعــة بدورهــا بعمــل
اتصــال وثيــق وشــامل مــع كافــة مســاهمي الشــركة ومتكينهــم مــن الوصــول إلــى املعلومــات بالوقــت املناســب .

·

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلفصاح
قامــت الشــركة بإعتمــاد نظــام إلكترونــي لعمليــة اإلفصــاح وتســجيل موظفيهــا ذوي الشــأن بخاصيــة التوقيــع اإللكترونــي لــدى هيئــة املعلومــات املدنيــة متاشــياً مــع مــا مت اعتمــاده مــن
قبــل بورصــة الكويــت لتنظيــم عمليــات اإلفصــاح للشــركات املدرجــة مــع اعتمــاد قســم خــاص بحوكمــة الشــركات وســجل بجميــع اإلفصاحــات ضمــن املوقــع اإللكترونــي للشــركة ُمتــاح
جلميــع املســاهمني لالطــاع عليــه .

·

حقوق املساهمني
يعمــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى متثيــل مصالــح جميــع املســاهمني وإحتــرام حقوقهــم علــى قــدم املســاواة مبــا يعمــل علــى صيانــة جميــع احلقــوق املقــررة لهــم
ويدعــم ويعــزز ثقتهــم بالشــركة ،حيــث يشــجع كافــة طــرق التواصــل الفعالــة مــع املســاهمني وتشــجيعهم علــى ممارســة كافــة حقوقهــم مــن خــال املشــاركة الفاعلــة يف اجتماعــات
اجلمعيــة العامــة للشــركة وفق ـاً لقواعــد احلوكمــة املنظمــة لذلــك الشــأن وقــرارات هيئــة أســواق املــال ذات الصلــة.

·

سجالت امللكية
يُحفــظ ســجل املســاهمني اخلــاص بالشــركة لــدى شــركة املقاصــة مقيــداً بــه أســماء املســاهمني وجنســياتهم وعــدد األســهم اململوكــة لهــم وكذلــك ســجل بحملــة الســندات والصكــوك
لتحقيــق املتابعــة املســتمرة للبيانــات اخلاصــة باملســاهمني وقــد مت إعتمــاد سياســة حمايــة حقــوق املســاهمني لكفالــة ذلــك .

·

حقوق أصحاب املصالح
تلتــزم الشــركة بتطبيــق إجــراءات واضحــة املعالــم تتســم بالشــفافية والوضــوح يف التعامــل مــع أصحــاب املصالــح وذلــك وفقـاً لسياســة أصحــاب املصالـ�ح احملدثـ�ة واملعتمـ�ده مـ�ن قبـ�ل
مجلــس اإلدارة،حيــث تكفــل هــذة السياســة تشــجيع اصحــاب املصالــح علــى املشــاركة ومتابعــة أنشــطة الشــركة املختلفــة وتطويــر قنــوات تواصــل ذات انفتــاح و شــفافية بشــكل رئيسـ�ي
مــن خــال املوقــع اإللكترونــي للشــركة واإلشــراف علــى شــئون الشــركة بكفــاءة ونزاهــة وفعاليــة والتعامــل مــع أصحــاب املصالــح بطريقــة مباشــرة وواضحــة علــى أســاس األمانـ�ة
واالحتــرام.

·

البرامج التدريبية ألعضاء مجلس االدارة
تهــدف السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بتدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة إلــى تطويــر املهــارات وزيــادة املعرفــة لضمــان إحاطتهــم بأحــدث التطــورات يف املجـ�االت
اإلداريــة واملاليــة واالقتصاديــة وحوكمــة الشــركات وإدارة املخاطــر ومكافحــة غســل االمــوال ومتويــل األرهــاب والقوانــن والتشــريعات ذات العالقــة .
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·

تقييم االداء
يتــم تقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق دليــل مؤشــرات األداء الرئيســية ألعضــاء مجلــس اإلدارة وجلانــه واإلدارة التنفيذيــة الــذي مت اعتمــاده مــن قبــل
مجلــس اإلدارة وفق ـاً لقواعــد حوكمــة الشــركات حيــث يعتمــد أدوات قيــاس ماليــة وغيــر ماليــة لقيــاس تطــور أداء الشــركة وتقدمهــا لتحقيــق أهدافهــا وتقييــم أداء وفعاليــة مجلــس
اإلدارة واإلدارة 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 إضافــة قيمــة للعالمــة التجاريــة للشــركة وزيــادة ثقــة املســاهمني و أصحــاب املصالــح بالشــركة والعمــل علــى إتاحــة فرصــة العمــل اجلماعــي ،حيــث تســعى الشــركة بأكملهـ�ا
إلــى تكريــس جهودهــا نحــو حتقيــق أهدافهــا والتشــجيع علــى الرقابــة الذاتيــة وزيــادة ثقــة املوظفــن بأنفســهم ومتكينهــم مــن معرفــة قيــم العمــل وتعريــف اآلخريــن بهــا والتحلــي باملزيـ�د
مــن روح املســؤولية املهنيــة واحلرفيــة العاليــة يف األداء ،والتــي مــن شــأنها حتفيزهــم للتصــرف بطريقــة مهنيــة وااللتــزام بالقواعــد والقوانــن املنظمــة لعمــل الشــركة وقــرارات هيئــة
أســواق املــال ذات الصلــة .

·

املسئولية اإلجتماعية
يف اطــار إضطــاع أعيــان وشــركاتها التابعــة بدورهــا يف املســاهمة يف تنميــة املجتمــع الكويتــي يف شــتى املجــاالت ،قــام مجلــس االدارة بإعتمــاد دليــل سياســات واجــراءات املســئولية
اإلجتماعيــة الــذي تقــر وتفســر أحكامــه عمليــة التــوازن بــن أهــداف الشــركة واألهــداف العامــة للمجتمــع والعمــل علــى إبــراز دور الشــركة يف العمــل املجتمعــي بدولــة الكويــت مبــا
يســاهم يف تقــدم ورفعــة املجتمــع يف شــتى املجــاالت إتســاقاً والــوارد بقواعــد حوكمــة الشــركات ضمــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق املــال الكويتيــة.
وحتقيقاً لذلك فقد تنوعت أنشطة العمل املجتمعي للشركة خالل عام  2017لتشمل العديد من مجاالت العمل املجتمعي كتالي :
· قامت شركة أعيان وشركاتها التابعة بحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة  -إدارة الصحة الوقائية للتطعيم ضد مرض األنفلونزا وااللتهاب الرئوي وذلك لرفع مستوى
الوعي الصحي والوقائي للمجتمع .
· إنطالقاً من أهمية حماية البيئة من التلوث واالضرار البيئية ،فقد قامت الشركة بحملة تنظيف احدى شواطىء شارع اخلليج .
· قامت الشركة بالتعاون مع بنك الدم الكويتي بحملة للتبرع بالدم وذلك لرفع مستوى الوعي املجتمعي بأهمية التبرع بالدم ومساهمة من الشركة يف سد العجز يف
مخزون بنك الدم املركزي .
· كما قامت الشركة بإجراء برنامج تدريب ميداني لعدد من طلبة اجلامعات واملعاهد واشراكهم يف بيئة العمل .
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إقرار مجلس اإلدارة
بشـأن نزاهــة التقاريــر املاليــة
أقــر أنــا ،فهــد علــي محمــد ثنيــان الغــامن ،بصفتــي رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ،بأننــي قمــت باالطــاع علــى البيانــات املاليــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31
ديســمبر .2017

ـاء علــى مــا لــدي مــن معلومــات ،ال يحتــوي هــذا التقريــر علــى أي بيــان غيــر صحيــح ملعلومــات جوهريــة ،ولــم يتــم إغفــال معلومــات جوهريــة ضروريــة جلعــل هــذه البيانــات املقدمــة غيــر
وبنـ ً
مضللــة يف ظــل الظــروف التــي مت فيهــا إبــداء هــذه البيانــات وذلــك فيمــا يتعلــق بالفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر.
ـاء علــى مــا لــدي مــن معلومــات ،فــإن البيانــات املاليــة وغيرهــا مــن املعلومــات املاليــة الــواردة يف هــذا التقريــر تظهــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي املاديــة ،الوضــع املالــي ونتائــج
وبنـ ً
العمليــات والتدفقــات النقديــة املســجلة كمــا يف وللفتــرة املعروضــة يف هــذا التقريــر.
وأحتمل أنا واإلدارة التنفيذية املسئولية عن إعداد وحتديث إجراءات اإلفصاح وكذلك نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للشركة وقمنا مبا يلي:
•

تصميم إجراءات اإلفصاح والشفافية وفق القانون رقم ( )7لسنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما  -الكتاب العاشر «اإلفصاح والشفافية».

•

تصميــم نظــم الرقابــة الداخليــة لضمــان اطالعنــا عليهــا وتزويدنــا باملعلومــات اجلوهريــة املتعلقــة بالشــركة ،مبــا يف ذلــك الشــركات التابعــة لهــا ،املقدمــة لنــا مــن قبــل اآلخريــن داخــل تلــك
الكيانــات ،وال ســيما خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا إعــداد هــذا التقريــر.

•

تصميــم نظــم رقابــة داخليــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة ،وعلــى أن يكــون تصميــم نظــم الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد القوائــم املاليــة حتــت إشــرافنا ،لتوفيــر ضمانــات معقولــة بشــأن
مصداقيــة التقاريــر املاليــة وإعــداد البيانــات املاليــة ألغــراض خارجيــة وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.

•

تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية.

ويتضمن هذا التقرير استنتاجنا عن مدى فاعلية ضوابط وإجراءات اإلفصاح كما يف  31ديسمبر  2017والتي يغطيها هذا التقرير بناء على هذا التقييم.
مت اإلفصــاح يف هــذا التقريــر عــن أي تغييــرات طــرأت علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة وعلــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة خــال الربــع األخيــر ـ الربــع الرابــع مــن الســنة يف حالــة التقريــر
الســنوي  -والتــي قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة وعلــى إعــداد التقاريــر املاليــة.
كمــا أفصحــت أنــا واإلدارة التنفيذيــة ،بنــا ًء علــى أحــدث تقييــم للرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر املاليــة ،إلــى مراقبــي حســابات الشــركة
وجلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة عــن كافــة أوجــه القصــور الهامــة ونقــاط الضعــف اجلوهريــة يف تصميــم أو تطبيــق
ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة والتــي قــد تؤثــر ســلبيا علــى قــدرة الشــركة علــى تســجيل ومعاجلــة وتلخيــص
وإعــداد املعلومــات املاليــة.
كمــا أفصحنــا عــن أي حــاالت احتيــال أو غــش ،ســواء كانــت جوهريــة مــن عدمــه ،تــورط فيهــا أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو غيرهــم مــن
املوظفــن الذيــن لهــم دور هــام يف نظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة وإعــداد البيانــات املاليــة.

فهد علي مـحمد ثـنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة
التقريــر السنـــوي 2017
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا مع ـاً بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي
املجم ــع كم ــا يف  31ديس ــمبر  2017وبيان ــات الدخ ــل والدخ ــل الش ــامل والتغي ــرات يف حق ــوق امللكي ــة والتدفق ــات النقدي ــة املجمع ــة للس ــنة املنتهي ــة بذل ــك التاري ــخ واإليضاح ــات ح ــول البيان ــات
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  2017وعــن أدائهــا املالــي املجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت.
أساس الرأي
لق ــد قمن ــا بأعم ــال التدقي ــق وفقــاً ملعايي ــر التدقي ــق الدولي ــة .إن مس ــؤولياتنا طبقــاً لتل ــك املعايي ــر موضح ــة مبزي ــد م ــن التفاصي ــل يف تقريرن ــا يف قس ــم «مس ــؤوليات مراق ــب احلس ــابات ع ــن
تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفق ـاً مليثــاق األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني.
وق ــد قمن ــا بالوف ــاء مبس ــؤولياتنا األخالقي ــة األخ ــرى وفق ـاً مليث ــاق املجل ــس الدول ــي ملعايي ــر األخالقي ــات املهني ــة للمحاس ــبني .وإنن ــا نعتق ــد أن أدل ــة التدقي ــق الت ــي حصلن ــا عليه ــا كافي ــة ومناس ــبة
لتق ــدمي أس ــاس ميكنن ــا م ــن إب ــداء رأي التدقي ــق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أم ــور التدقي ــق الرئيس ــية ،يف حكمن ــا املهن ــي ،ه ــي تل ــك األم ــور الت ــي كان ــت األكث ــر أهمي ــة يف تدقيقن ــا للبيان ــات املالي ــة املجمع ــة للس ــنة احلالي ــة .ومت ع ــرض ه ــذه األم ــور يف س ــياق تدقيقن ــا
للبيان ــات املالي ــة املجمع ــة ككل وإب ــداء رأين ــا حوله ــا دون إب ــداء رأي منفص ــل ح ــول ه ــذه األم ــور .فيم ــا يل ــي تفاصي ــل أم ــور التدقي ــق الرئيس ــية الت ــي قمن ــا بتحديده ــا وكيفي ــة معاجلتن ــا ل ــكل أم ــر
م ــن ه ــذه األم ــور يف إط ــار تدقيقن ــا ل ــه.
لقــد قمنــا بالوفــاء مبســئولياتنا املبينــة يف تقريرنــا يف قســم مســؤوليات مراقــب عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بتلــك األمــور .وبالتالــي ،تتضمــن أعمــال التدقيــق
الت ــي قمن ــا به ــا تنفي ــذ اإلج ــراءات احمل ــددة مب ــا يتواف ــق م ــع تقييمن ــا ملخاط ــر األخط ــاء املادي ــة يف البيان ــات املالي ــة املجمع ــة .إن نتائ ــج إج ــراءات أعم ــال التدقي ــق الت ــي قمن ــا به ــا ،مب ــا يف ذل ــك
اإلج ــراءات الت ــي مت تنفيذه ــا ملعاجل ــة األم ــور ال ــواردة أدن ــاه ،تط ــرح أساس ـاً ميكنن ــا م ــن إب ــداء رأي التدقي ــق ح ــول البيان ــات املالي ــة املجمع ــة.
لقد قمنا بتحديد أمور التدقيق الرئيسية التالية:
أ) انخفاض قيمة العقارات للمتاجرة
متثل العقارات للمتاجرة جزءاً جوهرياَ من إجمالي موجودات املجموعة وتبلغ قيمتها املدرجة بالدفاتر  15,714,810دينار كويتي يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
مت حتدي ــد ص ــايف القيم ــة املمك ــن حتقيقه ــا للعق ــارات للمتاج ــرة م ــن قب ــل مقيم ــي عق ــارات خارجي ــن .إن حتدي ــد ص ــايف القيم ــة املمك ــن حتقيقه ــا للعق ــارات للمتاج ــرة يعتم ــد عل ــى املدخ ــات
الرئيســية مثــل 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 ًرا ملــا يرتبــط بهــا مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات املرتبطــة بهــذه التقييمــات .ونظــراً حلجــم وتعقيــد إجــراء حتديــد
صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات املســتخدمة يف التقييــم ،فقــد اعتبرنــا ذلــك مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أ) انخفاض قيمة العقارات للمتاجرة (تتمة)
لق ــد حتققن ــا م ــن املدخ ــات واالفتراض ــات الت ــي اس ــتعانت به ــا إدارة املجموع ــة وم ــدى مالءم ــة البيان ــات ذات الصل ــة بالعق ــارات املؤي ــدة للتقييم ــات الت ــي مت إجراؤه ــا م ــن قب ــل املقيم ــن
اخلارجي ــن .كم ــا قمن ــا بتنفي ــذ إج ــراءات إضافي ــة للجوان ــب املقترن ــة بق ــدر أعل ــى م ــن املخاط ــر والتقدي ــرات .وتضمن ــت ه ــذه اإلج ــراءات ،مت ــى كان ذل ــك مناس ــباً ،مقارن ــة األح ــكام الت ــي مت
اتخاذهــا مبمارســات الســوق احلاليــة والناشــئة والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــة .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا مبراعــاة موضوعيــة واســتقاللية وخبــرة املقيمــن العقاريــن اخلارجيــن.
كم ــا قمن ــا أيضــاً بتقيي ــم م ــدى مالئم ــة اإلفصاح ــات املتعلق ــة بالعق ــارات للمتاج ــرة للمجموع ــة ضم ــن اإليض ــاح  14ح ــول البيان ــات املالي ــة املجمع ــة.
ب) انخفاض قيمة االستثمار يف شركات زميلة
ل ــدى املجموع ــة اس ــتثمار يف ش ــركات زميل ــة بقيم ــة مدرج ــة بالدفات ــر مببل ــغ  48,527,998كويت ــي كم ــا يف  31ديس ــمبر  .2017يت ــم احملاس ــبة ع ــن االس ــتثمار يف ش ــركات زميل ــة وفقـ ـاً
لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للمحاســبة عــن الشــركات الزميلــة والتــي مبوجبهــا يتــم إدراج هــذه االســتثمارات مبدئي ـاً بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا الح ًقــا مبــا يعكــس تغيــرات مــا بعــد احليــازة
يف حص ــة الش ــركة األم م ــن ص ــايف موج ــودات الش ــركات الزميل ــة ناقص ـاَ أي مخصص ــات لالنخف ــاض يف القيم ــة.
يعتب ــر انخف ــاض قيم ــة االس ــتثمار يف الش ــركات الزميل ــة جوهر ًي ــا لتدقيقن ــا حي ــث إن اإلدارة تس ــتخدم أح ــكام وتقدي ــرات لتقيي ــم ه ــذه االس ــتثمارات لغ ــرض حتدي ــد أي انخف ــاض يف قيمته ــا.
وبالتال ــي ،اعتبرن ــا ذل ــك م ــن أم ــور التدقي ــق الرئيس ــية.
تضمن ــت إج ــراءات التقيي ــم الت ــي قمن ــا به ــا تقيي ــم م ــا إذا كان ــت اإلدارة ق ــد قام ــت بتحدي ــد أي مؤش ــرات عل ــى االنخف ــاض يف قيم ــة ش ــركاتها املس ــتثمر فيه ــا مب ــا يف ذل ــك التغي ــرات العكس ــية
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 تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم املدخــات الرئيســية التــي متثــل تقديــر القيمــة العادلــة للمجموعــة .كمــا حصلنــا علــى حســابات
اإلدارة لالنخفــاض يف القيمــة كمــا قمنــا بالتحقــق مــن معقوليــة االفتراضــات الرئيســية .وقمنــا بالتحقــق مــن صحــة افتراضــات اإلدارة مبــا يف ذلــك مقارنــة االفتراضــات ذات الصلــة باملعاييــر
املتع ــارف عليه ــا والتوقع ــات االقتصادي ــة .قمن ــا أيضــاً بتقيي ــم حتلي ــل احلساس ــية ال ــذي مت إج ــراؤه م ــن قب ــل اإلدارة للتحق ــق م ــن تأثي ــر التغي ــرات احملتمل ــة بص ــورة معقول ــة يف االفتراض ــات
الرئيس ــية عل ــى البيان ــات املالي ــة املجمع ــة للمجموع ــة.
إضافة إلى ذلك ،قمنا ً
أيضا بتقييم مدى مالئمة وكفاية اإلفصاحات املتعلقة باستثمار املجموعة يف الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  16حول البيانات املالية املجمعة.
ج) القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
متثل العقارات االستثمارية جزءاً جوهرياً من إجمالي موجودات املجموعة وتبلغ قيمتها املدرجة بالدفاتر  128,905,000دينار كويتي يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
مت حتدي ــد القيم ــة العادل ــة للعق ــارات االس ــتثمارية ل ــدى املجموع ــة م ــن قب ــل مقيم ــي عق ــارات خارجي ــن .إن حتدي ــد القيم ــة العادل ــة للعق ــارات االس ــتثمارية يعتم ــد عل ــى املدخ ــات األساس ــية
مث ــل القيم ــة اإليجاري ــة وحال ــة الصيان ــة واملعرف ــة بالس ــوق واملعام ــات التاريخي ــة ،والت ــي عل ــى الرغ ــم م ــن كونه ــا غي ــر ملحوظ ــة بص ــورة مباش ــرة ،إال أن ــه يت ــم تأييده ــا بالبيان ــات امللحوظ ــة يف
الس ــوق .تعتب ــر اإلفصاح ــات املتعلق ــة باملدخ ــات ذات أهمي ــة نظ ـ ًرا مل ــا يرتب ــط به ــا م ــن ع ــدم تأك ــد م ــن التقدي ــرات املرتبط ــة به ــذه التقييم ــات .ونظ ــراً حلج ــم وتعقي ــد إج ــراء تقيي ــم العق ــارات
االس ــتثمارية وأهمي ــة اإلفصاح ــات املتعلق ــة باملدخ ــات املس ــتخدمة يف التقيي ــم ،فق ــد اعتبرن ــا ذل ــك م ــن أم ــور التدقي ــق الرئيس ــية.

التقريــر السنـــوي 2017

29

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت 2017
	
  

تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
ج) القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (تتمة)
لق ــد حتققن ــا م ــن املدخ ــات واالفتراض ــات الت ــي اس ــتعانت به ــا إدارة املجموع ــة وم ــدى مالءم ــة البيان ــات ذات الصل ــة بالعق ــارات املؤي ــدة للتقييم ــات الت ــي مت إجراؤه ــا م ــن قب ــل املقيم ــن
اخلارجي ــن .كم ــا قمن ــا بتنفي ــذ إج ــراءات إضافي ــة للجوان ــب املقترن ــة بق ــدر أكب ــر م ــن املخاط ــر والتقدي ــرات .وتضمن ــت ه ــذه اإلج ــراءات ،مت ــى كان ذل ــك مناس ــباً ،مقارن ــة األح ــكام الت ــي
مت اتخاذه ــا مبمارس ــات الس ــوق احلالي ــة والناش ــئة والتحق ــق م ــن التقييم ــات عل ــى أس ــاس عش ــوائي .إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،قمن ــا مبراع ــاة موضوعي ــة واس ــتقاللية وخب ــرة املقيم ــن العقاري ــن
اخلارجي ــن .كم ــا قمن ــا أيضـ ـاً بتقيي ــم م ــدى مالئم ــة اإلفصاح ــات املتعلق ــة بالعق ــارات االس ــتثمارية للمجموع ــة ضم ــن اإليض ــاح  17ح ــول البيان ــات املالي ــة املجمع ــة.
معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2017
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2017بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر
مراق ــب احلس ــابات حوله ــا .لق ــد حصلن ــا عل ــى تقري ــر مجل ــس إدارة الش ــركة األم ،قب ــل تاري ــخ تقري ــر مراق ــب احلس ــابات ،ونتوق ــع احلص ــول عل ــى باق ــي أقس ــام التقري ــر الس ــنوي بع ــد تاري ــخ
تقري ــر مراق ــب احلس ــابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيم ــا يتعل ــق بتدقيقن ــا للبيان ــات املالي ــة املجمع ــة ،ف ــإن مس ــؤوليتنا ه ــي االط ــاع عل ــى املعلوم ــات األخ ــرى املبين ــة أع ــاه وحتدي ــد م ــا إذا كان ــت غي ــر متوافق ــة بص ــورة مادي ــة م ــع البيان ــات املالي ــة
املجمع ــة أو حس ــبما وص ــل إلي ــه علمن ــا أثن ــاء التدقي ــق أو وج ــود أي أخط ــاء مادي ــة بش ــأنها .وإذا م ــا توصلن ــا إل ــى وج ــود أي أخط ــاء مادي ــة يف ه ــذه املعلوم ــات األخ ــرى ،اس ــتناداً إل ــى األعم ــال
الت ــي قمن ــا به ــا عل ــى املعلوم ــات األخ ــرى والت ــي حصلن ــا عليه ــا قب ــل تاري ــخ تقري ــر مراق ــب احلس ــابات ،فإن ــه يتع ــن علين ــا إدراج تل ــك الوقائ ــع يف تقريرن ــا .لي ــس لدين ــا م ــا يس ــتوجب إدراج ــه يف
تقريرن ــا فيم ــا يتعل ــق به ــذا الش ــأن.
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة
إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســباً ،عــن األمــور
املتعلق ــة بأس ــاس مب ــدأ االس ــتمرارية وتطبي ــق مب ــدأ االس ــتمرارية احملاس ــبي م ــا ل ــم تعت ــزم اإلدارة تصفي ــة املجموع ــة أو وق ــف أعماله ــا أو يف حال ــة ع ــدم توف ــر أي بدي ــل واقع ــي س ــوى اتخ ــاذ
ه ــذا اإلج ــراء.
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 الــذي
يتضم ــن رأين ــا .إن التوص ــل إل ــى تأكي ــد معق ــول ميث ــل درج ــة عالي ــة م ــن التأكي ــد إال أن ــه ال يضم ــن أن عملي ــة التدقي ــق وفق ـاً ملعايي ــر التدقي ــق الدولي ــة س ــوف تنته ــي دائ ًم ــا باكتش ــاف األخط ــاء
املاديــة يف حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء املاديــة عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة
للمس ــتخدمني والت ــي يت ــم اتخاذه ــا عل ــى أس ــاس ه ــذه البيان ــات املالي ــة املجمع ــة.
ً
مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
أحكاما
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً
• حتدي ــد وتقيي ــم مخاط ــر األخط ــاء املادي ــة يف البيان ــات املالي ــة املجمع ــة س ــواء كان ــت ناجت ــة ع ــن الغ ــش أو اخلط ــأ ووض ــع وتنفي ــذ إج ــراءات التدقي ــق املالئم ــة لتل ــك املخاط ــر ،وكذل ــك
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
ع ــن اخلط ــأ؛ حي ــث إن الغ ــش ق ــد يتضم ــن التواط ــؤ أو التزوي ــر أو اإلهم ــال املتعم ــد أو التضلي ــل أو جت ــاوز الرقاب ــة الداخلي ــة.
•

فه ــم أدوات الرقاب ــة الداخلي ــة ذات الصل ــة بعملي ــة التدقي ــق لوض ــع إج ــراءات التدقي ــق املالئم ــة للظ ــروف ولك ــن لي ــس لغ ــرض إب ــداء ال ــرأي ح ــول فعالي ــة أدوات الرقاب ــة الداخلي ــة ل ــدى
املجموعـــة.

•

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

•

التوص ــل إل ــى م ــدى مالئم ــة اس ــتخدام اإلدارة ألس ــاس مب ــدأ االس ــتمرارية احملاس ــبي والقي ــام ،اس ــتناداً إل ــى أدل ــة التدقي ــق الت ــي حصلن ــا عليه ــا ،بتحدي ــد م ــا إذا كان هن ــاك ع ــدم تأك ــد
م ــادي متعل ــق باألح ــداث أو الظ ــروف وال ــذي ميك ــن أن يثي ــر ش ـ ًكا جوهري ـاً ح ــول ق ــدرة املجموع ــة عل ــى متابع ــة أعماله ــا عل ــى أس ــاس مب ــدأ االس ــتمرارية .ويف حال ــة التوص ــل إل ــى وج ــود
ع ــدم تأك ــد م ــادي ،يج ــب علين ــا أن نأخ ــذ بع ــن االعتب ــار ،يف تقري ــر مراق ــب احلس ــابات ،اإلفصاح ــات ذات الصل ــة يف البيان ــات املالي ــة املجمع ــة أو تعدي ــل رأين ــا يف حال ــة ع ــدم مالئم ــة
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 توق ــف املجموع ــة ع ــن متابع ــة أعماله ــا عل ــى أس ــاس مب ــدأ االس ــتمرارية.

•

تقيي ــم الع ــرض الش ــامل للبيان ــات املالي ــة املجمع ــة وهيكله ــا والبيان ــات املتضمن ــة فيه ــا مب ــا يف ذل ــك اإلفصاح ــات وتقيي ــم م ــا إذا كان ــت البيان ــات املالي ــة املجمع ــة تعب ــر ع ــن املعام ــات
األساســـية واألحـــداث ذات الصلـــة بأســـلوب يحقـــق العـــرض العـــادل.
التقريــر السنـــوي 2017
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
• احلص ــول عل ــى أدل ــة تدقي ــق كافي ــة ومناس ــبة ح ــول املعلوم ــات املالي ــة للش ــركات أو األنش ــطة التجاري ــة داخ ــل املجموع ــة إلب ــداء رأي ح ــول البيان ــات املالي ــة املجمع ــة .ونح ــن مس ــؤولون ع ــن
إب ــداء التوجيه ــات واإلش ــراف عل ــى عملي ــة التدقي ــق وتنفيذه ــا للمجموع ــة ونتحم ــل املس ــؤولية فق ــط ع ــن رأي التدقي ــق.
إنن ــا نتواص ــل م ــع املس ــؤولني ع ــن احلوكم ــة ح ــول ع ــدة أم ــور م ــن بينه ــا النط ــاق املخط ــط ألعم ــال التدقي ــق وتوقيته ــا ونتائ ــج التدقي ــق الهام ــة مب ــا يف ذل ــك أي أوج ــه قص ــور جوهري ــة يف أدوات
الرقاب ــة الداخلي ــة الت ــي يت ــم حتديده ــا أثن ــاء أعم ــال التدقي ــق.
أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
أيضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة
معقولــة أنهــا مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات الصلــة ،متــى كان ذلــك مناســباً.
وم ــن خ ــال األم ــور الت ــي يت ــم إب ــاغ املس ــؤولني ع ــن احلوكم ــة به ــا ،نح ــدد تل ــك األم ــور الت ــي تش ــكل األم ــور األكث ــر أهمي ــة يف تدقي ــق البيان ــات املالي ــة املجمع ــة للس ــنة احلالي ــة ،ولذل ــك تعتب ــر
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
ج ــداً ،عندم ــا نتوص ــل إل ــى أن أم ــرا م ــا يج ــب ع ــدم اإلفص ــاح عن ــه يف تقريرن ــا ألن ــه م ــن املتوق ــع بش ــكل معق ــول أن النتائ ــج العكس ــية املترتب ــة عل ــى ه ــذا اإلفص ــاح تتج ــاوز املكاس ــب العام ــة ل ــه.
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
يف رأين ــا أيضــاً إن الش ــركة األم حتتف ــظ بدفات ــر محاس ــبية منتظم ــة وأن البيان ــات املالي ــة املجمع ــة والبيان ــات ال ــواردة يف تقري ــر مجل ــس إدارة الش ــركة األم فيم ــا يتعل ــق به ــذه البيان ــات املالي ــة
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
جمي ــع املعلوم ــات الت ــي يتطلبه ــا قان ــون الش ــركات رق ــم  1لس ــنة  2016والئحت ــه التنفيذي ــة والتعدي ــات الالحق ــة له ــا ،وعق ــد التأس ــيس والنظ ــام األساس ــي للش ــركة األم والتعدي ــات الالحق ــة
لهمــا ،وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقـاً لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة
له ــا ،أو لعق ــد التأس ــيس والنظ ــام األساس ــي للش ــركة األم والتعدي ــات الالحق ــة لهم ــا ،خ ــال الس ــنة املنتهي ــة يف  31ديس ــمبر  2017عل ــى وج ــه ق ــد يك ــون ل ــه تأثي ــراً ماديـ ـاً عل ــى نش ــاط
الش ــركة األم أو مركزه ــا املال ــي.
نبــن أيض ـاً 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
النق ــد وبن ــك الكوي ــت املرك ــزي وتنظي ــم املهن ــة املصرفي ــة والتعليم ــات املتعلق ــة ب ــه أو ألح ــكام القان ــون رق ــم  7لس ــنة  2010يف ش ــان هيئ ــة أس ــواق امل ــال والتعليم ــات املتعلق ــة ب ــه خ ــال الس ــنة
املنتهي ــة يف  31ديس ــمبر  2017عل ــى وج ــه ق ــد يك ــون ل ــه تأثي ــراً ماديــاً عل ــى نش ــاط الش ــركة األم أو مركزه ــا املال ــي.

بدر عادل العبداجلادر
سجل مراقبي احلسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 18مارس 2018
الكويت

التقريــر السنـــوي 2017
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بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضـاحات

اإليرادات
إيرادات متويل إسالمي
إيرادات إيجارات عقود تأجير تشغيلي
إيرادات عقارات وإنشاءات
إيرادات استثمار
ربح بيع شركة تابعة
حصة يف نتائج شركات زميلة
أتعاب خدمات استشارية واستشارات
ربح بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات أخرى

5
6
7
8
17
9

2017
دينار كويتي
528,410
7,649,104
3,963,452
605,465
6,811,495
)(6,300,024
707,291
661,897
2,243,232

797,889
7,171,148
27,267,393
392,831
2,745,252
557,201
290,286
2,866,373

16,870,322

42,088,373

──────────
──────────

املصروفات
تكاليف متويل
خسائر انخفاض القيمة ومخصصات
تكاليف موظفني
استهالك
(ربح) خسارة حتويل عمالت أجنبية
مصروفات أخرى

10
20
11

عكس مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

29

──────────
──────────

7,355,227
2,218,133
5,986,180
601,917
()545,826
3,511,532

7,129,016
13,744,390
6,592,099
1,590,938
2,785,337
4,027,167

19,127,163

35,868,947

──────────
──────────

(خسارة) ربح السنة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

2016
دينار كويتي

──────────
──────────

()2,256,841

6,219,426

──────────

──────────

──────────

──────────

()46,728
()66,006
()57,613

85,000
)(200,165
)(118,663
)(76,441

(خسارة) ربح السنة

()2,427,188

اخلاص بـ :
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

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

3,785,177
2,123,980

()2,427,188

5,909,157

──────────

──────────

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

12

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  35تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

34

══════════

( )1.06فلس

══════════

5,909,157

──────────

──────────
══════════

 4.72فلس

══════════

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضـاحات
(خسارة) ربح السنة

2017
دينار كويتي
)(2,427,188
───────

خسائر شاملة أخرى:
ً
بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل املجمع:

التغير يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
احملول إلى بيان الدخل املجمع من انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
أرباح معاد إدراجها يف بيان الدخل املجمع من بيع استثمارات متاحة للبيع
حصة يف إيرادات (خسائر) شاملة أخرى لشركات زميلة
فروق حتويل عمالت أجنبية من حتويل عمليات أجنبية
خسائر شاملة أخرى للسنة سوف يتم إعادة تصنيفها إلى
بيان الدخل يف فترات الحقة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى
بيان الدخل املجمع يف فترات الحقة:
إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

20

اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة

اخلاص بـ :
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

2016
دينار كويتي
5,909,157
───────

)(285,347
315,051
)(106,694
26,610
)(30,012
───────

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

)(80,392
───────

)(3,539,900
───────

78,000
───────
)(2,392
───────
)(2,429,580
═══════

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

)(935,992
)(1,493,588
───────
)(2,429,580
═══════

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

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  35تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2017

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
عقار مستأجر
الشهرة

إيضـاحات

2017
دينار كويتي

2016
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

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

إجمالي املوجودات

312,839,821

339,661,924

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي عام
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
التغير املتراكم يف القيمة العادلة
عجز متراكم
أسهم خزينة

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

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

78,169,165
39,268,102

79,105,157
45,296,964

117,437,267

124,402,121

161,578,747
33,823,807

181,486,607
33,773,196

إجمالي املطلوبات

195,402,554

215,259,803

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

312,839,821

339,661,924

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

═══════════

23
24
25

26

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

فهد علي محمد ثنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة

36

───────────

───────────

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

───────────

───────────

27
28

───────────
───────────
═══════════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  35تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

───────────
═══════════

───────────

───────────
───────────

───────────
───────────
═══════════

منصور حمد املبارك
الرئيس التنفيذي

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

أنشطة التشغيل
(خســارة) ربــح الســنة قبــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة وحصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي
تعديالت غير نقدية ملطابقة ربح السنة بصايف التدفقات النقدية:
استهالك
إطفاء عقار مستأجر
خسائر انخفاض القيمة ومخصصات
ربح بيع عقارات استثمارية
خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
ربح بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات استثمار
ربح بيع شركة تابعة
حصة يف نتائج شركات زميلة
(ربح) خسارة حتويل عمالت أجنبية
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تكاليف متويل

إيضـاحات

20
21
10
18
7
8
17

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

)(2,256,841

6,219,426

9,398,255
1,215,004
2,218,133
)(1,561
2,735,526
)(661,897
)(605,465
)(6,811,495
6,300,024
)(545,826
728,116
7,355,227

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

19,067,200

18,071,410

──────────

──────────

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

6,199,365
4,941,835
639,907
)(1,366,306

5,261,603
4,596,705
)(1,695,808
)(9,785,002

التدفقات النقدية الناجتة من العمليات
مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة

29,482,001
)(305,089

16,448,908
)(175,355

صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

29,176,912

──────────
──────────
──────────

أنشطة االستثمار
متحصالت من بيع استثمار يف شركة تابعة
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 مرابحة وتوزيعات أرباح مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
احلركة يف رصيد محتجز لدى البنك

8

7
20

──────────

16,273,553

──────────

12,790,654
)(216,214
1,408,350
)(57,200
227,100
)(4,578,463
819,525
368,280
2,357,899
)(23,538,456
12,608,181
1,374

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

2,191,030

)(3,415,016

──────────

صايف التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة يف) أنشطة االستثمار

──────────

──────────

──────────
──────────

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

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

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

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل

)(30,189,812

)(13,991,366

──────────
──────────

صايف الزيادة (النقص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

13

1,178,130
27,491,459

النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة

13

28,669,589

──────────
══════════

──────────
──────────

)(1,132,829
28,624,288

──────────

27,491,459

══════════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  35تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

اخلاصة مبساهمي الشركة األم

يف  1يناير 2017

رأس
املال

احتياطي
عام

احتياطي
أسهم
خزينة

احتياطي
إعادة
تقييم

احتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

التغيرات
املتراكمة
يف القيمة
العادلة

عجز
متراكم

أسهم
خزينة

اإلجمالي
الفرعي

احلصص
غير
املسيطرة

مجموع
حقوق
امللكية

دينار كويتي

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

7,402,424

)(202,878

110,647

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

79,105,157

124,402,121 45,296,964

خسارة السنة

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

)(850,114

)(2,427,188

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
للسنة

)(850,114

)(1,577,074

-    

-    

-    

78,000

)(97,492

)(66,386

-    

-    

)(85,878

83,486

)(2,392

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

إجمالي اإليرادات (اخلسائر)
الشاملة للسنة

-    

-    

-    

78,000

)(97,492

)(66,386

)(850,114

-    

)(935,992

)(1,493,588

)(2,429,580

تأسيس شركة تابعة (إيضاح )4

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

969,256

969,256

بيع شركة تابعة (إيضاح )8

-    

-    

-    

)(153,566

-    

-    

153,566

-    

-    

)(3,787,201

)(3,787,201

توزيعات أرباح مدفوعة إلى
احلصص غير املسيطرة

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

)(1,717,329

)(1,717,329

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,326,858

)(300,370

(11,339,726) (10,305,466) 44,261

78,169,165

117,437,267 39,268,102

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

81,403,882

7,069,649

2,678,070

7,820,728

1,999,809

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

77,918,806

124,262,536 46,343,730

ربح السنة

-    

-    

-    

-    

-    

-    

3,785,177

-    

3,785,177

2,123,980

5,909,157

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
للسنة

-    

-    

-    

)(391,236

)(2,202,687

)(4,903

-    

-    

)(2,598,826

)(1,315,699

)(3,914,525

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

-    

-    

-    

)(391,236

)(2,202,687

)(4,903

3,785,177

-    

1,186,351

808,281

1,994,632

-    

1,592,007

-    

-    

-    

-    

)(1,592,007

-    

-    

-    

-    

تعديل يف احتياطي إعادة التقييم

-    

-    

-    

)(27,068

-    

-    

27,068

-    

-    

-    

-    

بيع شركة تابعة

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

)(1,855,047

)(1,855,047

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,402,424

)(202,878

110,647

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

79,105,157

124,402,121 45,296,964

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

يف  31ديسمبر 2017

يف  1يناير 2016

إجمالي اإليرادات (اخلسائر)
الشاملة للسنة
احملول إلى االحتياطي العام
(إيضاح )24

يف  31ديسمبر 2016

═══════

═══════

══════

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  35تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
1

معلومات حول الشركة
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشركاتهــــا التابعـــة (يشــار إليهــا معـاً بـــ «املجموعــة») للسنــــة املنتهيـــة
فـ ــي  31ديس ــمبر 2017وفقـ ـاً لقـ ــرار مجل ــس اإلدارة بتاريـ ــخ  18م ــارس  .2018إن اجلمعي ــة العمومي ــة ملس ــاهمي الش ــركة األم له ــا صالحي ــة تعدي ــل ه ــذه البيان ــات املالي ــة املجمع ــة
بع ــد إصداره ــا.
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة كويتيــة تأسســت يف  4ينايــر  1999طبق ـاً ألحــكام القانــون رقــم ( )12لعــام  1998الــذي يقضــي بترخيــص تأســيس شــركات اإلجــارة .تخضــع
الشــركة األم لرقابــة هيئــة أســواق املــال وبنــك الكويــت املركــزي كشــركة اســتثمار .يتضمــن اإليضــاح  4تفاصيــل الشــركات التابعــة اجلوهريــة.

