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رؤيتنا
نحن نسعى أن نكون شركة رائدة في عالم األستثمار ،وأن نكون اخليار األول في منطقة مجلس
التعاون لدول اخلليج العربي.

رسالتنا
نحن في «نور» نتبع أفضل مبادئ املمارسة املهنية املتعارف عليها في مجال االستثمار وذلك في
إطار سعينا لتحقيق أعلى العوائد على املبلغ املستثمر ،وتعظيم القيمة بالنسبة حلقوق ومصالح
املساهمني ،والعمالء ،والشركاء على حد سواء ،إذ أننا:
•نستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل االستثمار في األوراق املالية والدخل
الثابت وامللكيات اخلاصة والعقارات.
•كما نقدم خدمة استشارات متويل الشركات باإلضافة إلى خدمة إدارة األصول.
•نعمل على بناء عقود شراكة استراتيجية على املستوى احمللي والدولي ،مع جهات لها
سمعتها ومكانتها االقتصادية.
•ونستثمر كذلك في املوارد البشرية مع احلرص على غرس القيم اجلوهرية.

قيمنا
•النزاهة ،األمانة والشفافية
•العمل بروح الفريق ،االحترام املتبادل وحتمل املسؤولية
•االبتكار ،مشاركة املعرفة واملعلومات
•السعي الدؤوب من أجل التميز
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النتائج المالية الرئيسية 2019
مليون د.ك.
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اإليرادات المجمعة

29.99

ربح الشركة األم

8.08

ربحية السهم (فلس)

20.24

الموجودات المجمعة

108.23

النقد وما يعادله

6.54

حقوق ملكية الشركة األم

64.62

القيمة الدفترية للسهم
الواحد (فلس)

163.6
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نبذة مختصرة عن الشركة
تأسست شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع (نور) في الكويت عام 1997م وأدرجت
أسهمها في بورصة الكويت في مايو 2006م.
متارس شركة نور نشاطها في مجال اإلستثمار واخلدمات املالية بشكل رئيسي في
الكويت والشرق األوسط وآسيا وغيرها من األسواق الناشئة .تقدم نور مجموعة كاملة
من اخلدمات اإلستثمارية واملالية املبتكرة التي تشمل ك ً
ال من اإلستشارات وإدارة
األصول.
إن وضع نور وثباتها يكمن في محفظتها املتنوعة من اإلستثمارات املباشرة بأسواق املال،
العقارات واإلستثمارات البديلة .نور تدير محفظة من األسهم املدرجة في األسواق
احمللية ،اخلليجية والعاملية .يواصل قسم األوراق املالية تشغيل أمواله في أسواق
األسهم اخلليجية والعاملية لتحقيق عوائد مجزية.
متكنت إدارة نور العقارية من النمو بشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة املاضية،
متلك نور مبنى جتاري ،باإلضافة إلى امتالكها عدة مباني سكنية في مختلف مناطق
الكويت .وقد واصلت إدارة اإلستثمارات البديلة في الشركة متابعة الفرص اإلستثمارية
اإلستراتيجية مبا يتوافق مع اإلستثمارات القائمة ،وكذلك لفتح فرص إستثمارية جديدة
للشركة .تنوع محفظة نور بني العقارات واإلستثمارات البديلة قلل من تأثرها بتقلبات
السوق.
تسعى نور ملزيد من التطور والنمو من خالل ما تتميز به من معايير عالية من اإلجنازات
وقيم بدعم من فريق عمل من املهنيني الواعدين .نور على أمت اإلستعداد ملزيد من
التطور والنجاح في املستقبل.
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مجموعة شركاتنا تضم:

شركة نور لالتصاالت ش.م.ك( .مقفلة)  -الكويت
شركة نور لالتصاالت هي شركة مساهمة كويتية مقفلة
تأسست في عام  2007ومقرها في دولة الكويت ،وهي
شركة متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية .تعمل الشركة
من خالل مجموعة شركاتها التابعة والزميلة املتخصصة
في مجال املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا .وتضم هذه
املجموعة الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر.

بنك ميزان احملدود  -باكستان
نور هي أكبر مساهم في بنك ميزان احملدود ،باكستان ،وهو أول وأكبر بنك إسالمي في باكستان مع أكثر من  760فرعا
في  200مدينة في مختلف أنحاء البالد .وإضافة إلى اخلدمات املصرفية التقليدية التي يقدمها البنك ،أيضاً يقدم خدمات
مصرفية بديلة وتشمل اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت والهواتف املتنقلة .بنك ميزان ميلك اصول تبلغ اكثر من  7مليار
دوالر أمريكي وودائع بأكثر من  6مليار دوالر أمريكي.
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شركة مجموعة الفنادق العاملية  -األردن
متتلك شركة مجموعة الفنادق العاملية حقوق امتياز فندق
مان) والذي يضم اكثر من 300
مطار امللكة علياء الدولي (ع َ
غرفة باالضافة الى العديد من املطاعم واملرافق االخرى .كما
تتطلع الشركة الى توسعة اعمالها احلالية من خالل تقدمي
خدماتها املميزة الدارة مرافق الضيافة والفندقة للغير ملا
تشهده املنطقة من منو كبير في هذا القطاع.
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العملة باملليون الدينار الكويتي

2019

2018

2017

2016

2015

2014

موجز بيان المركز المالي
رأس املال

41.32

41.32

41.32

41.32

41.32

41.32

حقوق امللكية املتاحة ملالكي الشركة األم

64.62

54.98

42.44

46.04

43.49

45.30

إجمالي القروض

27.35

49.11

99.77

106.17

111.90

124.93

78.05

90.54

103.73

116.19

140.56

143.68

108.23

131.31

171.11

183.59

186.02

200.57

املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات

موجز بيان األرباح أو الخسائر

موجز البيانات المالية

اإليرادات املجمعة

29.99

30.72

25.86

24.22

29.62

30.63

ربح ( /خسارة) السنة

8.92

23.78

2.10

0.57

()1.45

0.05

ربح ( /خسارة) السنة املتاح ملالكي الشركة األم

8.08

24.83

2.84

1.15

1.33

0.92

موجز بيان التدفقات النقدية
صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

()0.06

6.10

2.71

()0.53

6.44

12.40

صافي النقد الناجت من أنشطة اإلستثمار

11.75

29.98

5.43

14.48

10.18

5.11

صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل

()14.57

()39.27

()11.22

()6.26

()14.86

()19.08

صافي النقص في النقد والنقد املعادل

()2.87

()3.20

()3.08

7.69

1.76

()1.57

النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

6.54

9.42

12.62

15.70

8.01

6.25

نسبة السيولة
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معدل العائد على حقوق امللكية

% 13

% 45

%7

%3

%3

%2

نسبة السيولة

% 238

% 181

% 67

% 109

% 211

% 180

نسبة السيولة السريعة

% 73

% 49

% 15

% 29

% 53

% 33

نسبة املديونية الى مجموع حقوق امللكية

% 29

% 57

% 140

% 131

% 162

% 186
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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 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
حق استخدام األصول
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
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

التحليل الرأسي لبيان األرباح أو الخسائر

2019
%
%2.4
2.58
%5.2
5.63
%0.9
1.00
%10.8
11.70
%4.1
4.45
%0.5
0.53
16.17
46.72
13.90
1.96
1.43
2.16
108.23

2018
%
%4.0
5.28
%3.7
4.86
%0.9
1.15
%8.9
11.71
%7.6
9.92
%0.4
0.51

2017
%
%5.0
8.49
%3.1
5.26
%0.7
1.15
%6.4
10.91
%6.4
10.90
%0.5
0.77

2016
%
%5.7
10.42
%3.7
6.80
%0.6
1.16
%6.1
11.27
%8.1
14.77
%0.4
0.77

2015
%
%4.2
7.74
%1.4
2.61
%0.5
1.00
%6.3
11.70
%8.2
15.27
%0.5
0.88
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2014
%
%4.1
8.14
%0.8
1.57
%0.3
0.60
%8.7
17.37
%7.1
14.29
%0.2
0.31

0.41
8.16
27.35
1.06
36.98
41.32
3.41
)(4.14
5.47
5.47
1.41
)(23.09
34.77
64.62
6.63
71.25
108.23

%14.9
%43.2
%12.8
%1.9
%1.3
%2.0
%100.0

%0.4
%7.5
%25.2
%1.0
%34.1
%38.2
%3.1
%-3.8
%5.1
%5.1
%1.3
%-21.3
%32.0
%59.7
%6.2
%65.9
%100.0

15.88
44.05
31.74
2.82
3.39
131.31

0.72
10.95
49.11
0.94
61.72
41.32
3.41
)(3.54
4.63
4.63
)(4.99
)(20.91
30.42
54.97
14.62
69.59
131.31

%12.1
%33.5
%24.2
%2.1
%2.6
%100.0

%0.5
%8.3
%37.4
%0.7
%46.9
%31.5
%2.6
%-2.7
%3.5
%3.5
%-3.8
%-15.9
%23.2
%41.9
%11.2
53.1%
%100.0

33.72
61.99
30.05
3.08
4.79
171.11

0.92
7.12
99.77
0.88
108.69
41.32
3.41
)(3.41
2.06
2.06
3.81
)(13.88
7.07
42.44
19.98
62.42
171.11

%19.6
%36.2
%17.5
%1.8
%2.8
%100.0

%0.5
%4.2
%58.3
%0.5
%63.5
%24.2
%2.0
%-2.0
%1.2
%1.2
%2.2
%-8.1
%4.1
%24.8
%11.7
%36.5
%100.0

35.07
60.76
33.82
3.40
5.35
183.59

1.20
6.58
106.17
0.72
114.67
41.32
3.41
)(3.41
1.76
1.76
5.90
)(9.74
5.04
46.04
22.88
68.92
183.59

%19.1
%33.1
%18.4
%1.9
%2.9
%100.0

%0.6
%3.6
%57.8
%0.4
%62.4
%22.5
%1.9
%-1.9
%1.0
%1.0
%3.2
%-5.3
%2.7
%25.1
%12.5
%37.6
%100.0

43.99
53.08
39.76
4.39
5.60
186.02

2.02
7.57
111.90
0.59
122.08
41.32
3.41
)(3.41
1.64
1.64
3.85
)(9.81
4.85
43.49
20.45
63.94
186.02

%23.6
%28.5
%21.4
%2.4
%3.0
%100.0

%1.1
%4.1
%60.2
%0.3
%65.7
%22.2
%1.8
%-1.8
%0.9
%0.9
%2.1
%-5.3
%2.6
%23.4
%10.9
%34.3
%100.0

58.21
50.29
32.84
6.63
10.32
200.57

1.51
9.93
124.93
0.52
136.89
41.32
3.41
)(3.41
1.51
1.51
6.01
)(9.54
4.49
45.30
18.38
63.68
200.57

%29.0
%25.1
%16.3
%3.3
%5.1
%100.0

%0.8
%4.9
%62.3
%0.3
%68.3
%20.6
%1.7
%-1.7
%0.8
%0.8
%3.0
%-4.8
%2.2
%22.6
%9.1
%31.7
%100.0

% 1.8
%-1.6
% 4.9
% 28.2
% 0.1
% 1.9
% 13.7
% 100.0
%-37.3
%-18.2
% 44.5

% 57.0
%-0.1
%-15.6
%-3.8
%-1.7
% 80.3
% 80.4
%-2.6
%-0.4
% 77.4
%-3.4
% 80.8

0.56
)(0.49
1.50
8.65
0.02
0.62
4.20
30.71
)(11.45
)(5.58
13.68

17.50
)(0.02
)(4.78
)(1.18
)(0.51
24.69
0.02
24.71
)(0.79
)(0.13
23.79
)(1.04
24.83

% 5.7
%-3.8
% 3.8
% 35.9
% 0.1
% 2.2
% 5.3
% 100.0
%-35.3
%-19.4
% 45.3

% 3.7
%-3.1
%-6.1
%-3.3
%-1.9
% 34.6
%-4.9
% 29.7
%-0.4
%-0.4
% 28.9
% 2.7
% 26.2

1.71
)(1.15
1.15
10.77
0.02
0.65
1.58
29.99

)(10.56
)(5.78
13.65

1.15
)(0.89
)(1.81
)(0.95
)(0.53
10.62
)(1.46
9.16
)(0.12
)(0.12
8.92
0.84
8.08

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
االنخفاض في قيمة استثمارات وكالة
الربح من عمليات مستمرة
عمليات غير مستمرة
(خسارة)  /ربح من عمليات غير مستمرة
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،مخصص الزكاة ،مخصص
ضريبة دعم العمالة الوطنية ومخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة
الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الربح(/خسارة) السنة
خسارة املتاح للحصص غير املسيطرة
ربح املتاح لـمالكي الشركة األم

العملة باملليون الدينار الكويتي

0.23
0.23
)(2.09
1.17
7.70
0.04
0.05
1.20
25.86
)(13.71
)(5.88
6.27

2.26
)(0.06
)(5.45
)(0.45
)(0.36
2.21
2.21
)(0.06
)(0.05
2.10
)(0.74
2.84

2019
%
% 44.6
% 6.2

% 0.9
% 0.9
%-8.1
% 4.5
% 29.8
% 0.2
% 0.2
% 4.6
% 100.0
%-53.0
%-22.7
% 24.3

% 8.7
%-0.2
%-21.1
%-1.7
%-1.4
% 8.6
% 8.6
%-0.2
%-0.2
% 8.2
%-2.8
% 11.0

2018
%
% 46.8
14.37
% 4.2
1.28

)(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
0.61
)(0.04
0.57
)(0.58
1.15

2017
%
% 66.9
17.31
% 0.1
0.02

%-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
% 2.5
%-0.2
% 2.3
%-2.4
% 4.7

2016
%
% 61.6
14.91
% 0.3
0.08

)(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
)(1.41
)(0.04
)(1.45
)(2.78
1.33

2015
%
% 53.0
15.70
% 1.9
0.55
%-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
%-4.8
%-0.1
%-4.9
%-9.4
% 4.5

2014
%
% 44.5
13.64
% 3.8
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
0.08
)(0.03
0.05
)(0.87
0.92

13.39
ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
1.87
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرباح (/خسائر) 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

%-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
% 0.3
%-0.1
% 0.2
%-2.8
% 3.0
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التحليل األفقي 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 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
حق استخدام األصول
الشهرة وأصول غير ملموسة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
أرباح محتفظ بها
حقوق امللكية املتاحة ملالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

8.49
5.26
1.15
10.91
10.90
0.77
33.72
61.99
30.05
3.08
4.79
171.11

0.92
7.12
99.77
0.88
108.69
41.32
3.41
)(3.41
2.06
2.06
3.81
)(13.88
7.07
42.44
19.98
62.42
171.11

 18ضد 17
%
%-38
%-8
%7
%-9
%-34
% 100
%-100
%-29
%6
%-8
%-29
%-23

%-22
% 54
%-51
%7
%-43
%4
% 125
% 125
%-231
% 51
% 330
% 30
%-27
% 11
%-23

5.28
4.86
1.15
11.71
9.92
0.51
15.88
44.05
31.74
2.82
3.39
131.31

0.72
10.95
49.11
0.94
61.72
41.32
3.41
)(3.54
4.63
4.63
)(4.99
)(20.91
30.42
54.97
14.62
69.59
131.31

 19ضد 18
%
%-51
% 16
%-13
%0
%-55
%4
% 100
%6
%-56
%-30
% 100
%-36
%-18

%-43
%-25
%-44
% 13
%-40
% 17
% 18
% 18
%-128
% 10
% 14
% 18
%-55
%2
%-18

2.58
5.63
1.00
11.70
4.45
0.53
16.17
46.72
13.90
1.96
1.43
2.16
108.23

0.41
8.16
27.35
1.06
36.98
41.32
3.41
)(4.14
5.47
5.47
1.41
)(23.09
34.77
64.62
6.63
71.25
108.23

العملة باملليون الدينار الكويتي

 17ضد 16
%
%-19
%-23
%-1
%-3
%-26
%-4
%2
%-11
%-9
%-10
%-7

%-23
%8
%-6
% 22
%-5
% 17
% 17
%-35
% 43
% 40
%-8
%-13
%-9
%-7

2019

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

2018

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

%-41
%-13
%-5
% 22
-6%
%7
%7
% 53
%-1
%4
%6
% 12
%8
%-1

2017

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

2016

 15ضد 14
%
%-5
% 66
% 67
%-33
%7
% 184
%-24
%6
% 21
%-34
%-46
%-7

% 34
%-24
%-10
% 13
%-11
%9
%9
%-36
%3
%8
%-4
% 11
%0
%-7

2015

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

2014

 14ضد 13
%
%2
% 726
%-87
%-19
%-49
%-11
%-15
% 26
% 15
% 48
% 419
%-3

% 100
% 54
%-7
%-2
%-3
% 10
%7
%7
%-8
%-28
%-58
%2
%-9
%-1
%-3

14.37
1.28
0.56
)(0.49
1.50
8.65
0.02
0.62
4.20
30.71
)(11.45
)(5.58
13.68
17.50
)(0.02
)(4.78
)(1.18
)(0.51
24.69
0.02
24.71
)(0.79
)(0.13
23.79
)(1.04
24.83

 19ضد 18
%
%-7
% 46
% 205
% 135
%-23
% 25
% 5.0
%-62.0
%-2.0
%-8
%4
%-93
% 4350
%-62
%-19
%-100
%-100
%-57
%-7400
%-63
%-85
%-8
%-63
%-181
%-67

)(10.56
)(5.78
13.65
1.15
)(0.89
)(1.81
)(0.95
)(0.53
10.62
)(1.46
9.16
)(0.12
)(0.12
8.92
0.84
8.08

تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
أرباح(/خسائر) تشغيلية
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
االنخفاض في قيمة استثمارات وكالة
الربح(/خسارة) قبل الضرائب
عمليات غير مستمرة
(خسارة)  /ربح من عمليات غير مستمرة
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،مخصص الزكاة ،مخصص ضريبة
دعم العمالة الوطنية ومخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح(/خسارة) السنة
ربح(/خسارة) السنة املتاح لـاحلصص غير املسيطرة
ربح(/خسارة) السنة املتاح لـمالكي الشركة األم

التحليل األفقي لبيان األرباح أو الخسائر
 18ضد 17
%
%-17
% 6300
% 143
%-100
%-77
% 28
% 12
%-50
%-100
%-48
%100
% 19
%-16
-5%
% 118
% 674
%-67
%-12
%-100
%-100
% 42
% 1017
100%
% 1018
% 1217
% 160
% 1033
% 41
% 774

2019

17.31
0.02
0.23
0.23
)(2.09
1.17
7.70
0.04
0.05
1.20
25.86
)(13.71
)(5.88
6.27
2.26
)(0.06
)(5.45
)(0.45
)(0.36
2.21
2.21
)(0.06
)(0.05
2.10
)(0.74
2.84

2018

 17ضد 16
%
% 16
%-75
%-2400
%-152
% 248
%4
%-7
% 100
%-106
%-30
%7
% 19
%4
%-12
% 232
% 500
% 23
%-78
%-43
% 262
% 262
% 50
% 100
% 268
% 28
% 147

2017

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
0.61
)(0.04
0.57
)(0.58
1.15

2016

 16ضد 15
%
%-5
%-85
%-99
%-128
%-163
%-48
% 15
%-99
%-100
% 12
%-18
%-14
% 11
%-36
%-73
%-109
%5
%-100
%-75
%-100
% 97
%-143
%-143
%-139
%-79
%-14

2015
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
)(1.41
)(0.04
)(1.45
)(2.78
1.33

2014

 15ضد 14
%
% 15
%-52
% 973
%-20
%-13
% 24
%-27
% 3140
%-100
% 51
-3%
% 15
%-1
%-20
% 146
%-283
%-7
% 100
%-5
% 255
%-78
%-1862
%-1862
% 33
%-3000
% 220
% 45

العملة باملليون الدينار الكويتي

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
0.08
)(0.03
0.05
)(0.87
0.92

13.39
ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
1.87
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
(خسائر)/أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر 1.71
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
)(1.15
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
1.15
إيرادات توزيعات
10.77
حصة في نتائج شركات زميلة
0.02
أتعاب إدارة ورسوم اكتتاب
أرباح محققة من بيع عقارات استثمارية
0.65
ايراد ايجارات
1.58
ربح من استبعاد شركة زميلة
29.99
إجمالي اإليرادات

 14ضد 13
%
% 88
% 109
%-107
%-49
%-11
%-59
% 42
%-84
% 100
%-11
%-100
% 11

% 91
%-3
%-15
%-58
% 100
%-1
% 34
% 100
% 1008
%-99
%-99
%-91
%-100
%-99
%-52
%-90

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

د .فهد سليمان الخالد

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس هندسة كهربائية والكترونية ،جامعة نيوكاسل ابون تاين ،اململكة املتحدة
•دكتوراه هندسة كهربائية والكترونية ،جامعة نيوكاسل ابون تاين ،اململكة املتحدة
املناصب احلالية والسابقة
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة التخصيص القابضة ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر (أميز) ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة آي تي بارتنرز لتكنولوجيا املعلومات ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالتصاالت ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة ديجيتال أالئنسز للدعاية واإلعالن ،الكويت
•مدير شريك ،شركة إرسال لالتصاالت السلكية والالسلكية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة إيكاروس للصناعات النفطية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الشرقية املتحدة للخدمات البترولية ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة املشاريع العاملية القابضة ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة خدمات التواصل ،الكويت
•مدير شريك ،شركة دزلي لالتصاالت واالستشارات ،الكويت
•نائب املدير العام ،الشركة العربية لالتصاالت ،الكويت
•مدير شريك ،شركة مدى خلدمات القيمة املضافة ،الكويت
•مدير شريك ،شركة سينيار كابيتال لالستشارات االقتصادية ،الكويت
•مدير شريك ،شركة أسكامو لالستشارات املالية ،الكويت
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أعضاء مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد الغني محمد صالح يوسف بهبهاني

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية ،جامعة الكويت
املناصب احلالية والسابقة
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة نورلإلستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة نور األردنية الكويتية لألستثمار املالي ،األردن
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة مجموعة الفنادق العاملية ،األردن
•عضو مجلس اإلدارة ،البنك األهلي املتحد ش.م.ب ،البحرين
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة الكويت للتأمني ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة املتحدة للمرطبات ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة األلفني للطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت
•مدير ،شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ذ.م.م ،الكويت
•مدير ،شركة بهبهاني كابيتال ذ.م.م ،الكويت
•مدير ،شركة شيرين للسيارات ذ.م.م ،الكويت
•مدير ،شركة مركز بهبهاني لإلطارات ذ.م.م ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة سابقاً ،البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع ،الكويت
•مهندس سابق في شركة الكويت الوطنية للبترول ،الكويت
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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

رياض سالم علي أحمد إدريس

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في الهندسة الكيميائية ،جامعة نيو كاسل ابون تاين ،اململكة املتحدة
•ماجستير في الهندسة الكيميائية ،جامعة الكويت
املناصب احلالية والسابقة
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار واملشاريع الكبرى ،مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة التخصيص القابضة ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،شركة إيكاروس للصناعات النفطية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالتصاالت ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة شركة أي تي بارتنرز لتكنولوجيا املعلومات ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة ،بنك ميزان ،الباكستان
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات (سبكيم) ،السعودية
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة كي الكتريك احملدودة ،الباكستان
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة مجموعة املطار الدولية ،األردن
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية والثقيلة ،األردن
•عضو استشاري في مجلس اإلدارة ،كلينتك  - II & Iزوك فينشر ليمتد ،اململكة املتحدة
•عضو جلنة االستثمار في صندوق بنية التابع للشركة الكويتية لالستثمار ،البحرين
•عضو املجلس االستشاري في صندوق املركز للطاقة ،الكويت
•املدير العام ،شركة خدمات حقول الغاز والنفط ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة الشرقية املتحدة للخدمات البترولية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة سيراميك الكويت ،الكويت
•عضو استشاري في مجلس اإلدارة ،زد سول ،اململكة املتحدة
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عضو مجلس اإلدارة

فيصل عبدالعزيز عبداهلل النصار

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس محاسبة ،جامعة الكويت
املناصب احلالية والسابقة
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،مجموعة الفنادق العاملية ،األردن
•نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية ،مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،شركة الدرة الوطنية العقارية ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة بنك ميزان ،الباكستان
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة املنار للتمويل واإلجارة ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة نور الصاحلية العقارية ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة أبو ظبي لالستثمار العقاري ،اإلمارات العربية املتحدة
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة شرفاة الصفوة ،السعودية
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة درة الشامية ،السعودية
•املدير العام – شركة إيكاروس للعقارات ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة الرواد العقارية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة بروكالد العاملية ،دبي  -اإلمارات العربية املتحدة
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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

بدر حمد عبداهلل الربيعة

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة الكويت
املناصب احلالية والسابقة
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،شركة نور الصاحلية العقارية ،الكويت
•عضو مجلس إدارة بنك ميزان ،الباكستان
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة املنار للتمويل واإلجارة ،الكويت
•عضو مجلس إدارة ،مجموعة صافوال ،السعودية
•رئيس مجلس إدارة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة مرسى أبوظبي لإلستثمار العقاري ،اإلمارات العربية املتحدة
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة الدرة الوطنية العقارية ،الكويت
•عضو مجلس إدارة املجموعة الدولية للفنادق ،األردن
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة املجموعة العربية لالستثمار والتنمية العقارية والزراعية ،مصر
•املدير العام ،شركة سدرة الشرق األوسط ملقاوالت املباني والكهربائية وامليكانيكية ،الكويت
•املدير العام ،شركة إيكاروس للعقارات ،اإلمارات العربية املتحدة
•عضو في جمعية احملاسبني الكويتية ،الكويت
•عضو في اجلمعية اإلقتصادية الكويتية ،الكويت
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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة  -مستقل

طالل سلطان الشهاب

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة الكويت ،الكويت
•شهادة في إدارة االئتمان ( )CCMمعهد الدراسات املصرفية ،الكويت
املناصب احلالية والسابقة
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالستثمار املالي ،الكويت
•الرئيس التنفيذي ،شركة املسار لإلجارة واالستثمار ،الكويت
•عضو مجلس إدارة بنك ميزان ،الباكستان
•رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي باإلنابة  -شركة األولوية للسيارات ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة عمار للتمويل واإلجارة ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة الريادة للتمويل واالستثمار ،الكويت
•رئيس مجلس إدارة ،شركة الند املتحدة العقارية ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة مرسى أبوظبي لإلستثمار العقاري ،اإلمارات العربية املتحدة
•رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،شركة الريادة املتحدة العقارية ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة أحجار القابضة ،الكويت
•مدير متويل الشركات ،شركة وربة لالستثمار ،الكويت
•مدير إدارة االئتمان املصرفي احمللي ،بنك االهلي املتحد ،الكويت
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فريق اإلدارة التنفيذية

محمد معظم رفيق ,عبداهلل عبدالرحمن الهولي ,جوروراج ناراسيما راو ,أيهم بسيسو ,فهد بدر البدر
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االسم

املسمى الوظيفي

جوروراج ناراسيما راو

الرئيس التنفيذي

عبداهلل عبدالرحمن الهولي

نائب الرئيس  -ادارة االسثمارات البديلة

فهد بدر البدر

نائب الرئيس  -ادارة األوراق املالية

محمد معظم رفيق

نائب الرئيس  -اإلدارة املالية

أيهم بسيسو

مساعد نائب الرئيس  -ادارة التسويات

منيرة عادل البدر

مساعد نائب الرئيس  -االستثمارات البديلة

ميسان فهد الدخيل

مساعد نائب الرئيس  -التسويات (الصناديق االستثمارية)

عبداهلل أحمد األحمد

مساعد نائب الرئيس  -ادارة األوراق املالية (الصناديق اإلستثمارية)

يعقوب محمد النصر اهلل

مساعد نائب الرئيس  -رئيس قسم املوارد البشرية والشئون اإلدارية  /شكاوي العمالء

ساجنيوا سيناراثينا

مساعد نائب الرئيس  -احملاسبة

عماد عبد كامل احلسني

مساعد نائب الرئيس  -وحدة املطابقة واإللتزام ومكافحة غسيل األموال

زاهد احلق عبد احلق

مدير  -التدقيق الداخلي

نينا فرناندس

مدير  -االستثمارات البديلة

عبداهلل املنصور احملمد

مدير  -وحدة املخاطر

محمد صبري علي

مدير  -وحدة الشئون القانونية

رومي فجحان الفهد

مدير  -قسم محافظ العمالء

زياد سلمان املطور

مساعد مدير  -وحدة عالقات املستثمرين

خلف خزمي اخللف

مساعد مدير  -وحدة العالقات العامة
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تقرير مجلس اإلدارة

وعلى الرغم من إنخفاض ارصدة اجمالي االستثمارات بشكل عام بسبب سداد الديون ،واصلت الشركة منو أرباحها في العام ،2019
األمر الذي ساهم في حتقيق عائد على حقوق امللكية للمساهمني بنسبة .%13.5

السادة املساهمني الكرام ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أود أن أرحب بكم في إجتماع اجلمعية العامة العادية لشركة نور
لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع"( .الشركة") ويسرني أن أضع بني أيديكم تقرير مجلس اإلدارة والبيانات املالية املدققة للشركة عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2019سائلني اهلل عز وجل التوفيق والسداد.

