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رؤيتنا
نحن ن�سعى �أن نكون �شركة رائدة يف عامل الأ�ستثمار ،و�أن نكون اخليار الأول يف منطقة
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.
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إمكانياتنا تصنع اإلستدامة
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رسالتنا
نحن يف «نور» نتبع �أف�ضل مبادئ املمار�سة املهنية املتعارف عليها يف جمال اال�ستثمار وذلك يف �إطار �سعينا
لتحقيق �أعلى العوائد على املبلغ امل�ستثمر ،وتعظيم القيمة بالن�سبة حلقوق وم�صالح امل�ساهمني ،والعمالء،
وال�شركاء على حد �سواء� ،إذ �أننا:
• ن�ستثمر يف جمموعة وا�سعة من القطاعات ت�شمل اال�ستثمار يف الأوراق املالية والدخل الثابت وامللكيات
اخلا�صة والعقارات.
• كما نقدم خدمة ا�ست�شارات متويل ال�شركات بالإ�ضافة �إىل خدمة �إدارة الأ�صول.
• نعمل على بناء عقود �شراكة ا�سرتاتيجية على امل�ستوى املحلي والدويل ،مع جهات لها �سمعتها ومكانتها
االقت�صادية.
• ون�ستثمر كذلك يف املوارد الب�شرية مع احلر�ص على غر�س القيم اجلوهرية.
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إستثماراتنا تصنع النمو
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قيمنا
• النزاهة ،الأمانة وال�شفافية
• العمل بروح الفريق ،االحرتام املتبادل وحتمل امل�س�ؤولية
• االبتكار ،م�شاركة املعرفة واملعلومات
• ال�سعي الد�ؤوب من �أجل التميز
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النتائج المالية الرئيسية 2016
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مليون د.ك.

اإليرادات المجمعة

24.22

الربح التشغيلي

7.10

ربح الشركة األم

1.15

ربحية السهم (فلس)

2.86

الموجودات المجمعة

183.59

النقد وما يعادله

15.70

حقوق ملكية الشركة األم

46.04

القيمة الدفترية للسهم الواحد (فلس)

114.30
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نقاط قوة نــــور
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها

ت�أ�س�ست �شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع (نور) يف الكويت عام 1997م و�أدرجت �أ�سهمها يف
�سوق الكويت للأوراق املالية يف مايو  2006م .متار�س �شركة نور ن�شاطها يف جمال الإ�ستثمار واخلدمات
املالية ب�شكل رئي�سي يف الكويت ،ال�شرق الأو�سط� ،آ�سيا وغريها من الأ�سواق النا�شئة .تقدم نور جمموعة
كاملة من اخلدمات الإ�ستثمارية واملالية املبتكرة التي ت�شمل ك ًال من الإ�ست�شارات و�إدارة الأ�صول.
�إن و�ضع نور وثباتها يكمن يف حمفظتها املتنوعة من الإ�ستثمارات املبا�شرة ب�أ�سواق املال ،العقارات
والإ�ستثمارات البديلة .نور تدير حمفظة من الأ�سهم املدرجة يف الأ�سواق املحلية ،اخلليجية والعاملية.
يوا�صل ق�سم الأوراق املالية ت�شغيل �أمواله يف �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية والعاملية لتحقيق عوائد جمزية .
متكنت �إدارة نور العقارية من النمو ب�شكل ملحوظ خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كما �أنها تعمل
على تطوير امل�شاريع اجلديدة يف الكويت .متلك نور مبنى جتاري ،بالإ�ضافة �إىل امتالكها عدة مباين
�سكنية يف خمتلف مناطق الكويت .وقد وا�صلت �إدارة الإ�ستثمارات البديلة يف ال�شركة متابعة الفر�ص
الإ�ستثمارية الإ�سرتاتيجية مبا يتوافق مع الإ�ستثمارات القائمة ،وكذلك لفتح فر�ص �إ�ستثمارية جديدة
لل�شركة .تنوع حمفظة نور بني العقارات والإ�ستثمارات البديلة قلل من ت�أثرها بتقلبات ال�سوق.
ت�سعى نور ملزيد من التطور والنمو من خالل ما تتميز به من معايري عالية من الإجنازات وقيم بدعم
من فريق عمل من املهنيني الواعدين .نور على �أمت الإ�ستعداد ملزيد من التطور والنجاح يف امل�ستقبل.
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الشركات التابعة والزميلة لشركة نور
بنك ميزان املحدود – باك�ستان
نور هي �أكرب م�ساهم يف بنك ميزان املحدود ،باك�ستان ،وهو �أول و�أكرب بنك
�إ�سالمي يف باك�ستان مع �أكرث من  570فرعا يف  143مدينة يف خمتلف �أنحاء
البالد .و�إ�ضافة �إىل اخلدمات امل�صرفية التقليدية التي يقدمها البنك� ،أي�ضاً
يقدم خدمات م�صرفية بديلة وت�شمل اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت
والهواتف املتنقلة .بنك ميزان ميلك ا�صول تبلغ اكرث من  6.3مليار دوالر �أمريكي
وودائع ب�أكرث من  5.3مليار دوالر �أمريكي.

�شركة جمموعة الفنادق العاملية – الأردن
متتلك �شركة جمموعة الفنادق العاملية حقوق امتياز فندق مطار امللكة علياء
الدويل )ع َمان( والذي ي�ضم اكرث من  300غرفة باال�ضافة اىل العديد من
املطاعم واملرافق االخرى .كما تتطلع ال�شركة اىل تو�سعة اعمالها احلالية من
خالل تقدمي خدماتها املميزة الدارة مرافق ال�ضيافة والفندقة للغري ملا ت�شهده
املنطقة من منو كبري يف هذا القطاع.

�شركة نور ال�صاحلية العقارية �ش.م.ك(.مقفلة) – الكويت
تعترب �شركة نور ال�صاحلية العقارية هي الذراع العقاري ل�شركة نور لال�ستثمار
املايل ت�أ�س�ست يف العام  .2008حيث متتلك ال�شركة العديد من العقارات
ال�سكنية والتجارية يف الكويت ودول جمل�س التعاون اخلليجي ا�ضافة اىل
تقدميها خدمات ادارة العقار للغري .كما تقوم ال�شركة بتطوير م�شاريع عقارية
جديدة من خالل م�شاركات ا�سرتاتيجية متخ�ص�صة.

�شركة نور لالت�صاالت �ش.م.ك(.مقفلة) – الكويت
�شركة نور لالت�صاالت هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ت�أ�س�ست يف عام 2007
ومقرها يف دولة الكويت ،وهي �شركة متوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية.
تعمل ال�شركة من خالل جمموعة �شركاتها التابعة والزميلة املتخ�ص�صة يف جمال
املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا .وت�ضم هذه املجموعة كال من ال�شركة
العربية خلدمات الكمبيوتر ،و�شركة تكنولوجيا املعلومات القاب�ضة ،وال�شركة
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات.
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بنك ميزان املحدود
باك�ستان

�شركة جمموعة الفنادق العاملية
الأردن

�شركة نور ال�صاحلية العقارية
�ش.م.ك (مقفلة) – الكويت

�شركة نور للإت�صاالت
�ش.م.ك (مقفلة) – الكويت
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

د / .فهد سليمان الخالد

امل�ؤهالت الأكادميية
	•بكالوريو�س هند�سة كهربائية والكرتونية ،جامعة نيوكا�سل ابون تاين ،اململكة املتحدة.
	•دكتوراه هند�سة كهربائية والكرتونية ،جامعة نيوكا�سل ابون تاين ،اململكة املتحدة.
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•رئي�س جمل�س الإدارة �شركة نور للإ�ستثمار املايل ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة التخ�صي�ص القاب�ضة ،الكويت
	•مدير �شريك� ،شركة �إر�سال للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �إيكارو�س لل�صناعات النفطية ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�شرقية املتحدة للخدمات البرتولية ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة امل�شاريع العاملية القاب�ضة ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة خدمات التوا�صل ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإت�صاالت �ش.م.ك ،الكويت
	•مدير �شريك� ،شركة دزيل للإت�صاالت والإ�ست�شارات ،الكويت
	•نائب املدير العام ،ال�شركة العربية للإت�صاالت ،الكويت
	•مدير �شريك� ،شركة مدى خلدمات القيمة امل�ضافة ،الكويت
	•مدير �شريك� ،شركة �سينياركابيتال للإ�ست�شارات الإقت�صادية ،الكويت
	•مدير �شريك� ،شركة �أ�سكامو للإ�ست�شارات املالية والإقت�صادية ،الكويت

18

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها

أعضاء مجلس اإلدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبد الغني محمد صالح يوسف بهبهاني

امل�ؤهل االكادميي
	•بكالريو�س يف الهند�سة امليكانيكية ،جامعة الكويت
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة نورللإ�ستثمار املايل )�ش.م.ك( ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة نور الأردنية الكويتية للأ�ستثمار املايل ،الأردن
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة جمموعة الفنادق العاملية ،الأردن
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإت�صاالت )�ش.م.ك( ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،البنك الأهلي املتحد )�ش.م.ب( ،البحرين
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الكويت للت�أمني )�ش.م.ك( ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة للمرطبات )�ش.م.ك( ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الألفني للطباعة والن�شر والتوزيع ،الكويت
	•مدير� ،شركة حممد �صالح ور�ضا يو�سف بهبهاين )ذ.م.م( ،الكويت
	•مدير� ،شركة بهبهاين كابيتال )ذ.م.م( ،الكويت
	•مدير� ،شركة �شريين لل�سيارات )ذ.م.م( ،الكويت
	•مدير� ،شركة مركز بهبهاين للإطارات )ذ.م.م( ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة �سابقاً ،البنك الأهلي الكويتي )�ش.م.ك.ع( ،الكويت
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أعضاء مجلس اإلدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

رياض سالم علي أحمد إدريس

امل�ؤهالت االكادميية
	•بكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية ،جامعة نيوكا�سل ابون تاين ،اململكة املتحدة
	•ماج�ستري يف الهند�سة الكيميائية ،جامعة الكويت
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإ�ستثمار املايل ،الكويت
	•نائب الرئي�س التنفيذي للإ�ستثمار وامل�شاريع الكربى ،جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة  ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة التخ�صي�ص القاب�ضة ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك ميزان ،باك�ستان
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )�سبكيم( ،ال�سعودية
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة جمموعة املطار الدولية ،الأردن
	•ع�ضو جمل�س ادارة� ،شركة �إيكارو�س لل�صناعات النفطية ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإت�صاالت ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة جممع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات الهند�سية والإلكرتونية الثقيلة ،الأردن
	•ع�ضو املجل�س الإ�ست�شاري يف �صندوق املركز للطاقة ،الكويت
	•ع�ضوجلنة الإ�ستثمار يف �صندوق بنية التابع لل�شركة الكويتية للإ�ستثمار ،البحرين
	•ع�ضو ا�ست�شاري يف جمل�س الإدارة ،كلينتك  - II & Iزوك فين�شر ليمتد ،اململكة املتحدة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة خدمات حقول الغاز والنفط ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س ادارة �شركة كرات�شي لإمدادات الكهرباء ،باك�ستان
	•ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لإمدادات الغاز  -االمارات العربية املتحدة
	•ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ال�صجعة املحدودة للغاز  -االمارات العربية املتحدة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�شرقية املتحدة للخدمات البرتولية ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة � ،شركة �سرياميك الكويت ،الكويت
	•ع�ضو ا�ست�شاري يف جمل�س الإدارة ،زد �سول ،اململكة املتحدة
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أعضاء مجلس اإلدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

فيصل عبدالعزيز عبداهلل النصار

امل�ؤهل االكادميي
	•بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة الكويت
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإ�ستثمار املايل ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمموعة الفنادق العاملية .الأردن
	•نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية ،جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي� ،شركة الدرة الوطنية العقارية ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك ميزان ،باك�ستان
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة نور ال�صاحلية العقارية ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة نور للإت�صاالت ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �أبو ظبي للإ�ستثمارالعقاري ،االمارات العربية املتحدة
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �شرفاة ال�صفوة ،ال�سعودية
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة درة ال�شامية ،ال�سعودية
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،املجموعة العربية للإ�ستثمارات والتنمية العقارية والزراعية ،م�صر
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �صلبوخ التجارية ،الكويت
	•ع�ضو اللجنة التنفيذية ،حمفظة �أرا�ضي ابوظبي للإ�ستثمار
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أعضاء مجلس اإلدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

بدر حمد عبداهلل الربيعة

امل�ؤهالت الأكادميية
	•بكالوريو�س يف املحا�سبة ,جامعة الكويت
املراكز احلالية وال�سابقة
	•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة نور لال�ستثمار املايل ,الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي يف �شركة نور ال�صاحلية العقارية ,الكويت
	•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ميزان ،باك�ستان
	•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة النخيل للإنتاج الزراعي ,الكويت
	•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مر�سى �أبو ظبي للأ�ستثمار العقاري ،دولة الإمارات العربية املتحدة
	•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أ�صول للإ�ستثمار ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدرة الوطنية العقارية ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س �إدارة املجموعة الدولية للفنادق ,الأردن
	•رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املجموعة العربية لال�ستثمار والتنمية العقارية والزراعية ،م�صر
	•املدير العام ل�شركة �سدرة ال�شرق الأو�سط للكهرباء ،مقاوالت البناء امليكانيكية ,الكويت
	•املدير العام ل�شركة �إيكارو�س للعقارات ،الإمارات العربية املتحدة
	•املدير العام ،نور ال�صاحلية العقارية ،اململكة العربية ال�سعودية
	•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة خاطف القاب�ضة ,الكويت
	•ع�ضو يف جمعية املحا�سبني الكويتية
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أعضاء مجلس اإلدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

حسام علي معرفي

امل�ؤهالت الأكادميية
	•بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية ،جامعة نيوكا�سل �أبون تاين ،اململكة املتحدة
املراكز احلالية وال�سابقة
	•ع�ضو جمل�س �إدارة )م�ستقل(� ،شركة نور لال�ستثمار املايل ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي� ،شركة خدمات حقول الغاز والنفط ،الكويت
	•الرئي�س التنفيذي ،ال�شركة ال�شرقية املتحدة للخدمات النفطية ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة جراند �أويل للأعمال النفطية ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ال�شركة ال�شرقية املتحدة للخدمات النفطية ،الكويت
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اإلدارة التنفيذية

الرئي�س التنفيذى

جوروراج ناراسيما راو

امل�ؤهالت االكادميية
	•بكالوريو�س علوم من جامعة مدرا�س ،الهند
	•�شهادة حما�سب قانوين معتمد من معهد املحا�سبني القانونيني ،الهند
	•حما�سب تكاليف وحما�سب اداري معتمد من معهد حما�سبة التكاليف واملحا�سبة الإدارية ،اململكة املتحدة
	•�شهادة املحلل املايل معتمد من معهد املحللني املاليني املعتمدين ،الواليات املتحدة الأمريكية
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•الرئي�س التنفيذي� ،شركة نور للإ�ستثمار املايل ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س �إدارة املجموعة الدولية للفنادق ،الأردن
	•نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة نورالأردنية الكويتية للإ�ستثمار املايل ،الأردن
	•ع�ضو جلنة الإ�ستثمار� ،صندوق تطوير البنية التحتية ،الهند
	•نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي للإ�ستثمار� ،شركة نور للإ�ستثمار املايل ،الكويت
	•م�ست�شار مايل ،هيئة الإ�ستثمار الكويتية ،الكويت
	•م�ساعد نائب الرئي�س ،م�ؤ�س�سة اخلليج للإ�ستثمار ،الكويت
	•م�ساعد مدير  -التدقيق الداخلي ،ال�شركة الكويتية الدولية للإ�ستثمار ،الكويت
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اإلدارة التنفيذية

نائب الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات

نعمان ساجد سهجل

امل�ؤهالت االكادميية
	•بكالوريو�س فنون ،جامعة بي�شاور ،باك�ستان
	•حما�سب قانوين معتمد من �أوريجون ،الواليات املتحدة الأمريكية
املنا�صب احلالية وال�سابقة
	•نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة نور للإ�ستثمار املايل يف الكويت
	•ع�ضو يف املجل�س الإ�ست�شاري� ،سريف�س هريو ،الكويت
	•نائب الرئي�س التنفيذي� ،شركة برهان القاب�ضة �ش.م.ك مقفلة ،الكويت
	•نائب رئي�س �أول تنفيذي� ،شركة نفائ�س القاب�ضة ،الكويت
	•الرئي�س التنفيذي للعمليات ،رئي�س الإدارة املالية� ،شركة املوا�ساة القاب�ضة ،الكويت
	•مدير م�ست�شفى ،م�ست�شفى املو�آ�ساة اجلديد ،الكويت
	•الرئي�س التنفيذي� ،شركة مارك�س �آند �سبن�سر ،امتياز النم�سا وكرواتيا
	•رئي�س الإدارة املالية ،جمموعة الوزان ،الكويت
	•نائب رئي�س  -الإدارة املالية والعمليات ،جمموعة الوزان الأوىل ،الكويت
	•التدقيق والإ�ست�شارات� ،إرن�ست �أند يونغ ،الكويت
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تقرير مجلس اإلدارة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أود �أن �أرحب
بكم يف �إجتماع اجلمعية العامة ل�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع.
وي�سرين �أن �أ�ضع بني �أيديكم تقرير جمل�س الإدارة والبيانات املالية املدققة
لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � ،2016سائلني اهلل عز
وجل التوفيق وال�سداد.
عمليات ال�شركة

�شهد الربع الأخري من العام � 2016إنتعا�شا يف �أ�سعار النفط ،على الرغم
من انخفا�ض متو�سط �سعر برميل نفط برنت من �سعر  63.9دوالر �أمريكي
للربميل �إىل  49.3دوالر �أمريكي بن�سبة  ٪ 23يف العام  2016مقارنة بالعام
 .2015كما �أظهرت بور�صة الكويت عالمات �إنتعا�ش من خالل �أداء م�ستقر
للعام بعد �سنتني متتاليتني من االنخفا�ض .وعلى ال�صعيد الإقليمي ،حقق
م�ؤ�شري ال�سوق ال�سعودي(تداول) ،و�سوق دبي املايل �أدا ًء �إيجابيا بن�سبة
 ٪ 4.3و  ٪ 12على التوايل خالل العام .2016
ويف هذا امل�شهد االقت�صادي املتغري ،حققت �شركة نور تقدما ملمو�س ًا على
عدة حماور يف تنفيذ �أهدافها اال�سرتاتيجية لتكون احد ال�شركات الرائدة
يف جمالها .والأقل ت�أثر ًا بالتقلبات الإقت�صادية املحيطة.
ووفق تطلعات ال�شركة لتحقيق �أف�ضل العوائد ،حقق بنك ميزان املحدود يف
باك�ستان �أداء ًا متميز ًا ،والذي يعترب �أحد الإ�ستثمارات الرئي�سية لل�شركة،
حيث بلغت قيمة �إ�ستثمارنا فيه ما يقارب  98مليون دينار كويتي كما يف 31
دي�سمرب  2016وفق ال�سعر املعلن ل�سهم البنك يف �سوق باك�ستان للأوراق
املالية ،علم ًا ب�أن هذا الإ�ستثمار مقيد �ضمن البيانات املالية لل�شركة بقيمة
 57مليون دينار كويتي فقط .وارتفعت �إجمايل �أ�صوله بن�سبة  ٪ 24خالل
العام  2016لت�صل �إىل  6.3مليار دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب 2016م.
ويعود هذا الأداء املتميز لبنك ميزان للنمو امل�ستمر يف عملياته ودوره
الريادي يف جمال اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف باك�ستان .حيث ميلك
البنك �شبكة فروع وا�سعة تبلغ  570فرع ًا على م�ستوى جمهورية باك�ستان.
و�ضمن خطة ال�شركة لإعادة ر�سم وهيكلة ا�ستثماراتها ،قامت ال�شركة
بتنويع حمفظة �إ�ستثماراتها املتاحة للبيع ،وقامت بتخارجات من بع�ض
مكوناتها مبا يعادل  5.89مليون دينار كويتي خالل العام  .2016كما
اتخذت ال�شركة خطوات لإعادة تنظيم حمتويات حمفظتها العقارية
وقامت بالتخارج من عقارات بقيمة  11.7مليون دينار كويتي خالل العام.
ومن جانب �آخر ،قامت با�ستثمار مبلغ  5.5مليون دينار كويتي يف �شراء
عقارات جديدة والدخول يف م�شاريع تطوير عقارية �سعي ًا �إىل حتقيق منو
وعوائد �إ�ضافية.
كما وا�صلت �شركة نور تنفيذ ا�سرتاتيجيتها نحو حت�سني �أداء �شركاتها
الت�شغيلية التابعة يف العام  ،2016حيث حققت �إحدى ال�شركات التابعة
يف اململكة الأردنية الها�شمية املتخ�ص�صة يف جمال الفندقة وال�ضيافة  -منوا
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يف الإيرادات بلغ ن�سبة  ٪ 19مما انعك�س على �صايف �أرباحها خالل العام
 .2016كما قامت ب�إعادة هيكلة �شركاتها التابعة املتخ�ص�صة يف خدمات
تقنية املعلومات وخف�ضت من خ�سائرها بن�سبة  % 78يف عام 2016
مقارنة مع عام .2015
ويف ظل الأو�ضاع احلالية و�إرتفاع �أ�سعار الفائدة ،ا�ستمرت �شركة نور
برتكيزها على تخفي�ض ديونها ،حيث قامت بت�سديد مبلغ  5.7مليون دينار
كويتي خالل عام  .2016وبذلك تكون ال�شركة قد قامت ب�سداد مايعادل
 58مليون دينار كويتي من �إجمايل الدين منذ العام  .2012وتقوم حالي ًا
بالتفاو�ض مع اجلهات الدائنة لإعادة هيكلة ت�سهيالت �إئتمانية بقيمة
 96.7مليون دينار كويتي� ،آملني الإنتهاء من تلك املفاو�ضات خالل الأ�شهر
القادمة.
الأداء املايل لل�شركة

بف�ضل اهلل حققت �شركة نور �أرباح ًا �صافية بلغت  1.15مليون دينار كويتي
بربحية  2.86فل�س لل�سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
مقارنة ب�أرباح �صافية بلغت  1.33مليون دينار كويتي بربحية  3.31فل�س
لل�سهم للعام ال�سابق .كما متكنت ال�شركة من حتقيق �إجمايل �إيرادات
بلغت قيمتها  24.22مليون دينار كويتي ( 29.62مليون دينار كويتي :
 )2015و�أرباحا ت�شغيلية بلغت قيمتها  7.10مليون دينار كويتي (11.13
مليون دينار كويتي .)2015 :
وعليه  ،فقد قرر جمل�س الإدارة التو�صية للجمعية العامة العادية بعدم
توزيع �أرباح لل�سادة امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2016كما �أو�صى بتوزيع مكاف�أة لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2016مببلغ وقدره  36,000د.ك (�ستة
وثالثون �ألف دينار كويتي) على �أن تخ�ضع هذه التو�صية ملوافقة اجلمعية
العامة واجلهات املخت�صة.
وبهذه املنا�سبة� ،أود �أن �أ�ؤكد لل�سادة امل�ساهمني الكرام ب�أن �شركة نور
�ستوا�صل الرتكيز على اال�ستفادة من �أف�ضل الفر�ص املتاحة لتحقيق النمو
امل�ستدام والأرباح الت�شغيلية وتعزيز عملياتها الأ�سا�سية.
ويف اخلتام ،ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل مل�ساهمي ال�شركة
وعمالئها الكرام ،و�إىل زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وجميع العاملني يف
ال�شركة على كافة امل�ستويات التنفيذية والإدارية جلهودهم املخل�صة التي
بذلوها يف خدمة ال�شركة وعمالئها .كما ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن ي�سدد
خطانا و�أن يكون عون ًا لنا يف �إ�ستمرار م�سرية ال�شركة.
واهلل ويل التوفيق ،،،

د .فهد �سليمان اخلالد
رئي�س جمل�س الإدارة

موجز البيانات المالية
العملة باملليون الدينار الكويتي

2016

2015

2014

2013

2012

2011

موجز بيان المركز المالي
ر�أ�س املال

41.32

41.32

41.32

37.56

37.56

75.00

حقوق امللكية املتاحة ملالكي ال�شركة الأم

46.04

43.49

45.30

44.45

40.81

34.26

�إجمايل القرو�ض امل�صرفية

106.17

111.90

124.93

134.56

147.46

159.94

ر�أ�س املال امل�ستخدم

172.90

164.47

169.03

167.00

195.70

134.69

املوجودات غري املتداولة

116.19

140.56

143.68

143.56

147.91

159.22

�صايف املوجودات املتداولة

5.52

23.92

25.35

23.45

47.82

()24.53

جمموع املوجودات

183.59

186.02

200.57

206.09

219.22

234.10

موجز بيان األرباح أو الخسائر
الإيرادات املجمعة

24.22

29.62

30.63

27.70

18.15

3.73

(خ�سارة)  /ربح ال�سنة

0.57

()1.45

0.05

7.22

4.85

()17.73

ربح (/خ�سارة) ال�سنة املتاح ملالكي ال�شركة الأم

1.15

1.33

0.92

9.05

4.52

()15.15

موجز بيان التدفقات النقدية
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

()0.53

6.44

12.40

1.09

11.14

16.26

�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الإ�ستثمار

14.48

10.18

5.11

20.45

2.61

15.83

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

()6.26

()14.86

()19.08

()25.01

()26.50

()21.22

�صايف النق�ص يف النقد والنقد املعادل

7.69

1.76

()1.57

()3.47

()12.75

10.87

النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

15.70

8.01

6.25

7.82

11.29

24.04

نسبة السيولة
معدل العائد على حقوق امللكية

3%

3%

2%

20%

11%

-44%

ن�سبة ال�سيولة

109%

211%

180%

160%

303%

75%

ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

29%

53%

33%

32%

119%

32%

ن�سبة املديونية اىل جمموع حقوق امللكية

131%

162%

186%

196%

203%

223%
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2016

%

2015

%

2014

%

2013

%

2012

%

العملة باملليون الدينار الكويتي

2011

%

1.20
6.58
106.17
0.72
114.67

5.7%
3.7%
0.6%
6.1%
8.1%
0.4%
19.1%
33.1%
18.4%
1.9%
2.9%
100.0%

0.6%
3.6%
57.8%
0.4%
62.4%

41.32
3.41
()3.41
1.76
1.76
5.90
()9.74
5.04
46.04
22.88
68.92
183.59

7.74
2.61
1.00
11.70
15.27
0.88
43.99
53.08
39.76
4.39
5.60
186.02

2.02
7.57
111.90
0.59
122.08

22.5%
1.9%
-1.9%
1.0%
1.0%
3.2%
-5.3%
2.7%
25.1%
12.5%
37.6%
100.0%

4.2%
1.4%
0.5%
6.3%
8.2%
0.5%
23.6%
28.5%
21.4%
2.4%
3.0%
100.0%

1.1%
4.1%
60.2%
0.3%
65.7%

41.32
3.41
()3.41
1.64
1.64
3.85
()9.81
4.85
43.49
20.45
63.94
186.02

8.14
1.57
0.60
17.37
14.29
0.31
58.21
50.29
32.84
6.63
10.32
200.57

1.51
9.93
124.93
0.52
136.89

22.2%
1.8%
-1.8%
0.9%
0.9%
2.1%
-5.3%
2.6%
23.4%
10.9%
34.3%
100.0%

4.1%
0.8%
0.3%
8.7%
7.1%
0.2%
29.0%
25.1%
16.3%
3.3%
5.1%
100.0%

0.8%
4.9%
62.3%
0.3%
68.3%

41.32
3.41
()3.41
1.51
1.51
6.01
()9.54
4.49
45.30
18.38
63.68
200.57

8.00
0.19
4.50
21.55
27.95
0.35
68.62
39.87
28.60
4.47
1.99
206.09

6.43
134.56
0.53
141.52

20.6%
1.7%
-1.7%
0.8%
0.8%
3.0%
-4.8%
2.2%
22.6%
9.1%
31.7%
100.0%

3.9%
0.1%
2.2%
10.4%
13.5%
0.2%
33.3%
19.3%
13.9%
2.2%
1.0%
100.0%

3.1%
65.2%
0.3%
68.6%

37.56
3.41
()3.41
1.41
1.41
6.54
()13.21
10.74
44.45
20.12
64.57
206.09

16.38
0.33
11.29
23.43
19.77
0.11
81.84
44.89
16.75
4.43
219.22

4.24
147.46
0.31
152.01
18.2%
1.7%
-1.7%
0.7%
0.7%
3.2%
-6.4%
5.2%
21.6%
9.8%
31.4%
100.0%

7.5%
0.2%
5.1%
10.7%
9.0%
0.1%
37.3%
20.5%
7.6%
2.0%
100.0%

1.9%
67.3%
0.1%
69.3%
37.56
3.41
()3.41
0.47
0.47
8.96
()10.23
3.58
40.81
26.40
67.21
219.22

24.60
0.53
6.88
25.41
35.96
0.11
79.20
45.70
12.74
2.97
234.10

0.98
11.98
159.94
0.29
173.2
17.1%
1.6%
-1.6%
0.2%
0.2%
4.1%
-4.6%
1.6%
18.6%
12.1%
30.7%
100.0%

10.5%
0.2%
2.9%
10.9%
15.4%
0.0%
33.8%
19.5%
5.5%
1.3%
100.0%

0.4%
5.1%
68.4%
0.1%
74.0%
75.00
5.90
()5.87
0.07
4.71
()8.01
()37.54
34.26
26.65
60.91
234.10

10.42
6.80
1.16
11.27
14.77
0.77
35.07
60.76
33.82
3.40
5.35
183.59

التحليل الرأسي لبيان المركز المالي

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
ربح بيع أسهم خزينة
التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
أرباح محتفظ بها
حقوق امللكية املتاحة ملالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

32.0%
2.5%
-2.5%
0.0%
2.0%
-3.4%
-16.0%
14.6%
11.4%
26.0%
100.0%
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ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
أرباح (/خسائر) محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
(خسائر)/أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
إيرادات توزيعات
حصة في نتائج شركات زميلة
أتعاب إدارة ورسوم اكتتاب
أرباح محققة من بيع عقارات استثمارية
ايراد ايجارات
ربح من استبعاد شركة زميلة
إجمالي اإليرادات

تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
الربح التشغيلي

إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
ربح ( /خسارة) حتويل عمالت أجنبية
تكاليف متويل
االنخفاض في قيمة أصول غير ملموسة
االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في شركات زميلة
االنخفاض في قيمة األرصدة املدينة
أثر خصم األرصدة املدينة
(خسارة)/الربح قبل الضرائب

مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(خسارة)/الربح السنة

املتاح للحصص غير املسيطرة
املتاح لـمالكي الشركة األم

التحليل الرأسي لبيان األرباح أو الخسائر

14.91
0.08
()0.01
()0.44
()0.60
1.12
8.28
0.02
()0.85
1.71
24.22
()11.48
()5.64
7.10

0.68
()0.01
()4.44
()2.09
()0.63
0.61
()0.04
0.57
()0.58
1.15

2016

العملة باملليون الدينار الكويتي

61.6%
0.3%
-0.1%
-1.8%
-2.5%
4.6%
34.2%
0.1%
-3.5%
7.1%
100.0%
-47.4%
-23.3%
29.3%

2.8%
-0.1%
-18.3%
-8.6%
-2.6%
2.5%
-0.2%
2.3%
-2.4%
4.7%

%

15.70
0.55
()1.61
1.56
0.96
2.14
7.17
1.62
1.53
29.62
()13.41
()5.08
11.13

2.56
0.11
()4.24
()2.01
()8.25
()0.39
()0.32
()1.41
()0.04
()1.45
()2.78
1.33

2015

53.0%
1.9%
-5.5%
5.3%
3.2%
7.2%
24.2%
5.5%
5.2%
100.0%
-45.3%
-17.1%
37.6%

8.6%
0.4%
-14.3%
-6.8%
-27.9%
-1.3%
-1.1%
-4.8%
-0.1%
-4.9%
-9.4%
4.5%

%

13.64
1.15
()0.15
1.96
1.10
1.72
9.85
0.05
0.30
1.01
30.63
()11.62
()5.15
13.86

1.04
()0.06
()4.54
()8.67
()0.11
()1.44
0.08
()0.03
0.05
()0.87
0.92

2014

44.5%
3.8%
-0.5%
6.4%
3.6%
5.6%
32.1%
0.2%
1.0%
3.3%
100.0%
-37.9%
-16.8%
45.3%

3.4%
-0.2%
-14.8%
-28.3%
-0.4%
-4.7%
0.3%
-0.1%
0.2%
-2.8%
3.0%

%

7.25
0.55
2.21
3.82
1.23
4.15
6.94
0.31
1.13
0.11
27.70
()6.08
()5.29
16.33

2.49
()0.03
()4.60
()6.45
()0.13
7.61
()0.33
()0.06
7.22
()1.83
9.05

2013

26.2%
2.0%
8.0%
13.8%
4.4%
15.0%
25.0%
1.1%
4.1%
0.4%
100.0%
-21.9%
-19.1%
59.0%

9.0%
-0.1%
-16.6%
-23.3%
-0.5%
27.5%
-1.2%
-0.2%
26.1%
-6.6%
32.7%

%

3.98
1.16
1.05
0.64
2.17
2.52
4.85
0.90
0.06
0.82
18.15
()3.27
()4.15
10.73

7.26
()0.06
()6.71
()5.13
()1.06
5.03
()0.15
()0.03
4.85
0.33
4.52

2012

21.9%
6.4%
5.8%
3.5%
12.0%
13.9%
26.7%
5.0%
0.3%
4.5%
100.0%
-18.0%
-22.9%
59.1%

40.0%
-0.3%
-37.0%
-28.3%
-5.8%
27.7%
-0.8%
-0.2%
26.7%
1.8%
24.9%

%

2011

0.69
()1.14
()6.26
0.50
0.17
2.78
3.07
3.87
0.05
3.73
()1.00
()4.35
()1.62

3.22
0.04
()7.98
()9.65
()0.33
()0.85
()0.56
()17.73
()17.73
()2.58
()15.15

%

18.5%
-30.6%
-167.8%
13.4%
4.6%
74.5%
82.3%
103.8%
1.3%
100.0%
-26.8%
-116.6%
-43.4%

86.3%
1.1%
-213.9%
-258.7%
-8.9%
-22.8%
-15.0%
-475.3%
-475.3%
-69.1%
-406.2%
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2015
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2014
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2013
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10.42
6.80
1.16
11.27
14.77
0.77
35.07
60.76
33.82
3.40
5.35
183.59

1.20
6.58
106.17
0.72
114.67

� 13ضد 12

35%
161%
16%
-4%
-3%
-13%
-20%
14%
-15%
-23%
-4%
-1%

-41%
-13%
-5%
22%
-6%

41.32
3.41
()3.41
1.76
1.76
5.90
()9.74
5.04
46.04
22.88
68.92
183.59

2012

7.74
2.61
1.00
11.70
15.27
0.88
43.99
53.08
39.76
4.39
5.60
186.02

2.02
7.57
111.90
0.59
122.08

7%
7%
53%
-1%
4%
6%
12%
8%
-1%

� 12ضد 11
-5%
66%
67%
-33%
7%
184%
-24%
6%
21%
-34%
-46%
-7%

100%
-24%
-10%
13%
-11%

41.32
3.41
()3.41
1.64
1.64
3.85
()9.81
4.85
43.49
20.45
63.94
186.02

2011
8.14
1.57
0.60
17.37
14.29
0.31
58.21
50.29
32.84
6.63
10.32
200.57

1.51
9.93
124.93
0.52
136.89

9%
9%
-36%
3%
8%
-4%
11%
0%
-7%

� 11ضد 10
2%
726%
-87%
-19%
-49%
-11%
-15%
26%
15%
48%
419%
-3%

100%
54%
-7%
-2%
-3%

41.32
3.41
()3.41
1.51
1.51
6.01
()9.54
4.49
45.30
18.38
63.68
200.57

%

8.00
0.19
4.50
21.55
27.95
0.35
68.62
39.87
28.60
4.47
1.99
206.09

6.43
134.56
0.53
141.52

10%
7%
7%
-8%
-28%
-58%
2%
-9%
-1%
-3%

%

-51%
-42%
-60%
-8%
41%
218%
-16%
-11%
71%
1%
100%
-6%

52%
-9%
71%
-7%

37.56
3.41
()3.41
1.41
1.41
6.54
()13.21
10.74
44.45
20.12
64.57
206.09

%

16.38
0.33
11.29
23.43
19.77
0.11
81.84
44.89
16.75
4.43
219.22

4.24
147.46
0.31
152.01
200%
200%
-27%
29%
200%
9%
-24%
-4%
-6%

%

-33%
-38%
64%
-8%
-45%
0%
3%
-2%
31%
49%
-6%

-100%
-65%
-8%
7%
-12%
37.56
3.41
()3.41
0.47
0.47
8.96
()10.23
3.58
40.81
26.40
67.21
219.22

%

24.60
0.53
6.88
25.41
35.96
0.11
79.20
45.70
12.74
2.97
234.10

0.98
11.98
159.94
0.29
173.19
-50%
-42%
-42%
100%
100%
-100%
90%
28%
-110%
19%
-1%
10%
-6%

%

63%
-65%
-53%
-36%
13%
175%
-17%
0%
-47%
-8%
-14%

-72%
154%
0%
-22%
3%
75.00
5.90
()5.87
0.07
4.71
()8.01
()37.54
34.26
26.65
60.91
234.10

2016

التحليل األفقي لبيان المركز المالي

املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك

ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
ربح بيع أسهم خزينة
التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
أرباح محتفظ بها
حقوق امللكية املتاحة ملالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

-86%
-1%
-36%
-45%
24%
-36%
-37%
-45%
-41%
-14%
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التحليل األفقي لبيان األرباح أو الخسائر
2016

%

� 16ضد 15

2015

%

� 15ضد 14

2014

العملة باملليون الدينار الكويتي

تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
أرباح(/خسائر) تشغيلية

%

)(11.48
)(5.64
7.10

إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
ربح ( /خسارة) حتويل عمالت أجنبية
تكاليف متويل
االنخفاض في قيمة أصول غير ملموسة
االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في شركات زميلة
االنخفاض في قيمة األرصدة املدينة
أثر خصم األرصدة املدينة
(خسارة)/الربح قبل الضرائب

مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(خسارة)/الربح السنة

املتاح للحصص غير املسيطرة
املتاح لـمالكي الشركة األم

� 14ضد 13

-5%
-85%
-99%
-128%
-163%
-48%
15%
-99%
-100%
12%
-18%
-14%
-11%
-36%

0.68
)(0.01
)(4.44
)(2.09
)(0.63
0.61
)(0.04
0.57
)(0.58
1.15

2013
15.70
0.55
()1.61
1.56
0.96
2.14
7.17
1.62
1.53
29.62
()13.41
()5.08
11.13

-73%
-109%
5%
-100%
-75%
-100%
97%
-143%
0%
-139%
-79%
-14%

%
15%
-52%
973%
-20%
-13%
24%
-27%
3140%
-100%
51%
-3%
15%
-1%
-20%

2.56
0.11
()4.24
()2.01
()8.25
()0.39
()0.32
()1.41
()0.04
)(1.45
()2.78
1.33

� 13ضد 12
13.64
1.15
()0.15
1.96
1.10
1.72
9.85
0.05
0.30
1.01
30.63
()11.62
()5.15
13.86

146%
-283%
-7%
100%
-5%
255%
-78%
-1862%
33%
-3000%
220%
45%

2012
88%
109%
-107%
-49%
-11%
-59%
42%
-84%
100%
-11%
-100%
11%
91%
-3%
-15%

1.04
()0.06
()4.54
()8.67
()0.11
()1.44
0.08
()0.03
0.05
()0.87
0.92

%
7.25
0.55
2.21
3.82
1.23
4.15
6.94
0.31
1.13
0.11
27.70
)(6.08
)(5.29
16.33

-58%
100%
-1%
34%
100%
1008%
-99%
-91%
-100%
-99%
-52%
-90%

� 12ضد 11
82%
-53%
110%
497%
-43%
65%
43%
-66%
-100%
38%
100%
53%
86%
27%
52%
2.49
)(0.03
)(4.60
)(6.45
)(0.13
7.61
)(0.33
)(0.06
7.22
)(1.83
9.05

2011
3.98
1.16
1.05
0.64
2.17
2.52
4.85
0.90
0.06
0.82
18.15
)(3.27
)(4.15
10.73
-66%
-50%
-31%
26%
-88%
51%
120%
100%
49%
-655%
100%

%
477%
-202%
-117%
28%
1176%
-9%
58%
-77%
20%
100%
387%
227%
-5%
-762%
7.26
)(0.06
)(6.71
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)(0.85
ايراد ايجارات
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إجمالي اإليرادات
24.22

-40%
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-105%
48%
55%
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-56%
-35%
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3.22
0.04
)(7.98
)(9.65
)(0.33
)(0.85
)(0.56
()17.73
()17.73
)(2.58
)(15.15

-
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-44%
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القطامي والعيبان و�شركاهم
مدققون وم�ست�شارون
عمارة ال�سوق الكبري  -برج �أ – الطابق التا�سع
هاتف+965 22443900-9 :
فاك�س+965 22438451 :
�ص.ب 2986 .ال�صفاة13030 ،
الكويت
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ال�صفحة الإلكرتوينwww.grantthornton.com.kw :

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين الى الساده المساهمين شركة نور لالستثمار المالي  -ش.م.ك.ع
التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

الر�أي

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة ل�شركة نور لال�ستثمار املايل � -ش.م.ك.ع"( .ال�شركة االم") وال�شركات التابعة لها ("املجموعة") ،وت�شمل بيان
املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  ،2016وبيان االرباح �أو اخل�سائر املجمع وبيان االرباح او اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر املجمع ،وبيان التغريات
يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،واالي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك ملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
بر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2016وعن
نتائج �أعمالها املجمعة وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س ابداء الر�أي

لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .ان م�س�ؤولياتنا وفق تلك املعايري قد مت �شرحها �ضمن بند م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات حول
تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد يف تقريرنا .كما اننا م�ستقلني عن املجموعة وفقا ملتطلبات ميثاق الأخالقية للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س
الدويل ملعايري �أخالقية املحا�سبني  ،كما قمنا بالإلتزام مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وميثاق الأخالقية .اننا نعتقد ب�أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها ،كافية ومالئمة لتكون �أ�سا�سا يف ابداء ر�أينا.
�أمور التدقيق الهامة

ان �أمور التدقيق الهامة ،ح�سب تقديراتنا املهنية ،هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكربى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة للفرتة احلالية .ولقد مت
ا�ستعرا�ض تلك الأمور �ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات املالية املجمعة ككل ،واىل التو�صل اىل ر�أينا املهني حولها ،و�أننا ال نبدي ر�أيا منف�صال
حول تلك الأمور .كما قمنا بتحديد الأمور املبينة �أدناه ك�أمور التدقيق الهامة.
تقييم اال�ستثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة

تقوم املجموعة باال�ستثمار يف خمتلف فئات اال�صول منها ن�سبة  % 24من اجمايل اال�صول متثل ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة وم�صنفة اما كا�ستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر او كا�ستثمارات متاحة للبيع .يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات على ا�سا�س يعترب االكرث مالءمة من قبل
االدارة ،وذلك ا�ستنادا اىل طبيعة اال�ستثمار ،ويتم اجراء التقييم من قبل املجموعة با�ستخدام ت�سل�سل هرمي للقيمة العادلة كما هو مف�صل يف االي�ضاح
 . 30.3كما ان ن�سبة  % 42من هذه اال�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة بناء على تقييمات امل�ستوى  ،1والن�سبـة املتبـقية البالغة  % 58من هذه اال�ستثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة اما بناء على تقييمات امل�ستوى  2او امل�ستوى  .3ان قيا�س القيمة العادلة ميكن ان يكون نطاقا المو�ضوعيا واكرث من ذلك بالن�سبة
لال�ستثمارات امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  2وامل�ستوى  3حيث ان هذه اال�ستثمارات يتم تقييمها با�ستخدام معطيات غري اال�سعار املعلنة يف �سوق ن�شط .ونظرا
للمو�ضوعية الكامنة يف تقييم اال�ستثمارات امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  2وامل�ستوى  ،3فقد قررنا بان يكون هذا الأمر �أمرا هاما يف عملية التدقيق .يرجى
الرجوع لالي�ضاح  5.14.2و  17 ، 15 ، 5.14.6و  30.2للمزيد من املعلومات حول التقييم العادل لال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان االرباح او اخل�سائر.
ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها ت�ضمنت ،من بني �أمور �أخرى ،توثيق وتقييم العمليات مو�ضوع البحث لقيا�س القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية .متت
مطابقة القيمة الدفرتية لال�ستثمارات مع التقييمات الداخلية او اخلارجية للمجموعة املعدة با�ستخدام تقنيات تقييم ،تقييم واختبار مالءمة التقديرات
واالفرتا�ضات ومنهجية التقييم واحل�صول على م�ستندات وتو�ضيحات لتعزيز التقييمات.
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تقييمات العقارات اال�ستثمارية

متثل العقارات اال�ستثمارية للمجموعة ما ن�سبته  % 18من اجمايل اال�صول وت�شمل �أرا�ضي ومباين لاليجار تقع يف الكويت ودول �شرق �أو�سطية اخرى
واململكة املتحدة .ان �سيا�سة املجموعة هي ان يتم اجراء تقييمات العقارات �سنويا من قبل مق ّيمني خارجيني ،كما هو مف�صل يف االي�ضاح  .30.4ت�ستند
هذه التقييمات اىل عدد من االفرتا�ضات ،مبا يف ذلك ايرادات االيجار املقدرة ،عوائد الر�سملة ،املعامالت التاريخية ،معرفة ال�سوق ،معدالت اال�شغال
وتكلفة االن�شاء ،ونظرا حلقيقة ان القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية متثل نطاق احكام هامة وان التقييمات تعتمد اعتمادا كبريا على التقديرات ،فقد
قررنا بان يكون هذا الأمر �أمرا هاما يف عملية التدقيق .يرجى الرجوع اىل االي�ضاح  19و  30.4للمزيد من املعلومات حول تقييم العقارات اال�ستثمارية.
ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها �شملت ،من بني �أمور �أخرى ،تقييم مدى مالءمة عملية مراجعة وتقييم عمل املق ّيمني اخلارجيني وتقييماتهم من قبل
االدارة مبا يف ذلك اعتبارات االدارة لكفاءة وا�ستقاللية املق ّيمني اخلارجيني.كما قمنا مبراجعة تقارير التقييم من املق ّيمني اخلارجيني ومطابقتها مع
القيمة الدفرتية للعقارات .قمنا اي�ضا بتقييم مالءمة منهجيات التقييم امل�ستخدمة يف تقدير القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية مبا يف ذلك املناق�شات
مع االدارة حول التقديرات واالفرتا�ضات ومنهجية التقييم امل�ستخدمة يف تقدير القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية .كما قمنا بالتقييم بان البيانات
املتعلقة بالعقارات (ايرادات االيجار وعملية اال�شغال) امل�ستخدمة كمدخل للتقييمات اخلارجية متماثلة مع املعلومات التي مت احل�صول عليها خالل قيامنا
باعمال التدقيق.
معلومات �أخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي ل�سنة  2016للمجموعة

ان االدارة م�س�ؤولة عن املعلومات االخرى .تت�ألف املعلومات االخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2016بخالف البيانات املالية املجمعة و تقرير مراقبي ح�ساباتنا .لقد ح�صلنا على تقرير جمل�س ادارة ال�شركة االم قبل تاريخ تقرير مراقبي ح�ساباتنا
و نتوقع احل�صول على ما تبقى من بنود التقرير ال�سنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقبي ح�ساباتنا.
ان ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االخرى املرفقة ونحن ال نبدي اي �شكل من ا�شكال الت�أكيدات على تلك املعلومات.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،فان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات االخرى واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر فيما اذا كانت املعلومات
االخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات املالية املجمعة املرفقة �أو مع معلوماتنا التي مت احل�صول عليها �أثناء عملية التدقيق او غري ذلك من الأمور التي
قد ي�شوبها اخطاء مادية .و�إذا ما ا�ستنتجنا ،بناء على االعمال التي قمنا بها على املعلومات االخرى التي ح�صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي ح�ساباتنا،
بان هناك فعال اخطاء مادية �ضمن تلك املعلومات االخرى ،فاملطلوب منا بيان تلك الأمور .لي�س لدينا اي �شيء للتقرير عنه يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤولية االدارة و امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة

ان االدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،كما هو مطبق لال�ستخدام
يف دولة الكويت ،وعن نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه منا�سبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية املجمعة ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت
ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
والعداد تلك البيانات املالية املجمعة ،تكون االدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية ،واالف�صاح ،عند احلاجة ،عن الأمور
املتعلقة بتحقيق تلك اال�ستمرارية وتطبيق مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،مامل يكن بنية االدارة ت�صفية املجموعة �أو ايقاف �أن�شطتها� ،أو عدم توفر �أية بدائل
�أخرى واقعية �سوى اتخاذ هذا االجراء.
ان امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة امل�س�ؤولة عن مراقبة عملية التقارير املالية للمجموعة.
م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

ان �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة ،ككل ،خالية من فروقات مادية� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،وا�صدار
تقرير التدقيق الذي يحتوي على ر�أينا .ان الت�أكيدات املعقولة هي ت�أكيدات عالية امل�ستوى ،ولكنها ال ت�ضمن ب�أن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري
الدولية للتدقيق�،سوف تكت�شف دائما الأخطاء املادية يف حالة وجودها� .إن الفروقات ميكن �أن تن�ش�أ من الغ�ش �أو اخلط�أ وتعترب مادية� ،سواء كانت منفردة �أو
جمتمعة ،عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية للم�ستخدمني بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية املجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق ،نقوم مبمار�سة التقديرات املهنية واالحتفاظ مب�ستوى من ال�شك املهني طيلة �أعمال التدقيق .كما �أننا:
	•نقوم بتحديد وتقييم خماطر الفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،وت�صميم وتنفيذ اجراءات التدقيق
املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أينا� .أن خماطر عدم اكت�شاف
الفروقات املادية الناجتة عن الغ�ش تعترب �أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلط�أ ،حيث �أن الغ�ش قد ي�شمل تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذوفات مق�صودة
�أو عر�ض خاطئ �أو جتاوز لإجراءات ال�ضبط الداخلي.
	•ا�ستيعاب اجراءات ال�ضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغر�ض ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء
الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي للمجموعة.
	•تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املطبقة واالي�ضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل االدارة.
التقرير ال�سنوي 2016
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	•اال�ستنتاج حول مالئمة ا�ستخدام االدارة للأ�س�س املحا�سبية يف حتقيق مبد�أ اال�ستمرارية ،وبناء على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها� ،سوف
نقرر فيما اذا كان هناك �أمور جوهرية قائمة ومرتبطة ب�أحداث �أو ظروف قد ت�شري اىل وجود �شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق
اال�ستمرارية .واذا ما تو�صلنا اىل وجود تلك ال�شكوك اجلوهرية ،فان علينا �أن نلفت االنتباه لذلك �ضمن تقرير التدقيق واىل االف�صاحات املتعلقة
بها �ضمن البيانات املالية املجمعة� ،أو يف حالة ما اذا كانت تلك االف�صاحات غري مالئمة� ،سوف ي�ؤدي ذلك اىل تعديل ر�أينا .ان ا�ستنتاجاتنا �سوف
تعتمد على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ف�إنه قد يكون هناك �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية قد ت�ؤدي اىل عدم
قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية.
	•تقييم االطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العر�ض والتنظيم والفحوى ،مبا يف ذلك االف�صاحات ،وفيما اذا كانت تلك البيانات املالية
املجمعة تعك�س املعامالت والأحداث املتعلقة بها ب�شكل يحقق العر�ض ب�شكل عادل.
	•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلا�صة بال�شركات او الأن�شطة الأخرى الواردة �ضمن املجموعة البداء ر�أي حول
البيانات املالية املجمعة .اننا م�س�ؤولون عن توجيه واال�شراف على اداء اعمال تدقيق املجموعة .ال نزال امل�س�ؤولني الوحيدين عن ر�أينا حول اعمال
التدقيق التي قمنا بها.

لقد قمنا بالعر�ض على امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة  ،و�ضمن امور �أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق والأمور اجلوهرية الأخرى التي مت اكت�شافها ،مبا
يف ذلك نقاط ال�ضعف اجلوهرية يف نظام ال�ضبط الداخلي التي لفتت انتباهنا �أثناء عملية التدقيق.
كما قمنا بتزويد امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات �أخالقية املهنة املتعلقة باال�ستقاللية ،وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا والأمور
الأخرى التي قد ت�شري اىل وجود �شكوك يف ا�ستقالليتنا والتدابري التي مت �إتخاذها ،حيثما وجدت.
ومن بني الأمور التي مت التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة ،تلك الأمور التي مت حتديدها من قبلنا على �أن لها الأهمية الكربى يف تدقيق
البيانات املالية املجمعة للفرتة احلالية ومت اعتبارها بذلك ،من �أمور التدقيق الهامة .ولقد قمنا باالف�صاح عن تلك الأمور �ضمن تقرير التدقيق ،ما مل تكن
القوانني �أو الت�شريعات املحلية حتد من االف�صاح عن �أمر معني� ،أو يف حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم االف�صاح عنها �ضمن تقريرنا جتنبا لنتائج عك�سية قد
حتدث نتيجة االف�صاح عنها والتي قد تطغي على امل�صلحة العامة.
التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعات الأخرى

بر�أينا �أي�ضا �أن ال�شركة االم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س ادارة ال�شركة االم فيما
يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت .وقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض
التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم ( )1ل�سنة  2016والئحته التنفيذية وعقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة االم ،والتعديالت اللآحقة لهما ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لنا ،مل تقع
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2016خمالفات لأحكام قانون ال�شركات واللآئحة التنفيذية �أو عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة االم،
والتعديالت اللآحقة لهما ،على وجه ي�ؤئر ماديا يف ن�شاط ال�شركة االم �أو مركزها املايل.
كما نفيد اي�ضا بانه ،خالل اعمال التدقيق وح�سب علمنا واعتقادنا ،مل يرد اىل علمنا اي خمالفات مادية الحكام القانون رقم  7ل�سنة  ،2010والتعديالت
الالحقة له ،فيما يتعلق بهيئة ا�سواق املال والقوانني املت�صلة بها خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة االم او
مركزها املايل.
كما نفيد اي�ضا بانه ،خالل اعمال التدقيق ،مل يرد اىل علمنا اي خمالفات مادية الحكام القانون رقم  32ل�سنة  ،1968والتعديالت الالحقة له ،ب�ش�أن النقد
و بنك الكويت املركزي و تنظيم املهنة امل�صرفية والقوانني املت�صلة بها خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة
االم او مركزها املايل.

�أنور يو�سف القطامي

زميل جمعية املحا�سبني القانونيني يف بريطانيا
(مراقب مرخ�ص رقم  50فئة �أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم
الكويت
 6ابريل 2017
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

�إي�ضاحات

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

14,908,096

15,701,305

81,182

550,494

()9,707

()1,607,280

ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
�أرباح حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر
خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر
(خ�سائر) � /أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
التغري يف القيمة العادلة للعقارات الإ�ستثمارية
ايراد ايجارات
خ�سائر حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�أتعاب �إدارة ور�سوم اكتتاب

26,707

1,620,595

�إجمايل الإيرادات

24,216,362

29,617,091

8

()11,474,747

()13,408,641

8

()5,637,336

()5,075,212

7,104,279

11,133,238

676,256

2,561,188

()5,488

110,242

11

()4,444,747

()4,241,042

تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
م�صاريف عمومية و�إدارية و�أخرى

10.2

19

18

الربح الت�شغيلي

()439,723

1,557,548

1,116,662

2,134,423

()603,728

959,509

1,711,205

1,535,047

()852,018

-

8,277,686

7,165,450

�إيرادات فوائد و�إيرادات �أخرى
ربح ( /خ�سارة) حتويل عمالت �أجنبية
تكاليف متويل
االنخفا�ض يف قيمة �أ�صول غري ملمو�سة
االنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمار يف �شركات زميلة
االنخفا�ض يف قيمة الأر�صدة املدينة

20

-

()2,010,441

17

()2,092,851

()8,252,823

18

-

()389,136

()630,149

()322,927

ربح ( /خ�سارة) قبل ال�ضرائب

607,300

()1,411,701

9

خم�ص�ص حل�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص �ضريبة دعم العمالة الوطنية

()9,405

-

()6,199

()7,479

()20,654

()29,305

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

571,042

()1,448,485

مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

1,153,581

1,333,267

()582,539

()2,781,752

571,042

()1,448,485

2.86

3.31

املتاح لـ:

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة (فل�س)

12

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  88 - 43ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمع

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

د.ك

د.ك

571,042

()1,448,485

�إيرادات �شاملة �أخرى:
بنود �سيتم �إعادة ت�صنيفها اىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع يف فرتات الحقة:

فروق العملة الناجتة من حتويل عمليات اجنبية
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
 �صايف التغريات يف القيمة العادلة الناجتة خالل ال�سنة املحول اىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من البيع املحول اىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من انخفا�ض القيمةح�صة يف ايرادات �شاملة اخرى ل�شركات زميلة
�إجمايل الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى لل�سنة

439,723

()1,557,548

2,092,851

8,252,823

2,342,457

258,420

428,536

()740,299

�إجمايل الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة لل�سنة

999,578

()2,188,784

()226,315

()293,540

()4,220,180

()7,400,454

�إجمايل الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة املتاحة لـ:

مالكي ال�شركة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  88 - 43ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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3,329,682

()1,097,654

()2,330,104

()1,091,130

999,578

()2,188,784
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

بيان المركز المالي المجمع
املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
مرابحة  ،وا�ستثمارات وكالة و�صكوك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
ب�ضاعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة و�أ�صول �أخرى غري ملمو�سة

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

13

10,417,011

7,737,506

13

6,804,031

2,613,255

14

1,164,446

1,000,000

15

11,268,515

11,699,191

16

14,767,065

15,266,515

774,786

884,878

17

35,073,157

43,989,767

18

60,754,860

53,076,227

19

33,819,875

39,755,699

3,397,447

4,395,216

5,346,161

5,597,375

183,587,354

186,015,629

م�ستحق اىل البنوك
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

13

1,198,111

2,016,195

21

6,583,029

7,568,953

22

106,172,825

111,898,284

717,575

592,841

جمموع املطلوبات

114,671,540

122,076,273

20

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

حقوق امللكية

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
�أرباح حمتفظ بها
حقوق امللكية املتاحة ملالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

23

41,316,276

41,316,276

23

3,410,573

3,410,573

24

()3,410,573

()3,410,573

25

1,763,896

1,644,912

25

1,763,896

1,644,912

26

5,896,895

3,848,484

26

()9,738,488

()9,807,539

5,038,821

4,847,152

46,041,296

43,494,197

26

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

فهد �سليمان اخلالد

رئي�س جمل�س الإدارة

22,874,518

20,445,159

68,915,814

63,939,356

183,587,354

186,015,629

عبدالغني حممد �صالح بهبهاين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  88 - 43ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
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الكويت

 31دي�سمرب 2016

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

1,644,912

-

)1,644,912 (3,410,573

-

-

3,410,573

-

�أ�سهم
خزينه
د.ك

3,848,484

-

احتياطي
قانوين
د.ك

)(9,807,539

-

احتياطي
اختياري
د.ك

)(782,583

�إحتياطي
التغريات
�أرباح
املرتاكمة يف ترجمة عمالت
حمتفظ بها
�أجنبية
القيمة العادلة
د.ك
د.ك
د.ك

43,494,197 4,847,152

)(782,583

-

املجموع
الفرعي
د.ك

20,445,159

6,113,283

-

احل�ص�ص غري جمموع حقوق
امللكية
امل�سيطرة
د.ك
د.ك
63,939,356

5,330,700

-

-

)999,578 (2,330,104
68,915,814 22,874,518

)428,536 (1,747,565

)(1,340,090) (1,340,090
3,976,880
4,759,463
571,042
)(582,539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,048,411