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.
 -5متثيل الشركات األجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة األم وذلك بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها املالية مبا يحقق املنفعة املالية للطرفني
ومبا يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات الصلة.
 -6القيام بجميع االنشطة املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية.
 -7إدارة احملافظ نياب ًة عن العمالء.
 -8االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات.
 -9تطوير األراضي السكنية والعقارات التجارية بقصد تأجيرها.
 -10القيام بالبحوث والدراسات واألنشطة املتعلقة بها نياب ًة عن العمالء.
 -11تأسيس صناديق االستثمار وإدارة الصناديق.

		

تتــم مزاولــة جميــع األنشــطة أعــاه وفق ـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية طبق ـاً ملــا تعتمــده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة األم .يقــع مكتــب الشــركة األم الرئيســي املســجل
يف القبل ــة ،قطع ــة  ،10مبن ــى 1+2أ3+أ ،مجم ــع عل ــي م ــا أحم ــد عب ــداهلل امل ــا ،ال ــدور الراب ــع ،مكت ــب رق ــم ( ،)11الكوي ــت.
3

السياسات احملاسبية الهامة
 3.1أساس اإلعداد
بيان االلتزام
مت إع ــداد البيان ــات املالي ــة املجمع ــة للمجموع ــة وفق ـاً لتعليم ــات دول ــة الكوي ــت ملؤسس ــات اخلدم ــات املالي ــة الت ــي تخض ــع لرقاب ــة بن ــك الكوي ــت املرك ــزي .وتتطل ــب ه ــذه التعليم ــات
تطبيــق كافــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة باســتثناء متطلبــات معيــار احملاســبة الدوليــة « 39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس»
ح ــول املخص ــص املجم ــع حي ــث يت ــم ب ــدالً منه ــا التقي ــد مبتطلب ــات بن ــك الكوي ــت املرك ــزي ح ــول احل ــد األدن ــى للمخص ــص الع ــام كم ــا ه ــو مب ــن يف السياس ــة احملاس ــبية النخف ــاض
قيم ــة املوج ــودات املالي ــة.
أساس اإلعداد
مت ع ــرض البيان ــات املالي ــة املجمع ــة بالدين ــار الكويت ــي ال ــذي ميث ــل أيض ـاً العمل ــة الرئيس ــية للش ــركة األم وق ــد مت إعداده ــا وفق ـاً ملب ــدأ التكلف ــة التاريخي ــة املع ــدل ليتضم ــن قي ــاس
االس ــتثمارات املتاح ــة للبي ــع والعق ــارات االس ــتثمارية وتقيي ــم األرض واملبان ــي املصنف ــة كممتل ــكات ومع ــدات وفقــاً للقيم ــة العادل ــة يف بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع.
لقــد مت إعــادة تصنيــف بعــض مبالــغ الســنة الســابقة لكــي تتوافــق مــع طريقــة عــرض الســنة احلاليــة .لقــد مت إجــراء عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه لتقــدمي عــرض أكثــر مالئم ـ ًة
لبن ــود بي ــان الدخ ــل املجم ــع .إن عملي ــات إع ــادة التصني ــف ه ــذه لي ــس له ــا تأثي ــر عل ــى إجمال ــي املوج ــودات وإجمال ــي حق ــوق امللكي ــة وإجمال ــي املطلوب ــات املدرج ــة س ــابقاً أو األرب ــاح
املدرجــة يف الســنة الســابقة.
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3

السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.2التغيرات يف السياسات احملاسبية
إن السياســات احملاســبية املســتخدمة يف إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة مماثلــة لتلــك املســتخدمة يف الســنة املاليــة الســابقة ،باســتثناء السياســة احملاســبية اجلديــدة املتعلقــة
بالعقــار املســتأجر وتطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة اجلديــدة أو املعدلــة التاليــة التــي تســري علــى املجموعــة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  7بيان التدفقات النقدية :مبادرة االفصاح
تتطلــب التعديــات مــن الشــركات اإلفصــاح عــن التغيــرات يف مطلوباتهــا الناجتــة عــن أنشــطة التمويــل مبــا يف ذلــك التغيــرات الناجتــة مــن التدفقــات النقديــة والتغيــرات غيــر النقديــة
(علــى ســبيل املثــال ،أربــاح أو خســائر حتويــل العمــات األجنبيــة) .لــم يكــن لهــذا التعديــل أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
لــم تكــن التعديــات األخــرى علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تســري علــى الفتــرة احملاســبية الســنوية التــي تبــدأ اعتبــاراً مــن  1ينايــر  2017ذات أهميــة للسياســات
احملاســبية أو املركــز أو األداء املالــي للمجموعــة ولــم يكــن لهــا أي تأثيــر مــادي عليهــا.
 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي املعاييــر والتفســيرات الصــادرة ولكنهــا لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .تعتــزم املجموعــة تطبيــق هــذه املعاييــر عنــد ســريانها ،متــى
أمكــن ذلــك.
املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة يف يوليــو  2014الصيغــة النهائيــة مــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة الــذي يحــل محــل معيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات
املاليــة :التحقــق والقيــاس وكافــة اإلصــدارات الســابقة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9يجمــع املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9جميــع اجلوانــب الثالثــة ملشــروع احملاســبة عــن
األدوات املاليــة :التصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة التغطيــة .يســري املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر 2018
مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .باســتثناء محاســبة التغطيــة ،يجــب تطبيــق املعيــار بأثــر رجعــي ولكــن ليســت معلومــات املقارنــة إلزاميــة .وبالنســبة حملاســبة التغطيــة ،تســري املتطلبــات
بصــورة عامــة بأثــر مســتقبلي مــع وجــود بعــض االســتثناءات احملــدودة.
تعتــزم املجموعــة تطبيــق املعيــار اجلديــد يف تاريــخ الســريان املطلــوب ولــن تعيــد إدراج املعلومــات املقارنــة .خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2017قامــت املجموعــة بإجــراء تقييــم
لتأثيــر كافــة اجلوانــب الثالثــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9يســتند هــذا التقييــم إلــى املعلومــات املتاحــة حال ًيــا وقــد يخضــع للتغييــرات الناجتــة مــن املعلومــات املقبولــة املؤيــدة
اإلضافيــة املتاحــة للمجموعــة يف الســنة املاليــة  2018عنــد قيــام املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9إضافــة إلــى ذلــك ،ســتقوم املجموعــة بتطبيــق التغييــرات يف
تصنيــف بعــض األدوات املاليــة طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .9
أ) التصنيف والقياس
تتوقــع املجموعــة االســتمرار يف القيــاس وفقـاً للقيمــة العادلــة لكافــة املوجــودات املاليــة احملتفــظ بهــا حاليـاً وفقـاً للقيمــة العادلــة .ســيتم قيــاس أدوات حقــوق امللكيــة احملتفــظ بهــا حاليـاً
كمتاحــة للبيــع مــع تســجيل األربــاح واخلســائر ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وفق ـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ولــن يكــون لهــا تأثيــر علــى البيانــات
املاليــة املجمعــة .وستســتمر املجموعــة يف تطبيــق القيــاس نفســه طبقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9فيمــا يتعلــق بالتغيــرات املتراكمــة يف القيمــة العادلــة واملتعلقــة بتلــك األســهم
والتــي يتــم عرضهــا حاليـاً كإيــرادات شــاملة أخــرى متراكمــة.
ســيتم قيــاس االســتثمارات يف الصناديــق وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر طبقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9؛ حيــث إن هــذه األدوات ال تســتويف متطلبــات
خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ أي مدفوعــات املبالــغ األساســية والفوائــد فحســب؛ ممــا ســيزيد مــن التقلــب يف األربــاح أو اخلســائر املســجلة.
ب) االنخفاض يف القيمة
لقــد أدى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9إلــى تغييــر جوهــري يف طريقــة املجموعــة يف احملاســبة عــن خســائر انخفــاض قيمــة التمويــل اإلســامي للقــروض عــن طريــق
اســتبدال منهــج اخلســائر املتكبــدة الــوارد ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  39مبنهــج خســائر االئتمــان املتوقعــة املســتقبلي .يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9مــن املجموعــة
تســجيل مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة لكافــة أرصــدة التمويــل اإلســامي املدينــة باإلضافــة إلــى أي التزامــات ذات صلــة .يســتند املخصــص إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة
املرتبطــة باحتماليــة التعثــر ،آخــذا يف االعتبــار العوامــل االقتصاديــة الكليــة خــال فتــرة االثنــي عشــراً التاليــة مــا لــم تطــرأ زيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتمــان منــذ بــدء اســتحداث
األصــل .ويف حالــة أن يســتويف األصــل املالــي تعريــف األصــل املالــي املشــترى أو املســتحدث ذي القيمــة االئتمانيــة املنخفضــة ،يســتند املخصــص إلــى التغيــر يف خســائر االئتمــان
املتوقعــة علــى مــدى عمــر األصــل.
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية (تتمة)
ب) االنخفاض يف القيمة (تتمة)
اســتنادا إلــى مبــادئ خســائر االئتمــان املتوقعــة الــواردة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،9قامــت اإلدارة بإجــراء تقييــم لــأدوات املاليــة لــدى املجموعــة وتوصلــت إلــى أن تطبيــق
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
ج ) محاسبة التغطية
ال تتوقــع املجموعــة أن تــؤدي محاســبة التغطيــة إلــى أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9نظــراً ألن املجموعــة لــم تبــرم حاليـاً
أي عقــود حــول أي مــن هــذه األدوات/الترتيبــات.
املعيار الدولي للتقارير املالية  :15إيرادات من عقود مع عمالء
مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية  15يف مايو  2014ومت تعديله يف أبريل  2016والذي يطرح منوذجاً من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناجتة عن العقود مع
عمالء .مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية  ،15تتحقق اإليرادات بقيمة تعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة احلصول عليه مقابل نقل بضائع أو خدمات للعميل.
سيحل معيار اإليرادات اجلديد محل كافة متطلبات حتقق اإليرادات احلالية مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية .ويلزم إما التطبيق الكامل أو املعدل بأثر رجعي للفترات
السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2018ويسمح بالتطبيق املبكر للمعيار .إن املجموعة بصدد تقييم تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية  15على بياناتها املالية املجمعة وال
تتوقع أي تأثير جوهري من تطبيق هذا املعيار.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  10ومعيار احملاسبة الدولي  :28بيع أو مشاركة املوجودات بني مستثمر وشركة زميلة أو شركة محاصة للمستثمر
تتنــاول التعديــات التعــارض بــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  10ومعيــار احملاســبة الدولــي  28يف التعامــل مــع فقــد الســيطرة علــى شــركة تابعــة عنــد بيعهــا أو مشــاركتها مــع
شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة .توضــح التعديــات أنــه يتــم التحقــق بالكامــل للربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن بيــع أو مشــاركة املوجــودات التــي تشــكل أعمــاالً  -كمــا هــو محــدد يف
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  - 3فيمــا بــن مســتثمر وشــركة زميلــة أو شــركة محاصــة للمســتثمر .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يف حالــة أي ربــح أو خســارة ناجتــة مــن بيــع أو مشــاركة
املوجــودات والتــي ال تشــكل أعمــاالً ،فيتــم حتققهــا فقــط يف حــدود حصــص املســتثمرين يف الشــركة الزميلــة أو شــركة احملاصــة .قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة بتأجيــل تاريــخ
الســريان لهــذه التعديــات بصــورة غيــر محــددة ولكــن يف حالــة قيــام املنشــأة بالتطبيــق املبكــر للتعديــات ،يجــب عليهــا التطبيــق بأثــر مســتقبلي .ليــس مــن املتوقــع أن يكــون لهــذه
التعديــات أي تأثيــر علــى املجموعــة.
املعيار الدولي للتقارير املالية  16عقود التأجير
مت اصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16يف ينايــر  2016ويحــل 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 قانونيـاً لعقــد التأجيــر .يحــدد هــذا املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16مبــادئ التحقــق 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
للتحقــق للمســتأجر -عقــود تأجيــر املوجــودات «منخفضــة القيمــة» (مثــل احلواســب الشــخصية) وعقــود التأجيــر قصيــرة االجــل (أي عقــود التأجيــر التــي تبلــغ مدتهــا  12شــه ًرا أو
أقــل) .ويف بدايــة تاريــخ عقــد التأجيــر ،يقــوم املســتأجر 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.
وتتطلــب مــن املســتأجر أيضـاً 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.
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
املعيار الدولي للتقارير املالية  16عقود التأجير (تتمة)
يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية  16من املستأجر واملؤجر عرض املزيد من اإلفصاحات مبا يتجاوز متطلبات معيار احملاسبة الدولي .17
يســري املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  .2019ويســمح بالتطبيــق املبكــر شــريطة ان تطبــق املنشــاة أوالً املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  .15يجــوز للمســتأجر أن يختــار تطبيــق املعيــار بطريقــة التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي او التطبيــق املعــدل بأثــر رجعــي .وتتيــح االحــكام االنتقاليــة للمعيــار بعــض اإلعفــاءات.
تعتزم املجموعة تطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ السريان املطلوب .واملجموعة بصدد تقييم تأثير هذا املعيار على بياناتها املالية املجمعة عند التطبيق.
حتويالت العقار االستثماري – تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 40
توضــح التعديــات 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 .ليــس مجــرد التغيــر يف نيــة اإلدارة
بشــأن اســتخدام العقــار كافيــا كدليــل علــى التغيــر يف االســتخدام .ينبغــي علــى املنشــآت تطبيــق التعديــات بأثــر مســتقبلي فيمــا يتعلــق بالتغيــرات يف االســتخدام التــي تقــع يف أو بعــد
بدايــة فتــرة البيانــات املاليــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا املنشــأة بتطبيــق التعديــات ألول مــرة .كمــا ينبغــي علــى املنشــآت إعــادة تقييــم تصنيــف العقــار احملتفــظ بــه يف ذلــك التاريــخ
وكذلــك إعــادة تصنيــف العقــار مبــا يعكــس الظــروف القائمــة يف ذلــك التاريــخ ،متــى أمكــن ذلــك .وال يســمح بتطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  8إال إذا
تســنى تطبيقهــا دون أي مؤشــرات علــى اإلدراك املتأخــر .تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  .2018ويســمح بالتطبيــق املبكــر للتعديــات وينبغــي
اإلفصــاح عنهــا .ســتقوم املجموعــة بتطبيــق التعديــات عنــد ســريانها .ومــع ذلــك ،نظــرا ألن املمارســات احلاليــة للمجموعــة متفقــة مــع اإليضاحــات الصــادرة ،ال تتوقــع املجموعــة أن
يكــون لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
ليست املعايير اجلديدة أو املعدلة األخرى الصادرة ولكنها لم تسر بعد ذات أهمية للمجموعة وليس لها أي تأثير على السياسات احملاسبية أو املركز أو األداء املالي للمجموعة.
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة
أساس التجميع
تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة البيانــات املاليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا يف  31ديســمبر  .2017تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر أو يكــون لهــا
حقــوق يف عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها يف الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة
محــددة ،تســيطر املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
·
·
·

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

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

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

تســتخدم بعــض الشــركات التابعــة املجمعــة سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك املطبقــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بالنســبة لبعــض املعامــات واملوجــودات .وبالتالــي ،يتــم إجــراء
التعديــات املناســبة ،متــى كان ذلــك مناســباً ،للسياســات احملاســبية غيــر املوحــدة علــى بياناتهــا املاليــة عنــد إدراجهــا يف البيانــات املاليــة املجمعــة لكــي تتوافــق مــع السياســات احملاســبية
للمجموعة.

التقريــر السنـــوي 2017
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
أساس التجميع (تتمة)
يتضمــن اإليضــاح  4قائمــة بالشــركات التابعــة الرئيســية للمجموعــة .تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا يف حالــة إذا كانــت املعلومــات والظــروف تشــير
إلــى وجــود تغيــرات يف عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه
الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا
خــال الســنة يف بيــان 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 لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
·
·
·
·
·
·
·

تستبعد موجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
تستبعد القيمة املدرجة بالدفاتر للحصص غير املسيطرة.
تستبعد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية.
حتقق القيمة العادلة للمقابل املستلم.
حتقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
حتقق أي فائض أو عجز يف بيان الدخل املجمع.
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود املسجلة سابقاً يف اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو اخلسائر أو األرباح املرحلة ،متى كان ذلك مناسباً،
ووفقا للضرورة يف حالة إذا قامت املجموعة مباشرة ببيع املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة.

		

دمج األعمال والشهرة
يتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة وفقـاً ملجمــوع املقابــل احملــول ،ويقــاس بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة وقيمــة أي
حصــص غيــر مســيطرة يف الشــركة املشــتراة .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،يقــوم املشــتري بقيــاس احلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركة املشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة
احلصــة يف صــايف قيمــة املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراة .تــدرج تكاليــف احليــازة املتكبــدة يف املصروفــات اإلداريــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض التصنيــف والتحديــد املناســب وفقـاً 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 ســابقاً يف الشــركة املشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة
كمــا يف تاريــخ احليــازة مــن خــال بيــان الدخــل املجمــع.
إن أي مقابــل محتمــل يتــم حتويلــه مــن قبــل املشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة .إن التغيــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة للمقابــل احملتمــل الــذي مــن
املقــدر أن يكــون أصــا أو التزامــا ،ســوف يتــم إدراجهــا وفقـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  39إمــا يف األربــاح أو اخلســائر أو كتغيــر يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد تصنيــف املقابــل
احملتمــل كحقــوق ملكيــة ،ال يجــب أن يعــاد قياســه حتــى يتــم تســويته نهائيـاً ضمــن حقــوق امللكيــة.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيـاً بالتكلفــة التــي متثــل زيــادة املقابــل احملــول واملبلــغ املســجل للحصــص غيــر املســيطرة عــن صــايف قيمــة املوجــودات احملــددة واملطلوبــات املقــدرة .إذا كان هــذا
املقابــل أقــل مــن القيمــة العادلــة لصــايف موجــودات الشــركة التابعــة املشــتراة ،يــدرج الفــرق يف بيــان الدخــل املجمــع.
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
دمج األعمال والشهرة (تتمة)
بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصـاً أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة .لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم توزيــع الشــهرة املكتســبة يف دمــج األعمــال،
مــن تاريــخ احليــازة ،إلــى كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد للمجموعــة التــي مــن املتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص املوجــودات أو املطلوبــات األخــرى
للشــركة املشــتراة إلــى تلــك الوحدات.
عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة املرتبطــة بالعمليــة املســتبعدة يف القيمــة املدرجــة بالدفاتــر
للعمليــة عنــد حتديــد الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن اســتبعاد العمليــة .يتــم قيــاس الشــهرة املســتبعدة يف هــذه احلالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــة املســتبعدة واجلــزء احملتفــظ
بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.
حتقق اإليرادات
تتحقــق اإليــرادات إلــى احلــد الــذي يكــون فيــه تدفــق املنافــع االقتصاديــة إلــى املجموعــة محتمـ ً
ا وميكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثــوق منهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد.
تتحقــق اإليــرادات يف حــدود املصروفــات املتكبــدة التــي ميكــن اســتردادها فقــط .تقــوم املجموعــة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا مقابــل معاييــر معينــة لتحديــد مــا إذا كانــت تعمــل بصفــة
أساســية أو كوكيــل .وقــد انتهــت املجموعــة إلــى أنهــا تعمــل عــن نفســها بصفــة أساســية يف جميــع ترتيبــات إيراداتهــا ،حيــث إنهــا هــي امللتــزم الرئيســي يف كافــة ترتيبــات اإليــرادات كمــا
لديهــا نطــاق تســعير وتتعــرض أيضـاً ملخاطــر البضاعــة ومخاطــر االئتمــان ،باســتثناء عندمــا تكتســب املجموعــة أتعــاب إدارة مــن خــال إدارة املوجــودات نيابــة عــن أطــراف أخــرى حيــث
تعمــل املجموعــة فيهــا بصفــة وكيــل .يتــم قيــاس اإليــرادات وفقـاً للقيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم أو املســتحق ،مــع األخــذ يف احلســبان شــروط الســداد التعاقديــة احملــددة ،باســتثناء
اخلصومــات .يجــب أيضـاً الوفــاء مبعاييــر التحقــق احملــددة التاليــة قبــل حتقــق اإليــرادات:
·
·
·
·
·
·
·

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

تكاليف التمويل
إن تكاليــف التمويــل التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة وإنشــاء أصــل يحتــاج إعــداده إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لكــي يصبــح جاهــزاً لالســتعمال املزمــع لــه أو البيــع يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة
ذلــك األصــل .يتــم إيقــاف رســملة تكاليــف التمويــل عندمــا يتــم اســتكمال كافــة األنشــطة الضروريــة لتجهيــز األصــل لالســتخدام املزمــع لــه أو البيــع .يتــم احتســاب تكاليــف التمويــل
األخــرى كمصروفــات يف بيــان الدخــل املجمــع يف الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.
املوجودات واملطلوبات املالية
تســجل املجموعــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة يف التاريــخ الــذي تصبــح فيــه املجموعــة طرفـاً يف األحــكام التعاقديــة لتلــك األدوات .تتحقــق عمليــات الشــراء بالطريقــة االعتياديــة
للموجــودات املاليــة باســتخدام تاريــخ املتاجــرة .يتــم قيــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة (ســعر املعاملــة ذات شــروط جتاريــة بحتــة) زائــداً تكاليــف املعاملــة
املتعلقــة بهــا مباشــرةً.
املوجودات املالية
تصنــف املجموعــة املوجــودات املاليــة لغــرض معيــار احملاســبة الدولــي  39كـــ «موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع» و»مدينــي متويــل» .حتــدد املجموعــة تصنيــف موجوداتهــا املاليــة عنــد
التحقــق املبدئــي .تتضمــن املوجــودات املاليــة للمجموعــة النقــد والنقــد املعــادل واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ومدينــي التمويــل اإلســامي واملدينــن التجاريــن واملدينــن اآلخريــن.
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املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)
النقد والنقد املعادل
يعرف النقد والنقد املعادل بأنه النقد واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واإليداعات ذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.
موجودات مالية متاحة للبيع
إن املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة مصنفــة كمتاحــة للبيــع أو غيــر مصنفــة كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
اخلســائر ،أو اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو قــروض ومدينــن.
بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة مــع إدراج األربــاح واخلســائر مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى حتــى يتــم عــدم حتقــق االســتثمار
أو عنــد حتديــد وجــود انخفــاض يف قيمتــه ،حيــث يتــم يف ذلــك الوقــت إعــادة إدراج األربــاح واخلســائر املتراكمــة املســجلة ســاب ًقا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى يف بيــان الدخــل
املجمــع .إن املوجــودات املاليــة التــي يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا ،يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصـاً خســائر انخفــاض القيمــة ،إن وجــدت.
مدينو متويل إسالمي
يتم تصنيف مدينو املساومة واإلجارة والعقارات والتورق كـ «مديني متويل إسالمي» وتدرج بالتكلفة املطفأة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة وخسائر االنخفاض يف القيمة.
مدينو املساومة
ينشــأ مدينــو املســاومة عــن ترتيبــات متويــل حيــث يتفــاوض املشــتري والبائــع علــى الســعر والشــروط ،دون أن يشــترط علــم املشــتري بتكلفــة الســلعة املتفــاوض عليهــا ،بيــد أن الســلعة
يجــب أن تكــون معروفــة بصــورة محــددة وينبغــي أن متتلكهــا املجموعــة وأن تكــون جاهــزة للتســليم للمشــتري عنــد إمتــام املعاملــة .يــدرج مدينــو املســاومة بإجمالــي املبلــغ املديــن ،بالصــايف
بعــد اإليــرادات املؤجلــة وخســائر انخفــاض القيمــة.
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 بإجمالــي احلــد األدنــى لدفعــات اإليجــار املســتحقة ،ناقص ـاً أيــة إيــرادات مؤجلــة وخســائر انخفــاض القيمــة.
مدينو عقارات
يتعلــق مدينــو العقــارات باملبيعــات إلــى العمــاء علــى أســاس عقــود مســاومة وإجــارة مــع اســتحقاق األرصــدة املدينــة خــال فتــرة أقصاهــا  120شــهراً مــن تاريــخ البيــع .ميثــل الرصيــد
املبلــغ التعاقــدي املســتحق ناقصـاً اإليــرادات املؤجلــة وخســائر انخفــاض القيمــة.
مدينو تورق
ميثــل مدينــو التــورق املبالــغ املســتحقة علــى أســاس الدفــع املؤجــل للســلع املباعــة مبوجــب ترتيبــات مضاربــة .يــدرج مدينــو التــورق بإجمالــي املبلــغ املســتحق ناقصـاً االيــرادات املؤجلــة
وخســائر انخفــاض القيمــة.
املطلوبات املالية
يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة يف نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39كـــ «مطلوبــات ماليــة بخــاف املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر» .تــدرج املطلوبــات
املاليــة بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .تتضمــن املطلوبــات املاليــة للمجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي والدائنــن واملصروفــات املســتحقة.
دائنو متويل إسالمي
ميثــل دائنــو التمويــل اإلســامي املبلــغ املســتحق علــى أســاس الدفــع املؤجــل ملوجــودات مت شــراؤها وفقـاً لترتيبــات مرابحــة .تــدرج أرصــدة املرابحــة الدائنــة باملبلــغ التعاقــدي املســتحق
ناقصـاً الربــح املؤجــل املســتحق .يتــم تســجيل األربــاح املســتحقة كمصروفــات علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي يأخــذ يف االعتبــار معــدل الربــح اخلــاص بهــا والرصيــد القائــم.
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املطلوبات املالية (تتمة)
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.
القيمة العادلة
تقــوم املجموعــة بقيــاس االدوات املاليــة ،مثــل املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر واملوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع واملوجــودات غيــر املاليــة
مثــل العقــارات االســتثمارية يف كل تاريــخ بيانــات ماليــة.
تعرف القيمة العادلة بأنها املبلغ املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام يف إحدى احلاالت التالية:
· 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 مصلحتهــم 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 علــى اســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي عــن
طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات ذي التأثيــر الهــام علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة.
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،قامــت املجموعــة بتحديــد فئــات للموجــودات واملطلوبــات اســتنا ًدا إلــى طبيعــة وســمات ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى اجلــدول الهرمــي
للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
املوجودات املالية
ال يتم حتقق أصل مالي (أو جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:
· تنتهي احلقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل
· حتتفظ املجموعة باحلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزاماً بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف آخر مبوجب ترتيب «القبض 		
والدفع»
· قامت املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل وإما
(أ) قامت بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو
(ب) لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكن فقدت السيطرة على هذا األصل.
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عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)
عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل أو لــم تفقــد الســيطرة علــى
األصــل ،يتــم تســجيل األصــل مبقــدار اســتمرار املجموعــة يف الســيطرة علــى األصــل.
يف تلــك احلالــة ،تقــوم املجموعــة أيضـاَ بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة .ويتــم قيــاس األصــل احملــول وااللتــزام املرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللتزامــات التــي حتتفــظ بهــا
املجموعــة .يتــم قيــاس الســيطرة املســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل احملــول بالقيمــة املدرجــة بالدفاتــر األصليــة لذلــك األصــل أو احلــد األقصــى للمقابــل املطلــوب
ســداده مــن املجموعــة أيهمــا أقــل.
املطلوبات املالية
يتــم عــدم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام املرتبــط باملطلوبــات أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه .عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس
املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر ،أو بتعديــل شــروط االلتــزام املالــي احلالــي بشــكل جوهــري ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلــي وحتقــق
لاللتـ�زام اجلديـ�د ويـ�درج الفـ�رق يف القيمـ�ة املدرجـ�ة بالدفاتـ�ر ذات الصلـ�ة يف بيـ�ان الدخـ�ل املجمـ�ع.
انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها
يتــم إجــراء تقييــم يف كل تاريــخ بيانــات ماليــة  -يف حالــة األصــل املالــي  -لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي بــأن أصـ ً
ا ماليـاً محــدداً قــد انخفضــت قيمتــه ،وبالنســبة
للموجــودات األخــرى ،يتــم حتديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر بــأن أصـ ً
ا محــدداً قــد تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة .تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة فقــط
إذا مــا توفــر دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث واحــد أو أكثــر بعــد التحقــق املبدئــي لألصــل ويكــون حلــدث اخلســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة
املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو مجموعــة األصــول املاليــة والــذي ميكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا .فــإذا مــا توفــر مثــل ذلــك الدليــل أو املؤشــر ،تســجل أي خســارة مــن
انخفــاض القيمــة يف بيــان الدخــل 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 الدخــل املجمــع.
يتم حتديد انخفاض القيمة كما يلي:
(أ) بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،يستند انخفاض القيمة إلى التدفقات النقدية املقدرة مخصومة باملعدل الفعلي األصلي للعائد؛
(ب) بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛
(ت) بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة مبعدل السوق احلالي للعائد
على أصل مالي مماثل.
إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقـاً 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.
بالنســبة للموجــودات املاليــة غيــر املتعلقــة باألســهم ،يتــم تخفيــض القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لألصــل باســتخدام حســاب مخصــص ،ويتــم تســجيل مبلــغ اخلســارة ضمــن بيــان الدخــل
املجمــع .يف حالــة زيــادة او نقصــان خســارة االنخفــاض يف القيمــة املتوقعــة ،يف ســنة الحقــة ،بســبب حــدث يقــع بعــد تســجيل االنخفــاض يف القيمــة ،يتــم زيــادة أو تخفيــض خســارة
االنخفــاض يف القيمــة املســجلة ســابقاً مــن خــال تعديــل احلســاب املخصــص .بالنســبة للموجــودات املاليــة املتعلقــة باألســهم واملتاحــة للبيــع ،يتــم تخفيــض قيمــة األصــل ،ويتــم
تســجيل الزيــادات الالحقــة يف بيــان الدخــل الشــامل املجمــع.
إضافة إلى ذلك ،يتم احتساب مخصص لتغطية انخفاض قيمة مجموعات محددة من املوجودات ،حيث يوجد نقص ُيكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة.
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انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها (تتمة)
يتــم تســجيل عكــس خســائر انخفــاض القيمــة عندمــا يظهــر مؤشــر علــى عــدم وجــود خســائر انخفــاض قيمــة األصــل املالــي أو انخفاضهــا .يتــم تســجيل عكــس خســائر االنخفــاض يف
القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع باســتثناء للموجــودات املاليــة املتعلقــة باألســهم املتاحــة للبيــع ،حيــث يتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل الشــامل املجمــع .يتــم شــطب املوجــودات املاليــة
عندمــا يكــون احتمــال اســتردادها معدومـاً.
مقاصة األدوات املالية
تتــم املقاصــة فقــط بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويتــم إدراج صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم بإجــراء املقاصــة علــى املبالــغ
املســجلة وتتوفــر النيــة للســداد علــى أســاس الصــايف وحتقيــق املوجــودات وتســديد االلتزامــات يف آن واحــد.
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 ناقصـاً أيــة تكاليــف أخــرى يتــم تكبدهــا عنــد بيــع العقــارات.
عقارات استثمارية
تتكــون العقــارات االســتثمارية مــن العقــارات املطــورة والعقــارات قيــد التطويــر احملتفــظ بهــا لغــرض كســب اإليجــارات أو رفــع القيمــة الرأســمالية ،أو الغرضــن االثنــن مع ـاً .تــدرج
العقــارات االســتثمارية مبدئيـاً بالتكلفــة ،التــي متثــل القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع ،وتشــمل تكاليــف احليــازة املتعلقــة بالعقــار االســتثماري .بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم إعــادة قيــاس
العقــارات بالقيمــة العادلــة يف كل حالــة علــى حــدة ،مــع تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن التغيــر يف القيمــة العادلــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع يف الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.
يتــم عــدم حتقــق العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه.
يتــم تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن بيــع أو ســحب العقــار ضمــن بيــان الدخــل املجمــع يف الفتــرة التــي يتــم فيهــا الســحب مــن االســتخدام أو البيــع.
تتــم التحويــات مــن أو إلــى العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر يف االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــارات اســتثمارية إلــى عقــار يســتخدمه املالــك ،تكــون
التكلفــة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة يف تاريــخ التغيــر يف االســتخدام .يف حــال أن أصبــح العقــار املســتخدم مــن قبــل املالــك عقــاراً اســتثمارياً ،تقــوم املجموعــة باحملاســبة
عــن هــذا العقــار وفقـاً للسياســة املنصــوص عليهــا للممتلــكات واملنشــآت واملعــدات حتــى تاريــخ التغييــر يف االســتخدام.
استثمارات يف شركات زميلة
يتــم احملاســبة عــن اســتثمار املجموعــة يف شــركاتها الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية .إن الشــركة الزميلــة هــي الشــركة التــي متــارس عليهــا املجموعــة تأثيــراً
ملموس ـاً وهــي ليســت شــركة تابعــة أو شــركة محاصــة.
وفقـاً لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم إدراج االســتثمار يف شــركات زميلــة مبدئيـاً بالتكلفــة ويتــم تعديلــه الحقـاً لغــرض تغيــرات مــا بعــد احليــازة يف حصــة املجموعــة مــن صــايف موجــودات
الشــركة املســتثمر فيهــا .تــدرج الشــهرة املتعلقــة بالشــركة الزميلــة يف القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا وال اختبارهــا بشــكل منفــرد لغــرض حتديــد انخفــاض
القيمــة.
تــدرج املجموعــة حصتهــا يف إجمالــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة احملققــة يف بيــان الدخــل املجمــع مــن تاريــخ بدايــة التأثيــر أو امللكيــة الفعليــة حتــى تاريــخ انتهــاء ممارســة
التأثيــر فعليـاً .إن توزيعــات األربــاح املســتلمة مــن الشــركة الزميلــة تخفــض القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لالســتثمار .كمــا أن التعديــات علــى القيمــة املدرجــة بالدفاتــر قــد تكــون ضروريــة
لتعكــس التغيــرات يف حصــة املجموعــة يف الشــركة الزميلــة نتيجــة للتغيــرات يف حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة التــي لــم يتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل للشــركة الزميلــة .تقيــد حصــة
املجموعــة مــن تلــك التغيــرات يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
يتــم إجــراء تقييــم لالســتثمار يف الشــركات الزميلــة عنــد وجــود مؤشــر بــأن األصــل تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة ،أو لــم تعــد خســارة انخفــاض يف القيمــة يف الســنوات الســابقة
موجــودة .عندمــا تشــير متطلبــات االنخفــاض يف القيمــة مبوجــب معيــار احملاســبة الدولــي  39إلــى ان االســتثمار يف شــركة زميلــة قــد تعــرض لالنخفــاض يف القيمــة ،يتــم اختبــار
إجمالــي القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لالســتثمار مــن خــال مقارنــة املبلــغ املمكــن اســترداده مــع القيمــة املدرجــة بالدفاتــر.
تســتبعد األربــاح غيــر احملققــة مــن املعامــات مــع شــركات زميلــة يف حــدود حصــة املجموعــة يف الشــركة الزميلــة .تســتبعد اخلســائر غيــر احملققــة مــا لــم يكــن باملعاملــة دليــل علــى
انخفــاض قيمــة األصــل احملــول.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات يف شركات زميلة (تتمة)
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركات الزميلــة يف نفــس التاريــخ الــذي يتــم فيــه إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ويف حالــة اختــاف تاريــخ البيانــات املاليــة للشــركة الزميلــة
عــن تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة مبــا يزيــد عــن ثالثــة أشــهر ،يتــم إجــراء تعديــات لتوضيــح تأثيــرات املعامــات أو األحــداث الهامــة التــي وقعــت يف الفتــرة الفاصلــة بــن
ذلــك التاريــخ وتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .تتوافــق السياســات احملاســبية للشــركات الزميلــة مــع السياســات التــي تطبقهــا املجموعــة للمعامــات املماثلــة واألحــداث
يف ظــروف مماثلــة.
مخزون
يــدرج املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .إن التكاليــف هــي تلــك املصروفــات املتكبــدة حتــى يصــل كل بنــد إلــى مكانــه وحالتــه احلاليــة .متثــل التكلفــة
تكلفــة الشــراء علــى أســاس التمييــز العينــي.
يستند صايف القيمة املمكن حتقيقها إلى سعر البيع املقدر ناقصـاً أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند البيع.
ممتلكات ومعدات
تــدرج املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصـاً االســتهالك املتراكــم وأي انخفــاض يف القيمــة ،إن وجــد .يتــم الحقـاً إعــادة تقييــم األراضــي املســتأجرة وفقـاً للقيمــة الســوقية لهــا والتــي مت
حتديدهــا مــن قبــل مقيمــي عقــارات .يتــم إعــادة تقييــم األراضــي املســتأجرة بصــورة متكــررة لضمــان أن القيمــة العادلــة للعقــار ال تختلــف عــن قيمتهــا املدرجــة بالدفاتــر.
عنــد إعــادة تقييــم األراضــي املســتأجرة فــإن أي زيــادة يف القيمــة املدرجــة بالدفاتــر نتيجــة إعــادة التقييــم تؤخــذ مباشــرة إلــى احتياطــي إعــادة التقييــم ضمــن بيــان الدخــل الشــامل
املجمــع ،باســتثناء كــون الزيــادة الناجتــة عــن إعــادة التقييــم تــرد القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لألصــل إلــى تكلفتــه األصليــة ،حيــث تســجل كإيــرادات ،كمــا يتــم حتميــل االنخفــاض النــاجت
عــن إعــادة التقييــم مبدئيـاً 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.
يتــم حتقــق حقــوق اســتغالل األراضــي مبدئي ـاً بالتكلفــة ويتــم قياســها الحق ـاً بالقيمــة العادلــة ،اســتناداً إلــى تقييمــات مــن قبــل مقيمــن خارجيــن مســتقلني بالصــايف بعــد اإلطفــاء
وخســائر انخفــاض القيمــة .يتــم احتســاب اإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت بنســبة  %5ســنوياً.
يتــم إضافــة الزيــادات يف القيمــة املدرجــة بالدفاتــر الناجتــة عــن إعــادة تقييــم حقــوق اســتغالل األراضــي إلــى فائــض إعــادة التقييــم يف بيــان التغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمــع .ويتــم
حتميــل النقــص الــذي يقابــل الزيــادات الســابقة لنفــس املوجــودات مقابــل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة يف حقــوق امللكيــة .ويتــم حتميــل كافــة االنخفاضــات األخــرى يف بيــان الدخــل
املجمــع للســنة .يف كل ســنة ،يتــم حتويــل الفــرق بــن اإلطفــاء علــى أســاس القيمــة املدرجــة بالدفاتــر املعــاد تقييمهــا لألصــل إلــى بيــان الدخــل املجمــع للفتــرة واإلطفــاء علــى أســاس
التكلفــة األصليــة لألصــل مــن فائــض إعــادة التقييــم إلــى األربــاح املرحلــة.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي:
حقوق استغالل أراضي