كما واصلت الشركة جهودها إلعادة توازن محفظة األصول ،حيث قامت الشركة خالل عام  2019بعمليات بيع  34مليون سهم من
اسهمها في بنك ميزان احملدود في باكستان إلى عدد من الصناديق التي تتخذ من الواليات املتحدة مقراً لها ،االمر الذي نتج عنه
سيولة قدرها  5.6مليون دينار .اجلدير بالذكر أن الشركة قد حتصلت حتى اآلن على مبلغ  33.2مليون دينار كويتي من السيولة ،في
العامني املاضيني ،عن حصيلة بيع أسهم بنك ميزان وإيرادات توزيعات أرباحه .وتبلغ نسبة الشركة املتبقية في بنك ميزان %35.25
بقيمة دفترية تبلغ  47مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  .2019واضافة ملا تقدم ،تخارجت الشركة من استثمارها في شركة
نور الصاحلية العقارية ومببلغ  9ماليني دينار كويتي الذي ساهم في تقليص ديون الشركة .

عمليات الشركة
انعكاسا جلهود مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي الرامية لتحويلها إلى شركة ذات أعمال و ربحية
كان أداء الشركة في عام 2019
ً
مستدامة .إن األرباح الصافية البالغة  8.1مليون دينار كويتي وإجمالي الدخل الثابت البالغ  30مليون دينار كويتي للسنة ،يعكسان
بشكل ملحوظ اإلجناز الذي حتقق للشركة في مجال االستثمار وتقدمي اخلدمات املالية .وعالوة على ذلك ،انخفضت األعباء التمويلية
للشركة بنسبة  %60في عام  2019إلى  1.8مليون دينار وهو أدنى تكلفة متويل على مدى السنوات العشر املاضية ،كما هو موضح
في الرسم البياني أدناه:
Finance Cost for the year
)(KD in million
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وثمة عامل آخر وهو ما مييز الشركة بوضوح ،وهو االنخفاض املستمر والكبير في ديونها .حيث جنحت الشركة في تخفيض ديونها
من  49.2مليون دينار كويتي إلى  27.4مليون دينار كويتي خالل العام .كما سجلت الشركة إنخفاضاً إجمال ًيا قدره  72.4مليون دينار
في الدين خالل عامي  2018و.2019
Debt-to-Equity
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وقد بلغ رصيد حقوق مساهمي الشركة  64.6مليون دينار كويتي كما في  31ديسمبر  ،2019مما أدى إلى تسجيل قيمة دفترية
قياسية للسهم الواحد بقيمة  163فلس بعد توزيع ارباح نقدية بواقع  5فلس خالل العام .2019
أدناه رسم بياني يوضح التطور التاريخي في حقوق مساهمي الشركة والقيمة الدفترية للسهم الواحد كما يلي:
)Book Vale per Share (FILS

FlLS per share

)Shareholders’ Equity (KD Million

KD million
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األداء املالي للشركة

هذا وقد بلغ إجمالي دخل الشركة لعام  2019من خالل قائمة األرباح واخلسائر املجمعة  30مليون دينار كويتي .حيث بلغ دخل
الشركة من االستثمارات في األوراق املالية مبلغ  4.7مليون دينار كويتي ،ومبلغ  10.8مليون دينار كويتي من أرباح الشركات الزميلة،
ومبلغ  13.4مليون دينار كويتي من عمليات الشركات التابعة في مجال تكنولوجيا املعلومات ومجال الفنادق ،و 1.1مليون دينار كويتي
من االستثمارات األخرى .وقد بلغت حصة الشركة في نتائج بنك امليزان احملدود مبلغ  10.8مليون دينار كويتي ( 8.7 :2018مليون
دينار كويتي) ،مما ميثل من ًوا بنسبة  %24على الرغم من انخفاض حصة الشركة البنك .حيث ارتفع صافي ربح بنك ميزان بنسبة
 %72خالل عام  ،2019مما أدى إلى حتقيق البنك عائد على حقوق ملكية مساهميه بنسبة  .%29وعليه ،حققت الشركة أرباح
تشغيلية بقيمة  13.6مليون دينار كويتي ( 13.7 :2018مليون دينار كويتي).
وبفضل تلك النتائج التشغيلية االيجابية وانخفاض تكلفة التمويل ،حققت الشركة صافي ربح ملساهمي الشركة األم مببلغ  8.1مليون
دينار كويتي (بربحية  20.24فلس للسهم الواحد) للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019مقارنة بصافي ربح قدره  24.8مليون
دينار كويتي (بربحية  61.97فلس) للعام السابق .2018
وبذلك ،اوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية ملساهمي الشركة بنسبة  % 6من القيمة اإلسمية لرأس املال
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019والتي تخضع ملوافقة اجلمعية العامة للشركة واجلهات املختصة .كما اوصى مجلس اإلدارة مبنح
مكافأة ألعضاء مجلس ادارة الشركة مببلغ  120,000دينار كويتي عن أعمالهم خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019
والتي تخضع ملوافقة اجلمعية العامة للشركة.
وختاماً ،أود أن أأكد للسادة املساهمني حرص مجلس اإلدارة الدائم على حتقيق اهداف الشركة من خالل بناء أساس قوي ومتني
للشركة على مر السنني ،والذي سيساعد على جني نتائج إيجابية مستدامة ومتنامية في املستقبل لتحقيق العوائد املرجوة للمساهمني.
وفي هذا الصدد ،باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،اتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى مساهمي الشركة،
وعمالئها ،وجميع أصحاب املصلحة ،لثقتهم التي منحونا اياها على مدى األعوام السابقة ودعهم ملسيرة الشركة .كما أعرب عن
خالص الشكر والتقدير ملوظفي الشركة جلهودهم املخلصة وتفانيهم املستمر بالعمل ومساهماتهم البناءة.
سائلني اهلل العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يكون لنا عوناً في إستمرار مسيرة الشركة.
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وقد أنعكست تلك اخلصائص على الشركة ووضعتها في مكانة رائدة في السوق ،األمر الذي عزز مكانتها بفضل اجلهود الذاتية
املتميزة واملدعومة بالتفاني بالعمل اجلاد واملستمر ملجلس اإلدارة وفريقها التنفيذي في السعي لتحقيق فرص التوسع والنمو .وتهدف
الشركة إلى إنشاء مجموعة جديدة من املنتجات في مجال اخلدمات املالية واإلستثمارية وكذلك استكشاف سبل جديدة لإلستثمار
في السنوات املقبلة.

40.8

80.0

40.0

20.0

20.0

10.0

-

سنوات عن فئة الصناديق اإلسالمية اخلليجية من قبل شركة "ريفينيتف" (اكبر مزودي بيانات األسواق في العالم) والتابعة الى موقع
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•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر.
•موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
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القاعدة الثامنة :احترام حقوق املساهمني.
•متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني ،لضمان العدالة واملساواة بني كافة املساهمني.
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رئيس مجلس اإلدارة

د .فهد سليمان اخلالد

مقدمة

ﳉﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )اﻻﺋﺘﻤﺎن(

الهيكل التنظيمي للشركة

وﺣﺪة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام

وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

أﻣﲔ اﻟﺴﺮ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﻴﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

وﺣﺪة ﻋﻼﻗﺎت
اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
وﺣﺪة ﻜﺎوي اﻟﻌﻤﻼء

وﺣﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ
و ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

وﺣﺪة اﻷﺳﻬﻢ
ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﻳﺔ

وﺣﺪة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء

وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ واﳋﻠﻴﺠﻴﺔ

وﺣﺪة إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ

وﺣﺪة إدارة اﳊﻔﻆ

إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻓﻆ
اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻓﻆ
اﻟﻌﻤﻼء

وﺣﺪة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺠﻠﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳌﺒﺎﺮة

وﺣﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻤﻼء

وﺣﺪة اﻻﺳﺘﺸﺎرات

وﺣﺪة اﻻﻛﺘﺘﺎب

Legend:

وﺣﺪة اﳌﺨﺎﻃﺮ
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وﺣﺪة

رئيس مجلس اإلدارة

ﻗﺴﻢ

د .فهد سليمان اخلالد

أدارة

ونرفق لكم التقرير السنوي حلوكمة الشركات اخلاص بالشركة والذي مت اعتماده من مجلس اإلدارة الطالع السادة
املساهمني الكرام واحاطاتهم مبلخص يكشف محاور املطبقة في حوكمة الشركات.

وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

ولتحقيق ذلك فقد قام مجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ،وأعاد صياغة بعض اللوائح والسياسات والنظم
وفق رؤية وأهداف ترمي إلى حتقيق اإلدارة السليمة ووفق أعلى معايير تطبيقات احلوكمة الرشيدة إمياناً من مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأهمية االلتزام الكامل قدر اإلمكان بجميع النظم والقوانني التي تنظم أعمال الشركة ،باإلضافة
إلى مواصلة التحديث املستمر للسياسات الرقابية املتعلقة في احلوكمة واإلفصاح والشفافية وفق أفضل املمارسات مبا
يخدم الشركة املساهمني وأصحاب مصالح.

Direct Report
Administrative Functionality
Indirect reporting

حرص مجلس إدارة شركة نور لالستثمار املالي على وضع استراتيجية تعكس رؤية الشركة وفق معايير احلوكمة الرشيدة
والتي تسعى من خاللها للحفاظ على مستوى عال من النظم ومعايير النزاهة في كافة املعامالت ،باإلضافة إلى االلتزام
باملعايير الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق املال منذ إقرار تعليمات احلوكمة.
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القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
•تشكيل مجلس اإلدارة وعضوياتهم في اللجان املنبثقة عن املجلس.

شركة اللؤلؤة الوطنية القابضة بكالوريوس في احملاسبة

السيد /فيصل النصار
4
عضو مجلس اإلدارة
السيد /بدر حمد الربيعة
5
عضو مجلس اإلدارة

السيد /د .فهد سليمان اخلالد
1
رئيس مجلس اإلدارة

م

ممثال عن

السيد /عبدالغني بهبهاني
2
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد /رياض اإلدريسي
3
عضو مجلس اإلدارة

اسم العضو

املؤهل العلمي

منتخب
شركة الصناعات الوطنية
املشتركة للطاقة القابضة
شركة التخصيص القابضة

تاريخ االنتخاب
أو التعيني

دكتوراه هندسة كهربائية
والكترونية
بكالوريوس في الهندسة
امليكانيكية
ماجستير في الهندسة
الكيميائية

التصنيف

 28نوفمبر  2018غير تنفيذي
منتخب
 28نوفمبر  2018غير تنفيذي
معني
 28نوفمبر  2018غير تنفيذي
معني
 28نوفمبر  2018غير تنفيذي
معني
شركة الدرة الوطنية العقارية بكالوريوس في احملاسبة

9

8
√
√
√

×
×
√T

7
√
√

×
×
√
√T

6
√
√T
√
√
√
√

5
√
√
√
√
√
√

4
√
√
√T
√
√
√

3
√
√
√

×
×
√

2
√
√T
√
√T
√
√

1
√
√
√
√
√
√

الترشيحات
واملكافآت

10
√
√
√
√T
√
√T

التنفيذية

التدقيق

املخاطر

11
√
√
√

×
×
√

 28نوفمبر 2018

12
√
√
√
√
√T
√

منتخب

13
√
√
√
√
√T
√

بكالوريوس في احملاسبة

14
√
√
√
√
√
√

املجموع
√
√
√

×
×
√

من 14

14
14
13
9
10
14

مالحظات
%100
%100
%93
%64
%71.5
%100

مستقل

 28نوفمبر  2018غير تنفيذي
معني
السيد /طالل سلطان شهاب
6
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس
عضو
عضو مستقل

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019
رقم االجتماع لسنة 2019

د .فهد سلمان اخلالد
(رئيس مجلس االدارة)
السيد /عبدالغني محمد بهبهاني
(نائب رئيس مجلس االدارة)
السيد /رياض سالم إدريس
(عضو)
السيد /فيصل عبدالعزيز النصار
(عضو)
السيد /بدر حمد الربيعة
(عضو)
السيد /طالل علي شهاب
(عضو مستقل)
√
√T

×

حضور
حضور عبر وسائل التواصل االلكترونية
اعتذار

•تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة

يوجد لدى الشركة سجل خاص لتدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متابعة ومتسلسلة للسنة التي عقد فيها
االجتماع ومبينا به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته ،ويوضح األعضاء احلاضرين واملتغيبني عن االجتماع
باإلضافة إلى األشخاص احلاضرين بالدعوة وإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت موضح فيها عمليات التصويت التي
متت وتصنيفها وحفظها بحيث يستهل الرجوع إليها .كما قام املجلس بتعيني أمني سر للمجلس من بني موظفي الشركة،
وأوكلت إليه متابعة هذه املهام باإلضافة إلى مهام أخرى متعلقة بالتنسيق مع األعضاء وبقية إدارات الشركة.

القاعدة الثانية  :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
•حتديد مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسلطات والصالحيات

قام مجلس اإلدارة بتحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية ،وحتديد السلطات
والصالحيات ،التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية (وجاري العمل على حتديثها) ،فض ً
ال عن استحداث إجراءات تضمن
عدم تفرد أي من األطراف بالسلطات املطلقة ،وذلك لتسهيل عملية مساءلة مجلس اإلدارة من قبل مساهمي الشركة .وقد
حددت مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة على النحو التالي:
1.1وضع السياسات واللوائح اخلاصة بالشركة ،والتأكد من أن تلك السياسات تتسم بالشفافية والوضوح مبا يتيح سهولة
عملية اتخاذ القرار وحتقيق مبادئ احلوكمة الرشيدة وفق نظام احلوكمة الذي مت اعتماده من مجلس اإلدارة ووضع
برنامج متابعة له.
2.2وجود السياسات التي تؤكد الفصل في السلطات والصالحيات بني كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومت حتديد
الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار كما مت حتديد مدة التفويض.
3.3قيام مجلس اإلدارة بتشكيل جلان منبثقة (جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر ،جلنة الترشيحات واملكافآت) واعتمد املجلس
لوائح ونظم تنظم أعمال اللجان.

4.4يقوم مجلس اإلدارة عن طريق التقارير التي تقدم من إدارة التدقيق الداخلي بالتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية
نظم الرقابة الداخلية املعمول بها بالشركة والشركات التابعة لها ،والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس
وإدارة املخاطر وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة (عند احلاجة) .ويعتبر رئيس
مجلس اإلدارة مسؤوالً عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة ويقوم دوما بالتأكد من حصول
أعضاء املجلس واألعضاء املستقلني على املعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت املناسب من أجل اتخاذ القرار
االستثماري املناسب.

 5.5إعداد تقرير سنوي يتلى في اجلمعية العامة السنوية للشركة.

6.6متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية.
•أبرز إنـجازات وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام.

اجتمع مجلس اإلدارة خالل السنة املالية املنتهية في  31يسمبر  2019عدد  14اجتماعا (باإلضافة إلى  6قرارات مت
اتخاذها بالتمرير) وخالل تلك االجتماعات نرصد لكم أبرز القرارات املتخذة من مجلس اإلدارة:
1.1مناقشة واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية للشركة.
2.2اعتماد التقرير اخلاص مبدى التزام الشركة بكافة احملددات واملتطلبات التشريعية الـواردة في قانـون مـكافحـة غسل
األمـوال وتـمويل اإلرهاب للــسنة املالية املـنتــهــية فـي  31ديسمبر 2019م الصادر عن وحدة املطابقة واإللتزام والتقرير
اآلخر الصادر عن مكتب تدقيق احلسابات اخلارجي.

3.3التعديل على الهيكل التنظيمي للشركة والتعديل على بعض سياسات وإجراءات الشركة واعتمادها

7.7مناقشة واعتماد تقرير احلوكمة.

8.8ناقش واعتمد عدة تعامالت متت مع أطراف ذات صلة تضمنت بيع وشراء أصول.

9.9التخارج من بعض العقارات اإلقليمية ومن بعض االستثمارات في شركات تابعة وزميلة

1010مناقشة االندماج مع إحدى شركاتها التابعة
1111مناقشة واعتماد  Risk Appetiteللشركة

1212اعتمد تسوية مع احد الدائنني الكبار في الشركة

1313ناقش مع اإلدارة التنفيذية عدة محاور هامة من ضمنها تطبيق  IFRS 9 & 15وأثرها على البيانات املالية للشركة.
وكذلك قرارات منظمة قوة العمل املالي بشأن نتائج تقييم بعض البلدان التي تستثمر بها الشركة.
1414قام بتعيني مكتب لتقييم إدارة التدقيق الداخلي وناقش أهم املالحظات.

1515اطلع على التعديالت التي أقرتها الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال لسنة 2019
•تطبيق متطلبات تشكيل اللجان املتخصصة التي تتمتع باالستقاللية
قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد  4جلان متخصصة (مذكورة الحقا بالتفصيل) بعد انتخاب أعضاء املجلس اجلديد في
 28نوفمبر 2018م ،بغرض متكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة التي تتطلب طبيعة عملها وجود

تلك اللجان ،وقد َع ّي عدداً كافيا من األعضاء فيها شملت غير التنفيذين منهم باإلضافة إلى عضو مستقل في جلنتني،
وذلك وفقا للوائح داخليةالتي وضعها وأقرها مجلس اإلدارة والتي تتضمن حتديد مهام اللجنة ومدة عملها والصالحيات
املمنوحة لها خالل هذه املدة ورقابة مجلس اإلدارة عليها وتقوم تلك اللجان بإبالغ مجلس اإلدارة بنتائج أعمالها والقرارات
املتخذة بشفافية مطلقة من خالل تقارير دورية.
اللجان التي مت تشكيلها:
1.1جلنة الترشيحات واملكافآت
2.2جلنة التدقيق
3.3جلنة املخاطر
4.4اللجنة التنفيذية.
وفيما يلي تفاصيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:
•جلنة الترشيحات واملكافآت:

تاريخ تشكيل اللجنة
 2ديسمبر 2018

مدة اللجنة
 3سنوات

عدد االجتماعات
4

•اختصاصات ومهام اللجنة :

تختص بإعداد التوصيات املتعلقة بالترشيحات ملناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وتلك املتعلقة بالسياسات
واللوائح املنظمة ملنح التعويضات واملكافآت كما تختص بالتوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ووضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما تقوم باقتراح مؤشرات أداء وتقييم
األعضاء والتنفيذيني بنا ًء على ورفع توصيه بها ملجلس اإلدارة ،وغيرها من االختصاصات املتعلقة باختصاصات اللجنة.

4.4املوافقة على إعادة تعيني مراقب احلسابات للسنة املالية 2019

5.5تعيني مدير إلدارة املخاطر

6.6ناقش واعتمد املكافآت السنوية ملجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارةالتنفيذية وكذلك اعتماد توزيع أرباح نقدية
للمساهمني.
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•أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت
اسم العضو
م
1
السيد  /عبدالغني محمد بهبهاني
2
3
4
5

د .فهد سليمان اخلالد
السيد  /رياض سالم إدريس
السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد  /طالل سلطان الشهاب

املنصب

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو (مستقل)

مالحظات

نسبة احلضور
%100
%100

2

%100

3

%100

4

%100

تاريخ تشكيل اللجنة
 2ديسمبر 2018

مدة اللجنة
 3سنوات

1
2
3

تاريخ تشكيل اللجنة
 2ديسمبر 2018

•اختصاصات ومهام اللجنة:

عدد االجتماعات
*

4.4أوصت لالستعانة مبكتب تدقيق خارجي للمساعدة في أعمال التدقيق الداخلي واملخاطر
6.6ناقشت تقارير املدقق الداخلي إلدارات الشركة املختلفة
7.7قامت مبناقشة ومراجعة عدة صفقات ومعامالت مع أطراف ذات صلة متعلقة ببيع حصص ورفعت توصية بها ملجلس
اإلدارة كما قامت مبراجعة معامالت أخرى للتخارج من استثمارات محددة.

املنصب

رئيس اللجنة
عضو
عضو

حضور
االجتماعات

مالحظات

9.9قامت باالطالع على املخالفات التي تعرضت لها الشركة خالل العام  2019وناقشت آلية تفاديها مستقبال.
1010اعتمدت قبول استقالة رئيس وحدة التدقيق الداخلي.
•جلنة املخاطر :

تاريخ تشكيل اللجنة
 2ديسمبر 2018

عدد االجتماعات

مدة اللجنة
 3سنوات

6

•مهام اللجنة:

مدة اللجنة
 3سنوات

عدد االجتماعات
10

تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة واحلد من كافة أنواع املخاطر التي تواجه الشركة ،ومراجعة الصفقات والتعامالت
املقترح أن تقوم بها الشركة مع األطراف ذات العالقة وتقدمي التوصيات املناسبة بشأنها إلى مجلس اإلدارة .وإعداد
ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر وتقييم نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد
تتعرض لها الشركة ،وذلك لتحديد أوجه القصور بها ومساعدة مجلس اإلدارة على حتديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول
في الشركة ،والتأكد من عدم جتاوز الشركة لهذا املستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
•أعضاء جلنة املخاطر:
م
1
2
3

40

%100

5.5اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2019

تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية للشركة،
فض ً
ال عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة في الشركة ومراجعة البيانات املالية الدورية قبل
عرضها على مجلس اإلدارة والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني والتأكد من
استقالليتهم كما تقوم بتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة واإلشراف الفني على إدارة التدقيق
الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات احملددة من قبل مجلس اإلدارة.

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

%90

3.3قامت بتعيني مكتب تدقيق خارجي مستقل إلصدار تقرير الرقابة الداخلية  ICRوقامت مبراجعة ومناقشة التقرير
واملالحظات التي ظهرت به.

•إجنازات اللجنة :لم جتتمع اللجنة خالل السنة املالية املنتهية في 2019م.
•جلنة التدقيق :

%80

8.8مناقشة مراجعة تقرير اخلاص بتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي للشركة

•أعضاء اللجنة التنفيذية :

السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد  /رياض سالم إدريس
السيد /عبدالغني محمد بهبهاني

السيد  /رياض سالم إدريس
السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد /بدر حمد الربيعة
السيد  /طالل الشهاب

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو مستقل

2.2أوصت ملجلس اإلدارة إعادة تعيني مراقب احلسابات اخلارجي ورفع توصية ملجلس اإلدارة

جلنة منبثقة عن مجلس اإلدارة ُتنح بعض أو جزء من صالحيات مجلس اإلدارة ،منها املالية واالستثمارية واالدارية التخاذ
قرارات محدودة نيابة عن املجلس ودراسة بعض استراتيجيات عمل الشركة واخلطط ورفع توصية بها ملجلس اإلدارة أو
املوافقة عليها تبعا للصالحية.
م

اسم العضو

املنصب

حضور
االجتماعات
%100

مالحظات

•أهم قرارات وإجنازات جلنة التدقيق:
1.1مناقشة ومراجعة مسودة البيانات املالية املجمعة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م والبيانات املالية املرحلية
لفترات ربع السنوية للفترات املنتهية في  31مارس  30 ،2019يونيو 2019م 30 ،سبتمبر 2019م.

•اختصاصات ومهام اللجنة

اسم العضو

م
1

•أبرز إجنازات اللجنة خالل العام
1.1مناقشة مكافآت أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه ومكافأة اإلدارة التنفيذية.
2.2مراجعة سياسة املكافآت وامتام بعض التعديالت عليها ورفع توصية ملجلس اإلدارة العتمادها.
3.3مناقشة تعديل أوضاع املوظفني
•اللجنة التنفيذية

•أعضاء جلنة التدقيق :

اسم العضو

السيد /بدر حمد الربيعة
السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد  /رياض سالم إدريس

املنصب

رئيس اللجنة
عضو
عضو

حضور
االجتماعات
%100

مالحظات

%100
%100
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•أهم قرارات وإجنازات جلنة التدقيق:
1.1مراجعة واعتماد تقارير املخاطر الدورية

2.2مناقشة تعيني أو إعادة تعيني مكتب خارجي للمساعدة في لقيام ببعض مهام اإلدارة
3.3مراجعة عمليات إدارة مخاطر األنشطة املستمرة.
4.4اعتماد ورفع توصية ملجلس اإلدارة بشأن Risk Appetite statement

5.5قامت مبراجعة ومناقشة تعامالت متت مع أطراف ذات صلة وناقشت املخاطر ذات العالقة
6.6مناقشة مخاطر استثمارات الشركة كما ناقشت مخاطر االستثمار في أدوات جديدة
7.7ناقشت اللجنة تعيني مدير مخاطر جديد للشركة
•املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب.