)(13,730
)(782,583) (782,583
1,153,581 1,153,581

69,051

3,329,682 1,212,220
)- (237,968
46,041,296 5,038,821

2,176,101

58,639

)(13,730

عالوة
ا�صدار
�أ�سهم
د.ك

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الر�صيد يف  1يناير 2016

ر�أ�س
املال
د.ك

41,316,276

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

الزيادة يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
ل�شركة تابعة خالل ال�سنة (اي�ضاح
)26.3.2
ا�سرتداد وحدات من قبل احل�ص�ص
غري امل�سيطرة ل�شركة تابعة
توزيعات ارباح مدفوعة حل�ص�ص غري
م�سيطرة من قبل �شركات تابعة
معامالت مع املالكني
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
�إجمايل (اخل�سائر)  /االيرادات
ال�شاملة الأخرى لل�سنة
جمموع (اخل�سائر)  /الإيرادات
ال�شاملة لل�سنة
املحول اىل الإحتياطيات

41,316,276

118,984
1,763,896

3,410,573

2,048,411
5,896,895

118,984
)1,763,896 (3,410,573

69,051
)(9,738,488

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  88 - 43ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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الكويت

 31دي�سمرب 2016

6,009,404
)(2,160,920
)(2,160,920

1,507,907

137,005
1,644,912

1,507,907

137,005
1,644,912

)(3,410,573
)(3,410,573

3,410,573
3,410,573

41,316,276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,316,276

ر�أ�س
املال
د.ك

�إحتياطي
ترجمة
عمالت
�أجنبية
د.ك
)(9,537,538
)(270,001
)(270,001

3,848,484

عالوة
ا�صدار
�أ�سهم
د.ك

�أرباح
حمتفظ
بها
د.ك
4,495,457
)(707,562
)(707,562
1,333,267
1,333,267

)(9,807,539

�أ�سهم
خزينه
د.ك

املجموع
الفرعي
د.ك
45,299,413
)(707,562
)(707,562
1,333,267
)(2,430,921
)(1,097,654

)(274,010
4,847,152

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
احتياطي
احتياطي
العادلة
اختياري
قانوين
د.ك
د.ك
د.ك

احل�ص�ص
غري
امل�سيطرة
د.ك
18,379,788
5,107,562
)(18,779
)(1,731,882
)(200,400
3,156,501
)(2,781,752
1,690,622
)(1,091,130

43,494,197

جمموع قوق
امللكية
د.ك
63,679,201
4,400,000
)(18,779
)(1,731,882
)(200,400
2,448,939
)(1,448,485
)(740,299
)(2,188,784

20,445,159

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الر�صيد يف  1يناير 2015

الزيادة يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة ل�شركة تابعة
خالل ال�سنة (اي�ضاح )26.3.2
ا�سرتداد وحدات من قبل احل�ص�ص غري امل�سيطرة
ل�شركة تابعة
ا�سرتداد را�س املال حل�ص�ص غري م�سيطرة ل�شركة
تابعة (اي�ضاح )26.3.1
توزيعات ارباح مدفوعة حل�ص�ص غري م�سيطرة
من قبل �شركة تابعة
معامالت مع املالكني
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
�إجمايل (اخل�سائر)  /االيرادات ال�شاملة الأخرى
لل�سنة
جمموع (اخل�سائر)  /الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
املحول اىل الإحتياطيات

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

63,939,356

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  88 - 43ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

بيان التدفقات النقدية المجمع

�أن�شطة الت�شغيل
الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضرائب

تعديالت :
خ�سارة �( /أرباح) حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات �أرباح
خ�سارة حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية
التغريات يف القيمة العادلة للعقارات الإ�ستثمارية
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�إيرادات فوائد و�إيرادات من ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
رد خم�ص�ص هبوط ملبلغ م�ستحق من ال�شركة االم الرئي�سية
ا�ستهالكات واطفاء
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
تكاليف متويل
انخفا�ض يف قيمة ذمم مدينة
انخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،ا�ستثمارات يف �شركة زميلة و �أ�صول غري ملمو�سة

اي�ضاح

607,300

18

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
ب�ضاعة
النقد (امل�ستخدم يف)  /من العمليات

ح�صة الزكاة وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية املدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف (امل�ستخدم يف)  /النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار

التغري يف الودائع ق�صرية الأجل
التغري يف الودائع املحتجزة
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
توزيعات ارباح م�ستلمة من �شركة زميلة
توزيعات ارباح م�ستلمة من ا�ستثمارات �أخرى
الزيادة يف ا�ستثمارات مرابحة ووكالة و�صكوك
�شراء وتطوير عقارات ا�ستثمارية
املح�صل من بيع عقار ا�ستثماري
�صايف �شراء ممتلكات ومعدات
�إيراد فوائد و�إيرادات من ا�ستثمارات وكالة ومرابحة م�ستلمة

13
13

�صافى النقد الناجت من �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل

�سداد قرو�ض (بال�صايف)
ا�سرتداد وحدات من قبل احل�ص�ص غري امل�سيطرة ل�شركة تابعة
دفعة للح�ص�ص غري امل�سيطرة نتيجة تخفي�ض ر�أ�س املال من قبل �شركات تابعة
�إ�ستثمار �إ�ضايف من احل�ص�ص الغري م�سيطره يف ح�صة ر�أ�س مال �شركه تابعه
توزيعات �أرباح مدفوعة من �شركة تابعة حل�ص�ص غري م�سيطرة
توزيعات �أرباح مدفوعة
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

13
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ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب
2016
د.ك

ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب
2015
د.ك

()1,411,701

439,723
()1,116,662
852,018
603,728
()8,277,686
()45,849
657,306
164,796
160,000
4,444,747
630,149
2,092,851
1,212,421

()1,557,548
()2,134,423
()959,509
()7,165,450
()37,128
()2,188,996
442,692
182,261
4,241,042
322,927
10,652,400
386,567

430,676
()968,494
()1,053,099
()49,908
()428,404
()56,816
()40,062
()525,282

7,862,447
()1,169,585
329,758
()573,778
6,835,409
()10,267
()115,663
6,709,479

()730
5,887,796
()1,191,366
()357,050
3,833,433
1,116,662
()164,446
()5,466,737
10,824,939
()51,713
45,849
14,476,637

224,117
1,404,475
7,956,774
()1,139,579
()50,000
3,883,071
2,134,423
()401,646
()3,675,388
()463,612
37,128
9,909,763

()5,725,459
()13,730
()288,741
5,330,700
()1,251,197
()319
()4,314,974
()6,263,720
7,687,635
8,009,500
15,697,135

()13,028,798
()18,779
()1,773,557
4,400,000
()200,400
()825
()4,233,284
()14,855,643
1,763,599
6,245,901
8,009,500

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1 .1التأسيس والنشاط

ت�أ�س�ست �شركة نور لال�ستثمار املايل � -ش.م.ك.ع (“ال�شركة الأم”) يف الكويت يف  1فرباير  ،1997ومت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الكويت للأوراق
املالية يف مايو  .2006ي�شار �إىل ال�شركة الأم وال�شركات التابعة لها مع ًا بـ»املجموعة» .تخ�ضع ال�شركة الأم لإ�شراف بنك الكويت املركزي وهيئة �أ�سواق املال
كونها �شركة ا�ستثمار وهي �شركة تابعة ملجموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة � -ش.م.ك « ال�شركة الأم الرئي�سية».
فيما يلي الأغرا�ض الرئي�سية لل�شركة الأم :
الإ�ستثمار يف القطاعات الإقت�صادية املختلفة وذلك من خالل امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات املتخ�ص�صة او �شراء �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف تلكال�شركات.
القيام بوظائف �أمناء الإ�ستثمار و�إدارة املحافظ الإ�ستثمارية ب�أنواعها حل�ساب الغري.الو�ساطة يف عمليات الإقرا�ض والإقرتا�ض مقابل عمولة �أو �أجر.التمويل والو�ساطة يف عمليات التجارة الدولية.القيام بالبحوث والدرا�سات وغري ذلك من اخلدمات الفنية املتعلقة بعمليات الإ�ستثمار وتوظيف الأموال للغري.�إن�شاء و�إدارة �صناديق الإ�ستثمار املختلفة بكافة �أنواعها طبقا للقانون.القيام بالأعمال اخلا�صة بوظائف مديري الإ�صدار لل�سندات التي ت�صدرها ال�شركات والهيئات.�إعداد الدرا�سات وتقدمي امل�شورة الإقت�صادية املتعلقة بالإ�ستثمار بالن�سبة مل�شاريع اخل�صخ�صة.القيام بكافة اخلدمات والن�شاطات التي ت�ساعد على تطوير ال�سوق املالية والنقدية يف دولة الكويت.التداول بيعا و�شراء يف الأ�سهم وال�سندات وال�صكوك املالية وغريها من الأوراق املاية املدرجة وغري املدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية و�أ�سواقالأوراق املالية الأجنبية  ،حل�ساب ال�شركة او حل�ساب عمالئها مقابل عمولة او �أجر.
الإ�ستثمار يف القطاعات العقارية وال�صناعية والزراعية من القطاعات الإقت�صاديىة بكافة �صور الإ�ستثمار.الو�ساطة يف عمليات بيع �أو �شراء الأ�صول املالية وغريها من الأ�صول مقابل عمولة �أو اجر.تقدمي عمليات التمويل للغري لبيع او ا�ستئجار الأ�صول الثابتة واملنقوالت عن طريق �إبرام العقود.تقدمي اخلدمات الفنية اخلا�ص بت�أ�سي�س ال�شركات و�إعادة هيكلة ال�شركات القائمة او دجمها او الت�صرف فيها.�إعداد الدرا�سات والبحوث وتقدمي الإ�ست�شارات الالزمة يف كل ما يتعلق ب�أغرا�ض ال�شركة.متلك حقوق امللكية ال�صناعية وبراءات الإخرتاع والعالمات التجارية وال�صناعية وحقوق امللكية الأدبية والفكرية.متثيل ال�شركات الأجنبية التي تتماثل اغرا�ضها مع �أغرا�ض ال�شركة ،بهدف ت�سويق منتجاتها وخدماتها مبا يتفق مع الت�شريعات الكويتية ذاتالعالقة.
العمل كمراقب اال�ستثمارال�شركة االم لها احلق يف تطبيق االغرا�ض املذكورة �أعاله داخل وخارج الكويت بطريقة مبا�شرة �أو من خالل و�سيط .يجوز لل�شركة االم �أن تكون لها
م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت
ويف اخلارج ولها �أن ت�شرتي هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات �أو ت�شارك يف ملكيتها .عالوة على ذلك  ،يجوز لل�شركة االم ان ت�شارك باعمال �شبيهة
ب�أعمالها �أو مكملة او الالزمة او املتعلقة باالهداف املذكورة �أعاله ورمبا ت�ستخدم االموال الفائ�ضة من خالل اال�ستثمار يف حمافظ و�صناديق تدار من قبل
�شركات وجهات متخ�ص�صة.
مت ا�صدار قانون ال�شركات اجلديد رقم ( )1ل�سنة  2016يف  24يناير  2016ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  1فرباير  2016والذي مبوجبه مت الغاء
قانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة  2012والتعديالت اللآحقة له وفقا لن�ص املادة رقم (� .)5سوف يتم تفعيل القانون اجلديد ب�أثر رجعي اعتبارا من 26
نوفمرب  .2012مت ا�صدار اللآئحة التنفيذية للقانون رقم ( )1ل�سنة  2016يف  12يوليو .2016
�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو مبنى جمموعة ال�صناعات الوطنية  ،ال�شويخ  ،الكويت  -الطابق االر�ضي (�ص.ب  3311ال�صفاة ،الرمز الربيدي
 13034دولة الكويت).
اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة الأم �إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة يف � 6أبريل .2017
ان اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة الأم لها القدرة على تعديل البيانات املالية املجمعة بعد �صدورها.
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
2 .2اساس اإلعداد

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدله لت�شمل القيا�س بالقيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
واخل�سائر والإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي (“د.ك”) وهي العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�شركة الأم.

املفهوم املحا�سبي اال�سا�سي

قامت املجموعة ب�إعداد هذه البيانات املالية املجمعة بناء على مبد أ� الإ�ستمرارية املحا�سبي .كما هو مبني يف �إي�ضاح  ،22.1وعلى الرغم من ان بع�ض �أق�ساط
القرو�ض  /او القرو�ض قد ا�ستحقت ،تعمل ال�شركة الأم بن�شاط مع جميع دائنيها لإعادة هيكلة قرو�ضها (البالغة  96,693,625د.ك) وهي على ثقة ب�أنه
بناء على املباحثات البناءه التي جرت حتى الآن �سيكون مبقدورها حتقيق �إعادة هيكلة مقبولة خالل فرتة ق�صرية من الزمن .بالإ�ضافة اىل ذلك  ،فقد
جتاوز جمموع ا�صول املجموعة جمموع خ�صومها مببلغ  68,915,814د.ك ومبلغا كبريا من اخل�صوم املتداولة (قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية يف
ال�شركة الأم) والبالغ  45,934,250د.ك .يتم التفاو�ض عليه حاليا من قبل �إدارة املجموعة والذي متت الإ�شارة اليه بالإي�ضاح  .22.3وال تتوقع الإدارة ان
تتم املطالبة بهذه الإلتزامات حتى اكتمال اعادة هيكلة القر�ض.
وبناء على هذه احلقائق ،ف�إن �إدارة ال�شركة الأم تعتقد ان املجموعة لديها م�صادر كافيه لال�ستمرار يف امل�ستقبل املنظور .وبناء عليه يتم موا�صلة تطبيق
مبد أ� الإ�ستمرارية يف اعداد هذه البيانات املالية املجمعة.

3 .3بيان اإللتزام
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية واملعدلة ال�ستخدامها من قبل دولة الكويت ب�ش�أن م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية اخلا�ضعة لقوانني بنك الكويت املركزي.
تتطلب هذه القوانني تطبيق جميع املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  IAS 39املتعلقة مبخ�ص�ص هبوط القيمة
اجلماعي والذي مت ا�ستبداله مبتطلبات بنك الكويت املركزي اخلا�صة باحلد االدنى للمخ�ص�ص العام كما هو مبني �ضمن ال�سيا�سة املحا�سبية اخلا�صة
بانخفا�ض قيمة اال�صول املالية.
4 .4التغيرات في السياسات المحاسبية

 4.1املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة
هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  .2016والتي مت تطبيقها من قبل املجموعة لكن مل يكن لها �أي اثر
جوهري على املركز املايل �أو نتائج ال�سنة .فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة والتي لها �صلة باملجموعة  ،مبينة �أدناه :
يفعل للفرتات املالية التي
تبد أ� يف
املعيار �أو التف�سري
 1يناير 2016
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :11املحا�سبة عن �شراء ح�ص�ص يف عمليات حما�صة -تعديالت
 1يناير 2016
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1مبادرة االف�صاح – تعديالت
 1يناير 2016
معيار املحا�سبة الدويل رقم  16و  38تو�ضيح الطرق املقبولة لال�ستهالك واالطفاء – تعديالت
 1يناير 2016
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة – تعديالت
 1يناير 2016
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10و  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28املن�ش�آت اال�ستثمارية :تطبيق
ا�ستثناء التجميع –تعديالت
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014
 1يناير 2016
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  11املحا�سبة عن �شراء ح�ص�ص يف عمليات حما�صة – تعديالت

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 11ترتيبات املحا�صة” تتطلب من م�شرتي احل�صة يف عملية املحا�صة التي ي�شكل فيها الن�شاط
العمل (كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 3دمج االعمال”) لتطبيق كافة املبادىء املحا�سبية لعمليات دمج االعمال يف املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  3واملعايري الدولية للتقارير املالية االخرى ،با�ستثناء تلك املبادىء التي تتعار�ض مع االر�شادات الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  .11كما تتطلب تلك التعديالت اي�ضا االف�صاح عن املعلومات املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3واملعايري الدولية للتقارير املالية
االخرى اخلا�صة بعمليات دمج االعمال.
تنطبق التعديالت اي�ضا على كل من ال�شراء املبدئي للح�صة يف عملية املحا�صة و�شراء ح�صة ا�ضافية يف عملية املحا�صة (يف احلالة االخرية ،ال يتم اعادة
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قيا�س احل�ص�ص املحتفظ بها �سابقا) .كما تنطبق التعديالت اي�ضا ب�صورة م�ستقبلية على �شراء احل�ص�ص يف عمليات املحا�صة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1مبادرة االف�صاح – تعديالت

تقوم التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1باجراء التغريات التالية:
املادية :تو�ضح التعديالت بان ( )1املعلومات اليجب حجبها بالتجميع او بتقدمي معلومات غري مادية )2( ،اعتبارات املادية تنظبق على كل اجزاء البيانات
املالية ،و ( )3حتى عندما يتطلب املعيار اف�صاحا حمددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.
بيان املركز املايل وبيان االرباح واخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر :تقوم التعديالت مبا يلي )1( :تقدمي تو�ضيح بان قائمة بنود املفردات التي �سيتم عر�ضها
يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها كما هو منا�سب وكذلك تقدمي ار�شادات ا�ضافية حول املجاميع الفرعية يف هذه البيانات و ( )2تو�ضيح ان
ح�صة املن�ش�أة من االيرادات ال�شاملة االخرى لل�شركات الزميلة املحت�سبة ح�سب حقوق امللكية و�شركات املحا�صة يتعني عر�ضها يف جمموعها كبنود مفردات
واحدة �سواء �سيتم الحقا اعادة ت�صنيفها ام ال يف االرباح واخل�سائر.
مالحظات :تقوم التعديالت با�ضافة امثلة ا�ضافية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتو�ضيح ان قابلية الفهم واملقارنة يجب النظر فيها عند حتديد
ترتيب املالحظات والثبات ان املالحظات ال حتتاج اىل عر�ضها بالرتتيب املحدد حتى الآن يف الفقرة  114من معيار املحا�سبة الدويل رقم  .1كما قام
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية اي�ضا بحذف االر�شادات واالمثلة املتعلقة بتحديد ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي لوحظ انها من املحتمل ان تكون غري
مفيدة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  16و  38بيان الطرق املعتمدة لال�ستهالك واالطفاء – تعديالت

مت بيان التعديالت التالية على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم ( )38اال�صول غري امللمو�سة:
	•تعترب طريقة ا�ستهالك اال�صول على �أ�سا�س الدخل الناجت من الن�شاط امل�ستخدم به ذلك اال�صل طريقة غري منا�سبة ال�ستهالك املمتلكات واالالت
واملعدات.
	•تعترب طريقة اطفاء على ا�سا�س الدخل الناجت من الن�شاط الذي ي�ستخدم اال�صل غري امللمو�س طريقة غري منا�سبة ب�شكل عام با�ستثناء بع�ض احلاالت
املحددة.
	•التوقعات التي ت�شري اىل انخفا�ض �سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها با�ستخدام ا�صول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد جتاري بطىء
والتي بدورها قد ت�ؤدي اىل انخفا�ض التوقعات االقت�صادية من ذلك اال�صل.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة – تعديالت

ان التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 27البيانات املالية املنف�صلة” ت�سمح بان يتم اختياريا املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة
و�شركات املحا�صة وال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10و  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28املن�ش�آت اال�ستثمارية :تطبيق ا�ستثناء التجميع – تعديالت

تهدف التعديالت اىل تو�ضيح اجلوانب التالية:
	•االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة :ت�ؤكد التعديالت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية جممعة ل�شركة ام متو�سطة متاح لل�شركة االم التي هي
�شركة تابعة ل�شركة ا�ستثمارية حتى لو قامت ال�شركة اال�ستثمارية بقيا�س جميع ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة.
	•ال�شركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة االم :ان ال�شركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق باالن�شطة اال�ستثمارية
لل�شركة االم ال يجب جتميعها اذا كانت ال�شركة التابعة نف�سها �شركة ا�ستثمارية.
	•تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل م�ستثمر �شركة غري ا�ستثمارية على �شركة ا�ستثمارية م�ستثمر فيها :عند تطبيق طريقة حقوق امللكية على �شركة
زميلة او �شركة حما�صة ،عندها ميكن لل�شركة غري اال�ستثمارية امل�ستثمرة يف �شركة ا�ستثمارية االحتفاظ بقيا�س القيمة العادلة املطبق من قبل
ال�شركة الزميلة او �شركة املحا�صة حل�ص�صها يف ال�شركات التابعة.
	•االف�صاحات املطلوبة :ال�شركة اال�ستثمارية التي تقي�س ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقدمي االف�صاحات املتعلقة بال�شركات اال�ستثمارية
املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .12
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 5تقوم هذه التعديالت با�ضافة ار�شادات حمددة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  5يفاحلاالت التي تقوم فيها املن�ش�أة باعادة ت�صنيف اال�صل من حمتفظ به لغر�ض البيع اىل حمتفظ به لغر�ض التوزيع والعك�س بالعك�س ويف احلاالت التي
تتوقف فيها حما�سبة اال�صل املحتفظ به لغر�ض التوزيع.
التقرير ال�سنوي 2016
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التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 7تقوم هذه التعديالت بتقدمي ار�شادات ا�ضافية لتو�ضيح فيما اذا كان عقد اخلدمات م�ستمرباالن�شغال يف اال�صل املحول ،والتو�ضيح حول موازنة االف�صاحات يف البيانات املالية املجمعة.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  - 19تقوم هذه التعديالت بتو�ضيح �أن �سندات ال�شركات ذات اجلودة الإئتمانية العالية امل�ستخدمة يفتقييم معدل اخل�صم اخلا�ص مبنافع ما بعد اخلدمة يجب تقوميه بنف�س العملة التي �ستدفع بها تلك املنافع.
-التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 34تقوم هذه التعديالت بتو�ضيح معنى “يف مكان �آخر يف التقرير املرحلي” وتتطلب ا�سنادا ترافقيا.

 4.2املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
بتاريخ امل�صادقة على هذه البيانات املالية املجمعة  ،مت ا�صدار بع�ض املعايري /التعديالت والتف�سريات من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل
يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة .
تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وللمرة الأوىل خالل الفرتة التي تبد�أ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد �أو التعديل
�أو التف�سري .ان املعلومات عن املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة املتوقع �أن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة مبينة �أدناه .هناك بع�ض املعايري
والتف�سريات اجلديدة قد مت ا�صدارها لكن لي�س من املتوقع ان يكون لها �صلة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة.
يفعل للفرتات املالية التي
تبد أ� يف
املعيار �أو التف�سري
 1يناير 2017
معيار املحا�سبة الدويل رقم  7بيان التدفقات النقدية – تعديالت
 1يناير 2017
معيار املحا�سبة الدويل رقم � 12ضرائب الدخل – تعديالت
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28بيع �أو م�ساهمة الأ�صول بني امل�ستثمر و�شركته الزميلة او
مل يتم حتديد تاريخ
�شركة املحا�صة – تعديالت
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2الدفع باال�سهم – تعديالت
 1يناير 2018
 1يناير 2018
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
 1يناير 2018
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء
 1يناير 2019
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16عقود الإيجار
 1يناير 2018
معيار املحا�سبة الدويل رقم  40العقارات اال�ستثمارية – تعديالت
 1يناير  2017و 2018
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2014-2016
 1يناير 2018
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 7( 7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

تهدف التعديالت اىل حت�سني نوعية املعلومات املقدمة مل�ستخدمي البيانات املالية حول التغريات يف مديونية املن�ش�أة والتدفقات النقدية املتعلقة بها (والتغريات غري
النقدية)
التعديالت:
	•تتطلب من املن�ش�أة تقدمي اف�صاحات متكن امل�ستخدمني من تقييم التغريات االلتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية .تقوم املن�ش�أة بتطبيق حكمها
عند حتديد ال�شكل وامل�ضمون املحدد لالف�صاحات املطلوبة للوفاء بهذه املتطلبات.
	•اقرتاح عدد من االف�صاحات املحددة التي قد تكون �ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله ،مبا يف ذلك:
*التغريات يف االلتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية التي ت�سببها التغريات يف تدفقات التمويل النقدية ،معدالت ال�صرف االجنبي او القيم العادلة،
او احل�صول على او فقدان ال�سيطرة على ال�شركات التابعة او ال�شركات االخرى.
*مطابقة االر�صدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك تلك التغريات املحددة مبا�شرة
�أعاله.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 12( 12حتقق اال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة عن اخل�سائر غري املحققة – تعديالت

ت�شكل التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  12التغريات التالية:
	•ان اخل�سائر غري املحققة على ادوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة واملقا�سة بالتكلفة الغرا�ض �ضريبية ت�ؤدي اىل فرق م�ؤقت قابل للخ�صم بغ�ض النظر عما
اذا كان حامل اداة الدين يتوقع ا�سرتداد القيمة الدفرتية لتلك االداة عن طريق البيع او اال�ستخدام.
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	•ان القيمة الدفرتية لال�صل ال حتد من تقدير االرباح امل�ستقبلية املحتملة اخلا�ضعة لل�ضريبة.
	•ان التقديرات اخلا�صة باالرباح امل�ستقبلية اخلا�ضعة لل�ضريبة ت�ستثني اخل�صومات ال�ضريبية الناجتة عن رد الفروقات امل�ؤقتة القابلة للخ�صم.
	•تقوم املن�ش�أة بتقييم اال�صل ال�ضريبي امل�ؤجل اىل جانب اال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة االخرى .وحيث يقوم قانون ال�ضرائب باحلد من ا�ستخدام اخل�سائر
ال�ضريبية ،تقوم املن�ش�أة بتقييم اال�صل ال�ضريبي امل�ؤجل اىل جانب اال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة االخرى من نف�س النوع.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28بيع او م�ساهمة اال�صول بني امل�ستثمر و�شركته الزميلة او �شركة املحا�صة –
تعديالت

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 10البيانات املالية املجمعة” ومعيار املحا�سبة الدويل رقم “ 28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
و�شركات املحا�صة ( ”)2011تقوم بتو�ضيح معاجلة بيع او م�ساهمة اال�صول من امل�ستثمر اىل �شركته الزميلة او �شركة املحا�صة على النحو التايل:
	•تتطلب الت�سجيل الكامل يف البيانات املالية للم�ستثمر لالرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع او م�ساهمة اال�صول التي ت�شكل العمل (كما هو حمدد يف
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 3دمج االعمال”).
	•تتطلب الت�سجيل اجلزئي لالرباح واخل�سائر حيثما ال ت�شكل اال�صول العمل ،اي يتم ت�سجيل الربح او اخل�سارة فقط اىل حد م�صالح امل�ستثمرين التي
لي�ست لها عالقة يف تلك الزميلة او �شركة املحا�صة.
يتم تطبيق هذه املتطلبات بغ�ض النظر عن ال�شكل القانوين للمعاملة ،مثال �سواء حدثت عملية بيع او م�ساهمة اال�صول من قبل امل�ستثمر الذي يقوم بتحويل
احل�ص�ص يف التابعة التي متتلك اال�صول (ما ينتج عنه فقدان ال�سيطرة على التابعة) او من قبل البيع املبا�شر لال�صول نف�سها.
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بت�أجيل تاريخ النفاذ اىل اجل غري م�سمى حلني اكتمال امل�شاريع االخرى .مع ذلك ،ي�سمح بالتنفيذ املبكر.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2الدفع باال�سهم – الت�صنيف والقيا�س

تتعلق التعديالت بتو�ضيحات ب�ش�أن ما يلي:
	•ال يتناول املعيار حتديدا �أثر �شروط اال�ستحقاق وعدم اال�ستحقاق اخلا�صة بقيا�س القيمة العادلة لاللتزام املتكبد يف معاملة الدفعات باال�سهم
امل�سددة نقدا .كما تتناول التعديالت هذا النق�ص باالر�شادات بتو�ضيح ان املحا�سبة عن هذه ال�شروط يجب ان تتم دوما مع دفعات الت�سوية باال�سهم
يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .2
	•يقوم التعديل با�ضافة ار�شادات اىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  2اىل احلد الذي �سيتم فيه ت�صنيف خطة ذات ميزة �صايف ت�سوية الزامية
كت�سوية باال�سهم بكاملها (على افرتا�ض انه �سيتم ت�صنيفها كذلك بدون ميزة �صايف الت�سوية).و
	•يتناول التعديل املحا�سبة عن تعديل على بنود و�شروط دفعة باال�سهم تغري ت�صنيف املعاملة من ت�سوية نقدية اىل ت�سوية باال�سهم.
مل تقم �إدارة املجموعة حتى الآن بتقييم �أثر هذا املعيار على هذه البيانات املالية املجمعة.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 9( 9الأدوات املالية

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBم�ؤخرا با�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 9الأدوات املالية” ( )2014ما ميثل امتام خطته
ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س” .يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات وا�سعة النطاق على ار�شادات معيار
املحا�سبة الدويل رقم  39فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�س اال�صول املالية كما يقوم اي�ضا بادخال منوذج “خ�سارة ائتمانية متوقعة” جديد خا�ص بهبوط قيمة
اال�صول املالية .يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 9أي�ضا بتقدمي ار�شادات جديدة حول تطبيق حما�سبة التحوط.
�شرعت االدارة بتقييم �أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9لكنها لي�ست بعد يف و�ضع ميكنها من تقدمي معلومات كمية .فيما يلي املجاالت الرئي�سية
للأثر املتوقع يف هذه املرحلة:
• •ان ت�صنيف وقيا�س اال�صول املالية �سوف يحتاج اىل مراجعة بناء على املعايري اجلديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لال�صول ومنوذج
االعمال الذي يتم فيه ادارتها.
	•ان اي هبوط يف القيمة مبني على خ�سارة ائتمانية متوقعة �سوف يحتاج اىل ت�سجيل على الذمم التجارية املدينة واال�ستثمارات يف اال�صول من نوع
الديون امل�صنفة حاليا كا�ستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ما مل يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االرباح او اخل�سائر وفقا للمعايري اجلديدة.
	•مل يعد باالمكان قيا�س اال�ستثمارات يف اال�سهم بالتكلفة ناق�صا هبوط القيمة وجميع هذه اال�ستثمارات �سيتم قيا�سها عو�ضا عن ذلك بالقيمة
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