 20سنه

مباني

 40-20سنة

أثاث وتركيبات

 5-3سنوات

أدوات ومعدات مكتبية

 5-3سنوات

سيارات

 4-1سنوات

سيارات تأجير

على مدى فترة اإليجار

يتــم عــدم حتقــق اي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع حتقيــق فائــدة اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .إن أي أربــاح أو خســائر ناجتــة
عــن عــدم حتقــق األصــل (حتتســب بالفــرق بــن صــايف متحصــات البيــع والقيمــة املدرجــة بالدفاتــر لألصــل) يتــم إدراجهــا ضمــن بيــان الدخــل املجمــع يف ســنة عــدم حتقــق األصــل.
يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مناسباً.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
جتــري املجموعــة تقييمـاً بتاريــخ كل بيانــات ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصـ ً
ا مــا أو مجموعــة موجــودات ماليــة قــد تنخفــض قيمتهــا .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
املمكــن حتقيقهــا لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصـاً التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى ويتــم حتديــده لــكل أصــل علــى أســاس إفــرادي مــا لــم يكــن األصــل
منتج ـاً لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة علــى نحــو كبيــر عــن تلــك التــي يتــم إنتاجهــا مــن املوجــودات أو مجموعــات املوجــودات األخــرى ،وعندئــذ يتــم تقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده
لألصــل كجــزء مــن وحــدة إنتــاج النقــد التــي ينتمــي إليهــا .عندمــا تزيــد القيمــة املدرجــة بالدفاتــر ألصــل مــا (أو وحــدة إنتــاج النقــد) عــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل (أو
وحــدة إنتــاج النقــد) قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها .عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إلــى القيمــة
احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املرتبطــة باألصــل (أو وحــدة إنتــاج النقــد) .عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـاً
التكاليــف حتــى البيــع ،يتــم اســتخدام منــوذج تقييــم مناســب .إن هــذه العمليــات احملاســبية يتــم تأييدهــا مبؤشــرات القيمــة العادلــة املتاحــة.
يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل بيانــات ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابقاً لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت .فــإذا مــا توفــر
مثــل هــذا املؤشــر ،فــإن املبلــغ املمكــن اســترداده هــو املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل منــذ أن مت تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة األخيــرة .يف هــذه احلالــة يتــم زيــادة القيمــة املدرجــة
بالدفاتــر لألصــل إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها .إن املبلــغ الزائــد ال ميكــن أن يتجــاوز القيمــة املدرجــة بالدفاتــر التــي مت حتديدهــا بالصــايف بعــد االســتهالك ،إذا لــم يتــم تســجيل
خســارة انخفــاض يف القيمــة لألصــل يف الســنوات الســابقة .يســجل هــذا العكــس يف بيــان الدخــل املجمــع .بعــد هــذا العكــس ،يتــم تعديــل االســتهالك احملمــل يف الســنوات املســتقبلية
لتوزيــع القيمــة املدرجــة بالدفاتــر املعدلــة لألصــل ،ناقصـاً أي قيمــة تخريديــة ،بشــكل منتظــم علــى مــدى الفتــرة املتبقيــة مــن عمــره اإلنتاجــي.
أسهم اخلزينة
تتألــف أســهم اخلزينــة مــن أســهم الشــركة األم اململوكــة التــي مت إصدارهــا وإعــادة شــرائها الحقـاً مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغائهــا حتــى اآلن .يتــم احملاســبة عــن
أســهم اخلزينــة بطريقــة التكلفــة .وفقـاً لهــذه الطريقــة ،يتــم حتميــل تكلفــة املتوســط املرجــح لألســهم التــي مت إعــادة شــرائها علــى احتياطــي ضمــن حقــوق امللكيــة .عنــد إعــادة إصــدار
أســهم اخلزينــة ،يتــم تســجيل األربــاح يف حســاب منفصــل ضمــن حقــوق امللكيــة (احتياطــي أســهم اخلزينــة) ،والــذي يعتبــر غيــر قابــل للتوزيــع .كمــا يتــم حتميــل أي خســائر محققــة علــى
نفــس احلســاب يف حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك احلســاب .ويتــم حتميــل أي خســائر إضافيــة علــى األربــاح املرحلــة ثــم إلــى االحتياطــي اإلجبــاري واالحتياطــي االختيــاري .تســتخدم
األربــاح احملققــة الحقـاً مــن بيــع أســهم اخلزينــة أوال ملقابلــة اخلســائر املســجلة ســابقاً يف االحتياطيــات ثــم األربــاح املرحلــة ثــم حســاب احتياطــي أســهم اخلزينــة .ال يتــم دفــع توزيعــات
أربــاح نقديــة عــن هــذه األســهم .ويــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم الواحــد بــدون التأثيــر علــى إجمالــي
تكلفــة أســهم اخلزينــة.
عقود التأجير
عقود التأجير حيث تكون املجموعة مستأجر
إن عقــود التأجيــر التمويلــي التــي يتــم مبوجبهــا حتويــل كافــة املخاطــر واملزايــا املرتبطــة مبلكيــة البنــد املؤجــر إلــى املجموعــة يتــم رســملتها يف بدايــة عقــد التأجيــر بالقيمــة العادلــة
لألصــل املؤجــر ،أو يتــم رســملتها بالقيمــة احلاليــة للحــد األدنــى مــن دفعــات التأجيــر ،إذا كانــت أقــل .يتــم توزيــع مدفوعــات التأجيــر بــن مصروفــات التمويــل وخفــض التــزام التأجيــر
بحيــث حتقــق معــدالً ثابتـاً مــن الربــح علــى الرصيــد املتبقــي مــن االلتــزام .حتمــل مصروفــات التمويــل مباشــرة يف بيــان الدخــل املجمــع.
يتــم اســتهالك املوجــودات املؤجــرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل .إال أنــه يف حــال عــدم وجــود تأكــد مقبــول بــأن املجموعــة ســتحصل علــى امللكيــة يف نهايــة عقــد التأجيــر ،يتــم
اســتهالك األصــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو فتــرة عقــد التأجيــر أيهمــا أقصــر.
يتم تسجيل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف يف بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.
يتــم اســتهالك املوجــودات املؤجــرة املرســملة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر للموجــودات أو مــدة عقــد التأجيــر أيهمــا أقصــر .ويتــم إطفــاء العقــار املســتأجر علــى مــدى فتــرة 6
ســنوات ناقصــا أي انخفــاض يف القيمــة متراكــم.
عقود التأجير حيث تكون املجموعة مؤجر
إن عقود التأجير التي تقوم مبوجبها املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل يتم تصنيفها كعقود تأجير متويلي ،ويتم هيكلتها يف شكل مديني إجارة.
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3.4
عقود التأجير (تتمة)
عقود التأجير حيث تكون املجموعة مؤجر (تتمة)
إن عقــود التأجيــر التــي ال تقــوم مبوجبهــا املجموعــة بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة األصــل يتــم تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي .إن التكاليــف املباشــرة املبدئيــة املتكبــدة
يف التفــاوض حــول عقــد التأجيــر التشــغيلي يتــم إضافتهــا إلــى القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لألصــل املؤجــر ويتــم تســجيلها كإيــرادات تأجيــر باألســس نفســها .تســجل إيــرادات اإليجــارات
احملتملــة كإيــرادات يف الفتــرة التــي يتــم فيهــا اكتســاب اإليــرادات.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقــدم املجموعــة مكافــأة نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا يف الكويــت وفقـاً لقانــون العمــل الكويتــي .إن اســتحقاق هــذه املكافــأة يســتند عــاد ًة إلــى طــول فتــرة خدمــة املوظفــن .إن التكاليــف
املتوقعــة لهــذه املكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة اخلدمــة.
وبالنســبة للموظفــن الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بدفــع اشــتراكات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،وحتتســب هــذه االشــتراكات علــى أســاس نســبة مئويــة مــن رواتــب
املوظفــن .إن التزامــات املجموعــة محــددة بهــذه االشــتراكات والتــي تســجل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.
العمالت األجنبية
املعامالت واألرصدة
حتــدد كل شــركة باملجموعــة عملتهــا الرئيســية وتقــاس البنــود املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية .يجــري قيــد املعامــات بالعمــات
األجنبيــة مبدئ ًيــا وفقـاً لســعر الصــرف الســائد للعملــة الرئيســية بتاريــخ املعاملــة ،كمــا يعــاد حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة وفقـاً لســعر الصــرف الفــوري
للعملــة الرئيســية الســائد بتاريــخ البيانــات املاليــة .تؤخــذ كافــة الفــروق إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ،فيتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف تواريــخ املعامــات املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر
النقديــة التــي يتــم قياســها وفقـاً للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة فيتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف يف التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة.
شركات املجموعة
يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات ،النقديــة وغيــر النقديــة ،للعمليــات األجنبيــة إلــى عملــة العــرض للشــركة األم (الدينــار الكويتــي) ،وفقـاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة .يتــم حتويــل النتائــج التشــغيلية لهــذه العمليــات مبتوســط أســعار الصــرف خــال الفتــرة التــي تتــم فيهــا العمليــات األجنبيــة.
يتــم جتميــع فــروق حتويــل العمــات االجنبيــة يف قســم منفصــل ضمــن حقــوق امللكيــة (احتياطــي حتويــل العمــات األجنبيــة) حتــى يتــم بيــع العمليــة األجنبيــة .عنــد بيــع العمليــة األجنبيــة،
يــدرج املبلــغ املؤجــل املتراكــم املســجل يف حقــوق امللكيــة املتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.
مخصصات
تقيــد املخصصــات عندمــا يكــون لــدى املجموعــة التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) نــاجت عــن حــدث وقــع مــن قبــل ،كمــا أن تكاليــف تســوية االلتــزام تكــون محتملــة وميكــن قياســها
بصــورة موثــوق فيهــا.
املوجودات بصفة األمانة
ال تعتبر املوجودات التي يحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة من موجودات أو مطلوبات املجموعة وبالتالي ال تدرج ضمن هذه البيانات املالية املجمعة.
األحكام
3.5
عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة بغــض النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن تقديــرات والتــي لهــا أكبــر األثــر علــى املبالــغ املدرجــة يف
البيانــات املاليــة املجمعــة:
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 ،حــددت املجموعــة أنهــا حتتفــظ بجميــع املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة هــذه العقــارات وهــذا األســطول ومــن ثــم تقــوم باحملاســبة عــن هــذه العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
تصنيف االستثمارات
يتعــن علــى اإلدارة اتخــاذ قــرار بشــأن حيــازة اســتثمار معــن لتحديــد مــا إذا كان يجــب تصنيفــه كمحتفــظ بــه حتــى االســتحقاق أو محتفــظ بــه للمتاجــرة أو مــدرج بالقيمــة العادلــة
مــن خــال بيــان الدخــل أو متــاح للبيــع.
تصنف املجموعة حالياً كافة استثماراتها كاستثمارات متاحة للبيع.
تصنيف العقارات والعقار املستأجر
تقوم اإلدارة باتخاذ قرار بشأن حيازة عقار ما لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو عقار استثماري أو عقار مستأجر.
·
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي.
·
وتقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري أو عقار مستأجر إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو رفع قيمته الرأسمالية أو الستخدام مستقبلي
·
غير محدد.
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3.5

األحكام (تتمة)

انخفاض قيمة االستثمارات
تقــوم املجموعــة مبعاملــة االســتثمارات املتاحــة للبيــع كاســتثمارات انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر أو متواصــل يف القيمــة العادلــة مبــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عندمــا يكــون هنــاك
دليـ ً
ا موضوعيـاً آخــر بوجــود انخفــاض يف القيمــة .إن عمليــة حتديــد االنخفــاض «الكبيــر» أو «املتواصــل» تتطلــب أحكا ًمــا جوهريــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة بتقييــم العوامــل مبــا يف
ذلــك التقلبــات العاديــة يف أســعار األســهم بالنســبة لألســهم املســعرة واملركــز املالــي والتدفقــات النقديــة املســتقبلية وعوامــل اخلصــم لألســهم غيــر املســعرة باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى.
انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم املجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوياً بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا .ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة العادلــة ناقصـاً التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام
لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .كمــا أن تقديــر القيمــة عنــد االســتخدام يتطلــب مــن املجموعــة تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك
اختيــار معــدل اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
القيمة التخريدية للموجودات املؤجرة
حتــدد إدارة املجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للممتلــكات واملعــدات وذلــك لغــرض احتســاب االســتهالك .يتــم هــذا التقديــر بعــد دراســة االســتخدام املتوقــع لألصــل وكذلــك عوامــل التلــف
والتــآكل املــادي مــن االســتعمال .تقــوم اإلدارة مبراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنوياً ويتــم تعديــل مصــروف االســتهالك املســتقبلي عندمــا تــرى اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة قــد
تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.
انخفاض قيمة العقار املستأجر
تتــم مراجعــة القيمــة املدرجــة بالدفاتــر للعقــار املســتأجر يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا كان أي مؤشــر أو دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض يف القيمــة أو عنــد ضــرورة إجــراء
اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي ألصــل .إذا توفــر أي مؤشــر أو دليــل ،يتــم تقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل ويتــم تســجيل انخفــاض يف القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع متــى زادت القيمــة
املدرجــة بالدفاتــر ألصــل عــن مبلغــه املمكــن اســترداده .وتقــوم اإلدارة بتقييــم العقــار املســتأجر لغــرض حتديــد االنخفــاض يف القيمــة اســتنادا إلــى أســاليب التدفقــات النقديــة املخصومــة بنــاء علــى
التدفقــات النقديــة املتوقعــة علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر.
عدم التأكد من التقديرات
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة
بــأن تــؤدي إلــى تعديــل مــادي علــى القيمــة املدرجــة بالدفاتــر للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة الالحقــة:
خسائر انخفاض القيمة من التسهيالت التمويلية
تقــوم املجموعــة مبراجعــة التســهيالت التمويليــة غيــر املنتظمــة كل ربــع ســنة لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة يف بيــان الدخــل املجمــع .وبصفــة خاصــة يجــب أن تتخــذ
اإلدارة أحكامـاً جوهريــة حــول حتديــد مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد حتديــد مســتوى انخفــاض القيمــة املطلــوب .تســتند تلــك التقديــرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة
عوامــل تتضمــن درجــات متفاوتــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات مســتقبلية علــى تلــك املخصصــات.
عدم التأكد من التقديرات (تتمة)
تقدير صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة
تدرج العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل.
يتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة املكتملــة بالرجــوع إلــى ظــروف وأســعار الســوق القائمــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ويتــم حتديدهــا مــن قبــل املجموعــة مــع
مراعــاة االستشــارات اخلارجيــة املالئمــة ويف ضــوء املعامــات احلديثــة يف الســوق.
يتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة قيــد التطويــر بالرجــوع إلــى أســعار الســوق يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لعقــار مماثــل مطــور ،ناقصـاً التكاليــف املقــدرة حتــى
إمتــام اإلنشــاء وناقصـاً القيمــة الزمنيــة لألمــوال حتــى تاريــخ اإلمتــام.
تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة
يستند تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة عادةً 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 تقديــراً جوهري ـاً .ويوجــد عــدد مــن االســتثمارات التــي ال ميكــن حتديــد هــذا التقديــر لهــا بصــورة
موثــوق منهــا .ونتيجــة لذلــك ،فــإن هــذه االســتثمارات تــدرج بالتكلفــة ناقص ـاً انخفــاض القيمــة.
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معلومات املجموعة
فيما يلي الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة:
اسم الشركة
شركات تابعة مملوكة بصورة مباشرة
شركة الشرق األولى للتجارة العامة ذ.م.م“( *.الشرق األولى”)
شركة أعيان اإلجارة القابضة ش.م.ك (قابضة)
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع**.
شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .قابضة)***
شركات تابعة مملوكة بصورة غير مباشرة
شركة بوابة الشرق العقارية ذ.م.م( *.شركة تابعة لشركة الشرق
األولى)
شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (شركة تابعة
لشركة أعيان العقارية)
شركة التشييد للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.ك (“التشييد”)
شركة تكاتف العقاري ش.م.ك (مقفلة) *
شركة محاصة مول اجلهراء – شركة محاصة ****
شركة محاصة يال مول ***

بلد
التأسيس

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

حصة امللكية الفعلية%
2016
2017

%99
%100
%48.1
%57.8
-

%99
%100
%48.1
%57.8
%84.9

األنشطة الرئيسية
جتارة عامة
أنشطة اإلجارة
جتارة وتأجير معدات ثقيلة
خدمات عقارية
بيع املنتجات اخلاصة باإلنشاءات

املتاجرة يف عقارات

الكويت

%99

%99

الكويت

%57.8

%57.8

التمويل العقاري

الكويت
مصر
الكويت
الكويت

%48.1
83.9%
%72.1

%43
%48.1
-

أنشطة التجارة العامة واملقاوالت
خدمات عقارية
خدمات عقارية
خدمات عقارية

* متتلــك املجموعــة حصــص ملكيــة فعليــة بنســبة  %100يف الشــركات التابعــة .متتلــك املجموعــة بصــورة مباشــرة حصــص يف الشــركات التابعــة ذات الصلــة كمــا هــو مبــن أعــاه،
ويتــم االحتفــاظ باحلصــص املتبقيــة بصــورة غيــر مباشــرة باســم أمنــاء نيابـ ًة عــن الشــركة األم .وقــد أكــد األمنــاء كتابـ ًة أن الشــركة األم هــي املالــك املســتفيد مــن هــذه احلصــص يف
الشــركة التابعــة.
** علــى الرغــم مــن أن املجموعــة متتلــك حقــوق تصويــت أقــل مــن  %50يف شــركة مبــرد ،قــررت املجموعــة أن لديهــا ســيطرة فعليــة علــى شــركة مبــرد .تتضمــن العوامــل التــي أخذتهــا
املجموعــة يف االعتبــار حقــوق التصويــت واحلجــم النســبي وتوزيــع حصــص امللكيــة علــى املســاهمني ومنــاذج احلضــور والتصويــت يف االجتماعــات الســابقة للمســاهمني واجتماعــات
مجلــس اإلدارة ومشــاركة وظائــف اإلدارة العليــا بــن املجموعــة وشــركة مبــرد.
*** خالل السنة املالية احلالية ،قامت املجموعة ببيع حصتها بالكامل يف شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .مقفلة) (قابضة) (إيضاح .)8
**** خــال الســنة املاليــة احلاليــة ،قامــت الشــركة االم بتجميــع مجمــع اجلهــراء – شــركة محاصــة علــى أســاس الشــروط املؤقتــة املتفــق عليهــا بــن املالكــن شــريطة أن حتــوز الشــركة
االم وشــركاتها التابعــة غالبيــة حقــوق امللكيــة .لــو يتــم التوقيــع علــى االتفــاق الرســمي بــن املالكــن كمــا يف تاريــخ هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
شركة تابعة رئيسية محتفظ بها بصورة جزئية
انتهــت املجموعــة إلــى أن شــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع( .أعيــان العقاريــة) وشــركة مبــرد للنقــل ش.م.ك.ع«( .مبــرد») هــي الشــركات التابعــة الوحيــدة التــي متتلــك حصــص غيــر
مســيطرة جوهريــة للبيانــات املاليــة املجمعــة .فيمــا يلــي املعلومــات املاليــة املتعلقــة بالشــركات التابعــة التــي متتلــك حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة:
األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة اجلوهرية:
2017

دينار كويتي
شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.
شركة إنشاء القابضة ش.م.ك( .قابضة)
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27,091,167
10,220,081
-

2016

دينار كويتي
31,301,442
9,565,732
3,604,122
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معلومات املجموعة (تتمة)
(اخلسائر) /األرباح املوزعة إلى احلصص غير املسيطرة اجلوهرية:

2017

2016

دينار كويتي

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

)(3,152,392
1,001,291
211,436

970,434
663,797
614,850

فيما يلي ملخص املعلومات املالية لتلك الشركات التابعة .تستند هذه املعلومات إلى املبالغ قبل استبعاد املعامالت فيما بني شركات املجموعة والتعديالت املتعلقة بالتجميع.
2017

بيان الدخل
اإليرادات
املصروفات
(خسارة) ربح السنة
إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة

2016

أعيان العقارية

مبرد

إنشاء

أعيان العقارية

مبرد

إنشاء

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

3,117,690
)(4,784,531

3,629,392
)(1,779,866

1,051,719
)(251,654

7,755,695
)(3,366,211

3,659,907
)(2,401,546

4,005,257
)(1,265,358

────────

────────

────────

────────

────────

────────

)(1,666,841

1,849,526

800,065

4,389,484

1,258,361

2,739,899

════════

════════

════════

════════

════════

════════

)(1,652,205

1,913,236

)(187,716

4,404,903

)(712,139

2,757,364

══════════

══════════

══════════

══════════

═════════

══════════

113,781,258

23,937,989

-    

119,674,343

23,241,354

21,456,797

22,263,325

4,211,333

-    

23,802,530

4,691,178

4,252,159

────────

────────

────────

────────

────────

────────

91,517,933

19,726,656

-    

95,871,813

18,550,176

17,204,638

════════

════════

════════

════════

════════

════════

10,748,273
)(2,118,200
)(4,360,497

980,016
1,640,539
)(1,848,377

)(64,336
1,739,563
)(5,926,877

)(1,166,971
2,915,884
)(957,351

2,794,178
127,451
)(2,135,172

────────

────────

────────

────────

────────

4,269,576

772,178

)(4,251,650

791,562

786,457

════════

════════

════════

════════

════════

بيان املركز املالي
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية
التدفقات النقدية
التشغيل
االستثمار
التمويل
صايف الزيادة (النقص) يف النقد والنقد املعادل

5

────────
════════

إيرادات تأجير مبوجب عقد تأجير تشغيلي
2017
دينار كويتي
إيرادات تأجير مبوجب عقد تأجير تشغيلي
استهالك سيارات مؤجرة (إيضاح )20
مصروفات صيانة وتأمني

2016
دينار كويتي

21,018,615
)(8,796,338
)(4,573,173

20,038,729
)(8,582,664
)(4,284,917

──────────

──────────

7,649,104

7,171,148

══════════

══════════
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إيرادات عقارات وإنشاءات
بيع عقارات للمتاجرة
تكلفة مبيعات العقارات للمتاجرة
ربح (خسارة) بيع عقارات للمتاجرة
بيع مواد إنشاء
تكلفة مواد إنشاء مباعة
إجمالي ربح بيع مواد اإلنشاء
ربح بيع عقارات استثمارية (إيضاح )18
(خسائر) أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )18
إيرادات تأجير
إطفاء عقار مستأجر (إيضاح )21
مصروفات متعلقة بعقار

7

إيرادات استثمار
إيرادات مرابحة وتوزيعات أرباح
ربح بيع استثمارات متاحة للبيع
ربح بيع استثمار يف شركات زميلة

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

9,224,092
)(7,637,003

3,678,747
)(3,755,105

──────────

──────────

1,587,089

)(76,358

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

12,555,337
)(8,539,071

──────────

──────────

822,270
1,561
)(2,735,526
7,892,083
)(1,215,004
)(2,389,021

4,016,266
247,166
18,892,673
4,598,348
)(410,702

──────────

──────────

3,963,452

27,267,393

══════════

══════════

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

368,280
120,372
116,813

244,872
143,972
3,987

──────────

──────────

605,465

392,831

══════════

══════════

8

بيع شركة تابعة
خــال الســنة ،ويف  12مــارس  ،2017قامــت الشــركة االم وشــركة مبــرد للنقــل ش.م.ك.ع («مبــرد») – شــركة تابعــة للشــركة االم-بعقــد اتفاقيــة مــع طــرف آخــر لبيــع حصــة ملكيتهــم
بالكامــل بنســبة  %72.91و %25.03علــى الترتيــب يف شــركة انشــاء القابضــة ش.م.ك( .قابضــة) («انشــاء» شــركة تابعــة للمجموعــة ســابقا) .وســجلت املجموعــة ربحــا مببلــغ
 6,811,495دينــار كويتــي يف بيــان الدخــل املجمــع نتيجــة هــذه املعاملــة.
بلــغ اجمالــي مقابــل عمليــات البيــع النــاجت مــن بيــع شــركة إنشــاء مببلــغ  12.8مليــون دينــار كويتــي للشــركة االم ،ولشــركة مبــرد مببلــغ  9.5مليــون دينــار كويتــي ،و 3.3مليــون دينــار
كويتــي علــى الترتيــب.

9

إيرادات أخرى

عكس مطلوبات انتفت احلاجة اليها
إيرادات خدمات وصيانة
إيرادات أخرى

56

2017
دينار كويتي

1,471,486
771,746

2016
دينار كويتي
768,316
1,300,940
797,117

──────────

──────────

2,243,232

2,866,373

══════════

══════════
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خسائر انخفاض القيمة ومخصصات
عكس خسائر انخفاض قيمة مديني متويل إسالمي (إيضاح )14
خسائر انخفاض قيمة مدينني آخرين (إيضاح )19
مخصص قضايا
انخفاض قيمة الشهرة
خسائر انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة (إيضاح )15
خسائر انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح )20
(عكس) خسائر انخفاض قيمة استثمار يف شركات زميلة (إيضاح )17
خسائر انخفاض القيمة من استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )16

2017
دينار كويتي
)(1,066,627
2,183,686
801,400
72,847
142,500
)(310,434
394,761

2016
دينار كويتي
)(275,187
3,267,352
5,785,867
550,255
693,163
2,761,386
961,554

2,218,133

13,744,390

──────────
══════════

11

مصروفات أخرى
مصروفات مقرات
مصروفات استشارات قانونية ومهنية
مصروفات تسويق وإعالن
مصروفات أخرى

2017
دينار كويتي
1,262,789
769,900
384,365
1,094,478
3,511,532

4,027,167

══════════

12

(اخلسارة) الربح اخلاص مبساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)
(خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)
13

══════════

2016
دينار كويتي
1,399,113
771,825
398,925
1,457,304

──────────

(خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة
حتتسب (خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة بتقسيم (خسارة) ربح السنة اخلاصة مبساهمي الشركة األم على املتوسط املرجح
لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

──────────

──────────
══════════

2017
دينار كويتي
)(850,114

2016
دينار كويتي
3,785,177

═════════

═════════

801,673,982

801,673,982

═════════

═════════

)(1.06

4.72

═════════

═════════

2017
دينار كويتي
8,265,121
20,425,000

2016
دينار كويتي
18,683,065
8,830,300

أرصدة لدى البنوك ونقد طبقا لبيان املركز املالي املجمع
ناقصاً :أرصدة محتجزة لدى البنوك

28,690,121
)(20,532

27,513,365
)(21,906

النقد والنقد املعادل املدرج طبقا لبيان التدفقات النقدية املجمع

28,669,589

النقد والنقد املعادل
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية

──────────
──────────
══════════

──────────
──────────

27,491,459

══════════

متثل الودائع لدى مؤسسات مالية أموال عالية السيولة وحتمل متوسط معدل ربح فعلي بنسبة  )%2 :2016( %2سنوياً
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مدينو متويل إسالمي
مساومة
دينار كويتي

 31ديسمبر 2017

إجمالي املدينني
ناقص ًا :إيرادات مؤجلة
ناقص ًا :خسائر انخفاض القيمة:
عام
محدد

إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل منفصل
كمنخفضة القيمة

 31ديسمبر 2016
ناقصاً :إيرادات مؤجلة

ناقصاً :خسائر انخفاض القيمة:
عام
محدد

إجمالي مبلغ التسهيالت التمويلية احملددة بشكل منفصل كمنخفضة
القيمة

إجارة
دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

5,565,364
)(941,522

2,151,200
)(349,059

1,218,559
)(127,256

1,242,146
)(127,526

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

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

4,623,842

1,802,141

1,091,303

1,114,620

8,631,906

4,623,842

1,802,141

10,911
-

1,064,759

10,911
7,490,742

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

4,623,842

1,802,141

10,911

1,064,759

7,501,653

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-

-

1,080,392

49,861

1,130,253

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

5,565,364

2,151,200

-

1,242,146

8,958,710

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

مساومة
دينار كويتي

إجارة
دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

تورق
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

)(968,714

)(353,930

)(488,758

)(1,781,482

)(3,592,884

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

4,743,857

1,844,192

6,927,252

2,920,216

16,435,517

-    
4,743,857

-    
1,844,192

1,406,894
-    

248,431
1,929,152

1,655,325
8,517,201

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

4,743,857

1,844,192

1,406,894

2,177,583

10,172,526

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

-    

5,520,358

742,633

6,262,991

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

5,712,571

2,198,122

-    

4,701,698

12,612,391

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

إن القيمــة العادلــة ملدينــي التمويــل اإلســامي يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة تعــادل القيمــة املدرجــة بالدفاتــر تقريب ـاً ،باســتثناء املخصــص العــام الــذي مت احتســابه بنــاء علــى
متطلبــات بنـــك الكويــت املركـــزي الحتســاب احلــد األدنــى للمخصــص العــام.
إن توزيع مديني التمويل اإلسالمي حسب قطاعات األعمال هو كما يلي:
2017
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
اإلنشاء والعقارات
أخرى

1,080,392
49,861

5,520,358
742,633

1,130,253

6,262,991

──────────
══════════
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مدينو متويل إسالمي (تتمة)
ُيدرج مدينو التمويل اإلسالمي بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
2017

دينار كويتي

دينار كويتي

1,655,325
)(58,360
)(1,586,054
-    

1,700,685
)(45,360
-    
-    

8,517,201
)(1,008,267
-   
)(18,192

8,770,116
)(229,827
-    
)(23,088

10,172,526
)(1,066,627
)(1,586,054
)(18,192

10,470,801
)(275,187
-    
)(23,088

───────

───────

───────

───────

───────

───────

10,911

1,655,325

7,490,742

8,517,201

7,501,653

10,172,526

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

دينار كويتي
يف  1يناير
صايف املعكوس خالل السنة (إيضاح )10
التحويالت الى مطلوبات أخرى *
املشطوب
يف  31ديسمبر

عام

2016

دينار كويتي

2017

محدد

2016

دينار كويتي

2017

املجموع

2016

دينار كويتي

* إن التحويــل الــى مطلوبــات أخــرى مببلــغ  1,586,054دينــار كويتــي ميثــل املخصــص العــام احملقــق يف البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يف ســنوات ســابقة .مت حتويــل هــذا املبلــغ
الــى مطلوبــات أخــرى نتيجــة انخفــاض مجمــل مدينــي التمويــل اإلســامي بشــكا عــام خــال الســنة .يخضــع عكــس هــذا املخصــص إلــى موافقــة بنــك الكويــت املركــزي.
15

عقارات للمتاجرة
مت تســجيل بعــض العقــارات التــي تقــع بالكويــت وعمــان ولبنــان ،بقيمــة مدرجــة بالدفاتــر مببلــغ  1,050,238دينــار كويتــي ( 1,070,847 :2016دينــار كويتــي) باســم أمنــاء أكــدوا كتابـ ًة
أن املجموعــة هــي املالــك املســتفيد حلصــة امللكيــة لهــذه العقــارات مــن خــال كتــاب تنــازل .إن العقــارات املوجــودة يف عمــان ولبنــان ليســت مســجلة باســم املجموعــة ،حيــث إن املجموعــة
ال يوجــد لهــا فــروع أو شــركات تابعــة يف هــذه الــدول.
تتضمــن العقــارات للمتاجــرة عقــارات معــاد حيازتهــا مببلــغ  10,908,511دينــار كويتــي ( 17,428,023 :2016دينــار كويتــي) مســجلة مقابــل معامــات متويــل عقاري مببلــغ 6,525,531
دينــار كويتــي ( 13,567,702 :2016دينــار كويتــي) ومت تســجيل الفــروق ضمــن مطلوبــات أخــرى مببلــغ  4,382,980دينــار كويتــي ( 3,860,321 :2016دينــار كويتــي).

تــدرج العقــارات للمتاجــرة للمجموعــة بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .ويتــم حتديــد صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا بنــا ًء علــى القيمــة األقــل مــن تقييمــات
مقيمــن أثنــن عقاريــن خارجيــن لديهمــا خبــرة ذات صلــة بالســوق الــذي تقــع فيــه تلــك العقــارات .ويتــم إدراج تقديــر صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــارات للمتاجــرة اســتناداً
إلــى قيمــة الســوق القابلــة للمقارنــة لعقــارات مماثلــة اخــذا يف االعتبــار قيمــة التأجيــر وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة.
مت رهن بعض العقارات مببلغ  550,939دينار كويتي ( 1,077,287 :2016دينار كويتي) مقابل دائني متويل إسالمي (إيضاح  27ب).
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استثمارات متاحة للبيع
2017
دينار كويتي
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق ومحافظ عقارية

2016
دينار كويتي

466,329
1,339,843
802,715

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

──────────

──────────

2,608,887

3,896,127

══════════

══════════

يتــم إدراج األســهم غيــر املســعرة بالتكلفــة نظــرا لطبيعــة تدفقاتهــا النقديــة املســتقبلية التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا وعــدم توفــر معلومــات ماليــة للوصــول إلــى قيــاس موثــوق بــه للقيمــة
العادلــة.
قامــت اإلدارة بإجــراء مراجعــة الســتثماراتها املتاحــة للبيــع لتقييــم إذا مــا كانــت قــد تعرضــت هــذه االســتثمارات لالنخفــاض يف القيمــة وقامــت بتســجيل خســارة انخفــاض يف القيمــة
مببلــغ  394,761دينــار كويتــي ( 961,554 :2016دينــار كويتــي) (إيضــاح  )10يف بيــان الدخــل املجمــع .اســتناداً إلــى أحــدث معلومــات ماليــة ،تــرى اإلدارة أنــه ال توجــد ضــرورة
الحتســاب مخصــص إضــايف لالنخفــاض يف قيمــة هــذه االســتثمارات كمــا يف  31ديســمبر .2017
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استثمار يف شركات زميلة
يتكون االستثمار يف الشركات الزميلة للمجموعة من الشركات التالية:
حصة امللكية ()%

اسم الشركة

بلد التأسيس

األنشطة

شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
صندوق مكاسب العقاري (حتت التصفية)
محفظة مركز األعمال اخلاصة مبنتزه دبي االستثماري
شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع.
شركة رواحل القابضة ش.م.ك( .مقفلة)
شركة أبيار قطر للتطوير العقاري ش.م.ك( .مقفلة)
(حتت التصفية)
شركة اجلداف العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
أوتوالند صن تك أيه أس
شركة العاملية للجيبسوم
شركة العاملية للتعدين
شركة العاملية للجيبسوم بورد
شركة عمان للخدمات اللوجيستية املتكاملة ش.م.ع.م.
شركة أعيان لإلجارة ذ.م.م.
شركة القوة القابضة
شركة سبوت مول العقارية ذ.م.م*.

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
تركيا
عمان
عمان
عمان
عمان
قطر
الكويت
مصر

العقارات
صندوق عقار
محفظة عقارية
مجمع سكني
عقارات
نقل
عقارات
عقارات
سيارات
منتجات اجلبس
منتجات التعدين
منتجات اجليبسوم بورد
خدمات لوجيستية
شركة إجارة
شركة قابضة
عقارات

2017
17.0%
16.5%
16.3%
31.5%
24.4%
33.3%
27.6%
26.5%
9.4%
50.0%
33.0%
45.0%
35.0%

2016
17.0%
16.5%
18.0%
31.5%
24.4%
33.8%
27.6%
26.0%
9.4%
25.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
45.0%
35.0%

يتضمن االستثمار يف شركات زميلة شهرة مببلغ  228,211دينار كويتي ( 177,681 :2016دينار كويتي).

حصة يف موجودات ومطلوبات شركات زميلة:
موجودات
مطلوبات
صايف املوجودات
مطلوبات محتملة والتزامات

حصة يف إيرادات ونتائج شركات زميلة:
إيرادات
نتائج

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

89,517,643
)(41,102,467

97,195,370
)(37,710,039

48,415,176

59,485,331

───────────
═══════

2,990,605
═══════

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

───────────
═══════

2,135,217
═══════

2016
دينار كويتي
19,594,187
2,745,252
		

إن االستثمارات يف شركات زميلة التي تبلغ قيمتها املدرجة بالدفاتر مببلغ  21,099,629دينار كويتي ( 23,791,886 :2016دينار كويتي) مسعرة وتبلغ قيمتها السوقية
أ)
 6,618,933دينار كويتي ( 7,034,000 :2016دينار كويتي).
		
ب) متارس املجموعة تأثيرا ملموساً (على الرغم من أن نسبة امللكية أقل من  )%20على شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك( .مقفلة) وصندوق مكاسب العقاري ومحفظة مركز
دبي لألعمال وشركة أوتوالند صن تك أيه أس وذلك من خالل التمثيل يف مجالس إدارة هذه الشركات واملساهمة املشتركة يف أعمالها الرئيسية.
ج) انخفاض قيمة الشركات الزميلة
خالل السنة احلالية ،قامت املجموعة بعكس خسائر انخفاض القيمة مببلغ  310,434دينار كويتي ( :2016سجلت املجموعة خسائر انخفاض القيمة مببلغ  2,761,386دينار 		
كويتي) (إيضاح  )10لالستثمار يف شركات زميلة.
قامــت اإلدارة بإجــراء تقييــم الســتثمار املجموعــة يف الشــركات الزميلــة لتحديــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة .وقــد أخــذت اإلدارة يف االعتبــار عوامــل مثــل التغيــرات يف الظــروف املاليــة للشــركة
املســتثمر فيهــا وأي تغيــرات عكســية جوهريــة يف االقتصــاد أو الســوق أو البيئــة القانونيــة أو قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية التــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركات املســتثمر فيهــا .لــم حتــدد اإلدارة أي
مؤشــرات النخفــاض إضــايف يف قيمــة اســتثمارات املجموعــة يف الشــركات الزميلــة .وبالتالــي لــم تســجل املجموعــة انخفــاض يف قيمــة االســتثمار يف الشــركات الزميلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة وكمــا يف
تاريخهــا.
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استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة الهامة للمجموعة:

2017

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

2016

شركة أبيار للتطوير
العقاري ش.م.ك.ع.

شركة مشاعر
القابضة ش.م.ك.ع.

دينار كويتي

دينار كويتي

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

دينار كويتي

شركة
أعيان قطر
دينار كويتي

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

37,022,696
)(9,847,888
───────
27,174,808
───────
4,697,158

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
═══════

)(4,478,512
═══════
)(6,077,911
═══════

4,858,880
═══════
)(17,437,923
═══════

5,686,069
═══════
972,550
═══════

-    
═══════
)(49,148
═══════

3,569,302
═══════
2,603,371
═══════

2,388,633
═══════
350,083
═══════

)(1,273,254

61,764

-    

685,409

-    

-    

-    

═══════
14,573,659
═══════

═══════
6,525,971
═══════

═══════
5,404,497
═══════

═══════
6,758,674
═══════

═══════
2,927,426
═══════

═══════
6,442,305
═══════

═══════
3,815,271
═══════

شركة أبيار للتطوير
العقاري ش.م.ك.ع.

شركة مشاعر
القابضة ش.م.ك.ع.