يقوم أمني السر بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الكافية عن البنود التي ستتم مناقشتها قبل ثالثة أيام عمل على
األقل (ما لم يكن هناك اجتماع طارئ استوجب دعوة األعضاء خالل مدة أقل) من االجتماع لتمكينهم من اتخاذ القرارات
املناسبة ،كما يقوم بتدوين كافة نقاشات أعضاء مجلس اإلدارة التي تتم خالل كل اجتماع في محاضر مؤرخة ومسلسله
في سجل خاص مرقم ،وبيان األعضاء احلاضرين وتدوين تصويتهم بشأن القرارات املتخذة خالل االجتماع ،ويعمل على
تأمني حسن إيصال وتوزيع التقارير املتصلة بعمل املجلس وجدول االعمال في الوقت املناسب وسجل محاضر االجتماع.
وميكن ألعضاء مجلس اإلدارة الوصول بشكل كامل وفوري الى املعلومات والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة من خالل
أمني السر أو عن طريق رئيس املجلس للشركة حيث أنها مرتبطة ومنظمة بشكل يسهل على أعضاء املجلس واللجان
الوصول اليها بالوقت املناسب .وتقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد مجلس اإلدارة وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات
املطلوبة وذلك من خالل بنية معلوماتية توفر تقارير دورية التخاذ القرارات بشكل مناسب في الوقت املناسب.

القاعدة الثالثة  :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
•نبذة عن تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت من  5أعضاء من مجلس اإلدارة ،وقد روعي أن يكون أحد أعضائها من األعضاء

املستقلني وهي برئاسة أحد األعضاء غير التنفيذيني ،وقد مت اختيار األعضاء الذين يتمتعون بخبرات مهنية مناسبة في
املوارد البشرية واإلدارة مبا يتوافق مع طبيعة عمل اللجنة والشركة.
كما مت اختيار األعضاء الذين لديهم قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح لهم االستقاللية في عملهم واستيعاب كافة املتطلبات
الفنية واملستجدات املتعلقة بسير العمل.
•تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

مرفق في اجلزء اخلاص بتقرير املكافآت وسيتم عرضه وتالوته بالتفصيل في اجلمعية العامة للشركة.

القاعدة الرابعة  :ضمان نزاهة التقارير المالية
•التعهدات الكتابية من قبل كل املجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية:

قدم كل من الرئيس التنفيذي واملدير املالي ومساعده ،تعهدا يفيد بأن البيانات املالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة،
وأن تلك البيانات تستعرض كافة اجلوانب املالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق معايير
احملاسبة الدولية املعتمدة من قبل هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية األخرى.

•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق.

مت تشكيل جلنة للتدقيق من أربعة أعضاء وأحد أعضائها من املستقلني ،وقد روعي أال يشغل عضويتها رئيس مجلس اإلدارة
أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني .كما روعي أن يكون من بني أعضاء اللجنة عضو واحد على األقل من ذوي املؤهالت
العلمية واخلبرة العملية في املجاالت احملاسبية واملالية.
وفي حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة ،سوف يتم تضمني بيان يفصل ويوضح
التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.
•التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي.

اجتمعت جلنة التدقيق وأوصت بإعادة تعيني مراقب احلسابات اخلارجي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م،
بعد أن مت التأكد بأنه من املقيدين في السجل اخلاص لدى الهيئة ،ومستوفياً لكافة الشروط الواردة مبتطلبات قرار الهيئة
بشأن نظام قيد مراقبي احلسابات.
كما مت التأكد من كون مراقب احلسابات اخلارجي مستق ً
ال عن الشركة ومجلس اإلدارة ،وكما مت التأكد من عدم قيامه
بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على احليادية أو االستقاللية.

القاعدة الخامسة  :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
•بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر.

مت إنشاء وحدة مستقلة إلدارة املخاطر يتمتع القائمون عليها باالستقاللية التامة عن طريق تبعيتهم املباشرة للجنة املخاطر،
فض ً
ال عن متتعهم بقدر كبير من الصالحيات وذلك من أجل القيام مبهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصالحيات
مالية.
•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر.
شكل مجلس اإلدارة جلنة إدارة املخاطر من  3أعضاء ،يرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،وقد روعي أن ال يكون رئيس
مجلس اإلدارة عضواً في هذه اللجنة ،ملزيد من الصالحيات واالستقاللية وقد مت حتديد مدة العضوية  3سنوات وفق ما

جاء في ميثاق اللجنة الذي حدد أسلوب عملها أيضا وهي تتبع وترف تقاريرها بشكل مباشر ملجلس اإلدارة كما مت حتديد
مهامها وصالحياتها
•موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

يوجد لدى الشركة أنظمة رقابة داخلية وعمليات إدارة املخاطر تتمتعان بالكفاءة والفاعلية .وقد اعتمد مجلس اإلدارة هيك ً
ال
تنظيميا يتالءم مع استراتيجية عمل الشركة ونشاطاتها والوصف الوظيفي املفصل للوظائف واملسؤوليات ،والسياسات
واإلجراءات الرسمية جلميع الوظائف وعمليات الشركة ،ويتم مراقبة تنفيذ ما سبق من قبل وحدة التدقيق الداخلي التي
تتمتع باستقاللية تامة .وحتدد السياسات واإلجراءات والواجبات واملسؤوليات لكل وظيفة والصالحيات وخطوط االتصال
لإلداريني على مختلف مستوياتهم اإلدارية بطريقة تتحقق بها الرقابة املزدوجة ومبدأ الفصل في املسؤوليات لتجنب تعارض
املهام.
وتقوم الشركة بإجراء مراجعة ألنظمة الرقابة الداخلية ( )ICRمن خالل مكتب تدقيق مستقل معتمد بخالف مدققي
حسابات الشركة اخلارجيني لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية .ويصدر تقرير سنوي بذلك ويتم تزويد هيئة أسواق املال
بنسخة منه ،وكما أن لدى الشركة ضوابط متكن املوظفني من االتصال برئيس مجلس اإلدارة لإلبالغ عن مخاوفهم بشأن
احتمالية حدوث مخالفات من قبل أي شخص في الشركة) التبليغ عن املخالفات( .من خالل اعتماد سياسة وإجراءات
التبليغ ونشرها على املجلدات املشتركة اخلاصة باملوظفني باإلضافة إلى وضع مناذج التبليغ على املوقع اإللكتروني للشركة.

كما قدم أعضاء مجلس اإلدارة تعهدا آخر يفيد بأن البيانات املالية التي يتم عرضها على اجلمعية العامة تتم بصورة سليمة
وعادلة ووفقا للمعايير احملاسبية.
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•متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.

مت تشكيل وحدة للتدقيق الداخلي تتبع جلنة التدقيق وبالتبعية مجلس اإلدارة ،وتتمتع هذه اللجنة باالستقاللية التامة ،كما
مت تعيني رئيس وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة بنا ًء على ترشيح جلنة التدقيق .وقام مجلس اإلدارة بتحديد
مهام وتبعية ومسئوليات وحدة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
•ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية.

قام مجلس اإلدارة بوضع املعايير واحملددات التي ترسخ املفاهيم والقيم األخالقية للشركة ،وقد أسند لإلدارة التنفيذية
تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك املعايير واحملددات ،وقد أوضح امليثاق املهام املنوطة مبجلس اإلدارة وجميع املوظفني،
وقد اشتمل ميثاق العمل على مجموعة من احملددات واملعايير التي تعمل على ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء
مجلس االدارة ،واإلدارة التنفيذية بكافة القوانني والتعليمات ،ومتثيل جميع املساهمني ،وااللتزام مبا يحقق مصلحة الشركة
ومصلحة املساهمني ومصلحة أصحاب املصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط ،ويضمن عدم استخدام
عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل حتقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية
له أو لغيرهم ،وعدم استغالل أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية ،والعمل على استخدام تلك األصول واملوارد
بالشكل األمثل لتحقيق أهداف الشركة والتأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة متنع أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني
من استغالل املعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم ملصلحتهم الشخصية .فض ً
ال عن حظر اإلفصاح عن معلومات
وبيانات تخص الشركة إال في احلاالت التي يسمح بها لإلفصاح أو وفق متطلبات مؤكدة قانونياً.
•السياسات واآلليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح:

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة بشأن تعارض املصالح بحيث تشتمل هذه السياسة على أمثلة واضحة حلاالت تعارض
املصالح وكيفية معاجلتها والتعامل معها - ،دون إخالل باحلاالت التي وردت بقانون الشركات.
وقد شملت سياسة تعارض املصالح إلزام عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس االدارة مبا له من مصلحة شخصية في
األعمال والعقود التي تتم حلساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع ،وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
وكذلك يتوجب على رئيس مجلس اإلدارة إبالغ اجلمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء
مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلسابات.

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
•آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي حتدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.

وضعت الشركة سياسة خاصة باإلفصاح الدقيق اعتمدت من مجلس اإلدارة ،ويتم حتديثها وفقا للتعليمات الصادرة عن
اجلهات الرقابية باستمرار ،ووضعت معايير لإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية التي حددتها الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
أسواق املال ،وحددت عناصر اإلفصاح واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها واإلدارات املسؤولة عن إيصال املعلومة كما حددت
السياسة خطوات عمليات اإلفصاح وآلية عرضها واجلهات التي يتم اإلفصاح لها باإلضافة إلى الوسائل األخرى املتمثلة
في موقع الشركة اإللكتروني.
•متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

مت إعداد سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لدى وحدة املطابقة وااللتزام والتعميم على أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملوافاة مدير الوحدة بأية تداوالت لهم أو ألبنائهم القصر على أسهم الشركة أو الشركة
األم أو الشركات التابعة أو الشركات التي تعتبر الشركة مطلعة فيها مع أخذ تعهد وإقرار منهم بذلك.
•تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين.

مت تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين وتعيني موظف مسؤوالً عن هذه الوحدة ومنحه االستقاللية املناسبة ألداء عمله
ومت إحلاق هذه الوحدة بالرئيس التنفيذي مباشرة كما يتم حاليا تطوير موقع الشركة اإللكتروني وحتديث اجلزء اخلاص
باملعلومات الواجب توافرها لقسم شؤون املستثمرين.
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•تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح.

تعتبر تكنولوجيا املعلومات جز ًء أساسيا في عمل الشركة ،وقد وضعت أنظمة آلية ملتابعة محافظ العمالء وحاملي الوحدات
للصناديق االستثمارية املدارة من قبل الشركة ويتم استخراج التقارير الدروية للعمالء بشكل دوري بكل سهولة ويسر .
كما يتم استخراج تقارير دورية يتم تقدميها ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل ميسر ،وتوسعت الشركة في االعتماد على
استخدام تكنولوجيا املعلومات للتواصل مع املساهمني واملستثمرين وأصحاب املصالح ،وذلك من خالل العمل على إنشاء
قسم مخصص على املوقع اإللكتروني للشركة حلوكمة الشركات وآخر لشؤون املستثمرين بحيث يتم عرض كافة املعلومات
والبيانات احلديثة التي تساعد املساهمني ،واملستثمرين احلاليني واحملتملني على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة ومت
استحداث قسم خاص الفصاحات الشركة التي ترسل لبورصة الكويت ،وقسم آخر لوضع البيانات املالية ونتائج األعمال
الدورية للشركة ومت التعديل بحيث يتم تـحميل البيانات املالية بلحظة اإلفصاح عن نتائج أعمال الفترة أو السنة املالية.

القاعدة الثامنة  :احترام حقوق المساهـمين
•متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني ،لضمان العدالة واملساواة بني كافة املساهمني.

يضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمني
حلقوقهم مبا يحقق العدالة واملساواة ،ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في
هذا الشأن التي أظهرت احلقوق العامة للمساهمني املتمثلة في قيد قيمة امللكية املساهم بها في سجالت الشركة والتصرف
في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها وحتويلها و احلصول على النصيب املقرر في توزيعات األرباح احلصول على نصيب
من موجودات الشركة في حالة التصفية واحلصول على البيانات واملعلومات اخلاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها
التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم وميسر وكذلك املشاركة في اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني والتصويت على
قراراتها وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،ومسائلة أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية ورفع دعوى املسؤولية وذلك في حالة
إخفاقهم في أداء املهام املناطة بهم وتقوم الشركة مبعاملة جميع املساهمني املالكني لذات النوع من األسهم بالتساوي ودون
أي متييز.
•موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة ،وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات اخلاصة باملساهمني.

مت توقيع عقد حفظ سجل املساهمني لدى وكالة مقاصة مرخصة من هيئة أسواق املال "الشركة الكويتية للمقاصة" مسؤولة
عن حفظ وصيانة وحتديث سجل املساهمني ،وتقوم بشكل أسبوعي بتزويد الشركة بنسخة من هذا السجل ويحتوي السجل
على معلومات متعلقة باسم ورقم املساهم وعدد االسهم اململوكة له بتاريخ محدد باإلضافة إلى بيانات شخصية متوفرة لدى
املقاصة تتعلق بأرقام اتصال املساهم وعنوانه وغيرها من البيانات.
•تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت في االجتماعات اخلاصة بجمعيات الشركة.

إن حق مشاركة املساهمني في اجتماعات اجلمعية العامة للشركة ،والتصويت على قراراتها يعد حقاً أصي ً
ال لكافة
املساهمني دون النظر إلى اختالف مستوياتهم ،فتقوم الشركة بالدعوة للجمعية العامة املساهمني لالجتماع بناء على دعوة
من مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية ،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .كما يدعو مجلس االدارة
النعقاد اجلمعية بنا ًء على طلب مسبب من عدد من املساهمني ميلكون ما ال يقل عن عشرة باملائة من رأس مال الشركة،
أو بنا ًء على طلب مراقب احلسابات وذلك خالل واحد وعشرون يوما من تاريخ الطلب وتقوم الشركة بتوجيه الدعوة إلى
املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع عن طريق اإلعالن في
صحيفتني يوميتني ،كما تقوم بتكرار اإلعالن للتذكير قبل موعد اجلمعية العامة بأسبوع ،باإلضافة إلى الدعوة من خالل
موقع البورصة وموقع الشركة اإللكتروني ،مع التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع اجلمعية
العامة وذلك مبقتضى توكيل خاص .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات اجلمعية العامة
اخلاصة بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق مبنفعة خاصة لهم أو ألزواجهم أو أقاربهم من الدرجة األولى
أو بخالف قائم بينهم وبني الشركة.
وتتيح الشركة للمساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة بوقت كاف احلصول على كافة املعلومات والبيانات املرتبطة ببنود
جدول األعمال ،وعلى األخص تقارير مجلس اإلدارة ومراقب احلسابات والبيانات املالية من خالل موقع الشركة اإللكتروني
ومن خالل مراجعة املقر الرئيسي للشركة أو من خالل الشركة الكويتية للمقاصة.
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القاعدة التاسعة  :إدراك دور أصحاب المصالح
•النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح.

قامت الشركة بوضع سياسة تشمل القواعد واإلجراءات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح ،وتتيح
حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم ،وذلك وفقاً ملا هو مستقر عليه في القوانني الصادرة في هذا
الشأن.
•تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة.

تؤمن الشركة بأن أصحاب املصالح لهم دور هام ومؤثر في إجناح عملها  .ويدرك املجلس أن النجاح النهائي للشركة هو
نتيجة للجهود املشتركة للعديد من األطراف مبا في ذلك املساهمني واملقرضني واملوظفني ،إن إجراءات الشركة والسياسات
واملمارسات تؤكد على أهمية احترام حقوق أصحاب املصالح وفقا للقوانني ذات الصلة واللوائح واألنظمة ،وتقوم الشركة
بالعمل على تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة ملتابعة أنشطة الشركة املختلفة ووضعت آليات وأطر تكفل االستفادة
القصوى من إسهامات أصحاب املصالح وحثهم على املشاركة في متابعة نشاطها ،ومبا يتفق مع حتقيق مصاحلها على
الوجه األكمل مع إتاحة أصحاب املصالح إمكانية احلصول على املعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم ،كما مت وضع
اآلليات املناسبة لتسهيل قيام أصحاب املصالح بإبالغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها
من قبل الشركة ،مع توفير احلماية املناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ.

القاعدة العاشرة  :تعزيز وتحسين األداء
•متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر.
وضعت الشركة برامج تعريفية للسنة املالية املنتهية 2019م ،لألعضاء واملوظفني (واملعينني حديثا أيضا) من أجل ضمان

متتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها ،وقد تضمنت تلك البرامج استراتيجية الشركة وأهدافها و اجلوانب
املالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة االلتزامات القانونية والرقابية امللقاة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة والشركة
واملسؤوليات واملهام املناطة بهم ،فض ً
ال عن الصالحيات واحلقوق اخلاصة بهم ،ودور اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
ومت اقتراح برامج تدريبية وورش عمل مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني واإلدارة التنفيذية ،ذات صلة بعمل
الشركة ،وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء املهام املنوطة بهم وقامت
الشركة بتنفيذ ورشة عمل ودروة تدريبة متخصصة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك دورات متعددة خاصة
باحلوكمة واإلفصاح عن املصالح وتنظيم التعامل املطلعني ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وباقي املوظفني.

تقرير لجنة التدقيق وتقرير
مراجعة الرقابة الداخلية

•تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

قامت الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل سنوي ويتم
حتديثها بشكل مستمر ،وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط مبدى حتقيق األهداف االستراتيجية
للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وتقوم الشركة حاليا بتطبيق تلك املؤشرات في تقييم األعضاء
واإلدارة التنفيذية.

القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
•موجز عن سياسة الشركة التي تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع.

قامت الشركة بوضع سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع اعتمدت من مجلس اإلدارة.
وقد قامت الشركة باتخاذ قرار لتنفيذ إحدى مشاريعها خالل السنة املالية  2019وهو دعم طلبة جامعة الكويت ،وقد
اعتزمت الشركة رعاية مشاريع تخرج طالبات كلية الهندسة (الهندسة امليكانيكية) من خالل توفير املتطلبات املادية ملشاريع
تخرجهم التي ستقام في العام  ،2020حيث قامت مجموعة من طالبات الكلية بتبني مشروع فصل النفايات إلى أصناف
مختلفة يتم إعادة تدويرها مبا يخدم البيئة ويحسن من اعادة استخدام املواد االستهالكية بشكل فعال.
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تقرير لجنة التدقيق وتقرير مراجعة الرقابة الداخلية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019
تكوين جلنة التدقيق:
يتكون أعضاء جلنة التدقيق من أربعة أعضاء أحدهم من األعضاء املستقلني وغير املرتبطني بأي عالقة قد تؤثر على
حيادهم ونزاهتهم في تنفيذ املسئوليات املنوطة بهم.
اجتماعات اللجنة خالل سنة 2019

اجتمعت جلنة التدقيق عشر مرات خالل السنة املالية  ،2019و ُمدرج أدناه املوضوعات التي مت مناقشتها وأهم القرارات
والتوصيات الناجتة عن اجتماعات جلنة التدقيق.
املهام والواجبات التي قامت بها اللجنة:
•قامت اللجنة مبراجعة تقارير التدقيق الداخلي إلدارة احلسابات والتمويل وإدارة الشؤون اإلدارية وإدارة االستثمارات
البديلة وإدارة املطابقة وااللتزام وإدارة املوارد البشرية واإلدارة القانونية وإدارة األوراق املالية وإدارة التسويات .وقد
الحظت اللجنة أن عدد املالحظات قد أصبح أقل باملقارنة مع الوضع السابق ،وإضافة إلى ذلك فقد رأت اللجنة حل
املالحظات ذات التصنيف العالي ومنح هذا األمر األولوية.
•وافقت اللجنة على التعاقد مع  - Mazarsالكويت ،إلعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  2018والسنة املنتهية في  31ديسمبر .2019

•وافقت اللجنة على التعاقد مع مكتب بيكر تلي – الكويت إلعداد تقرير مراجعة ضمان اجلودة لوحدة الرقابة الداخلية
للسنوات .2018 – 2016
•راجعت اللجنة تقرير مفصل عن مراجعة الرقابة الداخلية لشركة نور والذي ً ّ
ت إعداده مِ ْن قِ َبل إدارة التدقيق الداخلي.
•راجعت اللجنة تقرير معامالت األطراف ذات الصلة لسنة  2018ورفعت توصيتها ملجلس اإلدارة العتماده.

•راجعت اللجنة عدد من التعامالت مع األطراف ذات الصلة خالل سنة  2019ورفعت توصياتها ملجلس اإلدارة لكل منها
•أوصت اللجنة ملجلس اإلدارة بإعادة تعيني السيد /أنور القطامي من السادة /مكتب جرانت ثورنتون – القطامي
والعيبان وشركاهم كمدقق خارجي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019
•راجعت اللجنة مسودة البيانات املالية السنوية والربع سنوية للشركة ورفعت توصيتها ملجلس اإلدارة العتمادها.

•قام املدقق اخلارجي السادة /جرانت ثورنتون بعمل ُملَخص للجنة التدقيق عن نتائج التدقيق لشركة نور وشركاتها
التابعة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر  2018والفترة املنتهية في  31مارس  2019والفترة املنتهية في  30يونيو
 2019والفترة املنتهية في  30سبتمبر  .2019وقام مكتب جرانت ثورنتون بتقدمي التفاصيل عن املراجعة اإلجمالية
للبيانات املالية املجمعة وحالة التدقيق وحملة عن نتائج التدقيق.

ت تقدميه لهيئة أسواق املال وأُحيطت ِعلْماً
•راجعت اللجنة تقرير الرقابة الداخلية لشركة نور لسنة  2018والذي َ ّ
باملالحظات.
•راجعت اللجنة وأُحيطت ِعلْماً بجميع النتائج الواردة في تقرير تقييم جودة الرقابة الداخلية بشركة نور للسنوات من
 2016إلى  .2018وأوصت اللجنة بعرض التقرير على املجلس للمراجعة .كما أوصت اللجنة إدارة شركة نور باتخاذ
اخلطوات الالزمة لدراسة نتائج التقرير في املستقبل.
•أُحيطت اللجنة ِعلماً بتقرير اجلزاءات وأوصت املجلس مبراجعته وطلبت إدراج ما سلف ذكره مع تقرير العقوبات ليتم
قراءته في االجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية لشركة نور.
•َّ
ت إبالغ اللجنة عن كتاب هيئة أسواق املال بتاريخ  9مايو  2019بشأن املُخالفات غير املالية من هيئة أسواق املال
نظراً لعدم التزام شركة نور الصاحلية العقارية (شركة تابعة لنور) بلوائح هيئة أسواق املال فيما يخص التقييم السنوي
للعقارات وفقاً للكتاب رقم ( 11الالئحة) .وقد َعلِمت اللجنة بأن شركة نور الصاحلية العقارية قد حصلت على
التقييم اخلاص بالعقار مببلغ  8.5مليون دينار كويتي بتاريخ  7فبراير  2019وهو ما يتجاوز الفترة القانونية املذكورة
في الالئحة والتي يجب أن ال تزيد عن شهر واحد من نهاية السنة املالية ( 31يناير  2019كحد أقصى) .وقد أُحيطت
اللجنة ِعلْماً بكتاب اإلنذار وأوصت املجلس بإدراج كتاب اإلنذار مع تقرير العقوبات السنوية ليقرأ في االجتماع القادم
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للجمعية العمومية السنوية لشركة نور .كما طلبت اللجنة من إدارة شركة نور اتخاذ اخلطوات الضرورية لتفادي مثل
هذه التحذيرات في املستقبل.
•استلمت اللجنة استقالة السيد /محمود حباش من منصب رئيس التدقيق الداخلي .وبعد مناقشة تفصيلية ،تقدمت
اللجنة بتوصيتها إلى املجلس لقبول استقالة السيد /محمود من منصب رئيس التدقيق الداخلي وذلك ابتداء من 20
أكتوبر .2019
•َّ
ت إبالغ اللجنة باجتماع هيئة أسوال املال بتاريخ  10أكتوبر  2019بشأن مخالفة لوائح هيئة أسواق املال وفرض جزاء
بقيمة إجمالية قدرها  4,000/-دينار على شركة نور فيما يخص عدم اإلفصاح عن األثر املالي للربح البالغ قيمته
 0.4مليون دينار اخلاص باتفاقية التسوية بني شركة "نورتل" و"ويبتيك" في مارس  .2019وقد أُحيطت اللجنة ِعلماً
بتقرير اجلزاءات وتقدمت بتوصيتها إلى املجلس للمراجعة وطلبت إدراج ما ورد أعاله مع تقرير اجلزاءات لقراءته
في االجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية لشركة نور .كما طلبت اللجنة من إدارة نور اتخاذ اخلطوات الضرورية
لتفادي مثل هذه اجلزاءات في املستقبل.
تقرير مراجعة الرقابة الداخلية
تولت جلنة التدقيق مهمة الرقابة على جودة ونزاهة ممارسات التدقيق الداخلي في شركة نور لالستثمار املالي خالل العام
 ،2019ولتقييم ذلك األمر عقدت اللجنة عشر اجتماعات خالل العام وبشكل ربع سنوي على األقل بحضور بعض أعضاء
اجلهاز التنفيذي والذي تعتبر اللجنة حضوره ضرورياً متى كان ذلك مطلوباً.
رأي اللجنة بالرقابة الداخلية:
أشرفت جلنة التدقيق على مدى كفاية نظم وأدوات الرقابة الداخلية في الشركة .ولم يتم مالحظة أي إخفاقات جوهرية
في نظم الرقابة الداخلية خالل العام .وعلى الرغم من وجود بعض املالحظات غير اجلوهرية في تطبيق نظم الرقابة ،إال
أن جلنة التدقيق كانت مطمئنة إلى أن هذه املالحظات قد مت التعامل معها مِ ْن قِ َبل اإلدارة وأنه ليس لها أي تأثير على
العمليات الكلية للشركة.
النطاق واملنهجية
َّ
ت تنفيذ التقييم اإلجمالي لنظم الرقابة الداخلية التي مت تطبيقها داخل الشركة في عام  2019وفقاً لتعليمات هيئة أسواق
املال (الكتاب اخلامس عشر ،املادة  )8-6والتي تغطي اجلوانب التالية:
•إجراءات التدقيق واإلشراف على فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية الضرورية حلماية أصول الشركة وسالمة
البيانات املالية وفاعلية عملياتها مبا في ذلك جوانبها اإلدارية واملالية واحملاسبية.
•مقارنة التطور في عوامل اخلطر والنُظم احلالية وذلك لتقييم مدى فاعلية العمليات اليومية للشركة ومقدرتها على
مجابهة التغييرات في السوق.
•تقييم أداء اإلدارة التنفيذية فيما يخص تطبيق نظم التدقيق الداخلي.
•أسباب أي ضعف في تطبيق الرقابة الداخلية والتي تؤثر أو قد تؤثر على األداء املالي للشركة وكذلك اإلجراءات التي
اتخذتها الشركة حلل هذه األمور ُ
املددة.
النتائج الهامة:
جتدون أدناه النتائج الهامة التي نتجت عن االجتماعات السابق ذكرها أعاله:
•أقرت جلنة التدقيق بأنها مطمئنة إلى إجراءات الرقابة الداخلية املبطقة داخل الشركة والقائمة على إطار عمل صلب
ومهني والذي يتم تنفيذه بكفاءة .وأن كافة اإلجراءات الضرورية قد مت اتخاذها أو يتم اتخاذها لتصحيح اإلخفاقات
ونقاط الضعف التي مت اإلبالغ عنها خالل العام.
•قامت جلنة التدقيق بتقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية داخل الشركة مبا في ذلك أمن تقنية املعلومات ونظم
الرقابة وقامت مبراجعة نتائج املراجعة التي قام بها املدققون الداخليون واخلارجيون على نظام الرقابة الداخلية وذلك
من خالل احلصول على تقارير عن النتائج والتوصيات الهامة في هذا الشأن مع ردود اإلدارة على هذه التقارير.
•قامت اللجنة مبراجعة االفتراضات الرئيسية التي مت اإلستناد إليها في إعداد البيانات املالية وأكدت جلنة التدقيق
بشكل خاص على العرض العادل ومعقولية عوامل احلكم التي مت تطبيقها ومالئمة السياسات احملسابية الرئيسية التي
مت استخدامها في عرض البيانات املالية.
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•قامت اللجنة مبراجعة وتقييم البيانات املالية ومدى معقوليتها ومتاشيها مع املعايير احملاسبية واملتطلبات الرقابية
وإكتمالها ودقتها قبل إصدارها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الراي والتوصيات بشأنها.
•قامت اللجنة مبناقشة تقييم املخاطر لكافة أنشطة الشركة وقامت بفحص مستوى املخاطر التي مت حتديدها .وهذا
كان هو األساس الذي قامت عليه اخلطة السنوية للتدقيق الداخلي والتي متت مناقشتها وإقرارها.
•قامت جلنة التدقيق باإلشراف على ومراجعة األنشطة التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي وتلقت تقارير تغطي
خطة التدقيق الداخلي السنوية لعام  ،2019وقامت اللجنة مبناقشة النتائج الرئيسية وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية
فيما يخص تطبيق نظم الرقابة الداخلية وتناقشت مع اإلدارة بخصوص اإلجراء التصحيحي واألدوات الرقابية التي
سيتم تنفيذها بهدف التخفيف من املخاطر الكامنة طبقاً لتوصيات التدقيق الداخلي واإلطار الزمني املخطط له حلل
مثل هذه املالحظات.