العادلة� .سيتم عر�ض التغريات يف القيمة العادلة يف االرباح او اخل�سائر ما مل تقم بت�صنيف نهائي ال رجعة فيه لعر�ضها يف االيرادات ال�شاملة
الأخرى.
	•اذا ا�ستمرت باختيار خيار القيمة العادلة لبع�ض اخل�صوم املالية ،عندها �سيتم عر�ض تغريات القيمة العادلة يف االيرادات ال�شاملة الأخرى اىل
احلد الذي ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر االئتمان اخلا�صة باملجموعة.
على الرغم من ال�سماح بالتطبيق املبكر لهذا املعيار  ،قررت اللجنة الفنية لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف الكويت بتاريخ  30دي�سمرب  2009ت�أجيل
التطبيق املبكر حتى ا�شعار �آخر.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء

مت ا�ستبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15مكان معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 18االيرادات”  ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم “ 11عقود االن�شاءات”
وتف�سريات حما�سبية خمتلفة تتعلق بالإيرادات  ،وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبد�أ ال�سيطرة وبا�ستخدام خم�س خطوات يتم ا�ستخدامها على
كافة العقود مع العمالء.
اخلطوات اخلم�س لهذا النموذج هي:
تعريف العقد مع العميل.تعريف التزامات االداء يف العقد.حتديد �سعر املعاملة.توزيع �سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.ت�سجيل االيرادات عند قيام املن�شاة بتلبية التزامات االداء.كما يت�ضمن املعيار ار�شادات هامة ،مثل:
	•العقود التي تت�ضمن توريد عدد اثنني �أو �أكرث من اخلدمات �أو الب�ضاعة – وكيف يتم احت�ساب وت�سجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك �ضمن
الرتتيبات التي حتتوي على عدة بنود ،وكيف توزع �سعر املعاملة ومتى تدمج العقود.
	•التوقيت – فيما اذا تطلب ت�سجيل االيرادات خالل الفرتة �أو خالل نقطة حمددة من الزمن.
	•الت�سعري املتغري وخماطر االئتمان – والتي تناق�ش كيفية معاجلة الرتتيبات التي حتتوي على �أدوات �سعرية متغرية �أو طارئة (مثال :تنفيذ م�شرتط)
كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات.
	•قيمة الوقت – متى تعدل �سعر العقد الغرا�ض متويلية.
	•�أمور �أخرى حمددة تت�ضمن:
* املقابل غري النقدي ومقاي�ضة اال�صول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات املورد باعادة ال�شراء.
* الكفاالت.
* اال�صل مقابل الوكيل.
* الرتخي�ص.
* تعوي�ض الك�سر.
* االتعاب املقدمة غري القابلة لال�سرتداد ،و
* �صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
مل تقم �إدارة املجموعة حتى الآن بتقييم �أثر هذا املعيار على هذه البيانات املالية املجمعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 16عقود االيجار

�سيتم ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  17والتف�سريات الثالثة املتعلقة به باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .16كما �سيتم ت�سجيل عقود االيجار يف
بيان املركز املايل على �شكل �أ�صل حق انتفاع والتزام ت�أجريي.
مل تقم االدارة حتى الآن بالتقييم الكامل لأثر املعيار وبالتايل فهي غري قادرة على تقدمي معلومات حمددة الكمية .مع ذلك ،ومن اجل حتديد الأثر ،تقوم
االدارة حاليا مبا يلي:
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

	•اجراء مراجعة كاملة جلميع االتفاقيات للتقييم فيما اذا كانت اي عقود ا�ضافية �ست�صبح الآن عقد ايجار مبوجب التعريف اجلديد للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم .16
	•البت يف اي حكم انتقايل �سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكامل باثر رجعي او التطبيق اجلزئي باثر رجعي (االمر الذي يعني انه ال حاجة لتعديل ارقام
املقارنة) .تقوم طريقة التطبيق اجلزئي اي�ضا بتقدمي اعفاء اختياري من اعادة التقييم فيما اذا كانت العقود حمل النقا�ش هي ،او حتتوي على،
عقد ايجار ،باال�ضافة اىل االعفاءات االخرى .ان البت يف اي من هذه الذرائع العملية �سيتم تطبيقها لهو امر هام النها خيارات ملرة واحدة فقط.
	•تقييم اف�صاحاتها احلالية اخلا�صة بالتمويل وعقود االيجار الت�شغيلية الن هذه من املحتمل ان ت�شكل ا�سا�س املبالغ التي �سيتم ر�سملتها وت�صبح
ا�صول حق انتفاع
	•حتديد اي اي�ضاحات حما�سبية اختيارية تطبق على حمفظة عقود االيجار وفيما اذا كانت �ستقوم با�ستخدام تلك اال�ستثناءات
	•تقييم االف�صاحات اال�ضافية الالزمة.
مل تقم �إدارة املجموعة حتى الآن بتقييم اثر هذا املعيار على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  40العقارات اال�ستثمارية  -تعديالت

ان التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  40تو�ضح ان التحويالت اىل ،او من ،العقارات اال�ستثمارية مطلوبة فقط عندما يكون هناك تغري يف
ا�ستخدام العقار مدعومة باالدلة .ويبني التعديالت قائمة الظروف الظاهرة يف الفقرة �( 57أ)(-د) كقائمة �أمثلة غري ح�صرية من االدلة بان التغري يف
اال�ستخدام قد حدث .كما �أكد املجل�س �أن التغري يف نية االدارة ،بنف�سها ،ال ميثل دليل كاف بان التغري يف اال�ستخدام قد حدث .ان ادلة التغري يف اال�ستخدام
يجب ان تكون ملمو�سة.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2016-2014

(((1تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 12يو�ضح هذا البند نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12بتحديد ان متطلبات االف�صاح
اخلا�صة به (با�ستثناء تلك الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )B17.12تنطبق على م�صالح املن�ش�أة بغ�ض النطر عما اذا كانت م�صنفة
(او مدرجة يف جمموعة م�ستبعدة م�صنفة) كمحتفظ بها لغر�ض البيع او كعمليات موقوفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .5يتم تفعيل
التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير .2017
(((2تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 28يو�ضح هذا البند ان املن�ش�أة امل�ؤهلة قادرة على االختيار بني تطبيق طريقة حقوق امللكية او قيا�س
اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة او �شركة املحا�صة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر ،ب�صورة منف�صلة لكل �شركة زميلة او �شركة حما�صة
عند التحقق املبدئي لل�شركة الزميلة او �شركة املحا�صة .يتم تفعيل التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير .2018
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة

تقوم التف�سريات مبراقبة اي �سعر �صرف �سيتم ا�ستخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم ا�ستالمها مقدما لال�صل او امل�صروف او االيراد ذي ال�صلة.
مت مالحظة اختالف يف املمار�سة يف الظروف التي تقوم املن�ش�أة فيها بت�سجيل التزام غري نقدي ناجت عن الدفعة املقدمة .ان االختالف الناجت عن حقيقة ان
بع�ض املن�ش�آت كانت تقوم بت�سجيل االيرادات با�ستخدام �سعر ال�صرف الفوري بالتاريخ الذي مت فيه ت�سجيل االيرادات .يتناول املعيار هذه امل�س�ألة بتو�ضيح
ان تاريخ املعاملة لغر�ض حتديد �سعر ال�صرف الذي �سيتم ا�ستخدامه عند التحقق املبدئي لال�صل او امل�صروف او االيراد (او جزء منه) هو التاريخ الذي
تقوم فيه املن�ش�أة مبدئيا بت�سجيل اال�صل غري النقدي او االلتزام غري النقدي الناجت عن دفع او ا�ستالم الدفعة املقدمة.
لي�س من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5 .5ملخص السياسات المحاسبية الهامة

ان اهم ال�سيا�سات املحا�سبية و�أ�س�س القيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اعداد البيانات املالية املجمعة ملخ�صة �أدناه:
� 5.1أ�س�س التجميع
�إن البيانات املالية املجمعة للمجموعة ت�ضم ال�شركة الأم وجميع �شركاتها التابعة.
ال�شركات التابعة هي جميع املن�ش�آت (مبا فيها املن�ش�آت املهيكلة) التي ت�سيطر عليها املجموعة .ت�سيطر املجموعة على املن�ش�أة عندما تتعر�ض املجموعة لـ،
او يكون لها احلق بـ ،عوائد متغرية من م�شاركتها مع املن�ش�أة ويكون لها القدرة على الت�أثري على تلك العوائد من خالل �سلطتها على املن�ش�أة.جميع ال�شركات
التابعة لها تاريخ تقرير يف  31دي�سمرب .تظهر تفا�صيل ال�شركات التابعه املجمعة الرئي�سية يف اي�ضاح ( )7حول البيانات املاليه املجمعه.
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يتم عند التجميع ا�ستبعاد االر�صدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني �شركات املجموعة ،مبا فيها االرباح واخل�سائر غري املحققة من العمليات بني
�شركات املجموعة .و حيثما يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققه من بيع ا�صل بني �شركات املجموعة عند التجميع� ،إال ان هذا اال�صل يجب فح�صه اي�ضا
مبا يتعلق يف هبوط القيمة بالن�سبة للمجموعة  .يتم تعديل املبالغ امل�سجلة يف البيانات املالية لل�شركات التابعة و ذلك للت�أكد من توافقها مع ال�سيا�سات
املحا�سبية املطبقة من قبل املجموعة.

يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ويتوقف عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على تلك ال�شركة التابعة.
ان االرباح او اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة االخرى لل�شركات التابعة امل�ستحوذ عليها او امل�ستبعدة خالل ال�سنة يتم ت�سجيلها من التاريخ الذي حت�صل فيه
املجموعة على ال�سيطرة ،او حتى التاريخ الذي تتوقف فيه املجموعة عن �سيطرتها على ال�شركة التابعة ،ح�سب ما هو منا�سب.
�إن احل�ص�ص غري امل�سيطرة ،تعر�ض كجزء من حقوق امللكية ،و هي متثل الن�سبة يف الربح او اخل�سارة و�صايف اال�صول لل�شركات التابعة و غري املحتفظ بها
من قبل املجموعة .تقوم املجموعة بتوزيع احل�ص�ص من جمموع االيرادات او اخل�سائر ال�شاملة لل�شركات التابعة بني مالكي ال�شركة الأم و احل�ص�ص غري
امل�سيطرة بناءا على ح�صة ملكية كالهما .ان اخل�سائر يف ال�شركات التابعة خم�ص�صة للح�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو كانت النتائج متثل ر�صيد عجز.
ان التغري يف ن�سبة ملكية ال�شركة التابعة  ،دون فقد ال�سيطرة يتم املحا�سبة عليه كعملية �ضمن حقوق امللكية .اذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة ف�إنه يتم :
	•عدم حتقق الأ�صول (يت�ضمن ال�شهرة) واخل�صوم لل�شركة التابعة.
	•عدم حتقق القيم املدرجة لأي ح�صة غري م�سيطرة.
	•عدم حتقق فروقات الرتجمة املرتاكمة  ،امل�سجلة �ضمن حقوق امللكية.
	•حتقق القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم.
	•حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمارات متبقية.
	•حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح واخل�سائر.
	•اعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم يف املحتويات املحققة �سابقا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى اىل البيانات املالية املجمعة  /الأرباح واخل�سائر او
الأرباح املحتجزة ،كما هو منا�سب  ،كما �سيتم طلبه �إذا ا�ستبعدت املجموعة مبا�شرة الأ�صول �أو اخل�صوم املتعلة بها.
� 5.2إندماج االعمال
تقوم املجموعة باملحا�سبة على عمليات دمج االعمال با�ستخدام طريقة ال�شراء .يتم احت�ساب املبلغ املحول من قبل املجموعة للح�صول على ال�سيطرة على
�شركة تابعة كمجموع القيمة العادلة يف تاريخ ال�شراء للأ�صول املحولة ،او الألتزامات امل�ستحقة و احل�صة يف امللكية امل�صدرة من قبل املجموعة ،و التي
تت�ضمن القيمة العادلة لأي ا�صل �أو �إلتزام ناجت عن ترتيبات املبلغ املحتمل .يتم ت�سجيل تكاليف ال�شراء عند حدوثها .يقوم امل�شرتي لكل عملية دمج لالعمال
بقيا�س احل�صة غري امل�سيطرة يف ح�ص�ص امل�شرتى اما بالقيمة العادلة او باحل�صة املكافئة ل�صايف اال�صول املحددة للم�شرتى.
اذا عملية دمج االعمال حتققت مبراحل  ،القيمة العادلة يف تاريخ ال�شراء للم�شرتي يعاد قيا�س ح�صة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها التي عقدت �سابقا بالقيمة
العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
تقوم املجموعة بت�سجيل الأ�صول التي ح�صلت عليها و الإلتزامات التي تكبدتها من دمج الأعمال بغ�ض النظر عن ما اذا كانت م�سجلة �سابقا يف البيانات
املالية لل�شركة امل�شرتاه قبل عملية ال�شراء .يتم قيا�س الأ�صول امل�ستحوذ عليها و الإلتزامات املتكبده ب�شكل عام بقيمها العادلة يف تاريخ احليازة.
عند قيام املجموعة ب�شراء ن�شاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود
التعاقدية والظروف االقت�صادية والظروف القائمة بتاريخ ال�شراء .يت�ضمن ذلك ف�صل م�شتقات الأدوات املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل
ال�شركة امل�شرتاه.
ان اي مبلغ حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سيتم ت�سجيله بالقيمة العادلة بتاريخ ال�شراء .كما ان التغريات الالحقة على القيمة العادلة للمبلغ املحتمل
الذي يعترب اما ا�صال او التزاما �سيتم ت�سجيلها وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  IAS 39اما يف الأرباح او اخل�سائر او كتغري يف ايرادات �شاملة اخرى� .إذا مت
ت�صنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية ،فانه لن تتم اعادة قيا�سه حتى تتم ت�سويته نهائيا �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما بني� :أ) القيمة العادلة للمقابل
املقدم ،ب) القيمة امل�سجلة للح�ص�ص غري امل�سيطرة يف �سجالت ال�شركة التي مت �شرا�ؤها ،وبني ،ج) القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�شراء ،لأي حقوق ملكية
قائمة يف ال�شركة امل�شرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها .اذا كانت القيم العادلة للأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع
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البنود �أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة (التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة) �ضمن بيان الأرباح واخل�سائر املجمع مبا�شرة.
 5.3ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ال ميكن تعريفها وت�سجيلها ب�شكل منف�صل� .أنظر اي�ضاح  5.2حول كيفية
احت�ساب ال�شهرة ب�شكل مبدئي .تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الهبوط يف القيمة .يرجى الرجوع اىل االي�ضاح  5.13اخلا�ص ببيان اجراءات
اختبار انخفا�ض القيمة.
 5.4اال�ستثماريفال�شركاتالزميلة
ال�شركات الزميلة ،هي تلك ال�شركات التي بامكان املجموعة ممار�سة الت�أثري الفعال عليها والتي ال تكون �شركات تابعة �أو �شركات حما�صة .يتم ت�سجيل
الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف بال�شهرة �أو التعديالت يف
القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�شكل منف�صل ولكن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة بح�صة املجموعة يف الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة
الأخرى لتلك ال�شركة الزميلة بعد عمل التعديالت اللآزمة ملطابقة ال�سيا�سات املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركات الزميلة اىل حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�شركات .وعندما يتم
حذف اخل�سائر غري املحققة ،يتم اختبار الأ�صول املعنية بتلك املعامالت لغر�ض الت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها.
يتم عر�ض احل�صة يف نتائج ال�شركة الزميلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع  .ان هذا ميثل الربح املخ�ص�ص ال�صحاب حقوق امللكية يف ال�شركة الزميلة
و بالتايل هو الربح بعد ال�ضريبة و احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة .
يتم اعداد البيانات املالية لل�شركات الزميلة اما لتاريخ تقرير ال�شركة الأم او لتاريخ ال يقل عن ثالثة �شهور من تاريخ تقرير ال�شركة الأم وذلك ب�إ�ستخدام
�سيا�سات حما�سبية مماثلة .يتم عمل التعديالت اللآزمة للمعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تتم بني هذا التاريخ و تاريخ البيانات املالية املجمعة
للمجموعة .
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية  ،حتدد املجموعة ما اذا كان هناك �ضرورة لت�سجيل خ�سارة �إ�ضافية يف هبوط القيمة يف ا�ستثمار املجموعة يف �شركتها
الزميلة  .حتدد املجموعة يف تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي على ان اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد هبطت قيمته� .إذا كانت هذه هي
احلالة  ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب مبلغ الهبوط يف القيمة ب�أخذ الفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها لل�شركة الزميلة و قيمتها املدرجة  ،و ت�سجيل املبلغ يف
احل�صة من نتائج ال�شركة الزميلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .
عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل اية ا�ستثمارات متبقية بقيمتها العادلة  .يتم ت�سجيل �أية فروقات بني
القيمة امل�سجلة لل�شركة الزميلة عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتبقية وناجت البيع �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .
 5.5التقاريرالقطاعية
�إن لدى املجموعة �أربعة قطاعات ت�شغيلية  :هي قطاع الإ�ستثمارات والعقارات وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات الفندقية .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات
الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع خطوط اخلدمات للمجموعة و التي متثل منتجاتها و خدماتها الرئي�سية .يتم ادارة تلك القطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل
حيث �أن احتياجات و م�صادر كل قطاع تكون خمتلفة.
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية املجمعة .باال�ضافة اىل ذلك ،فان الأ�صول �أو اخل�صوم غري
املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي ب�شكل مبا�شر  ،ال يتم ادراجها للقطاع.
 5.6االيرادات
ين�ش�أ الإيراد من تقدمي اخلدمات � ،أن�شطة الإ�ستثمار و�أن�شطة العقار .ويتم قيا�سه بالرجوع اىل القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم او امل�ستحق.
يتم ت�سجيل االيراد اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة االقت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه وبغ�ض النظر
عن وقت تقدمي الدفعة  .يجب حتقق املعايري التالية قبل االعرتاف بااليراد :
 5.6.1تقدمي اخلدمات

تقوم املجموعة بتح�صيل ايرادات العمولة والأتعاب من ادارة عدة �أ�صول ،وا�ستثمارات بنكية وح�سابات �أمانة وخدمات و�ساطة لعمالئها .وميكن تق�سيم
ايرادات الأتعاب على النحو التايل:
• •ايرادات �أتعاب ناجتة عن خدمات مت تقدميها خالل فرتة معينة
يتم ت�سجيل ايرادات �أتعاب اخلدمات التي يتم تقدميها خالل فرتة معينة با�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق خالل تلك الفرتة .تت�ضمن تلك الأتعاب ايرادات
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العمولة وادارة الأ�صول وح�سابات الأمانة وخدمات ادارة �أخرى.
	•ايرادات �أتعاب خدمات مت تقدميها �ضمن معامالت خدمية
ايرادات اخلدمات الناجتة عن تقدمي خدمات ا�ست�شارية حمددة مثل خدمات الو�ساطة ومعامالت ايداعات ر�أ�س املال والديون نيابة عن الآخرين �أو
الناجتة من مناق�شة �أو امل�شاركة يف مناق�شة معاملة نيابة عن �أطراف خارجيني ،يتم ت�سجيلها عند االنتهاء من تقدمي اخلدمة.

 5.6.2ايرادات الإيجارات

تقوم املجموعة بتح�صيل ايرادات االيجارات من عقود الت�أجري الت�شغيلية لعقاراتها اال�ستثمارية .يتم ت�سجيل ايرادات االيجارات با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت على عمر عقد االيجار.
 5.6.3ايرادات فوائد

تتحقق ايرادات الفوائد على �أ�سا�س ن�سبي زمني ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 5.6.4ايرادات ( /خ�سائر) من بيع عقارات ا�ستثمارية

يدرج الإيراد ( /اخل�سارة) من بيع عقارات ا�ستثمارية عند اكتمال عقود البيع وبعد حتويل كافة املخاطر واملزايا املتعلقة بالعقار املباع للم�شرتي وميكن
قيا�س مبلغ الإيراد ب�شكل موثوق.
 5.6.5ايراد توزيعات الأرباح

ايرادات توزيعات الأرباح ،خالف �أرباح ال�شركات الزميلة ،يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم دفعات تلك الأرباح.
 5.6.6الإيراد من العمليات الفندقية

تت�ضمن االيرادات من العمليات الفندقية ايرادات اخلدمات الفندقية والغذاء وامل�شروبات والغرف.
يتم ت�سجيل ايرادات الغرف على الغرف امل�شغولة على ا�سا�س يومي والغذاء وامل�شروبات واملبيعات االخرى املتعلقة بها يتم املحا�سبة عليها وقت البيع
واخلدمات االخرى املتعلقة بها يتم ت�سجيلها عند القيام باخلدمة.
 5.6.7االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات

تتمثل االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات يف خدمات تكنولوجيا املعلومات وبيع املنتجات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات .كما ان االيرادات من
اخلدمات يتم ت�سجيلها يف الفرتة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات وايرادات البيع يتم ت�سجيلها عند ت�سليم الب�ضاعة اىل العميل.
 5.7امل�صاريفالت�شغيلية
يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها.
 5.8تكاليف االقرتا�ض
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض اخلا�صة ب�شراء �أو بناء �أو انتاج �أ�صل معني وذلك خالل الفرتة اللآزمة لالنتهاء من حت�ضري هذا الأ�صل للغر�ض املراد منه
�أو لغر�ض البيع .ويتم حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صاريف للفرتة التي حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل.
 5.9املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد طرح اال�ستهالك املرتاكم و �أية خ�سائر هبوط يف القيمة  .ت�ستهلك املجموعة معداتها بطريقة الق�سط الثابت
وب�إ�ستخدام معدالت مالئمة لإ�ستهالك الأ�صل طول فرتة اال�ستخدام املقدره لها.
ان القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي وطرق الإ�ستهالكات يتم مراجعتها وتعديلها �إذا �أمكن يف نهاية كل �سنة مالية.
 5.10الأ�صول غري امللمو�سة
ان اال�صول غري النقدية املحددة التي يتم حيازتها يف عملية دمج االعمال والتي يتوقع منها تدفق منافع م�ستقبلية يتم معاملتها كا�صول غري ملمو�سة.
ان اال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار املحددة يتم اطفا�ؤها خالل اعمارها االنتاجية .تتكون اال�صول غري امللمو�سة للمجموعة من حقوق االنتفاع غري
القابلة للتقادم (.)IRU
ان حقوق االنتفاع غري القابلة للتقادم هي حقوق االنتفاع بجزء من قدرة كابل االر�سال الربي او البحري املمنوح ملدة حمددة .كما ان حقوق االنتفاع غري
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القابلة للتقادم يتم ت�سجيلها بالتكلفة كا�صل عندما يكون للمجموعة حق االنتفاع غري القابل للتقادم املحدد بجزء حمدد من ذلك اال�صل ،ب�صفة عامة
االلياف الب�صرية او طول موجة طاقة ار�سال خم�ص�صة ومدة احلق هي للجزء الرئي�سي للعمر االنتاجي لذلك اال�صل .يتم اطفاء تلك احلقوق على ا�سا�س
الق�سط الثابت خالل اق�صر مدة متوقعة لالنتفاع ومدة العقد التي ترتاوح بني  10اىل � 15سنة.
 5.11العقاراتاال�ستثمارية
متثل العقارات اال�ستثمارية تلك العقارات املحتفظ بها لغر�ض الت�أجري و� /أو لغر�ض الزيادة يف قيمتها ،ويتم حما�سبتها با�ستخدام منوذج القيمة العادلة.
يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة ،مبا يف ذلك تكاليف عملية ال�شراء .يتم الحقا اعادة قيا�س تلك العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة
على ا�سا�س فردي عن طريق تقييمات من قبل مقييمني عقاريني م�ستقلني و يتم ادراجها �ضمن بيان املركز املايل املجمع .يتم ت�سجيل التغريات يف القيمة
العادلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
يتم عدم الإعرتاف بالعقارات الإ�ستثمارية عندما يتم التخل�ص منها او عزلها عن الإ�ستخدام ب�شكل دائم حيث ال يوجد مكا�سب اقت�صادية متوقعة بعد
التخل�ص منها  .يتم الإعرتاف باي ربح �أو خ�سارة من عزل او التخل�ص من عقار ا�ستثماري يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع لل�سنة التي مت فيها العزل
او التخل�ص لذلك العقار الإ�ستثماري.
تتم التحويالت اىل او من العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من العقار اال�ستثماري اىل عقار ي�شغله
املالك ،فان التكلفة املعتربة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف اال�ستخدام .فاذا ا�صبح العقار الذي ي�شغله املالك عقارا ا�ستثماريا،
عندها تقوم املجموعة باحت�ساب هذا العقار وفقا لل�سيا�سة الظاهرة �ضمن بند املمتلكات واملعدات حتى تاريخ التغري يف اال�ستخدام.
 5.12الإ�ستثماريفالعملياتامل�شرتكة(العقاراتالإ�ستثماريةوالقرو�ضامل�سيطرعليهاب�صورةم�شرتكة)
اال�ستثمار يف العمليات امل�سيطر عليها ب�صفة م�شرتكة يتم احت�سابه بطريقة التجميع الن�سبي الذي مبوجبه تقوم املجموعة بالتحقق من ح�صتها يف اال�صول
واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف املتعلقة باال�صول على ا�سا�س افرادي والتبويب طبقا لطبيعتهم.
 5.13اختبارانخفا�ض قيمةال�شهرةواال�صولغرياملالية
لغر�ض تقدير مبلغ االنخفا�ض ،يتم جتميع الأ�صول اىل �أدنى م�ستويات ت�شري اىل تدفقات نقدية ب�شكل كبري (وحدات منتجة للنقد) .وبناء عليه ،يتم
اختبار انخفا�ض قيمة بع�ض من تلك الأ�صول وب�شكل منفرد ويتم اختبار البع�ض الآخر على �أنه وحدة منتجة للنقد .يتم توزيع ال�شهرة على تلك الوحدات
املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع �أن تولد ان�سيابية من العوائد نتيجة دمج الأعمال ومتثل �أقل تقدير مت و�ضعه من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة
من هذا الدمج لغر�ض مراقبة ال�شهرة .يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�شهرة عليها (املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها
معادلة لقطاعاتها الت�شغيلية) لغر�ض االنخفا�ض يف القيمة وب�شكل �سنوي .كما يتم اختبار كافة مفردات الأ�صول الأخرى �أو الوحدات املنتجة للنقد يف �أي
وقت تكون هناك ظروف �أو تغريات ت�شري اىل �أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن ا�سرتدادها.
يتم االعرتاف بخ�سائر هبوط القيمة باملبلغ الذي ميثل الزيادة للقيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد عن القيمة املمكن ا�سرتدادها ،و هي الأعلى
ما بني القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع و القيمة قيد الإ�ستخدام  .لغر�ض تقدير قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل او وحدة انتاج النقد وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
�إن املعلومات امل�ستخدمة الختبار انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�شرة ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة
ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول امل�ستقبلي  .ترتبط البيانات امل�ستخدمة يف اختبار انخفا�ض القيمة باخر ميزانية معتمدة من املجموعة  ،ويتم
تعديلها عند ال�ضرورة ال�ستبعاد �أثر اعادة التنظيم وتعزيز اال�صول امل�ستقبلي  .يتم تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل لكل ا�صل او وحدة منتجة للنقد على
حدة وهو يعك�س تقدير االدارة للمخاطر ،كعوامل خماطر ال�سوق و الأ�صول املحددة .
تخف�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة للوحدة املنتجة للنقد �أوال القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذه الوحدة املنتجة للنقد  .ويتم توزيع ما تبقى من هذا
االنخفا�ض على الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته .وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة جميع الأ�صول التي مت تخفي�ض قيمتها يف ال�سابق كما
يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفا�ض يف حال جتاوزت القيمة املمكن ا�سرتدادها لهذا الأ�صل اىل قيمته املدرجة.
 5.14االدوات املالية
 5.14.1التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق
يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف
املعامالت ،با�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة .مبني ادناه القيا�س الالحق لال�صول
واخل�صوم املالية.