دينار كويتي

املوجودات
املطلوبات

شركة برج هاجر
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)
دينار كويتي

شركة رواحل للنقل
ش.م.ك( .مقفلة)

شركة اجلداف
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)
دينار كويتي

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

دينار كويتي

شركة برج هاجر
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)
دينار كويتي

شركة رواحل للنقل
ش.م.ك( .مقفلة)
دينار كويتي

شركة اجلداف
العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)
دينار كويتي

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

شركة
أعيان قطر

دينار كويتي

184,130,603
)(93,040,279
─────
91,090,324
─────
10,690,670

47,160,007
)(13,007,973
─────
34,152,034
─────
1,315,497

65,591,593
)(24,788,951
─────
40,802,642
─────
-    

31,992,371
)(13,611,420
─────
18,380,951
─────
-    

15,116,357
)(101,063
─────
15,015,294
─────
-    

24,742,590
)(6,306,545
─────
18,436,045
─────
-    

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

)(1,951,093
════════
)(5,001,852
════════

1,449,234
════════
1,582,404
════════

6,288,563
════════
3,806,870
════════

1,863,671
════════
440,322
════════

198,216
════════
106,361
════════

3,722,735
════════
2,749,590
════════

674,136
════════
570,357
════════

585,320

)(6,390,484

-    

)(382,756

-    

-    

82,616

════════
15,458,028
════════

════════
8,333,859
════════

════════
12,854,950
════════

════════
6,205,692
════════

════════
2,882,806
════════

════════
6,083,895
════════

════════
3,652,080
════════
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عقارات استثمارية
2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

يف  1يناير
إضافات
استبعادات
املتعلق ببيع شركة تابعة
(خسائر) أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية (إيضاح )6
احتياطي حتويل عمالت أجنبية

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

115,039,582
1,319,620
)(1,872,973
-    
18,892,673
)(4,146,866

يف  31ديسمبر

128,905,000

129,232,036

عقارات مطورة بالكامل
عقارات قيد التطوير

126,658,641
2,246,359

126,983,412
2,248,624

128,905,000

129,232,036

──────────
══════════

──────

══════════

──────────
══════════

──────

══════════

قام ــت املجموع ــة خ ــال الس ــنة ببي ــع عق ــارات اس ــتثمارية بقيم ــة مدرج ــة بالدفات ــر مببل ــغ  817,964دين ــار كويت ــي ( 1,872,973 :2016دين ــار كويت ــي) م ــا أدى ال ــى رب ــح م ــن البي ــع
مببل ــغ  1,561دين ــار كويت ــي ( 247,166 :2016دين ــار كويت ــي (إيض ــاح .)6
مت ره ــن عق ــارات اس ــتثمارية بقيم ــة عادل ــة مببل ــغ  72,707,198دين ــار كويت ــي ( 82,868,848 :2016دين ــار كويت ــي) كضم ــان لدائن ــي متوي ــل إس ــامي كم ــا ه ــو مب ــن يف (إيض ــاح
 17أ & ب).
يتـــم حتديـــد القيمـــة العادلـــة للعقـــارات اســـتناداً إلـــى األقـــل مـــن بـــن تقييمـــن مت احلصـــول عليهمـــا مـــن خبـــراء تقييـــم مســـتقلني كمـــا يف
 31ديس ــمبر  ،2017أيهم ــا أق ــل .وق ــد مت حتدي ــد قيم ــة العق ــارات االس ــتثمارية اس ــتناداً إل ــى القيم ــة الس ــوقية املقارن ــة لعق ــارات مماثل ــة أخ ــذا يف االعتب ــار قيم ــة التأجي ــر وحال ــة
الصيان ــة واملعرف ــة بالس ــوق واملعام ــات التاريخي ــة .يت ــم تصني ــف العق ــارات االس ــتثمارية ضم ــن املس ــتوى  2م ــن قياس ــات اجل ــدول الهرم ــي للقيم ــة العادل ــة (إيض ــاح .)35
يف حالــة االرتفــاع  /االنخفــاض بنســبة  %5يف متوســط األســعار الســوقية (للمتــر املربــع) ،ترتفــع  /تنخفــض قيمــة العقــارات االســتثمارية مببلــغ  88دينــار كويتــي ( 86 :2016دينــار
كويتــي) للمتــر املربــع وهــو مــا يؤثــر علــى بيــان الدخــل املجمــع بإجمالــي مبلــغ  6,445,250دينــار كويتــي ( 6,461,602 :2016دينــار كويتــي).
19

موجودات أخرى
مدينون جتاريون ومدينو تأجير
مدينو بيع عقارات
مصروفات مدفوعة مقدماً
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )31
دفعة مقدماً إلى موردين
مساهمات إلى شركات حتت التأسيس *
مخزون
تأمينات مستردة
مدينون آخرون

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

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

11,056,807
-    
1,058,266
2,132,269
91,327
5,451,769
2,699,614
1,103,637
1,595,518

──────────

──────────

19,231,686

25,189,207

══════════

══════════

* كمــا يف  13ديســمبر  ،2016متثلــت املســاهمات إلــى شــركات حتــت التأســيس يف اســتثمار املجموعــة يف مشــروع عقــاري وهــو قيــد التطويــر حاليـاً .خــال الســنة احلاليــة ،والحقــا
لالنتهــاء مــن املشــروع وبــدء عملياتــه ،قامــت املجموعــة بتصنيــف املشــروع العقــار كعقــار مســتأجر (إيضــاح .)21

62

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
19

موجودات أخرى (تتمة)
يتم إدراج املوجودات األخرى بالصايف بعد خسائر انخفاض القيمة كما يلي:
2017
دينار كويتي

يف  1يناير
بيع شركة تابعة (إيضاح )8
احململ للسنة (إيضاح )10
احتياطي حتويل عمالت اجنبية
املشطوب
يف  31ديسمبر

2016
دينار كويتي

18,436,588

15,510,602

)(453,743

-    

2,183,686

3,267,352

)(69,844

-    

)(7,062,902

)(341,366

────────

────────

13,033,785

18,436,588

════════

════════

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

غير متأخرة أو
منخفضة القيمة

أقل من 30

يوماً

60 – 30

90 – 61

180 – 91

أكثر من
 180يوماً

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يوماً

يوماً

يوماً

2017

7,381,852

-

1,511,106

2,090,252

979,510

1,195,099

1,605,885

2016

11,056,807

1,674,286

2,179,321

1,825,914

1,788,052

2,290,684

1,298,550

من املتوقع ،استناداً إلى اخلبرة السابقة ،أن يتم استرداد كافة الذمم املدينة غير منخفضة القيمة .ليس من سياسة املجموعة احلصول على ضمانات على الذمم املدينة.
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ممتلكات ومعدات
أراضي
مستأجرة

حقوق استغالل
أراضي

مباني

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات مكتبية

سيارات

سيارات
تأجير

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

التكلفة
10,884,000

2,258,797

5,375,815

1,251,052

13,880,560

2,352,089

56,571,583

63,062

92,636,958

إضافات

-    

-    

420

15,100

89,065

1,104,467

21,661,531

667,873

23,538,456

بيع شركة تابعة (إيضاح
)8

-   

)(2,258,797

)(1,487,748

)(172,641

)(8,658,513

)(364,958

-    

)(405,026

)(13,347,683

احتياطي حتويل عمالت
أجنبية

-    

-   

)(6,949

7,542

)(15,055

)(21,532

)(38,848

-    

)(74,842

انخفاض القيمة خالل
السنة (إيضاح )10

-    

-    

)(142,500

-    

-    

-    

-    

-    

)(142,500

78,000

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

78,000

حتويالت

-    

-    

)(7,194

7,194

-    

76,743

)(7,135,745

-    

)(7,059,002

استبعادات

-    

-    

-    

-    

-    

)(182,497

)(12,286,422

)(33,950

)(12,502,869

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,962,000

-    

3,731,844

1,108,247

5,296,057

2,964,312

58,772,099

291,959

83,126,518

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

يف  1يناير 2017

إعادة التقييم خالل السنة

يف  31ديسمبر 2017

االستهالك
يف  1يناير 2017

-    

784,523

1,131,095

1,058,633

8,732,154

573,086

14,770,653

-    

27,050,144

االستهالك احململ للسنة

-    

-    

213,304

15,403

258,583

114,627

8,796,338

-    

9,398,255

بيع شركة تابعة (إيضاح
)8

-    

)(784,523

)(568,568

)(149,660

)(4,217,608

)(170,904

-    

-    

)(5,891,263

احتياطي حتويل عمالت
أجنبية

-    

-    

)(6,028

)(1,898

)(4,342

)(2,914

)(18,473

-    

)(33,655

حتويالت

-    

-    

)(1,715

1,715

-    

)(167,187

)(6,891,815

-    

)(7,059,002

املتعلق باالستبعادات

-    

-    

-    

-    

-    

)(56,769

)(499,816

-    

)(556,585

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

-    

768,088

924,193

4,768,787

289,939

16,156,887

-    

22,907,894

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,962,000

-    

2,963,756

184,054

527,270

2,674,373

42,615,212

291,959

60,218,624

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

يف  31ديسمبر 2017

صايف القيمة املدرجة
بالدفاتر
يف  31ديسمبر 2017

64

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
20

ممتلكات ومعدات (تتمة)

التكلفة
يف  1يناير 2016

إضافات
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
انخفاض القيمة خالل
السنة (إيضاح )10
إعادة التقييم خالل السنة
حتويالت من أعمال
رأسمالية قيد التنفيذ
حتويالت
استبعادات

يف  31ديسمبر 2016

االستهالك
يف  1يناير 2016

االستهالك احململ للسنة
احتياطي حتويل عمالت
أجنبية
حتويالت
املتعلق باالستبعادات

يف  31ديسمبر 2016

صايف القيمة املدرجة
بالدفاتر
يف  31ديسمبر 2016

أراضي
مستأجرة

حقوق استغالل
أراضي

مباني

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات مكتبية

سيارات

سيارات
تأجير

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

11,258,625

2,258,797

6,061,686

1,228,015

13,517,786

2,190,814

59,647,174

335,330

96,498,227

-    

-    

20,604

17,481

610,303

695,251

21,113,809

59,117

22,516,565

-    

-    

-    

5,984

3,473

13,342

)(121,089

)(98,290

    -    

-    

-    

)(693,163

-    

-    

    -    

    -    

-   

)(693,163

)(374,625

-    

-    

-    

-    

-   

-   

-    

)(374,625

-    

-    

)(13,312

-    

197,661

-    

-    

)(184,349

-    

-    

-    

-    

-    

-    

7,600

)(7,952,513

-    

)(7,944,913

-    

-   

-    

)(428

)(448,663

)(554,918

)(16,115,798

)(147,036

)(17,266,843

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,884,000

2,258,797

5,375,815

1,251,052

13,880,560

2,352,089

56,571,583

63,062

92,636,958

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

663,619

899,497

970,928

8,082,914

598,830

15,894,272

27,110,060     -    

-    

120,904

231,598

83,210

827,510

327,716

8,582,664

-   

10,173,602

-    

-    

-    

4,919

2,638

2,455

59,828

-    

69,840

-    

-   

-    

-    

-    

)(108,360

)(7,836,553

(7,944,913)     -    

-    

-   

-    

)(424

)(180,908

)(247,555

)(1,929,558

-   

)(2,358,445

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

784,523

1,131,095

1,058,633

8,732,154

573,086

14,770,653

-    

27,050,144

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,884,000

1,474,274

4,244,720

192,419

5,148,406

1,779,003

41,800,930

63,062

65,586,814

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

فيما يلي احلد األدنى ملستحقات التأجير املستقبلية عن عقود التأجير التشغيلي ألسطول السيارات:

اإليرادات املستحقة خالل سنة
اإليرادات املستحقة من سنة إلى خمس سنوات

2017
دينار كويتي
11,725,306
6,724,193
───────
18,449,499
═══════

2016
دينار كويتي
10,970,269
6,441,738
───────
17,412,007
═══════

التقريــر السنـــوي 2017
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ممتلكات ومعدات (تتمة)
متث ــل األراض ــي املس ــتأجرة بصف ــة أساس ــية األراض ــي الت ــي مت اس ــتئجارها م ــن حكوم ــة الكوي ــت .وتق ــدر القيم ــة املدرج ــة بالدفات ــر ل ــأرض املس ــتأجرة مببل ــغ  10,962,000دين ــار
كويتــي ( 10,884,000 :2016دينــار كويتــي)
تتمث ــل حق ــوق اس ــتغالل ارض كم ــا يف  31ديس ــمبر  2016يف حق ــوق اس ــتغالل األراض ــي الت ــي مت احلص ــول عليه ــا م ــن قب ــل أح ــد الش ــركات التابع ــة للمجموع ــة (مت بيعه ــا خ ــال
الس ــنة) م ــن حكوم ــة دول ــة الكوي ــت ألنش ــطتها اإلنش ــائية .ت ــدرج حق ــوق االس ــتغالل بالقيم ــة العادل ــة بالص ــايف بع ــد اإلطف ــاء وأي انخف ــاض يف القيم ــة.
يعرض اجلدول التالي رسوم االستهالك للسنة واملدرجة يف بيان الدخل املجمع:
تكاليف البيع املباشرة (إيضاح )5
مصروفات إدارية

2017
دينار كويتي
8,796,338
601,917
───────
9,398,255
═══════

2016
دينار كويتي
8,582,664
1,590,938
───────
10,173,602
═══════

القيمة العادلة لألرض واملبنى
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لــأرض املســتأجرة واملبنــى مــن خــال خبــراء تقييــم عقــاري مســتقلني وذلــك بصفــة دوريــة باســتخدام طريقــة املقارنــة بالســوق .طبقــا لطريقــة املقارنــة
بالســوق ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــار بنــاءا علــى معلومــات مقارنــة .وتســتند طريقــة املقارنــة بالســوق الــى مبــدأ االســتبدال حيــث أن املشــتري احملتمــل ال يقــوم مبوجــب هــذا
املبــدأ بدفــع أي مبالــغ إضافيــة للعقــار أكثــر مــن تكلفــة الشــراء املقــدرة لعقــار بديــل مماثــل .تتثمــل وحــدة املقارنــة املســتخدمة مــن قبــل خبــراء التقييــم يف املتــر املربــع .أن التغيــر
بهامــش معقــول يف هــذه املدخــات ال يــؤدي الــى تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة.
21

عقار مستأجر

حتويل (إيضاح )19
إطفاء (إيضاح )6
كما يف  31ديسمبر

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

7,990,567
)(1,215,004

-   
-   

──────────

──────────

6,775,563

-   

══════════

══════════

يتمث ــل العق ــار املس ــتأجر يف اس ــتثمار املجموع ــة يف مش ــروع عق ــاري .يت ــم إطف ــاء لعق ــار املس ــتأجر عل ــى م ــدى فت ــرة التأجي ــر املتبقي ــة وه ــي  6س ــنوات من ــذ انته ــاء املش ــروع ويق ــاس
بالتكلف ــة ناقص ــا اإلطف ــاء املتراك ــم وانخف ــاض القيم ــة .مت رس ــملة العق ــار املس ــتأجر يف فبراي ــر  2017بع ــد اس ــتالم اخط ــار بب ــدء العملي ــات.
22

الشهرة
يتــم توزيــع صــايف القيمــة املدرجــة بالدفاتــر للشــهرة مببلــغ  1,036,879دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  1,588,880 :2016( 2017دينــار كويتــي) علــى كل وحــدة مــن وحــدات
إنتــاج النقــد املفصــح عنهــا ضمــن معلومــات القطاعــات يف إيضــاح  .32مت حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة قطــاع اســتناداً إلــى القيمــة العادلــة ناقص ـاً التكاليــف حتــى
البيــع أو احتســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام ،وذلــك باســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة.
يت ــم اختب ــار القيم ــة املدرج ــة بالدفات ــر للش ــهرة لغ ــرض حتدي ــد انخف ــاض القيم ــة عل ــى أس ــاس س ــنوي (أو بص ــورة أكث ــر تك ــرا ًرا م ــن ذل ــك عن ــد وج ــود دلي ــل عل ــى أن الش ــهرة ق ــد
تنخفــض قيمتهــا) ،وذلــك مــن خــال تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها مــن وحــدة إنتــاج النقــد التــي يتــم توزيــع هــذه البنــود إليهــا باســتخدام أســاليب تقييــم مثــل عمليــات احتســاب
القيمــة أثنــاء االســتخدام .تســتخدم حســابات القيمــة أثنــاء االســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة قبــل الضرائــب اســتناداً إلــى املوازنــات املاليــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة علــى
مــدى فتــرة  5ســنوات ومعــدل النمــو النهائــي ذي الصلــة .ويتــم بعــد ذلــك خصــم هــذه التدفقــات النقديــة للوصــول إلــى صــايف القيمــة احلاليــة الــذي ســوف يتــم مقارنتــه بالقيمــة
املدرجــة بالدفاتــر .إن معــدل اخلصــم املســتخدم هــو قبــل الضرائــب ويعكــس املخاطــر احملــددة املتعلقــة بوحــدة إنتــاج النقــد ذات الصلــة .فيمــا يلــي املدخــات املســتخدم لتحديــد
املبل ــغ املمك ــن اس ــترداده للش ــهرة باس ــتخدام طريق ــة القيم ــة أثن ــاء االس ــتخدام:
معدل اخلصم يتراوح بني نسبة  %8إلى  %8 :2016( %13إلى .)%13معدالت النمو السنوي املتراكم يف التدفقات النقدية قبل الضرائب حتى نسبة .)%10 :2016( %10معدل النمو االنتقالي يتراوح بني  %2إلى  %2 :2016( %3إلى .)%3إضافــة إلــى ذلــك ،قامــت اإلدارة مبراجعــة توقعــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية اســتنادا إلــى املعلومــات املاليــة الفعليــة للســنة االساســية مــع األخــذ يف االعتبــار تأثيــر التغيــرات
عل ــى مع ــدالت من ــو التدفق ــات النقدي ــة املس ــتقبلية بتخفيضه ــا .وفق ــا له ــذا التحلي ــل ،قام ــت املجموع ــة بتس ــجيل خس ــائر انخف ــاض يف القيم ــة مببل ــغ ال ش ــئ دين ــار كويت ــي (:2016
 5,785,867دين ــار كويت ــي) فيم ــا يتعل ــق بالش ــهرة (إيض ــاح .)10
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الشهرة (تتمة)
كم ــا قام ــت املجموع ــة بإج ــراء حتلي ــل احلساس ــية م ــن خ ــال تغيي ــر ه ــذه املدخ ــات املس ــتخدمة يف حتدي ــد املبل ــغ املمك ــن اس ــترداده للش ــهرة املتبقي ــة إل ــى هام ــش محتم ــل بص ــورة
معقول ــة ،ول ــم يش ــير ذل ــك إل ــى وج ــود تأثي ــراً جوهري ـاً عل ــى بي ــان الدخ ــل املجم ــع أو بي ــان املرك ــز املال ــي املجم ــع.

23

يف السنة احلالية ،استبعدت املجموعة شهرة مببلغ  552,001دينار كويتي ( :2016ال شيء دينار كويتي) من بيع شركة تابعة (إيضاح .)8
رأس املال
2016
2017
دينار كويتي
دينار كويتي
أسهم مصرح بها بقيمة  100فلس لكل سهم
أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل نقداً بقيمة  100فلس لكل سهم

24

81,403,882

81,403,882

──────────

──────────

81,403,882

81,403,882

══════════

══════════

االحتياطيات
أ)

احتياطي إجباري
وفقـ ـاً لقان ــون الش ــركات وعق ــد التأس ــيس والنظ ــام األساس ــي للش ــركة األم ،ينبغ ــي حتوي ــل  %10بح ــد أدن ــى م ــن الرب ــح قب ــل مكاف ــأة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وحص ــة
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة إلــى حســاب 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 ملبادلــة اخلســائر او اصــدار توزيعــات أربــاح
بحــد اقصــى  %5مــن راس املــال املدفــوع يف الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا األربــاح لدفــع هــذه التوزيعــات نظــرا لغيــاب االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع .إن املبالــغ املخصومــة
مــن االحتياطــي يجــب ردهــا عنــد حتقيــق أربــاح كافيــة يف الســنوات التاليــة مــا لــم يتجــاوز هــذا االحتياطــي  %50مــن رأس املــال املصــدر .وفق ـاً لقانــون الشــركات وعقــد
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،لــم يتــم إجــراء أيــة حتويــات إلــى االحتياطيــات حيــث إن اخلســائر املتكبــدة ســابقاً لــم يتــم اســتردادها بالكامــل.

ب)

احتياطي عام
وفق ـاً للنظ ــام األساس ــي للش ــركة األم ،ينبغ ــي حتوي ــل  %10م ــن رب ــح الس ــنة قب ــل مكاف ــأة أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وحص ــة مؤسس ــة الكوي ــت للتق ــدم العلم ــي وضريب ــة دع ــم
العمالــة الوطنيــة والــزكاة إلــى االحتياطــي العــام .يجــوز للشــركة األم ان تقــرر وقــف هــذه التحويــات الســنوية بقــرار مــن اجلمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة األم اســتناداً
القت ــراح م ــن قب ــل أعض ــاء مجل ــس إدارة الش ــركة األم .خ ــال الس ــنة ،مت حتوي ــل مبل ــغ ال ش ــيء دين ــار كويت ــي ( 1,592,007 :2016دين ــار كويت ــي) إل ــى االحتياط ــي الع ــام
حي ــث إن اخلس ــائر املتكب ــدة س ــابقاً ل ــم يت ــم اس ــتردادها بالكام ــل.
يت ــم االحتف ــاظ باالحتياط ــي الع ــام (إل ــى جان ــب احتياط ــي أس ــهم اخلزين ــة) للش ــركة األم مقاب ــل أس ــهم اخلزين ــة وال يت ــم الس ــماح بتوزيع ــه خ ــال فت ــرة االحتف ــاظ بأس ــهم
اخلزين ــة (إيض ــاح )26

25

احتياطي إعادة التقييم
ميثــل هــذا االحتياطــي زيــادة التقييــم عــن تكلفــة األرض وحقــوق اســتغالل األراضــي (املصنفــة كممتلــكات ومعــدات) يف الكويــت .إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع حاليـاً علــى
املســاهمني وســيتم حتويلــه إلــى اخلســائر املتراكمــة /األربــاح املرحلــة عنــد البيــع.
يت ــم حتدي ــد القيم ــة العادل ــة اس ــتناداً إل ــى تقييم ــن مت احلص ــول عليهم ــا م ــن مقيم ــن مس ــتقلني ،أيهم ــا أق ــل كم ــا يف  31ديس ــمبر  .2017يت ــم حتدي ــد القيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال
خب ــراء تقيي ــم عق ــارات بصف ــة منتظم ــة باس ــتخدام طريق ــة القيم ــة الس ــوقية .طبق ــا لطريق ــة املقارن ــة بالس ــوق ،يت ــم تقدي ــر القيم ــة العادل ــة للعق ــار بن ــاءا عل ــى معام ــات مقارن ــة.
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أسهم خزينة
2017
دينار كويتي

عدد أسهم اخلزينة
النسبة من رأس املال
القيمة السوقية– دينار كويتي
املتوسط املرجح لسعر السوق  -فلس
كما يف  31ديسمبر  ،2017لم يتم رهن أسهم خزينة.
يتم االحتفاظ باالحتياطي العام واحتياطي أسهم اخلزينة للشركة األم مقابل أسهم اخلزينة وال يتم السماح بتوزيعه خالل فترة االحتفاظ بأسهم اخلزينة (إيضاح  24ب)
دائنو متويل إسالمي
2016
2017
دينار كويتي
دينار كويتي
متعلق بالشركة األم (إيضاح أ)
163,211,626
146,367,576
ب)
(إيضاح
متعلق بالشركات التابعة
18,274,981
15,211,171
12,364,842
1.5%
431,534
34.9

27

2016
دينار كويتي

──────────
161,578,747
══════════

12,364,842
1.5%
408,040
33

──────────
181,486,607
══════════

أ) تستحق تسوية ديون الشركة األم املعاد هيكلتها مبوجب اتفاقية إعادة الهيكلة املبرمة بتاريخ  2يوليو  2012والتعديالت الالحقة لها كما يلي:
مستحق الدفع
مستحق الدفع
املجموع
مستحق الدفع
بالدرهم االماراتي
بالدوالر األمريكي
التاريخ
الكويتي) (معادله بالدينار الكويتي)
الكويتي
بالدينار
(معادله بالدينار الكويتي) (معادله بالدينار
 29مارس 2018
 31مارس 2021

110,148,591

30,463,164

3,905,487

*144,517,242

══════════

══════════

══════════

══════════

*ميثل هذا املبلغ إجمالي املبالغ االصلية املسددة املستحقة استناد ًا إلى العمالت األساسية وال يتضمن تكاليف التمويل املستحقة.
خــال ســنة  ،2015قامــت الشــركة االم بالتفــاوض مــع جهــات اإلقــراض إلعــادة جدولــة ديــن مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي (مــدرج ضمــن اجمالــي دائنــي التمويــل اإلســامي
للشــركة االم حتــى  31ديســمبر  )2016علــى املــدى الطويــل؛ كمــا قامــت بتقــدمي طلــب الــى بنــك الكويــت املركــزي واحملكمــة املختصــة بقانــون االســتقرار املالــي لتعديــل الطلــب األصلــي
املقــدم لالنضمــام الــى هــذا القانــون مــن خــال تعديــل خطــط الســداد مبدهــا حتــى الربــع األول مــن  2021ومــن خــال تقــدمي خطــة عمــل منقحــة تعــض تفاصيــل مصــادر التدفقــات
النقديــة املســتقبلية.
خــال الســنة احلاليــة ،ويف  15يونيــو  ،2017حصلــت الشــركة االم علــى موافقــة الدائــرة اخلاصــة مبحكمــة االســتئناف (حكــم االنضمــام الــى قانــون االســتقرار املالــي) بشــأن تعديــل
خطــة إعــادة الهيكلــة املاليــة املقدمــة مــن الشــركة االم العــادة جدولــة ارصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة القائمــة مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي حتــى الربــع األول مــن ســنة ،2021
والتــي تعتبــر ســارية ونافــذة علــى جميــع املســتثمرين .قامــت الشــركة االم بســداد دفعــة مــن املبلــغ األصلــي بقيمــة  15مليــون دينــار كويتــي خــال الســنة ويف  11ســبتمبر  ،2017كمــا
وافقــت علــى تواريــخ اإلطفــاء املعدلــة للمبلــغ املتبقــي وقــدره  145مليــون دينــار كويتــي وتكاليــف التمويــل املســتحقة للفتــرة وحتــى  29مــارس  2018مببلــغ  3مليــون دينــار كويتــي،
وذلــك علــى النحــو التالــي:
التاريخ

مستحق الدفع
بالدينار الكويتي

 29مارس 2018
 29مارس 2018
 31مارس 2019
 31مارس 2020
 31مارس 2021

2,702,413
7,752,494
7,752,494
23,257,483
71,386,119
──────────
112,851,003
══════════

املجموع
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مستحق الدفع
بالدوالر األمريكي
(معادله بالدينار الكويتي)

539,141
2,129,580
2,129,580
6,388,741
19,815,262
──────────
31,002,304
══════════

مستحق الدفع
بالدرهم االماراتي
(معادله بالدينار الكويتي)

75,711
273,547
273,547
820,642
2,537,751
──────────
3,981,198
══════════

املجموع
بالدينار الكويتي
3,317,265
10,155,621
10,155,621
30,466,866
93,739,132
──────────
147,834,505
══════════
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دائنو متويل إسالمي (تتمة)
إن دائنــي التمويــل اإلســامي للشــركة األم مكفولــة بضمانــات يف شــكل عقــارات اســتثمارية مببلــغ  58مليــون دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  59 :2016مليــون دينــار كويتــي) واســتثمار
يف شــركة زميلــة مببلــغ  34مليــون دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  34 :2016مليــون دينــار كويتــي) وأســهم بعــض الشــركات التابعــة املجمعــة.
ب) إن دائنــي التمويــل اإلســامي اخلاصــة بالشــركات التابعــة للمجموعــة مكفولــة بضمانــات يف شــكل موجــودات محافــظ متويــل عقــاري مببلــغ ال شــئ دينــار كويتــي (8.1 :2016
مليــون دينــار كويتــي) ،وعقــارات اســتثمارية مببلــغ  15.5مليــون دينــار كويتــي ( 23.8 :2016مليــون دينــار كويتــي) ،وبعــض العقــارات للمتاجــرة مببلــغ  0.6مليــون دينــار كويتــي (:2016
 1.1مليــون دينــار كويتــي) ،وممتلــكات ومنشــآت ومعــدات مببلــغ ال شــئ دينــار كويتــي ( 1.4 :2016مليــون دينــار كويتــي) ،وودائــع مببلــغ ال شــئ دينــار كويتــي ( 0.5 :2016مليــون دينــار

كويتــي) ،واســتثمارات املجموعــة يف اســهم يف شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل.

يحمل دائنو التمويل اإلسالمي معدل ربح فعلي بنسبة  )%4 :2016( %4سنوياً.
28

مطلوبات أخرى
دائنون جتاريون
دائنو عقارات
دفعات مقدماً من عمالء وتأمينات
إجازات موظفني ومكافأة نهاية خدمة
توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )31
مخصصات ومصروفات مستحقة
دائنون آخرون

29

2017
دينار كويتي

7,900,493
6,190,044
4,036,765
3,914,993
328,137
103,079
6,595,833
4,754,463
──────────
33,823,807
══════════

2016
دينار كويتي

9,170,095
7,881,835
2,580,799
4,067,183
278,273
66,035
5,373,955
4,355,021
──────────
33,773,196
══════════

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية
لم يقترح مجلس إدارة الشركة األم إصدار أسهم منحة وال توزيعات أرباح نقدية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  :2016( 2017ال شيء).
لم يتم اقتراح تقدمي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للشركة االم للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر .2016
إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة املفصــح عنهــا يف بيــان الدخــل املجمــع للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2016تتمثــل يف عكــس مبلــغ  85,000دينــار كويتــي املتعلــق مبكافــأة أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة االم واملقترحــة يف الســنة املاليــة الســابقة .ومت ســحب االقتــراح مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل انعقــاد اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني.
مت اعتمــاد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2016يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوي ملســاهمي الشــركة االم واملنعقــد بتاريــخ  1مايــو ،2017
كمــا مت املوافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أي أربــاح علــى املســاهمني.

30

التزامات ومطلوبات محتملة
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق مبصروفات رأسمالية مستقبلية مببلغ  235,415دينار كويتي ( 2,219,498 :2016دينار كويتي) تتعلق بأعمال رأسمالية قيد التنفيذ.
يف  31ديســمبر  ،2017قدمــت بنــوك املجموعــة كفــاالت بنكيــة مببلــغ  511,674دينــار كويتــي ( 219,934 :2016دينــار كويتــي) ،وليــس مــن املتوقــع أن تنشــأ عنهــا أي مطلوبــات
جوهريــة.
تقــوم املجموعــة بــإدارة عــدد مــن املوجــودات .إن هــذه املوجــودات ال ميكنهــا الرجــوع علــى املوجــودات العامــة للمجموعــة ،كمــا أن موجــودات املجموعــة ال ميكنهــا الرجــوع علــى
املوجــودات التــي تديرهــا املجموعــة .وبنــاءا عليــه ،فلــم يتــم ادراج املوجــودات التــي تتولــى املجموعــة ادارتهــا ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة .كمــا يف  31ديســمبر  ،2017بلغــت قيمــة
املوجــودات حتــت إدارة املجموعــة  57,316,230دينــار كويتــي ( 48,312,600 :2016دينــار كويتــي).
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معامالت مع أطراف ذات عالقة
متثــل هــذه املعامــات تلــك التــي متــت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة (املســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس الــدارة واملوظفــن التنفيذيــن للمجموعــة وأقاربهــم مــن أفــراد عائالتهــم
والشــركات التــي ميلكــون فيهــا حصصـاً رئيســية أو ميكنهــم ممارســة تأثيــر جوهــري عليهــا) دخلــت فيهــا املجموعــة ضمــن الســياق الطبيعــي ألعمالهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات
تســعير وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
إن املعامالت اجلوهرية التي متت مع أطراف ذات عالقة واملدرجة يف بيان الدخل املجمع هي كما يلي:
مساهمون
شركات
رئيسيون
زميلة
دينار كويتي
دينار كويتي
إيرادات مرابحة وتوزيعات أرباح
تكاليف متويل
أتعاب استشارية واستشارات وأتعاب أخرى

أطراف أخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

املجموع

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

2016

2017

-

-

-

-

26,635

49,256

2,708,183

-

2,757,439

3,279,340

252,057

-

-

252,057

125,371

إن األرصدة اجلوهرية لدى أطراف ذات عالقة املدرجة يف بيان املركز املالي املجمع هي كما يلي:
شركات
زميلة
دينار كويتي

نقد وأرصدة لدى البنوك
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
دائنو متويل إسالمي
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
قروض إلى موظفي اإلدارة العليا

مساهمون
رئيسيون
دينار كويتي

-    

2,225,672

-    

2,225,672

5,545,738

63,724

-    

-    

63,724

2,132,269

1,064,162

55,096,712

-    

56,160,874

81,037,997

103,079

-    

-    

103,079

66,035

-    

-    

34,500

34,500

37,000

إن املبالغ املستحقة إلى  /املستحقة من أطراف ذات عالقة ال حتمل ربحا وتستحق السداد  /القبض عند الطلب.
مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
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أطراف أخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

املجموع
2017
دينار كويتي

املجموع
2016
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

1,201,329

1,316,173

177,406

133,526

────────

────────

1,378,735

1,449,699

═════════

═════════
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معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنقسم املجموعة إلى أربعة قطاعات رئيسية لألعمال وتتركز معظم أنشطة وخدمات املجموعة ضمن هذه القطاعات كما يلي:
· التمويل اإلسالمي :تقدمي سلسلة من املنتجات اإلسالمية إلى العمالء الشركات واألفراد.
· قطاع التأجير :تأجير السيارات واملعدات إلى العمالء الشركات واألفراد واالستثمارات يف عمليات مماثلة أو ذات صلة.
· العقارات وإدارة األصول :شراء وبيع واالستثمار يف العقارات وإدارة األموال واحملافظ.
· إدارة االستثمارات اخلاصة :استثمار أموال الشركة يف أوراق مالية (خالف االستثمارات املتعلقة بالتأجير).
متويل
إسالمي

قطاع التأجير

عقارات
وإدارة أصول

إدارة االستثمارات
اخلاصة

أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يف  31ديسمبر 2017

املوجودات
املطلوبات
الشهرة

49,862

85,822,530

63,794,155

146,176,549

16,996,725

312,839,821

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

3,402,399

67,208,874

17,778,208

96,501,246

10,511,827

195,402,554

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-

945,874

-

91,005

-

1,036,879

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017

اإليرادات
ربح (خسارة) السنة
االستهالك
إطفاء عقار مستأجر
عكس (خسائر) انخفاض القيمة
حصة يف نتائج شركات زميلة

102,566

11,121,065

1,718,719

3,738,730

189,242

16,870,322

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

1,164,842

3,026,583

)(1,913,423

)(4,698,521

)(6,669

)(2,427,188

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

-    

)(9,122,694

)(27,886

)(247,675

-    

)(9,398,255

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

-    

-    

)(1,215,004

-   

-    

)(1,215,004

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

1,008,267

)(759,689

)(1,278,017

)(1,188,694

)(2,218,133

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

-

1,107,972

-

)(7,407,996

-

)(6,300,024

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

أخرى
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة

-

22,990,992

7,404

534,439

5,621

23,538,456

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-

13,030,520

-

35,497,478

-

48,527,998

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════
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معلومات القطاعات (تتمة)

متويل
إسالمي

قطاع التأجير

عقارات
وإدارة أصول

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إدارة االستثمارات
اخلاصة

أخرى

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يف  31ديسمبر 2016

املوجودات
املطلوبات
الشهرة

742,634

88,039,885

69,841,740

165,849,786

15,187,879

339,661,924

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

4,354,987

73,075,050

17,069,473

110,267,809

10,492,484

215,259,803

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

945,874

-    

643,006

-    

1,588,880

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2016

اإليرادات
ربح (خسارة) السنة
االستهالك
خسائر (عكس خسائر) انخفاض القيمة
حصة يف نتائج شركات زميلة

56,842

10,221,558

17,158,127

13,821,663

830,138

42,088,373

════════

════════

════════

════════

════════

════════

)(563,685

1,518,791

12,497,488

)(8,046,104

502,667

5,909,157

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

)(9,135,133

)(120,624

)(917,845

-    

)(10,173,602

════════

════════

════════

════════

════════

════════

229,829

)(995,927

)(2,403,230

)(10,495,630

)(79,432

)(13,744,390

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

982,010

-    

1,763,242

-    

2,745,252

════════

════════

════════

════════

════════

════════

أخرى
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة

-    

21,875,448

464,711

619,066

22,051

22,981,276

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

12,028,129

-    

47,634,883

-    

59,663,012

════════

════════

════════

════════

════════

════════

إن معظم موجودات املجموعة وعملياتها تقع يف الكويت.
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إدارة املخاطر
متثــل املخاطــر جــزءاً رئيســياً يف أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر تُــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفقـاً لقيــود املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة
يف إدارة املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة يف حتقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بــه .تتعــرض
املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق .تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم .كمــا
تتعــرض املجموعــة للمخاطــر التشــغيلية .ال تشــتمل العمليــة املســتقلة ملراقبــة املخاطــر علــى مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات يف البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة .يتــم مراقبــة هــذه
التغيــرات مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي اخلاصــة باملجموعــة.
يتولي مجلس إدارة الشركة األم املسؤولية الكاملة عن التوجه العام الدارة املخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر.
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان
33.1
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم متكــن أحــد أطــراف أداة ماليــة يف الوفــاء بالتزامــه ممــا يتســبب يف تكبــد الطــرف اآلخــر خلســارة ماليــة .يتــم مراقبــة سياســة االئتمــان وتعــرض
املجموعــة ملخاطــر االئتمــان بصورة مســتمرة.
تطبق املجموعة سياسات وإجراءات للحد من حجم مخاطر االئتمان ألي طرف مقابل .تتضمن هذه اإلجراءات عدم تركز مخاطر االئتمان.
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
إن سياســة املجموعــة هــي الدخــول يف ترتيبــات متويــل إســامي مــع األطــراف ذات عالقــة املعروفــة وذات املــاءة املاليــة فقــط .إن احلــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر ميثــل إجمالــي
املبلــغ كمــا هــو مبــن يف اإليضــاح  .14باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم مراقبــة األرصــدة املدينــة األخــرى بصــورة مســتمرة.
فيمــا يتعلــق باملخاطــر االئتمانيــة الناجتــة عــن املوجــودات املاليــة األخــرى للمجموعــة والتــي تتكــون مــن األرصــدة لــدى البنــوك وبعــض فئــات املوجــودات األخــرى ،فــإن انكشــاف
املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ينتــج مــن عجــز الطــرف املقابــل وبحيــث تعــادل أقصــى درجــة التعــرض ملخاطــر االئتمــان القيمــة املدرجــة بالدفاتــر لهــذه األدوات .عنــد تســجيل األدوات
املاليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن ذلــك ميثــل احلــد األقصــى احلالــي للتعــرض ملخاطــر االئتمــان وليــس احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان التــي ميكــن أن تنتــج يف املســتقبل نتيجــة
التغيــرات يف القيمــة.
تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ينشــأ التركــز عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف املقابلــة يف أنشــطة متشــابهة ،أو يف أنشــطة يف املنطقــة اجلغرافيــة نفســها ،أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة متماثلــة ممــا
قــد يجعــل عندهــم االســتعداد ملواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى .يشــير التركــز إلــى احلساســية
النسـ�بية ألداء املجموعـ�ة نحـ�و التطـ�ورات التـ�ي تؤثـ�ر علـ�ى قطـ�اع أعمـ�ال بذاتـ�ه أو علـ�ى منطقـ�ة جغرافيـ�ة معينـ�ة.
إن احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بــأي عميــل أو طــرف مقابــل كمــا يف  31ديســمبر  2017يبلــغ  706,382دينــار كويتــي ( 3,277,434 :2016دينــار كويتــي)
قبــل احتســاب الضمانــات أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى.
إن أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة ممنوحة إلى العمالء املوجودين بدولة الكويت.
إن توزيع املوجودات حسب قطاع األعمال هو كما يلي:
2017
دينار كويتي
بنوك ومؤسسات مالية
إنشاءات وعقارات
استهالكية
أخرى

2016
دينار كويتي

29,052,627

28,072,383

193,872,805

218,651,392

45,289,585

43,579,933

44,624,804

49,358,216

───────

──────────

312,839,821

339,661,924

═══════

═══════

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 وفقاً لالتفاقيات املبرمة مع املقترضني .تلتزم املجموعة برد الضمان عند سداد األرصدة املستحقة.
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
33.1
اجلدارة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية (تتمة)
حتليل تقادم التسهيالت التمويلية متأخرة الدفع ولكن ليست منخفضة القيمة:
ال تستخدم املجموعة نظام التصنيف االئتماني الداخلي وال التصنيف االئتماني اخلارجي إلدارة اجلدارة االئتمانية ملديني التمويل اإلسالمي.
تدير املجموعة اجلدارة االئتمانية عن طريق التأكد من توفر الضمانات الكافية جلميع التسهيالت االئتمانية املمنوحة والتي تقوم اإلدارة مبراجعتها بصورة منتظمة.
تســعى املجموعــة لتجنــب التركــزات غيــر الضروريــة للمخاطــر مــع العمــاء األفــراد أو مجموعــات العمــاء مــن خــال تنويــع أنشــطة التمويــل واالســتثمار .يلخــص اجلــدول أدنــاه
اجلــدارة االئتمانيــة ملدينــي التمويــل اإلســامي.
غير متأخرة أو منخفضة
القيمة
2017

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
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2017

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1,016,264
-    
───────────
1,016,264
═══════════

64,128
49,861
───────────
113,989
═══════════

1,080,392
49,861
───────────
1,130,253
═══════════

غير متأخرة أو منخفضة
القيمة

متأخرة أو
منخفضة القيمة

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

5,421,108
-    
───────────
5,421,108
═══════════

99,250
742,633
───────────
841,883
═══════════

5,520,358
742,633
───────────
6,262,991
═══════════

2016

مدينو متويل إسالمي:
عقارات
تورق

متأخرة ولكن غير
منخفضة القيمة

املجموع

2016

2016

أقل من  30يوم ًا

 31إلى  60يوم ًا

 61إلى  90يوم ًا

املجموع

2017
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

2017
دينار كويتي

21,936

21,936

20,256

64,128

──────────

──────────

──────────

──────────

21,936

21,936

20,256

64,128

══════════

══════════

══════════

══════════
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
33.1
اجلدارة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية (تتمة)
حتليل تقادم التسهيالت التمويلية متأخرة الدفع ولكن ليست منخفضة القيمة:

مدينو متويل إسالمي:
عقارات

أقل من  30يوماً

 31إلى  60يوماً

 61إلى  90يوماً

املجموع

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

62,315

36,935

-    

99,250

──────────

──────────

──────────

──────────

62,315

36,935

-    

99,250

══════════

══════════

══════════

══════════

راجع اإليضاح  14للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق بخسائر االنخفاض يف القيمة من أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة.