رياض سالم اإلدريسي

رئيس جلنة التدقيق

تقرير المكافآت

50

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

التقرير السنوي 2019

51

تقرير المكافآت
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019
أوال  :سياسة مكافأة وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة :
اعتمد مجلس اإلدارة سياسة املكافآت اخلاصة ب "نور" ،التي تغطي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للشركة ،وتهدف إلى
ربط املكافآت املمنوحة بإدارة الشركة ومستويات املخاطر املقبولة الستقطاب الكفاءات املطلوبة للشركة وضمان الشفافية.
تنص سياسة املكافآت اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة على ما يلي:
•يـجب أال يتجاوز إجمالي املكافآت  % 10من صافي أرباح الشركة (بعد خصم االستهالك ،االحتياطيات ،وأرباح
املساهمني التي ال تقل عن  % 5من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى من ذلك ،كما هو منصوص عليه في
النظام األساسي للشركة)
•يجب أن تتم املوافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل اجلمعية العامة في اجتماعها السنوي ،وذلك
بنا ًء على توصية من جلنة الترشيحات املكافآت.
•بنا ًء على موافقة اجلمعية العامة العادية ،ميكن استثناء عضو مجلس اإلدارة املستقل من احلد األقصى للمكافآت.
•تتكون مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة من ثالثة أجزاء:
o oاجلزء األول يتكون من مكافأة وبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
•مكافأة عضوية مجلس اإلدارة :وهي عبارة عن مكافأة عضوية سنوية يتم منحها لكافة أعضاء مجلس
اإلدارة حسب مؤشرات قيـاس االداء املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ووفقا ملا حققته الشركة من أرباح
وأن يأتي متماشيا مع أحكام املادة  198من قانون الشركات الكويتي.
•بدل حضور االجتماعات :يـحق ألعضاء مجلس اإلدارة بدالً ثابتا عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
وفق للسياسة املعتمدة.
o oواجلزء الثاني عبارة عن بدالت ملشاركته في عضوية اللجان.
يعتمد مجلس اإلدارة مكافآت اللجان املنبثقة عنه وذلك بنا ًء على توصية جلنة املكافآت والترشيـحات
وهي عبارة عن:
•مكافآت متغيرة:
صممت املكافأت املتغيرة لتحفيز ومكافأة أعضاء اللجان ذوي األداء املتميز ،وذلك مبا يتفق مع إطار
املخاطر العام للشركة .يتم تخصيص املكافآت املتغيرة بنا ًء على أداء العضو ،واللجنة الذي هو عضو
فيها ،باإلضافة إلى أداء اللجنة بشكل عام .ويجري تخصيص تلك املكافأت من خالل نظام تقييم أداء
العضو ووفقا لتقدير جلنة الترشيحات واملكافآت.
تقسم املكافأة املتغيرة إلى مكافأة نقدية سنوية ،حوافز حيث يجري حتديدها بشكل سنوي من قبل
جلنة الترشيحات واملكافآت وذلك قبل موافقة مجلس إدارة الشركة عليها .وتتم إدارة عملية تقييم
األداء وف ًقا لسياسة األداء اخلاصة مبجلس اإلدارة واللجان ،واملوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.
•بدل حضور االجتماعات :يحق ألعضاء اللجان بدالً ثابتا عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وفق
للسياسة املعتمدة.
o oأما اجلزء الثالث فهو عبارة عن تكليفات خاصة مبقابل
ُتنَح في حال تكليف مجلس اإلدارة أيا من أعضائه ببعض املهام اخلاصة وفقا للمادة رقم  185من قانون
الشركات والتي تنص على أنه "ملجلس اإلدارة احلق أن يوزع العمل بني أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة
كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني أعضائه أو أح ًدا من الغير في القيام بعمل معني
أو أكثر أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو االختصاصات
املنوطة باملجلس".
ثانيا :سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية:
إن نظام املكافآت اخلاص باإلدارة التنفيذية يأخذ في االعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة والنتائج التي حتققها ودرجة
حتمل الشركة للمخاطر .ويشمل املكونات الرئيسية التالية:
•املكافآت الثابتة

يتم حتديد املكافآت الثابتة في الشركة مع األخذ بعني االعتبار مستوى املسؤوليات املسندة واملسار املهني احملدد
ألعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة .ويتم االتفاق على املكافآت الثابتة تعاقدياً مع أعضاء اإلدارة التنفيذية
كمقابل ملهاراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم املستخدمة ألداء دورهم الوظيفي .وتتم مراجعة املكافآت الثابتة بصورة
دورية .وقد مت حتديد املكافآت الثابتة ،مبا فيها الرواتب والبدالت واملزايا ،ضمن هيكل الرواتب والدرجات
الوظيفية املعتمد من مجلس إدارة الشركة.
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• املكافآت املتغيرة

صممت املكافأت املتغيرة لتحفيز ومكافأة األفراد ذوي األداء املرتفع وذلك مبا يتفق مع إطار املخاطر العام
للشركة .يتم تخصيص املكافآت املتغيرة بنا ًء على أداء املوظف ،والقطاع التنظيمي الذي يتبعه املوظف باإلضافة
إلى أداء الشركة بشكل عام .ويجري تخصيص تلك املكافأت من خالل نظام تقييم أداء الفرد.
تقسم املكافأة املتغيرة إلى مكافأة نقدية سنوية ،حوافز  /حوافز طويلة األجل ،حيث يجري حتديدها بشكل سنوي
من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت وذلك قبل موافقة مجلس إدارة الشركة عليها .وتتم إدارة عملية تقييم األداء
وف ًقا لسياسة إدارة األداء اخلاصة بالشركة واملوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

التوازن بني املكافآت الثابتة واملتغيرة

تتخذ "نور" اإلجراءات الالزمة للتأكد من وجود توازن مناسب بني املكافآت الثابتة واملتغيرة ،وذلك للتمكن من تعديل
املكافآت املتغيرة في حال كان األداء املالي ضعيفاً أو سلبياً ،وتتم مراجعة نسبة املكافآت الثابتة واملتغيرة ويتم حتديدها
سنو ًيا من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت.
تقرير مكافآت مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه:

1.1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2019

البند

العدد

إجمالي املكافأة

أعضاء مجلس اإلدارة

6

 120,000د.ك

التوضيح
متت التوصية للجمعية العامة للشركة للموافقة على مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة مببلغ إجمالي قدره "مائة وعشرون
ألف دينار كويتي" وذلك متاشيا مع قانون الشركات رقم 1
لسنة  ،2016وتخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية اعالمة
للشركة واجلهات الرقابية ذات العالقة.

2.2مكافآت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة لسنة 2019

جلان املجلس
جلنة التدقيق

عدد األعضاء إجمالي قيمة املكافأة

جلنة املخاطر

جلنة الترشيحات واملكافآت

4

3

 190,000د.ك

5

التوضيح
"مائة تسعون ألف دينار كويتي" إجمالي قيمة
املكافأت مجمعة وتشمل جميع اللجان املنبثقة
عن مجلس اإلدارة وأعضاؤها.

3.3بدالت ملهام خاصة

وفقا ألحكام املادة رقم  185من قانون الشركات قام مجلس اإلدارة بتكليف السيد رئيس املجلس مبهمة ملتابعة أحد امللفات
الهامة في الشركة التي تتطلب عمل خارج نطاق مجلس اإلدارة وبنا ًء على النتائج واألهداف احملققة فقد تقرر منحه
مكافأة خاصة قدرها  140ألف د.ك (مائة وأربعون ألف دينار كويتي) .وقد متت التوصية لصرف هذا املبلغ من قبل جلنة
الترشيحات واملكافآت وتأييده من قبل مجلس اإلدارة.
ثانيا :أعضاء اجلهاز التنفيذي:

1.1املكافآت التي مت منحها للتنفيذيني للشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

أعضاء اجلهاز التنفيذي
الرئيس التنفيذي ()1
املدير املالي ()1
نواب الرئيس ()2

العدد
8

مبالغ أخرى من مجموع املكافآت
الرواتب الثابتة املكافآت املتغيرة
*
الشركات التابعة
278,116

177,326

36,000

491,442

رؤساء األقسام والوحدات ()4

* تشمل جميع الرواتب والبدالت واحلوافز املستلمة خالل السنة املالية املنتهية في  2019واملكافآت املتغيرة تخص السنة املالية  2018ومت دفعها في 2019

وسوف يتم عرض وتالوة تقرير املكافآت بالتفصيل في اجلمعية العامة للشركة وفقا ملتطلبات قواعد احلوكمة

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت
عبدالغني محمد صالح بهبهاني

التقرير السنوي 2019
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تقرير المسؤولية اإلجتماعية
قامت الشركة بوضع سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع اعتمدت من قبل مجلس
اإلدارة.
وقد قامت الشركة بالترتيب لتنفيذ إحدى مشاريعها خالل السنة املالية  2019وهو دعم طلبة جامعة الكويت ،وقد اعتزمت
الشركة رعاية مشاريع تخرج طالبات كلية الهندسة (الهندسة امليكانيكية) من خالل توفير املتطلبات املادية ملشاريع تخرجهم
التي ستقام في العام  ،2020حيث قامت مجموعة من طالبات الكلية بتبني مشروع فصل النفايات إلى أصناف مختلفة يتم
إعادة تدويرها مبا يخدم البيئة ويحسن من اعادة استخدام املواد االستهالكية بشكل فعال.

تقرير المسؤولية اإلجتماعية
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القطامي والعيبان وشركاهم
مدققون ومستشارون

هذه االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة اما بناء على تقييمات املستوى  2او املستوى  .3ان قياس القيمة العادلة ميكن ان
يكون نطاقا موضوعيا واكثر من ذلك بالنسبة لالستثمارات املصنفة ضمن املستوى  2واملستوى  3حيث ان هذه االستثمارات
يتم تقييمها باستخدام معطيات غير االسعار املعلنة في سوق نشط .ونظرا للموضوعية الكامنة في تقييم االستثمارات
املصنفة ضمن املستوى  2واملستوى  ،3فقد قررنا بان يكون هذا األمر أمرا هاما في عملية التدقيق .يرجى الرجوع لاليضاح
 17 ،15 ،5.15.8 ،5.15.3و 30.2للمزيد من املعلومات حول التقييم العادل لالستثمارات املتاحة للبيع واالستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل بيان االرباح او اخلسائر.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

عمارة السوق الكبير  -برج أ – الطابق التاسع
هاتف+965 22443900-9 :
فاكس+965 22438451 :
ص.ب 2986 .الصفاة13030 ،
الكويت
البريد اإللكترونيgt@kw.gt.com :
الصفحة اإللكترونيwww.grantthornton.com.kw :

تقرير مراقب الحسابات المستقل الى السادة المساهمين شركة نور لالستثمار المالي – ش.م.ك.ع – الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة لشركة نور لالستثمار املالي – شركة مساهمة كويتية عامة ("الشركة االم")
والشركات التابعة لها (معاً بــــ"املجموعة") ،وتشمل بيان املركز املالي املجمع كما في  31ديسمبر  ،2019وبيان االرباح أو
اخلسائر املجمع وبيان االرباح او اخلسائر واإليرادات الشاملة االخرى املجمع ،وبيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
وبيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وااليضاحات حول البيانات املالية املجمعة ،مبا في ذلك
ملخص السياسات احملاسبية الهامة.
برأينا ،أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املالي املجمع للمجموعة كما
في  31ديسمبر  ،2019وعن نتائج أعمالها املجمعة وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير
الدولية للتقارير املالية كما هو مطبق لالستخدام في دولة الكويت.
أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .ان مسؤولياتنا وفق تلك املعايير قد مت شرحها ضمن بند
مسؤوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد في تقريرنا .كما اننا مستقلني عن املجموعة وفقا
ملتطلبات ميثاق األخالقية للمحاسبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير أخالقية احملاسبني ،كما قمنا باإللتزام
مبسؤولياتنا األخالقية األخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وميثاق األخالقية .اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،كافية ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.
أمور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة ،حسب تقديراتنا املهنية ،هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات املالية
املجمعة للسنة احلالية .ولقد مت استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات املالية املجمعة ككل ،والى
التوصل الى رأينا املهني حولها ،وأننا ال نبدي رأيا منفصال حول تلك األمور .كما قمنا بتحديد األمور املبينة أدناه كأمور
التدقيق الهامة.
تقييم االستثمارات احملتفظ بها بالقيمة العادلة

تقوم املجموعة باالستثمار في مختلف فئات االصول منها نسبة  %26من اجمالي االصول التي متثل استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة ومصنفة اما كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر او كاستثمارات متاحة للبيع .يتم
حتديد القيمة العادلة لالستثمارات على اساس يعتبر االكثر مالءمة من قبل االدارة ،وذلك استنادا الى طبيعة االستثمار،
ويتم اجراء التقييم من قبل املجموعة باستخدام تسلسل هرمي للقيمة العادلة كما هو مفصل في االيضاح  .30.3كما ان
نسبة  %72من هذه االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة بناء على تقييمات املستوى  ،1والنسبة املتبقية البالغة  %28من
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها تضمنت ،من بني أمور أخرى ،توثيق وتقييم العمليات موضوع البحث لقياس القيمة
العادلة للمحفظة االستثمارية .متت مطابقة القيمة الدفترية لالستثمارات مع التقييمات الداخلية او اخلارجية للمجموعة
املعدة باستخدام تقنيات تقييم ،تقييم واختبار مالءمة التقديرات واالفتراضات ومنهجية التقييم واحلصول على مستندات
وتوضيحات لتعزيز التقييمات.
تقييمات العقارات االستثمارية

متثل العقارات االستثمارية للمجموعة ما نسبته  %13من اجمالي االصول وتشمل أراضي ومباني لاليجار تقع في الكويت
ودول شرق أوسطية اخرى واململكة املتحدة .ان سياسة املجموعة هي ان يتم اجراء تقييمات العقارات سنويا من قبل مق ّيمني
خارجيني ،كما هو موضح في ايضاح  .30.4تستند هذه التقييمات الى عدد من االفتراضات ،مبا في ذلك ايرادات االيجار
املقدرة ،عوائد الرسملة ،املعامالت التاريخية ،معرفة السوق ،معدالت االشغال وتكلفة االنشاء ،ونظرا حلقيقة ان القيمة
العادلة للعقارات االستثمارية متثل نطاق احكام هامة وان التقييمات تعتمد اعتمادا كبيرا على التقديرات ،فقد قررنا بان
يكون هذا األمر أمرا هاما في عملية التدقيق .يرجى الرجوع الى ايضاح  19و .30.4للمزيد من املعلومات حول تقييم
العقارات االستثمارية.

ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها شملت ،من بني أمور أخرى ،تقييم مدى مالئمة عملية مراجعة وتقييم عمل املق ّيمني
اخلارجيني وتقييماتهم من قبل االدارة مبا في ذلك اعتبارات االدارة لكفاءة واستقاللية املق ّيمني اخلارجيني.كما قمنا
مبراجعة تقارير التقييم من املق ّيمني اخلارجيني ومطابقتها مع القيمة الدفترية للعقارات .قمنا ايضا بتقييم مالئمة
منهجيات التقييم املستخدمة في تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مبا في ذلك املناقشات مع االدارة حول
التقديرات واالفتراضات ومنهجية التقييم املستخدمة في تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي لسنة  2019للمجموعة

ان االدارة مسؤولة عن املعلومات االخرى .تتألف املعلومات االخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2019بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي حساباتنا .لقد حصلنا على
تقرير مجلس ادارة الشركة االم قبل تاريخ تقرير مراقبي حساباتنا و نتوقع احلصول على ما تبقى من بنود التقرير السنوي
للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019بعد تاريخ تقرير مراقبي حساباتنا.
ان رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االخرى املرفقة ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيدات على
تلك املعلومات.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،فان مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات االخرى واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر
فيما اذا كانت املعلومات االخرى غير متطابقة جوهريا مع البيانات املالية املجمعة املرفقة أو مع معلوماتنا التي مت احلصول
عليها أثناء عملية التدقيق او غير ذلك من األمور التي قد يشوبها اخطاء مادية .وإذا ما استنتجنا ،بناء على االعمال التي
قمنا بها على املعلومات االخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي حساباتنا ،بان هناك فعال اخطاء مادية ضمن
تلك املعلومات االخرى ،فاملطلوب منا بيان تلك األمور .ليس لدينا اي شيء للتقرير عنه في هذا الشأن.
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مسؤولية االدارة واملسؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة

ومن بني األمور التي مت التواصل بها مع املسؤولني عن تطبيق احلوكمة ،تلك األمور التي مت حتديدها من قبلنا على أن لها
األهمية الكبرى في تدقيق البيانات املالية املجمعة للفترة احلالية ومت اعتبارها بذلك ،من أمور التدقيق الهامة .ولقد قمنا
باالفصاح عن تلك األمور ضمن تقرير التدقيق ،ما لم تكن القوانني أو التشريعات احمللية حتد من االفصاح عن أمر معني،
أو في حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم االفصاح عنها ضمن تقريرنا جتنبا لنتائج عكسية قد حتدث نتيجة االفصاح عنها
والتي قد تطغي على املصلحة العامة.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية املجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية ،كما هو مطبق لالستخدام في دولة الكويت ،وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد
البيانات املالية املجمعة بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.
والعداد تلك البيانات املالية املجمعة ،تكون االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على حتقيق االستمرارية ،واالفصاح
،عند احلاجة ،عن األمور املتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي ،مالم يكن بنية االدارة
تصفية املجموعة أو ايقاف أنشطتها ،أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية سوى اتخاذ هذا االجراء.
ان املسؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقارير املالية للمجموعة.
مسؤوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

ان أهدافنا هي احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املجمعة ،ككل ،خالية من فروقات مادية ،سواء كانت
ناجتة عن الغش أو اخلطأ ،واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا .ان التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية
املستوى ،ولكنها ال تضمن بأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايير الدولية للتدقيق،سوف تكتشف دائما األخطاء
املادية في حالة وجودها .إن الفروقات ميكن أن تنشأ من الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية ،سواء كانت منفردة أو مجتمعة،
عندما يكون من املتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمني بناء على ما ورد في تلك البيانات املالية املجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايير الدولية للتدقيق ،نقوم مبمارسة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبستوى من الشك
املهني طيلة أعمال التدقيق .كما أننا:
•نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات املادية في البيانات املالية املجمعة ،سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ،
وتصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر ،واحلصول على أدلة التدقيق الكافية
واملالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأينا .أن مخاطر عدم اكتشاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعتبر أعلى من
تلك املخاطر الناجتة عن اخلطأ ،حيث أن الغش قد يشمل تواطؤ أو تزوير أو حذوفات مقصودة أو عرض خاطئ أو
جتاوز إلجراءات الضبط الداخلي.
•استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمجموعة.
•تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة وااليضاحات املتعلقة بها واملعدة من
قبل االدارة.
•االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس احملاسبية في حتقيق مبدأ االستمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،سوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشير الى وجود
شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق االستمرارية .واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك اجلوهرية ،فان
علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق والى االفصاحات املتعلقة بها ضمن البيانات املالية املجمعة ،أو في
حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة ،سوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا .ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية
قد تؤدي الى عدم قدرة املجموعة على حتقيق االستمرارية.
•تقييم االطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العرض والتنظيم والفحوى ،مبا في ذلك االفصاحات ،وفيما اذا
كانت تلك البيانات املالية املجمعة تعكس املعامالت واألحداث املتعلقة بها بشكل يحقق العرض بشكل عادل.
•احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلاصة بالشركات او األنشطة األخرى الواردة ضمن
املجموعة البداء رأي حول البيانات املالية املجمعة .اننا مسؤولون عن توجيه واالشراف على واداء اعمال تدقيق
املجموعة .ال نزال املسؤولني الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق التي قمنا بها.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينا أيضا أن الشركة االم حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير
مجلس ادارة الشركة االم فيما يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت .وقد حصلنا
على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع
املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم ( )1لسنة  2016والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
االم ،والتعديالت الآلحقة لهما ،وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية ،وأنه في حدود املعلومات التي توفرت لنا ،لم
تقع خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019مخالفات ألحكام قانون الشركات والآلئحة التنفيذية أو عقد التأسيس
أو النظام األساسي للشركة االم ،والتعديالت الآلحقة لهما ،على وجه يؤئر ماديا في نشاط الشركة االم أو مركزها املالي.
كما نفيد ايضا بانه ،خالل اعمال التدقيق ،لم يرد الى علمنا اي مخالفات مادية الحكام القانون رقم  32لسنة ،1968
والتعديالت الالحقة له ،بشأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املتصلة بها أو ألحكام القانون
رقم  7لسنة  2010فيما يتعلق بهيئة أسواق املال والقوانني املتعلقة بها خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2019على وجه
يؤثر ماديا في نشاط الشركة االم او مركزها املالي.