التقرير ال�سنوي 2016
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ان جميع امل�شرتيات واملبيعات «بالطرق املعتادة» لال�صول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ش�أة ب�شراء او
بيع اال�صول .ان امل�شرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات او مبيعات اال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم اال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده
بالنظم او بالعرف ال�سائد يف اال�سواق.
يتم ا�ستبعاد ا�صل مايل (�أو جزء من ا�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا) اما
عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك اال�صول املالية�أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل �أو عندما تتحمل ال�شركة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دونت�أخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع» �أو
(�أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل� .أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل.
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع ،تقوم املجموعة بتقييم �إذا
ما كانت و اىل اي مدى حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية .و�إذا مل تقم املجموعة بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا اال�صل او حتويل ال�سيطرة
على اال�صل ،عندها توا�صل املجموعة حتقق الأ�صل املحول اىل مدى التزام املجموعة املتوا�صل وبهذه احلالة تقوم املجموعة بتحقيق الإلتزام املتعلق به .ان
اال�صل املحول و االلتزام املرتبط به يتم قيا�سها على ا�س�س تعك�س احلقوق و االلتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من الإلتزام املحدد او �إعفا�ؤه او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه  .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر
من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري  ،او بتعديل �شروط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق
لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
 5.14.2الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية

لغر�ض القيا�س الالحق ،فان اال�صول املالية ،يتم ت�صنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
	•قرو�ض وذمم مدينة
	•�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر (.)FVTPL
	•�أ�صول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافة اال�صول املالية ،غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها على االقل
بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي بان احد اال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم
تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات اال�صول املالية املبينة ادناه.
ان كافة االيرادات وامل�صاريف الهامة املتعلقة باال�صول املالية امل�سجلة يف االرباح او اخل�سائر  ،تظهر يف بند منف�صل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
• القرو�ض والذمم املدينة

تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س
تلك الأ�صول املالية با�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .يتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما
يكون هذا اخل�صم غري مادي.
يتم مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة املدينة اجلوهرية على حدا عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن احدى اجلهات
املدينة �سوف تخفق يف الت�سديد .بالن�سبة للذمم املدينة التي ال ميكن اعتبارها منخف�ضة القيمة ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض قيمتها كمجموعة
وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة انخفا�ض القيمة على
معدالت التخلف التاريخية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.
باال�ضافة اىل ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم �أخذ خم�ص�ص عام كحد �أدنى على جميع الت�سهيالت االئتمانية املطبقة (بعد خ�صم فئات
معينة من ال�ضمان) والتي مل يتم �أخذ خم�ص�ص لها على وجه التحديد.
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة اىل الفئات التالية:
•نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل

ان النقد يف ال�صندوق والودائع حتت الطلب يتم ت�صنيفها ك�أر�صدة لدى البنوك ونقد والودائع املودعة لدى م�ؤ�س�سات مالية با�ستحقاق �أقل من �سنة يتم
ت�صنيفها كودائع ق�صرية الأجل.
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•ا�ستثمارات املرابحة و املرابحة املدينة

املرابحة هي معاملة ا�سالمية تت�ضمن ال�شراء والبيع الفوري لال�صل بالتكلفة زائدا ربح متفق عليه وتتم ت�سوية املبلغ امل�ستحق على ا�سا�س الدفع امل�ؤجل.
عندما تكون خماطر االئتمان اخلا�صة باملعاملة متعلقة مب�ؤ�س�سة مالية ،فان املبلغ امل�ستحق مبوجب عقود املرابحة يتم ت�صنيفه كا�ستثمار مرابحة .وعندما
تكون تلك املخاطر متعلقة بجهات �أخرى غري البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ،فانه يتم ت�صنيف املبلغ امل�ستحق كمرابحة مدينة.
ان املرابحة املدينة التي تن�ش�أ عن متويل املجموعة ملعامالت طويلة االجل على ا�سا�س ا�سالمي يتم ت�صنيفها كمرابحة مدينة تنتجها املجموعة ويتم ادراجها
باملبلغ اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص خماطر االئتمان ملواجهة اي انخفا�ض يف القيمة .اما م�صاريف الغري كاالتعاب القانونية والتي يتم تكبدها يف منح
املرابحة فيتم معاملتها كجزء من تكلفة املعاملة.
يتم ت�سجيل كافة املرابحات املدينة عندما يتم حتويل احلق القانوين يف ال�سيطرة على ا�ستخدام اال�صل املعني اىل العميل.
•ا�ستثمارات وكالة

ان الوكالة هي اتفاقية و التي من خاللها تقوم املجموعة بتقدمي مبالغ نقدية اىل م�ؤ�س�سه ماليه مبوجب اتفاقية وكاله ،و التي يقوم من خاللها الوكيل
باال�ستثمار وفق �شروط معينه مقابل اتعاب حمددة .يلتزم الوكيل باعادة املبلغ يف حاله العجز او االهمال او خمالفة اي من تعليمات و �شروط الوكالة.
•القرو�ض والدفعات املقدمة

تتمثل القرو�ض والدفعات املقدمة يف ا�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي االموال مبا�شرة اىل املقرت�ض وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة
يف �سوق ن�شط.
•الذمم التجارية املدينة واال�صول املالية االخرى

تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال
يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل .يتم �شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
ان القرو�ض و املدينون التي ال يتم ت�صنيفها �ضمن اي من الفئات اعاله يتم ت�صنيفها «كذمم مدينة �أخرى و ا�صول اخرى».
•اال�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر

ان ت�صنيف اال�ستثمارات كا�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك اال�ستثمارات .ان
اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر ت�صنف اما “كمحتفظ بها للمتاجرة” او “حمددة” عند التحقق املبدئي.
تقوم املجموعة بت�صنيف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات للمتاجرة اذا مت حيازتها ب�صفة ا�سا�سية لغر�ض البيع او لتكون �ضمن حمفظة ا�ستثمارية ت�شمل �أدوات
مالية معينة يتم �إدارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�ض حتقيق ارباح على املدى الق�صري .فعندما ال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات
حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع،
عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر عند التحقق املبدئي.
يتم قيا�س اال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل االرباح او اخل�سائر يف ح�ساب االرباح او اخل�سائر .ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه
الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت اال�سواق الن�شطة او با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �سوق ن�شط.
•اال�صول املالية املتاحة للبيع

ان اال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�شتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري م�ؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية.
ان اال�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة ،ان وجدت .يتم ت�سجيل
تكاليف انخفا�ض القيمة يف االرباح او اخل�سائر .ان جميع اال�صول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح واخل�سائر ت�سجل
يف االيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة ،وفروقات حتويل العمالت االجنبية
على اال�صول النقدية ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر .عند ا�ستبعاد اال�صل او حتديده على انه قد انخف�ضت قيمته ،فان االرباح او اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة
يف االيرادات ال�شاملة االخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل االرباح او اخل�سائر وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �ضمن االيرادات
ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد اال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة
للبيع قد انخف�ضت قيمتها .ففي حال ا�ستثمارات اال�سهم امل�صنفة كا�صول مالية متاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا او متوا�صال يف
القيمة العادلة ال�ستثمار اال�سهم عن تكلفته .يتم تقييم “االنخفا�ض اجلوهري” مقابل التكلفة اال�صلية لال�ستثمار و “االنخفا�ض املتوا�صل” مقابل الفرتة
التقرير ال�سنوي 2016
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التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها اال�صلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من االيرادات ال�شاملة
االخرى ويتم ت�سجيلها يف بيان الأرباح واخل�سائر املجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة االخرى ،با�ستثناء اال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين
ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر فقط اذا كان باالمكان ربط الرد ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة.
 5.14.3الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية

تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة قرو�ض وبنوك دائنة وذمم دائنة وخ�صوم اخرى .يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو
التايل:
تقوم املجموعة بت�صنيف كافة خ�صومها املالية «كخ�صوم مالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر».
•اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر

تدرج هذه اخل�صوم بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم ت�صنيف اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح او اخل�سائر اىل الفئات التالية :
		
•القرو�ض

تقا�س كافة القرو�ض الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .ت�سجل االرباح واخل�سائر يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع عندما
يتم عدم حتقق اخل�صوم اي�ضا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRلعملية االطفاء.
•دائنو وكالة

متثل دائنو وكالة قرو�ض ق�صرية الأجل وفقا لرتتيبات متويل ا�سالمية تقوم املجموعة مبوجبها باحل�صول على الأموال بهدف متويل ان�شطتها الإ�ستثمارية
وت�سجل بالتكلفة املطف�أة.
		
•متويل اجارة

يتمثل دائنو متويل االجارة الذي ينتهي بامللكية يف اتفاقية متويل ا�سالمي تقوم من خاللها امل�ؤ�س�سة بتقدمي التمويل ل�شراء �أ�صل عن طريق ت�أجري اال�صل
الذي ينتهي بتحويل ملكيته .ان دائني متويل االجارة يظهر باملبلغ االجمايل للمبلغ امل�ستحق بعد طرح تكاليف التمويل امل�ؤجلة .يتم ت�سجيل تكاليف التمويل
امل�ؤجلة �ضمن امل�صاريف على ا�سا�س ن�سبي زمني مع االخذ بعني االعتبار معدل االقرتا�ض اخلا�ص بها والر�صيد القائم.
•الذمم الدائنة و اخل�صوم املالية الأخرى

يتم ت�سجيل اخل�صوم ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع �أو خدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري من قبل املورد ام مل ت�صدر و ت�صنف كذمم
دائنة جتارية� .إن اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أواخل�سائر غري امل�صنفة �ضمن �أي من املذكور �أعاله ت�صنف كـ
« خ�صوم مالية �أخرى» .
جميع التكاليف املرتبطة بالفائدة تدرج �ضمن تكاليف التمويل.
 5.14.4التكلفة املطف�أة لالدوات املالية

يتم احت�ساب هذه التكلفة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة .ان عملية االحت�ساب ت�أخذ بعني االعتبار اي عالوة او
خ�صم على ال�شراء وتت�ضمن تكاليف ور�سوم املعاملة التي تعترب جزءا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلية.
 5.14.5ت�سوية االدوات املالية

يتم ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�سوية املبالغ
امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على ا�سا�س �صايف او لتحقق اال�صول وت�سوية اخل�صوم يف �آن واحد.
 5.14.6القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل ا�سعار ال�سوق املدرجة او ا�سعار
املتداولني (�سعر العر�ض للمراكز املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية الق�صرية) ،دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
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بالن�سبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة .وهذه التقنيات قد تت�ضمن
ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية حديثة يف ال�سوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات
نقدية خم�صومة او ا�ساليب تقييم اخرى.
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�صيل اخرى عن كيفية قيا�سها متوفرة يف االي�ضاح .30.3
 5.15حقوقامللكية،االحتياطياتودفعاتتوزيعاتاالرباح
يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة اال�سمية لال�سهم التي مت ا�صدارها ودفعها.
تت�ضمن عالوة ا�صدار اال�سهم اي عالوات يتم ا�ستالمها عند ا�صدار ر�أ�س املال .واي تكاليف معامالت مرتبطة با�صدار اال�سهم يتم خ�صمها من عالوة
اال�صدار.
يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خم�ص�صات الرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة االم.
تت�ضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
	•احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�شركات االجنبية
للمجموعة اىل الدينار الكويتي
	•احتياطي التغريات يف القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخل�سائر املتعلقة باال�صول املالية املتاحة للبيع وح�صة املجموعة من التغريات
املرتاكمة يف القيمة العادلة لل�شركات الزميلة.
تت�ضمن الأرباح املحتفظ بها كافة الأرباح للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�شركة االم ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق امللكية.
توزيعات االرباح امل�ستحقة ال�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
� 5.16أ�سهم اخلزينة
تتكون ا�سهم اخلزينة من ا�سهم ال�شركة االم امل�صدرة والتي مت اعادة �شرائها من قبل املجموعة ومل يتم اعادة ا�صدارها او الغائها حتى الآن .يتم احت�ساب
ا�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .ومبوجب هذه الطريقة ،فان متو�سط التكلفة املوزون لال�سهم املعاد �شرا�ؤها يحمل على ح�ساب له مقابل يف
حقوق امللكية.
عند اعادة ا�صدار ا�سهم اخلزينة ،تقيد االرباح بح�ساب منف�صل يف حقوق امللكية«( ،ربح من بيع احتياطي ا�سهم اخلزينة») ،وهو غري قابل للتوزيع .واي
خ�سائر حمققة حتمل على نف�س احل�ساب اىل مدى الر�صيد الدائن على ذلك احل�ساب .كما ان اي خ�سائر زائدة حتمل على االرباح املحتفظ بها ثم على
االحتياطي القانوين واالختياري .ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه اال�سهم .ان ا�صدار ا�سهم املنحة يزيد من عدد ا�سهم اخلزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض
من متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثري على اجمايل التكلفة ال�سهم اخلزينة.
 5.17املخ�ص�صات،اال�صولوااللتزاماتالطارئة
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق
م�صادر اقت�صادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ ب�شكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية االلتزام احلايل ا�ستنادا اىل الدليل االكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف ذلك
املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية اىل
اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم خ�صم املخ�ص�صات اىل قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل اال�صول الطارئة يف البيانات املالية للمركز املايل لكن يتم االف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل الداخل.
ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم االف�صاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل اخلارج امرا
م�ستبعدا.
 5.18ترجمةالعمالتاالجنبية
 5.18.1عملة العر�ض الرئي�سية

تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�ضا العملة الرئي�سية لل�شركة االم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�سية
اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�أة يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.
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 5.18.2معامالت العملة االجنبية واالر�صدة

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت (�سعر
ال�صرف الفوري) .ان ارباح وخ�سائر ال�صرف االجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية
با�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر .بالن�سبة للبنود غري النقدية ،ال يتم اعادة ترجمتها يف نهاية ال�سنة ويتم قيا�سها
بالتكلفة التاريخية (حتول با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة) ،با�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها
با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .ان فروق التحويل على الأ�صول الغري نقدية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح و اخل�سائر تدرج كجزء من ارباح �أو خ�سائر القيمة العادلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع والأ�صول املتاحة للبيع مت�ضمنة يف التغريات املرتاكمة
بالقيمة العادلة املدرجة �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع.
 5.18.3العمليات االجنبية

يف البيانات املالية للمجموعة ،فان جميع اال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي يتم
ترجمتها اىل الدينار الكويتي عند التجميع .كما ان العملة الرئي�سية ملن�ش�آت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل اال�صول واخل�صوم اىل الدينار الكويتي ب�سعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة النا�شئة عن �شراء من�ش�أة
اجنبية قد متت معاملتها كا�صول وخ�صوم للمن�ش�أة االجنبية ومت حتويلها اىل الدينار الكويتي ب�سعر االقفال .كما ان االيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها
اىل الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير .فروقات ال�صرف حتمل على/تقيد يف االيرادات ال�شاملة االخرى وت�سجل يف احتياطي ترجمة
العملة االجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها
اىل االرباح او اخل�سائر وت�سجل كجزء من االرباح او اخل�سائر عند البيع.
 5.19مكاف�أة نهاية اخلدمة
تقدم ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة املحلية مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�آت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة
للموظفني خ�ضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .ان التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني.
ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�صر التزامات
املجموعة على هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.
 5.20ال�ضرائب
� 5.20.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
حتت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  % 2.5من ربح املجموعة اخلا�ضع
لل�ضريبة .ح�سب القانون ف�إن اخل�صومات امل�سموح بها تت�ضمن ،احل�صة من ارباح ال�شركات الزميلة املدرجة وتوزيعات االرباح النقدية من ال�شركات
املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية.
 5.20.2م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  % 1من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لعملية االحت�ساب املعدلة بناء على قرار اع�ضاء جمل�س
امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص على ان االيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة الكويتية امل�ساهمة والتحويل اىل االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة
عند حتديد احل�صة.
 5.20.3الزكاة

حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  % 1من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  58/2007ال�ساري املفعول اعتبارا من  10دي�سمرب .2007
� 5.20.4ضرائب الدخل

يتم �إدراج �ضريبة الدخل امل�ستحقة على الأرباح كم�صاريف للفرتة التي تظهر فيها الأرباح وفق ًا للقوانني واملعدالت ال�ضريبة املعمول بها يف نطاق ال�سلطة
القانونية التي تعمل فيها املجموعة ،والتي قد مت تطبيقها �أو امل�صرح بتطبيقها ب�شكل جوهري يف نهاية تاريخ بيان املركز املايل.
يتم احت�ساب �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزامات على كافة الفروق امل�ؤقتة ،كما بتاريخ بيان املركز املايل ،بني الوعاء ال�ضريبي للموجودات
واملطلوبات وقيمها الدفرتية لأغرا�ض رفع التقارير املالية� .إن خم�ص�صات ال�ضرائب امل�ؤجلة تعتمد على مدى التحكم يف توقيت رد الفروق امل�ؤقتة و�إمكانية
58

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ردها يف امل�ستقبل القريب.
يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية املتوقع تطبيقها للفرتة التي يتحقق فيها الأ�صل �أو يتم ت�سوية االلتزام وفقاً
للمعدالت ال�ضريبية (والقوانني ال�ضريبية) املطبقة �أو املجازة فع ًال يف نهاية تاريخ بيان املركز املايل.
تتحقق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة لكل الفروق امل�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع ،مبا يف ذلك الأر�صدة املرحلة للخ�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة بالقدر
الذي ميكن فيه ا�ستخدام هذه الفروق امل�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع يف مقابلة الأرباح ال�ضريبية التي �سوف تنتج .يتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات
ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل ويتم تخفي�ضها للمدى الذي يكون فيه من غري املحتمل حتقيق �أرباح كافية ت�سمح با�ستخدام كلي �أو جزئي
لهذه املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 5.21النقد والنقد املعادل
الغرا�ض بيان التدفقات النقدية املجمع  ،ف�إن النقد والنقد املعادل يتكون من نقد وار�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية االجل وا�ستثمارات ق�صرية االجل
عالية ال�سيولة ت�ستحق خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ �إن�شائها مطروحا منه بنوك دائنة والأر�صدة البنكية املحتجزة.
 5.22الب�ضاعة
تظهر الب�ضاعة بالتكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل ،وحتدد التكلفة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح.
 5.23ح�سابات �أمانه
ان الأ�صول املحتفظ بها ك�أمانات ال تعترب من ا�صول املجموعة وبالتايل ال تظهر يف هذه البيانات املالية املجمعة.

6 .6قرارات اإلدارة الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات
وامل�صاريف واال�صول واخل�صوم واالف�صاح عن االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية .مع ذلك ،فان عدم الت�أكد من تلك االفرتا�ضات
والتقديرات قد ت�ؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من اال�صول واخل�صوم والتي قد تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
� 6.1أحكام االدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية
املجمعة:
 6.1.1ت�صنيف االدوات املالية

يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بال�شراء .تقوم هذه االحكام بتحديد ما �إذا مت قيا�سها الحقا بالتكلفة �أو بالتكلفة املطف�أة
�أو بالقيمة العادلة وفيما اذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لالدوات املالية مدرجة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع او يف بيان االرباح او اخل�سائر
وااليرادات ال�شاملة االخرى املجمع.
تقوم املجموعة بت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�سا�سية من اجل حتقيق ربح ق�صري االجل.
ان ت�صنيف اال�صول املالية كا�صول بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك اال�صول املالية .عندما
ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او اخل�سائر يف ح�سابات
االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر.
ان ت�صنيف اال�صول كقرو�ض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك اال�صول .فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه اال�صول املالية ب�سبب �سوق غري ن�شط
وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة او حمددة ،عندها يتم ت�صنيف اال�صول املالية كقرو�ض ومدينني.
جميع اال�صول املالية االخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع.
 6.1.2ت�صنيف العقارات

تتخذ االدارة القرار عند حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كعقار للمتاجرة �أو ممتلكات و�آالت ومعدات او عقار ا�ستثماري .ان مثل هذه االحكام
عند احليازه �ستحدد الحقا ما اذا كانت هذه العقارات �ستقا�س الحقا بالتكلفة ناق�صا الإطفاء واالنخفا�ض يف القيمة � ،أو بالتكلفة او القيمة املحققة ايهما
اقل ،او بالقيمة العادلة ،و اذا ما كانت التغريات يف القيمة العادلة لتلك العقارات �ست�سجل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع او يف بيان االرباح او اخل�سائر
والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع.
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تقوم املجموعة بت�صنيف العقار لغر�ض املتاجرة اذا مت حيازته ب�صفة ا�سا�سية بغر�ض البيع يف جمرى الأعمال الإعتيادية.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كممتلكات ومعدات اذا مت حيازته بنية �شغله من قبل املالك او تطويره ل�شغله من قبل املالك.
وتقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري اذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من ت�أجريه او لرفع قيمته او ال�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.
 6.1.3تقييم ال�سيطرة

عند حتديد ال�سيطرة ،تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية على توجيه االن�شطة ذات ال�صلة لل�شركة امل�ستثمر فيها من تلقاء
نف�سها النتاج عوائد لنف�سها .ان تقييم االن�شطة ذات ال�صلة والقدرة على ا�ستخدام �سلطتها للت�أثري على العوائد املتغرية تتطلب احكاما هامة.
 6.2عدم الت�أكد من التقديرات
ان املعلومات حول التقديرات واالفرت�ضات التي لها اهم االثر على حتقق وقيا�س اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه .قد تختلف النتائج
الفعلية ب�صورة جوهرية.
 6.2.1انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة

حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�شهرة قد انخف�ضت قيمتها على ا�سا�س �سنوي على االقل ،االمر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�ستخدمة للوحدات املنتجة
للنقد التي يتم توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة امل�ستخدمة ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدة
املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�سب من اجل احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
 6.2.2انخفا�ض قيمة اال�صول غري املالية (اال�صول غري امللمو�سة)

ان املبالغ املدرجة لال�صول غري املالية للمجموعة يتم مراجعتها بتاريخ كل مركز مايل لتحديد فيما اذا كان هناك اي م�ؤ�شر او دليل ايجابي على انخفا�ض
القيمة او متى يكون هناك حاجة الجراء اختبار �سنوي على انخفا�ض قيمة اال�صل .ويف حال وجود اي م�ؤ�شر او دليل ،يتم تقدير املبلغ امل�سرتد لال�صل
ويتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان االرباح او اخل�سائر املجمع كلما جتاوزت القيمة املدرجة لال�صل قيمته امل�سرتدة .خالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2016ف�إن خ�سارة يف هبوط القيمة مت ادراجها مقابل �أ�صول غري ملمو�سة مببلغ ال �شيء د.ك ( 2,010,441 :2015د.ك) (انظر اي�ضاح .)20
 6.2.3انخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة

تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من ال�ضروري ت�سجيل اي خ�سارة انخفا�ض يف القيمة على ا�ستثمار املجموعة يف
ال�شركات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناء على وجود اي دليل مو�ضوعي على ان اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�ضت قيمته .فاذا كان هذا هو
احلال ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض كالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شركة الزميلة وقيمته املدرجة وت�سجيل املبلغ يف بيان الأرباح �أو
اخل�سائر املجمع .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2016ف�إن خ�سارة يف هبوط القيمة مت ادراجها مقابل ا�ستثمار يف �شركة زميلة مببلغ ال �شيء د.ك
( 389,136 :2015د.ك) (انظر اي�ضاح .)18

 6.2.4انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن
تكلفتها او عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ان حتديد االنخفا�ض «اجلوهري» او «املتوا�صل» يتطلب تقديرات هامة .بالإ�ضافة اىل ذلك تقوم
املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا فيها تقلب ا�سعار ال�سهم للمن�ش�آت املدرجة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم للمن�ش�آت غري املدرجة.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016قامت املجموعة بت�سجيل انخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  2,092,851د.ك (:2015
 8,252,823د.ك) (انظر اي�ضاح .)17
 6.2.5انخفا�ض قيمة القرو�ض والذمم املدينة

تقوم ادارة املجموعة مبراجعة البنود امل�صنفة كقرو�ض ومدينون ب�شكل دوري لتقييم اذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص هبوط القيمة يف بيان الأرباح �أو
اخل�سائر املجمع  .ب�شكل خا�ص ،ف�إن الأحكام مطلوبة من الإدارة يف تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات
املطلوبة .مثل هذه التقديرات �ضرورية بناءا على افرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات خمتلفة من الأحكام وعدم الت�أكد .خالل ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  ،2016ف�إن خ�سارة يف هبوط القيمة مت ادراجها مقابل قرو�ض وذمم مدينة مببلغ  630,149د.ك ( 322,927 :2015د.ك).
 6.2.6القيمة العادلة لالدوات املالية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير تقديرات
وافرتا�ضات ا�ستنادا اىل معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري االداة املالية .فاذا
كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن اال�سعار الفعلية التي
�سيتم حتقيقها يف معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير.
 6.2.7اعادة تقييم العقارات الإ�ستثمارية

ت�سجل املجموعة العقارات الإ�ستثمارية بالقيمة العادلة  ،مع ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع  .تقوم املجموعة بتعيني
خمت�صني تقييم م�ستقلني لتحديد القيمة العادلة .ان املخت�صني ي�ستخدمون تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة .قد تختلف القيمة العادلة املقدرة
للعقارات الإ�ستثمارية عن اال�سعار احلقيقية التي ميكن حتقيقها يف املعامالت التجارية البحتة يف تاريخ التقرير.
 6.2.8انخفا�ض قيمة الب�ضاعة

ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية او متقادمة ،يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن
حتقيقه .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صورة فردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ،لكنها قدمية او
متقادمة ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب نوع الب�ضاعة ودرجة القدم او التقادم ا�ستنادا اىل ا�سعار البيع التاريخية .خالل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2016خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة مببلغ  160,000د.ك ( : 2015ال �شيء د.ك).
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
7 .7الشركات التابعة
 7.1ان تفا�صيل ال�شركات التابعة املجمعة الهامة كما يف تاريخ التقرير كما يلي:

بلد الت�سجيل
ومكان العمل

ال�شركة التابعة

ن�سبة ح�ص�ص امللكية املحتفظ
بها من قبل املجموعة
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2015
2016

طبيعة العمل

�شركة نور لالت�صاالت �ش.م.ك (مقفلة) (على الرغم من ان املجموعة
متلك ن�سبة  % 49.11من ال�شركة التابعة ،متار�س املجموعة
�سيطرتها على تلك ال�شركة التابعة بناءا على اغلبية اع�ضاء
جمل�س الإدارة)
�شركة نور ال�صاحلية العقارية – �ش.م.ك (مقفلة) (اي�ضاح )26.3.2

الكويت

% 49.11

% 49.11

ات�صاالت وخدمات
تكنولوجيا املعلومات

الكويت

% 53.71

% 73.32

�شركة نور الكويت القاب�ضة – �ش.م.ك (قاب�ضة)

الكويت

% 99.53

% 99.53

ال�شركة الكويتية الهندية القاب�ضه – �ش.م.ك (مقفلة)

الكويت

% 56.59

% 56.59

�صندوق نور الإ�سالمي اخلليجي

الكويت

% 93.63

% 93.34

�شركة جمموعة الفنادق العاملية �ش.م�.أ

الأردن

% 100

% 100

عقارات و�أن�شطة
مرتبطة لها
ا�ستثمارات و�أن�شطة
مرتبطة بها
ا�ستثمارات و�أن�شطة
مرتبطة بها
ا�ستثمارات و�أن�شطة
مرتبطة بها
�أن�شطة فندقية

 7.2ال�شركات التابعة مع احل�ص�ص غري امل�سيطرة الهامة
تت�ضمن املجموعة ثالثة �شركات تابعة مع احل�ص�ص غري امل�سيطرة الهامة (:)NCI

اال�سم

�شركة نور للإت�صاالت–
�ش.م.ك(مقفلة)
�شركة نور ال�صاحلية العقارية
– �ش.م.ك (مقفلة)
ال�شركة الكويتية الهندية
القاب�ضة � -ش.م.ك (مقفلة)
ال�شركات التابعة الفردية غري
الهامة مع احل�ص�ص غري
امل�سيطرة

ن�سبة ح�ص�ص امللكية وحقوق
الت�صويت املحتفظ بها من
قبل
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2015
2016
%
%

الربح ( /اخل�سارة) املخ�ص�ص
للح�ص�ص غري امل�سيطرة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

احل�ص�ص غري امل�سيطرة املرتاكمة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

% 50.89

% 50.89

()422,596

()3,242,147

9,892,015

11,788,400

% 46.29

% 26.68

()182,961

506,759

11,082,615

5,394,927

% 43.41

% 43.41

11,096

2,310

1,347,111

2,435,625

11,922

()48,674

552,777

826,207

()582,539

()2,781,752

22,874,518

20,445,159
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ملخ�ص ادناه املعلومات املالية لل�شركات التابعة املذكورة �أعاله قبل احلذوفات داخل املجموعة:
�شركة نور للإت�صاالت – �ش.م.ك
(مقفلة)
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي
ال�شركة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
(مت�ضمنة ح�ص�ص غري م�سيطرة
ل�شركة تابعة فرعية)
جمموع الإيرادات
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
جمموع االيرادات ( /اخل�سارة)
ال�شاملة االخرى لل�سنة
جمموع الإيرادات ( /اخل�سائر)
ال�شاملة لل�سنة
خم�ص�ص ملالكي ال�شركةالأم
خم�ص�ص للح�ص�ص غريامل�سيطرة
�صايف التدفقات النقدية
امل�ستخدمة يف االن�شطة
الت�شغيلية
�صايف التدفقات النقدية الناجتة
من ( /امل�ستخدمة يف)
االن�شطة اال�ستثمارية
�صايف التدفقات النقدية
(امل�ستخدمة يف)  /الناجتة
من االن�شطة التمويلية
�صايف التدفقات النقدية
(اخلارجة)  /الداخلة
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ال�شركة الكويتية الهندية
القاب�ضة � -ش.م.ك (مقفلة)
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

�شركة نور ال�صاحلية العقارية
– �ش.م.ك (مقفلة)
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

16,308,736

27,877,631

24,030,845

22,141,166

112,960

194,867

9,743,971

7,314,573

7,270,902

3,911,899

3,119,738

5,746,502

26,052,707

35,192,204

31,301,747

26,053,065

3,232,698

5,941,369

2,032,503

7,491,004

29,564

16,420

2,495

1,429

6,090,524

5,890,983

7,410,640

5,817,211

134,204

339,502

8,123,027

13,381,987

7,440,204

5,833,631

136,699

340,931

8,037,665

10,021,817

12,778,928

14,824,507

1,748,888

3,164,813

9,892,015

11,788,400

11,082,615

5,394,927

1,347,111

2,435,625

12,330,966

13,585,702

325,235

2,569,855

112,022

138,986

()983,561

()6,196,913

()451,555

1,916,226

25,560

35,828

()2,896,029

3,142,581

80,924

()80,225

-

()49

()3,879,590

()3,054,332

()370,631

1,836,001

25,560

35,779

()1,983,205

()1,547,937

()209,261

1,350,835

14,464

33,469

()1,896,385

()1,506,395

()161,370

485,166

11,096

2,310

()288,541

()149,474

()2,309,174

()1,077,139

()57,543

()63,087

7,425,839

68,475

()2,535,827

()4,088,317

1,304,603

669,773

()4,379,149

()859,932

5,697,110

4,891,600

()1,274,873

()1,732,854

2,758,149

()940,931

852,109

()273,856

()27,813

()1,126,168
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
8 .8تكلفة المبيعات والخدمات والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف أخرى
أ� ) تت�ضمن تكلفة املبيعات واخلدمات تكاليف موظفني مببلغ  6,406,340د.ك (5,831,874 : 2015د.ك) والإ�ستهالك والإطفاء مببلغ  530,044د.ك
( 291,604 : 2015د.ك) .
ب) تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية وامل�صاريف الأخرى ما يلي:
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

تكاليف موظفني
ا�ستهالك واطفاء
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
م�صاريف �أخرى

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

2,035,697

2,389,219

127,313

151,088

160,000

-

3,314,326

2,534,905

5,637,336

5,075,212

بلغ �إجمايل عدد املوظفني الذين مت تعيينهم من قبل ال�شركة الأم  44موظف كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب .)42 :2015

9 .9إيرادات فوائد وأخرى

ايرادات فوائد
�إيراد من ا�ستثمارات مرابحة ووكالة
ايراد من عمالء العقود الآجلة
رد خم�ص�ص هبوط قيمة ملبلغ م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية *
�إيرادات �أخرى

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

34,077
11,772
265,048
365,359
676,256

28,405
8,723
281,222
2,188,996
53,842
2,561,188

* ميثل هذا البند رد خم�ص�ص هبوط يف القيمة خالل ال�سنة املا�ضية نتيجة لالتفاقية املربمة خالل عام  2015بني ال�شركة االم وال�شركة االم الرئي�سية
لتحويل ا�سهم ذات اغرا�ض خا�صة (متتلك ح�صة يف من�ش�أة اجنبية مدرجة) لت�سوية مقابل الر�صيد امل�ستحق من ال�شركة االم الرئي�سية.

التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1010صافي الربح ( /الخسارة) على الموجودات المالية

� 10.1إن حتليل �صايف الربح ( /اخل�سارة) على املوجودات املالية من خالل كل فئة هو كما يلي:

 فوائد على النقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل الربح من ا�ستثمار وكالة ومرابحة ايراد من عمالء العقود الآجلة االنخفا�ض يف قيمة �أر�صدة مدينة -رد خم�ص�ص هبوط قيمة ملبلغ م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

34,077
11,772
265,048
()630,149
-

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

 �صايف الربح ( /اخل�سارة) ال�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة� -صايف (اخل�سارة)  /الربح ال�ستثمارات حمددة كذلك عند الت�سجيل املبدئي

1,172,489
()693,269

()820,937
164,301

 مدرجة مبا�شرة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع (بال�صايف) مدرجة مبا�شرة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمعمن املبيعات و�إيرادات توزيعات �أرباح
 حمولة من حقوق امللكية �إىل بيان الأرباح او اخل�سائر املجمعمن انخفا�ض القيمة
من البيع

()1,687,606

()705,179

708,917

1,734,273

()2,092,851
()439,723
()3,351,295

()8,252,823
1,557,548
()4,138,398

قرو�ض ومدينون

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع

موزعة كما يلي:
�صايف الربح املدرج يف بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع
ربح حمقق من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائرخ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائرربح حمقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيعتوزيعات �أرباحانخفا�ض يف قيمة املدينونانخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع�أخرى (جزء من الفوائد والإيرادات الأخرى)�صايف اخل�سائر املدرجة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع

81,182
()9,707
()439,723
1,116,662
()630,149
()2,092,851
310,897
()1,687,606
()3,351,295

28,405
8,723
281,222
()322,927
2,188,996

550,494
()1,607,280
1,557,548
2,134,423
()322,927
()8,252,823
2,507,346
()705,179
()4,138,398

 10.2خ�سارة غري حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
يتمثل هذا البند يف الفرق بني القيمة الإقفالية للقيمة العادلة يف نهاية ال�سنة والقيمة املدرجة يف بداية ال�سنة و � /أو تكلفة الإ�ستثمارات امل�ستحوذ عليها
خالل ال�سنة.

1111تكاليف تمويل
تتعلق تكاليف التمويل بقرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى وهي تعترب مطلوبات مالية م�سجلة بالتكلفة املطف�أة.

1212ربحية السهم األساسية والمخففة

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم اال�سا�سية واملخففة بتق�سيم ربح ال�سنة اخلا�صة مبالكي ال�شركة االم على املتو�سط املوزون لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة
كما يلي :

ربح ال�سنة املخ�ص�صة ملالكي ال�شركة الأم
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
ناق�ص  :املتو�سط املوزون لعدد ا�سهم اخلزينة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة (فل�س)
64

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

د.ك

د.ك

1,153,581
413,162,761
()10,359,065
402,803,696
2.86

1,333,267
413,162,761
()10,359,065
402,803,696
3.31

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1313النقد والنقد المعادل
�إن النقد والنقد املعادل لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية املجمع هو كما يلي:
ن�سبة الفائدة  /العائد الفعلي (لل�سنة)
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

% 0.62 - % 0.25

% 0.62 - % 0.25
% 1.35 - % 0.62

10,417,011

7,737,506

6,804,031
17,221,042
()1,198,111
()325,796

2,613,255
10,350,761
()2,016,195
()325,066

% 1.75 - % 0.75

ناق�ص  :م�ستحق اىل بنوك
ناق�ص :الأر�صدة املحتجزة
النقد والنقد املعادل كما يف
8,009,500
15,697,135
بيان التدفقات النقدية املجمع
يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك ح�سابات حتت الطلب حتمل فائدة.
يتمثل امل�ستحق اىل البنوك ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف م�ستخدمة من قبل �شركة تابعة وم�ضمونة بودائع ق�صرية الأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كما يف  31دي�سمرب 2016
مببل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ  994,031د.ك (  31دي�سمرب  970,545 :2015د.ك).
يت�ضمن النقد والنقد املعادل �أر�صدة لدى البنوك مببلغ  999,612د.ك ( 31دي�سمرب  1,194,334 :2015د.ك) وهو حمدد لغر�ض دفعه على احل�ساب من
تخفي�ض ر�أ�س املال وتوزيعات �أرباح ال�شركتني التابعتني.
% 5.5 - % 5.0

% 6.0 - % 5.5

1414استثمارات وكالة ومرابحة وصكوك
ن�سبة الفائدة  /العائد الفعلي (ال�سنوي)
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
ا�ستثمارات مرابحة ووكالة

مودعة لدى بنوك �إ�سالمية حملية
م�ستحق من �شركة ا�ستثمارية ا�سالمية حملية
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة
ا�ستثمارات �صكوك

% 1.37

% 1.13

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

1,011,481

1,000,000

14,324,160
()14,324,160
1,011,481
152,965
1,164,446

14,324,160
()14,324,160
1,000,000
1,000,000

مل يتم ادراج �أرباح على ا�ستثمار وكالة انخف�ضت قيمتها خالل ال�سنة احلالية ( :2015ال�شيء).
متثل ا�ستثمارات وكالة �إيداع مبلغ  14,324,160د.ك ( 31دي�سمرب  14,324,160 :2015د.ك) لدى �شركة ا�ستثمارية �إ�سالمية حملية والتي ا�ستحقت يف
الربع الأخري من �سنة � .2008إن ال�شركة امل�ستثمر بها مل ت�سدد هذا املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق .وعلى الرغم من �أنه مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق جديدة من
قبل املحكمة� .إال �أن ال�شركة امل�ستثمر بها عجزت مرة �أخرى عن دفع الق�سط الثاين والثالث والرابع املقررين يف يونيو  2014و  2015و  2016على التوايل
�شرعت املجموعة برفع ق�ضايا قانونية خمتلفة �ضد ال�شركة امل�ستثمرة لتغطية هذا املبلغ .مت �أخذ خم�ص�ص كامل للذمم املدينة وفقا لقانون املخ�ص�صات
لبنك الكويت املركزي.
قامت املجموعة خالل ال�سنوات ال�سابقة بتحمل كافة التبعات املالية و القانونية وذلك بتحمل حت�صيل ا�ستثمارات وكالة مببلغ  9,968,250د.ك (خمالفة
بذلك قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  )1960مت ايداعها لدى �شركة اال�ستثمار املذكورة اعاله من قبل املجموعة ب�صفة الأمانة مببلغ  14,324,160د.ك
مبوجب اتفاقية وكالة مع �أطراف ذات �صله على الرغم من وجود ن�ص بالعقد ين�ص على عدم حتمل املجموعة الي تبعات مالية او قانونية .با�شرت
املجموعة باالجراءات القانونية �ضد االطراف ال�سرتداد املبلغ مع الفوائد املقررة عليه� .أمرت حمكمة اال�ستئناف خالل �سنة  2014االطراف ذات ال�صلة
بدفع مبلغ  8,285,000د.ك مع ن�سبة  % 7من الفوائد املقررة عليه اىل املجموعة لكن قامت حمكمة التمييز بحكم ل�صالح االطراف ذات ال�صلة خالل
�سنة  .2015كما ان املجموعة با�شرت باالجراءات القانونية املتعلقة باملبالغ املتبقية البالغة  1,683,250د.ك �ضد االطراف ذات ال�صلة .الحقا لتاريخ
التقارير املالية امرت حمكمة اول درجة االطراف ذات ال�صلة بدفع مبلغ  1,683,250د.ك للمجموعة وقام الطرف ذي ال�صلة بالطعن �ضد قرار املحكمة.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1515استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
حمتفظ بها للمتاجرة:
�أ�سهم م�سعرة
حملي�أجنبيحمددة عند التحقق املبدئي :
�-أ�سهم �أجنبية غري م�سعرة

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

1,504,581
11,268,515

2,364,343
11,699,191

9,763,934
5,239,183
4,524,751

9,334,848
5,265,476
4,069,372

يف عام  ،2008ب�سبب التطورات اجلوهرية التي حدثت يف الأ�سواق املالية العاملية ،قامت املجموعة ب�إعادة ت�صنيف ا�ستثمارات من فئة “القيمة العادلة من
خالل الأرباح او اخل�سائر” �إىل فئة “متاح للبيع” .تبلغ القيمة العادلة لال�ستثمارات املعاد ت�صنيفها  7,115,912د.ك كما يف  31دي�سمرب :2015( 2016
 11,058,126د.ك) (اي�ضاح .)17
�إن �أ�سهم م�سعرة بقيمة عادلة  985,400د.ك ( 1,131,470 :2015د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض بنكية (�إي�ضاح .)22

1616ذمم مدينة وموجودات أخرى
موجودات مالية:

ذمم مدينة
م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة �أخرى
م�ستحق من �شركات و�ساطة مالية
م�ستحق من عمالء عقود �آجلة
م�ستحق من بيع عقارات ا�ستثمارية �أجنبية (اي�ضاح )16.1
�إيرادات م�ستحقة
موجودات مالية �أخرى
موجودات غري مالية

موجودات �أخرى

 31دي�سمرب
2016
د.ك

4,268,331
2,158
3,485,014
1,759,406
2,908,877
849,575
375,943
13,649,304
1,117,761
14,767,065

 31دي�سمرب
2015
د.ك

4,352,489
3,784
1,101,764
1,698,255
4,845,544
972,085
937,446
1,111,222
15,022,589
243,926
15,266,515

ان املبلغ امل�ستحق من عملية بيع عقار ا�ستثماري للمجموعة الواقع يف اململكة العربية ال�سعودية والبالغ  12,404,655د.ك (مباع خالل  )2011ي�ستحق
ال�سداد على دفعات .وت�سوية للمبلغ امل�ستحق كما يف  31دي�سمرب  ،2015قامت �شركة نور اململكة املتحدة القاب�ضة املحدودة (�شركة تابعة لل�شركة االم يف
اململكة املتحدة) با�ستالم عقار ا�ستثماري واقع يف لندن بقيمة  2مليون جنيه ا�سرتليني (ما يعادل  880,511د.ك) خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 .2016ان الفرق بني املبلغ امل�ستلم على �شكل عقار والر�صيد امل�ستحق كما يف  31دي�سمرب  2015والبالغ  91,574د.ك قد مت معاملته كهبوط يف قيمة ذمة
مدينة ومت ت�سجيله خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2016

1717استثمارات متاحة للبيع

�أ�سهم م�سعرة

حملي�-أجنبي

�أ�سهم غري م�سعرة
حملي�أجنبي�صناديق �أجنبية
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 31دي�سمرب
2016
د.ك

10,211,074
7,625,387
2,585,687
20,248,105
7,576,590
12,671,515
4,613,978
35,073,157

 31دي�سمرب
2015
د.ك

13,926,441
12,013,402
1,913,039
23,372,486
7,886,209
15,486,277
6,690,840
43,989,767

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 17.1تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات يف ا�سهم غري م�سعرة و�صناديق �أجنبية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه،
ونتيجة لذلك ف�إن ا�ستثمارات بقيمة دفرتية تبلغ  2,992,807د.ك ( 2,835,639 :2015د.ك) م�سجلة بالتكلفة �أو بالتكلفة ناق�ص االنخفا�ض يف
القيمة .لي�س لدى �إدارة املجموعة �أي علم ب�أية ظروف قد ت�شري �إىل انخفا�ض يف قيمة هذه اال�ستثمارات.
� 17.2إن �أ�سهم م�سعرة بقيمة عادلة تبلغ  4,271,919د.ك ( 8,783,999 :2015د.ك) و�أ�سهم غري م�سعرة بقيمة عادلة تبلغ  6,200,000د.ك (: 2015
 6,600,000د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض بنكية (�إي�ضاح .)22
 17.3خالل ال�سنة ،اعرتفت املجموعة بخ�سارة انخفا�ض يف القيمة مببلغ  418,473د.ك ( 2,797,488 :2015د.ك) مقابل بع�ض اال�ستثمارات يف �أ�سهم
حملية و�أجنبية م�سعرة ،حيث انخف�ضت قيمتها ال�سوقية ب�شكل جوهري عن تكلفتها ،كما قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة
مببلغ  1,674,378د.ك ( 5,455,335 :2015د.ك) مقابل بع�ض اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة و�صناديق حملية و�أجنبية بنا ًء على تقييمات
م�ستقلة وتقديرات و�صايف قيمة املوجودات املعلنة من قبل مدراء اال�ستثمار كما يف تاريخ التقرير.
� 17.4إن �أ�سهم م�سعرة بقيمة دفرتية تبلغ  7,115,912د.ك ( 11,058,126 :2015د.ك) متثل ا�ستثمارات مت حتويلها من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح او اخل�سائر يف  1يوليو ( 2008انظر �إي�ضاح .)15

1818استثمارات في شركات زميلة
ميثل هذا البند ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة التالية ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
ال�شركات الزميلة

بنك ميزان املحدود
�شركة طموح الوطنية – جي تي �سي – ذ.م.م
�شركة بيت الراية للتطوير العقاري – ذ.م.م
�شركة الدرة الوطنية العقارية – ذ.م.م
�شركة ايكارو�س العقارية – ذ.م.م
�شركة جبل علي العقارية – ذ.م.م

بلد الت�سجيل واملكان
الرئي�سي للعمل

باك�ستان
الكويت
الأردن
الكويت
االمارات العربية
املتحدة
الكويت

ان احلركة على اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة خالل ال�سنة كما يلي :
الر�صيد يف  1يناير
ا�ضافات خالل ال�سنة
ح�صة يف النتائج
ح�صة يف ايرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
انخفا�ض يف قيمة ا�ستثمار يف �شركات زميلة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
تعديل ترجمة عمالت �أجنبيه
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ن�سبة امللكية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
% 49.11
% 48.00
% 50.00
% 50.00
% 50.00

% 49.11
% 50.00
% 50.00
% 50.00
-

% 50.00

-

 31دي�سمرب
2016
د.ك

53,076,227
387,050
8,277,686
2,342,459
()3,833,433
504,871
60,754,860

طبيعة العمل

بنوك ا�سالمية
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات
 31دي�سمرب
2015
د.ك

50,294,896
50,000
7,165,450
258,420
()389,136
()3,883,071
()420,332
53,076,227

 18.1ملخ�ص �أدناه املعلومات املالية فيما يتعلق بال�شركة الزميلة الهامة للمجموعة (بنك ميزان املحدود) متثل املعلومات املالية امللخ�صة �أدناه املبالغ
املعرو�ضة يف البيانات املالية لل�شركة الزميلة (ولي�س ح�صة املجموعة من هذه املبالغ) واملعدلة للفروق يف ال�سيا�سات املحا�سبية بني املجموعة
وال�شركات الزميلة.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 18.1.1بنك ميزان املحدود

جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات (مت�ضمنة احل�ص�ص غري امل�سيطرة)
حقوق امللكية املرتبطة مب�ساهمني بنك ميزان
االيرادات
ربح ال�سنة اخلا�ص بامل�ساهمني
االيرادات ال�شاملة االخرى لل�سنة
اجمايل االيرادات ال�شاملة لل�سنة
توزيعات ارباح م�ستلمة من ال�شركة الزميلة خالل ال�سنة (�صايف ال�ضرائب)
ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة يف بنك ميزان
ح�صة املجموعة يف �صايف ا�صول بنك ميزان
ال�شهرة
القيمة الدفرتية حل�صة ملكية املجموعة يف بنك ميزان

 31دي�سمرب
2016
د.ك

1,939,500,805
()1,841,393,555
98,107,250
91,905,302
18,076,868
4,697,882
22,774,750
3,833,433
% 49.11
48,180,470
9,265,014
57,445,484

 31دي�سمرب
2015
د.ك

1,553,054,278
()1,469,784,838
83,269,440
95,955,112
14,887,381
511,168
15,398,549
3,883,071
% 49.11
40,893,622
9,181,367
50,074,989

كما يف  31دي�سمرب  2016بلغت القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف بنك ميزان املحدود واملدرج يف �سوق باك�ستان لالوراق املالية مبلغ 98,085,423

د.ك ( 65,289,895 : 2015د.ك) بناء على �سعر ال�سوق املعلن عنه يف �سوق االوراق املالية ،والذي ميثل امل�ستوى االول ملدخالت �شروط املعيار الدويل
للتقارير املالية .IFRS 13
جمموع املعلومات اخلا�صة بال�شركات الزميلة الغري جوهرية للمجموعة :

ح�صة املجموعة يف نتائج ال�سنة
ح�صة املجموعة يف �إجمايل الدخل ال�شامل
جمموع القيم الدفرتية حل�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة
 18.1.2ح�صة املجموعة يف االلتزامات الطارئة يف ال�شركات الزميلة:

�ضمانات
خطابات ائتمان
ارتباطات تخ�ص عقود حتويل متبادلة
ارتباط ل�شراء ا�صول ثابتة ت�شغيلية
ارتباط يخ�ص التمويل
فواتري للتح�صيل

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

()90,873
()90,873
3,309,376

د.ك

22,180,715
80,328,047
203,595,449
185,711
177,605,363
43,780,401
527,675,686

190,102
189,404
3,001,238

د.ك

17,931,421
47,563,376
203,352,545
531,042
151,710,297
44,268,373
465,357,054

قامت �سلطة �ضريبة الدخل املحلية يف باك�ستان بطرح مطالبة يطالبون فيها احدى ال�شركات الزميلة للمجموعة بدفع �ضريبة ا�ضافية مببلغ  5.3مليون د.ك
(تبلغ ح�صة املجموعة  2.6مليون د.ك) لل�سنة ال�ضريبية  .2015قامت ال�شركة االم باحل�صول على امر ايقاف لتلك املطالبات كما قامت اي�ضا بالطعن
لدى �سلطات اال�ستئناف ذات ال�صلة .ان ادارة ال�شركة االم ،بالت�شاور مع م�ست�شاري ال�ضرائب وامل�ست�شارين القانونيني ،على ثقة بان هذه املطالبات تخالف
القوانني ذات ال�صلة وبان القرار املتعلق بهذا االمر �سيكون يف �صاحلهم .وبناء عليه ،مل يتم تكوين خم�ص�ص يف هذه البيانات املالية بهذا اخل�صو�ص.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1919عقارات استثمارية
�إن احلركة على العقارات الإ�ستثمارية هي كما يلي:

القيمة العادلة كما يف  1يناير
�شراء عقارات
تكاليف التطوير والبناء
اعادة ت�صنيف من ممتلكات ومعدات ()19.5
حتويالت لت�سوية ذمة مدينة (اي�ضاح )16.1
ا�ستبعادات
التغري يف القيمة العادلة (اي�ضاح )19.3
ترجمة العمالت الأجنبية
 19.1تتكون العقارات الإ�ستثمارية من ارا�ضي ومباين يف البلدان التالية:

الكويت
خارج الكويت

 31دي�سمرب
2016
د.ك

39,755,699
3,006,667
2,588,292
880,511
()11,676,957
()603,728
()130,609
33,819,875

 31دي�سمرب
2016
د.ك

32,343,755
1,476,120
33,819,875

 31دي�سمرب
2015
د.ك

32,840,512
1,905,599
1,769,789
2,280,290
959,509
39,755,699

 31دي�سمرب
2015
د.ك

39,325,000
430,699
39,755,699

 19.2عقارات ا�ستثمارية مببلغ  11,091,000د.ك ( 11,285,000 :2015د.ك) وعقارات ا�ستثمارية �أخرى مببلغ  14,886,000د.ك
 20,290,000د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض بنكية وت�سهيالت متويل �إجارة على التوايل (اي�ضاح .)22
 19.3يف  31دي�سمرب  ،2016قامت املجموعة ب�إعادة تقييم عقاراتها بنا ًء على �أقل تقييم مقدم من مقيمني م�ستقلني�( .أنظر اي�ضاح  30.4للمزيد من
التفا�صيل حول القيم العادلة).
 19.4العقارات اال�ستثمارية املذكورة �أعاله تت�ضمن عقارات ا�ستثمارية ب�سيطرة م�شرتكة بقيمة مدرجة  11,348,000د.ك ( 31دي�سمرب 8,852,000 :2015
د.ك) مت متويلها جزئيا بعقد متويل اجارة مت االتفاق عليها من قبل املالك امل�شرتك (طرف ذي �صلة) كما ان ح�صة املجموعة من اخل�صوم
امل�سيطر عليها ب�صورة م�شرتكة كما يف  31دي�سمرب  2016والبالغة  4,875,075د.ك قد مت �إدراجها �ضمن القرو�ض ( 3,125,000 : 2015د.ك).
 19.5خالل ال�سنة ال�سابقة ،قامت احدى ال�شركات التابعة للمجموعة بتحويل احدى املباين بقيمة مدرجة  2,280,290د.ك من عقار ي�شغله املالك اىل
عقار ا�ستثماري بناء على تغري الإ�ستخدام والذي كان م�ؤجرا للغري خالل ال�سنة .ان القيمة العادلة للعقار ح�سب التقييم امل�ستقل كما يف تاريخ
التحويل تقارب قيمة التحويل.
 19.6قامت املجموعة خالل ال�سنة ببيع عقارات ا�ستثمارية ذات قيمة دفرتية  11,281,811د.ك مقابل مبلغ  10,824,939د.ك نتج عن عملية البيع
خ�سارة مببلغ  852,018د.ك .بالإ�ضافة اىل ذلك  ،قامت املجموعة خالل ال�سنة ببيع قطعتي ار�ض يف الإمارات العربية املتحدة بقيمتها الدفرتية
البالغة  395,146د.ك اىل طرف ذي �صله دون �أي ربح او خ�سارة.
 19.7قامت احدى ال�شركات التابعة للمجموعة خالل ال�سنة ب�شراء عقارين واقعني يف االمارات العربية املتحدة والكويت مقابل مبلغ اجمايل مقداره
 2,356,667د.ك من طرف ذي �صلة وهما م�سجلني ب�إ�سم طرف �صله وان الإجراءات القانونية لتحويل امللكية ما زالت حتت التنفيذ.
 19.8اثنني من الأرا�ضي تقع يف دولة الكويت بقيمة مدرجة تبلغ  11,347,831د.ك قيد التطوير كما مت خالل ال�سنة ر�سملة تكلفة االقرتا�ض البالغة
 128,222د.ك ( 263,003 :2015د.ك) لهذه العقارات اال�ستثمارية.
كما يف تاريخ التقرير ،يوجد لدى املجموعة التزامات طارئة متعلقة باالجارة الدائنة مببلغ  3,250,075د.ك.
(:2015

2020الشهرة والموجودات غير الملموسة

 20.1ال�شهرة

�إن احلركة على ال�شهرة كما يلي :

كما يف بداية ال�سنة
كما يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب
2016

د.ك

2,029,278
2,029,278

 31دي�سمرب
2015

د.ك

2,029,278
2,029,278
التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

متثل ال�شهرة زيادة تكلفة احليازة عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة لل�شركات التابعة املقتناة .مت توزيع ال�شهرة على
�أعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات للمجموعة حيث �أنها متثل وحدة توليد النقد املتوقع اال�ستفادة منها من خالل عمليات دمج الأعمال .وهو �أي�ض ًا �أدنى
م�ستوى يتم عنده مراقبة ال�شهرة لأغرا�ض حتديد انخفا�ض القيمة.
اختبار االنخفا�ض يف القيمة

تقوم املجموعة �سنوي ًا على الأقل بتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة .ويتطلب ذلك حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدات توليد النقد
التي توزع عليها هذه البنود .ويتم حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده ا�ستناد ًا �إىل عمليات احت�ساب القيمة امل�ستخدمة �أو القيمة العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع،
�أيهما �أعلى.
ا�ستخدمت الإدارة الأ�سلوب التايل لتحديد قيمة االفرتا�ضات الأ�سا�سية لعمليات احت�ساب القيمة امل�ستخدمة:
االفرتا�ضات الأ�سا�سية :الأ�سا�س امل�ستخدم لتحديد القيمة التي �سيتم تخ�صي�صها لالفرتا�ضات الأ�سا�سية

معدل النمو
�إن متو�سط معدل النمو املتوقع � % 3سنوي ًا (� .)% 5 :2015إن القيمة املحددة تعك�س اخلربة ال�سابقة والتغريات يف
البيئة االقت�صادية.
مت التو�صل �إىل التدفقات النقدية بعد فرتة اخلم�س �سنوات با�ستخدام معدل منو يبلغ � .)% 3 :2015( % 3إن هذا
املعدل ال يتجاوز متو�سط معدل النمو للأجل الطويل لل�سوق الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.
معدل اخل�صم
معدالت اخل�صم بن�سبة � .)% 16.9 :2015( % 17.2إن معدالت اخل�صم امل�ستخدمة هي معدالت ما قبل ال�ضريبة
وتعك�س خماطر حمددة تتعلق بوحدة توليد النقد.
�أجرت املجموعة حتليل احل�سا�سية بتنويع عوامل هذه املدخالت بوا�سطة هوام�ش معقولة وحتديد ما �إذا نتج عن التغري يف عوامل املدخالت �أي تغيري يف
ال�شهرة املتعلقة بوحدات توليد النقد التي انخف�ضت قيمتها .ا�ستناد ًا �إىل التحليل �أعاله ،ال يوجد م�ؤ�شر على انخفا�ض قيمة ال�شهرة املت�ضمنة يف �أي وحدة
من وحدات توليد النقد.
 20.2موجودات غري ملمو�سة– حق الإنتفاع الغري قابل للتقادم ()IRU

تتكون الأ�صول غري امللمو�سة من حق الإنتفاع الغري قابل للتقادم لأ�صول ات�صاالت مت احل�صول عليها من �شركة تابعة خالل �سنة  2014وان احلركة عليه
كما يلي :

التكلفة

كما يف بداية ال�سنة
انخفا�ض بالتكلفة ب�سبب اعادة التفاو�ض ل�شروط تعاقدية
انخفا�ض القيمة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب
2016
د.ك

3,630,900

 31دي�سمرب
2015
د.ك

8,325,996

-

)(2,684,655

-

)(2,010,441

3,630,900

3,630,900

()62,803

)(40,614

()251,214
()314,017
3,316,883
5,346,161

)(22,189
)(62,803
3,568,097
5,597,375

الإطفاء املرتاكم

كما يف بداية ال�سنة
املحمل على ال�سنة
كما يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية كما يف نهاية ال�سنة
جمموع ال�شهرة (اي�ضاح  )20.1واملوجودات غري امللمو�سة

 20.3خالل ال�سنة ال�سابقة قامت ال�شركة التابعة باعادة التفاو�ض حول ال�شروط املالية و غريها من �شروط الإ�ستخدام ,وبالتايل  ,وفقا ل�شروط تعاقدية
جديدة  ،ف�إن القيمة الدفرتية املتعلقة بالإلتزام قد انخف�ضت مببلغ  2,684,655د.ك و  2,604,655د.ك على التوايل .وبالتايل  ،ووفقا للمعلومات
املتاحة ،ف�إن ادارة املجموعة قد اعرتفت بانخفا�ض قيمة مببلغ  2,010,441د.ك و التي ت�شمل �صايف ر�سوم االلغاء بقيمة  456,239د.ك املتعلقة
بالعقد ال�سابق.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 2121ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 31دي�سمرب
2016
د.ك

مطلوبات مالية:

776,011

ذمم دائنة
ذمم دائنة من الإ�ستحواذ على �شركة تابعة
ذمم دائنة من الإ�ستحواذ على موجودات غري ملمو�سة
فوائد م�ستحقه
م�صاريف م�ستحقة
توزيعات ذمم دائنة
ذمم دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
ذمم دائنة ب�سبب تخفي�ض ر�أ�س مال �شركات تابعة (�إي�ضاح )26.3.1

 31دي�سمرب
2015
د.ك

993,012

1,506,488

1,504,655

355,081

540,000

277,547

19,552

2,338,203

2,533,948

104,128

15,554

209,285
111,386
904,900

706,591
62,000
1,193,641

6,583,029

7,568,953

جميع املطلوبات املالية �أعاله ال حتمل فائدة  .القيمة الدفرتية للمطلوبات املذكورة اعاله تقارب قيمها العادلة.