مخاطر السيولة
33.2
إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن يف عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بصــايف احتياجاتهــا التمويليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عــن التقلبــات يف الســوق أو تدنــي درجــة
االئتمــان ممــا قــد يتســبب يف نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور .وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر ،قامــت إدارة املجموعــة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات مــع أخــذ
الســيولة يف االعتبــار واالحتفــاظ برصيــد كاف للنقــد والنقــد املعــادل واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول .إال أنــه بســبب الســيولة العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وتراجــع االئتمــان ،واجهــت
املجموعــة صعوبــات جوهريــة يف الســيولة.
حتليل املوجودات واملطلوبات املالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية املتبقية
يتــم مراقبــة قائمــة االســتحقاق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن االحتفــاظ بالســيولة الكافيــة .تســتند قائمــة اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات يف نهايــة الســنة إلــى ترتيبــات الســداد
التعاقديــة باســتثناء االســتثمارات املتاحــة للبيــع والعقــارات للمتاجــرة والعقــارات االســتثمارية واالســتثمار يف شــركات زميلــة التــي تســتند إلــى تقديــر اإلدارة لتواريــخ التخــارج احملــددة.
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
32.2
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2017هي كما يلي:
خالل  3أشهر

 3إلى  6أشهر

 6إلى 12شهر ًا

من  1إلى 3سنوات

بعد  3سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

28,669,589

-

-

20,532

-

28,690,121

221,061

295,273

161,543

452,376

-

1,130,253

عقارات للمتاجرة

-

754,444

14,960,366

-

-

15,714,810

استثمارات متاحة للبيع

-

20,919

276,987

1,861,755

449,226

2,608,887

استثمار يف شركات زميلة

-

-

-

8,605,381

39,922,617

48,527,998

عقارات استثمارية

2,400,000

1,036,707

-

77,823,551

47,644,742

128,905,000

موجودات أخرى

5,180,866

4,854,748

7,564,249

1,626,823

5,000

19,231,686

ممتلكات ومعدات

8,335,087

3,784,924

7,123,761

23,868,566

17,106,286

60,218,624

عقار مستأجر

-

-

-

-

6,775,563

6,775,563

الشهرة

-

-

-

-

1,036,879

1,036,879

────

────

────

────

────

────

44,806,603

10,747,015

30,086,906

114,258,984

112,940,313

312,839,821

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

مدينو متويل إسالمي

مجموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصايف

76

12,576,929

1,689,764

3,998,352

49,574,569

93,739,133

161,578,747

5,100,062

4,157,901

9,565,949

12,126,769

2,873,126

33,823,807

────

────

────

────

────

────

17,676,991

5,847,665

13,564,301

61,701,338

96,612,259

195,402,554

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

27,129,612

4,899,350

16,522,605

52,557,646

16,328,054

117,437,267

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
32.2
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31ديسمبر  2016هي كما يلي:

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
الشهرة
مجموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصايف
33

خالل  3أشهر

 3إلى  6أشهر

 6إلى 12شهر ًا

من  1إلى 3سنوات

بعد  3سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

27,043,409
2,693,115
-    
1,049,403
5,486
-    
9,090,656
7,111,716
-    
════════
46,993,785
════════

-    
447,604
-    
-    
-    
-    
3,257,953
3,687,941
-    
════════
7,393,498
════════

448,050
1,667,571
20,729,492
785,088
-    
9,173,000
3,798,521
6,978,913
-    
════════
43,580,635
════════

21,906
1,342,075
-    
1,577,112
19,888,650
18,217,508
3,080,670
24,529,051
-    
════════
68,656,972
════════

-    
112,626
-    
484,524
39,768,876
101,841,528
5,961,407
23,279,193
1,588,880
════════
173,037,034
════════

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

164,692,443
6,376,780
─────
171,069,223
════════
)(124,075,438
════════

1,072,865
2,575,054
─────
3,647,919
════════
3,745,579
════════

5,161,296
10,257,518
─────
15,418,814
════════
28,161,821
════════

10,080,887
11,814,641
─────
21,895,528
════════
46,761,444
════════

479,116
2,749,203
─────
3,228,319
════════
169,808,715
════════

181,486,607
33,773,196
─────
215,259,803
════════
124,402,121
════════

إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
33.2
يبني اجلدول التالي انتهاء الصالحية التعاقدية حسب تاريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة استناد ًا إلى دفعات السداد التعاقدية غير املخصومة:
 1إلى  5سنوات
أقل من  3أشهر
 3إلى  12شهر ًا
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
2017
143,450,513
5,859,447
14,055,650
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى
14,729,123
13,505,096
2,675,667
──────────
16,731,317
══════════

──────────
19,364,543
══════════

──────────
158,179,636
══════════

املجموع
دينار كويتي

163,365,610
30,909,886
──────────
194,275,496
══════════

2016
دائنو متويل إسالمي
183,523,497
10,810,631
6,459,466
166,253,400
مطلوبات أخرى
31,426,491
13,824,890
12,047,945
5,553,656
──────────
──────────
──────────
──────────
214,949,988
24,635,521
18,507,411
171,807,056
══════════
══════════
══════════
══════════
إن قوائــم االســتحقاق التعاقديــة املبينــة يف اجلــدول أعــاه لدائنــي التمويــل اإلســامي مدرجــة ضمــن تكاليــف التمويــل املســتحقة مــن قبــل الشــركة األم مببلــغ  3,317,265دينــار كويتــي
علــى دائنــي التمويــل اإلســامي املعــاد هيكلتهــا حتــى تاريــخ انتهــاء ســريان االتفاقيــة احلاليــة يف  29مــارس .2018
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إدارة املخاطر (تتمة)
33.2

مخاطر السيولة (تتمة)

يبني اجلدول التالي انتهاء سريان التعاقد حسب تاريخ استحقاق املطلوبات الطارئة وااللتزامات للمجموعة:
2017

مطلوبات محتملة
التزامات

أقل من  3أشهر

 3إلى  12شهر ًا

 1إلى  5سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

28,463

176,693

32,259

237,415

198,407

6,758

-    

205,165

──────────

──────────

──────────

──────────

226,870

183,451

32,259

442,580

══════════

══════════

══════════

══════════

2016

مطلوبات محتملة
التزامات

-    

219,934

-    

219,934

812,307

876,824

530,367

2,219,498

──────────

──────────

──────────

──────────

812,307

1,096,758

530,367

2,439,432

══════════

══════════

══════════

══════════

تتوقع املجموعة أنه لن يتم سحب كافة املطلوبات احملتملة أو االلتزامات قبل انتهاء صالحية االلتزامات.
مخاطر السوق
33.3
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة املوجــودات نتيجــة للتغيــرات يف أســعار الســوق .تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع املوجــودات بصــورة محــددة مســبقاً علــى فئــات
متعــددة للموجــودات ،والتقييــم املســتمر لظــروف الســوق واجتاهاتــه ،وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل يف القيمــة العادلــة.
مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة التغيــرات يف مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة أســعار األســهم املســتقلة .تنتــج مخاطــر أســعار
األســهم غيــر التجاريــة مــن محفظــة اســتثمارات املجموعــة .إن التعــرض ملخاطــر أســعار األســهم ليــس جوهريـاً حيــث إن االســتثمارات املتاحــة للبيــع تتكــون بصــورة أساســية مــن األوراق
املاليــة غيــر املســعرة والصناديــق.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات يف معــدالت الفائــدة علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة .تــرى املجموعــة أنهــا ال تتعــرض
ملخاطــر أســعار الفائــدة حيــث إن أدواتهــا املاليــة اإلســامية ذات معــدالت ثابتــة.
مخاطر العمالت األجنبية
تــدار مخاطــر العمــات األجنبيــة مــن قبــل إدارة اخلزينــة بالشــركة األم اســتناداً إلــى احلــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة الشــركة األم والتقييــم املســتمر ملراكــز املجموعــة املفتوحــة
واحل ــركات احلالي ــة واملتوقع ــة يف أس ــعار الص ــرف .ت ــرى اإلدارة أن مخاط ــر تكب ــد خس ــائر كبي ــرة نتيج ــة التقلب ــات يف أس ــعار الص ــرف ال تزي ــد ع ــن احل ــد األدن ــى ،ولذل ــك ال تغط ــي
املجموعــة انكشــافات مخاطــر العمــات األجنبيــة.
لدى املجموعة صايف التعرض ملطلوبات بالدوالر األمريكي مبا يعادل مبلغ  30,763,891دينار كويتي يف  31ديسمبر  34,642,563 :2016( 2017دينار كويتي).
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إدارة املخاطر (تتمة)
3.33

مخاطر السوق (تتمة)

يوض ــح اجل ــدول التال ــي التأثي ــر عل ــى اخلس ــائر (نتيج ــة التغي ــر يف القيم ــة العادل ــة للموج ــودات واملطلوب ــات النقدي ــة) ،بس ــبب التغي ــر يف أس ــعار العم ــات ،م ــع االحتف ــاظ بكاف ــة
املتغي ــرات األخ ــرى ثابت ــة:

العملة

2017

التغيير يف أسعار
العمالت %

التأثير على اخلسائر
دينار كويتي

التغيير يف أسعار
العمالت %

+1

307,639

+1

الدوالر األمريكي

2016

التأثير على اخلسائر
دينار كويتي
346,426

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 .لم يتم إجراء أي تغيرات يف األهداف أو
السياسات أو اإلجراءات خالل السنتني املنتهيتني يف
 31ديسمبر  2016و 31ديسمبر .2017
تديــر املجموعــة رأس املــال باســتخدام معــدل التمويــل وهــو صــايف الديــن مقســوم علــى إجمالــي رأس املــال زائــداً صــايف الديــن .تُــدرج املجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي واملطلوبــات
األخــرى ناقصـاً النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك ضمــن صــايف الديــن .يتضمــن رأس املــال حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم.
2016
2017
دينار كويتي
دينار كويتي
دائنو متويل إسالمي
181,486,607
161,578,747
مطلوبات أخرى
33,773,196
33,823,807
البنوك
لدى
واألرصدة
ناقصاً :النقد
)(27,513,365
)(28,690,121
صايف الدين
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
رأس املال وصايف الدين
معدل االقراض

───────────
166,712,433

───────────
187,746,438

78,169,165
───────
244,881,598
═══════════
68%
═══════════

79,105,157
───────────
266,851,595
═══════════
70%
═══════════

التقريــر السنـــوي 2017
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اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة
حتديد القيمة العادلة واجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
يوضح اجلدول التالي حتليل املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة حسب مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
2017

موجودات مالية متاحة للبيع:
استثمارات يف أسهم مسعرة
صناديق ومحافظ عقارية

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

466,329
-    

-    
802,715

-    
-    

466,329
802,715

-    

128,905,000

-    

128,905,000

-    
─────────
466,329
═════════

10,962,000
─────────
140,669,715
═════════

-    
─────────
-    
═════════

10,962,000
─────────
141,136,044
═════════

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات:
أراضي

2016

موجودات مالية متاحة للبيع:
استثمارات يف أسهم مسعرة
صناديق ومحافظ عقارية

إجمالي
القيمة العادلة
دينار كويتي

705,583
-    

-    
2,087,141

-    
-    

705,583
2,087,141

-    

129,232,036

-    

129,232,036

-    
-    
─────────
705,583
═════════

10,884,000
1,474,274
─────────
143,677,451
═════════

-    
-    
─────────
-    
═════════

10,884,000
1,474,274
─────────
144,383,034
═════════

عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات:
أراضي
حقوق استغالل أراضي

إجمالي
القيمة العادلة
دينار كويتي

لم يتم إجراء أية حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.

إن املدخــات املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة لتحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات ضمــن املســتوى  2للجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة مفصــح عنهــا يف اإليضاحــات ذات الصلــة حــول
البيانــات املاليــة املجمعــة.
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة االخــرى ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا املدرجــة بالدفاتــر يف تاريــخ التقاريــر املاليــة ،حيــث إن غالبيــة هــذه املوجــودات واملطلوبــات ذات
فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل أو يعــاد تســعيرها علــى الفــور اســتنا ًدا إلــى حركــة الســوق يف معــدالت الفائــدة.
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Chairman's Message
In the name of Allah, praise be to Him the Almighty, peace and blessings upon Prophet Mohamed, the
best honourable of all mankind, his family, companions and followers..
Dear Shareholders ... Peace and Blessings of Allah be upon you,
It is my great pleasure to welcome you at this Annual General Meeting to present the annual report of Aayan Leasing & Investment Company,
Sharia Supervisory Board’s Report, Corporate Governance Report, the Internal Control Report, the Auditor’s Report and the financial statements
for the year ended 31 December 2017.
Year 2017 saw a number of major developments that affected all economic fronts and investors’ sentiments in the region. The political crisis in
the Middle East in general and the crunch in the Gulf region in particular has left great impact on decision-makers and casted doubts on the
investment and financial scene. On the domestic level, government spending is still facing significant challenges with somehow dwindled oil
prices. The real estate sector, in particular, faced several unfavourable conditions that adversely affected the value and volume of real estate
transactions and occupancy rates in many areas in the State of Kuwait.
In light of the above circumstances, the Company’s endeavours achieve the interim objectives of adhering to the Company’s Debt Restructuring
Plan and the attempts to reschedule the remaining portion of its debt. In this context, the Court of Appeal approved restructuring of the investment companies in its judgment dated 15/6/2017 by approving the Rescheduling Plan and giving protection to the Company until 2021. This
judgement gives the Company the chance to focus servicing its financial obligations.  
As for the Company’s main objective and after getting the necessary approvals, the Company repaid during 2017 to creditors a total amount of
KD 22.6 Million of which KD 15.1 Million from the principal debt plus KD 7.5 Million as profits of the debt. It goes without saying that the adoption
of the Restructuring Plan in its new form and the Company’s full commitment of its obligations in 2017 sent positive signs to the Company’s
creditors and shareholders alike. This also confirms the Company’s due diligence to meet its future obligations in light of its success in meeting
previous obligations on a regular basis.

The Board of Directors and the Executive Management continue their full cooperation and
coordination for monitoring the performance of the Company’s various sectors. Despite the
good results realized by the Company’s various business areas as outlined in the Business Activity Review Section, the net profitability ratios were adversely affected due to the prudential
tax provisions taken by the Company for an associate of a subsidiary in the fourth quarter. This had a significant impact on the Company’s profits
realized throughout 2017.
By the end of 2017, the Company achieved total revenues of KD 17 Million, resulting in a net loss of KD 850 thousand as a result of the prudential
tax provisions taken against the tax liabilities of an associate, combined with the decline in the Company’s real estate portfolio and real estate
investments in subsidiaries that suffered due to low real estate evaluations in line with the declining prevailing in the real estate sector in Kuwait
in 2017. Altogether, these conditions resulted in decrease in shareholders’ equities of the Parent Company to about KD 78 Million or 1.18%
compared to last year.
The Following is some of the company's major financial highlights:
2017

2016

Change )%(

(850,114)

3,785,177

-122%

Total Revenues in KD

16,870,322

42,088,373

-60%

Total Expenses in KD

19,127,163

35,868,947

-47%

Total Assets in KD

312,839,821

339,661,924

-8%

Total Liabilities in KD

195,402,554

215,259,803

-9%

62.5%

63.4%

Net profit / (loss) in KD

Total Liabilities to Total Assets Ratio

In conclusion, the last six years since signing the Restructuring Plan and the Company’s commitment to
raise liquidity under the domestic slowdown of the economic sectors clearly demonstrate the Company’s strong determination and seriousness in honoring its obligations towards creditors and customers.
Nevertheless, the biggest challenge facing the Company in the coming period will be to raise the required liquidity for fulfilling its obligations under the Restructuring Plan. We confirm our commitment
in serving our shareholders, customers and stakeholders with full transparency.

Fahad Ali M.T.Al-Ghanim
Chairman of the Board of Directors

CEO Speech
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate, Thanks to
Allah, Prayers and Peace be Upon His Prophet, Companions, and Good Followers
till the Day of Judgment.
Our Valued Shareholders; May Peace, Mercy, and Blessings of Allah be upon you.
On behalf of the Executive Management of A’ayan Leasing and Investment Company, I have the pleasure to present this report highlighting the Company’s key financial indicators for the financial year ended 31 December 2017 and to briefcase the latest key financial and
economic developments in 2017.
Overview of the Economic Situation During 2017
First:

Global Growth
Published reports and researches on the growth of global economy reveal that advanced economies have realized robust growth during the
first half of 2017. However, and in view of the achieved growth the International Monetary Fund (“IMF”) revisited its outlook for growth rate of
advanced economies for 2017 escalating it by 2.2% compared to (2% as per IMF previous outlook in April 2017).
The US Federal Reserve hiked interest rates in 4Q 2017, in line with market expectations. Other major economies have also taken measures to
normalize monetary policy in 4Q 2017.
According to IMF outlook, Emerging Markets and Developing Economies are projected to grow 4.9% in 2018, led by emerging powerhouses
such as China and India. China is estimated to grow 6.8% over 2018, vis-à-vis its official target of 6.5% in 2017.
While in the short term, growth prospects for the emerging markets are positive, the medium term outlook remains vulnerable to rebalancing
of Chinese economy, which could have negative spillover effects.

CEO Speech
In October 2017, IMF revised its forecast for the world economy’s growth rate in 2017 slightly growing at 3.6% compared to 3.5% projected
in April 2017. This is mainly due to the cyclical recovery of global economic activity in major countries including Japan, The United States of
America, Europe, China and the emerging Asia.
On the other hand, developing economies and emerging markets are expected to record growth rates of 4.9% in 2018, according to IMF
projections.
Second:

Regional Growth
Growth prospects for the Middle East and North Africa region remain largely lackluster, projected at 2.2% for 2017, and improving to 3.2% in
2018. This is largely led by the North African region; geopolitical volatility and inadequate growth of the non-oil sector has resulted in an estimated growth of less than 1% for the GCC (IMF forecasts).While oil prices have recovered to reach two year highs of USD 64 pb in 4Q 2017, it
remains uncertain whether prices will continue to climb over the coming year. Demand for oil is forecasted to improve further in 2018; however unexpected production gains from countries such as Libya and Nigeria could result in a supply surplus in 1H 2018, despite the extension of
the OPEC deal to cut production.The improvement in oil prices has helped the GCC countries to strengthen their financial position. However,
countries and companies continued to seek local and global markets in search of funding through debt issuance and syndications.
Published reports and statistics indicate that GCC stock markets ended 2017 trading at slightly positive gains of 0.7%. Undoubtedly, regional
concerns have affected the flow of international funds and local investments. Reports also revealed that the overall impact of oil prices on the
performance of GCC stock markets was minimal. It is worthwhile noting that 2017 started at a positive pace with Kuwait and Saudi markets
achieving continuous highs over several months of the year. While Kuwait Stock Exchange managed to maintain good performance momentum, Saudi stock market indices fell by 6% during the year on the back of declining oil prices and unfavorable regional conditions, the positive
sentiment of qualifying the Kuwaiti and Saudi markets to join the FTSE Russell Emerging Markets Index has of course driven the markets up.
Although Saudi Arabia has not been able to join the FTSE Russell index due to the postponement of the decision, the gains recorded prior to
the decision were positively reflected on the market index.
The decision to enlist Kuwait Stock Exchange in the said Index strengthened the local market and enhanced its activities. Qatar and the UAE
markets witness the biggest decline in the Gulf markets.

Third:

Kuwait - Domestic Conditions
2017 saw the performance of Kuwait economy swinging demonstrating positive and negative signs. Reports on the performance of Kuwaiti
economy in 2017 were different; some overweigh positive outlook to negative one while others overweight negative outlook to positive one.
For the positive outlook, oil prices increased between the closing of 2016 and 2017 from about U$ 51.9 a barrel to about U$ 63 a barrel i.e. a
rise of 21.4%. With this improvement in oil prices, the public finance deficit fell from about KD 4.6 billion, which is a real deficit based on the
closing account for the fiscal year 2016-2017, to an expected deficit between KD 3 and 4 billion for the fiscal year 2017/2018. This could result
in lower level of liquidation of financial reserves or recourse to overseas borrowing.
Boursa Kuwait was ranked second among GCC stock markets with limited gains of 5.6% and outperformed GCC stock markets until the end of
October 2017. Boursa Kuwait was nominated to rise to the standard of emerging markets.
As for the negative side, according to the IMF report, the domestic economy is expected to deepen its real negative growth from -0.1 to -0.2%.
The increasing recession is caused by the political events in the region.
Although non-oil GDP grew by 2.5% (real GDP growth), the 6% contraction in Oil GDP in 2017 was a barrier to the overall growth rates. Infrastructure projects are expected to boost the economy next year.
On the other hand, the Central Bank of Kuwait decided not to raise the discount rate, while the interest rate on deposits denominated in Kuwaiti Dinars with short-term maturities (up to six months) was raised by 25 base points.
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Financial Indicators
At the end of 2017, the Company managed to achieve total revenues of KD 17 million resulting in a net loss of KD 850 thousand.
During the year, The Parent Company (Aayan Leasing & Investment) faced a problem due to an investment undertaken by a subsidiary and an associate
in a real estate investment company operating in Kingdom of Saudi Arabia .
The Income & Zakat Authority in Saudi Arabia has assessed an estimated amount on the results of the concerned company›s business. This resulted in tax
claims on the said company with the parent Company (A’ayan Leasing and Investment) share of this claim amounting to KD 4.4 million.
According to the management of the company, the claim involves many inaccuracies and that they hope to clarify the situation to the concerned authorities in KSA and to take into account their objection to the Tax & Zakat Assessment.
Accordingly, the concerned company filed an objection on the above claimed tax. However, due to the issuance of an initial decision (dated December 27,
2017) by Tax & Zakat Authority to decline the objection submitted by the company, the company considered taking prudential provisions to meet these
claims until a resolution is issued in respect of the validity and accuracy of these claims by the competent committees at Tax & Zakat Authority by means
of filing an appeal to the assessment.
This in fact has resulted in dwindling & erosion the profits achieved until the 3rd quarter of the year as a result of the taking these prudential provisions.
Progress on Corporate Governance Standards and Rules
The Company prepares the necessary reports to meet all the standards and rules related to the implementation of corporate governance and takes into
account the guidelines and instructions issued by the Capital Markets Authority. In accordance with the CMA requirements, a detailed report on governance is included in the Company’s annual report.
Future Outlook
A’ayan Leasing and Investment Company will continue its efforts to meet its obligations towards creditors as well as to enhance the balance sheet and
financial position of the Company. It will further enhance its blueprint and market share amidst investment companies in Kuwait despite the unfavorable
regional conditions.

Company Activities
Leasing Sector:
The leasing sector continued to achieve high operational performance in 2017 that was reflected in decent growth in operational revenues, increase in
net profit and gross profit compared to previous year. A’ayan Leasing Holding Company made further progress in its business line with an increase in
operational revenues to reach KD 33,107,467 for 2017 compared to KD 32,857,291 in 2016.
The total profit grew at 16% reaching KD 7,189,640 for 2017 compared to KD 6,173,399 for 2016. Gross profit margin grew at 22% for 2017, an excellent
ratio compared to 19% for 2016. The Company’s net profit increased by 36% to reach KD 4,141,358 for 2017 compared to KD 3,045,040 for 2016.
In the course of the collective endeavours for developing its services and providing classy and enjoyable experience for operational leasing customers,
A’ayan Leasing Holding Company has introduced and developed a range of advanced online services that contribute in accelerating transactions conclusion thus making customers’ leasing experience easier and comfortable. In addition, The Company launched several marketing campaigns throughout
the year, that were tailored - made to attract new customer segments, in addition to focusing on presence at customers- gathering destinations.
The Leasing Sector (represented by A’ayan Leasing Holding Company)- boosted its intensive efforts in the operational leasing and concluded a number
of rewarding deals during the year with some major car dealers, allowing the Company to diversify and vehicle brands and models offered to corporate,
government and individual customers and provide robust competitive services and products to customers favouring them with the highest level of luxury and quality service. A’ayan Kuwait Auto Company, subsidiary of A’ayan Leasing Holding Company, has won several major deals and tenders added to
its diverse outstanding achievements in the Kuwaiti market. The Company has also managed to sell a large number of its used fleet through cooperation
with various financing institutions.
A’ayan Leasing Holding Company continued to provide all possible support to its subsidiaries both inside and outside Kuwait to help them develop their
business and plans and to overcome any obstacles they may face. This approach resulted in rapid and remarkable development in the businesses of subsidiaries of A’ayan Leasing Holding Company where focus is given to the development and expansion of subsidiaries business in all aspects of car rental,
whether long, medium or short terms (daily and weekly).
Aayan Leasing Holding Company is a fully owned and operational arm of Aayan Leasing & Investment Co. in the automotive sector and related services
managing the Company's auto services in Kuwait and overseas. Aayan Leasing Holding Company owns many subsidiaries of which the most important
are: Aayan Kuwait Auto Company specialized in leasing and selling used cars, Budget Car Rentals; an international lease agency focusing on short and
medium term leasing, Rekab Rent-A-Car a company specialized in short and medium term leasing, Aayen Garage; the main center specialized in repairing
and maintaining Aayan's car fleet. Aayen Garage is equipped with the state-of-the-art equipment and tools and operates in Kuwait through two branches
in Shuwaikh Industrial area and Ahmadi governorate.
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Investment Sector:
Contribution towards honoring the Company's financial obligations during the year constituted a key challenge for the investment sector in 2017. The
investment and financial sectors experienced tough liquidity conditions. However, The Investment Sector managed to exit a significant investment in
the Company, namely, the investment in Inshaa Holding with a view to attain the main objectives in the present period and maintain commitment to
the Company's Restructuring Plan. The exit deal raised liquidity of KD 9.5 Million and yielded direct and indirect profit of KD 5.8 Million. This liquidity was
mainly routed for repayment of Company's debt installment.
The significant decline in the real estate sector during the year had adverse impact on most of the Company's key investments. The major impact, which
significantly affected the profits of A’ayan Leasing and Investment Company, was the precautionary provisions for Hajar Tower Real Estate Company an
associate of A’ayan Real Estate Company and Masha’ar Holding Company as well. Despite the said loss, A’ayan Real Estate Company maintained its solid
cash flows, particularly after the inauguration of its mega project – the Yaal Mall.
During the year, the legal status and structure of Mubarad Holding Company, was changed to become a holding company, reflecting the nature of its
assets at the present time. Mubarad Holding continued to achieve the set goals and managed to realize net profit of KD 1.84 Million at a growth rate of
44%. Therefore, the Board of Directors submitted a proposal to the Annual General Meeting for distributing cash dividends of 5 fils per each share.
Real Estate Sector:
During 2017, the Real Estate Department suffered recession due to noticeable low performance in the real estate market and investors’ aversion, especially in the investment sector (residential). This led to decline in the rental rates of residential units and designated commercial outlets. However, the geographic diversity of the Company's plots in Ardiya Vocational District and Abu Fateera Vocational District as well as the high demand on these areas have
led to increase in the leasing rates. This contributed in the increase of revenues from KD 2.193 million to KD 2.491 million at growth rate of 11.96% in 2017 .
Yal Complex & Tower:
After opening the complex at the beginning of 2017, the leasing rate reached 85%. The Company’s share is 33.94% of the Complex’s revenues.
Al Jahra Commercial Project (Al Jahra Mall):
Soft opening of the project was on 14 June 2017. The leasing rate reached 82.31% of the total rental area of 16,427.44 m2 available in the Mall at the end
of 2017 due to the marketing plan for leasing the project units. A’ayan Leasing and Investment Company owns 78.55% of the project .
The Company has signed leasing contracts with notable investors including Lulu Hypermarket, Plast of Skiing, Melanzani Restaurant, Play Kids, Burger
Boutique and Al Rajhi Bank.
Assets Management Department:
The Assets Management Department provides wide range of services and products to investors and customers such as investment portfolios and real
estate funds across several countries such as the State of Kuwait, the Arab Republic of Egypt, the United Arab Emirates and others. During past period, the
Assets Management Department strived to develop these projects, improve their performance and liquidate some of them. Following is a brief summary
on some products managed by the Asset Management Department:
Awaed Real Estate Fund:
Awaed Real Estate Fund is branded by its monthly dividend distributions and competitive returns compared to the real estate sector and peer competitive
funds in Kuwait. In this regard, the Asset Management continued focussing on the Fund to maintain its asset levels despite the declining trend of the real
estate sector. The Fund achieved positive performance compared to the real estate sector despite the decline in the unit value in 2017 due to lower real
estate valuations and other operational factors.
Al-Qorain Markets Portfolio:
The Company started liquidation of Al-Qorain Markets Portfolio in 2017 and began receiving exit requests from customers.
Egypt's Third Portfolio:
During 2017, the Company took executive actions for liquidation of the portfolio in the Arab Republic of Egypt and began to address customers for implementing the liquidation plan.
Egypt's Fourth Portfolio:
Green Waves Project, located in Sheikh Zayed Area in Egypt, opposite to the new building of the Egyptian Ahli Club. The Project consists of three phases
with 584 residential units in addition to commercial shops. Green Waves Company sold about 495 residential units. During 2017, development of the
project and marketing the unsold units were given priority thus construction achievement realized good percentage.
Conclusion
In conclusion, I would like to express my sincere thanks to: the Company’s shareholders for
their confidence and continued support, A’ayan customers for their trust in our services and
products, and to the regulatory authorities seeking to set frameworks for mitigating risks. I
would also like to extend my thanks to all Company’s staff for their outstanding performance
and dedication to work.
I would extend my sincere thanks to the chairman and members of the Board of Directors for
their continuous support for Company’s Executive Management.

Mansour Hamad Al-Mubarak
Member of the Board of Directors and Chief
Executive Officer
Annual Report 2017
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Sharia Supervisory Board Report
Date 10th Rajab 1439 AH
27 March 2018
Shura Sharia Consultancy
In the name of Allah, the All Compassionate, the Most Merciful
Praise be to Allah, Lord of all worlds and may peace and blessings be upon our Prophet Mohamed,
His family and His companions
Dear Shareholders,
Peace & blessing be upon you
Dear Shareholders of Aayan Leasing and Investment Company As per the General Assembly Resolution for our appointment
and assignment as the Sharia Supervisory Board of the Company, we present the following report:
We have controlled and reviewed the principlesapplied and the contracts usedfor the transactions and applications introduced by the
Company during the fiscal period ended 31 December 2017. We have also conducted our control and review to express an opinion as to
whether the Company has complied with Sharia Rules and Principles as per the rulings, Fatwas, guidelines and decisions set by the Sharia
Supervisory Board.
The Company’s management is responsible for the Company’s compliance with Islamic Sharia Rules and Principles in all itsoperations. It is
also responsible for ensuring and maintaining that compliance. Our responsibility is only to express an independent opinion on the Company’s compliance with the rules and principles of Islamic Sharia, based on our control and review and to present a report on the extent
of compliance to you.
We conducted our control and review, which included examining the contracts and procedures applied by the Company, on a test basis
of each type of transactions. We planned and performed our control and review so as to obtain all the information and explanations that
we deem necessary to provide us with sufficient evidences to give reasonable assurance that the Company has not violated Islamic Sharia
Rules and Principles.
In our opinion, the contracts, transactions and dealings concluded by the Company during the year ended 31/12/2017 under our review
are in compliance with Islamic Sharia Rules and Principles.
May Allah the Almighty guide us to success and to the right path.
Peace & blessing of Allah be upon you

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

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

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

Signature

Signature

Signature
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Introduction
Corporate Governance is defined as “a set of rules, principles, processes and systems that govern the relations of the Company’s
executive management, board of directors, shareholders and other stakeholders with the aim of documenting professional and
ethical code of conduct, control and accountability and ensuring sound managerial organization.
Corporate governance is an integral part of A’ayan’s culture and business practices. It regulates the relationship between A’ayan
and its shareholders, the Board of Directors, the Executive Management, the employees and related parties such as customers and
regulatory authorities in accordance with the following principles and controls
·
Accountability
·
Transparency
·
Equality
·
Sustainability
·
Confidentiality

The above five principles support A’ayan’s employees to act ethically in undertaking daily business activities, with strict adherence to laws,
ethical and professional codes of conduct and the honorable Islamic Sharia. The framework of A’ayan’s management system is derived
from the provisions of Corporate Governance Rules in the Executive Regulations of the Capital Market Authority’s Law No. 7 of 2010 for the
incorporation of the Kuwait Capital Markets Authority “CMA” and organization of securities activities as amended.
Accordingly, the Company’s policies and procedures have been developed to align our management practice to corporate governance
enhanced rules. We have committed to send the Corporate Governance Report to the Capital Market Authority within the set deadline.
·

Board Composition
The Company is managed by an elected Board of Directors regulated by the Company’s Articles of Association in terms of the manner of the board formation, the number of its members and the tenor of membership. The Board Members shall have the appropriate expertise to carry out their functions effectively in the interest of the Company. They shall dedicate sufficient time and efforts
to deliver their duties as stipulated in the Articles of Association and the approved internal Board Charter. The board of directors is
committed to establishing a general governance framework and supervising the mechanism of its implementation in accordance
with the rules of professional and ethical conduct in line with Islamic Sharia principles in a manner that serves shareholders’ interests, protects and promotes their rights. The Board of Directors has approved the financial and managerial authority matrix that
determines the powers and authorities delegated to the Company’s executive management.

Board Member

Position

Educational and practical experience

Election/
Appointment
date

Mr. Fahed Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim has more than 14 years of professional
experience in key positions for managing investment companies inside and outside the
State of Kuwait covering various fields of finance, banking, investment and trade activities. He held several positions in various companies such as:
·
·
·

Mr. Fahed Ali M. Thunayan Al-Ghanim

Board Chairman

·
·
·

Member of Kuwait Finance House Board of Directors.
The Chief Executive Officer of Ali Alghanim& Sons Automotive Company.
Vice Chairman of the Board of Directors of Al-Ahlia Heavy Vehicles Selling & Imports
Company.
Member of the Board of Directors of McLaren Agents Representatives.
Member of the Board of Directors of Kuwait Foodstuff Manufacturing Company.
Member of the Board of Directors of Kuwait Sporting Club.

Al-Ghanim completed his studies in Kuwait having BA degree in Civil Engineering from
Kuwait University and then started his career as CEO ofAlghanim& SonsGroup of companies - Contracting Sector. He then held several key positions in various companies and
institutions on which he had significant impact on their profitability, growth and financial position.
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Abdulaziz Al-Marzouq has more than 18 years of professional experience in
fields of financial and banking business, where he held many leading positions in several institutions inside and outside the State of Kuwait in various
investment, commercial and financing activities throughout that period. Mr.
Abdulaziz Al Marzouq holds Several positions in many companies, including:
Abdulaziz Nasser Al-Marzouq

Deputy Chairman

•
•

Vice Chairman and CEO of KFH Capital Investment Company.
Member of the Board of Directors of KFH Investment Company.

01/05/2017

Al Marzouqwas graduated from San Jose University, California, USA with a
Bachelor of Finance and later received an MBA from London Business School,
UK in 2010.

Mansour Hamed Al-Mubarak

Board Member
& CEO

Mansour Al-Mubarak has more than thirty years of professional experience
in the financial sector, where he held many leading positions throughout the
period. Mr. Mansour holds the following positions:
•
Chairman of Aayan Real Estate Company.
•
Member of the Board of Directors of Mashaer Holding Company.
•
CEO of Aayan Leasing & Investment Company.
A-Mubarak completed his studies in the United States of America with a
Bachelor of Business Administration - Finance from Western Michigan University, USA. Mr. Mubarak has dedicated his time and efforts for developing and
strengthening the financial position of the company, maximizing revenues,
maintaining shareholders’ equities and working on commitment of the Company’ Financial Rescheduling Plan.

01/05/2017

TalalBehbehani has professional experience in both investment and commercial fields that enables him to serve as an independent member of the Board
of Directors of Aayan Leasing and Investment Company. He has more than 25
years of experience in executive and leading positions at various banking and
financial institutions inside and outside Kuwait. TalalBehbehani holds many
positions in various companies including:

Talal Mohammed Reda Behbehani

Independent
Member

•
•
•
•

Chairman of the Board of Directors of Al-Ahli Bank of Kuwait.
Vice Chairman of Kuwait Insurance Company.
General Manager of Mohammed Saleh and Reza YousefBehbehani.
General Manager of BehbehaniMercantile Motors.

01/05/2017

Behbehani completed his study in the State of Kuwait having BAdegree from
theFaculty of Arts, English Language, Kuwait University. He was a member of
the Board of Directors of the Industrial Bank of Kuwait from 2003 until 2007.

Riyad Nasser Al-Bader

Non- executive
member

RiyadNasser Al-Bader has more than 32 years of professional experience. He
held many leading and executive positions in various financial and banking
institutions including the Commercial Bank of Kuwait and Kuwait Finance
House. He isa Senior Private Finance Manager at Finance House. Riyad Al-Bader holds a Higher Diploma in Banking Sciences from the Institute of Banking
Studies in Kuwait.