أنور يوسف القطامي

زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا
(مراقب مرخص رقم  50فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
الكويت
 5مارس 2020

لقد قمنا بالعرض على املسؤولني عن تطبيق احلوكمة ،وضمن امور أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق واألمور اجلوهرية
األخرى التي مت اكتشافها ،مبا في ذلك نقاط الضعف اجلوهرية في نظام الضبط الداخلي التي لفتت انتباهنا أثناء عملية
التدقيق.
كما قمنا بتزويد املسؤولني عن تطبيق احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات أخالقية املهنة املتعلقة باالستقاللية ،وتزويدهم
بكافة ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير الى وجود شكوك في استقالليتنا والتدابير التي مت إتخاذها ،حيثما وجدت.
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بيان األرباح أو الخسائر المجمع

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمع

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

(معدلة)
د.ك

2019

عمليات مستمرة
ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر
إيرادات توزيعات أرباح
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
ايراد ايجارات
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح محقق من بيع جزئي لشركة زميلة
أتعاب إدارة
إجمالي اإليرادات
تكاليف البيع واخلدمات من العمليات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
الربح التشغيلي
إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
خسارة حتويل عمالت أجنبية
تكاليف متويل
انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة
انخفاض في قيمة الذمم املدينة
انخفاض في قيمة املمتلكات واملعدات
الربح من عمليات مستمرة
عمليات غير مستمرة
(خسارة)  /ربح من عمليات غير مستمرة
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،مخصص الزكاة،
مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية ومخصص مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
ربح السنة
اخلاص بـ:
مالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
ربحية( /خسارة) السهم األساسية واملخففة اخلاص مبالكي الشركة االم
(فلس)
	-من عمليات مستمرة
	-من عمليات غير مستمرة

ايضاح

13,389,851
1,870,232

10.2

1,713,417
1,145,524
()1,150,306
656,897
10,769,182
1,576,423
19,810
29,991,030
()10,557,784
()5,783,342
13,649,904
1,151,323
()891,600
()1,810,452
()945,000
()530,144
10,624,031

556,548
1,497,125
()490,070
633,497
8,649,758
4,196,944
16,689
30,715,567
()11,451,728
()5,583,547
13,680,292
17,497,217
()23,748
()4,775,876
()1,166,480
()513,700
24,697,705

7

()1,456,681

23,610

11
27

9,167,350
()127,348
()120,000
8,920,002

24,721,315
()797,534
()126,000
23,797,781

8,077,234
842,768
8,920,002

24,834,606
()1,036,825
23,797,781

19
18
18

8
8
9
8
20
8

12

23.89
()3.65
20.24

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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د.ك

د.ك

2019

2018

14,373,252
1,281,824

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى:
بنود سيتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع في فترات الحقة:
فروق العملة الناجتة من حتويل عمليات اجنبية
احملول الى بيان االرباح او اخلسائر نتيجة بيع جزئي لشركة زميلة
حصة في ايرادات ( /خسائر) شاملة اخرى لشركات زميلة
 التغيرات في القيمة العادلةااليرادات ( /اخلسائر) الشاملة األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو
اخلسائر في فترات الحقة
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو اخلسائر في فترات الحقة
إعادة قياس خطة منافع محددة لشركة زميلة أجنبية
صافي التغيرات في القيمة العادلة الناجتة خالل السنة لالستثمارات في حقوق امللكية
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
مجموع اخلسائر الشاملة األخرى غير املصنفة الى األرباح او اخلسائر في فترات
الحقة
مجموع االيرادات ( /اخلسائر) الشاملة االخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
إجمالي اإليرادات ( /اخلسائر) الشاملة اخلاصة بـ:
مالكي الشركة االم
احلصص غير املسيطرة

8,920,002

2018

23,797,781

()3,727,669
1,546,777

()11,548,578
4,513,636

6,290,837

()371,179

4,109,945

()7,406,121

()59,730

-

()122,120

()6,195,451

()181,850
3,928,095
12,848,097

()6,195,451
()13,601,572
10,196,209

12,245,600
602,497
12,848,097

12,936,057
()2,739,848
10,196,209

61.91
0.06
61.97

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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عالوة
اصدار
أسهم
د.ك

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

احتياطي
قانوني
د.ك
البيانات املالية املجمعة

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

الكويت

 31ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

رأس
املال
د.ك

أسهم
خزينه
د.ك

احتياطي
اختياري
د.ك

إحتياطي
التغيرات
أرباح
املتراكمة في ترجمة عمالت
محتفظ بها
أجنبية
القيمة العادلة
د.ك
د.ك
د.ك

3,410,573

املجموع
الفرعي
د.ك

احلصص غير مجموع حقوق
امللكية
املسيطرة
د.ك
د.ك

(4,634,411 )3,535,116

-

41,316,276

4,634,411

-

(30,417,331 )20,909,175( )4,992,835

14,620,163

69,596,039

-

-

-

-

54,975,876

-

-

-

-

-

-

-

()8,479,134( )8,479,134

-

()603,200

-

-

-

-

()16,431

()16,431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()603,200
-

-

()603,200

-

-

-

-

-

-

-

-

()45,636
()45,636

-

-

-

-

-

-

()603,200

-

-

(- )2,000,249( )2,000,249

()2,000,249

-

-

()45,691

()45,691

-

-

-

41,316,276

-

-

-

-

-

8,077,234
()59,730( )2,180,892

()11,190,341( )8,586,892( )2,603,449( )2,000,249

8,077,234
4,168,366

-

6,408,988

842,768
()240,271

(8,017,504 )2,180,892

8,920,002
3,928,095

12,245,600
6,408,988

602,497

12,848,097

-

832,458
-

-

-

(- )1,664,916

-

832,458

2019

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرصيد كما في  1يناير

عبدالغني محمد صالح بهبهاني

3,410,573

26

41,316,276
3,410,573
()3,535,116
4,634,411
4,634,411
()4,992,835
()20,909,175
30,417,331
54,975,876
14,620,163
69,596,039
131,308,583

5,466,869

23
23
24
25
25
26
26

41,316,276
3,410,573
()4,138,316
5,466,869
5,466,869
1,416,153
()23,090,067
34,769,670
64,618,027
6,635,768
71,253,795
108,230,075

20

النقص في احلصص غير
املسيطرة نتيجة بيع شركة
تابعة (ايضاح )7
استرداد رأس املال حلصص
غير مسيطرة
شراء أسهم خزينة
توزيعات ارباح مدفوعة
حلصص غير مسيطرة من
قبل شركات تابعة
توزيعات ارباح مدفوعة
خالل السنة (ايضاح )27
تغيرات أخرى في حصص
غير مسيطرة لشركات تابعة -
معامالت مع املالكني
ربح السنة
االيرادات( /اخلسائر)
الشاملة األخرى للسنة
مجموع اإليرادات/
(اخلسائر) الشاملة للسنة -
احملول الى اإلحتياطيات
الرصيد كما في  31ديسمبر

رئيس مجلس اإلدارة

13
21
22

408,598
8,157,560
27,352,021
1,058,101
36,976,280

716,862
10,949,861
49,109,077
936,744
61,712,544

17
18
19

2019

فهد سليمان اخلالد

108,230,075

131,308,583

13
13
14
15
16

(5,466,869 )4,138,316

حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
أرباح محتفظ بها
حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع اخلصوم وحقوق امللكية

2,580,478
5,628,943
1,000,000
11,704,245
4,445,898
527,240
16,168,068
46,722,338
13,895,210
1,960,898
1,432,738
2,164,019

5,280,522
4,860,325
1,152,965
11,711,928
9,913,301
509,965
15,880,587
44,053,153
31,738,975
2,814,084
3,392,778

1,416,153

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
ذمم مدينة وأصول أخرى
بضاعة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
حق استخدام األصول
الشهرة وأصول أخرى غير ملموسة
مجموع األصول
اخلصوم وحقوق امللكية
اخلصوم
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع اخلصوم

ايضاح

(34,769,670 )23,090,067

د.ك

د.ك

2019

2018

64,618,027

 31ديسمبر

 31ديسمبر

6,635,768

بيان المركز المالي المجمع

71,253,795

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانات املالية املجمعة

عالوة
اصدار
أسهم
د.ك

أسهم
خزينه
د.ك

احتياطي
قانوني
د.ك
3,410,573 41,316,276

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
إحتياطي
التغيرات
ترجمة
املتراكمة
عمالت
في القيمة
احتياطي
أجنبية
العادلة
اختياري
د.ك
د.ك
د.ك
2,058,597

3,808,238

أرباح
محتفظ بها
د.ك
(7,067,935 )13,873,258

املجموع
الفرعي
د.ك

احلصص غير مجموع
املسيطرة حقوق امللكية
د.ك
د.ك
62,422,158 19,985,773 42,436,385

-

-

-

-

()124,543
-

-

-

-

-

(- )4,545,428
2,058,597
-

-

4,104,080
()737,190
()124,543

()441,348

-

()221,257

()48,389
217,714
-

()662,605

()48,389
217,714
()124,543
-

3,410,573 41,316,276

()839,071
()205,650
()291,278
-

169,325
-

44,782

()2,359,723( )2,404,505
-

-

-

-

-

-

-

-

(- )7,035,917( )4,862,632
-

2,575,814
-

()13,601,572( )1,703,023( )11,898,549
(10,196,209 )2,739,848( 12,936,057 24,834,606 )7,035,917( )4,862,632

2,575,814
-

-

(- )5,151,628
()606,987

-

(69,596,039 14,620,163 54,975,876 30,417,331 )20,909,175( )4,992,835

-

606,987

23,797,781 )1,036,825( 24,834,606 24,834,606

(2,058,597 )3,410,573

(61,759,553 19,764,516 41,995,037 11,172,015 )13,873,258
()1,068,506( )1,068,506
()887,460
12,064
()124,543
()291,278

(2,058,597 )3,410,573

رأس
املال
د.ك

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
الكويت

 31ديسمبر 2019

الرصيد كما في  1يناير 2018
التعديل الناجت من تطبيق معيار رقم 9
في  1يناير 2018
الرصيد كما في  1يناير ( 2018معدل)
املستحق الى حصص غير مسيطرة
نتيجة تخفيض رأس املال
النقص في احلصص غير املسيطرة
نتيجة استحواذ أسهم شركة تابعة
تغيرات أخرى في حصص غير مسيطرة
لشركات تابعة
شراء أسهم خزينة
توزيعات ارباح مدفوعة حلصص غير
مسيطرة من قبل شركات تابعة
معامالت مع املالكني
ربح ( /خسارة) السنة
اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
مجموع (اخلسائر)/اإليرادات الشاملة
للسنة
احملول الى اإلحتياطيات
خسارة محققة من استثمارات في
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى احملولة الى
أرباح محتفظ بها
الرصيد في  31ديسمبر 2018

(4,634,411 )3,535,116

3,410,573 41,316,276

4,634,411

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

بيان التدفقات النقدية المجمع
ايضاح

أنشطة التشغيل
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،مخصص الزكاة
ومخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية ومخصص مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة
تعديالت :
ايرادات توزيعات أرباح
ربح محقق من بيع  /بيع جزئي لشركات زميلة
التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة
صافي خسارة( /الربح) الناجت من استبعاد شركات تابعة
إيرادات فوائد وإيرادات من استثمارات وكالة وصكوك
عكس مصاريف فوائد نتيجة تسوية دعوى قضائية
عكس مخصص انخفاض قيمة من استثمارات وكالة
عكس انخفاض قيمة الذمم املدينة
استهالك واطفاء
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
تكاليف متويل
اخلصم على تسوية القروض
انخفاض في قيمة الذمم املدينة
انخفاض في قيمة املمتلكات واملعدات
انخفاض في قيمة األصول غير امللموسة

التغيرات في أصول وخصوم التشغيل:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة وأصول أخرى
ذمم دائنة وخصوم أخرى
بضاعة
النقد الناجت من العمليات
الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
الوطنية املدفوعة
مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة
صافي النقد (املستخدم في)  /الناجت من أنشطة التشغيل
18

9
9

2019

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك
د.ك

2018

9,167,350
24,721,315

()1,145,524
()1,576,423
1,150,306
()10,769,182
1,456,681
()68,986
()813,089
()200,000
794,653
202,650
1,810,452
530,144
945,000
1,484,032
()1,499,309
()4,196,944
681,781
()8,905,432
()21,709
()226,633
()160,260
563,678
177,247
5,000,199
()17,040,586
513,700
1,166,480
773,527

7,683
722,786
()2,127,153
()17,275
70,073
2,565,639
78,510
2,472,872
262,029
6,152,577

()93,468
()37,511
()32,277
()21,848

()60,906
6,098,452

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

أنشطة االستثمار
التغير في ودائع قصيرة االجل تستحق بعد ثالثة أشهر
التغير في الودائع احملتجزة
احملصل من استردادات /بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إضافات على استثمار في شركات زميلة
صافي احملصل من استبعاد شركات تابعة
توزيعات ارباح مستلمة من شركات زميلة
توزيعات ارباح مستلمة
احملصل من بيع /بيع جزئي في شركات زميلة
شراء وتطوير عقارات استثمارية
احملصل من بيع عقارات استثمارية
صافي بيع( /شراء) ممتلكات ومعدات
احملصل من تسوية استثمارات وكالة
إيرادات فوائد وإيرادات من استثمارات وكالة وصكوك مستلمة
صافى النقد الناجت من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
سداد قروض (بالصافي)
استرداد وحدات من قبل احلصص غير املسيطرة لشركة تابعة
دفعة للحصص غير املسيطرة نتيجة تخفيض رأس املال من قبل شركات
تابعة
استثمار إضافي من احلصص غير املسيطره في حصة رأس مال شركه
تابعه
شراء أسهم خزينة
توزيعات أرباح مدفوعة من شركات تابعة حلصص غير مسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة
تكاليف متويل مدفوعة
صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل في بداية السنة
النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ايضاح
13

14

22

13

تعديالت على معامالت غير نقدية:
7
	-عقار استثماري محتفظ به نتيجة بيع شركة تابعة
18.4
	-تسوية قرض من الشركة األم الرئيسية
 18.4و18.5
	-استبعاد استثمارات في شركة زميلة
7
	-احملصل من استبعاد شركات تابعة
18.5
	-حتويل استثمار بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
18.5
	-حتويل عقار استثماري

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2019

د.ك

2018

د.ك

()1,250,000
-

213,107

72,587
()427,040
550,046
3,883,480
1,145,524
7,455,044
54,370
200,000
68,986
11,752,997

8,294,354
()339,911
()125,000
()46,341
2,912,718
1,499,309
20,796,582
()3,882,276
500,000
()70,894
226,633
29,978,281

()10,036,981
()16,431

()33,623,708
()9,935

()131,058

()863,269

()603,200
()99,566
()1,854,569
()1,823,448
()14,565,253
()2,873,162
9,417,995
6,544,833

22,000
()124,543
()290,249
()2,250
()4,380,227
()39,272,181
()3,195,448
12,613,443
9,417,995

2,890,538
3,000,000
()3,835,000
()2,890,538
168,000
667,000

-

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1.1التأسيس والنشاط

تأسست شركة نور لالستثمار املالي  -ش.م.ك.ع ("الشركة األم") في الكويت في  1فبراير  ،1997ومت إدراج أسهم الشركة
في سوق الكويت لألوراق املالية في مايو  .2006يشار إلى الشركة األم والشركات التابعة لها معاً بـ"املجموعة" .تخضع
الشركة األم إلشراف بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال كونها شركة استثمار وهي شركة تابعة ملجموعة الصناعات
الوطنية القابضة  -ش.م.ك.ع "الشركة األم الرئيسية".
فيما يلي األغراض الرئيسية للشركة األم:
	-اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية املختلفة وذلك من خالل املساهمة في تأسيس الشركات املتخصصة او شراء
أسهم أو حصص في تلك الشركات.
	-القيام بوظائف أمناء اإلستثمار وإدارة احملافظ اإلستثمارية بأنواعها حلساب الغير.
	-الوساطة في عمليات اإلقراض واإلقتراض مقابل عمولة أو أجر.
	-التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
	-القيام بالبحوث والدراسات وغير ذلك من اخلدمات الفنية املتعلقة بعمليات اإلستثمار وتوظيف األموال للغير.
	-إنشاء وإدارة صناديق اإلستثمار املختلفة بكافة أنواعها طبقا للقانون.
	-القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مديري اإلصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات.
	-إعداد الدراسات وتقدمي املشورة اإلقتصادية املتعلقة باإلستثمار بالنسبة ملشاريع اخلصخصة.
	-القيام بكافة اخلدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق املالية والنقدية في دولة الكويت.
	-التداول بيعا وشراء في األسهم والسندات والصكوك املالية وغيرها من األوراق املاية املدرجة في سوق الكويت لالوراق
املالية وأسواق األوراق املالية األجنبية واألوراق املالية غير املدرجة ،حلساب الشركة او حلساب عمالئها مقابل عمولة
او أجر.
	-اإلستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات اإلقتصاديىة بكافة صور اإلستثمار.
	-الوساطة في عمليات بيع أو شراء األصول املالية وغيرها من األصول مقابل عمولة أو اجر.
	-تقدمي عمليات التمويل للغير لبيع او استئجار األصول الثابتة واملنقوالت عن طريق إبرام العقود.
	-تقدمي اخلدمات الفنية اخلاص بتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات القائمة او دمجها او التصرف فيها.
	-إعداد الدراسات والبحوث وتقدمي اإلستشارات الالزمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
	-متلك حقوق امللكية الصناعية وبراءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق امللكية األدبية والفكرية.
	-متثيل الشركات األجنبية التي تتماثل اغراضها مع أغراض الشركة ،بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها مبا يتفق مع
التشريعات الكويتية ذات العالقة.
	-العمل كمراقب االستثمار
الشركة االم لها احلق في تطبيق االغراض املذكورة أعاله داخل وخارج الكويت بطريقة مباشرة أو من خالل وسيط .يجوز
للشركة االم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات واملؤسسات والشركات التي تزاول أعماال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها في الكويت وفي اخلارج ولها أن تشتري هذه الهيئات واملؤسسات
والشركات أو تشارك في ملكيتها .عالوة على ذلك ،يجوز للشركة االم ان تشارك باعمال شبيهة بأعمالها أو مكملة او
الالزمة او املتعلقة باالهداف املذكورة أعاله ورمبا تستخدم االموال الفائضة من خالل االستثمار في محافظ وصناديق
تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو مبنى مجموعة الصناعات الوطنية ،الطابق االرضي ،الشويخ ،الكويت ( -ص.ب
 3311الصفاة ،الرمز البريدي  13034دولة الكويت).
اعتمد مجلس إدارة الشركة األم إصدار هذه البيانات املالية املجمعة في  5مارس  .2020ان اجلمعية العمومية ملساهمي
الشركة األم لها القدرة على تعديل البيانات املالية املجمعة بعد صدورها.

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  132 - 71تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

2.2أساس اإلعداد

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدله لتشمل القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والعقارات
االستثمارية.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ("د.ك") وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  16باستخدام طريقة األثر الرجعي املعدلة ،بالتالي لم يتم إعادة
إدراج املعلومات املقارنة .مت تسجيل التزامات التأجير وحق استخدام االصول بالقيمة احلالية ملدفوعات التأجير املستقبلية،
وبالتالي لم يتم تسجيل أي تأثير على الرصيد االفتتاحي لالرباح املرحلة.

تقوم املجموعة بتخصيص مجموع االيرادات او اخلسائر الشاملة اخلاصة بالشركات التابعة  ،بني الشركة األم واحلصص
غير املسيطرة بناء على نسب امللكية اخلاصة بهم.

تعرض املجموعة حق استخدام األصول على حدة والتزامات التأجير ضمن "ذمم الدائنة واخلصوم االخرى" في بيان املركز
املالي املجمع .كما في  31ديسمبر  ،2019تبلغ القيمة الدفترية حلق استخدام االصول والتزام التأجير  1,432,738د.ك (1
يناير  1,608,988 :2019د.ك) و 1,499,662د.ك على التوالي ( 1يناير  1,608,988 :2019د.ك) .

مت إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا لتعليمات مؤسسات اخلدمات املالية الصادرة عن بنك الكويت املركزي في دولة
الكويت .وتتطلب هذة التعليمات احتساب مخصص خسائر األئتمان املتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقا للمعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي او املخصصات املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي،
ايهما اكبر; والتأثير الناجت على االفصاحات ذات الصلة; وتطبيق متطلبات كافة املعايير الدولية للتقارير املالية األخرى
الصادرة من مجلس معايير احملاسبية الدولية (يشار اليها معا "املعايير الدولية للتقارير املالية كما هي مطبقة لالستخدام
في دولة الكويت") .بالرغم من ذلك ،ليس لدى الشركة األم وشركاتها التابعة أية أرصدة تسهيالت ائتمانية كما في 31
ديسمبر . 2019

يبلغ مصروف االستهالك حلق استخدام االصول والتكلفة املطفأة على التزامات التأجير للفترة احلالية  176,250د.ك
و 122,680د.ك ومتضمنة في "املصاريف العمومية واإلدارية" و"تكاليف متويل" على التوالي في بيان األرباح أو اخلسائر
املجمع.

3.3بيان اإللتزام

4.4التغيرات في السياسات المحاسبية

 4.1املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

هناك عدد من املعايير اجلديدة واملعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  .2019والتي مت تطبيقها من
قبل املجموعة .فيما يلي املعلومات حول هذه املعايير اجلديدة ،مبينة أدناه:
املعيار او التفسير

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 16عقود اإليجار
معيار احملاسبة الدولي رقم  - 28تعديالت
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2017-2015

يفعل للفترات السنوية
التي تبدأ في
 1يناير 2019
 1يناير 2019
 1يناير 2019

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16عقود االيجار

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16املفعل في  1يناير  .2019يحل املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  16محل معيار احملاسبة الدولي  17وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم  4وتفسير جلنة
التفسيرات الدائمة رقم  15وتفسير جلنة التفسيرات الدائمة رقم  .27يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16مبادئ
االعتراف بعقود التأجير وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها .قامت املجموعة ،كمستأجر ،بتطبيق السياسة احملاسبية التالية
فيما يتعلق بعقود التأجير:
عند بداية العقد ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد تأجير .يعتبر العقد عقد تأجير إذا كان يتضمن احلق في
التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل.عند حتديد العقد على انه عقد تأجير ،تعترف املجموعة بأصل
حق االستخدام والتزام التأجير في تاريخ بدء العقد.يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة ،والتي تشمل املبلغ
املبدئي اللتزامات التأجير املعدلة بأية مدفوعات تأجير مت إجراؤها في أو قبل تاريخ بداية العقد ،باإلضافة إلى أي تكاليف
مباشرة مبدئية مت تكبدها .يتم الحقا استهالك أصل حق اإلستخدام بإستخدام طريقة القسط الثابت طيلة مدة العقد.
يتم تخفيض اصل حق االستخدام بشكل دوري حسب خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم قياس التزام التأجير مبدئيا

72

بالقيمة احلالية ملدفوعات التأجير التي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي
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معيار احملاسبة الدولي رقم  – 28تعديالت

وﺿﺢ التعديالت على معيار احملاسبة اﻟدوﻟﻲ رقم ( )28أن أي منشأة تطبق املعيار اﻟدوﻟﻲ للتقارير املالية رقم  9اﻷدوات
املالية ،باالضافة الى متطلباتها اخلاصة بانخفاض القيمة ،على مصالح طويلة األجل ﻓﻲ ﺷرﮐﺔ زميلة أو شركة محاصة
تشكل ﺟز ًءا من ﺻﺎﻓﻲ االستثمار ﻓﻲ اﻟﺷرﮐﺔ الزميلة أو شركة احملاصة والتي ال يتم تطبيق طريقة ﺣﻘوق امللكية عليها.
يتضمن ذلك ،مصالح طويلة اﻷﺟل والتي ،من حيث اجلوهر ،تشكل ﺟز ًءا من ﺻﺎﻓﻲ استثمار املجموعة ﻓﻲ الشركة الزميلة
أو شركة احملاصة.
ان تطبيق هذا التعديل لم ينتج عنه اي اثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2017-2015
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 11توضح أنه عندما حتصل جهة ما

على سيطرة على نشاط جتاري مشترك ،فإنها تعيد قياس احلصص احملتفظ بها سابقا في ذلك النشاط .توضح التعديالت
على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  11أنه عندما حتصل جهة ما على سيطرة مشتركة على نشاط جتاري مشترك ،فإن
تلك اجلهة ال تقوم باعادة قياس احلصص احملتفظ بها سابقا في ذلك النشاط.
معيار احملاسبة الدولي رقم  - 12توضح التعديالت أن املتطلبات الواردة في الفقرة السابقة  52ب (لالعتراف بنتائج
ضريبة الدخل لتوزيعات االرباح حيث يتم االعتراف باملعامالت أو األحداث التي حتقق أرباحاً قابلة للتوزيع) تنطبق على
جميع نتائج ضريبة الدخل لتوزيعات األرباح من خالل نقل الفقرة بعيداً عن الفقرة  52أ التي تتعامل فقط مع احلاالت التي
توجد فيها معدالت ضريبية مختلفة لألرباح املوزعة وغير املوزعة.
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2017-2015
معيار احملاسبة الدولي رقم  - 23ﺗوﺿﺢ التعديالت انه إذا ﮐﺎن هناك أي اﻗﺗراض ﻣﺣدد ﻻ يزال قائما ﺑﻌد أن تكون اﻷﺻول

ذات اﻟﺻﻟﺔ جاهزة لالستخدام أو البيع املقصود ،يصبح هذا اﻻﻗﺗراض ﺟز ًءا من االموال اﻟﺗﻲ تقترضها أي جهة بشكل ﻋﺎم
عند احتساب معدل الرسملة على اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ان تطبيق هذه التعديالت لم ينتج عنه اي اثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التقرير السنوي 2019

73

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تسري العديد من التعديالت والتفسيرات االخرى في عام  2019الول مرة ،ولكن ليس لها تاثير جوهري على البيانات املالية
املجمعة للمجموعة.

•تضييق تعريف األعمال واملخرجات بالتركيز على السلع واخلدمات املقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة على
خفض التكاليف؛
•إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة املنشآت على تقييم ما إذا كان قد مت احلصول على عملية موضوعية؛
•إزالة التقييم ما إذا كان املشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في
إنتاج املخرجات؛ و
•إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بتقييم مبسط ملا إذا كانت مجموعة األنشطة واالصول التي مت احلصول عليها
غير جتارية.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 4.2املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

بتاريخ املصادقة على هذه البيانات املالية املجمعة ،مت اصدار بعض املعايير /التعديالت والتفسيرات من قبل مجلس املعايير
الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل املجموعة.
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد
تاريخ تفعيل املعيار اجلديد أو التعديل أو التفسير .ان املعلومات عن املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة املتوقع أن
يكون لها ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة مبينة أدناه .هناك بعض املعايير والتفسيرات اجلديدة قد مت اصدارها لكن
ليس من املتوقع ان يكون لها صلة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة.
املعيار أو التفسير
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28بيع أو مساهمة األصول بني
املستثمر وشركته الزميلة او شركة احملاصة – تعديالت
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – 3تعديالت
معيار احملاسبة الدولي رقم  1ومعيار احملاسبة الدولي رقم  - 8التعديالت

يفعل للفترات السنوية
التي تبدأ في
لم يتم حتديد تاريخ
 1يناير 2020
 1يناير 2020

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28بيع او مساهمة االصول بني املستثمر وشركته الزميلة او
شركة احملاصة – تعديالت
ان التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " 10البيانات املالية املجمعة" ومعيار احملاسبة الدولي رقم 28
"االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات احملاصة ( ")2011تقوم بتوضيح معاجلة بيع او مساهمة االصول من املستثمر

الى شركته الزميلة او شركة احملاصة على النحو التالي:
•تتطلب التسجيل الكامل في البيانات املالية للمستثمر لالرباح واخلسائر الناجتة عن بيع او مساهمة االصـــــــول التي
تشكل العمـــــــل ( كما هو محدد في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " 3دمج االعمال").
•تتطلب التسجيل اجلزئي لالرباح واخلسائر حيثما ال تشكل االصول العمل ،اي يتم تسجيل الربح او اخلسارة فقط الى
حد مصالح املستثمرين التي ليست لها عالقة في تلك الزميلة او شركة احملاصة.
يتم تطبيق هذه املتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة ،مثال سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من
قبل املستثمر الذي يقوم بتحويل احلصص في التابعة التي متتلك االصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة
التابعة) او من قبل البيع املباشر لالصول نفسها.
قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ الى اجل غير مسمى حلني اكتمال املشاريع االخرى .مع ذلك،
يسمح بالتنفيذ املبكر .تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل قد يكون له أثرا على البيانات املالية املجمعة
للمجموعة في حال نشوء هذه املعامالت.
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – 3تعديالت

التعديالت على املعيار اﻟدوﻟﻲ للتقارير املالية رقم " 3دمج االعمال" هي تغييرات على امللحق أ "املصطلحات املعرفة"،
وإرﺷﺎدات التطبيق ،واﻷﻣﺛﻟﺔ التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3فقط ﻓﻲ ﻣﺎ يتعلق بتعريف االعمال.
التعديالت:
•توضيح أنه لكي يتم اعتبار النشاط التجاري ،يجب أن يشتمل مجموعة من األنشطة واالصول املكتسبة ،كحد أدنى،
مدخل وعملية موضوعية تساهم بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات؛
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ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار احملاسبة الدولي رقم  1ومعيار احملاسبة الدولي رقم  – 8التعديالت
توضح تعديالت معيار احملاسبة الدولي رقم  1ومعيار احملاسبة الدولي رقم  8تعريف "املواد" ومواءمة التعريف املستخدم

في االطار املفاهيمي واملعايير .مت تعديل مستوى اجلوهرية الذي يؤثر على املستخدم من "قد يؤثر" الى "قد يؤدي بشكل
معقول باالعتقاد بأنه سيؤثر".
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة

ان اهم السياسات احملاسبية وأسس القياسات احملاسبية املستخدمة في اعداد البيانات املالية املجمعة ملخصة أدناه:
 5.1أسس التجميع

إن البيانات املالية املجمعة للمجموعة تضم الشركة األم وجميع شركاتها التابعة.
الشركات التابعة هي جميع املنشآت (مبا فيها املنشآت املهيكلة) التي تسيطر عليها املجموعة .تسيطر املجموعة على املنشأة
عندما تتعرض املجموعة لـ ،او يكون لها احلق بـ ،عوائد متغيرة من مشاركتها مع املنشأة ويكون لها القدرة على التأثير
على تلك العوائد من خالل سلطتها على املنشأة.جميع الشركات التابعة لها تاريخ تقرير في  31ديسمبر .تظهر تفاصيل
الشركات التابعه املجمعة الرئيسية في (ايضاح  )7حول البيانات املاليه املجمعة.
يتم عند التجميع استبعاد االرصدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني شركات املجموعة ،مبا فيها االرباح واخلسائر غير
احملققة من العمليات بني شركات املجموعة .وحيثما يتم استبعاد اخلسائر غير احملققه من بيع اصل بني شركات املجموعة
عند التجميع ،إال ان هذا االصل يجب فحصه ايضا مبا يتعلق في هبوط القيمة بالنسبة للمجموعة.
يتم تعديل املبالغ املسجلة في البيانات املالية للشركات التابعة وذلك للتأكد من توافقها مع السياسات احملاسبية املطبقة
من قبل املجموعة.
يبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد املجموعة
السيطرة على تلك الشركة التابعة .ان االرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملة االخرى للشركات التابعة املستحوذ عليها او
املستبعدة خالل السنة يتم تسجيلها من التاريخ الذي حتصل فيه املجموعة على السيطرة ،او حتى التاريخ الذي تتوقف فيه
املجموعة عن سيطرتها على الشركة التابعة ،حسب ما هو مناسب.
إن احلصص غير املسيطرة ،تعرض كجزء من حقوق امللكية ،وهي متثل النسبة في الربح او اخلسارة وصافي االصول
للشركات التابعة وغير احملتفظ بها من قبل املجموعة .تقوم املجموعة بتوزيع احلصص من مجموع االيرادات او اخلسائر
الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة األم واحلصص غير املسيطرة بناءا على حصة ملكية كالهما .ان اخلسائر في
الشركات التابعة مخصصة للحصص غير املسيطرة حتى لو كانت النتائج متثل رصيد عجز.
التقرير السنوي 2019
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ان التغير في نسبة ملكية الشركة التابعة ،دون فقد السيطرة يتم احملاسبة عليه كعملية ضمن حقوق امللكية .اذا فقدت
املجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنه يتم:
•عدم حتقق األصول (يتضمن الشهرة) واخلصوم للشركة التابعة.
•عدم حتقق القيم املدرجة ألي حصة غير مسيطرة.
•عدم حتقق فروقات الترجمة املتراكمة ،املسجلة ضمن حقوق امللكية.
•حتقق القيمة العادلة للمبلغ املستلم.
•حتقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية.
•حتقق أي فائض أو عجز في األرباح واخلسائر.
•اعادة تصنيف حصة الشركة األم في احملتويات احملققة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى الى البيانات املالية
املجمعة  /األرباح واخلسائر او األرباح احملتجزة ،كما هو مناسب ،كما سيتم طلبه إذا استبعدت املجموعة مباشرة
األصول أو اخلصوم املتعلة بها.