2222قروض من بنوك ومؤسسات مالية
معدل الفائدة الفعلي/
معدل الربح %
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
ق�صرية الأجل

ال�ضمان

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

متويل �إجارة – د.ك
قرو�ض دائنة – د.ك
دائنو تورق – د.ك

% 4.75 - % 4.5
% 4.75 - % 4.5
% 5.5

% 4.5
% 4.5
-

م�ضمون
م�ضمون
م�ضمون

6,075,075
1,080,000
703,089
7,858,164

4,325,000
1,080,000
5,405,000

قرو�ض دائنة – د.ك
دائنو وكالة – د.ك
متويل �إجارة – د.ك

% 4.5 - % 4.00
% 4.25 - % 4.00
% 5.25 - % 4.5

% 3.75 – % 3.5
% 3.5
% 5.00 - % 4.5

م�ضمون
م�ضمون
م�ضمون

69,193,625
27,500,000
1,621,036
98,314,661
106,172,825

73,508,000
27,500,000
5,485,284
106,493,284
111,898,284

طويلة الأجل

 22.1خالل العامني  2011و  ،2012قامت ال�شركة االم باعادة هيكلة ترتيبات التمويل لديها مع بع�ض البنوك املحلية وبناء عليه فان القرو�ض البالغة
 154,710,000د.ك (منه مبلغ  58,016,375د.ك مت دفعة حتى تاريخ التقرير) قد مت حتويلها اىل ت�سهيالت م�ضمونة طويلة االجل .وفقا
التفاقيات اعادة هيكلة القرو�ض ،فان هذه القرو�ض بحاجة اىل �ضمان بن�سبة  .% 100كما يف  31دي�سمرب  ،2016فان هذه القرو�ض م�ضمونة
جزئيا (اي�ضاحات  17 ،15و  )19وعملية حتديد وحتويل الر�صيد املطلوب اىل اوراق مالية قابلة للتداول مل يتم بعد االنتهاء منها.
الدفعة الثالثة للق�سط البالغة  38,677,500د.ك ا�ستحقت يف  2014و  2015ووافق املقر�ضون على دفع  % 50من الق�سط الثالث خالل اربعة �أ�شهر
من تاريخ اال�ستحقاق اال�صلي ،ومت دفع مبلغ  15,024,500د.ك يف  2015كما مت �سداد املبلغ املتبقي يف  2016والبالغ  4,314,250د.ك.
ان عملية اعادة جدولة القرو�ض البالغة  96,693,625د.ك لل�شركة الأم كما يف تاريخ التقرير املايل واملكونة من الن�سبة املتبيقة البالغة % 50
( 19,338,750د.ك) من الق�سط الثالث و مبلغ  77,354,875د.ك للق�سط االخري ما زالت جارية .مع ذلك ،ا�ستنادا لالتفاقيات ال�سابقة فان
الق�سط االخري للقر�ضني (مع  % 50من الق�سط الثالث) يبلغ جمموعهم  6,875,000د.ك ا�ستحقت بالكامل خالل �شهر دي�سمرب  .2016ان
االق�ساط االخرية للقرو�ض االخرى (مع  % 50من الق�سط الثالث) يبلغ جمموعهما  39,059,250د.ك و  50,759,375د.ك ت�ستحق بالكامل يف
 2017وخالل  2018على التوايل.
قامت ال�شركة االم بتقدمي خطة اعادة جدولة ديون اىل جميع مقر�ضيها و طلبت اي�ضا من جميع املقر�ضني متديد اتفاقية جتميد الو�ضع الراهن
حيث ان اعادة الهيكلة ما زالت قيد التنفيذ و كذلك موا�صلة املفاو�ضات للو�صول اىل حل مقبول العادة جدولة الدين.الحقا لتاريخ التقرير املايل،
التقرير ال�سنوي 2016
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 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

اكد املقر�ضون بانهم �سيوا�صلون التفاو�ض على بنود و �شروط اعادة الهيكلة للو�صول اىل حلول منا�سبة العادة الهيكلة .و بناء عليه  ،تتوقع ادارة
ال�شركة االم انهاء اعادة جدولة الدين خالل اال�شهر القليلة القادمة .
قد تت�ضمن �إعادة جدولة املديونية ت�سوية تدفع مقدما جلزء من املديونية  ،تقدمي �ضمانات للممولني على �أ�صول املجموعة� ،إعادة مناق�شة ت�سعري
وفرتة �سداد الت�سهيالت االئتمانية و�شروط وقيود �أخرى تكون عادة مرتبطة بعمليات اعادة جدولة مديونة كهذه.

 22.2ان القرو�ض طويلة الأجل ودائنو وكاله مببلغ  96,693,625د.ك ( 31دي�سمرب  101,008,000 :2015د.ك) مرهونة مقابل ا�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر (اي�ضاح  )15وا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح  )17وعقارات ا�ستثمارية (اي�ضاح  )19ومقابل �أ�سهم من
�شركتني تابعتني غري مدرجة من ال�شركة االم.
� 22.3إن القرو�ض اعاله ت�ستحق كما يلي:

متويل اجارة ق�صري الأجل
قرو�ض ق�صرية االجل
دائنو تورق ق�صرية االجل
قرو�ض طويلة الأجل ودائنو وكالة :
جزء متداول ي�ستحق خالل �سنة واحدةم�ستحق بعد اكرث من �سنةمتويل �إجارة طويل الأجل
جزء متداول ي�ستحق خالل �سنة واحدة-ي�ستحق بعد �أكرث من �سنة

 31دي�سمرب
2016
د.ك

6,075,075

 31دي�سمرب
2015
د.ك

4,325,000

1,080,000

1,080,000

703,089

-

45,934,250

5,689,375

50,759,375

95,318,625

304,500
1,316,536
106,172,825

861,283
4,624,001
111,898,284

 22.4ان القيمة العادلة للتمويل ق�صري الأجل املت�ضمن اجلزء اجلاري للقرو�ض طويلة الأجل ت�ساوي قيمها الدفرتية ،حيث ان اثر اخل�صم غري هام.
كما ان القيمة العادلة للقرو�ض طويلة االجل لل�شركة االم بلغت  50,271,768د.ك ( 94,152,633 :2015د.ك) بقيمة دفرتية  50,759,375د.ك
( 95,318,625 : 2015د.ك) .ان القيم العادلة مبنية على التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدل مبني على معدل االقرتا�ض البالغ % 4.75
( )% 4.5 :2015وهي �ضمن امل�ستوى  2للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

2323رأس المال وعالوة إصدار األسهم
 23.1يتكون ر�أ�س مال ال�شركة الأم امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل نقدا كما يف  31دي�سمرب  2016من � 413,162,761سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم
الواحد ( 31دي�سمرب � 413,162,761 :2015سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد).
 23.2عالوة ا�صدار اال�سهم غري قابلة للتوزيع.

2424أسهم خزينة
حتتفظ املجموعة ب�أ�سهم خزينة وفيما يلي تفا�صيلها:
عدد الأ�سهم
ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة
القيمة ال�سوقية (د.ك)
التكلفة (د.ك)

 31دي�سمرب
2016

10,359,065
% 2.51
466,158
3,410,573

 31دي�سمرب
2015

10,359,065
% 2.51
481,697
3,410,573

يتم االحتفاظ باحتياطيات معادلة لتكلفة �أ�سهم خزينة وهي غري قابلة للتوزيع .ان �أ�سهم اخلزينة غري حمتفظ بها ك�ضمان ا�ضايف مقابل اي التزام مايل.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
2525احتياطي قانوني واختياري
وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة لل�شركة الأم قبل طرح ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين .يجوز لل�شركة الأم �أن تقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي
عندما يعادل ر�صيد االحتياطي القانوين  % 50من ر�أ�س املال املدفوع .ال يتم التحويل يف ال�سنة التي تتكبد فيها ال�شركة الأم خ�سائر �أو عند وجود خ�سائر
مرتاكمة.
�إن التوزيع من االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لت�أمني توزيع �أرباح بن�سبة  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح
املرحلة بت�أمني هذا احلد.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم يتم حتويل ن�سبة معينة من ربح ال�شركة الأم قبل طرح ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي وح�صة الزكاة و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي االختياري وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ومبوافقة اجلمعية العمومية .ال يتم التحويل �إىل
هذا االحتياطي يف ال�سنة التي حتقق فيها ال�شركة الأم خ�سائر �أو عند وجود خ�سائر مرتاكمة .للعام  ، 2016اقرتح جمل�س الإدارة حتويل  % 10من الربح
املذكور اعاله اىل الإحتياطي الإختياري خ�ضوعا ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني  .كما ال توجد �أي قيود على توزيع االحتياطي الإختياري.

2626التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  ،احتياطي ترجمة عمالت أجنبية والحصص غير
المسيطرة
 26.1التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

الر�صيد يف  1يناير

ايرادات �شاملة اخرى :
�صايف التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
املحول لبيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
املحول لبيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ل�شركات زميلة
الإيرادات ( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 26.2احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

الر�صيد يف  1يناير

ايرادات �شاملة اخرى :
فروقات عملة ناجتة من ترجمة �شركات تابعة �أجنبية
فروقات عملة ناجتة من ترجمة �شركات زميلة �أجنبية
الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

3,848,484

()2,616,818
427,988
1,953,423
2,283,818
2,048,411
5,896,895

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

6,009,404

()7,716,915
()1,557,548
6,855,123
258,420
()2,160,920
3,848,484

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
د.ك

()9,807,539

()9,537,538

()435,819
504,870
69,051
()9,738,488

150,331
()420,332
()270,001
()9,807,539
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 26.3احل�ص�ص غري امل�سيطرة

الر�صيد يف  1يناير

مبالغ م�ستحقة للح�ص�ص غري امل�سيطرة من تخفي�ض ر�أ�س املال  /ا�سرتداد وحدات ل�شركات تابعة
الزيادة يف احل�ص�ص الغري م�سيطرة ل�شركة تابعة خالل ال�سنة ()26.3.2
توزيعات �أرباح مدفوعة للح�ص�ص غري امل�سيطرة من �شركة تابعة
املعامالت مع احل�ص�ص غري امل�سيطرة

خ�سارة ال�سنة
ايرادات �شاملة �أخرى :
�صايف التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيعاملحول اىل بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع من البيعاملحول اىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع-ح�صة يف احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية

جمموع الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
جمموع اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
د.ك

20,445,159
()13,730
6,113,283
()1,340,090
4,759,463

ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب
2015
د.ك

18,379,788
()1,750,661
5,107,562
()200,400
3,156,501

()582,539

()2,781,752

()1,603,362
11,735
139,428
()295,366
()1,747,565
()2,330,104
22,874,518

316,461
1,397,700
()23,539
1,690,622
()1,091,130
20,445,159

 26.3.1تخفي�ض ر�أ�س املال لل�شركات التابعة

يف � 1سبتمرب  ،2015قرر م�ساهمو احدى ال�شركات التابعة للمجموعة (ال�شركة الكويتية الهندية القاب�ضة �ش.م.ك.م) تخفي�ض ا�ضايف لر�أ�س املال بقيمة
 4,000,000ومنها  1,731,882يخ�ص احل�ص�ص غري امل�سيطرة .بعد الإنتهاء من الإجراءات الالزمة مت دفع مبلغ  1,990,522د.ك ت�شمل تخفي�ض را�س
املال ال�سابق ( 31دي�سمرب  1,726,223 :2015د.ك) مت دفعه للح�ص�ص غري امل�سيطرة واملبلغ املتبقي ظهر �ضمن الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى.
بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن مبلغ  871,605د.ك ( 896,047 : 2015د.ك) م�ستحق للح�ص�ص غري امل�سيطرة نتيجة تخفي�ض ر�أ�س املال من قبل �شركة نور
لالت�صاالت – �ش.م.ك (مقفلة) خالل �سنة  2012ومت �إدراجه �ضمن الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى.
 26.3.2زيادة احل�ص�ص غري امل�سيطرة ل�شركة تابعة

خالل ال�سنة ،قامت احدى ال�شركات التابعة للمجموعة (�شركة نور ال�صاحلية العقارية – �ش.م.ك.م) بزيادة ر�أ�سمالها من  15,000,000د.ك اىل 20,000,000

د.ك (� 50,000,000سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد) ( : 2015من  11,000,000د.ك اىل  15,000,000د.ك) .مل تقم ال�شركة االم بامل�ساهمة يف هذه
الزيادة و مبوجبها انخف�ضت م�ساهمة ال�شركة االم يف ال�شركة التابعة من  % 73.32اىل  : 2015( % 54.99من  % 100اىل  .)% 73.32ان �صايف اال�صول بتاريخ
التخفي�ض البالغ  5,781,099د.ك ( 5,107,562 : 2015د.ك) واملتعلق باحل�ص�ص غري امل�سيطرة قد مت حتويله اىل ح�صة غري م�سيطرة يف بيان التغريات يف
حقوق امللكية املجمع .وبالتايل ،فان الفرق بني الناجت النقدي املح�صل وح�صة احل�ص�ص غري امل�سيطرة من �صايف اال�صول بتاريخ التخفي�ض والبالغ 781,099
د.ك ( 707,562 : 2015د.ك) قد مت ت�سجيله كخ�سارة تخفي�ض يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع كما يف  31دي�سمرب .2016
باال�ضافة اىل ذلك ،خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة االم ببيع  % 1.28من ر�أ�س مال ال�شركة التابعة اعاله وقد نتج عن عملية البيع انخفا�ض امل�ساهمة الفعلية
للمجموعة يف ال�شركة التابعة بن�سبة  .% 53.71ان القيمة الدفرتية الن�سبية ل�صايف اال�صول بتاريخ البيع البالغ  332,184د.ك مت حتويلها حل�صة غري
م�سعرة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع ،وبالتايل فان الفرق البالغ  1,484د.ك بني مبلغ املبيعات وح�صة احل�ص�ص غري امل�سيطرة من �صايف
اال�صول بتاريخ البيع مت ت�سجيله كخ�سارة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع كما يف  31دي�سمرب .2016

2727توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

خ�ضوع ًا ملوافقة اجلهات الر�سمية وموافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بعدم توزيع اية ارباح ( :2015ال �شيء).
وافق م�ساهمو ال�شركة االم يف �إجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقدة يف  9مايو  2016على البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015وعلى اقرتاح �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتوزيع مبلغ بقيمة 30,000د.ك كمكاف�أة الع�ضاء جمل�س االدارة لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب  ،2015والتي
مت ت�سجيلها كم�صروف خالل ال�سنة احلالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2016
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الكويت

 31دي�سمرب 2016

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

-

-

-

-

الإ�ستثمارات
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك
12,402,881

العقارات
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

تكنولوجيا املعلومات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك
13,595,455

2,505,215

اخلدمات الفندقية
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

748,414
-

2,105,850

2,635,185
-

14,908,096

1,711,205

15,701,305

1,535,047

748,414

-

2,635,185

-

-

26,707

-

1,620,595

1,711,205

)(603,728
-

1,535,047

959,509
-

-

-

-

8,368,558
9,143,679
)(1,779,601
7,364,078

-

6,975,348
11,231,128
)(1,744,639
9,486,489

)(603,728
26,707

)(90,872
)(852,018
164,587
)(562,313
)(397,726

959,509
1,620,595

190,102
2,684,658
)(537,209
2,147,449

8,277,686
)(852,018
24,216,362
)(11,474,747
)(5,637,336
7,104,279

2,105,850
2,505,215 13,595,455 12,402,881
)(1,997,846
)(998,068) (11,410,795) (10,476,679
)(117,513) (1,459,547) (2,675,851) (1,835,875
)(9,509
47,600
)(491,191
90,327

7,165,450
29,617,091
)(13,408,641
)(5,075,212
11,133,238

520,523
)(2,092,851
)(4,089,345
1,702,405
)(2,327,021
)(233,300
)(3,051,512

2,617,588
)(8,648,306
)(3,842,964
)(387,193

150,245
197,845

)(95,957
)(135,745
)(629,428
53,842
44,333

13,431,256
)(8,558,722
4,872,534

)(164,778
1,982,671

670,768
)(2,723,000
)(4,444,747
607,300

4,589,563
)(796,664
3,792,899

)(534,192
)(219,657
)(663,522

2,671,430
)(10,975,327
)(4,241,042
)(1,411,701

املجموع
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

2828تحليل القطاعات
ترتكز �أن�شطة املجموعة يف �أربعة قطاعات رئي�سية الإ�ستثمارات  ،العقارات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات الفندقية .يتم مراجعة هذه القطاعات ب�صورة منتظمة من قبل رئي�س �صناع القرارات الت�شغيلية ( )CODMمن اجل تخ�صي�ص امل�صادر وتقيم
الأداء .بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن نتائج و�أ�صول وخ�صوم القطاعات يتم الإعالن عنها بناءا على املوقع اجلغرايف الذي تعمل فيه املجموعة .تت�ضمن نتائج القطاعات الإيرادات وامل�صروفات املخ�ص�صة مبا�شرة لكل قطاع تقارير مالية حيث ان املجموعة
لي�س لديها �أي م�صروفات قطاعية داخلية .تتكون �أ�صول القطاعات من تلك الأ�صول الت�شغيلية املخ�ص�صة مبا�شرة للقطاع.
فيما يلي معلومات القطاع لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2016و  31دي�سمرب : 2015

املبيعات
الأرباح املتعلقة بالإ�ستثمارات (حمققه  ،غري حمققة
وتوزيعات �أرباح)
ايراد الإيجار
التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية
�أتعاب ادارة و ر�سوم اكتتاب
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
 خ�سارة ناجتة من بيع عقارات ا�ستثماريةايراد القطاع
تكلفة املبيعات واخلدمات
م�صاريف عمومية وادارية
�أرباح او خ�سائر ت�شغيلية
ايراد فوائد  ،ايرادات �أخرى و �أرباح(/خ�سائر) حتويل
عملة �أجنبية
الإنخفا�ض يف القيمة
تكاليف متويل
ربح ( /خ�سارة) القطاع قبل ال�ضرائب

املوجودات
املطلوبات
�صايف الأ�صول

14,576,895 48,413,160 44,515,634 120,165,380 119,905,262
)(6,741,079) (11,169,371) (8,856,442) (101,686,161) (98,277,355
7,835,816 37,243,789 35,659,192 18,479,219 21,627,907
4,005,833
)(662,019
3,343,814

186,015,629 183,587,354
)(122,076,273) (114,671,540
63,939,356
68,915,814

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
القطاعات اجلغرافية
ان حتليل القطاعات اجلغرافية كما يلي :

حملية وخليجية
�أخرى

الربح ( /اخل�سارة) قبل
ال�ضرائب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

()7,250,204
7,857,504
607,300

()3,998,603
2,586,902
()1,411,701

املوجودات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

110,169,572
73,417,782
183,587,354

102,717,925
83,297,704
186,015,629

املطلوبات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

113,825,126
846,414
114,671,540

121,414,253
662,020
122,076,273

2929معامالت مع أطراف ذات صله
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�شركة الأم الرئي�سية وال�شركات الزميلة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والأطراف الأخرى
ذات ال�صلة مثل ال�شركات التابعة لل�شركة الأم الرئي�سية (ال�شركات التابعة الزميلة) وامل�ساهمني الرئي�سيني وال�شركات التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وموظفي الإدارة العليا يف املجموعة �أو لهم فيها نفوذ �أو �سيطرة م�شرتكة .يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
فيما يلي بيان ب�أهم التعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة املت�ضمنة يف البيانات املالية املجمعة:
بيان املركز املايل املجمع

امل�ستحق من �أطراف ذات �صله وال�شركة الأم الرئي�سية (اي�ضاح )16
 م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية م�ستحق من �شركات زميلة م�ستحق من طرف �آخر ذي �صله ايرادات واتعاب �إدارة م�ستحقةم�ستحق اىل �أطراف ذات �صله (انظر الي�ضاح )21

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

2,158
2,728,071
756,943
686,145
111,386

3,784
166,730
935,034
680,063
62,000

�شراء عقارات ا�ستثمارية
املحول من اال�ستثمار يف القيمة العادلة من خالل االرباح و اخل�سائر
املحول من عقارات ا�ستثمارية لطرف ذي �صله
م�ساهمة زيادة ر�أ�س املال يف ال�شركة التابعة من قبل �أطراف ذات �صله
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
تكاليف التطوير والإن�شاء

2,356,667
395,146
3,350,000
609,458
2,536,631

2,200,042
1,190,086

ا�ستثمارات يف القيمة العادلة من خالل االرباح و اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع

926,163
4,318,923

معامالت مع �أطراف ذات �صله

ا�ستثمارات يف �أطراف ذات �صلة

926,163
5,591,016

بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع

 ر�سوم �إدارة واكتتاب مكت�سب من ال�شركة الأم الرئي�سية مكت�سب من �أطراف �أخرى ذات �صلة ايرادات توزيعات �أرباحرد خم�ص�ص هبوط ذمم مدينة من ال�شركة االم الرئي�سية
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات
مكاف�آت موظفي الإدارة العليا للمجموعة

مزايا ق�صرية الأجل للموظفني
مكاف�آت نهاية اخلدمة
جمموع مكاف�آت موظفي الإدارة العليا
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335
1,180
261,615
313,532

8,634
4,288
313,938
2,188,996
1,262,762

607,435
17,504
624,939

656,097
9,346
665,443

�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
3030ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلة
 30.1فئات املوجودات واملطلوبات املالية

ان القيمة املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ان ت�صنف على النحو التايل :

مدينون وقرو�ض( :بالتكلفة املطف�أة)

	•نقد ار�صدة لدى البنوك
	•ودائع ق�صرية الأجل
	•ا�ستثمارات مرابحة ووكالة
	•ذمم مدينة وا�صول مالية �أخرى (انظر �إي�ضاح )16
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر(انظر اي�ضاح )15

	•حمتفظ بها للمتاجرة
	•حمددة عند التحقق املبدئي

 31دي�سمرب
2016
د.ك

10,417,011
6,804,031
1,164,446
13,649,304
32,034,792

 31دي�سمرب
2015
د.ك

7,737,506
2,613,255
1,000,000
15,022,589
26,373,350

9,763,934
1,504,581
11,268,515

9,334,848
2,364,343
11,699,191

	•بالقيمة العادلة
	•بالتكلفة  /بالتكلفة ناق�صا هبوط القيمة (انظر اي�ضاح )17.1

32,080,350
2,992,807
35,073,157
78,376,464

41,154,128
2,835,639
43,989,767
82,062,308

	•م�ستحق اىل البنوك (اي�ضاح )13
	•ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى (�أنظر اي�ضاح )21
	•قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى (اي�ضاح )22

1,198,111
6,583,029
106,172,825
113,953,965

2,016,195
7,568,953
111,898,284
121,483,432

ا�ستثمارات متاحة للبيع (انظر اي�ضاح )17

جمموع اال�صول املالية
مطلوبات مالية (بالتكلفة املطف�أة) :

 30.2قيا�س القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة يف ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع ا�صل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س.
تقي�س املجموعة الأدوات املالية كاال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر واال�ستثمارات املتاحة للبيع (با�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات
املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة  /التكلفة ناق�صا انخفا�ض القيمة لال�سباب املحددة يف االي�ضاح  17حول البيانات املالية املجمعة) بالقيمة العادلة وان
تفا�صيل القيا�س مف�صح عنها يف االي�ضاح  30.3حول البيانات املالية املجمعة .وبر�أي ادارة املجموعة ،با�ستثناء بع�ض القرو�ض طويلة االجل (�أنظر اي�ضاح
 ،)22فان املبالغ املدرجة جلميع اال�صول واخل�صوم املالية االخرى والتي هي بالتكلفة املطف�أة تعترب مقاربة لقيمها العادلة.
تقوم املجموعة بقيا�س اال�صول غري املالية كالعقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة كل �سنة بتاريخ التقرير (اي�ضاح )30.4
 30.3الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

ان املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف البيان املايل يتم ت�صنيفها اىل ثالثة م�ستويات من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة .يتم حتديد
امل�ستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت الهامة للقيا�س وذلك على النحو التايل:
م�ستوى : 1
م�ستوى : 2
م�ستوى : 3

ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
معطيات غري اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها للموجودات واملطلوبات �سواء ب�صورة مبا�شرة (كاال�سعار) او
ب�صورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار).
معطيات املوجودات واملطلوبات التي ال ت�ستند اىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة للمراقبة).

التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه املوجودات واملطلوبات يتم حتديده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت اىل قيا�س القيمة العادلة.
ان املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س دوري يف بيان املركز املايل املجمع يتم ت�صنيفها اىل الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
على النحو التايل:
 31دي�سمرب : 2016
�أ�صول بالقيمة العادلة

اي�ضاح

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر
 ا�سهم م�سعرة ا�سهم غري م�سعرةا�ستثمارات متاحة للبيع
 ا�سهم م�سعرة ا�سهم غري م�سعرة �صناديق �أجنبيةجمموع الأ�صول

م�ستوى 1
د.ك

م�ستوى 3
د.ك

م�ستوى 2
د.ك

املجموع
د.ك

�أ
ج

9,763,934
-

-

1,504,581

9,763,934
1,504,581

أ�
ج
ب

8,493,587
18,257,521

1,134,763
4,294,115
2,813,595
8,242,473

582,724
14,761,566
16,848,871

10,211,074
19,055,681
2,813,595
43,348,865

 31دي�سمرب : 2015
�أ�صول بالقيمة العادلة

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر
 ا�سهم م�سعرة ا�سهم غري م�سعرةا�ستثمارات متاحة للبيع
 ا�سهم م�سعرة ا�سهم غري م�سعرة �صناديق �أجنبيةجمموع الأ�صول

�أ
ج

9,334,848
-

2,364,343

-

9,334,848
2,364,343

�أ
ج
ب

13,064,544
22,399,392

861,897
14,268,132
5,047,625
22,541,997

7,911,930
7,911,930

13,926,441
22,180,062
5,047,625
52,853,319

ان الطرق و تقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيم العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة  ،با�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات غري
امل�سعرة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر و اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مت حتديد القيمة العادلة لها بناء على تقنيات تقييم حيث ترى
ادارة املجموعة ان هذه التقيمات متثل ب�شكل اكرب القيم العادلة لتلك اال�ستثمارات بناء على املعلومات املتوفرة لالدارة .و بناء عليه  ،ف�إن اال�ستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر و اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة دفرتية  1,504,581د.ك و  7,738,731د.ك مت حتويلها من امل�ستوى  2اىل
امل�ستوى  3كما يف  31دي�سمرب  2016على التوايل.
القيا�س بالقيمة العادلة

يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء تقييمات للبنود املالية الغرا�ض التقارير املالية ،مبا يف ذلك القيم العادلة للم�ستوى  ،3وذلك بالت�شاور مع خمت�صي
تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة ،عند االقت�ضاء .يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خ�صائ�ص كل �أداة ،مع الهدف العام لزيادة اال�ستفادة من
املعلومات املبنية على ال�سوق.
فيما يلي الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة :
االدوات املالية للم�ستوى االول والثاين والثالث
�أ) �أ�سهم م�سعرة

متثل الأ�سهم امل�سعرة جميع اال�سهم املدرجة والتي يتم تداولها ب�شكل عام يف �سوق الأوراق املالية  .مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار
بتاريخ التقارير املالية (امل�ستوى الأول) بينما يتم حتديد القيمة العادلة ب�إ�ستخدام ا�ساليب التقييم �إذا كان �سوق �إحدى اال�ستثمارات غري ن�شط.
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ب) �صناديق �أجنبية ( امل�ستوى الثاين)

ان ا�ستثمارات ال�صناديق الأجنبية تتكون ا�سا�سا من اوراق مالية �أجنبية م�سعرة وغري م�سعرة.كما ان املعلومات حول تلك الإ�ستثمارات مقت�صرة على تقارير
مالية دورية يقدمها مدراء اال�ستثمار .تدرج هذه اال�ستثمارات ب�صايف قيمة الأ�صول املعلنة من قبل مدراء الإ�ستثمار .ونظرا لطبيعة تلك الإ�ستثمارات  ،ف�إن
�صايف قيمة الأ�صول املعلن من قبل مدراء الإ�ستثمار ميثل اف�ضل تقدير للقيم العادلة املتوفرة لتلك الإ�ستثمارات.
ج) ا�سهم غري م�سعرة ( امل�ستوى الثاين والثالث)

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة لها با�ستخدام نظام تدفق
نقدي خم�صوم و�أ�ساليب تقييم �أخرى ت�شمل بع�ض االفرتا�ضات غري املدعومة من قبل ا�سعار او معدالت �سوقية قابلة للمراقبة.
امل�ستوى الثالث  -قيا�سات القيمة العادلة

ان قيا�س املجموعة للأ�صول واخل�صوم املالية امل�صنفة يف امل�ستوى ( )3ت�ستخدم تقنيات تقييم ت�ستند اىل مدخالت غري مبنية على البيانات ال�سوقية املعلنة.
كما ميكن ت�سوية االدوات املالية �ضمن هذا امل�ستوى من االر�صدة االفتتاحية اىل االر�صدة اخلتامية على النحو التايل:
 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

يف  1يناير

7,911,930

9,656,130

تغريات بالقيمه العادله خالل ال�سنه ادرجت يف االيرادات ال�شامله االخرى
ا�ضافات
املحول من امل�ستوى الثاين
املحول من اال�ستثمارات املدرجة بالتكلفة
خ�سارة هبوط يف قيمة ادرجت يف الأرباح �أو اخل�سائر

89,286
4,345
9,555,486
()712,176
16,848,871

83,924
246,265
()2,074,389
7,911,930

يف  31دي�سمرب

يقدم اجلدول التايل معلومات عن ح�سا�سية قيا�س القيمة العادلة على التغريات يف اهم املدخالت غري القابلة للر�صد:
 31دي�سمرب 2016
اال�صول
املالية

ا�سهم غري م�سعرة
 * /ا�سهم م�سعرة

تقنية
التقييم

طريقة التدفقات
النقدية املخ�صومة

املدخل الهام غري القابل
للر�صد

النطاق (املتو�سط
املرجح)

معدل النمو طويل االجل
للتدفقات النقدية ل�سنوات الحقة

% 2.5 - % 2

املتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال

% 13 - % 11

اخل�صم لعدم وجود ت�سويق

% 15

ح�سا�سية قيا�س القيمة العادلة
على املدخل

زيادة يف معدل النمو �سي�ؤدي اىل
زيادة يف القيمة العادلة
زيادة يف املتو�سط املرجح لتكلفة
ر�أ�س املال �سي�ؤدي اىل نق�صان يف
القيمة العادلة
زيادة يف معدل اخل�صم �سي�ؤدي اىل
نق�صان يف القيمة العادلة

* ان �سوق هذه اال�ستثمارات غري ن�شط.
 31دي�سمرب 2015

ا�سهم غري م�سعرة

طريقة التدفقات
النقدية املخ�صومة

معدل النمو طويل االجل
للتدفقات النقدية ل�سنوات الحقة

% 5.8

زيادة يف معدل النمو �سي�ؤدي اىل
زيادة يف القيمة العادلة

املتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال

% 14.5

زيادة يف املتو�سط املرجح لتكلفة
ر�أ�س املال �سي�ؤدي اىل نق�صان يف
القيمة العادلة

اخل�صم لعدم وجود ت�سويق

% 15

زيادة يف معدل اخل�صم �سي�ؤدي اىل
نق�صان يف القيمة العادلة
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إن الت�أثري على الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى �سيكون غري جوهري اذا كان التغري يف املخاطر ذات ال�صلة امل�ستخدم لتقدير القيمة العادلة
لإ�ستثمارات امل�ستوى الثالث بن�سبة .% 5
يتمثل اخل�صم لعدم وجود ت�سويق يف املبالغ التي حددتها املجموعة بان ي�أخذ امل�شاركون يف ال�سوق يف اعتبارهم هذه اخل�صومات عند ت�سعري اال�ستثمارات.
يف حال اال�صول املتاحة للبيع ،فان تكلفة انخفا�ض القيمة يف بيان االرباح او اخل�سائر املجمع �سوف يعتمد على ما اذا كان االنخفا�ض كبريا او متوا�صال.
ان الزيادة يف القيمة العادلة �سي�ؤثر فقط على حقوق امللكية (من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر و االيرادات ال�شاملة االخرى املجمع) ولن ي�ؤثر على بيان
االرباح او اخل�سائر املجمع.
 30.4قيا�س القيمة العادلة لال�صول غري املالية