01/05/2017
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Nasser Ibrahim Boresli

Khaled Bader Al-Roumi

Abdullah Mohammad Al–Shatti

Non executive

Boreslihas more than 16 years of experience in the financial and banking sector. He hasgone through career developmentat the Commercial
Bank of Kuwait to take up the position of Senior Executive Manager,
01/05/2017
Commercial Credit Sector. Mr. Boresligraduated from University of San
Bernardino, California, USA having BA in Management - with focus on
public administration.

Non Executive
member

Al-Roumi has more than 18 years of professional experience in various
of investment andcommercial fields. He held many leading positions
and served as a member of the Board of Directors of Al Madar Finance
Company. He also held the position of the General Manager of Maya- 01/05/2017
deenNational Company. Al-Roumihas Bachelor’s Degree in Management - International Trade from Chapman College Orange California in
the United States of America.

Board Secretary

Mr. Al Shatti joined A’ayan Leasing and Investment Company in 2006.
He has more than 11 years of professional experience in the field of
investment. He started career at the engineering training program of
the Kuwait Fund for Arab Economic Development. He then moved to
the Private Wealth Management Department at Kuwait Financial Center Company. Then he joined A’ayan Leasing and Investment Company
where he went through career development and held many positions
till promoted to Assistant CEO for Investment. He is a member of the
Board of Directors of several investment and real estate companies in- 01/05/2017
side and outside the State of Kuwait, including the Chairman of the
Board of Directors of Mubarad Transport Company (a listed company
in Boursa Kuwait Securities market), Annan Company for Real Estate
Finance and Aayan Real Estate Company.
Al-Shattihas BA in Computer Engineering from Kuwait University, an
MBA from The Hong Kong University of Science and Technology and a
Certified Financial Analyst (CFA).
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Meetings of the Board of Directors in 2017

Board Member

Fahed Ali Al-Ghanim
Board Chairman

Abdulaziz N. Al-Marzouq
Deputy Chairman

Mansour Hamed Al-Mubarak
Member of the Board

Talal Mohammed Reda Behbehani
Member of the Board

Khaled Bader Al-Roumi
Member of the Board

Riyad Nasser Al-Bader

Member of the Board

Nasser Ibrahim Boresli

Member of the Board

1stMeeting

2ndMeeting

3rdMeeting

4thMeeting

5thMeeting

6thMeeting

7thMeeting

8thMeeting

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

61/01/2017

22/02/2017

√

√
√

√

30/03/2017

01/05/2017

02/05/2017

51/05/2017

62/07/2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

42/10/2017

No.
Meetings

5
5

√

5
6

·

Recording, coordinating and keeping the minutes of the Board of Directors Meetings
The Board Secretary shall provide members of the Board with sufficient information on the items to be discussed at least three
working days before the meeting to enable the members to take the appropriate decisions. The Board Secretary shall also record
all discussions of the members of the Board during each meeting in written minutes serialized and ordered in a special register.
The attending members and their votes on the decisions taken during the meeting shall be written down. The Secretary shall ensure sound delivery and dissemination of the reports, information, documents and agenda relevant to the Board’s responsibilities
in timely manner. In addition, he shall provide the members with full and timely access to information, documents and records
relating to Company in orderly and organized manner so that the members of the Board and the committees can access them in
a timely manner. Further, the Company’s executive management shall provide the Board of Directors and its committees with all
required documents and information.

·

A’ayan Board of Directors’ Key highlights in 2017
·
Approving the Company’s general objectives, policies, plans and strategies.
·
Electing the Board Chairman and Vice Chairman and approving the formation of the Board Committees.
·
Approving the investment provisions list and debts written off by the Provisions Committee.
·
Discussing and approving the interim and annual financial statements of the Company.
·
Approving and the Company’s internal policies and regulations.
·
Approving the Company’s budget and review the report on departments updates.
·
Review reports on the various business of the Company’s departments.
·
Review declarations issued by the executive management on the integrity and accuracy of the financial reports issued by
the Company.
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Formation of the Board Committees
After the elections of the Board of Directors in May 2017, A’ayan Leasing and Investment Company’s board of Directors approved
the formation of several ad-hoc committees of the Board, having full independence to carry out theirdutiesas pertheir relevant internal charters in compliance with the rules of corporate governance. The term of the committees isconsist with that of the Board
of Directors.

Committee & Formation
Members of the Committee
Date

No. of meetings
in 2017

Committee achievements in 2017
·
·

Audit Committee
Formed on 1/5/2017

·
·
·

Abdulaziz N. Al-Marzouq,
Chairman of the Committee
Riyad N. Al-Bader, Member
Talal Behbehani, Member

·
Five meetings

·
·
·

Committee & Formation
Members of the Committee
Date

No. of meetings
in 2017

Committee Achievements in 2017
·
·

Risk Management
Committee
Formed on 1/5/2017

·
·
·

Talal Behbehani, Chairman
Riyad N. Al-Bader, Member
Nasse rBoresli, Member

·
Four meetings
·
·

Committee & Formation
Members of the Committee
Date

No. of meetings
in 2017

·
·
·

Formed on 1/5/2017

·
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Abdulaziz N. Al-Marzouq,
Chairman of the Committee
Mansour Al-Mubarak
Member
Tala lBehbehani, Member

One meeting

Approving the Risk Management Action Plan for 2017.
Presenting and discussing the risk report for the second half of
2016
Reviewing the Risk Management Report for the first quarter
and the first half of 2017 giving a recommendation for upgrading Disaster Recovery system by the end of the third quarter.
Reviewing the Risk Report for the third quarter of 2017 and
submitting the risk report to the Board of Directors.
Approval on the renewal of S&O Consulting contract for the
preparation of risk reports.

Committee Achievements in 2017
·

Nominations &
Remunerations
Committee

Approving the company’s internal audit plan for 2017.
Discussing the interim and annual financial statements and
recommending them to the Board of Directors for approval.
Discussing and reviewing related policies and recommending
them to the Board of Directors for approval.
Present and discuss internal audit reports, approve them and
recommend their referral to the Board of Directors.
Discussing the external auditor to determine the impact of the
new accounting standards on the Company’s financial statements.
Discussing and approvingappropriate proposals from audit
firms.

·

Reapproving the incentive scheme set by the Board of Directors in 2015 and recommending the development of that
scheme during the current year and preparing a new concept.
Approving performance indicators for the Board of Directors,
its members and committees and recommending that the
committees and the Board members conduct appraisals for
last year and submit the appraisals to the Nominations and
Remuneration Committee

Corporate Governance Report – 2017
·

Accurate and timely access to information and data by Board members
Members of the Board of Directors have full and immediate access to the information, documents and records of the company.
The company’s executive management provides the Board of Directors and its committees with all the required documents and
information through an informative infrastructure that generates periodic reports to make decisions in a timely manner.

·

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

·

Board of Directors Remunerations:
Members of the Board of Directors of the Company did not receive any remunerations for 2017.

·

Other Benefits Given Directly or Indirectly by Subsidiaries
Kuwaiti Dinars only Fifteen Thousand (KD 15,000)

·

Executive Management Remunerations:
Salaries and benefits paid to the executive management for 2017 are illustrated in the below table

Executive Management Remuneration Package for 2017 (on a year basis)

·

Area

Basic Salaries

Fixed allowances and benefits

Annual Bonus

Executive Management

400572

56092

255955

Ensuring the integrity of financial reporting
The Executive Management undertakes to the Board of Directors that the financial statements of the Company have been presented in a sound and fair manner and that they include all the financial aspects of the Company and have been prepared in
accordance with the International Accounting Standards as adopted by the Capital Market Authority and other Supervisory Authorities.   
Accordingly, the Board of Directors undertakes to the General Assembly the integrity and fair presentationof the Company’sfinancial reports.

·

The Audit Committee
The Audit Committee is composed of three members, one of them is independent. They have academic qualifications and practical
experience in accounting and financial fields. Neither the Board chairman nor any of the executive board members are members
in the Audit Committee. The internal audit policies and procedures approved by the Board of Directors stipulate that clarifications
should be made for the reasons and justifications whenever the Board of Directors elects not to comply with the Audit Committee recommendations should there be conflict between the recommendations of the Audit Committee and the Board’s decisions.
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External Auditor’s Independence & Neutrality
The Company has complied to the requirement of appointing an auditor registered and approved by the Capital Market Authority
and independent of the Company and its Board of Directors. Accordingly, Ernst & Young was engaged as an external auditor to
provide review and audit services of the Company’s financial statements.   

·

Risk Management Committee
The Risk Management Committee is composed of three members of the Board of Directors. It plays an active role in determining the
appropriate measures to assess the risks to which the Company is exposed and to decide on the appropriateness of such measures
in accordance with the volume of the Company’s business. This exercise is undertaken to face and mitigate the Company’s risks and
in particular market risks and operational risks. The Committee ensures that there are in place effective risk management functions
and ensures the independence of these functions. The Committee acts in accordance with its internal charter approved by the
Board of Directors and in line with the principles of corporate governance.

·

Risk Management  
An independent risk management unit has been set up in accordance with CMA instructions. The Risk Management Unit is fully
independent reporting directly to the Board of Directors as shown in the approved organizational structure of the Company. The
Risk Management Unit submits periodic reports to the Board of Directors on the risks to which the company may be exposed and
also it thus satisfies CMA requirements in this regard.

·

Internal Controls
The Company has set an internal control system that provides reasonable assurance of effective and appropriate controls. It includes
various controls financial and non-financial, processes and compliance with laws and regulations. The Board of Directors regularly
reviews these procedures through its main committees. The efficiency of controls are reviewed from time to time within the Company’s relevant departments by regular review and internal audit on departments across the Company.    

·

Internal Audit Department  
The organizational structure of A’ayan Company encompasses an independent internal audit department, technically reporting to
the Audit Committee of the Board of Directors. The Board of Directors appoints the chief internal auditor based on the recommendation of the Audit Committee. The responsibilities and duties of the Internal Audit Department are determined and approved by
the Board of Directors. The IAD mainly undertakes monitoring function to ensure the effectiveness and efficiency of the Company’s
internal control systems and the accuracy and integrity of the financial statements of the Company from all financial, accounting
and administrative aspects, as well as monitoring the implications of risk factors facing the company and the available systems to
determine the efficiency of daily operations and to face unexpected Market volatilities.

·

Standards and Parameters of Professional and Ethical Code Of Conduct
The Board of Directors has approved the Professional and Ethical Code of Conduct in accordance with the rules of Islamic Sharia.
This code is one of the most important pillars of the Company’s corporate governance system. The Board of Directors and Executive
Management are keen on sound and sincere compliance with this Code to ensure smooth flow of the daily activities of the Company and its relationships with staff, service providers and all other relevant stakeholders. The Code of conduct is subject to periodic
review to verify its consistency with corporate governance instructions and relevant regulatory authorities.

·

Conflict of interest Policies and Procedures  
The Board of Directors has approved Conflict of interest Policies in accordance with the corporate governance instructions to ensure that the Company provides its services in a fair and sound manner and to prevent exploiting transactions where any of the
company’s stakeholders may be involved and to handle transactions between the company and its stakeholders as well as cases of
conflict between the Company’s customers and to ensure informing the General Assembly of any transactions and contracts with
the related parties.
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Disclosure & Transparency    
Disclosure and Transparency Policies and Procedures Manual has been approved in accordance with the Corporate Governance
Rules. This policy regulates disclosures of the Company’s material information, as well as insider transactions and declaration of
interests in accordance with the requirements of the regulatory authorities. A’ayan Leasing and Investment Company has a proven
record of disclosures to Boursa Kuwait and the CMA plus Disclosures Register on the Company’s website to enhance the Company’s
accountability and transparency .

·

Board of Directors and Executive Management Disclosures  
The Company keeps a register for the disclosures of the members of the Board of Directors and the Executive Management in respect of their trading on the Company’s shares listed on the Stock Exchange in accordance with CMA instructions concerning the
regulation of insiders transactions

·

Investor Relations Unit
In accordance with Corporate Governance requirements and the Company’s commitment to open full communication channels
with all shareholders, Investors Relations Unit has been created to maintain close contact with all shareholders of the Company
giving them access to information in timely manner .

·

IT Infrastructure Upgrade For the Disclosure Process
The Company has applied an electronic system for the disclosure process and online registration of its employees concerned with
the e-signature at the Public Authority for Civil Information in line with the process adopted by Boursa Kuwait for organizing the
disclosure mechanism of listed companies along with a special section in corporate governance and a register of all disclosures on
the Company’s website accessible to all shareholders.  

·

Shareholders’ Rights  
The Company’s Board of Directors and Executive Management represent the interests of all shareholders and respect their rights
to be treated fairly and equally. They safeguard all the shareholders rights and provide them with support and enhance shareholders’ confidence in the Company. The Company supports all effective means of communication with shareholders and encourages
them to exercise their rights through active participation in the meetings of the Company’s General Assembly in accordance with
Corporate Governance rules which regulate shareholder’s affairs as well as CMA resolutions.

·

Ownership Records  
The Company’s shareholders register shall be kept at the Clearing agency, with the names of shareholders, their nationalities and
the number of shares owned by each of them, as well as a register of bonds and Sukuk holders for ensuring continuous follow-up
of shareholders’ information. For this purpose, the Company has in placean approved Shareholders’ Rights Protection Policy.

·

Stakeholders’ Rights  
The Company is committed to implementing clear and transparent procedures in dealing with stakeholders in accordance with
the updated stakeholders’ policy set and approved by the Board of Directors. This policy ensures encouraging stakeholders participation, following up the Company’s various activities and developing channels of communication that foster the principles of
openness and transparency mainly through the Company’s website, to oversee the affairs of the Company efficiently, impartially
and effectively deal with stakeholders in a direct and clear manner based on trust and respect

·

Training programs for members of the Board of Directors
Policies and procedures related to the training of board members and executive management are aimed at developing skills and
increasing knowledge to ensure that they are kept abreast of the latest developments in the administrative, financial and economic
fields, corporate governance, risk management, anti-money laundering and combating the financing of terrorism and related laws
and regulations.
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Performance Appraisal
The performance of the members of the Board of Directors and the Executive Management is measured in line with the Key Performance Indicators Manual for the Board of Directors, the Members and the Executive Management. ThisManual has been approved
by the Board of Directors in accordance with the Corporate Governance Rules. It applies financial and non-financial assessment
tools to measure the Company’s performance development and progress towards achieving its objectives. Further, it assesses the
performance and efficiency of the Executive Management

·

Corporate Value Creation
The Company works on deepening the culture of compliance with laws and regulations for creating and enhancing corporate values and development plans, achieving the company’s strategic objectives and improving performance standards by adding value
to the Company’s brand and increasing the confidence of shareholders and stakeholders in the company. The Company also works
for enhancing the spirit of team work. In this regard, the Company dedicates its efforts for achieving the objectives and encouraging self-monitoring, increasing staff self-confidence, communicating to them work values and enabling them to raise other people’s
awareness of these values, demonstrating high professional conduct and improving performance. As such, staff are motivated to
act professionally and comply with the rules and laws regulating the Company’s business as well as CMA relevant resolutions

·

Corporate Social Responsibility  
The Company and its subsidiaries undertake their roles for contributions towards development of the Kuwaiti society in all fields.
In this regard, the Board of Directors has in place an approved Corporate Social Responsibility Policies and Procedures Manual. The
provisions of this Manual stipulate and take into account maintaining balance between the Company’s objectives and the public
goals of the society. The Manual highlights Company’s role in social work in Kuwait supporting the progress of society in various
fields. This role is undertaken in consistency with the rules of corporate governance set forth in the executive regulations of CMA
law.

·

To this end, the Company diversified its social work efforts throughout 2017 to cover several social areas as follows:
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·

The Company and its subsidiaries have launched a campaign in coordination with the Ministry of Health - Preventive Health
Department for vaccination against Influenza and Pneumonia in order to raise the standard of health and protection awareness in society.

·

Protecting the environment from pollution and environmental damages is of top priority in Kuwait that was why the Company
launched a campaign for cleaning one of the most significant beaches in the Gulf Street.

·

The Company, in cooperation with Kuwait Blood Bank, launched a campaign for blood donation aiming at raising society
awareness of the necessity of blood donation. The Company makes valuable contribution to fill blood shortage at the Central
Blood Bank.

·

�The Company has conducted a field-training program for a number of university students and institutes to involve them in
workenvironment.

Board of Directors’ Declaration on the Integrity
of the Financial Reports
I, Fahed Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, in my capacity the Company’s Chairman of the Board of Directors, declare that I have reviewed the financial statements of A’ayan Leasing and Investment Company for the fiscal year ended 31 December 2017.
Based on the information I have, this report does not contain any misstatement of material information, and that no fundamental or
significant information has been omitted to ensure that the presented information are not misleading under the circumstances in which
such statements were made for the reporting period.
Based on the information I have, the financial statements and other financial information provided in this report present fairly, in all material respects, the financial position, results of operations and cash flows recorded as at and for the reporting period.
I and the Executive Management undertake the responsibility for preparing and updating the disclosure procedures as well as internal
Control systems for preparing the Company’s financial reports. We have undertaken the following:
A.
Designing the procedures for disclosure and transparency in accordance with Law No. 7/2010 and its executive regulations as
amended – Rule Book 10 “Disclosure and Transparency”.
B.
Designing internal control systems to ensure that we have access to them and provide us with material information of the Com
pany and its subsidiaries which is provided to us by others in those entities, particularly during the period for which this report
is prepared.
C.
Designing internal controls for the financial reporting process and that the design of the internal controls for the preparation of
the financial statements is under our supervision to provide reasonable assurance on the reliability of the financial reports and
preparation of financial statements for external purposes in accordance with the International Financial Reporting Standards.
D.
Evaluating the effectiveness of the internal control systems.
This report incorporates our conclusion on the effectiveness of the disclosure controls and procedures as on 31 December 2017, covered in this report based on that evaluation.
We have disclosed in this report any changes to the Company’s internal control systems and to the financial reporting process during
the last quarter - fourth quarter of the year in the case of the annual report - which may materially affect the Company’s internal control
systems and the preparation of financial reports.
Based on the latest evaluation of the internal controls on the financial reporting, I and Executive Management have disclosed to the
Company’s Auditors and the Board Audit Committee about all significant deficiencies and weaknesses in the design or implementation of
internal controls on the financial reporting process which may adversely impact the Company’s ability to record, process, summarize and
prepare the financial information.
We have also disclosed any fraud or forgery, whether material or immaterial, involving a member of the Executive Management or other employees who have significant roles in the Company’s internal control systems and the preparation of financial statements.

Fahad Ali M.T.Al-Ghanim
Chairman of the Board of Directors
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Audit Report – 2017

Ernst & Young
Al Aiban, Al Osaimi & Partners

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P.
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of A’ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (the “parent company”) and its
subsidiaries (collectively “the group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2017, and the
consolidated statement of income, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and
consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial
position of the group as at 31 December 2017, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then
ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), as adopted for use by the State of Kuwait.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent
of the group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA
Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as
a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our
description of how our audit addressed the matter is provided in that context.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to
respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying
consolidated financial statements.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
We have identified the following key audit matters:
a) Impairment of trading properties
The trading properties represent a significant part of the total assets of the group with a carrying value of KD 15,714,810 at the reporting
date.
The net realizable value of trading properties have been determined by external real estate appraisers. The determination of the net realizable value of trading properties is dependent on key inputs, such as rental value, maintenance status, market knowledge and historical
transactions, which, although not directly observable, but are corroborated by observable market data. The disclosures relating to the
inputs are relevant, given the estimation uncertainty involved in these valuations. Given the size and complexity of the determination
of net realizable value of trading properties, and the importance of the disclosures relating to the inputs used in the valuation, we have
considered this as a key audit matter.
We have tested the inputs and assumptions made by management of the group and the appropriateness of the properties’ related data
supporting the external appraisers’ valuations. We performed additional procedures for areas of higher risk and estimation. This included,
where relevant, comparison of judgements made to current and emerging market practices and testing the valuations on a sample basis.
Further, we have considered the objectivity, independence and expertise of the external real estate appraisers. We also assessed the appropriateness of the disclosures relating to the trading properties of the group in Note 14 to the consolidated financial statements.
b) Impairment of investment in associates
The group has investment in associates with a carrying value of KD 48,527,998 as at 31 December 2017. Investment in associates are accounted for under the equity method of accounting for associates, whereby these investments are initially stated at cost, and are adjusted
thereafter for the post-acquisition change in the group’s share of the net assets of the associates less any impairment provisions.
Impairment of investment in associates is significant to our audit as the management uses judgements and estimates to assess these investments for impairment. Accordingly, we have considered this as a key audit matter.
As part of our audit procedures, we assessed whether the management has identified any indications of impairment in its investees, including significant adverse changes in economy, market, legal environment, industry or the political environment affecting the investees
business also considering any changes in the investee’s financial condition. Our audit procedures included, testing the key inputs forming
the group’s fair value estimate. We obtained management’s impairment calculations and tested the reasonableness of key assumptions.
We assessed management’s assumptions, including the comparison of relevant assumptions to industry benchmarks and economic forecasts. We further evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of reasonably possible changes to key assumptions on the consolidated financial statements of the group.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
b) Impairment of investment in associates(continued)
Additionally, we have also assessed the adequacy of the disclosures relating to group’s investment in associates in Note 16 to the consolidated financial statements.
c) Fair value of investment properties
The investment properties represent a significant part of the total assets of the group with a carrying value of KD 128,905,000, at the reporting date.
The fair value of group’s investment properties have been determined by external real estate appraisers. The determination of fair value of
the investment properties is dependent on key inputs, such as rental value, maintenance status, market knowledge and historical transactions, which, although not directly observable, but are corroborated by observable market data. The disclosures relating to the inputs are
relevant, given the estimation uncertainty involved in these valuations. Given the size and complexity of the valuation of investment properties, and the importance of the disclosures relating to the inputs used in the valuation, we have considered this as a key audit matter.
We have tested the inputs and assumptions made by management of the group and the appropriateness of the properties’ related data
supporting the external appraisers’ valuations. We performed additional procedures for areas of higher risk and estimation. This included,
where relevant, comparison of judgments made to current and emerging market practices and challenging the valuations on a sample
basis. Further, we have considered the objectivity, independence and expertise of the external real estate appraisers. We also assessed the
appropriateness of the disclosures relating to the investment properties of the group in Note 17 to the consolidated financial statements.
Other information included in the group’s Annual Report for the Year 2017
Management is responsible for the other information. Other information consists of the information included in the group’s 2017 Annual
Report, other than the consolidated financial statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s
Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the remaining sections of the Annual Report after the
date of our auditor’s report.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and,
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information
that we obtained prior to the date of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (CONTINUED)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRSs,
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the group’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the group’s internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures
made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events
or conditions may cause the group to cease to continue as a going concern.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
•
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether
the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the group to
express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the
group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the
audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected
to outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the parent company and the consolidated financial statements, together with the contents of the report of the parent company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in
accordance therewith. We further report that, we obtained all the information and explanations that we required for the purpose of our audit
and that the consolidated financial statements incorporate all information that is required by the Companies Law No. 1 of 2016 and its executive regulations, as amended, and by the parent company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, that
an inventory was duly carried out and that, to the best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No. 1 of 2016 and
its executive regulations, as amended, nor of the parent company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended,
have occurred during the year ended 31 December 2017 that might have had a material effect on the business of the parent company or on
its financial position.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
A’AYAN LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (CONTINUED)
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
Report on Other Legal and Regulatory Requirements (continued)
We further report that, during the course of our audit, we have not become aware of any violations of the provisions of Law No. 32 of 1968,
as amended, concerning currency, the Central Bank of Kuwait and the organisation of banking business, and its related regulations, or of
the provisions of Law No. 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the year ended 31 December 2017 that might have had a material effect on the business of the parent company or on its financial position.

BADER A. AL-ABDULJADER
LICENCE NO. 207 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS
18th March 2018
Kuwait
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CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME For the year ended 31 December 2017

Notes
INCOME
Islamic financing income
Operating lease rental income
Real estate and construction income
Investment income
Gain on disposal of a subsidiary
Share of results of associates
Advisory and consultancy fees
Gain on disposal of property and equipment
Other income
EXPENSES
Finance costs
Impairment losses and provisions
Staff costs
Depreciation
Foreign exchange (gain) loss
Other expenses

5
6
7
8
17
9

2017
KD
528,410
7,649,104
3,963,452
605,465
6,811,495
(6,300,024)
707,291
661,897
2,243,232

20
11

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

7,355,227
2,218,133
5,986,180
601,917
(545,826)
3,511,532

19,127,163

(LOSS) PROFIT FOR THE YEAR BEFORE BOARD OF DIRECTORS’
 ("BOD") REMUNERATION, NATIONAL LABOUR SUPPORT
TAX (“NLST”) ZAKAT AND KUWAIT FOUNDATION FOR
ADVANCEMENT OF SCIENCES (“KFAS”)
Reversal of BOD remuneration
NLST
Zakat
KFAS

(2,256,841)

29

Attributable to:
Equityholders of the parent company
Non-controlling interests

12

35,868,947

6,219,426

──────────

──────────

──────────

──────────

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

3,785,177
2,123,980

(46,728)
(66,006)
(57,613)

85,000
(200,165)
(118,663)
(76,441)

5,909,157

──────────

──────────

══════════

══════════

5,909,157

(1.06) fils

4.72 fils

══════════

══════════

The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements.
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7,129,016
13,744,390
6,592,099
1,590,938
2,785,337
4,027,167

──────────

(2,427,188)

Basic and diluted (loss) earning per share - attributable to equity
holders of the parent company

42,088,373

──────────

(2,427,188)

(LOSS) PROFIT FOR THE YEAR

797,889
7,171,148
27,267,393
392,831
2,745,252
557,201
290,286
2,866,373

──────────

16,870,322

10

2016
KD

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For the year ended 31 December 2017

Note
(Loss) profit for the year

2017
KD

2016
KD

(2,427,188)
───────

5,909,157
───────

(285,347)

(402,982)

315,051

554,288

(106,694)
26,610
(30,012)
───────

(143,972)
(1,560,699)
(1,986,535)
───────

(80,392)
───────

(3,539,900)
───────

78,000
───────

(374,625)
───────

Other comprehensive loss for the year

(2,392)
───────

(3,914,525)
───────

Total comprehensive (loss) income for the year

(2,429,580)
═══════

1,994,632
═══════

(935,992)
(1,493,588)
───────

1,186,351
808,281
───────

(2,429,580)
═══════

1,994,632
═══════

Other comprehensive loss:
Items that may be reclassified subsequently to consolidated
statement of income
Change in fair value of available for sale investments
Transfer to consolidated statement of income on impairment of
available for sale investments
Gain recycled to the consolidated statement of income on sale of
available for sale investments
Share of other comprehensive income (loss) of associates
Exchange differences on translation of foreign operations
Other comprehensive loss for the year to be reclassified to
statement of income in subsequent periods
Other comprehensive income (loss) not reclassifiable to
consolidated statement of income in subsequent periods:
Revaluation of property and equipment

Attributable to:
Equity holders of the parent company
Non-controlling interests

20

The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at 31 December 2017

Notes
ASSETS
Cash and bank balances
Islamic financing receivables
Trading properties
Available for sale investments
Investment in associates
Investment properties
Other assets
Property and equipment
Leasehold property
Goodwill

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL ASSETS
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
General reserve
Treasury shares reserve
Revaluation reserve
Foreign currency translation reserve
Cumulative change in fair values
Accumulated deficit
Treasury shares

23
24
25

26

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

Fahad Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim
Chairman

27
28

2017
KD

2016
KD

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

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

───────────

───────────

312,839,821

339,661,924

═══════════

═══════════

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

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

───────────

───────────

78,169,165
39,268,102

79,105,157
45,296,964

───────────

───────────

117,437,267

124,402,121

───────────

───────────

161,578,747
33,823,807

181,486,607
33,773,196

───────────

───────────

195,402,554

215,259,803

───────────

───────────

312,839,821

339,661,924

═══════════

═══════════

Mansour Hamad Al-Mubarak
Chief Executive Officer

The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the year ended 31 December 2017

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

Notes
20
21
10
18
7
8
17

2016
KD
6,219,426

9,398,255
1,215,004
2,218,133
(1,561)
2,735,526
(661,897)
(605,465)
(6,811,495)
6,300,024
(545,826)
728,116
7,355,227

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

──────────

──────────

6,199,365
4,941,835
639,907
(1,366,306)

5,261,603
4,596,705
(1,695,808)
(9,785,002)

19,067,200

Changes in operating assets and liabilities:
Islamic financing receivables
Trading properties
Other assets
Other liabilities

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

12,790,654
(216,214)
1,408,350
(57,200)
227,100
(4,578,463)
819,525
368,280
2,357,899
(23,538,456)
12,608,181
1,374

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

29,176,912

Net cash flows from operating activities
8

7
20

FINANCING ACTIVITIES
Finance costs paid
Net repayment of islamic financing payables
Dividends paid to non controlling interests
Other movement in non controlling interests

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents at the beginning of the year

13

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

13

16,273,553

──────────

──────────

──────────

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

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

(3,415,016)

──────────

──────────

──────────

──────────

1,178,130
27,491,459

(1,132,829)
28,624,288

(30,189,812)

Net cash flows used in financing activities

16,448,908
(175,355)

──────────

2,191,030

Net cash flows from (used in) investing activities

18,071,410

──────────

29,482,001
(305,089)

Cash flows from operations
End of service benefits paid

INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from sale of investment in a subsidiary
Purchase of available for sale investments
Proceeds from sale of available for sale investments
Purchase of investment in associates
Proceeds from sale of investment in associates
Purchase of investment properties
Proceeds from sale of investment properties
Murabaha and dividend income received
Dividends received from associates
Purchase of property and equipment
Proceeds from sale of property and equipment
Movement in restricted bank balance

2017
KD
(2,256,841)

(13,991,366)

──────────

──────────

══════════

══════════

28,669,589

27,491,459

The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended 31 December 2017

Attributable to equity holders of the parent company
Share
capital
KD

At 1 January 2017
Loss for the year
Other comprehensive
income (loss) for the
year
Total comprehensive
income (loss) for the
year
Incorporation of a
subsidiary (Note 4)
Disposal of a
subsidiary (Note 8)
Dividend paid to noncontrolling interests
At 31 December 2017
At 1 January 2016
Profit for the year
Other comprehensive
income (loss) for the
year
Total comprehensive
income (loss) for the
year
Transfer to general
reserve (Note 24)
Adjustment in
revaluation reserve
Disposal of a subsidiary
At 31 December 2016

Treasury
shares
reserve

General
reserve
KD

Revaluation
reserve

KD

KD

Foreign
currency
translation
reserve

Cumulative
changes in
fair values

KD

Accumulated
deficit

KD

Treasury
shares

KD

KD

Noncontrolling
interest

KD

KD

Total
equity
KD

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,402,424

(202,878)

110,647

(9,608,918)

(11,339,726)

79,105,157 45,296,964

124,402,121

-    

-    

-    

-    

-    

-    

(850,114)

-    

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

(2,427,188)

-    

-    

-    

78,000

(97,492)

(66,386)

-    

-    

────────

────────

────────

──────── ──────── ────────

────────

-    

-    

-    

78,000

(97,492)

(66,386)

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

(153,566)

-    

-    

-    

-    

────────

────────

────────

83,486

(2,392)

────────

──────── ────────

─────

(850,114)

-    

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

(2,429,580)

-    

-    

-    

-    

969,256

969,256

-    

-    

153,566

-    

-     (3,787,201)

(3,787,201)

-    

-    

-    

-    

-     (1,717,329)

(1,717,329)

──────── ──────── ────────

────────

────────

──────── ────────

─────

(85,878)

78,169,165 39,268,102

117,437,267

81,403,882

8,661,656

2,678,070

7,326,858

(300,370)

44,261

(10,305,466)

(11,339,726)

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

81,403,882

7,069,649

2,678,070

7,820,728

1,999,809

115,550

(11,829,156)

(11,339,726)

77,918,806

46,343,730

124,262,536

-    

-    

-    

-    

-    

-    

3,785,177

-    

3,785,177

2,123,980

5,909,157

-    

-    

-    

(391,236)

(2,202,687)

(4,903)

-    

-    

(2,598,826)

(1,315,699)

(3,914,525)

────────

────────

────────

──────── ──────── ────────

────────

────────

──────── ────────

────────

-    

-    

-    

(391,236)

(2,202,687)

(4,903)

3,785,177

-    

1,186,351

808,281

1,994,632

-    

1,592,007

-    

-    

-    
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The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements.
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At 31 December 2017

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS At 31 December 2017
1		COPORATE INFORMATION
The consolidated financial statements of A’ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (the “parent company”) and its
Subsidiaries (collectively the “group”) for the year ended 31 December 2017 were authorized for issue in accordance with a
resolution of the Board of Directors on 18th March 2017. The shareholders’ General Assembly of the parent company has the
power to amend these consolidated financial statements after issuance.
The parent company is a Kuwaiti shareholding company and was incorporated on 4 January 1999 in accordance with the
provisions of Law No. (12) of 1998, licensing the incorporation of leasing companies. The parent company is regulated by the
Capital Markets Authority (“CMA”) and Central Bank of Kuwait (“CBK”) as an investment company. Details of material subsidiaries
are set out in Note 4.
2		PRINCIPAL ACTIVITIES
The group principally operates in Kuwait and engages in financial investments, trading properties, investment properties and
leasing activities as follows:
1.
2.
3.
4.
		
5.
		
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Provide lease financing product in all its forms and manifestations.
Acts as financial intermediatory and broker.
Engage in activities related to granting of credit facilities to consumers.
Participate in establishment of companies of different types and purposes inside and outside the State of Kuwait and 		
dealing in the shares of these companies on its behalf and on behalf of third parties.
Represent the foreign companies that are similar in purpose with the purposes of the parent company in order to 			
maket their products and services including financial benefit of the parties and in accordance with the provisions of 		
the relevant Kuwaiti legislation.
Engage in activities relating to investment securities.
Portfolio management on behalf of the customers.
Investment in real estate property in industrial, agricultural and other sectors.
Development of residential land and commercial property for generating rental income.
Conducting research and studies and related activities on behalf of customers.
Establish investment funds and management of the funds.