شركات محاصة .يتم تسجيل اإلستثمار في الشركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم محاسبتها باستخدام طريقة
حقوق امللكية .ال يتم االعتراف بالشهرة أو التعديالت في القيمة العادلة حلصة املجموعة بشكل منفصل ولكن يتم تسجيلها
ضمن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 5.2إندماج االعمال

تقوم املجموعة باحملاسبة على عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة الشراء .يتم احتساب املبلغ احملول من قبل املجموعة
للحصول على السيطرة على شركة تابعة كمجموع القيمة العادلة في تاريخ الشراء لألصول احملولة ،او األلتزامات املستحقة
و احلصة في امللكية املصدرة من قبل املجموعة ،والتي تتضمن القيمة العادلة ألي اصل أو إلتزام ناجت عن ترتيبات املبلغ
احملتمل  .يتم تسجيل تكاليف الشراء عند حدوثها .يقوم املشتري لكل عملية دمج لالعمال بقياس احلصة غير املسيطرة
في حصص املشترى اما بالقيمة العادلة او باحلصة املكافئة لصافي االصول احملددة للمشترى .
اذا عملية دمج االعمال حتققت مبراحل ،القيمة العادلة في تاريخ الشراء للمشتري يعاد قياس حصة في الشركة املستحوذ
عليها التي عقدت سابقا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ من خالل بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.
تقوم املجموعة بتسجيل األصول التي حصلت عليها واإللتزامات التي تكبدتها من دمج األعمال بغض النظر عن ما اذا
كانت مسجلة سابقا في البيانات املالية للشركة املشتراه قبل عملية الشراء .يتم قياس األصول املستحوذ عليها واإللتزامات
املتكبده بشكل عام بقيمها العادلة في تاريخ احليازة .

عند استخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفيض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة بحصة املجموعة في األرباح
أو اخلسائر وااليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركة الزميلة بعد عمل التعديالت الآلزمة ملطابقة السياسات احملاسبية
مع سياسات املجموعة.
يتم حذف األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة والشركات الزميلة الى حد حصة املجموعة
في تلك الشركات .وعندما يتم حذف اخلسائر غير احملققة ،يتم اختبار األصول املعنية بتلك املعامالت لغرض التأكد من
عدم انخفاض قيمتها.
يتم عرض احلصة في نتائج الشركة الزميلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع .ان هذا ميثل الربح املخصص الصحاب
حقوق امللكية في الشركة الزميلة وبالتالي هو الربح بعد الضريبة واحلصص غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركة
الزميلة .
يتم اعداد البيانات املالية للشركات الزميلة اما لتاريخ تقرير الشركة األم او لتاريخ ال يقل عن ثالثة شهور من تاريخ تقرير
الشركة األم وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم عمل التعديالت الآلزمة للمعامالت أو األحداث اجلوهرية
التي تتم بني هذا التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة ما اذا كان هناك ضرورة لتسجيل خسارة إضافية في هبوط القيمة في
استثمار املجموعة في شركتها الزميلة .حتدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك اي دليل موضوعي على ان
االستثمار في الشركة الزميلة قد هبطت قيمته .إذا كانت هذه هي احلالة ،تقوم املجموعة بإحتساب مبلغ الهبوط في القيمة
بأخذ الفرق بني القيمة املمكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها املدرجة ،وتسجيل املبلغ في احلصة من نتائج الشركة
الزميلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع .

عند قيام املجموعة بشراء نشاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة تصنيفات وتوجيهات األصول املالية املنقولة وااللتزامات
القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء .يتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات
املالية املوجودة ضمن العقود املبرمة من قبل الشركة املشتراه.

عند فقدان ميزة التأثير الفعال على الشركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقياس وتسجيل اية استثمارات متبقية بقيمتها العادلة.
يتم تسجيل أية فروقات بني القيمة املسجلة للشركة الزميلة عند فقدان ميزة التأثير الفعال والقيمة العادلة لالستثمارات
املتبقية وناجت البيع ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.

يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول الغير ملموسة التي مت تعريفها وبشكل منفصل .ويتم احتسابها على
أنها الزيادة ما بني :أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة املسجلة للحصص غير املسيطرة في سجالت الشركة التي
مت شراؤها ،وبني ،ج) القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء ،ألي حقوق ملكية قائمة في الشركة املشتراه فوق القيمة العادلة
بتاريخ الشراء لصافي األصول التي مت تعريفها .اذا كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن مجموع البنود أعاله ،يتم
تسجيل تلك الزيادة (التي تعتبر ربح نتيجة املفاصلة) ضمن بيان األرباح واخلسائر املجمع مباشرة.

بالرغم من ذلك ،عندما تخفض املجموعة نسبة ملكيتها في شركة زميلة أو شركة محاصة ولكن تبقي محاسبتها باستخدام
طريقة حقوق امللكية ،عندها تقوم املجموعة باعادة تصنيف الى بيان األرباح أو اخلسائر نسبة األرباح أو اخلسائر والتي مت
االعتراف بها مسبقا في بيان الدخل الشامل املرتبطة بنسبة انخفاض امللكية اذا ما كان سيتم اعادة تصنيف هذه األرباح
أو اخلسائر عند استبعاد األصول او اخلصوم املتعلقة بها.

 5.3الشهرة

تتمثل الشهرة في املنافع االقتصادية املستقبلية الناجتة من دمج األعمال والتي ال ميكن تعريفها وتسجيلها بشكل منفصل.
أنظر ايضاح  5.2حول كيفية احتساب الشهرة بشكل مبدئي .تدرج قيمة الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر الهبوط في القيمة.
يرجى الرجوع الى االيضاح  5.14اخلاص ببيان اجراءات اختبار انخفاض القيمة.
 5.4االستثمار في الشركات الزميلة

الشركات الزميلة ،هي تلك الشركات التي بامكان املجموعة ممارسة التأثير الفعال عليها والتي ال تكون شركات تابعة أو
76

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

 5.5التقارير القطاعية

إن لدى املجموعة أربعة قطاعات تشغيلية :هي قطاع اإلستثمارات والعقارات وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات الفندقية.
ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية ،تقوم االدارة بتتبع خطوط اخلدمات للمجموعة و التي متثل منتجاتها وخدماتها
الرئيسية .يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات ومصادر كل قطاع تكون مختلفة.
وألغراض االدارة ،تستخدم املجموعة نفس سياسات املقاييس املستخدمة ضمن البيانات املالية املجمعة .باالضافة الى
ذلك ،فان األصول أو اخلصوم غير املخصصة لقطاع تشغيلي بشكل مباشر ،ال يتم ادراجها للقطاع.
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 5.6االيرادات

 5.6.4أرباح ( /خسائر) من بيع عقارات استثمارية
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تعترف املجموعة بإيرادات من املصادر الرئيسية التالية:
•تقدمي اخلدمات مبا في ذلك أتعاب ايرادات احملصلة من اخلدمات املقدمة خالل فترة معينة من الزمن واتعاب ايرادات
من تقدمي معامالت اخلدمات.
•تأجير العقارات االستثمارية
•الفائدة على الودائع
•ايرادات توزيعات أرباح
•ايرادات من اخلدمات الفندقية
•ايرادات من خدمات تكنلوجبا املعلومات

يدرج الربح ( /اخلسارة) من بيع عقارات استثمارية في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصول الى املشتري.
 5.6.5إيرادات توزيعات األرباح

ايرادات توزيعات األرباح ،خالف أرباح الشركات الزميلة ،يتم تسجيلها عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.
 5.6.6اإليرادات من العمليات الفندقية

تتضمن االيرادات من العمليات الفندقية ايرادات اخلدمات الفندقية والغذاء واملشروبات والغرف.
يتم تسجيل ايرادات الغرف على الغرف املشغولة على اساس يومي والغذاء واملشروبات واملبيعات االخرى املتعلقة بها يتم
احملاسبة عليها وقت البيع واخلدمات االخرى املتعلقة بها يتم تسجيلها عند القيام باخلدمة.

يتم قياس االيرادات على أﺳﺎس املقابل الذي تتوقع املجموعة استحقاقه ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣﻊ العميل ويستثني اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ مت جمعها
نيابة عن أطراف ثالثة .تعترف املجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل .تتبع املجموعة
عملية من خمس خطوات:
1.1حتديد العقد مع العميل
2.2حتديد التزامات األداء
3.3حتديد سعر املعاملة
4.4تخصيص سعر املعاملة إلى التزامات األداء
5.5االعتراف باإليرادات عند  /مبا أن التزام  /التزامات األداء مستوفاة.

 5.7املصاريف التشغيلية

يتم حتديد إجمالي سعر املعاملة للعقد بني التزامات األداء املختلفة بنا ًء على أسعار البيع النسبية القائمة بذاتها .سعر
املعاملة للعقد يستثني أي مبالغ يتم جمعها نيابة عن أطراف ثالثة.

 5.8تكاليف االقتراض

يتم االعتراف باإليراد إما في وقت معني أو مبرور الوقت ،عندما تكون املجموعة (أو كما) تلبي التزامات األداء عن طريق
نقل السلع أو اخلدمات املوعودة إلى عمالئها.
 5.6.1تقدمي اخلدمات

تقوم املجموعة بتحصيل ايرادات العمولة واألتعاب من مجموعة متنوعة إلدارة األصول ،واستثمارات بنكية وحسابات أمانة
وخدمات وساطة لعمالئها .وميكن تقسيم ايرادات األتعاب على حسب الفئتني التاليتني:
ايرادات أتعاب ناجتة عن خدمات مت تقدميها خالل فترة معينة

يتم تسجيل ايرادات أتعاب اخلدمات التي يتم تقدميها خالل فترة معينة باستخدام مبدأ االستحقاق خالل تلك الفترة.
تتضمن تلك األتعاب ايرادات العمولة وادارة األصول وحسابات األمانة وأتعاب ادارة أخرى.

ايرادات أتعاب خدمات مت تقدميها ضمن معامالت خدمية

ايرادات اخلدمات الناجتة عن تقدمي خدمات استشارية محددة مثل خدمات الوساطة ومعامالت إكتتابات األسهم والديون
نيابة عن اآلخرين أو الناجتة من مناقشة أو مشاركة في مناقشة معاملة لطرف ثالث آخر ،يتم تسجيلها عند االنتهاء من
تقدمي اخلدمة.

 5.6.2ايرادات اإليجارات

تقوم املجموعة بتحصيل ايرادات االيجارات من عقود التأجير التشغيلية لعقاراتها االستثمارية (انظر ايضاح .)5.9
 5.6.3ايرادات فوائد

تتحقق ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 5.6.7االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات

تتمثل االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات في خدمات تكنولوجيا املعلومات وبيع املنتجات املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات .كما ان االيرادات من اخلدمات يتم تسجيلها في الفترة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات .يتم اصدار الفواتير بشكل
دوري وفقاً للعقود الفردية كخدمة مقدمة .يتم عرض أية مبالغ متبقية غير مسجلة في نهاية فترة التقرير في بيان املركز
املالي كذمم مدينة حيث ان مرور الوقت املطلوب فقط قبل سداد هذه املبالغ.
يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها.
يتم رسملة تكاليف االقتراض اخلاصة بشراء أو بناء أو انتاج أصل معني وذلك خالل الفترة الآلزمة لالنتهاء من حتضير
هذا األصل للغرض املراد منه أو لغرض البيع .ويتم حتميل تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف للفترة التي حدثت فيها
ويتم ادراجها كتكاليف متويل.
 5.9عقود اإليجار

املجموعة كمستأجر
بالنسبة إلى أي عقود جديدة يتم إبرامها في أو بعد  1يناير  ،2019تدرس املجموعة ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد
إيجار .يُع َّرف عقد اإليجار بأنه "عقد ،أو جزء من عقد ،مينح احلق في استخدام األصل (األصل األساسي) لفترة من
الزمن في مقابل مبلغ".
لتطبيق هذا التعريف ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:
•يحتوي العقد على أصل محدد ،والذي مت حتديده بشكل صريح في العقد أو مت حتديده ضمن ًيا من خالل حتديده في
الوقت الذي يتم فيه إتاحة األصل للمجموعة
•للمجموعة احلق في احلصول على جميع املنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل احملدد طوال فترة
االستخدام ،مع مراعاة حقوقها ضمن النطاق احملدد للعقد.
•للمجموعة احلق في توجيه استخدام األصول احملددة خالل فترة االستخدام .تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان لها
احلق في توجيه "كيفية وألي غرض" يتم استخدام األصل خالل فترة االستخدام.
اختارت املجموعة محاسبة عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات
العملية .بدالً من االعتراف باصل حق االستخدام والتزامات اإليجار ،يتم االعتراف باملدفوعات املتعلقة بها كمصروف في
الربح أو اخلسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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قياس واالعتراف بعقود اإليجار كمستأجر
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تدرج املجموعة أصل حق االستخدام والتزام اإليجار في بيان املركز املالي املجموع على النحو
التالي:

 5.10املمتلكات واملعدات

أصل حق االستخدام
يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ،والذي يتكون من القياس املبدئي اللتزام اإليجار وأي تكاليف مباشرة أولية
تتكبدها املجموعة ،وتقدي ًرا ألي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار تتم قبل تاريخ
بدء عقد اإليجار (بعد طرح أي حوافز مستلمة).

ان القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق اإلستهالكات يتم مراجعتها وتعديلها إذا أمكن في نهاية كل سنة مالية.
 5.11األصول غير امللموسة

بعد القياس املبدئي ،تقوم املجموعة بإستهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار
إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية عقد اإليجار أيهما أسبق .ﺗﻘوم املجموعة ايضا بتقييم أصل حق
اﻻﺳﺗﺧدام لالنخفاض في القيمة عند وﺟود هذه املؤشرات.

ان االصول غير امللموسة ذات االعمار احملددة يتم اطفاؤها خالل اعمارها االنتاجية .تتكون االصول غير امللموسة
للمجموعة من حقوق االنتفاع غير القابلة للتقادم (.)IRU
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التزام االيجار
في تاريخ البدء ،تقيس املجموعة التزام اإليجار بالقيمة احلالية ملدفوعات اإليجار غير املدفوعة في ذلك التاريخ ،مخصومة
متاحا بسهولة أو معدل اقتراض املجموعة اإلضافي.
باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر
ً
تتكون مدفوعات اإليجار املدرجة في قياس التزام اإليجار من مدفوعات ثابتة (مبا في ذلك في مادة ثابتة) ،مدفوعات
متغيرة بنا ًء على مؤشر أو معدل ،واملبالغ املتوقع دفعها مبوجب ضمان القيمة املتبقية واملدفوعات الناشئة عن خيارات معينة
بشكل معقول إلى أن متارس.
بعد القياس املبدئي ،يتم تخفيض االلتزام للمدفوعات املقدمة وزيادته للفائدة .يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو
تعديل ،أو إذا كانت هناك تغييرات في املدفوعات الثابتة املضمنة .عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار ،ينعكس التعديل
املقابل في أصل حق االستخدام ،أو الربح واخلسارة إذا مت تخفيض اصل حق االستخدام إلى الصفر.

املجموعة كمؤجر
تدخل املجموعة في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق بالعقارات اإلستثمارية .تقوم املجموعة بتصنيف عقود اإليجار على أنها
إما عقود تشغيل أو متويل .عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومزايا امللكية إلى املستأجر ،يتم تصنيف العقد
على أنه عقد إيجار متويلي .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود ايجار تشغيلية.
ً
وسيطا ،فإنها تقوم باحتساب عقد اإليجار الشامل والتأجير من الباطن كعقدين منفصلني.
عندما تكون املجموعة مؤج ًرا
يتم تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار متويلي أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى حق استخدام األصل
الناشئ عن عقد اإليجار الشامل.
يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تضاف
التكلفة املباشرة املبدئية املتكبدة في ترتيب عقد اإليجار والتفاوض عليه إلى القيمة الدفترية ملوجودات اإليجار ويتم
االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
يتم االعتراف باملبالغ املستحقة مبوجب عقود اإليجار التمويلية كذمم مدينة .يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي
للفترات احملاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الشركة املستحق لعقد اإليجار التمويلي.
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تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم و أية خسائر هبوط في القيمة  .تستهلك املجموعة معداتها
بطريقة القسط الثابت وبإستخدام معدالت مالئمة إلستهالك األصل طول فترة االستخدام املقدره لها.

ان االصول غير النقدية احملددة التي يتم حيازتها في عملية دمج االعمال والتي يتوقع منها تدفق منافع مستقبلية يتم
معاملتها كاصول غير ملموسة.

ان حقوق االنتفاع غير القابلة للتقادم هي حقوق االنتفاع بجزء من قدرة كابل االرسال البري او البحري املمنوح ملدة محددة.
كما ان حقوق االنتفاع غير القابلة للتقادم يتم تسجيلها بالتكلفة كاصل عندما يكون للمجموعة حق االنتفاع غير القابل
للتقادم احملدد بجزء محدد من ذلك االصل ،بصفة عامة االلياف البصرية او طول موجة طاقة ارسال مخصصة ومدة احلق
هي للجزء الرئيسي للعمر االنتاجي لذلك االصل .يتم اطفاء تلك احلقوق على اساس القسط الثابت خالل اقصر مدة
متوقعة لالنتفاع ومدة العقد التي تتراوح بني  10الى  15سنة.
 5.12العقارات االستثمارية

متثل العقارات االستثمارية تلك العقارات احملتفظ بها لغرض التأجير و  /أو لغرض الزيادة في قيمتها ،ويتم محاسبتها
باستخدام منوذج القيمة العادلة.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة  ،مبا في ذلك تكاليف عملية الشراء .يتم الحقا اعادة قياس تلك العقارات
االستثمارية بالقيمة العادلة على اساس فردي عن طريق تقييمات من قبل مقييمني عقاريني مستقلني و يتم ادراجها ضمن
بيان املركز املالي املجمع .يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.
يتم عدم اإلعتراف بالعقارات اإلستثمارية عندما يتم التخلص منها او عزلها عن اإلستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد
مكاسب اقتصادية متوقعة بعد التخلص منها .يتم اإلعتراف باي ربح أو خسارة من عزل او التخلص من عقار استثماري في
بيان األرباح أو اخلسائر املجمع للسنة التي مت فيها العزل او التخلص لذلك العقار اإلستثماري.
تتم التحويالت الى او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من العقار
االستثماري الى عقار يشغله املالك ،فان التكلفة املعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام.
فاذا اصبح العقار الذي يشغله املالك عقارا استثماريا ،عندها تقوم املجموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة
ضمن بند املمتلكات واملعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
 5.13اإلستثمار في العمليات املشتركة (العقارات اإلستثمارية والقروض املسيطر عليها بصورة مشتركة)

االستثمار في العمليات املسيطر عليها بصفة مشتركة يتم احتسابه بطريقة التجميع النسبي الذي مبوجبه تقوم املجموعة
بالتحقق من حصتها في االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف املتعلقة باالصول على اساس افرادي والتبويب طبقا
لطبيعتهم.
 5.14اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير املالية

لغرض تقدير مبلغ االنخفاض ،يتم جتميع األصول الى أدنى مستويات تشير الى تدفقات نقدية بشكل كبير (وحدات منتجة
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للنقد) .وبناء عليه ،يتم اختبار انخفاض قيمة بعض من تلك األصول وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض اآلخر على أنه وحدة
منتجة للنقد .يتم توزيع الشهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع أن تولد انسيابية من العوائد نتيجة
دمج األعمال ومتثل أقل تقدير مت وضعه من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغرض مراقبة الشهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع الشهرة عليها (احملددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة
لقطاعاتها التشغيلية) لغرض االنخفاض في القيمة وبشكل سنوي.

عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض
والدفع ،تقوم املجموعة بتقييم إذا ما كانت والى اي مدى حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية .وإذا لم تقم املجموعة بتحويل
او االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل ،عندها تواصل املجموعة حتقق األصل
احملول الى مدى التزام املجموعة املتواصل وبهذه احلالة تقوم املجموعة بتحقيق اإللتزام املتعلق به .ان االصل احملول
وااللتزام املرتبط به يتم قياسها على اسس تعكس احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

كما يتم اختبار كافة مفردات األصول األخرى أو الوحدات املنتجة للنقد في أي وقت تكون هناك ظروف أو تغيرات تشير
الى أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن استردادها.

ال يتم حتقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه .عند
استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،او بتعديل شروط اإللتزام املالي احلالي
بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد ،ويدرج الفرق في
القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

يتم االعتراف بخسائر هبوط القيمة باملبلغ الذي ميثل الزيادة للقيمة املدرجة لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد عن القيمة
املمكن استردادها ،وهي األعلى ما بني القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد اإلستخدام .لغرض تقدير قيمة
األصل قيد االستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من هذا األصل او وحدة انتاج النقد
وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية املستقبلية .إن املعلومات املستخدمة
الختبار انخفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند الضرورة
الستبعاد تأثير اعادة الهيكلة وتطوير األصول املستقبلي .ترتبط البيانات املستخدمة في اختبار انخفاض القيمة باخر
ميزانية معتمدة من املجموعة ،ويتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد أثر اعادة التنظيم وتعزيز االصول املستقبلي .يتم تقدير
سعر اخلصم بشكل منفصل لكل اصل او وحدة منتجة للنقد على حدة وهو يعكس تقدير االدارة للمخاطر ،كعوامل مخاطر
السوق و األصول احملددة.
تخفض خسائر انخفاض القيمة للوحدة املنتجة للنقد أوال القيمة اجلارية للشهرة املرتبطة بهذه الوحدة املنتجة للنقد .ويتم
توزيع ما تبقى من هذا االنخفاض على األصول األخرى كل حسب نسبته .وباستثناء الشهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة
جميع األصول التي مت تخفيض قيمتها في السابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفاض في حال جتاوزت القيمة املمكن
استردادها لهذا األصل الى قيمته املدرجة.
 5.15االدوات املالية

 5.15.1التحقق ،القياس املبدئي وعدم التحقق

يتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة
العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت ،باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر والتي تقاس مبدئيا
بالقيمة العادلة .مبني ادناه القياس الالحق لالصول واخلصوم املالية.
ان جميع املشتريات واملبيعات "بالطرق املعتادة" لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ املتاجرة ،أي بالتاريخ الذي
تلتزم فيه املنشأة بشراء او بيع االصول .ان املشتريات او املبيعات بالطرق املعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول املالية
التي تتطلب تسليم االصول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق.
يتم استبعاد اصل مالي (أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
	-عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية
	-أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام
بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
.أان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
.بان ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
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 5.15.2تصنيف األصول املالية

لغرض القياس الالحق ،يتم تصنيف االصول املالية إلى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
•االصول املالية بالتكلفة املطفأة
•االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل االيردات الشاملة األخرى ()FVOCI
•االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر ()FVTPL
يتم حتديد التصنيف من خالل كل من :
•منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية
•خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي.
يجوز للمجموعة إجراء االنتخابات  /التعيني غير القابلة لإللغاء عند التحقق املبدئي ألصل مالي:
•يجوز للمجموعة اختيار ال رجعة فيه لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار في حقوق امللكية في الدخل
الشامل اآلخر إذا مت استيفاء معايير معينة؛ (إيضاح  )5.15.3و
•يجوز للمجموعة تعيني الرجعة فيه ألي استثمار دين يفي بالتكلفة املطفأة أو معايير  FVOCIكما هو مقاس بالقيمة
العادلة من خالل االرباح او اخلسائر  FVTPLإذا كان ذلك يلغي أو يخفض بشكل كبير من عدم تطابق محاسبي .لم
يتم عمل مثل هذا التعيني.
 5.15.3القياس الالحق لألصول املالية
•االصول املالية بالتكلفة املطفأة

يتم قياس االصول املالية بالتكلفة املطفأة إذا كانت االصول مستوفية للشروط التالية (ولم يتم تصنيفها على أنها :)FVTPL
•يتم االحتفاظ بها ضمن منوذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باالصول املالية وجمع التدفقات النقدية التعاقدية
•الشروط التعاقدية لألصول املالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على املبلغ
األصلي القائم
ناقصا مخصص االنخفاض في
بعد التحقق املبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي،
ً
القيمة .يتم حذف اخلصم عندما يكون تأثير اخلصم غير مادي.
تتكون األصول املالية للمجموعة بالتكلفة املطفأة مما يلي:
	 -النقد والنقد املعادل
يشتمل النقد والنقد املعادل على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى والودائع قصيرة
األجل املستحقة خالل ثالثة أشهر والتي تكون عرضة ملخاطر ضئيلة من التغيرات في القيمة.
التقرير السنوي 2019
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	-النقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل
يتم تصنيف النقد في الصندوق والودائع حتت الطلب مع املؤسسات املالية التي تستحق أقل من سنة واحدة يتم تصنيفها
كودائع قصيرة األجل.