يبني اجلدول التايل امل�ستويات �ضمن الت�سل�سل الهرمي للموجودات غري املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س متكرر كما يف:
 31دي�سمرب 2016
عقارات ا�ستثمارية

مباين وارا�ضي يف الكويتمباين حتت التطوير يف الكويتار�ض يف الأردن واالمارات العربية املتحدة-مبنى يف لندن

-

م�ستوى 1
د.ك

-

م�ستوى 2
د.ك

م�ستوى 3
د.ك

20,995,755
11,348,000
663,280
812,840
33,819,875

املجموع
د.ك

20,995,755
11,348,000
663,280
812,840
33,819,875

يبني اجلدول التايل امل�ستويات �ضمن الت�سل�سل الهرمي للموجودات غري املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س متكرر كما يف:
 31دي�سمرب 2015
عقارات ا�ستثمارية

مباين و�أرا�ضي يف الكويتمباين حتت التطوير يف الكويت-ار�ض يف الأردن

-

-

28,723,000
10,602,000
430,699
39,755,699

28,723,000
10,602,000
430,699
39,755,699

متثل املباين املذكورة اعاله عقارات ت�أجريية على ار�ض ملك حر م�صنفة كـ “ارا�ضي ا�ستثمارية” (�أي ار�ض ميكن ا�ستخدامها الن�شاء مباين وحدات
�سكنية و�شقق وفيالت ودوبلك�س وا�ستوديوهات) يف الكويت .كما متثل االر�ض ملك حر امل�شار اليها اعاله ار�ض م�صنفة كارا�ضي ا�ستثمارية .مت حتديد
القيمة العادلة للعقار اال�ستثماري بناء على تقييمات مت احل�صول عليها من اثنني من املقيمني امل�ستقلني املتخ�ص�صني يف تقييم هذه االنواع من العقارات
اال�ستثمارية .كما يتم تطوير املدخالت الهامة واالفرتا�ضات بالت�شاور الوثيق مع االدارة .ان احد ه�ؤالء املقيمني هو احد البنوك املحلية الذي قام بتقييم
العقارات اال�ستثمارية با�ستخدام طريقتني ب�صورة ا�سا�سية ،احداهما طريقة العائد واالخرى دمج لنهج مقارنة ال�سوق لالر�ض والتكلفة مطروحا منها نهج
اال�ستهالك للمباين .املقيم الآخر عبارة عن مقيم حملي جيد ال�سمعة الذي قام اي�ضا بتقييم العقارات اال�ستثمارية ا�سا�سا با�ستخدام دمج للطرق املبينة
اعاله .وعند ا�ستخدام نهج مقارنة ال�سوق ،مت ت�ضمني التعديالت لعوامل حمددة لالر�ض مو�ضوع البحث ،مبا يف ذلك حجم القطعة ،املوقع واال�ستخدام
احلايل .والغرا�ض التقييم ،اختارت املجموعة القيمة االدنى للتقييمني ( :2015القيمة االدنى للتقييمني) .فيما يلي معلومات ا�ضافية بخ�صو�ص قيا�سات
القيمة العادلة للم�ستوى :3
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31دي�سمرب 2016
البيان

تقنية التقييم

مبنى على ار�ض ملك
حر – الكويت (عقارات
ت�أجريية)

طريقة العائد ونهج
مقارنة ال�سوق لالر�ض
والتكلفة ناق�صا
ا�ستهالك املباين

مبنى يف لندن

طريقة العائد

ار�ض ملك حر – الكويت

نهج مقارنة ال�سوق

ار�ض ملك حر – الإمارات
العربية املتحدة واالردن

نهج مقارنة ال�سوق

 31دي�سمرب 2015

مبنى على ار�ض ملك
حر – الكويت (عقارات
ت�أجريية)

طريقة العائد ونهج
مقارنة ال�سوق لالر�ض
والتكلفة ناق�صا
ا�ستهالك املباين

ار�ض ملك حر – الكويت
واالردن

نهج مقارنة ال�سوق

مدخالت هامة غري
مر�صودة

ال�سعر املقدر لالر�ض
(للمرت املربع)

نطاق املدخالت غري
املر�صودة

 930د.ك –  7,750د.ك

 58د.ك – 255

تكلفة االن�شاء (للمرت
املربع)
متو�سط االيجار
ال�شهري (للمرت املربع)
معدل العائد

 % 5.07اىل % 7.9

معدل اخللو

% 10

متو�سط الإيجار
ال�شهري (للمرت
املربع)
معدل العائد

 8.73د.ك
% 5.19

معدل اخللو

% 10

�سعر ال�سوق املقدر
لالر�ض (للمرت املربع
�سعر ال�سوق املقدر
لالر�ض (للمرت
املربع)

 1,470د.ك اىل  8,200د.ك

ال�سعر املقدر لالر�ض
(للمرت املربع)
تكلفة االن�شاء (للمرت
املربع)

د.ك

 2.53د.ك اىل  8.08د.ك

 54د.ك اىل  112د.ك

 1,473د.ك –  8,857د.ك

 59د.ك – 264

د.ك

متو�سط االيجار
ال�شهري (للمرت املربع)
معدل العائد

 % 4.86اىل % 7.2

معدل اخللو

% 10

�سعر ال�سوق املقدر
لالر�ض (للمرت املربع)

 1,574د.ك اىل  8,350د.ك

 2.46د.ك اىل  9.02د.ك

عالقة املدخالت غري
املر�صودة بالن�سبة للقيمة
العادلة

كلما زاد �سعر املرت املربع
زادت القيمة العادلة

كلما زادت تكلفة االن�شاء للمرت
املربع زادت القيمة العادلة
كلما زاد االيجار للمرت املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد معدل اخللو
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد الإيجار للمرت
املربع ،زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد،
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد معدل اخللو،
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد �سعر املرت املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد ال�سعر للمرت املربع
زادت القيمة العادلة

كلما زاد �سعر املرت املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زادت تكلفة االن�شاء
للمرت املربع زادت القيمة
العادلة
كلما زاد االيجار للمرت املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد معدل اخللو
انخف�ضت القيمة العادلة
كلما زاد ال�سعر للمرت املربع
زادت القيمة العادلة
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
امل�ستوى الثالث  -قيا�سات القيمة العادلة :

عند قيا�س العقارات اال�ستثمارية امل�صنفة يف امل�ستوى الثالث ،تقوم املجموعة با�ستخدام مدخالت تقنيات التقييم التي ال ت�ستند اىل بيانات �سوقية
مر�صودة .ان احلركة على العقارات الإ�ستثمارية مف�صح عنها يف اي�ضاح .19

3131أهداف وسياسات إدارة المخاطر
�إن املطلوبات املالية الرئي�سية لدى املجموعة ت�شمل االقرتا�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية وامل�ستحق للبنوك والأر�صدة الدائنة� .إن الهدف الرئي�سي
للمطلوبات املالية هو متويل الأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة� .إن لدى املجموعة موجودات مالية متعددة تت�ضمن الأر�صدة املدينة واملوجودات الأخرى والنقد
و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل وا�ستثمارات وكالة ومرابحة و�أوراق مالية ا�ستثمارية والتي تن�ش�أ مبا�شرة من العمليات الت�شغيلية.
تتعر�ض املجموعة نتيجة لأن�شطتها �إىل العديد من املخاطر املالية مثل :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات
الأ�سعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم م�س�ؤولية حتديد �سيا�سات لتخفي�ض املخاطر املذكورة �أدناه.
ال ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�شتقة.
 31.1خماطر ال�سوق

فيما يلي �أهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة:
�أ)

خماطر العملة الأجنبية

تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة لتغري �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف دول ال�شرق الأو�سط وبع�ض الدول الأ�سيوية ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة من تداولها لعدة
عمالت ،ب�شكل رئي�سي فيما يتعلق بالدوالر الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال ال�سعودي .قد يت�أثر بيان املركز املايل املجمع لل�شركة الأم ب�شكل كبري
نتيجة للتغري يف �أ�سعار �صرف هذه العمالت .للتخفيف من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعمالت الأجنبية.
ب�شكل عام ،ف�إن �إجراءات �إدارة املخاطر املتبعة لدى املجموعة تعمل على ف�صل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�صرية الأجل (التي ت�ستحق خالل
فرتة � 12شهر ًا) عن التدفقات النقدية طويلة الأجل .تدار خماطر العملة الأجنبية على �أ�سا�س قيود حمددة من جمل�س �إدارة ال�شركة الأم وتقييم م�ستمر
لالو�ضاع املفتوحة للمجموعة.
ً
�إن من �أهم �صايف تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية من قبل املوجودات النقدية املقومة بعمالت �أجنبية ناق�صا املطلوبات املالية يف تاريخ التقرير
والتي مت حتويلها �إىل الدينار الكويتي ب�أ�سعار الإقفال يف نهاية ال�سنة كما يلي:

دوالر �أمريكي
الدرهم الإماراتي
الريال ال�سعودي

 31دي�سمرب
2016
ما يعادل
د.ك

()170,266
1,708,582
-

 31دي�سمرب
2015
ما يعادل
د.ك

1,301,303
937,931

وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ان التغريات املعقولة يف معامالت العملة الأجنبية لن يكون
لها �أي ت�أثري جوهري على االرباح �أو اخل�سائر املجمعة للمجموعة.
ب) خماطر معدالت الفائدة

تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية.
يوجد لدى املجموعة م�ستحق �إىل بنوك وقرو�ض جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة ،والتي هي مبعدالت متغرية .تقوم املجموعة ب�إدارة
تلك املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�سب من ودائع ق�صرية الأجل وقرو�ض ذات املعدالت الثابتة والأخرى ذات املعدالت املتغرية.
تتم مراقبة الأو�ضاع ب�شكل منتظم للت�أكد من �أنها �ضمن احلدود امل�سموح بها.
�إن و�ضع ح�سا�سية املجموعة جتاه خماطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة ،وبنا ًء على اتفاقيات �إعادة الت�سعري املربمة �أو تواريخ اال�ستحقاق للموجودات
واملطلوبات� ،أيهما اقرب تاريخ ،هي كما يلي:
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما يف  31دي�سمرب 2016
املوجودات

النقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
ب�ضاعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة و�أ�صول غري ملمو�سة

خالل �شهر
واحد
د.ك

17,538
1,373,498
1,011,481
-

2,402,517

� 1إىل 3
�أ�شهر
د.ك

5,430,533
-

-

5,430,533

-

� 3إىل 12
�شهر
د.ك

�أكرث من 12
�شهر
د.ك

152,965

152,965

بنود غري
حمملة بالفائدة
د.ك

املجموع
د.ك

11,268,515
14,767,065
774,786
35,073,157
60,754,860
33,819,875
3,397,447
5,346,161
175,601,339

11,268,515
14,767,065
774,786
35,073,157
60,754,860
33,819,875
3,397,447
5,346,161
183,587,354

10,399,473
-

10,417,011
6,804,031
1,164,446

املطلوبات

قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�أخرى وم�ستحق اىل البنوك
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل مدى ح�سا�سية معدل
الفائدة
مدى ح�سا�سية معدل الفائدة
املرتاكم
كما يف  31دي�سمرب 2015
املوجودات

النقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
ب�ضاعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة و�أ�صول غري ملمو�سة

-

41,182,328 14,106,700
41,182,328 14,106,700

52,081,908
52,081,908

2,402,517

)(8,676,167

)(51,928,943) (41,182,328

2,402,517

)(6,273,650

)(99,384,921) (47,455,978

10,466
1,252,080
1,000,000
2,262,546

6,583,029
717,575
7,300,604

107,370,936
6,583,029
717,575
114,671,540

7,737,506
2,613,255
1,000,000

1,361,175
-

-

-

7,727,040
-

1,361,175

-

-

11,699,191
11,699,191
15,266,515
15,266,515
884,878
884,878
43,989,767
43,989,767
53,076,227
53,076,227
39,755,699
39,755,699
4,395,216
4,395,216
5,597,375
5,597,375
186,015,629 182,391,908

املطلوبات

قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�أخرى وم�ستحق اىل البنوك
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل مدى ح�سا�سية معدل
الفائدة
مدى ح�سا�سية معدل الفائدة
املرتاكم

9,205,570
9,205,570

4,120,320
4,120,320

645,963
645,963

99,942,626
99,942,626

)(6,943,024

)(2,759,145

)(645,963

)(99,942,626

)(6,943,024

)(9,702,169

)(10,348,132

)(110,290,758

7,568,953
592,841
8,161,794

113,914,479
7,568,953
592,841
122,076,273
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لي�س لدى املجموعة �أي �أدوات مالية خارج ميزانيتها والتي ت�ستخدم لإدارة خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة .يو�ضح اجلدول التايل درجات ح�سا�سية الأدوات
املالية املحملة بالفائدة على ربح  /خ�سارة ال�سنة بنا ًءا على تغريات معقولة يف معدالت �أ�سعار الفائدة وب�أثر رجعي من بداية ال�سنة .بنا ًء على �أو�ضاع ال�سوق
احلالية مت افرتا�ض �أن التغري املحتمل واملعقول يف �أ�سعار الفائدة �سيكون  +25و  -25نقطة �أ�سا�سية من كيبور لل�سنة احلالية ( :2015الفائدة �سيكون  +25و
 -25نقطة �أ�سا�سية من كيبور)  .متت عملية االحت�ساب بنا ًء على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ بيان مركز التقرير مع الأخذ بعني االعتبار
�أن كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة .لي�س هناك ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة.

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

ارتفاع يف معدالت �أ�سعار الفائدة
لل�سنة
لل�سنة
املنتهية يف
املنتهية يف
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك

()211,961

()254,241

انخفا�ض يف معدالت �أ�سعار الفائدة
لل�سنة
لل�سنة
املنتهية يف
املنتهية يف
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
د.ك
د.ك
211,961

254,241

ج) خماطر الأ�سعار

تتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة للأداة املالية نتيجة للتغري يف الأ�سعار ال�سوقية للأ�سهم �سواء نتجت هذه التغريات عن عوامل معينة بالن�سبة لأداة
فردية �أو جهة الإ�صدار �أو العوامل التي ت�ؤثر على جميع الأدوات املتداولة يف ال�سوق .تتعر�ض املجموعة ملخاطر الأ�سعار فيما يتعلق با�ستثماراتها املدرجة يف
م�ساهمات امللكية املوجودة ب�شكل �أ�سا�سي يف الكويت والإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والأردن .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف م�ساهمات
امللكية كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر (مت�ضمنة �أوراق املتاجرة) وا�ستثمارات متاحة للبيع.
ولإدارة املخاطر الناجتة عن تقلبات الأ�سعار ال�ستثماراتها يف م�ساهمات امللكية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك بنا ًء
على حدود مو�ضوعة من قبل املجموعة.
يتم حتديد ح�سا�سية خماطر الأ�سعار مبعدل  % 10على مدى التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم كما يف تاريخ التقرير .يف حال كانت �أ�سعار الأ�سهم �أعلى
مبعدل  % 10فان الأثر على (خ�سارة)  /ربح ال�سنة وحقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كالتايل مع ثبات جميع التغريات الأخرى:
ي�شري الرقم ال�سلبي/الإيجابي �أدناه �إىل زيادة يف الربح او حقوق امللكية ونق�صان يف اخل�سارة �أو حقوق امللكية حينما يزيد �سعر ال�سهم ح�سب الن�سب
املذكورة �أعاله.
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
 ا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها (انظر *) -ا�ستثمارات مل تنخف�ض قيمتها

د.ك

976,393

181,055
1,157,448

د.ك

933,485

312,744
1,246,229

ايرادات �شاملة �أخرى
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

-

د.ك

77,994
716,833
794,827

-

د.ك

2,170,775
2,170,775

* يف حال كانت �أ�سعار م�ساهمات امللكية �أعلى بن�سبة  % 10ف�إن انخفا�ض القيمة والتي كانت مدرجة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع �ستنخف�ض وتبع ًا
لذلك �سيكون ربح �سنة  2016وخ�سارة �سنة � 2015أكرث و�أقل على التوايل.
ان انخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم بن�سبة � % 10سيكون له �أثر على االنخفا�ض وعدم انخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع �سينخف�ض ربح ال�سنة مببلغ
 176,435د.ك ( : 2015زيادة خ�سارة ال�سنة  812,373د.ك) ،والدخل ال�شامل االخر بقيمة  799,446د.ك الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح او اخل�سائر �ستخف�ض ربح ال�سنة مببلغ  976,393د.ك ( 933,485 : 2015د.ك).
 31.2خماطر االئتمان

�إن خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة
الطرف الآخر� .إن �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر
على �أفراد �أو جمموعة عمالء يف مناطق �أو �شركات حمددة من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة.
�إن مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ الدفرتية للموجودات املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:
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�شركة نور للإ�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع وال�شركات التابعة لها
البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة و�صكوك
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى (�إي�ضاح )16
ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )17

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

د.ك

د.ك

10,413,263

7,732,711

6,804,031
1,164,446
13,649,304
4,613,978
36,645,022

2,613,255
1,000,000
15,022,589
6,690,840
33,059,395

فيما عدا ا�ستثمارات الوكالة املذكورة يف �إي�ضاح  ،14والأر�صدة املدينة واملوجودات الأخرى املذكورة يف �إي�ضاح  ،16واال�ستثمارات املتاحة للبيع املذكورة يف
�إي�ضاح  ،17مل تتجاوز �أي من املوجودات املو�ضحة �أعاله مدة ا�ستحقاقها �أو تعر�ضت النخفا�ض يف القيمة .تراقب املجموعة با�ستمرار عدم �سداد ح�ساب
عمالئها والأطراف الأخرى ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة ،وتقوم بت�ضمني هذه املعلومات يف �ضوابط خماطر الإئتمان .ت�ستخدم املجموعة تقييمات
ائتمانية خارجية و � /أو حت�صل على وت�ستخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة� .إن �سيا�سة املجموعة هي التعامل
فقط مع �أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية .تعترب �إدارة املجموعة املوجودات املالية �أعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�ستحقاقها ومل تتعر�ض النخفا�ض يف
قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءة ائتمانية عالية.
ال يوجد رهن �أو �أي تعزيزات ائتمانية �أخرى مقابل املوجودات املالية للمجموعة.
بالن�سبة للمدينني� ،إن املجموعة غري معر�ضة لأي خماطر ائتمانية هامة من �أي طرف من الأطراف � .إن خماطر االئتمان اخلا�صة بالنقد والأر�صدة
لدى البنوك والودائع ق�صرية الأجل تعترب غري هامة حيث �أن الأطراف املقابلة عبارة عن م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية� .إن املعلومات عن
الرتكيزات الهامة ملخاطر االئتمان الأخرى مذكورة يف الإي�ضاح رقم .31.3
 31.3تركز املوجودات

ان التوزيع اجلغرايف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

يف  31دي�سمرب :2016

الكويت
د.ك

ال�شرق
الأو�سط
د.ك

�آ�سيا
و�أفريقيا
د.ك

�أوروبا والواليات
املتحدة
الأمريكية
د.ك

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة و�صكوك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى (انظر �إي�ضاح )16
ا�ستثمارات متاحة للبيع

9,775,394
6,804,031
1,164,446
5,239,183
10,014,488
15,201,977
48,199,519
1,198,111
5,781,797
106,172,825
113,152,733

585,859
4,622,839
3,115,676
9,423,833
17,748,207
796,912
796,912

55,758
1,393,550
11,897
346,830
1,808,035
-

12,943
507,243
10,100,517
10,620,703
4,320
4,320

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى (انظر �إي�ضاح )16
ا�ستثمارات متاحة للبيع

7,288,996
2,613,255
1,000,000
5,265,477
13,083,498
19,899,612
49,150,838
2,016,195
6,906,933
111,898,284
120,821,412

34,144
2,730,622
850,205
12,573,128
16,188,099
-

414,366
3,581,249
406,357
3,076,197
7,478,169
-

121,843
682,529
8,440,830
9,245,202
662,020
662,020

م�ستحق اىل البنوك
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
يف  31دي�سمرب :2015

م�ستحق اىل البنوك
�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

املجموع
د.ك

10,417,011
6,804,031
1,164,446
11,268,515
13,649,304
35,073,157
78,376,464
1,198,111
6,583,029
106,172,825
113,953,965
7,737,506
2,613,255
1,000,000
11,699,191
15,022,589
43,989,767
82,062,308
2,016,195
7,568,953
111,898,284
121,483,432
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31.4خماطر ال�سيولة

�إن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي �إىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�ستحقاقها .وللحد من تلك املخاطر،
قامت �إدارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة موجوداتها مع الأخذ بعني االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
يلخ�ص اجلدول التايل فرتات ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة .با�ستثناء اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر واال�ستثمارات
املتاحة للبيع ،مت حتديد تواريخ اال�ستحقاق اخلا�صة باملوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س الفرتات املتبقية من تاريخ التقرير وحتى تاريخ اال�ستحقاق يف
العقد.
بالن�سبة ال�ستحقاق اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر واال�ستثمارات املتاحة للبيع والعقارات الإ�ستثمارية ،تقوم الإدارة بتقدير
تاريخ ت�سييل هذه اال�ستثمارات.
�إن تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يلي:
كما يف  31دي�سمرب 2016
املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
ب�ضاعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة

10,417,011
6,804,031
1,011,481
11,268,515
14,417,065
774,786
20,252,975
2,450,000
67,395,864

152,965
350,000
14,820,182
60,754,860
31,369,875
3,397,447
5,346,161
116,191,490

10,417,011
6,804,031
1,164,446
11,268,515
14,767,065
774,786
35,073,157
60,754,860
33,819,875
3,397,447
5,346,161
183,587,354

�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
م�ستحق اىل البنوك
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

6,583,029
1,198,111
54,096,914
61,878,054

52,075,911
717,575
52,793,486

6,583,029
1,198,111
106,172,825
717,575
114,671,540

املطلوبات

كما يف  31دي�سمرب 2015
املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وكالة ومرابحة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�أر�صدة مدينة وموجودات �أخرى
ب�ضاعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة
املطلوبات

�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
م�ستحق اىل البنوك
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
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�سنة واحدة
د.ك

�أكرث من �سنة
د.ك

املجموع
د.ك
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7,737,506
2,613,255
1,000,000
11,699,191
15,266,515
884,878
6,256,519
45,457,864
7,568,953
2,016,195
11,955,658
21,540,806

37,733,248
53,076,227
39,755,699
4,395,216
5,597,375
140,557,765
99,942,626
592,841
100,535,467

7,737,506
2,613,255
1,000,000
11,699,191
15,266,515
884,878
43,989,767
53,076,227
39,755,699
4,395,216
5,597,375
186,015,629
7,568,953
2,016,195
111,898,284
592,841
122,076,273
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إن اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية امل�ستندة على التدفقات النقدية غري املخ�صومة هي كما يلي:
كما يف  31دي�سمرب 2016
املطلوبات املالية

�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مت�ضمنة امل�ستحق للبنوك
كما يف  31دي�سمرب 2015
املطلوبات املالية

�أر�صدة دائنة ومطلوبات �أخرى
قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مت�ضمنة امل�ستحق للبنوك

-

حتى
�شهر
د.ك

-

3–1
�شهور
د.ك

12 – 3
�شهر
د.ك

15,325,664
15,325,664

-

6,583,029

-

5–1
�سنوات
د.ك

املجموع
د.ك

43,898,513
50,481,542

53,188,770
53,188,770

112,412,947
118,995,976

6,583,029

-

540,000

7,028,953

-

7,568,953

9,207,789
9,207,789

5,036,932
5,576,932

3,342,054
10,371,007

103,981,829
103,981,829

121,568,604
129,137,557

3232إدارة مخاطر رأس المال
�أن �أهداف �إدارة خماطر ر�أ�س مال املجموعة هي ت�أكيد مقدرة املجموعة على املحافظة على ت�صنيف ائتماين قوي ون�سب مالية جيده حتى تدعم �أعمالها
وتزيد من قيمة امل�ساهمني يف ر�أ�س املال.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال وعمل التعديالت الالزمة ،على �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملخاطر املرتبطة مبوجودات املجموعة.
وللمحافظة على هيكل ر�أ�س املال �أو تعديله ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �أرباح للم�ساهمني �أو �إعادة �شراء �أ�سهم �أو �إ�صدار �أ�سهم
جديدة �أو بيع موجودات لتخفي�ض املديونيات .يرجى الرجوع �إىل �إي�ضاح .23
يتعني على ال�شركة الأم االحتفاظ بحد �أدنى لر�أ�س املال هو  15مليون د.ك حيث �أنها م�سجلة ك�شركة ا�ستثمارية لدى بنك الكويت املركزي.
يتكون هيكل ر�أ�س مال املجموعة من البنود التالية:
 31دي�سمرب
2016
د.ك

قرو�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية (�إي�ضاح )22
ناق�صا :النقد والنقد املعادل (�إي�ضاح )13
�صايف املديونية
جمموع حقوق امللكية

 31دي�سمرب
2015
د.ك

106,172,825

111,898,284

)(15,697,135
90,475,690
68,915,814

)(8,009,500
103,888,784
63,939,356

ومتا�شيا مع اجلهات الأخرى التي تعمل يف نف�س القطاع ،تقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال عن طريق درا�سة ن�سبة املديونية حلقوق امللكية.
مت احت�ساب الن�سبة عن طريق ق�سمة �صايف املديونية على جمموع حقوق امللكية كما يلي:

�صايف املديونية

جمموع حقوق امللكية

ن�سبة املديونية �إىل جمموع حقوق امللكية

 31دي�سمرب
2016
د.ك

 31دي�سمرب
2015
د.ك

90,475,690

103,888,784

68,915,814
131%

63,939,356
162%

3333موجودات بصفة األمانة
تدير املجموعة نيابة عن ال�شركة الأم الرئي�سية للمجموعة و�أطراف �أخرى ذات �صلة و�أطراف خارجية� ،صناديق ا�ستثمارية م�شرتكة وحمافظ ،وحتتفظ
ب�أوراق مالية يف ح�سابات �أمانة ال تظهر يف بيان املركز املايل للمجموعة .بلغ �إجمايل املوجودات املدارة يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  46,843,638د.ك
( 54,230,073 :2015د.ك) وهي تت�ضمن موجودات مدارة نيابة عن ال�شركة الأم الرئي�سية للمجموعة و�أطراف �أخرى ذات �صلة مببلغ  44,553,519د.ك
( 52,230,986 :2015د.ك).

التقرير ال�سنوي 2016
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البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2016
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
3434التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية
التزامات حمتملة

كما فى  1دي�سمرب  2011قامت �أحد ال�شركات التابعة لل�شركة الأم للمجموعة «�شركة نور الكويتية الأردنية لال�ستثمار املايل املحدودة» («البائع») ببيع
كافة ملكيتها فى ر�أ�س مال احدى �شركاتها التابعة بالأردن (�شركة نور الأردنية الكويتية للنقل) �إىل ت�سعة من امل�شرتين الأفراد («امل�شرتين») .الحق ًا لنقل
امللكية وال�سيطرة للم�شرتيني الذين قاموا برفع دعاوى ق�ضائية �ضد البائع مدعيني التحريف بهدف احل�صول على تعوي�ض مبيلغ وقدره  4,500,000دينار
�أردين ( 1,931,631د.ك).
ً
�إدارة ال�شركة التابعة وامل�ست�شار القانوين يعتقدون ب�إمكانية احل�صول على قرار �إجابي من قبل املحكمة  ،لذلك اليوجد �أي تخ�صي�ص لأية اثار التي قد
تنجم عن البيانات املالية.
قامت �سلطة �ضريبة الدخل املحلية يف الباك�ستان بطرح مطالبات يطالبون فيها ال�شركة االم بدفع مبلغ ا�ضايف مقداره  250,713د.ك جتاه ر�سوم �ضريبية
فائقة على توزيعات االرباح امل�ستلمة من قبل ال�شركة االم من �شركتها الزميلة  ،ميزان بنك ليمتد .قامت ال�شركة االم باحل�صول على امر ايقاف لتلك
املطالبات كما قامت اي�ضا بالطعن لدى �سلطات اال�ستئناف ذات ال�صلة .ان ادارة ال�شركة االم ،بالت�شاور مع م�ست�شاري ال�ضرائب وامل�ست�شارين القانونيني،
على ثقة بان هذه املطالبات تخالف القوانني ذات ال�صلة وبان القرار املتعلق بهذا االمر �سيكون يف �صاحلهم .وبناء عليه ،مل يتم تكوين خم�ص�ص يف هذه
البيانات املالية بهذا اخل�صو�ص.
�ضمانات والتزامات ر�أ�سمالية

يوجد على املجموعة بتاريخ التقرير ارتباطات مببلغ  8,223,712د.ك مقابل �شراء ا�ستثمارات وتطوير عقارات ا�ستثمارية ( 1,791,430 :2015د.ك)
و�ضمانات مببلغ  7,352,782د.ك ( 7,296,552 :2015د.ك).
خالل ال�سنة  ،قامت احدى ال�شركات التابعة للمجموعة بتوقيع عقد للح�صول على حق انتفاع �أر�ض ملدة � 20سنة وتعتزم �إن�شاء م�ساحة لاليجار التجاري
على الأر�ض .ان امل�شروع يف املرحلة الأولية ويبلغ �إجمايل التزامات ايجار الأر�ض  1,200,000د.ك طيلة فرتة � 20سنة (ان التزام الإيجار خالل ال�سنة
الواحدة بلغ  60,000د.ك و�أكرث من �سنة  1,140,000د.ك).

3535أرقام المقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتنا�سب مع عر�ض البيانات املالية لل�سنة احلالية� .إن �إعادة الت�صنيف لي�س له اثر على �صايف املوجودات وحقوق
امللكية و�صايف نتائج ال�سنة و�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل ال�سابق ت�سجيله.
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