All activities of the group are carried out in compliance with Islamic Sharee’a, as approved by the parent company’s Fatwa and
Sharee’a Supervisory Board. The parent company’s registered head office is Al Qibla, Block 10 Bldg. 2+1 A +3A, Ali Mulla Ahmed
Abdulla Al Mulla Complex, Floor 4, Office No. 11, Kuwait.
3		SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
		3.1

BASIS OF PREPARATION

Statement of compliances
The consolidated financial statements of the group have been prepared in accordance with the regulations of the State of Kuwait
for financial services institutions regulated by the CBK. These regulations require adoption of all International Financial Reporting
Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”) except for the International Accounting
Standard (“IAS”) 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ requirement for a collective provision, which has been
replaced by the CBK’s requirement for a minimum general provision as discussed under the accounting policy for impairment of
financial assets.
Basis of preparation
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (“KD”), which is also the parent company’s functional
currency, and are prepared under the historical cost convention modified to include the measurement at fair value of available for
sale investments, investment properties and the valuation of land and building classified under property and equipment in the
consolidated statement of financial position.
Certain prior year amounts have been reclassified to conform to the current year presentation. These reclassifications were made in
order to more appropriately present the items of consolidated statement of income. Such reclassifications do not affect previously
reported total assets, total equity, total liabilities and profit reported in the prior year.
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.2

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies used in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with those used in the
previous financial year, except for the new accounting policy on leasehold property and adoption of the following new or amended
IFRS applicable to the group.
Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative
The amendments require entities to provide disclosure of changes in their liabilities arising from financing activities, including both
changes arising from cash flows and non-cash changes (such as foreign exchange gains or losses). This amendment did not have
any impact on the consolidated financial statements of the group.
Other amendments to IFRSs which are effective for annual accounting period starting from 1 January 2017 did not have relevance
nor any material impact on the accounting policies, financial position or performance of the group.
3.3

STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued, but not yet effective, up to the date of issuance of the group’s consolidated
financial statements are disclosed below. The group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.
IFRS 9 Financial Instruments
In July 2014, the IASB issued the final version of IFRS 9 ‘Financial Instruments’ that replaces IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’ and all previous versions of IFRS 9. IFRS 9 brings together all three aspects of the accounting for financial
instruments project: classification and measurement, impairment and hedge accounting. IFRS 9 is effective for annual periods
beginning on or after 1 January 2018, with early application permitted. Except for hedge accounting, retrospective application is
required but providing comparative information is not compulsory. For hedge accounting, the requirements are generally applied
prospectively, with some limited exceptions.
The group plans to adopt the new standard on the required effective date and will not restate comparative information. During
the year ended 31 December 2017, the group has performed an impact assessment of all three aspects of IFRS 9. This assessment
is based on currently available information and may be subject to changes arising from further reasonable and supportable information being made available to the group in the financial year 2018, when the group will adopt IFRS 9. In addition, the group will
implement changes in classification of certain financial instruments as stipulated in IFRS 9.
(a) Classification and measurement
The group expects to continue measuring at fair value all financial assets currently held at fair value. Equity instruments currently
held as available-for-sale with gains and losses recorded in other comprehensive income will be measured at fair value through
other comprehensive income, which will not have an impact on the consolidated financial statements. The cumulative changes in
fair value related to those securities, which is currently presented as accumulated other comprehensive income, will continue with
the same measurement under IFRS 9.
The investments in funds will be measured at fair value through profit or loss under IFRS 9 as these instruments do not satisfy the
requirements of contractual cash flow characteristics i.e. Sole Payments of Principal and Interest (SPPI), which will increase volatility
in recorded profit or loss.
(b) Impairment
The adoption of IFRS 9 has fundamentally changed the group’s accounting for loan loss impairments by replacing IAS 39’s incurred
loss approach with a forward-looking Expected Credit Loss (ECL) approach. IFRS 9 requires the group to record an allowance for
ECLs for all islamic financing receivables, together with any related commitments. The allowance is based on the ECLs associated
with the probability of default, considering the impact of macro-economic factors, in the next twelve months unless there has been
a significant increase in credit risk since origination. If the financial asset meets the definition of purchased or originated credit impaired (POCI), the allowance is based on the change in the ECLs over the life of the asset.
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.3

STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)
IFRS 9 Financial Instruments(continued)
(b) Impairment (continued)
Based on the principles of ECL stipulated in IFRS 9, the management has carried out the assessment of group’s financial instruments
and concluded that the adoption of IFRS 9 will not result in a material impact on the group’s consolidated financial statements.
(c) Hedge Accounting
The group does not expect any impact on its consolidated financial statements resulting from hedge accounting under IFRS 9 as
currently, the group has not entered into any such instruments / arrangements.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 was issued in May 2014, and amended in April 2016, and establishes a five-step model to account for revenue arising from
contracts with customers. Under IFRS 15, revenue is recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.
The new revenue standard will supersede all current revenue recognition requirements under IFRS. Either a full retrospective application or a modified retrospective application is required for annual periods beginning on or after 1 January 2018. Early adoption
is permitted. The group is in the process of evaluating the effect of IFRS 15 on its consolidated financial statements and does not
expect any significant impact on adoption of this standard.
Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
The amendments address the conflict between IFRS 10 and IAS 28 in dealing with the loss of control of a subsidiary that is sold or
contributed to an associate or joint venture. The amendments clarify that the gain or loss resulting from the sale or contribution of
assets that constitute a business, as defined in IFRS 3, between an investor and its associate or joint venture, is recognised in full. Any
gain or loss resulting from the sale or contribution of assets that do not constitute a business, however, is recognised only to the extent of unrelated investors’ interests in the associate or joint venture. The IASB has deferred the effective date of these amendments
indefinitely, but an entity that early adopts the amendments must apply them prospectively. These amendments are not expected
to have any impact on the group.
IFRS 16 Leases
IFRS 16 was issued in January 2016 and it replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease,
SIC-15 Operating Leases-Incentives and SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. IFRS
16 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account
for all leases under a single on-balance sheet model similar to the accounting for finance leases under IAS 17. The standard includes
two recognition exemptions for lessees – leases of ’low-value’ assets (e.g., personal computers) and short-term leases (i.e., leases
with a lease term of 12 months or less). At the commencement date of a lease, a lessee will recognise a liability to make lease payments (i.e., the lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (i.e., the right-ofuse asset). Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation expense
on the right-of-use asset.
Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in the lease term,
a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments). The lessee will
generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the right-of-use asset.
Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under IAS 17. Lessors will continue to classify
all leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and finance
leases.
IFRS 16 also requires lessees and lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. Early application is permitted, but not before an entity
applies IFRS 15. A lessee can choose to apply the standard using either a full retrospective or a modified retrospective approach. The
standard’s transition provisions permit certain reliefs.
The group plans to adopt the new standard on the required effective date. The group is in the process of quantifying the impact of
this standard on the consolidated financial statements, when adopted.
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.3

STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Transfers of Investment Property — Amendments to IAS 40
The amendments clarify when an entity should transfer property, including property under construction or development into, or
out of investment property. The amendments state that a change in use occurs when the property meets, or ceases to meet, the
definition of investment property and there is evidence of the change in use. A mere change in management’s intentions for the
use of a property does not provide evidence of a change in use. Entities should apply the amendments prospectively to changes in
use that occur on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendments. An entity
should reassess the classification of property held at that date and, if applicable, reclassify property to reflect the conditions that
exist at that date. Retrospective application in accordance with IAS 8 is only permitted if it is possible without the use of hindsight.
Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018. Early application of the amendments is permitted and must be
disclosed. The group will apply amendments when they become effective. However, since group’s current practice is in line with the
clarifications issued, the group does not expect any effect on its consolidated financial statements.
Other new or amended standards which are issued but not yet effective, are not relevant to the group and have no impact on the
accounting policies, financial position or performance of the group.
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the parent company and its subsidiaries as at 31 December 2017. Control is achieved when the group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee
and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the group controls an investee if and
only if the group has:
· Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
· Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
· The ability to use its power over the investee to affect its returns.
When the group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the group considers all relevant facts and
circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:
· The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
· Rights arising from other contractual arrangements; and
· The group’s voting rights and potential voting rights.
Certain consolidated subsidiaries use accounting policies other than that adopted in the consolidated financial statements for
certain transactions and assets. Where practicable, appropriate adjustments for non-uniform accounting policies are made to their
financial statements when included in the consolidated financial statements to bring them in line with the group’s accounting
policies.
The principal subsidiaries of the group are listed in Note 4. The group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and
circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins
when the group obtains control over the subsidiary and ceases when the group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities,
income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of comprehensive income from the date the group gains control until the date the group ceases to control the subsidiary.
Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the parent company and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the group’s
accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between
members of the group are eliminated in full upon consolidation.
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the group
loses control over a subsidiary, it:
· Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
· Derecognises the carrying amount of any non-controlling interests;
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Basis of consolidation (continued)
· Derecognises the cumulative translation differences recorded in equity;
· Recognises the fair value of the consideration received;
· Recognises the fair value of any investment retained;
· Recognises any surplus or deficit in consolidated statement of income; and
· Reclassifies the parent’s share of components previously recognised in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate,
as would be required if the group had directly disposed of the related assets or liabilities.
Business combinations and goodwill
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate
of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the
acquiree. For each business combination, the acquirer measures the non-controlling interests in the acquiree either at fair value or
at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition costs incurred are expensed and included in administrative expenses.
When the group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and financial liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the
acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer’s previously held equity interest in
the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through the consolidated statement of income.
Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent
changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognised in accordance with IAS 39 either in profit or loss or as a change to other comprehensive income. If the contingent consideration is classified
as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.
Goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognised
for non-controlling interests over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the
fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised in the consolidated statement of income.
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment
testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the group’s cash-generating
units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.
Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of
and the portion of the cash-generating unit retained.
Revenue recognition
Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the group and the revenue can be reliably measured regardless of when the payment is being made. Revenue is recognized only to the extent of the expenses incurred
that are recoverable.The group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal
or agent. The group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements since it is the primary obligor in
all the revenue arrangements, has pricing latitude, and is also exposed to inventory and credit risk, except when group earns management fees through managing assets on behalf of third parties where the group acts as an agent. Revenue is measured at the
fair value of the consideration received or receivable taking into account the contractually defined terms of payments, excluding
discounts. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue recognition (continued)
· Islamic financing income which comprises Musawama, Ijara, Tawarruq and Real Estate is recognized on a time proportion basis
so as to yield a constant periodic rate of return based on the balance outstanding.
· Rental income from operating leases on motor vehicles operating fleet is recognized on a straight line basis over the lease term.
· Dividend income is recognized when the right to receive the payment is established.
· Income from the sale of properties and construction material is recognized when significant risks and rewards of ownership
have passed to the buyer and the amount of revenue can be measured reliably.
· Rental income on investment properties from operating leases is recognized on straight line basis over the lease term.
· Management and consultancy fees are recognized when earned.
· Trading profit is recognized when the goods are sold.
Finance costs
Finance costs that are directly attributable to the acquisition and construction of an asset that necessarily takes a substantial period
of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of that asset. Capitalization of borrowing costs
ceases when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are complete. Other finance
costs are recognized as an expense in the consolidated statement of income, in the period in which they are incurred.
Financial assets and liabilities
The group recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to the contractual provisions of the instruments. All regular way purchase of financial assets is recognized using the trade date accounting. Financial assets and liabilities
are measured initially at fair value (transaction price in an arm’s length terms) plus directly attributable transaction costs.
Financial assets
The group classifies its financial assets for the purpose of IAS 39 as ‘financial assets available for sale’ and ‘financing receivables’. The
group determines the classification of financial assets at initial recognition.The group’s financial assets include cash and cash equivalents, financial assets available for sale, Islamic financing receivables and trade and other receivables.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are defined as cash and balances with banks and other financial institutions, and placements having
original maturity period less than three months.
Financial assets available for sale
Financial assets available for sale are those non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified
as financial assets carried at fair value through profit or loss, held to maturity investments or loans and receivables.
After initial recognition financial assets available for sale are measured at fair value with gains and losses being recognised through
other comprehensive income until the investment is derecognised or until the investment is determined to be impaired at which
time the cumulative gain and loss previously reported in other comprehensive income is recycled in the consolidated statement of
income. Financial assets whose fair value cannot be reliably measured are carried at cost less impairment losses, if any.
Islamic financing receivables
Musawama, Ijara, Real Estate, and Tawarruq receivables are classified as “Islamic financing receivables” and are carried at amortized
cost, less any amounts written off and impairment losses.
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3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial assets and liabilities (continued)
Musawama receivables
Musawama receivables arise from a financing structure when the purchaser and seller negotiate the price and terms, without the
obligation to inform the cost of the commodity being negotiated to the buyer. The commodity is specifically identified and owned
by the group and available for delivery to the purchaser on completion of the transaction. Musawama receivables are carried at the
gross amount of the receivable, net of deferred income and impairment losses.
Ijara receivables
Ijara receivables arise from financing structure when the purchase and immediate lease of an asset at cost plus an agreed profit. The
amount due is settled on a deferred payment basis. Ijara receivables are carried at the aggregate of the minimum lease payments
due, less deferred income and impairment losses.
Real estate receivables
Real estate receivables relate to sales made to customers on musawama and ijara basis with the receivables being due up to a
maximum of 120 months from the date of sale. The balance represent contractual amount due less deferred income and impairment
losses.
Tawarruq receivables
Tawarruq receivables represent amounts receivable on a deferred settlement basis for commodities sold under Mudaraba
arrangements. Tawarruq receivables are stated at the gross amount of the receivable, less deferred income and impairment losses.
Financial liabilities
Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as “Financial liabilities other than at fair value through profit or loss”. Financial liabilities are stated at amortised cost using the effective interest rate method.The group’s fianncial liabilites include islamic
financing payable and accounts payable and accruals.
Islamic financing payables
Islamic financing payables represent amounts payable on a deferred settlement basis for assets purchased under murabaha arrangements. Murabaha payables are stated at the contractual amount payable, less deferred profit payable. Profit payable is expensed on a time apportionment basis taking account of the profit rate attributable and the balance outstanding.
Accounts payable and accruals
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for subcontracting work and goods or services received, whether or
not billed to the group.
Fair values
The group measures financial instruments, such as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets available
for sale, and non-financial assets such as investment properties at each reporting date.
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market
participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the
asset or transfer the liability takes place either:
· In the principal market for the asset or liability; or
· In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the group.
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset
or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits
by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest
and best use.
The group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fair values (continued)
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within
the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a
whole:
· Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
· Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or
indirectly observable;
· Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.
For assets and liabilities that are recognised in the consolidated financial statements on a recurring basis, the group determines
whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input
that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
For the purpose of fair value disclosures, the group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.
De-recognition of financial assets and liabilities
Financial assets
A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:
·
The rights to receive cash flows from the asset have expired;
·
The group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full 		
without material delay to a third party under a ‘pass through’ arrangement; or
·
The group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and has either:
	(a)	 transferred substantially all the risks and rewards of the asset; or
	(b)		has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of
		
the asset.
When the group has transferred its right to receive cash flows from an asset and has neither transferred nor retained substantially all
the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the group’s continuing
involvement in the asset.
In that case, the group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a
basis that reflects the rights and obligations that the group has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of
consideration that the group could be required to repay.
Financial liabilities
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing
financial liability is replaced by another from the same creditor on substantially different terms, or the terms of an existing liability
are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in consolidated statement of income.
Impairment and uncollectibility of financial assets
An assessment is made at each reporting date to determine, in case of financial asset, whether there is objective evidence that
a specific financial asset may be impaired and, in case of other assets, whether there is an indication that a specific asset may be
impaired. A financial asset or a group of financial assets are impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment
as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset and that loss event has an impact on
the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. If such evidence or
indication exists, any impairment loss is recognised in the consolidated statement of income.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Impairment and uncollectibility of financial assets (continued)
Evidence of impairment may include indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing significant financial
difficulty, default or delinquency in profit or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial
reorganisation and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such
as changes in economic conditions that correlate with defaults. If such evidence exists, an impairment loss is recognised in the
consolidated statement of income.
Impairment is determined as follows:
	(a)	
for assets carried at amortized cost, impairment is based on estimated cash flows discounted at the original effective
		
rate of return;
	(b)	
for assets carried at fair value, impairment is the difference between cost and fair value; and
	(c)	
for assets carried at cost, impairment is the difference between cost and present value of future cash flows discounted
		
at the current market rate of return for a similar financial asset.
In addition, in accordance with CBK instructions, a minimum general provision of 1% on all finance facilities net of certain categories
of collateral, to which CBK instructions are applicable and not subject to specific provision, is recognized.
For non equity financial assets the carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the
amount of the loss is recognised in the consolidated statement of income. If, in a subsequent year, the amount of the estimated
impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognised, the previously
recognised impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. For available for sale equity financial assets,
the asset is written down and subsequent increases are reflected in consolidated statement of comprehensive income.
In addition, a provision is made to cover impairment for specific groups of assets where there is a measurable decrease in estimated
future cash flows.
Reversal of impairment losses is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the asset no longer
exists or has decreased. The reversal of impairment losses are recognised in the consolidated statement of income except for
available for sale equity financial assets which are recognised in the consolidated statement of comprehensive income. Financial
assets are written off when there is no realistic prospect of recovery.
Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if,
and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net
basis, or to realise the financial assets and settle the financial liabilities simultaneously.
Trading properties
Trading properties are held for short term purposes and are carried at the lower of cost and net realizable value determined on an
individual basis. Cost comprises the purchase cost of real estate and other expenses incurred in order to complete the transaction.
Net realizable value is based on estimated selling price less any further costs to be incurred on disposal of real estate.
Investment properties
Investment properties comprise developed properties and properties under development held to earn rentals or for capital
appreciation or both. Investment properties are initially recorded at cost being the fair value of the consideration given and
including acquisition charges associated with the investment property. After initial recognition, the properties are re-measured
to fair value on an individual basis with any gain or loss arising from a change in fair value being included in the consolidated
statement of income in the period in which it arises.
Investment properties are derecognised when either they have been disposed of or when the investment property is permanently
withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal
of an investment property are recognised in the consolidated statement of income in the period of retirement or disposal.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Investment properties (continued)
Transfers are made to or from investment properties only when there is a change in use. For a transfer from investment properties
to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owneroccupied property becomes an investment property, the group accounts for such property in accordance with the policy stated
under property, plant and equipment up to the date of change in use.
Investment in associates
The group’s investment in its associates is accounted for under the equity method of accounting. An associate is an entity in which
the group has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture.
Under the equity method, investment in an associate is initially recognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition
change in the group’s share of net assets of the investee. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the
investment and is neither amortised nor individually tested for impairment.
The group recognises in the consolidated statement of income its share of the total recognised profit or loss of the associate from
the date that influence or ownership effectively commenced until the date that it effectively ceases. Distributions received from an
associate reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes
in the group’s share in the associate arising from changes in the associate’s equity that have not been recognised in the associate’s
income statement. The group’s share of those changes is recognised in other comprehensive income.
An assessment of investment in an associate is performed when there is an indication that the asset has been impaired, or that
impairment losses recognised in prior years no longer exist. Whenever impairment requirements of IAS 39, indicate that investment
in an associate may be impaired, the entire carrying amount of investment is tested by comparing its recoverable amount with its
carrying value.
Unrealised gains on transactions with an associate are eliminated to the extent of the group’s share in the associate. Unrealised
losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment in the asset transferred.
The reporting dates of the associates and the group are identical, and in case of different reporting date of an associate, which are
not more than three months, from that of the group, adjustments are made for the effects of significant transactions or events that
occur between that date and the date of the group’s consolidated financial statements. The associates’ accounting policies conform
to those used by the group for like transactions and events in similar circumstances.
Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Costs are those expenses incurred in bringing each item to its
present location and condition. Cost represents purchase cost on a specific identification basis.
Net realizable value is based on estimated selling price less any further costs expected to be incurred on disposal.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. Leasehold lands are
subsequently revalued to its market value as determined by real estate valuers. Revaluation of leasehold lands is performed frequently enough to ensure that the fair value of the property does not differ materially from its carrying amount.
When leasehold lands are revalued, any increase in the carrying amount arising on revaluation is credited to consolidated statement of comprehensive income in the revaluation reserve, except to the extent that a revaluation increase merely restores the
carrying value of an asset to its original cost, whereby it is recognized as income. A decrease resulting from a revaluation is initially
charged directly against any related revaluation surplus held in respect of that same asset, the remaining portion being charged as
an expense. On disposal the related revaluation surplus is credited directly to retained earnings.
Lands utilization rights are initially recognised at cost and subsequently measured at fair value, based on valuations by external
independent valuers net-off amortization and impairment losses. Amortization is calculated based on straight line method of 5%
annually.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Property and equipment (continued)
Increases in the carrying amount arising on revaluation of Lands utilization rights are credited to revaluation surplus in consolidated
statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same assets are charged against revaluation surplus
directly in equity; all other decreases are charged to the consolidated statement of income for the year. Each year, the difference
between amortization based on the revalued carrying amount of the asset charged to the consolidated statement of income for the
period and amortization based on the asset’s original cost is transferred from revaluation surplus to retained earnings.
Depreciation is calculated on a straight line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:
Lands Utilization rights		
20 Years
Buildings				20-40 years
Furniture and fixtures		
3-5 years
Tools and office equipment		
3-5 years
Motor vehicles			
1-4 years
Leased motor vehicles		
over lease term
An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use
or disposal. Any gain or loss arising on derecognizing of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of income in the year the asset is derecognized.
The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed at each financial year end, and adjusted prospectively, if appropriate.
Impairment of non-financial assets
The group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset or group of assets may be impaired. If any
such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the group makes an estimate of the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s realizable value less costs to
sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely
independent of those from other assets or groups of assets and then its recoverable amount is assessed as part of the cash-generating unit to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the
asset (or cash-generating unit) is considered impaired and is written down to its recoverable amount. In assessing value in use, the
estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate that reflects current market assessments of
the time value of money and the risks specific to the asset (or cash - generating unit). In determining fair value less costs to sell an
appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by available fair value indicators.
An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses
may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is the asset’s recoverable amount
since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable
amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no
impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statement of income.
After such a reversal, the depreciation charge is adjusted in future years to allocate the asset’s revised carrying amount, less any
residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.
Treasury shares
Treasury shares consist of the parent company’s own issued shares that have been reacquired by the group and not yet reissued
or cancelled. The treasury shares are accounted for using the cost method. Under this method, the weighted average cost of the
shares reacquired is charged to a reserve in equity. When the treasury shares are reissued, gains are credited to a separate account
in equity, “treasury shares reserve”, which is not distributable. Any realised losses are charged to the same account to the extent
of the credit balance on that account. Any excess losses are charged to retained earnings and then to the statutory and voluntary
reserves. Gains realised subsequently on the sale of treasury shares are first used to offset any previously recorded losses in the order of reserves, retained earnings and the treasury shares reserve account. No cash dividends are paid on these shares. The issue of
stock dividend increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average cost per share without affecting
the total cost of treasury shares.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Leases
Leases where the group is lessee
Finance leases, which transfer to the group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are
capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased asset or, if lower, at the present value of the minimum lease
payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a
constant rate of profit on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in the consolidated statement of
income.
Leased assets are depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the group will obtain
ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the
lease term.
Operating lease payments are recognized as an expense in the consolidated statement of income on a straight line basis over the
lease term.
Capialised leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets or the lease term. Leasehold property is amortised over a period of 6 years, less any accumulated impairment.
Leases where the group is lessor
Leases where the group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are financial leases and structured
in the form of Ijara receivables.
Leases where the group does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating
leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which
they are earned.
Employees’ end of service benefits
The group provides end of service benefits to its employees in Kuwait under the Kuwait labour law. The entitlement to these
benefits is usually based upon the employees’ length of service. The expected costs of these benefits are accrued over the period
of employment.
With respect to its national employees, the group makes contributions to Public Institution for Social Security as a percentage of the
employees’ salaries. The groups’s obligation is limited to these contributions, which are expensed when due.
Foreign currencies
Transactions and balances
Each entity in the group determines its own functional currency and items included in the consolidated financial statements of
each entity are measured using that functional currency. Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional
currency rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency spot rate of exchange prevailing at reporting date. All differences are taken to the consolidated
statement of income.
Non-monetary items that are measured at historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the
dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange
rates at the date when the fair value was determined.
Group companies
Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, of foreign operations are translated at the parent company’s presentation
currency (KD) at the exchange rates prevailing at the reporting date. Operating results of such operations are translated at average
rates of exchange for the foreign operation’s period of operations.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.4

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Foreign currencies (continued)
Group companies (continued)
The resulting exchange differences are accumulated in a separate section of equity (foreign currency translation reserve) until the
disposal of the foreign operation. On disposal of a foreign operation, the deferred cumulative amount recognised in equity relating
to that particular foreign operation is recognised in the consolidated statement of income.
Provisions
Provisions are recognized when the group has a present obligation (legal or constructive) arising from a past event and the costs to
settle the obligation are both probable and able to be reliably measured.
Fiduciary assets
Assets held in trust or fiduciary capacity are not treated as assets or liabilities of the group and accordingly are not included in these
consolidated financial statements.
3.5

JUDGEMENTS

In the process of applying the group’s accounting policies, management has made the following judgements, apart from those
involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:
Operating lease commitments–group as lessor
The group has entered into commercial property leases on its investment property portfolio and commercial operating leases on its
motor vehicle fleet portfolio. The group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements,
that it retains all the significant risks and rewards of ownership of these properties and fleet, and accordingly accounts for the contracts as operating leases.
Classification of investments
Management decides on acquisition of an investment whether it should be classified as held to maturity, held for trading, carried at
fair value through statement of income or available for sale.
The group currently classifies all of its investments as available for sale.
Classification of real estate and leasehold property
Management decides on acquisition of real estate whether it should be classified as trading property, investment property or leasehold property.
The group classifies property as trading property if it is acquired principally for sale in the ordinary course of business.
The group classifies property as investment property or leasehold property if it is acquired to generate rental income or for capital
appreciation, or for undetermined future use.
Impairment of investments
The group treats available for sale investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair value
below its cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires considerable judgement. In addition, the group evaluates other factors, including normal volatility in share price for quoted
equities and the financial position, future cash flows and the discount factors for unquoted equities.
Impairment of goodwill
The group determines whether goodwill is impaired at least on an annual basis. This requires an estimation of the fair value less
costs to sell or value in use of the cash-generating units to which the goodwill is allocated. Estimating the value in use requires the
group to make an estimate of the expected future cash flows from the cash-generating unit and also to choose a suitable discount
rate in order to calculate the present value of those cash flows.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
3.5

JUDGEMENTS (continued)

Residual value of leased assets
The group’s management determines the estimated useful lives of its property and equipment for calculating depreciation. This
estimate is determined after considering the expected usage of the asset or physical wear and tear. The management reviews the
residual value and useful lives annually and future depreciation charge would be adjusted where the management believes the
useful lives differ from previous estimates.
Impairment of leasehold property
The carrying amounts of the leasehold property are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication
or objective evidence of impairment or when annual impairment testing for an asset is required. If any such indication or evidence
exists, the asset’s recoverable amount is estimated and an impairment is recognised in the consolidated statement of income whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The management assesses the leasehold property for impairment based on discounted cash flow techniques based on the projected cash flows over the lease term.
Estimation uncertainty
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a
significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are
discussed below:
Impairment losses on financing facilities
The group reviews its problematic financing facilities on a quarterly basis to assess whether an impairment loss should be recorded
in the consolidated statement of income. In particular, considerable judgement by management is required in the estimation of
the amount and timing of future cash flows when determining the level of impairment required. Such estimates are necessarily
based on assumptions about several factors involving varying degrees of judgement and uncertainty, and actual results may differ
resulting in future changes to such provisions.
Estimation of net realisable value for trading properties
Trading properties are stated at the lower of cost and net realisable value (NRV).
NRV for completed trading properties is assessed with reference to market conditions and prices existing at the reporting date and
is determined by the group having taken suitable external advice and in the light of recent market transactions.
NRV in respect of properties under development is assessed with reference to market prices at the reporting date for similar completed property, less estimated costs to complete construction and less an estimate of the time value of money to the date of
completion.
Valuation of unquoted equity investments
Valuation of unquoted equity investments is normally based on one of the following:
·
Recent arm’s length market transactions;
·
Current fair value of another instrument that is substantially the same;
·
An earnings multiple;
·
The expected cash flows discounted at current rates applicable for items with similar terms and risk characteristics; or
·
Other valuation models.
The determination of the cash flows and discount factors for unquoted equity investments requires significant estimation. There
are a number of investments where this estimation cannot be reliably determined. As a result, these investments are carried at cost
less impairment.
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GROUP INFORMATION
The principal subsidiaries of the group are as follows:
Name of company

Country of
incorporation

Effective interest in
equity %
2017
2016

Principal activities

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

Kuwait

99%

99%

General trading

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

Kuwait

100%

100%

Leasing activities

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

Kuwait

48.1%

48.1%

A’ayan Real Estate Company K.S.C.P.

Kuwait

57.8%

57.8%

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

Kuwait

-

84.9%

Trading and renting
heavy vehicles
Real estate services
Sale of construction
related products

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

Kuwait

99%

99%

Kuwait

57.8%

57.8%

Kuwait

-

43%

Egypt
Kuwait
Kuwait

48.1%
83.9%
72.1%

48.1%
72.1%

Real estate trading
Real estate
Financing
General Trading and
Contracting activities
Real estate services
Real estate services
Real estate services

*The group’s effective interest in the subsidiaries is 100%. The group directly holds the shares in the respective subsidiaries as mentioned above,
and the remaining shares are held indirectly in the name of nominees on behalf of the parent company. The nominees have confirmed in writing
that the parent company is the beneficial owner of the shares in the subsidiary.
**While the group owns less than 50% of the voting rights of Mubarrad, the group determined that it had de facto control over Mubarrad. The
factors considered by the group included the voting shares, the relative size and dispersion of holdings by other shareholders, attendance and
voting patterns at previous shareholders’ meetings and board meetings and the sharing of key management positions between the group and
Mubarrad.
***During the current fiscal year, the group has disposed off its entire equity interest in Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding). (Note 8)
**** During the current fiscal year, the parent company has consoldiated the Jahraa Mall – JV on provisional terms agreed between the owners
given the majority ownership is with the parent company and its affiliates. The formal agreement between the owners has not been signed as of
the date of these consolidated financial statements.
Material partly owned subsidiary:
The group has concluded that A’ayan Real Estate Company K.S.C.P. (‘AREC’) and Mubarrad Transportation Company K.S.C.P. (‘Mubarrad’) are the
only subsidiaries with non-controlling interests that are material to the consolidated finanical statements. Financial information of subsidiaries
that have material non-controlling interests are provided below:

Accumulated balances of material non-controlling interests:

A’ayan Real Estate Company K.S.C.P.
Mubarrad Transportation Company K.S.C.P.
Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding)
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2017
KD

2016
KD

27,091,167
10,220,081
-

31,301,442
9,565,732
3,604,122
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GROUP INFORMATION (continued)
(Loss)/ profit allocated to material non-controlling interests:
2017
KD

2016
KD

(3,152,392)
1,001,291
211,436

A’ayan Real Estate Company K.S.C.P.
Mubarrad Transportation Company K.S.C.P.
Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding)

970,434
663,797
614,850

Summarised financial information of these subsidiaries is provided below.This information is based on amounts before
eliminating intra group transactions and consolidation related adjustments.

AREC
KD

Insha’a
KD

2016
Mubarrad
KD

AREC
KD

Insha’a
KD

Statement of income
Income
Expenses

3,117,690 3,629,392
(4,784,531) (1,779,866)
──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

(Loss) profit for the year

(1,666,841)

1,849,526

800,065

4,389,484

1,258,361

2,739,899

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

Total comprehensive (loss) income for the year
Statement of financial position
Total assets
Total liabilities

Net increase (decrease) in cash and cash
equivalents

7,755,695 3,659,907
(3,366,211) (2,401,546)

4,005,257
(1,265,358)
──────────

1,913,236

(187,716)

4,404,903

(712,139)

2,757,364

══════════

══════════

══════════

══════════

═════════

══════════

-     119,674,343 23,241,354
-     23,802,530 4,691,178

21,456,797
4,252,159

113,781,258 23,937,989
22,263,325 4,211,333
──────────

──────────

91,517,933 19,726,656

-    

══════════

Cash flows
Operating
Investing
Financing

1,051,719
(251,654)

(1,652,205)

──────────

Total equity

5

2017
Mubarrad
KD

══════════

══════════

10,748,273
980,016
(2,118,200) 1,640,539
(4,360,497) (1,848,377)
──────────

──────────

4,269,576

772,178

══════════

══════════

──────────

══════════

──────────

──────────

95,871,813 18,550,176

──────────

17,204,638

══════════

═════════

══════════

(64,336) (1,166,971)
1,739,563 2,915,884
(5,926,877)
(957,351)

2,794,178
127,451
(2,135,172)

──────────

──────────

──────────

(4,251,650)

791,562

786,457

══════════

══════════

══════════

OPERATING LEASE RENTAL INCOME
2017
KD
Operating lease rental income
Depreciation of leased motor vehicles (Note 20)
Maintenance and insurance expenses

21,018,615
(8,796,338)
(4,573,173)

2016
KD
20,038,729
(8,582,664)
(4,284,917)

──────────

──────────

══════════

══════════

7,649,104

7,171,148
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REAL ESTATE AND CONSTRUCTION INCOME
2017
KD
Sale of trading properties
Cost of sales of trading properties
Gain (loss) on sale of trading properties
Sale of construction material
Cost of construction material sold
Gross profit on sale of construction material
Gain on sale of investment properties (Note 18)
Unrealized (loss) gain on revaluation of investment properties (Note 18)
Rental income
Amortization of leasehold property (Note 21)
Property related expenses

9,224,092
(7,637,003)

──────────

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

12,555,337
(8,539,071)

1,587,089

(76,358)

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

2017
KD

2016
KD

822,270
1,561
(2,735,526)
7,892,083
(1,215,004)
(2,389,021)

4,016,266
247,166
18,892,673
4,598,348
(410,702)
27,267,393

INVESTMENT INCOME

Murabaha and dividend income
Gain on sale of available for sale investments
Gain on sale of investment in associates

368,280
120,372
116,813

244,872
143,972
3,987

──────────

──────────

══════════

══════════

605,465

8

3,678,747
(3,755,105)

──────────

3,963,452

7

2016
KD

392,831

DISPOSAL OF A SUBSIDIARY
During the year, on 12 March 2017, the parent company and Mubarrad Transport Company K.S.C.P (“Mubarrad”), a subsidiary of
the parent company, entered into an agreement with a third party for sale of their entire equity interest of 72.91% and 25.03%
respectively, in Insha’a Holding Company K.S.C. (Holding) (“Insha’a” previously, a subsidiary of the group). The group has recognized
gain amounting to KD 6,811,495 in the consolidated statement of income, resulting from this transaction.
The total sales consideration from sale of Insha’a amounts to KD 12.8 million attributable to the parent company and Mubarrad
amounting to KD 9.5 million and KD 3.3 million respectively.

9

OTHER INCOME
2017
KD
Reversal of liabilities no longer required
Service and maintenance income
Other income

-    
1,471,486
771,746

768,316
1,300,940
797,117

──────────

──────────

══════════

══════════

2,243,232
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2,866,373
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IMPAIRMENT LOSSES AND PROVISIONS
2017
KD
Reversal of impairment losses on Islamic financing receivables (Note 14)
Impairment losses on other receivables (Note 19)
Provision for legal cases
Impairment of goodwill
Impairment losses on trading properties (Note 15)
Impairment losses on property and equipment (Note 20)
(Reversal of ) impairment losses on investment in associates (Note 17)
Impairment losses on available for sale investments (Note 16)

(1,066,627)
2,183,686
801,400
72,847
142,500
(310,434)
394,761

──────────

══════════

══════════

2017
KD

2016
KD

1,262,789
769,900
384,365
1,094,478

1,399,113
771,825
398,925
1,457,304

──────────

──────────

══════════

══════════

3,511,532

4,027,167

BASIC AND DILUTED (LOSS) EARNINGS PER SHARE
Basic and diluted (loss) earnings per share are computed by dividing the (loss) profit for the year attributable to the equity holders
of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year as follows:
2017
2016
KD
KD
(Loss) profit attributable to the equity holders of the parent company (KD)
(850,114)
3,785,177
═════════ ═════════
Weighted average number of shares outstanding during the year (shares)
801,673,982
801,673,982
═════════ ═════════
Basic and diluted (loss) earnings per share (fils)
(1.06)
4.72
═════════

13

13,744,390

OTHER EXPENSES

Premises expenses
Legal and professional consultancy expenses
Marketing and advertising expenses
Other expenses

12

(275,187)
3,267,352
-    
5,785,867
550,255
693,163
2,761,386
961,554

──────────

2,218,133

11

2016
KD

═════════

CASH AND CASH EQUIVALENTS
2017
KD
Cash and bank balances
Short term placements with financial institutions
Bank balances and cash as per consolidated statement of financial position
Less: Restricted bank balances
Cash and cash equivalents reported in consolidated statement of cash flows

8,265,121
20,425,000

2016
KD
18,683,065
8,830,300

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

28,690,121
(20,532)
28,669,589

27,513,365
(21,906)
27,491,459

Placements with financial institutions represent liquid funds and carry average effective profit rate of 2% (2016: 2%) per annum.
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ISLAMIC FINANCING RECEIVABLES
31 December 2017
Gross receivables
Less: deferred income

Musawama
KD

Ijara
KD

5,565,364
(941,522)

──────────

4,623,842

1,802,141

10,911
-

1,064,759

10,911
7,490,742

1,802,141

1,091,303

1,114,620

8,631,906

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

5,565,364

2,151,200

-

1,242,146

8,958,710

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

1,802,141
-

Musawama
KD

Ijara
KD

10,911

1,080,392

Real estate
KD

1,064,759
49,861

Tawaruq
KD

7,501,653
1,130,253

Total
KD

5,712,571
(968,714)

2,198,122
(353,930)

7,416,010
(488,758)

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

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

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

4,743,857

1,844,192

6,927,252

2,920,216

16,435,517

-    
4,743,857

-    
1,844,192

1,406,894
-    

248,431
1,929,152

1,655,325
8,517,201

4,743,857

1,844,192

1,406,894

2,177,583

10,172,526

──────────
──────────

-    
Gross amount of finance facilities individually
determined to be impaired

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

──────────

Gross amount of finance facilities individually determined to be impaired

Less: impaiment losses:
General
Specific

1,242,146
(127,526)

──────────

-

Gross receivables
Less: deferred income

1,218,559
(127,256)

Total
KD

──────────

4,623,842

31 December 2016

2,151,200
(349,059)

Tawaruq
KD

──────────

4,623,842

Less: impaiment losses:
General
Specific

Real estate
KD

──────────
──────────

-    

──────────
──────────

5,520,358

──────────
──────────

742,633

──────────
──────────

6,262,991

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

5,712,571

2,198,122

-    

4,701,698

12,612,391

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

The fair value of Islamic financing receivables approximates the carrying value at the reporting date except for the general provision, recognized
in the consolidated financial statements, which is based on the minimum general provision requirements of the Central Bank of Kuwait.
The distribution of Islamic financing receivables by industry sector was as follows:

Construction and real estate
Others

2017
KD

2016
KD

1,080,392
49,861

5,520,358
742,633

──────────

──────────

══════════

══════════

1,130,253
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ISLAMIC FINANCING RECEIVABLES (continued)
Islamic financing receivables are stated net of impairment losses as follows:
2017
KD
At 1 January
Net reversal during
the year (Note 10)
Transfers to other
liabilities*
Written off
At 31 December

General

2017
KD

2016
KD

Specific

2017
KD

2016
KD

Total

2016
KD

1,655,325

1,700,685

8,517,201

8,770,116

10,172,526

10,470,801

(58,360)

(45,360)

(1,008,267)

(229,827)

(1,066,627)

(275,187)

(1,586,054)

-    

-    

-    

(1,586,054)

-    

-    

-    

10,911

1,655,325

(18,192)

(23,088)

(18,192)

(23,088)

──────── ────────

────────

────────

────────

────────

════════ ════════

════════

════════

════════

════════

7,490,742

8,517,201

7,501,653

10,172,526

* The transfer to other liabilities amounting to KD 1,586,054 represents the general provision recognized in the group’s consolidated
financial statements in prior years. This amount has been transferred to other liabilities due to reduction in the overall gross Islamic
financing receivables during the year. Reversal of this provision is subject to approval from the Central Bank of Kuwait.
15

TRADING PROPERTIES
Certain properties located in Kuwait, Oman and Lebanon with carrying value of KD 1,050,238 (2016: KD 1,070,847 ) are registered
in the name of nominees who have confirmed in writing that the group has the beneficial ownership interest in those properties
through a letter of assignment. Properties located in Oman and Lebanon are not registered in the name of the group since the
group has neither branches nor subsidiaries in those countries.
Trading properties include repossessed properties of KD 10,908,511 (2016: KD 17,428,023) recorded against real estate financing
deals of KD 6,525,531 (2016: KD 13,567,702) and the difference was recorded in other liabilities of KD 4,382,980 (2016: KD 3,860,321).
The trading properties of the group are carried at lower of cost or net realisable value. The net realisable value has been determined
based on the lower of two valuations obtained from external real estate appraisers with relevant experience in the market where the
properties are located. The assessment of the net realisable values of trading properties has been carried out based on comparable
market values for similar properties considering the rental value, maintenance status, market knowledge and historical transactions.
Certain properties amounting to KD 550,939 (2016: KD 1,077,287) are pledged against Islamic financing payables (Note 27b).

16

AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS

Quoted equity securities
Unquoted equity securities
Real estate funds and portfolios

2017
KD

2016
KD

466,329
1,339,843
802,715

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

──────────

──────────

══════════

══════════

2,608,887

3,896,127

Unquoted equity securities are carried at cost due to the unpredictable nature of future cash flows and the unavailability of financial
information to arrive at a reliable measure of fair value.
Management has performed a review of its available for sale investments to assess whether impairment has occurred in the value
of these investments and recorded an impairment loss of KD 394,761 (2016: KD 961,554) (Note 10) in the consolidated statement
of income. Based on the latest available financial information, management is of the view that no further impairment provision is
required as at 31 December 2017 in respect of these investments.
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INVESTMENT IN ASSOCIATES
The group’s investment in associates consists of the following entities:
Country of
Name of company
Abyar Real Estate Development Company K.S.C.P.
Makaseb Real Estate Fund (Under Liquidation)
Business Center Portfolio of Dubai Investment Park

Incorporation
Kuwait
Kuwait
Kuwait

Principal Activities

Ownership %
2017
17.0%
16.5%
16.3%

2016
17.0%
16.5%
18.0%

31.5%

31.5%

24.4%
33.3%

24.4%
33.8%

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

Kuwait

Mashaer Holding Company K.S.C.P.
Rawahel Holding Company K.S.C. (Closed)
Abyaar Qatar Real Estate Development
Company K.S.C. (Closed) (Under Liquidation)
Al-Jadaf Real Estate Company K.S.C. (Closed)
Auto Land San Tic A.S.
Al Alamiya for Gypsym Company
Al Alamiya for Mining Company
Al Alamiya for Gypsum Board Company
Oman Integral Logistcs Company O.S.C.C
Aayan Leasing Company – W.L.L.
Al Qawa Holding Company
The Spot Mall Real Estate Company W.L.L.

Kuwait
Kuwait

Real estate
Real Estate Fund
Real Estate Portfolio
Residential complex
services
Real Estate
Transportation

Kuwait

Real Estate

27.6%

27.6%

Kuwait
Turkey
Oman
Oman
Oman
Oman
Qatar
Kuwait
Egypt

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

26.5%
9.4%
50.0%
33.0%
45.0%
35.0%

26.0%
9.4%
25.0%
25.0%
11.3%
50.0%
33.0%
45.0%
35.0%

Investment in associate includes goodwill amounting to KD 112,822 (2016: KD 177,681).

Share of associates’ assets and liabilities:
Assets
Liabilities
Net assets
Contingent liabilities and commitments

Share of associates’ revenue and results:
Revenue
Results

2017
KD
89,517,643
(41,102,467)

2016
KD
97,195,370
(37,710,039)

───────────

───────────

2017
KD

2016
KD

48,415,176
═══════
2,990,605
═══════

6,880,606
(6,300,024)

59,485,331
═══════
2,135,217
═══════

19,594,187
2,745,252

(a)	

Investments in associates with a carrying amount of KD 21,099,629 (2016: KD 23,791,886) are quoted and have a market value of
KD 6,618,933 (2016: KD 7,034,000).

(b)	

The group exercises significant influence (even though the precentage of ownership is less than 20%) over, Abyar Real Estate Develment
Company K.S.C. (Closed), Makaseb Real Estate Fund, Dubai Business Center Portfolio, and Auto Land San Tic A.S. through representation
on the Board of Directors of these entities and joint participation in major business transactions.

(c)	

Impairment of associates
During the current year, the group has reversed impairment losses amounting to KD 310,434 (2016: the group had recognized
impairment losses amounting KD 2,761,386) (Note 10) on investment in associates.

The management has carried out the assessment of group’s investment in associates to identify any indicators of impairment. The management has
considered factors such as changes in the investee’s financial condition, any significant adverse changes in economy, market, legal environment,
industry or the political environment affecting the investees business. The management has not identified any indicators of further impairment
on group’s investment in associates accordingly, no impairment needs to be recognized in the consolidated financial statements at the reporting
date.
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INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

(d)	

Summarised financial information of material associates of the group is as follows:
Abyar Real
Estate
Development
Company
K.S.C.P.

2017

KD
Assets
Liabilities
Net assets
Contingent liabilities
Net operating (loss)
income
Results for the year
Other comprehensive
(loss) income for the year
Carrying value

17

Mashaer
Holding
Company
K.S.C.P.