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  FVOCIإذا مت االحتفاظ باالستثمار في األسهم بغرض املتاجرة أو إذا كان هذا
االستثمار مقابل طاريء معترف به من قبل املشتري في عملية دمج االعمال.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

	-استثمارات املرابحة وذمم املدينة
املرابحة هي معاملة اسالمية تتضمن الشراء والبيع الفوري لالصل بالتكلفة زائدا ربح متفق عليه وتتم تسوية املبلغ املستحق
على اساس الدفع املؤجل .عندما تكون مخاطر االئتمان اخلاصة باملعاملة متعلقة مبؤسسة مالية ،فان املبلغ املستحق
مبوجب عقود املرابحة يتم تصنيفه كاستثمار مرابحة .وعندما تكون تلك املخاطر متعلقة بجهات أخرى غير البنوك
واملؤسسات املالية ،فانه يتم تصنيف املبلغ املستحق كمرابحة مدينة.
ان املرابحة املدينة التي تنشأ عن متويل املجموعة ملعامالت طويلة االجل على اساس اسالمي يتم تصنيفها كمرابحة مدينة
تنتجها املجموعة ويتم ادراجها باملبلغ االصلي ناقصا مخصص مخاطر االئتمان ملواجهة اي انخفاض في القيمة .اما
مصاريف الغير كاالتعاب القانونية والتي يتم تكبدها في منح املرابحة فيتم معاملتها كجزء من تكلفة املعاملة.
يتم تسجيل كافة املرابحات املدينة عندما يتم حتويل احلق القانوني في السيطرة على استخدام االصل املعني الى العميل.

	-استثمارات وكالة
ان استثمارات الوكالة هي اتفاقية والتي من خاللها تقوم املجموعة بتقدمي مبالغ نقدية الى مؤسسه ماليه كاتفاقيه وكاله،
والتي يقوم من خاللها الوكيل باالستثمار وفق شروط معينه مقابل اتعاب محددة .يلتزم الوكيل باعادة املبلغ في حاله العجز
او االهمال او مخالفة اي من تعليمات وشروط الوكالة.
	-ذمم مدينة وأصول مالية أخرى
تسجل الذمم املدينة التجارية باملبلغ األصلي ناقصا مخصص إلنخفاض القيمة.
املدينون غير املصنفني ضمن أي من الفئات أعاله يتم تصنيفها "كذمم مدينة أخرى وأصول اخرى".
•االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى FVOCI

ان اصول املجموعة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تتكون من استثمار في اسهم حقوق امللكية .ان هذه
االستثمارات متثل استثمار في اسهم حقوق ملكية في شركات عديدة وتتضمن االسهم املسعرة وغير املسعرة.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
تقوم املجموعة بإحتساب أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  FVOCIإذا كانت األصول تستوفي
الشروط التالية:
•يتم االحتفاظ بها مبوجب منوذج أعمال هدفه هو "االحتفاظ جلمع" التدفقات النقدية املرتبطة وبيعها؛ و
•الشروط التعاقدية لألصول املالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على املبلغ
األصلي القائم.
سيتم إعادة تدوير أية أرباح أو خسائر معترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى ( )OCIإلى بيان االرباح أو اخلسائر املجمع
عند إلغاء االعتراف باألصل.
استثمارات في حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى FVOCI

عند التحقق املبدئي ،يجوز للمجموعة إجراء انتخاب غير قابل للنقض (على أساس االدوات) لتعيني استثمارات في أدوات
حقوق امللكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  .FVOCIال يُسمح بالتعيني بالقيمة العادلة
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يتم االحتفاظ بأصل مالي لغرض املتاجرة في احلاالت التالية:
•مت احلصول عليه بشكل أساسي لغرض بيعه في األجل القريب؛ أو
•عند التحقق املبدئي فإنه جزء من محفظة ادوات مالية محددة تقوم املجموعة بإدارتها مع بعضها البعض ولديها دليل
على منط فعلي حديث جلني أرباح قصيرة االجل؛ أو
•هو مشتق (باستثناء املشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة حتوط محددة وفعالة).
االستثمارات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق امللكية املقاسة بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها مبدئيا بالقيمة
العادلة زائداً تكاليف املعاملة.
بعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باالرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة في اإليرادات
الشاملة األخرى واملتراكمة في احتياطي القيمة العادلة .يتم حتويل الربح أو اخلسارة املتراكمة إلى أرباح محتجزة ضمن
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع.
يتم إثبات توزيعات االرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق امللكية في بيان االرباح أو اخلسائر املجمع.
•االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر FVTPL

يتم تصنيف االصول املالية التي ﻻ ﺗﻔﻲ مبعايير القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 FVOCIبالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واخلسائر  .FVTPLﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ االصول اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
التي ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻤﻟﺒﻠﻎ األصلي واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺘﻢ احتسابها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﺨﻟﺴﺎﺋﺮ .تندرج جميع األدوات املالية املشتقة ضمن هذه الفئة ،باستثناء تلك احملددة والفعالة كأدوات حتوط،
والتي تنطبق عليها متطلبات محاسبة التحوط (انظر ادناه) .تشتمل الفئة ً
أيضا على استثمارات في أسهم حقوق امللكية.
يتم قياس االصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو اخلسائر في بيان االرباح أو اخلسائر املجمع .يتم
حتديد القيمة العادلة لالصول املالية في هذه الفئة بالرجوع إلى معامالت السوق النشطة أو باستخدام تقنية تقييم عندما
ال يوجد سوق نشط.
تشتمل األصول املالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر على االستثمار في اسهم حقوق ملكية
وصناديق.
5.15.4

انخفاض قيمة األصول املالية

تقوم املجموعة باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة ( )ECLعلى األدوات املالية التالية التي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر:
•القروض للعمالء
•أرصدة لدى بنوك والودائع قصيرة األجل
•استثمارات ،وكالة وصكوك
•أصول مالية أخرى

أدوات حقوق امللكية ليست عرضة للخسائر االئتمانية املتوقعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية (القروض الى عمالء)
مساو للقيمة االعلى بني قيمة
يتم االعتراف باالنخفاض في التسهيالت االئتمانية في بيان املركز املالي املجمع مببلغ
ٍ
اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9وف ًقا الرشادات بنك الكويت املركزي ،واالحكام
التي تتطلبها تعليمات بنك الكويت املركزي.

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

انخفاض قيمة األصول املالية بخالف التسهيالت االئتمانية
تعترف املجموعة باخلسائر االئتمانية املتوقعة الناجتة عن االستثمار في أدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وأرصدة لدى البنوك وودائع وأصول أخرى.
اخلسائر االئتمانية املتوقعة

تطبق املجموعة نهج مكون من ثالث مراحل لقياس اخلسائر االئتمانية على النحو التالي:
شهرا
املرحلة  :1اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار ً 12

تقوم املجموعة بقياس مخصصات اخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  12شهراً من االصول املالية
التي لم يكن بها زيادة جوهرية في خسائر االئتمان منذ التحقق املبدئي أو حاالت التعرض للمخاطر التي مت التحديد بأنها
حتتوي على مستوى منخفض
من املخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير .تضع املجموعة في اعتبارها األصل املالي الذي يحتوي على مستوى منخفض من
املخاطر االئتمانية عندما يكون معدل تلك املخاطر االئتمانية يستوفي تعريف "فئة االستثمار" املتعارف عليه دولياً.
املرحلة  :2اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار عمر األداة – دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية

تقوم املجموعة بقياس مخصصات اخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة من االصول املالية
التي لم يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق املبدئي ولكن لم تتعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية.
املرحلة  :3اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدار عمر األداة – في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية

تقوم املجموعة بقياس مخصصات اخلسائر مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة من االصول املالية
ويتم التحديد بأنها تعرضت لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى الدليل املوضوعي على االنخفاض في القيمة.
إن خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة هي خسائر االئتمان التي تنتج من أحداث التعثر احملتملة على مدار
العمر املتوقع لألداة املالية .ومتثل خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  12شهراً جزءا من خسائر االئتمان املتوقعة على مدار
عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر احملتملة خالل  12شهر بعد تاريخ التقرير .ويتم احتساب كال من خسائر االئتمان
املتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان املتوقعة على مدار  12شهراً إما على أساس فردي أو مجمع باالعتماد على
طبيعة احملفظة األساسية لألدوات املالية.
حتديد مرحلة االنخفاض في القيمة

في تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية تعرضت
لالنخفاض في القيمة االئتمانية .تعتبر املجموعة أن األصل املالي قد تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية في حالة
وقوع حدث واحد أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو عندما تكون املدفوعات
التعاقدية متأخرة السداد ملدة  90يوم.
في تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة أيضاً بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في املخاطر االئتمانية منذ التحقق املبدئي
من خالل مقارنة مخاطر التعثر التي حدثت على مدار العمر املتوقع املتبقي اعتباراً من تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر
في تاريخ التحقق املبدئي .إن املعايير الكمية املستخدمة لتحديد الزيادة اجلوهرية في املخاطر االئتمانية متثل سلسلة
من احلدود النسبية واملجردة .ويتم اعتبار أن كافة االصول املالية متأخرة السداد ملدة  30يوم تتضمن زيادة جوهرية في
املخاطر االئتمانية منذ التحقق املبدئي ويتم حتويلها إلى املرحلة  2حتى وإن لم تكن املعايير األخرى تشير إلى زيادة جوهرية
في املخاطر االئتمانية.
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

تتمثل خسائر االئتمان املتوقعة في تقديرات اخلسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة
احلالية لكافة حاالت العجز النقدية املخصومة مبعدل الفائدة الفعلية لألداة املالية .ميثل العجز النقدي الفرق بني
التدفقات النقدية املستحقة للمجموعة مبوجب عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة احلصول عليها .تتضمن
العناصر األساسية في قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة احتمال التعثر واخلسارة عند التعثر والتعرض ملخاطر التعثر.
تقدر املجموعة تلك العناصر باستخدام مناذج املخاطر االئتمانية املناسبة اخذاً في االعتبار املعدالت االئتمانية الداخلية
واخلارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات االقتصادية الكبرى املستقبلية الى آخره.
قامت املجموعة بتطبيق نهج مبسط على هبوط قيمة الذمم املدينة التجارية وأخرى حسب املسموح به مبوجب املعيار .كما
قامت املجموعة بتأسيس مجموعة مخصصات تعتمد على خبرة املجموعة التاريخية خلسائر االئتمان معدلة لعوامل تطلعية
محددة للمدينني والبيئة االقتصادية.
مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي

يتعني على املجموعة احتساب مخصص خسائر االئتمانية على التسهيالت االئتمانية املالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت
املركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية وحساب املخصصات .تصنف التسهيالت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﮐﺎﺳﺗﺣﻘﺎق مستحق
عندما ﻟم يتم استالم مبلغ السداد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﻓﻊ التعاقدي أو إذا ﮐﺎن املرفق يتجاوز احلدود املقبولة مسبقا .يتم تصنيف
التسهيالت االئتمانية على أنها متأخرة السداد ومنخفضة في قيمتها عند استحقاق الدفعة أو الدفعة الرئيسية ملدة تزيد
عن  90يو ًما وإذا كانت القيمة الدفترية للمنشأة أكبر من قيمتها املقدرة القابلة لالسترداد .تتم إدارة ومراقبة القروض
املتأخرة واملستحقة املتأخرة السابقة كمرافق غير منتظمة ويتم تصنيفها ضمن الفئات األربع التالية والتي يتم استخدامها
بعد ذلك لتحديد املخصصات.
الفئة
قائمة املراقبة
دون املستوى
مشكوك في حتصيلها
معدومة

املعايير
غير منتظمة لفترة تصل الى  90يوما
غير منتظمة لفترة تترواح من  91الى  180يوما
غير منتظمة لفترة تترواح من  181الى  365يوما
غير منتظمة لفترة تتجاوز من  365يوما

املخصصات احملددة
%20
%50
%100

قد تقوم املجموعة ً
أيضا بضم التسهيالت االئتمانية في إحدى الفئات املذكورة أعاله بنا ًء على حكم اإلدارة بالظروف املالية
و  /أو غير املالية للعميل.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى مخصصات محددة ،يتم إجراء مخصصات ﻋﺎﻣﺔ بحد ادنى بنسبة  %1على التسهيالت النقدية و %0.5على
التسهيالت غير النقدية على جميع التسهيالت االئتمانية املعمول بها (ﺧﺎرج بعض فئات الضمانات احملظورة) التي ﻻ
تخضع ملخصصات محددة.
 5.15.5تصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية

تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة قروض ومستحق الى بنوك وذمم دائنة وخصوم أخرى.
إن القياس الالحق للخصوم املالية يعتمد على تصنيفها على النحو التالي:
•التكلفة املطفأة للخصوم املالية

تدرج هذه اخلصوم بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .تصنف املجموعة اخلصوم املالية بالتكلفة
املطفأة كما يلي:
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	-قروض
يتم الحقا قياس جميع القروض بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم االعتراف باالرباح واخلسائر
في بيان االرباح أو اخلسائر املجمع عندما يتم استبعاد اخلصوم وكذلك من خالل طريقة معدل الفائدة الفعلي ( )EIRعملية
االطفاء.

 5.16حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ميثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم املصدرة واملدفوعة.
تتضمن عالوة اإلصدار أي عالوات مستلمة من إصدار رأس املال .يتم خصم أي تكاليف معامالت مرتبطة بإصدار األسهم
من عالوة اإلصدار.

 دائنو وكالةمتثل دائنو الوكالة قروض وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية .تستلم املجموعة مبوجبها األموال لتمويل أنشطتها اإلستثمارية
وتدرج بالتكلفة املطفأة.

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات ألرباح الفترة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد
التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،وتعديالتها.

	-متويل إجارة
يتمثل دائنو متويل االجارة الذي ينتهي بامللكية في اتفاقية متويل اسالمي تقوم من خاللها املؤسسة بتقدمي التمويل لشراء
أصل عن طريق تأجير االصل الذي ينتهي بتحويل ملكيته .ان دائني متويل االجارة يظهر باملبلغ االجمالي للمبلغ املستحق
بعد طرح تكاليف التمويل املؤجلة .يتم تسجيل تكاليف التمويل املؤجلة ضمن املصاريف على اساس نسبي زمني مع االخذ
بعني االعتبار معدل االقتراض اخلاص بها والرصيد القائم.

تتضمن البنود األخرى حلقوق امللكية ما يلي:
	-احتياطي حتويل العمالت األجنبية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت األجنبية الناجتة عن حتويل البيانات
املالية للشركات األجنبية للمجموعة إلى الدينار الكويتي.
	-احتياطي التغيرات املتراكمة بالقيمة العادلة – والذي يتكون من األرباح واخلسائر املتعلقة باالستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل االيرادات الشاملة األخرى وحصة املجموعة في احتياطي التغيرات املتراكمة بالقيمة العادلة لشركات زميلة.

	-ذمم دائنة وخصوم أخرى
يتم تسجيل اخلصوم ملبالغ سيتم دفعها في املستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر بها فواتير من قبل املورد ام
لم تصدر وتصنف كخصوم جتارية .إن اخلصوم املالية بخالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
غير املصنفة ضمن اي من املذكور أعاله تصنف كـ "خصوم أخرى".

تتضمن األرباح املرحلة كافة األرباح املرحلة للفترة احلالية والسابقة .وجميع املعامالت مع املالكني تسجل بصورة منفصلة
ضمن حقوق امللكية املجمعة.
تدرج توزيعات األرباح املستحقة للمساهمني ضمن اخلصوم األخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع اجلمعية العامة.

جميع التكاليف املرتبطة باألرباح تدرج ضمن تكاليف التمويل.

 5.17أسهم خزينة

 5.15.6التكلفة املطفأة لألدوات املالية

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة .إن عملية االحتساب تأخذ
بعني االعتبار أي عالوة أو خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة
الفعلية.
 5.15.7تسوية األدوات املالية

تتم التسوية بني األصول واخلصوم املالية وصافي املبلغ املبني في بيان املركز املالي املجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية
حالية قابلة التنفيذ لتسوية املبالغ املعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو استرداد األصول وتسوية اخلصوم
في آن واحد.
 5.15.8القيمة العادلة لألدوات املالية

تتحدد القيمة العادلة لألصول املالية املتاجر بها في أسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي بالرجوع إلى األسعار املعلنة في
السوق أو عروض أسعار املتداول (سعر الشراء للمراكز الطويلة وسعر العرض للمراكز القصيرة) ،بدون أي خصم لتكاليف
املعاملة.
بالنسبة لألدوات املالية في أسواق غير نشطة ،تتحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة .تتضمن هذه
األساليب استخدام معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة أو الرجوع إلى القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى
مماثلة إلى حد كبير ،أو حتليل التدفقات النقدية املخصومة أو مناذج تقييم أخرى .ان التحليل للقيم العادلة لألدوات املالية
واملزيد من التفاصيل حول كيفية قياسها مبني في ايضاح .30.3
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تتألف أسهم خزينة من أسهم رأس املال املصدرة للشركة األم واملعاد شراؤها من قبل املجموعة ولم يتم حتى حينه إعادة
إصدارها أو إلغائها .يتم احملاسبة عن أسهم اخلزينة بطريقة التكلفة .وطبقا لهذه الطريقة يتم إدراج املتوسط املرجح
لتكلفة األسهم املشتراة في حساب مقابل ضمن حقوق امللكية.
عند إعادة إصدار أسهم اخلزينة ،تقيد األرباح بحساب منفصل "احتياطي أسهم خزينة" في حقوق ملكية املساهمني .يتم
حتميل أية خسائر محققة على نفس احلساب في حدود الرصيد الدائن لذلك احلساب .ويتم حتميل أية خسائر إضافية
على األرباح املرحلة ثم على االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني .ال تستحق أسهم اخلزانة توزيعات أرباح نقدية
ميكن أن تقوم املجموعة بتوزيعها .ويؤدي إصدار توزيعات أسهم إلى زيادة عدد أسهم اخلزينة بنفس النسبة وتخفيض
متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة.
 5.18املخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على املجموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك
احتمال الطلب من املجموعة تدفق مصادر اقتصادية الى اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد عليه .ان توقيت
او مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد.
يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ
التقرير املالي ،مبا في ذلك املخاطر والتقديرات غير املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلالي .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات
املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية الى اخلارج في التسوية حتدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل .كما
يتم خصم املخصصات الى قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم تسجيل االصول الطارئة في بيان املركز املالي املجمع لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع
اقتصادية الى الداخل.
التقرير السنوي 2019
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ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان املركز املالي املجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع
اقتصادية الى اخلارج امرا مستبع ًد.

 5.21الضرائب
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 5.21.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

 5.19ترجمة العمالت االجنبية

حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24لسنة  2006بنسبة %2.5

تعرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي ايضا العملة الرئيسية للشركة االم .تقوم كل منشأة في املجموعة
بتحديد عملتها الرئيسية اخلاصة بها والبنود املدرجة في البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك العملة
الرئيسية.

 5.21.2مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

 5.19.1عملة العرض الرئيسية

 5.19.2معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية للمنشأة املعنية في املجموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة
في تواريخ املعامالت (سعر الصرف الفوري) .ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناجتة عن تسوية مثل تلك املعامالت وعن
اعادة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة املالية تسجل في االرباح او اخلسائر.
بالنسبة للبنود غير النقدية ،ال يتم اعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (حتول باستخدام اسعار
الصرف في تاريخ املعاملة) ،باستثناء البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام اسعار
الصرف في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

ان فروق التحويل على األصول الغير نقدية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر تدرج كجزء من ارباح أو
خسائر القيمة العادلة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع واألصول املتاحة للبيع متضمنة في التغيرات املتراكمة بالقيمة
العادلة املدرجة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املجمع.
 5.19.3العمليات االجنبية

في البيانات املالية للمجموعة ،فان جميع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت املجموعة ذات العملة الرئيسية
بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع .كما ان العملة الرئيسية ملنشآت املجموعة بقيت
دون تغيير خالل فترة التقارير املالية.
مت عند التجميع ،يتم حتويل االصول واخلصوم الى الدينار الكويتي بسعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت الشهرة
والقيمة العادلة الناشئة عن شراء منشأة اجنبية قد متت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة االجنبية ومت حتويلها الى
الدينار الكويتي بسعر االقفال .كما ان االيرادات واملصاريف قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتوسط السعر طوال فترة
التقرير .فروقات الصرف حتمل على/تقيد في بيان االرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملة االخرى وتسجل في احتياطي
ترجمة العملة االجنبية ضمن حقوق امللكية.
وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الترجمة التراكمية املتعلقة بها واملسجلة في حقوق امللكية يتم اعادة تصنيفها الى
االرباح او اخلسائر وتسجل كجزء من االرباح او اخلسائر عند البيع.
 5.20مكافأة نهاية اخلدمة

تقدم الشركة األم وشركاتها التابعة احمللية مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها .يستند استحقاق هذه املكافآت الى الراتب
النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .ان
التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت تستحق طوال فترة التعيني .ان هذا االلتزام غير املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل
موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.

من ربح املجموعة اخلاضع للضريبة .حسب القانون فإن اخلصومات املسموح بها تتضمن ،احلصة من ارباح الشركات
الزميلة املدرجة وتوزيعات االرباح النقدية من الشركات املدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية.

حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح املجموعة اخلاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب املعدلة
بناء على قرار اعضاء مجلس املؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة الكويتية املساهمة
والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة.
 5.21.3الزكاة

حتتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  2007/58الساري املفعول اعتبارا من 10
ديسمبر .2007

 5.21.4ضرائب الدخل

يتم إدراج ضريبة الدخل املستحقة على األرباح كمصاريف للفترة التي تظهر فيها األرباح وفقاً للقوانني واملعدالت الضريبة
املعمول بها في نطاق السلطة القانونية التي تعمل فيها املجموعة ،والتي قد مت تطبيقها أو املصرح بتطبيقها بشكل جوهري
في نهاية تاريخ بيان املركز املالي.
يتم احتساب ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة االلتزامات على كافة الفروق املؤقتة ،كما بتاريخ بيان املركز املالي،
بني الوعاء الضريبي لالصول واخلصوم وقيمها الدفترية ألغراض رفع التقارير املالية .إن مخصصات الضرائب املؤجلة
تعتمد على مدى التحكم في توقيت رد الفروق املؤقتة وإمكانية ردها في املستقبل القريب.
يتم قياس االصول واخلصوم الضريبية املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية املتوقع تطبيقها للفترة التي يتحقق فيها األصل أو يتم
تسوية االلتزام وفقاً للمعدالت الضريبية (والقوانني الضريبية) املطبقة أو املجازة فع ً
ال في نهاية تاريخ بيان املركز املالي.
تتحقق االصول الضريبية املؤجلة لكل الفروق املؤقتة القابلة لالستقطاع ،مبا في ذلك األرصدة املرحلة للخسائر الضريبية
غير املستخدمة بالقدر الذي ميكن فيه استخدام هذه الفروق املؤقتة القابلة لالستقطاع في مقابلة األرباح الضريبية التي
سوف تنتج.
يتم مراجعة القيم الدفترية لالصول الضريبية املؤجلة في تاريخ كل بيان مركز مالي ويتم تخفيضها للمدى الذي يكون فيه
من غير احملتمل حتقيق أرباح كافية تسمح باستخدام كلي أو جزئي لهذه االصول الضريبية املؤجلة.
 5.22النقد والنقد املعادل

الغراض بيان التدفقات النقدية املجمع  ،فإن النقد والنقد املعادل يتكون من نقد وارصدة لدى البنوك وودائع قصيرة االجل
واستثمارات قصيرة االجل عالية السيولة تستحق خالل ثالثة اشهر من تاريخ إنشائها مطروحا منه بنوك دائنة واألرصدة
البنكية احملتجزة.
 5.23البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل ،وحتدد التكلفة على اساس طريقة املتوسط املرجح.

بالنسبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من
رواتب املوظفني وتقتصر التزامات املجموعة على هذه املساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها.
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 5.24حسابات أمانة

 6.1.6تصنيف العقارات

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ان األصول احملتفظ بها كأمانات ال تعتبر من اصول املجموعة وبالتالي ال تظهر في هذه البيانات املالية املجمعة.
 5.25معامالت مع اطراف ذات صلة

األطراف ذات الصلة هي شركات زميلة واملساهمني الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني التنفيذيني وأفراد
عائالتهم والشركات اململوكة لهم .يتم تنفيذ جميع معامالت األطراف ذات الصلة مبوافقة إدارة املجموعة.

6.6أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

تقرر اإلدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات للمتاجرة أو ممتلكات محتفظ بها للتطوير أو عقارات
استثمارية.
تصنف املجموعة املمتلكات على أنها للمتاجرة إذا مت شراءها بشكل رئيسي للبيع في السياق العادي للعمل.
تصنف املجموعة املمتلكات على أنها ممتلكات قيد التطوير إذا مت شراءها بنية تطويرها.
وتصنف املجموعة املمتلكات كعقارات استثمارية إذا مت احلصول عليها لتحقيق إيرادات من إيجار أو لزيادة قيمتها
الرأسمالية أو الستخدامها في غرض مستقبلي غير محدد.

ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
القيمة املدرجة لكل من االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير
املالية .مع ذلك ،فان عدم التأكد من تلك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة
املدرجة لكل من االصول واخلصوم والتي قد تتأثر في الفترات املستقبلية.

 6.1.7تقييم السيطرة

عند حتديد السيطرة ،تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات الصلة
للشركة املستثمر فيها من تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها .ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدام سلطتها
للتأثير على العوائد املتغيرة تتطلب احكاما هامة.

 6.1أحكام االدارة الهامة

 6.2عدم التأكد من التقديرات

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ
املدرجة في البيانات املالية املجمعة:

ان املعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف
مبينة أدناه .قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية.