KD

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

KD

Rawahil
Transport
Company
K.S.C (Closed)

KD

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

KD

Oman Integral
Logistcs
Company
O.S.C.C

Aayan Qatar
Company

KD

KD

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

37,022,696
(9,847,888)
─────
27,174,808
─────
4,697,158

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)

(4,478,512)

4,858,880

5,686,069

-

3,569,302

2,388,633

════════
(3,993,343)
════════

════════
(6,077,911)
════════

════════
(17,437,923)
════════

════════
972,550
════════

════════
(49,148)
════════

════════
2,603,371
════════

════════
350,083
════════

(1,273,254)

61,764

-

685,409

-

-

-

════════
14,573,659
════════

════════
6,525,971
════════

════════
5,404,497
════════

════════
6,758,674
════════

════════
2,927,426
════════

════════
6,442,305
════════

════════
3,815,271
════════

INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

2016

Assets
Liabilities
Net assets
Contingent liabilities
Net operating (loss)
income
Results for the year
Other comprehensive
income (loss) for the year
Carrying value

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

Mashaer Holding
Company K.S.C.P.

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

Rawahil
Transport
Company K.S.C
(Closed)

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

Aayan Qatar
Company

Oman Integral
Logistcs
Company
O.S.C.C

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD

184,130,603
(93,040,279)
─────
91,090,324
─────
10,690,670

47,160,007
(13,007,973)
─────
34,152,034
─────
1,315,497

65,591,593
(24,788,951)
─────
40,802,642
─────
-    

31,992,371
(13,611,420)
─────
18,380,951
─────
-    

15,116,357
(101,063)
─────
15,015,294
─────
-    

24,742,590
(6,306,545)
─────
18,436,045
─────
-    

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

(1,951,093)

1,449,234

6,288,563

1,863,671

198,216

3,722,735

674,136

════════
(5,001,852)
════════

════════
1,582,404
════════

════════
3,806,870
════════

════════
440,322
════════

════════
106,361
════════

════════
2,749,590
════════

════════
570,357
════════

585,320
════════
15,458,028
════════

(6,390,484)
════════
8,333,859
════════

-    
════════
12,854,950
════════

(382,756)
════════
6,205,692
════════

-    
════════
2,882,806
════════

-    
════════
6,083,895
════════

82,616
════════
3,652,080
════════
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INVESTMENT PROPERTIES
At 1 January
Additions
Disposals
Relating to disposal of a subsidiary
Unrealized (loss) gain on revaluation of investment properties (Note 6)
Foreign currency translation reserve
At 31 December
Properties fully developed
Properties under development

2017
KD
129,232,036
4,578,463
(817,964)
(1,454,855)
(2,735,526)
102,846

2016
KD
115,039,582
1,319,620
(1,872,973)
-    
18,892,673
(4,146,866)

──────────

──────────

══════════

══════════

126,658,641
2,246,359
──────
128,905,000

126,983,412
2,248,624
──────
129,232,036

128,905,000

129,232,036

══════════ ══════════
During the year, the group has sold investment properties with carrying value of KD 817,964 (2016: KD 1,872,973) resulting in a gain on sale
amounting to KD 1,561 (2016: KD 247,166) (Note 6).
Investment properties with a fair value of KD 72,707,198 (2016: KD 82,868,848) have been pledged as security for Islamic financing payables as
set out in (Note 27a & b).
The fair value of properties is determined based on the lower of two valuations obtained as at 31 December 2017 from the independent valuers.
The valuation of the properties has been determined based on comparable market values for similar properties considering the rental value,
maintenance status, market knowledge and historical transactions. The investment properties are classified under level 2 of the fair value hirerachy
(Note 35).
Based on 5% increase/decrease in average market prices (per sqm), the value of the investment properties would increase/decrease by KD 88
(2016: KD 86) per sqm which would impact the consolidated statement of income with total amount of KD 6,445,250 (2016: KD 6,461,602).

19

OTHER ASSETS

Trade and leasing receivables
Receivables on sale of real estate
Prepaid expenses
Amounts due from related parties (Note 31)
Advance to suppliers
Contributions to entities under establishment*
Inventories
Refundable deposits
Other receivables

2017
KD

2016
KD

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

11,056,807
-    
1,058,266
2,132,269
91,327
5,451,769
2,699,614
1,103,637
1,595,518

──────────

19,231,686

──────────

25,189,207

══════════ ══════════
* At 31 December 2016, contributions to entities under establishment represented group’s investment in a real estate project, which was under
development. During the current year, following the completion of the project and commencement of its operations, the group has classified the
real estate project as a leasehold property (Note 21).
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OTHER ASSETS (continued)
Other assets are stated net of impairment losses as follows:
2017

2016

KD

KD

At 1 January

18,436,588

Sale of subsidiary (Note 8)

)453,743(

Charge for the year (Note 10)

2,183,686

Foreign currency translation reserve

)69,844(

Written off

)7,062,902(

15,510,602
    3,267,352
    )341,366(

──────── ────────
13,033,785

At 31 December

18,436,588

════════ ════════
As at 31 December, the ageing of unimpaired trade and leasing receivables is as follows:
Neither past
Total

due nor
impaired

KD

KD

Past due but not impaired
< 30 days

30 – 60
days

61 – 90
days

91 – 180 days

>180 days

KD

KD

KD

KD

KD

2017

7,381,852

-

1,511,106

2,090,252

979,510

1,195,099

1,605,885

2016

11,056,807

1,674,286

2,179,321

1,825,914

1,788,052

2,290,684

1,298,550

Unimpaired receivables are expected, on the basis of past experience, to be fully recoverable. It is not the practice of the group to
obtain collateral over receivables.
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PROPERTY AND EQUIPMENT
Land
utlization
rights

Buildings

Furniture
and
fixtures

Tools and
office
equipment

Motor
vehicles

Leased
motor
vehicles

Capital
work
in progress

Total

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD

10,884,000

2,258,797

5,375,815

2,352,089

56,571,583

63,062

92,636,958

Additions

-    

-    

420

15,100

89,065

1,104,467

21,661,531

667,873

23,538,456

Disposal of subsidiary
(Note 8)

-    

(2,258,797)

(1,487,748)

(172,641)

(8,658,513)

(364,958)

-    

Foreign currency
translation reserve

-    

-    

(6,949)

7,542

(15,055)

(21,532)

(38,848)

-

(74,842)

Impairments during the
year (Note 10)

-    

-    

(142,500)

-

-    

-    

-    

-

(142,500)

78,000

-    

-    

-

-    

-    

-    

-

78,000

-    

-    

(7,194)

7,194

-    

76,743

(7,135,745)

-

(7,059,002)

Leasehold
lands
KD
Cost
At 1 January 2017

Revaluation during the
year
Transfers
Disposals
At 31 December 2017

1,251,052 13,880,560

-    

-    

-    

-

-    

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

(182,497) (12,286,422)
──────────

10,962,000

-    

3,731,844

1,108,247

5,296,057

2,964,312

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

At 1 January 2017

-    

784,523

1,131,095

1,058,633

8,732,154

Depreciation charge for
the year

-    

-    

213,304

15,403

Disposal of subsidiary
(Note 8)

-    

(784,523)

(568,568)

Foreign currency
translation reserve

-    

-    

Transfers

-    

-    

(405,026) (13,347,683)

(33,950) (12,502,869)

────────── ──────────

──────────

58,772,099

291,959

83,126,518

────────── ──────────

──────────

573,086

14,770,653

-

27,050,144

258,583

114,627

8,796,338

-

9,398,255

(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)

(499,816)

Depreciation

Relating to disposals
At 31 December 2017
Net carrying amount
At 31 December 2017

64

-    

-    

-    

-

-    

(56,769)

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

-    

768,088

924,193

4,768,787

289,939

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,962,000

-    

2,963,756

184,054

527,270

2,674,373

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-

(556,585)

────────── ──────────

──────────

16,156,887

-

22,907,894

────────── ──────────

──────────

42,615,212

291,959

60,218,624

══════════ ══════════

══════════
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PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)
Leasehold
lands

Cost
At 1 January 2016
Additions
Foreign currency
translation reserve
Impairments during the
year (Note 10)
Revaluation during the
year
Transfers from capital
work in progress
Transfers
Disposals
At 31 December 2016

KD

Furniture
and
fixtures
KD

Buildings
KD

Tools and
office
equipment
KD

11,258,625
-    

2,258,797
-    

6,061,686
20,604

-    

-    

-    

5,984

-    

-    

(693,163)

(374,625)

-    

-    

1,228,015 13,517,786
17,481
610,303

Leased
motor
vehicles
KD

Motor
vehicles
KD

Total
KD

59,647,174
21,113,809

335,330
59,117

96,498,227
22,516,565

3,473

13,342

(121,089)

    -    

(98,290)

-    

-    

    -    

    -    

-   

(693,163)

-    

-    

-    

-   

-   

-    

(374,625)

-    

(13,312)

-    

197,661

-    

-    

(184,349)

-    

-    
-    

-    
-   

-    
-    

-    
(428)

-    
(448,663)

──────────

──────────

──────────

1,251,052 13,880,560

2,352,089

7,600 (7,952,513)
(554,918) (16,115,798)

──────────

──────────

──────────

2,258,797

5,375,815

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

-    

663,619

899,497

970,928

8,082,914

-    

120,904

231,598

83,210

-    

-    

-    

-    
-    

-   
-   

──────────

-    
──────────

At 31 December 2016

Capital
work
in progress
KD

2,190,814
695,251

10,884,000

Depreciation
At 1 January 2016
Depreciation charge for
the year
Foreign currency
translation reserve
Transfers
Relating to disposals

Net carrying amount
At 31 December 2016

Land
utlization
rights
KD

-     (7,944,913)
(147,036) (17,266,843)

────────── ──────────

──────────

56,571,583

63,062

92,636,958

────────── ──────────

──────────

598,830

15,894,272

    -    

27,110,060

827,510

327,716

8,582,664

-   

10,173,602

4,919

2,638

2,455

59,828

-    

69,840

-    
-    

-    
(424)

-    
(180,908)

(108,360)
(247,555)

(7,836,553)
(1,929,558)

    -    
-   

(7,944,913)
(2,358,445)

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

784,523

1,131,095

1,058,633

8,732,154

573,086

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

10,884,000

1,474,274

4,244,720

192,419

5,148,406

1,779,003

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

────────── ──────────

──────────

14,770,653

-    

27,050,144

────────── ──────────

──────────

41,800,930

63,062

65,586,814

══════════ ══════════

══════════

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

Income receivable within one year
Income receivable within one year to five years

2017

2016

KD

KD

11,725,306

10,970,269

6,724,193

6,441,738

───────

───────

18,449,499

17,412,007

═══════

═══════
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20

PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)
Leasehold lands primarily comprise of lands which are leased from the government of State of Kuwait. The carrying value of leasehold
lands are KD 10,962,000 (2016: KD 10,884,000).
Land utilization rights as at 31 December 2016 represented the lands obtained by one of the subsidiaries (sold during the year) from the
government of the state of Kuwait for its construction activities. These utilisation rights were carried at fair value net of amortisation and
any impairments.
The depreciation charge for the year has been allocated in the consolidated statement of income as follows:

2017
KD
Direct costs of sales (Note 5)
Administrative expenses

8,796,338
601,917
───────
9,398,255
═══════

2016
KD
8,582,664
1,590,938
───────
10,173,602
═══════

Fair value of land and building
The fair value of leasehold land and building is determined by independent real estate valuers on a periodical basis using market value
approach. Under the market comparable method, the property’s fair value is estimated based on comparable transactions. The market
comparison approach is based upon the principal of substitution under which a potential buyer will not pay more for the property than it
will cost buy a comparable substitute property. The unit of comparison applied by the valuers is the price per square metre (‘sqm’). Varying
these inputs by a reasonable margin does not result in a material impact on the consolidated financial statements.
21

LEASEHOLD PROPERTY

2017
KD
Transfer (Note 19)
Amortization (Note 6)
As at 31 December

7,990,567
(1,215,004)

──────────

6,775,563

══════════

2016
KD
-   
-   

──────────

-   

══════════

Leasehold property represents the group’s investment in a real estate project. Leasehold property is amortized over the remaining lease
term of 6 years and is measured at cost less accumulated amortization and impairment. Leasehold property was capitalized in February
2017 after receiving the notification of commencement of operations.
The carrying value of the leasehold property has been determined based on the lower of two valuations obtained from external real estate
appraisers with relevant experience in the market where the properties are located. The assessment of the carrying value of leasehold
property has been carried out based on comparable market values for similar properties considering the rental value, maintenance status,
market knowledge and historical transactions.
22

GOODWILL
Net book value of goodwill as at 31 December 2017 amounting to KD 1,036,879 (2016: KD 1,588,880) is allocated to each cash-generating
unit which is disclosed under segment information in Note 32. The recoverable amount of each segment unit has been determined based
on fair value less costs to sell or value-in-use calculation, using cash flow projections.
The carrying value of goodwill is tested for impairment on an annual basis (or more frequently if evidence exists that goodwill might be
impaired) by estimating the recoverable amount of the cash generating unit (CGU) to which these items are allocated using valuation
techniques such as value-in-use calculations. The value in use calculations use pre-tax cash flow projections based on financial budgets
approved by management over a five years period and a relevant terminal growth rate. These cash flows are then discounted to derive a
net present value which is compared to the carrying value. The discount rate used is pre-tax and reflects specific risks relating
to the relevant cash generating unit. The inputs used in determining the recoverable amount of goodwill using the value-in-use method
are as follows:
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22

GOODWILL (continued)
-

Discount rate ranging between 8% to 13% (2016: 8% to 13%).
Compound annual growth rates for pre-tax cash flows ranging up to 10% (2016: 10%).
Terminal growth rate ranging between 2% to 3% (2016: 2% to 3%).

Further, the management has also revised the future cash flow projections based on the actual financial information of the base
year also considering the impact of such downward changes on future cash flow growth rates. Based on such analysis, the group
has recognised impairment losses amounting to KD Nil (2016: KD 5,785,867) in respect to goodwill (Note 10).
The group has also performed a sensitivity analysis by varying the inputs used in determining the recoverable amount of remaining
goodwill to a reasonable margin and it did not indicate any significant impact on consolidated statement of income or consolidated
statement of financial position.
In the current year, the group has derecognized goodwill amounting to KD 552,001 (2016: KD Nil) on disposal of a subsidiary (Note
8).
23

SHARE CAPITAL					
2017
KD
Authorized shares of 100 fils each
Issued shares of 100 fils each, fully paid in cash

24

81,403,882

2016
KD
81,403,882

──────────

──────────

══════════

══════════

81,403,882

81,403,882

RESERVES
a) Statutory reserve
In accordance with the Companies Law and the parent company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association,
a minimum of 10% of the profit before directors fees, contribution to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences,
National Labour Support Tax and Zakat shall be transferred to the statutory reserve. The annual general assembly of the parent
company may resolve to discontinue such transfer when the reserve exceeds 50% of the paid-up share capital. The reserve may
only be used to offset losses or enable the payment of a dividend up to 5% of paid-up share capital in years when profit is not
sufficient for the payment of such dividend due to absence of distributable reserves. Any amounts deducted from the reserve
shall be refunded when the profits in the following years suffice, unless such reserve exceeds 50% of the issued share capital. In
accordance with companies law and parent company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association, no transfers
have been made to the reserves since previously incurred losses have not yet been fully recovered.
b) General reserve
In accordance with the parent company’s Articles of Association, 10% of the profit for the year before directors fees, contribution
to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, National Labour Support Tax and Zakat should be transferred to general
reserve. The parent company may resolve to discontinue such annual transfers in accordance with a resolution of the parent
company’s Ordinary General meeting based on proposal submitted by the parent company’s Board of Directors. During the
year an amount of KD Nil (2016: KD 1,592,007) has been transferred to the general reserve since previously incurred losses have
not yet been fully recovered.
		
The general reserve (along with treasury shares reserve) of the parent company are maintained against the historical cost of treasury
shares and is not available for distribution throughout the holding period of these treasury shares (Note 26).

25

REVALUATION RESERVE
This represents excess of valuation over cost of land and land utilization rights (classified as property and equipment) in Kuwait.
This reserve is currently not available for distribution to the shareholders and will be transferred to accumulated losses/ retained
earnings upon disposal.
The fair value is determined based on the lower of two valuations obtained from the independent valuers as at 31 December 2017.
The fair value is determined by independent real estate valuers on a periodical basis using market value approach. Under the
market comparable method, the property’s fair value is estimated based on comparable transactions.
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26		TREASURY SHARES
2017
KD
12,364,842
1.5%
431,534
34.9

Number of treasury shares
Percentage of capital
Market value – KD
Weighted average market price – fils

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

As at 31 December 2017 no treasury shares were pledged.
The general reserve and the treasury shares reserve of the parent company are maintained against these treasury shares and are not available
for distribution throughout the holding period of these treasury shares (Note 24b).

27		ISLAMIC FINANCING PAYABLES
2017
KD
146,367,576
15,211,171

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

163,211,626
18,274,981

──────────

──────────

══════════

══════════

161,578,747

a)	

2016
KD

181,486,607

The restructured debt of the parent company is due to be settled based on restructuring agreement dated 2 July 2012 and the related
amendments as follows:
Payable in KD

Date
29 March 2018 – 31 March 2021

110,148,591
══════════

Payable in USD
(KD equivalent)
30,463,164
══════════

Payable in AED
(KD equivalent)
3,905,487
══════════

Total
(KD equivalent)
144,517,242*
══════════

* This amount represents the total principal repayments due based on underlying currencies and does not include the accrued finance costs.
During the year 2015, the parent company approached the lenders to reschedule the entire previously restructured debt amounting to KD 160
million (included in the total Islamic financing payables of the parent company until 31 December 2016) on a long term basis and also submitted
an application to the Central bank of Kuwait and Financial Stability Law (FSL) Court for the amendment of the Original FSL application requesting
an amendment in the repayment plans to be extended until the first quarter of 2021, by submitting a revised business plan detailing the sources
of future cash flows.
During the current year, on 15 June 2017, the parent company obtained approval from the Special circuit of the Court of Appeal (the FSL
Judgement) on the amendment of the financial restructuring plan submitted by the parent company for rescheduling the outstanding Islamic
financing payables of KD 160 million until the first quarter of 2021, which has become effective and enforceable against all investors. The parent
company has made principal repayment of KD 15 million during the year on 11 September 2017, and the approved amended amortization dates
for the remaining KD 145 million and accrued finance costs for the period until 29th March 2018 amounting to KD 3 million are as follows:
Payable in USD
Payable in AED
Payable in KD
Total KD
(KD equivalent)
(KD equivalent)
Date
29 March 2018
2,702,413
539,141
75,711
3,317,265
29 March 2018
7,752,494
2,129,580
273,547
10,155,621
31 March 2019
7,752,494
2,129,580
273,547
10,155,621
31 March 2020
23,257,483
6,388,741
820,642
30,466,866
31 March 2021
71,386,119
19,815,262
2,537,751
93,739,132
──────────
──────────
──────────
──────────
Total
112,851,003
31,002,304
3,981,198
147,834,505
══════════
══════════
══════════
══════════
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ISLAMIC FINANCING PAYABLES (continued)
Islamic financing payables of the parent company are secured against collaterals in the form of investment properties amounting to KD 58
million (31 December 2016: KD 59 million), investment in an associate amounting to KD 34 million (31 December 2016: KD 34 million) and
shares of certain consolidated subsidiaries.
b) Islamic financing payables relating to the subsidiaries of the group are secured against collaterals in the form of real estate financing
portfolio assets amounting to KD nil (2016: KD 8.1 million), investment properties amounting to KD 15.1 million (2016: KD 23.8 million),
certain trading properties amounting to KD 0.6 million (2016: KD 1.1 million), property plant and equipment amounting to KD nil (2016: KD
1.4 million), deposits amounting to KD nil (2016: 0.5 million) and the group’s investment in shares of a wholly owned subsidiary.
Islamic financing payables carry effective profit rate of 4% (2016: 4%) per annum.

28

OTHER LIABILITIES
2017
KD
Trade payables
Real estate payables
Advances from customers and security deposits
Employees’ leave and end of service benefits
Unpaid cash dividends
Amounts due to related parties (Note 31)
Provisions and accrued expenses
Other payables

7,900,493
6,190,044
4,036,765
3,914,993
328,137
103,079
6,595,833
4,754,463

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

──────────

──────────

══════════

══════════

33,823,807

29

2016
KD

33,773,196

DIRECTORS’ REMUNERATION AND ANNUAL GENERAL MEETING
The Board of Directors of the parent company have proposed neither bonus issue nor cash dividends for the year ended 31 December
2017 (2016: Nil).
No directors’ fees of the parent company has been proposed for the year ended 31 December 2017 and 31 December 2016.
The directors’ fees disclosed in the consolidated statement of income for the year ended 31 December 2016 represented the reversal of
KD 85,000, relating to the directors’ fees of the parent company, that was proposed in the previous financial year but, before the annual
general assembly of the shareholders, the proposal was withdrawn by the directors.
The financial statements of the group for the year ended 31 December 2016 were approved in the annual general assembly of the
shareholders of the parent company held on 1 May 2017 and approved Board of director’s proposal for not distributing dividends to the
shareholders.

30

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
The group has commitments in respect of future capital expenditure amounting to KD 235,415 (2016: KD 2,219,498) relating to capital
work in progress.
At 31 December 2017, the group’s bankers have given bank guarantees, amounting to KD 511,674 (2016: KD 219,934) from which it is
anticipated that no material liabilities will arise.
The group manages a number of assets. These assets have no recourse to the general assets of the group and the group has no recourse
to the assets under management. Accordingly, assets under management are not included in the consolidated financial statements. As at
31 December 2017, assets under management amount to KD 57,316,230 (2016: KD 48,312,600).
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RELATED PARTY TRANSACTIONS
These represent transactions with certain related parties (major shareholders, directors and executive officers of the group, close
members of their families and entities of which they are principal owners or over which they are able to exercise significant influence)
entered into by the group in the ordinary course of business. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the
group’s management.
Significant transactions with related parties included in the consolidated statement of income are as follows:
Major
Other related
Associates
Total 2017
shareholders
parties
KD
KD
KD
KD
Murabaha and dividend income
Finance costs
Advisory, consultancy and other fees

-   
49,256
252,057

-    
2,708,183
-   

-

2,757,439
252,057

Total 2016
KD
26,635
3,279,340
125,371

Significant balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:
Major
Other related
Associates
Total 2017
Total 2016
shareholders
parties
KD
KD
KD
KD
KD
     
Cash and bank balances
-   
2,225,672
-    
2,225,672
5,545,738
Amounts due from related parties
63,724
-    
-    
63,724
2,132,269
Islamic financing payables
1,064,162
55,096,712  
-    
56,160,874
81,037,997
Amounts due to related parties
103,079
-    
-    
103,079
66,035
Loans to key management personel
-   
-   
34,500
34,500
37,000
Amounts due to/ due from related parties do not carry any profit and are payable/receivable on demand.
Key management compensation:

Salaries and other short term benefits
Employees end of service benefits

70

2017

2016

KD

KD

1,201,329

1,316,173

177,406

133,526

────────

────────

1,378,735

1,449,699

═════════

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

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

Leasing
Sector

KD

KD

Real estate
and assets
management
KD

Proprietary
investment
management
KD

Others

Total

KD

KD

At 31 December 2017
Assets
Liabilities
Goodwill

Year ended 31 December 2017
Income
Profit (loss) for the year
Depreciation
Amortization of leasehold property
Impairment (losses) reversal
Share of results of associates

Other Capital expenditure
Investment in associates

49,862

85,822,530

63,794,155

146,176,549

16,996,725

312,839,821

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

3,402,399

67,208,874

17,778,208

96,501,246

10,511,827

195,402,554

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

945,874

-    

91,005

-    

1,036,879

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

102,566

11,121,065

1,718,719

3,738,730

189,242

16,870,322

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

1,164,842

3,026,583

(1,913,423)

(4,698,521)

(6,669)

(2,427,188)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

(9,122,694)

(27,886)

(247,675)

-    

(9,398,255)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

-    

(1,215,004)

-    

-    

(1,215,004)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

1,008,267

(759,689)

(1,278,017)

(1,188,694)

-    

(2,218,133)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

1,107,972

-    

(7,407,996)

-    

(6,300,024)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

22,990,992

7,404

534,439

5,621

23,538,456

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

13,030,520

-    

35,497,478

-    

48,527,998

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════
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SEGMENTAL INFORMATION (continued)
Islamic
financing

Leasing
Sector

KD

KD

Real estate
and assets
management
KD

Proprietary
investment
management
KD

Others

Total

KD

KD

At 31 December 2016
Assets
Liabilities
Goodwill

Year ended 31 December 2016
Income
Profit (loss) for the year
Depreciation
Impairment (losses) reversal
Share of results of associates

Other Capital expenditure
Investment in associates

742,634

88,039,885

69,841,740

165,849,786

15,187,879

339,661,924

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

4,354,987

73,075,050

17,069,473

110,267,809

10,492,484

215,259,803

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

945,874

-    

643,006

-    

1,588,880

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

56,842

10,221,558

17,158,127

13,821,663

830,138

42,088,373

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

(563,685)

1,518,791

12,497,488

(8,046,104)

502,667

5,909,157

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

(9,135,133)

(120,624)

(917,845)

-    

(10,173,602)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

229,829

(995,927)

(2,403,230)

(10,495,630)

(79,432)

(13,744,390)

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

982,010

-    

1,763,242

-    

2,745,252

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

21,875,448

464,711

619,066

22,051

22,981,276

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

-    

12,028,129

-    

47,634,883

-    

59,663,012

═════════

═════════

═════════

═════════

════════

═════════

The majority of the group’s assets and operation are located in the State of Kuwait.
33

RISK MANAGEMENT
Risk is inherent in the group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the group’s achieving profitability and each individual
within the group is accountable for the risk exposures relating to his or her responsibilities. The group is exposed to credit risk, liquidity risk
and market risk. Market risk is subdivided into interest rate risk, foreign currency risk and equity price risk. It is also subject to operating
risks. The independent risk control process does not include business risks such as changes in the environment, technology and industry.
They are monitored through the group’s strategic planning process.
The Board of Directors of the parent company is ultimately responsible for the overall risk management approach and for approving the
risk strategies and principles.
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RISK MANAGEMENT (continued)
33.1
CREDIT RISK
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a
financial loss. The group’s credit policy and exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis.
The group has policies and procedures in place to limit the amount of credit exposure to any counter party. These procedures include the non-concentration of credit risk.
Maximum exposure to credit risk
The group’s policy is to enter in to Islamic financing arrangements only with recognized, creditworthy third parties. The maximum
exposure is the gross amount as disclosed in Note 14. In addition, these receivable balances are monitored on an ongoing basis.
With respect to credit risk arising from the other financial assets of the group, which comprise bank balances and certain classes
of other assets, the group’s exposure to credit risk arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the
carrying amount of these instruments. Where financial instruments are recorded at fair value, it represents the current maximum
credit risk exposure but not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in values.
Risk concentrations of the maximum exposure to credit risk
Concentration arises when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in the same geographic region, or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected
by changes in economic, political or other conditions. Concentration indicates the relative sensitivity of the group’s performance to
developments affecting a particular industry or geographic location.
The maximum credit exposure to any client or counterparty as of 31 December 2017 was KD 706,382 (2016: KD 3,277,434) before
taking account of collateral or other credit enhancements.
The group’s Islamic financing receivable is primarily granted to clients located in Kuwait.
The distribution of assets by industry sector was as follows:
2017
KD
Banks and financial institutions
Construction and real estate
Consumer
Others

2016
KD

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

28,072,383
218,651,392
43,579,933
49,358,216

─────

──────────

312,839,821
═══════

339,661,924
═══════

Collateral and other credit enhancements
The Islamic financing receivables are primarily secured against the underlying assets like real estate properties, securities and motor
vehicles. Additional collaterals may be requested.
The group can sell the collateral in case of default by the borrower in accordance with the agreements entered with the borrowers.
The group has an obligation to return the collateral on the settlement of the receivable.
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33

RISK MANAGEMENT (continued)
33.1

CREDIT RISK (continued)

Credit quality for class of financial assets
Neither internal credit grading system nor external credit grades are used by the group to manage the credit quality of Islamic
financing receivables.
The group manages the credit quality by ensuring that adequate collaterals are available for all the individual facilities granted,
which the management reviews on a regular basis.
The group seeks to avoid undue concentrations of risks with individuals or groups of customers in business through diversification of financing and investing activities. The table below summarises the credit quality of islamic financing receivables.
Neither past due nor
impaired
2017
KD
Islamic financing receivables:
Real estate
Tawarruq

Total
2017
KD

1,016,264
-   

64,128
49,861

1,080,392
49,861

───────────

───────────

───────────

1,016,264

113,989

1,130,253

═══════════

═══════════

═══════════

Neither past due nor
impaired
2016
KD
Islamic financing receivables:
Real estate
Tawarruq

Past due but not
Impaired
2017
KD

Past due or
Impaired
2016
KD

Total
2016
KD

5,421,108
-    

99,250
742,633

5,520,358
742,633

───────────

───────────

───────────

5,421,108

841,883

6,262,991

═══════════

═══════════

═══════════

Aging analysis of past due but not impaired finance facilities
Less than 30 days
2017
KD
Islamic financing receivables:
Real estate

74

31 to 60 days
2017
KD

61 to 90 days
2017
KD

Total
2017
KD

21,936
──────────
21,936

21,936
──────────
21,936

20,256
──────────
20,256

64,128
──────────
64,128

══════════

══════════

══════════

══════════

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS At 31 December 2017
33

RISK MANAGEMENT (continued)
33.1
CREDIT RISK (continued)
Aging analysis of past due but not impaired finance facilities (continued)
Less than 30 days

31 to 60 days

61 to 90 days

Total

2016

2016

2016

2016

KD

KD

KD

KD

Islamic financing receivables:
Real estate

62,315

36,935

-    

99,250

──────────

──────────

──────────

──────────

62,315

36,935

-    

99,250

══════════

══════════

══════════

══════════

See Note 14 for more detailed information with respect to the allowance for impairment losses on Islamic financing receivable.
33.2
LIQUIDITY RISK
Liquidity risk is the risk that the group will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be caused by market
disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up immediately. To guard against this risk,
management strive to diversity funding sources and assets are managed with liquidity in mind, maintaining a healthy balance of
cash, cash equivalents, and readily marketable securities. However, due to the global, regional and local liquidity and credit deterioration, the group has experienced significant liquitidy concerns.
Analysis of financial assest and liabilities by remaining contractual maturities
The maturity profile is monitored by management to ensure adequate liquidity is maintained. The maturity profile of the assets
and liabilities at the year end are based on contractual repayment arrangement, except for available for sale investments, trading
properties, investment properties and investment in associates, which are based on management’s estimate of planned exit dates.
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RISK MANAGEMENT (continued)
33.2

LIQUIDITY RISK (continued)

The maturity profile of the assets and liabilities at 31 December 2017 was as follows:
Within

3 to 6

6 to 12

1 to 3

Over

   

3 months

months

Months

years

3 years

Total

KD

KD

KD

KD

KD

KD

ASSETS
28,669,589

-

-

20,532

-

28,690,121

221,061

295,273

161,543

452,376

-

1,130,253

Trading properties

-

754,444

14,960,366

-

-

15,714,810

Available for sale investments

-

20,919

276,987

1,861,755

449,226

2,608,887

Investment in associates

-

-    

-

8,605,381

39,922,617

48,527,998

Investment properties

2,400,000

1,036,707

-

77,823,551

47,644,742

128,905,000

Other assets

5,180,866

4,854,748

7,564,249

1,626,823

5,000

19,231,686

Property and equipment

Cash and bank balances
Islamic financing receivables

8,335,087

3,784,924

7,123,761

23,868,566

17,106,286

60,218,624

Leasehold property

-

-

-

-

6,775,563

6,775,563

Goodwill

-

-

-

-

1,036,879

1,036,879

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

44,806,603

10,747,015

30,086,906

114,258,984

112,940,313

312,839,821

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

12,576,929

1,689,764

3,998,352

49,574,569

93,739,133

161,578,747

5,100,062

4,157,901

9,565,949

12,126,769

2,873,126

33,823,807

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

17,676,991

5,847,665

13,564,301

61,701,338

96,612,259

195,402,554

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

27,129,612

4,899,350

16,522,605

52,557,646

16,328,054

117,437,267

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Islamic financing payables
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
NET
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RISK MANAGEMENT (continued)
33.2

LIQUIDITY RISK (continued)

The maturity profile of the assets and liabilities at 31 December 2016 was as follows:

ASSETS
Cash and bank balances
Islamic financing receivables
Trading properties
Available for sale investments
Investment in associates
Investment properties
Other assets
Property and equipment
Goodwill
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Islamic financing payables
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
NET

Within
3 months
KD

3 to 6
months
KD

6 to 12
months
KD

1 to 3
years
KD

Over
3 years
KD

   
Total
KD

27,043,409
2,693,115
-    
1,049,403
5,486
-    
9,090,656
7,111,716
-    
─────
46,993,785
════════

-    
447,604
-    
-    
-    
-    
3,257,953
3,687,941
-    
─────
7,393,498
════════

448,050
1,667,571
20,729,492
785,088
-    
9,173,000
3,798,521
6,978,913
-    
─────
43,580,635
════════

21,906
1,342,075
-    
1,577,112
19,888,650
18,217,508
3,080,670
24,529,051
-    
─────
68,656,972
════════

-    
112,626
-    
484,524
39,768,876
101,841,528
5,961,407
23,279,193
1,588,880
─────
173,037,034
════════

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

164,692,443

1,072,865

5,161,296

10,080,887

479,116

181,486,607

6,376,780
─────
171,069,223
════════
(124,075,438)
════════

2,575,054
─────
3,647,919
════════
3,745,579
════════

10,257,518
─────
15,418,814
════════
28,161,821
════════

11,814,641
─────
21,895,528
════════
46,761,444
════════

2,749,203
─────
3,228,319
════════
169,808,715
════════

33,773,196
─────
215,259,803
════════
124,402,121
════════

The table below shows the contractual expiry by maturity of the group’s financial liabilities based on contractual undiscounted
payments:
2017
Islamic financing payables
Other liabilities

2016
Islamic financing payables
Other liabilities

Less than 3 months
KD

3 to 12 months
KD

1 to 5 years
KD

Total
KD

14,055,650
2,675,667
──────────
16,731,317
══════════

5,859,447
13,505,096
──────────
19,364,543
══════════

143,450,513
14,729,123
──────────
158,179,636
══════════

163,365,610
30,909,886
──────────
194,275,496
══════════

166,253,400
5,553,656
──────────
171,807,056
══════════

6,459,466
12,047,945
──────────
18,507,411
══════════

10,810,631
13,824,890
──────────
24,635,521
══════════

183,523,497
31,426,491
──────────
214,949,988
══════════

Contractual maturities disclosed in table above for Islamic financing payable include finance costs payable by the parent company,
amounting to KD 3,317,265 on restructured Islamic financing payable up to the date of expiry of current deal on 29 March 2018.
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RISK MANAGEMENT (continued)
33.2 LIQUIDITY RISK (continued)
The table below shows the contractual expiry by maturity of the group’s contingent liabilities and commitments:
Less than 3 months
KD

3 to 12 months
KD

1 to 5 years
KD

Total
KD

2017
Contingent liabilities
Commitments

28,463

176,693

32,259

237,415

198,407

6,758

-    

205,165

──────────

──────────

──────────

──────────

226,870

183,451

32,259

442,580

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

219,934

-    

219,934

812,307

876,824

530,367

2,219,498

──────────

──────────

──────────

──────────

2016
Contingent liabilities
Commitments

812,307

1,096,758

530,367

2,439,432

══════════

══════════

══════════

══════════

The group expects that not all of the contingent liabilities or commitments will be drawn before expiry of the commitments.
33.3 MARKET RISK
Market risk is the risk that the value of an asset will fluctuate as a result of changes in market prices. Market risk is managed on the
basis of pre-determined asset allocations across various asset categories, a continuous appraisal of market conditions and trends
and management’s estimate of long and short term changes in fair value.
Equity price risk
Equity price risk is the risk that the fair values of equities decrease as the result of changes in the levels of equity indices and the
value of individual stocks. The non-trading equity price risk exposure arises from the group’s investment portfolio. The exposure to
equity price risk is not significant as available for sale investments mainly comprise of unquoted equity securities and funds.
Interest rate risk
Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial
instruments. The group believes it is not exposed to interest rate risk as its islamic financial instruments are fixed rate instruments.
Currency risk
Currency risk is managed by the treasury department of the parent company on the basis of limits determined by the parent
company’s Board of Directors and a continuous assessment of the group’s open positions and current and expected exchange
rate movements. Management believes that there is minimal risk of significant losses due to exchange rate fluctuations and
consequently the group does not hedge foreign currency exposures.
The group has a net US dollars liability exposure at 31 December 2017 equivalent to KD 30,763,891 (2016: KD 34,642,563).
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RISK MANAGEMENT (continued)
33.3 MARKET RISK (continued)
Currency risk (continued)
The effect on loss (due to change in the fair value of monetary assets and liabilities), as a result of change in currency rate, with all
other variables held constant is shown below:
2017

2016

Currency

Change in
currency rate in
%

Effect on loss KD

Change in
currency rate in %

Effect on loss KD

US Dollars

+1

307,639

+1

346,426

Operational risk
Operational risk is the risk of loss arising from systems failure, human error, fraud or external events. When controls fail to perform,
operational risks can cause damage to reputation, have legal or regulatory implications, or lead to financial loss. The group cannot
expect to eliminate all operational risks, but through a control framework and by monitoring and responding to potential risks,
the group is able to manage the risks. Controls include effective segregation of duties, access, authorisation and reconciliation
procedures, staff education and assessment processes.
34

CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the group’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its
business and maximise shareholder value.
The group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions and financial
position of the group. No changes were made in the objectives, polices or processes during the year ended 31 December 2017 and
31 December 2016.
The group monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The group includes within
net debt, islamic financing payables and other liabilities less cash and bank balances. Capital includes equity attributable to the
equity holders of the parent company.
2017
2016
KD
KD
Islamic financing payables
161,578,747
181,486,607
Other liabilities
33,823,807
33,773,196
Less: Cash and bank balances
(28,690,121)
(27,513,365)
Net debt
Equity attributable to the equity holders of the parent company
Capital and net debt
Gearing ratio

───────

───────────

166,712,433

187,746,438

78,169,165
───────

244,881,598

═══════════

68%

═══════════

79,105,157

───────────

266,851,595

═══════════

70%

═══════════
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FAIR VALUE HIERARCHY
Determination of fair value and fair value hierarchy:
The following table shows an analysis of the assets recorded at fair value by level of the fair value hierarchy:
Level: 1
Level: 2
Level: 3
Total fair value
2017
KD
KD
KD
KD
Financial assets available for sale:
Quoted equity investments
466,329
-    
-    
466,329
Real estate funds and portfolios
-    
802,715
-    
802,715
Investment properties:
Investment properties

-    

Property and equipment:
Land

2016
Financial assets available for sale:
Quoted equity investments
Real estate funds and portfolios

128,905,000

-    

128,905,000

-    

10,962,000

-    

10,962,000

─────────

─────────

─────────

─────────

466,329

140,669,715

-    

141,136,044

═════════

═════════

═════════

═════════

Level: 1
KD

Level: 2
KD

Level: 3
KD

Total fair value
KD

705,583
-    

-    
2,087,141

-    
-    

705,583
2,087,141

Investment properties:
Investment properties

-    

129,232,036

-    

129,232,036

Property and equipment:
Land
Land utilisation rights

-    
-    

10,884,000
1,474,274

-    
-    

10,884,000
1,474,274

─────────

─────────

─────────

─────────

705,583

143,677,451

-    

144,383,034

═════════

═════════

═════════

═════════

No transfers have been made between the levels of hierarchy.
The inputs used by the management for determining the fair value of assets classified under level 2 of the fair value hierarchy are
disclosed in the respective notes to the consolidated financial statements.
Fair value of other financial instruments is not materially different from their carrying values at the reporting date as most of these
assets and liabilities are of short term maturities or are repriced immediately based on market movement in interest rates.
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