 6.1.1تقييم منوذج االعمال

 6.2.1انخفاض في قيمة الشهرة

ﺗﻘوم املجموعة بتصنيف االصول املالية بعد إجراء اختبار منوذج االعمال (يرجى االطالع على السياسة احملاسبية لبنود
اﻷدوات املالية ﻓﻲ االيضاح  .)5.15يتضمن هذا االختبار احلكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة مبا في ذلك كيفية
تقييم أداء األصول وقياس أدائها واملخاطر التي تؤثر على أداء األصول .تعتبر املراقبة جز ًءا من التقييم املتواصل للمجموعة
حول ما إذا كان منوذج االعمال الذي يتم االحتفاظ باالصول املالية املتبقية فيه مناس ًبا وإذا كان من غير املناسب ما إذا
كان هناك تغيير في منوذج االعمال وبالتالي تغيي ًرا مستقبل ًيا على تصنيف تلك األصول.
 6.1.2الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يتم قياس اخلسائر االئتمانية املقدرة كمخصص يعادل خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  12شهراً ألصول املرحلة  ،1أو خسارة
االئتمان املتوقعة مدى احلياة الصول املرحلة  2أو املرحلة  .3ينتقل األصل إلى املرحلة  2عندما تزداد مخاطر االئتمان
بشكل كبير منذ التحقق املبدئي .ال يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9زيادة "جوهرية" .لذلك ،فإن تقييم ما إذا
كانت مخاطر االئتمان لالصل قد زادت بشكل جوهري ،تأخذ املجموعة في احلسبان املعلومات النوعية والكمية املعقولة
واحملتملة التي ميكن احلصول عليها.
 6.1.3أحكام حتديد أوقات الوفاء بالتزامات االداء

إن حتديد ما إذا كان االلتزام اخلاص مبعايير األداء املنصوص عليه في املعيار الدولي للتقارير املالية  15فيما يتعلق بنقل
السيطرة على البضائع واخلدمات إلى العمالء الذي مت استيفاؤه يتطلب حك ًما ها ًما.
 6.1.4التأثير الهام

يحدث التأثير الهام عندما مينح حجم حقوق التصويت اخلاصة باملنشأة بالنسبة حلجم وتشتت أصحاب األصوات اآلخرين
املنشأة القدرة العملية من جانب واحد لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة.
 6.1.5القيم العادلة لالصول واخلصوم املقتناة

يتطلب حتديد القيمة العادلة لالصول واخلصوم واخلصوم الطارئة نتيجة لدمج االعمال حكما هاماً.
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حتدد املجموعة فيما اذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها على اساس سنوي على االقل ،االمر الذي يتطلب تقديرا للقيمة
املستخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع الشهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة املستخدمة ان تقوم املجموعة بعمل
تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسب من اجل احتساب
القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
 6.2.2انخفاض قيمة االصول غير املالية (االصول غير امللموسة)

ان املبالغ املدرجة لالصول غير املالية للمجموعة يتم مراجعتها بتاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هناك اي مؤشر
او دليل ايجابي على انخفاض القيمة او متى يكون هناك حاجة الجراء اختبار سنوي على انخفاض قيمة االصل .وفي حال
وجود اي مؤشر او دليل ،يتم تقدير املبلغ املسترد لالصل ويتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان االرباح او اخلسائر
املجمع كلما جتاوزت القيمة املدرجة لالصل قيمته املستردة.
 6.2.3انخفاض قيمة الشركات الزميلة

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية حتدد املجموعة ما إذا كان ضروريا االعتراف بأي خسارة لالنخفاض في قيمة استثمار
املجموعة في شركاتها الزميلة بتاريخ كل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة
االستثمار في الشركة الزميلة .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة
بالفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتثبت هذا املبلغ في بيان االرباح أو اخلسائر املجمع.
 6.2.4انخفاض قيمة األصول املالية

ينطوي قياس خسائر االئتمان املقدرة على تقديرات اخلسارة في حالة التخلف عن السداد واحتمال العجز عن السداد.
اخلسارة االفتراضية املعطاة هي تقدير للخسارة الناشئة في حالة التخلف عن السداد من قبل العميل .احتمال التقصير
هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد في املستقبل .استندت املجموعة إلى هذه التقديرات باستخدام معلومات مستقبلية
معقولة وقابلة للدعم ،والتي تستند إلى افتراضات للحركة املستقبلية ملختلف احملركات االقتصادية وكيفية تأثير هذه
العوامل على بعضها البعض.
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 6.2.5اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

7.7الشركات التابعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

تسجل املجموعة العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة ،مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو اخلسائر
املجمع  .تقوم املجموعة بتعيني مختصني تقييم مستقلني لتحديد القيمة العادلة .ان املختصني يستخدمون تقنيات تقييم
لتحديد القيمة العادلة .قد تختلف القيمة العادلة املقدرة للعقارات اإلستثمارية عن االسعار احلقيقية التي ميكن حتقيقها
في املعامالت التجارية البحتة في تاريخ التقرير.
 6.2.6األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 7.1ان تفاصيل الشركات التابعة املجمعة الهامة كما في تاريخ التقرير كما يلي:
بلد التسجيل
ومكان العمل

الشركة التابعة

2019

تقوم اإلدارة مبراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل بيانات مالية استنادا إلى االستخدام
املتوقع لألصول .كما أن التقديرات غير املؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج
واملعدات.

شركة نور لالتصاالت ش.م.ك (مقفلة) (على
الرغم من ان املجموعة متلك نسبة %49.11
من الشركة التابعة ،متارس املجموعة سيطرتها
على تلك الشركة التابعة بناءا على اغلبية
اعضاء مجلس اإلدارة)
شركة نور الصاحلية العقارية – ش.م.ك
(مقفلة)
شركة نور الكويت القابضة – ش.م.ك (مقفلة)

تقوم اإلدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية (عندما ال تتوفر هناك أسعار سوق نشط)
واألصول غير املالية .وهذا يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات استنادا إلى معطيات سوقية ،وذلك باستخدام
بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل املتداولني في السوق في تسعير األداة املالية .فإذا كانت تلك البيانات غير
مرصودة ،تقوم اإلدارة باستخدام أفضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة لألدوات املالية عن األسعار الفعلية
التي سيتم حتقيقها في معاملة على أسس جتارية بتاريخ البيانات املالية.

 6.2.7دمج االعمال

تستخدم اإلدارة أساليب التقييم في حتديد القيم العادلة للعناصر املختلفة لدمج األعمال .على وجه اخلصوص ،تعتمد
القيمة العادلة للمقابل احملتمل على نتائج العديد من املتغيرات التي تؤثر على الربحية املستقبلية.
 6.2.8القيمة العادلة لألدوات املالية

 6.2.9انخفاض قيمة البضاعة

تسجل البضاعة بالتكلفة وصافي القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل .وعندما تصبح البضاعة قدمية او متقادمة ،يتم عمل
تقدير لصافي قيمتها املمكن حتقيقه .بالنسبة للمبالغ الهامة بصورة فردية ،يتم عمل هذا التقدير على اساس افرادي .اما
بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة فردية ،لكنها قدمية او متقادمة ،فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لها
حسب نوع البضاعة ودرجة القدم او التقادم استنادا الى تاريخ اسعار البيع.
 6.2.10إيرادات العقود

تعكس املبالغ املعترف بها من اخلدمة واملدينون املرتبطون بها أفضل تقدير لإلدارة لكل نتيجة ومرحلة االنتهاء من كل عقد.
بالنسبة للعقود األكثر تعقي ًدا على وجه اخلصوص ،تخضع تكاليف اإلكمال وأرباح العقد إلى عدم يقني كبير بالتقدير.
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2018

الكويت

% 49.11

الكويت

-

%59.10

الكويت

% 99.53

%99.53

الشركة الكويتية الهندية القابضه – ش.م.ك
(مقفلة)
صندوق نور اإلسالمي اخلليجي

الكويت

% 56.59

%56.59

الكويت

% 93.96

%93.96

شركة مجموعة الفنادق العاملية ش.م.أ

األردن

%100

%100

اتصاالت وخدمات
تكنولوجيا املعلومات

%49.11

عقارات وأنشطة
مرتبطة لها
استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
أنشطة فندقية

 7.2الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة

تتضمن املجموعة شركتان تابعتان مع احلصص غير املسيطرة الهامة (:)NCI

االسم

نسبة حصص امللكية وحقوق
التصويت احملتفظ بها من
قبل
احلصص غير املسيطرة
 31ديسمبر  31ديسمبر
2019
%

شركة نور لإلتصاالت –

ش.م.ك(مقفلة)
شركة نور الصاحلية العقارية –
ش.م.ك (مقفلة)
الشركة الكويتية الهندية
%43.41
القابضة  -ش.م.ك (مقفلة)
الشركات التابعة الفردية غير
الهامة مع احلصص غير
املسيطرة
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نسبة حصص امللكية احملتفظ
بها من قبل املجموعة
 31ديسمبر
 31ديسمبر

طبيعة العمل

%50.89

2018
%

الربح ( /اخلسارة) املخصص
للحصص غير املسيطرة
 31ديسمبر  31ديسمبر
2019

2018

د.ك

د.ك

%50.89

758,693

احلصص غير املسيطرة
املتراكمة
 31ديسمبر  31ديسمبر
2019

د.ك

2018

د.ك

(4,564,823 5,083,245 )1,103,090

%40.90

-

8,351

-

%43.41

75,290

35,824

1,194,749 1,224,403

8,785
842,768

381,457
328,120
22,090
(14,620,163 6,635,768 )1,036,825

8,479,134
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ملخص ادناه املعلومات املالية للشركات التابعة املذكورة أعاله قبل احلذوفات داخل املجموعة:

فيما يلي املعلومات املالية املتعلقة بعمليات غير مستمرة لشركة نور الصاحلية العقارية وشركة نور سي ام للفترة حتى تاريخ
االستبعاد:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

شركة نور لإلتصاالت – ش.م.ك
(مقفلة)
 31ديسمبر
 31ديسمبر
االصول غير املتداولة
االصول املتداولة
مجموع االصول
اخلصوم غير املتداولة
اخلصوم املتداولة
مجموع اخلصوم
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم
احلصص غير املسيطرة (متضمنة حصص غير مسيطرة
لشركة تابعة فرعية)
مجموع اإليرادات
ربح( /خسارة) السنة
مجموع اخلسائر الشاملة االخرى للسنة
مجموع اإليرادات( /اخلسائر) الشاملة للسنة
	-اخلاص مبالكي الشركة األم
	-اخلاص بحصص غير املسيطرة
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) /الناجتة من
االنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية الناجتة من( /املستخدمة في)
االنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) /الناجتة من
االنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية الداخلة( /اخلارجة)
 7.3استبعاد شركات تابعة

2019

2018

د.ك

د.ك

الشركة الكويتية الهندية
القابضة  -ش.م.ك (مقفلة)
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019

2018

د.ك

د.ك

9,024,120
7,152,063
7,714,243
6,921,784
16,738,363 14,073,847
1,253,896
642,403
6,946,523
3,924,796
8,200,419
4,567,199
3,973,121
4,423,403

2,879,673
2,879,673
5,793
56,724
62,517
1,592,753

2,805,941
2,805,941
4,279
52,938
57,217
1,553,975

4,564,823
5,083,245
11,881,636 13,482,287
()2,100,960
1,427,779
()3,371,412
()472,139
()5,472,372
955,640
()2,653,570
437,219
()2,818,802
518,421

1,224,403
237,841
173,433
173,433
98,143
75,290

1,194,749
142,153
82,522
82,522
46,698
35,824

392,979

1,067,513

()321,429

()142,931

92,247

376,413

36,727

387,386

()360,985
124,241

()3,012,790
()1,568,864

()104,040
()388,742

()57,286
187,169

.أفي بداية السنة ،متتلك املجموعة  %59.1من احلصص في شركة نور الصاحلية العقارية – ش.م.ك.م (شركة تابعة).
قامت الشركة األم خالل الربع األول ببيع  %32.7من حصتها في شركة نور الصاحلية العقارية الى أطراف ذات صلة
مما نتج عنه فقد القدرة على السيطرة على شركة نور الصاحلية العقارية ،نتيجة لعملية البيع هذه فإن املجموعة أيضا
قد فقدت القدرة على السيطرة على شركة تابعة أخرى ،شركة نور سي أم القابضة ش.م.ك والتي انخفضت نسبة
حصة املجموعة من  %98الى  .%49ونتيجة لفقدان السيطرة في شركة نور سي أم القابضة تراجعت ملكية املجموعة
في شركة نور الصاحلية العقارية بنسبة  .%9.5وتبعا لذلك ،مت تسجيل شركة نور الصاحلية العقارية وشركة نور سي
ام كعمليات غير مستمرة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019بينما مت اعتبار احلصص احملتفظ بها مبقدار %16.9
في شركة نور الصاحلية العقارية و %49في شركة نور سي ام كإستثمارات في شركات زميلة خالل الربع الثالث والرابع
للسنة احلالية على التوالي (انظر ايضاح .)18.5
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

ايرادات توزيعات أرباح
ايرادات تأجير
حصة في نتائج شركات زميلة
التغير بالقيمة العادلة في عقارات استثمارية
ايرادات فوائد وايرادات اخرى
املصاريف واألعباء األخرى
مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى
تكاليف متويل
ربح حتويل عمالت أجنبية
ربح السنة من العمليات غير املستمرة
خسارة من بيع شركة تابعة (إيضاح  5ب)
(خسارة) /ربح السنة من العمليات غير املستمرة

-

2018

2,184
652,735
255,674
()191,711
31,726
750,608

-

()534,503
()224,323
31,828
23,610

()1,456,681

-

()1,456,681

23,610

-

ب) في تاريخ االستبعاد ،فان اجمالي مبالغ القيم العادلة والقيم الدفترية لصافي األصول املستبعدة هي كما يلي:
السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2019

إجمال مبالغ القيم العادلة
	-مبالغ نقدية مستلمة
	-القيم العادلة لعقارات استثمارية محتفظ بها كجزء من إجمالي مبالغ البيع*

د.ك

3,000,000
2,890,538
5,890,538
	-القيم العادلة للحصص احملتفظ بها في شركة نور الصاحلية العقارية املصنفة كإستثمار في شركة زميلة 3,028,912

(ايضاح )18
	-القيم العادلة للحصص احملتفظ بها في شركة نور سي ام كإستثمار في شركة زميلة (ايضاح )18
	-ناقصا :مجموع القيم الدفترية لصافي األصول املستبعدة (إيضاح 7ج)
خسارة من استبعاد شركة تابعة

853,063
9,772,513
()11,229,194
()1,456,681

* كجزء من معاملة االستبعاد املذكورة أعاله ،اتفقت املجموعة مع أحد املشترين ،طرف ذي صلة ،على اإلحتفاظ باحدى
ممتلكات العقارات االستثمارية (مملوكة من قبل شركة نور الصاحلية العقارية وشركاتها التابعة) بقيمة دفترية تبلغ
 2,890,538د.ك مقابل إجمالي املبلغ املستحق (غير نقدي).
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1111حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك حسابات حتت الطلب حتمل فائدة.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

127,348
127,348

139,642
403,987
253,905
797,534

2019

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخصص دعم العمالة الوطنية
مخصص الزكاة

2018

يتمثل املستحق الى البنوك في تسهيالت السحب على املكشوف مستخدمة من قبل شركة تابعة ومضمونة بودائع قصيرة
األجـل كما في  31ديسمبر  2019مببلغ  622,843د.ك (  31ديسمبر  610,325 :2018د.ك).
يتضمن النقد والنقد املعادل أرصدة لدى البنوك مببلغ  1,176,284د.ك ( 31ديسمبر  1,216,544 :2018د.ك) التي مت
حتديدها لغرض دفع التوزيعات للشركة األم واملساهمني علي حساب تخفيض رأس املال ودفعات توزيعات ارباح للحصص
غير املسيطرة لشركتني تابعتني.

1414استثمارات وكالة وصكوك

1212ربحية( /خسارة) السهم األساسية والمخففة

نسبة الفائدة  /العائد الفعلي (السنوي)
 31ديسمبر
 31ديسمبر

يتم احتساب ربحية( /خسارة) السهم االساسية واملخففة بتقسيم ربح( /خسارة) السنة اخلاصة مبالكي الشركة االم على
املتوسط املوزون لعدد االسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

(معدلة)
د.ك

2019

ربح( /خسارة) السنة اخلاص مبالكي الشركة األم (د.ك)
	-من العمليات املستمرة
	-من العمليات غير املستمرة
املجموع
املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (ما عدا أسهم اخلزينة)
ربحية( /خسارة) السهم األساسية واملخففة (فلس)
	-من العمليات املستمرة
	-من العمليات غير املستمرة
املجموع

2018

9,533,915
()1,456,681
8,077,234

24,810,996
23,610
24,834,606

399,157,535

400,740,466

23.89
()3.65
20.24

61.91
0.06
61.97

إن النقد والنقد املعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع هو كما يلي:

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
ناقصا :مستحق الى بنوك
ناقصا :األرصدة احملتجزة
ناقصا :ودائع قصيرة االجل تستحق بعد  3أشهر
النقد والنقد املعادل كما في بيان التدفقات
النقدية املجمع
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2019

2018

د.ك

د.ك

استثمارات وكالة
مودعة لدى بنوك إسالمية محلية
استثمارات صكوك

%3.00

%3.00

د.ك

د.ك

2019

2018

1,000,000
-

152,965

1,000,000

1,152,965

1,000,000

)أمتثل استثمارات وكالة إيداع مبلغ  14,324,160د.ك ( 31ديسمبر  14,324,160 :2018د.ك) لدى شركة استثمارية
إسالمية محلية والتي استحقت في الربع األخير من سنة  .2008إن الشركة املستثمر بها لم تسدد هذا املبلغ في تاريخ
االستحقاق .ومع ذلك ،مت حتديد تواريخ استحقاق جديدة من قبل احملكمة .إال أن الشركة املستثمر بها عجزت مرة
أخرى عن دفع القسط الثاني والثالث والرابع واخلامس املقررين في يونيو  2014و 2015و 2016و 2017على التوالي.
مت أخذ مخصص كامل للذمم املدينة وفقا لقانون املخصصات لبنك الكويت املركزي .شرعت املجموعة برفع قضايا
قانونية مختلفة ضد الشركة املستثمر بها ،التي مت اقرارها لصالح املجموعة .خالل السنة ،قامت الشركة األم بإبرام
عقد تسوية مع الشركة املستثمر بها ووفقاً لهذه االتفاقية مت حتويل  %50من أسهم شركة محلية غير مدرجة (الشركة
املقتناة) الى الشركة األم.
تقوم الشركة املقتناه مع شركات أخرى مبتابعة إجراءات قانونية من أجل تنفيذ حقوقهم املشتركة وفقاً حلكم احملكمة
السابق .ترى إدراة الشركة األم بأن األثر املالي لهذه املعاملة سيتم تعديلها عند االنتهاء من اإلجراءات القانونية ذات صلة.

1313النقد والنقد المعادل

نسبة الفائدة  /العائد الفعلي (للسنة)
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2019

2018

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

2018

%0.62 - %0.25

%0.62 - %0.25

2,580,478

5,280,522

%3.5 - %2.0

%2.75 - %2.5

%5.75 - %5.25

% 6.0

5,628,943
8,209,421
()408,598
()5,990
()1,250,000

4,860,325
10,140,847
()716,862
()5,990
-

6,544,833

9,417,995

)بخالل السنوات السابقة ،قامت املجموعة بتحمل كافة التبعات القانوينة وذلك بتحمل استثمارات وكالة مببلغ 1,683,250
د.ك (مخالفة بذلك قانون الشركات التنجارية لسنة  )1960مت ايداعها لدى شركة االستثمارات املذكورة أعاله من قبل
املجموعة كجزء من مجموع استثمارات الوكالة مببلغ  14,324,160د.ك بصفة األمانة مبوجب اتفاقية الوكالة مع بعض

األطراف ذات صلة ،على الرغم من وجود نص بالعقد ينص على عدم حتمل املجموعة أي تبعات مالية أو قانونية.
كما ذكر أعاله ،مت تقدمي املبلغ بالكامل وفقاً لقوانني البنك املركزي .بدأت املجموعة اجراءات قانونية ضد الطرفني
السترداد املبلغ مبا في ذلك األرباح عنه.

خالل السنة ،ونتيجة حلكم احملكمة لصالح املجموعة ،أبرمت األطراف ذات صلة اتفاقية تسوية مع الشركة األم لتسوية
املبلغ املذكور أعاله البالغ  1,683,250د.ك .استلمت الشركة األم دفعة جزئية مببلغ  200,000د.ك خالل السنة كما في
اتفاقات التسوية واملبالغ املتبقية بقيمة  800,000د.ك و 683,250د.ك سيتم استالمها في  2020و 2021على التوالي.
وقد نتج عن ذلك عكس مخصص اسثمارات وكالة البالغ  200,000د.ك وفقاً لقوانني مخصص االئتمان من بنك الكويت
املركزي.
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1515استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

على األساس املذكور أعاله ،مت حتديد خسارة االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني كما في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر
 2018على النحو التالي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

أسهم مسعرة
	-محلي
	-أجنبي
صناديق أجنية

2018

11,116,688

11,060,858

6,875,479
4,241,209
587,557

6,708,769
4,352,089
651,070

11,704,245

11,711,928

إن األسهم املسعرة مدرجة بقيمة عادلة تبلغ . 3,899,087د.ك ( 3,622,069 :2018د.ك) مرهونة مقابل قروض (انظر
إيضاح .)22

1616ذمم مدينة وأصول أخرى
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

أصول مالية:
ذمم مدينة (صافي هبوط القيمة)*
مستحق من الشركة األم الرئيسية
مستحق من أطراف ذات صلة أخرى
مستحق من شركات وساطة مالية
إيرادات مستحقة
أصول مالية أخرى
أصول غير مالية:
أصول أخرى

2,826,251
2,457
116,844
469,720
510,118
364,752
4,290,142
155,756
4,445,898

2018

3,659,278
2,271
4,699,646
197,039
647,339
270,653
9,476,226
437,075
9,913,301

* متثل الذمم املدينة املتعلقة بعقود االستشارات واملشاريع التي تتعلق اساسا باحلكومة .ان الذمم املدينة التجاريه تبلغ
 2,078,711د.ك ( 2,731,085 :2018د.ك) من جهات حكومية ذات صلة .متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع
ومخصص خدمات  120يوما .ال توجد فائدة على الذمم التجارية املعلقة.

 31ديسمبر 2019

احلالي
د.ك

أقل من
 60يوما
د.ك

120 - 60

يوما
د.ك

الذمم التجارية:
معدل خسارة االئتمان
التقريبي املتوقعة
(مبا يقارب )%
%1.9
%1.7
%1.4
اجمالي املبلغ املسجل
406,495 1,116,780 1,227,571
خسائر االئتمان املتوقعة مدى
7,807
19,072
16,744
احلياة

اكثر من
 245يوما
د.ك

245 - 121

يوما
د.ك

املجموع
د.ك

%12.7
65,671

%93.1
896,014

3,712,531

8,330

834,327

886,280

 31ديسمبر 2018

الذمم التجارية:
معدل خسارة االئتمان
التقرييي املتوقعة (مبا يقارب
%0.8
)%
اجمالي املبلغ املسجل
1,278,673
خسائر االئتمان املتوقعة مدى
10,172
احلياة

%1.5
768,291

%3.8
445,812

%4.6
1,060,534

%83.2
1,146,226

4,699,536

11,409

16,801

48,357

953,519

1,040,258

احلركة في مخصص الذمم املدينة التجارية كالتالي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

الرصيد كما في  1يناير
تعديل نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9
الرصيد كما في  1يناير (معدل)
مخصص السنة
بسبب استبعاد شركات تابعة

1,040,258
1,040,258
()153,978
886,280

2018

783,270
123,393
906,663
133,595
1,040,258

يتم حتليل انخفاض القيمة ﻓﻲ تاريخ ﮐل تقرير باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان املتوقعة للذمم
التجارية املدينة حيث تعتمد معدالت اخلسارة على األيام املاضية للتقسيمات اخلاصة مبختلف قطاعات ذات أمناط
اخلسارة املماثلة .كما يتم احتساب جتربة التخلف عن السداد السابقة ،والعوامل احلالية واملستقبلية التي تؤثر على قدرة
املدين على تسوية املبلغ املعلق ،والوضع االقتصادي العام للقطاع الذي يعمل فيه املدين وتقييم كل من االجتاه احلالي
والتوقعات للظروف بتاريخ التقرير.
يتم شطب الذمم التجارية املدينة (أي يتم استبعادها) عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها.
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 1717استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

ان احلركة على استثمارات في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

9,081,667
8,799,564
282,103

6,428,619
266,625

أوراق مالية في حقوق ملكية غير مسعرة
	-محلي
	-أجنبي

6,465,046

7,880,437

1,286,213
5,178,833

1,379,673
6,500,764

صناديق أجنبية

621,355

1,304,906

16,168,068

15,880,587

ان هذه االستثمارات في أدوات حقوق امللكية محتفظ بها الغراض استراتيجية من متوسطة الى طويلة االجل .لذلك،
قررت املجموعة ادراج هذه االستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العدلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى النها
تعتقد ان االعتراف بالتغيرات قصيرة االجل للقيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان االرباح او اخلسائر املجمع لن يكون
متوافق مع استراتيجية املجموعة في االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض طويلة االجل وحتقيق ألدائهم احملتمل على
املدي البعيد.
.أخالل السنة السابقة ،قامت املجموعة ببيع استثمار غير مسعر بقيمته املدرجة البالغة  6,363,600د.ك الى طرف ذي
صلة بإجمالي مبلغ  6,363,600د.ك.
.بان االسهم املسعرة مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 8,697,761د.ك ( 6,428,619 :2018د.ك ) واالسهم غير املسعرة مدرجة
بقيمة عادلة مببلغ  96,124د.ك ( 167,878 :2018د.ك) مضمونة مقابل القروض (انظر ايضاح .)22

1818استثمارات في شركات زميلة

ميثل هذا البند حصة املجموعة في الشركات الزميلة التالية بإستخدام طريقة حقوق امللكية.
الشركات الزميلة
بنك ميزان احملدود (إيضاح )18.2
شركة بيت الراية للتطوير العقاري – ذ.م.م (ايضاح )18.3
شركة طموح الوطنية – ج تي سي – ذ.م.م (ايضاح )18.1
شركة الدرة الوطنية العقارية – ذ.م.م (ايضاح )18.1
شركة ايكاروس العقارية – ذ.م.م (ايضاح )18.1
شركة أسواق الدرة املتحدة املركزية – ذ.م.م (ايضاح
)18.1
شركة سدرا الشرق األوسط – ذ.م.م (ايضاح )18.1
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بلد التسجيل واملكان
الرئيسي للعمل

نسبة امللكية
 31ديسمبر  31ديسمبر

طبيعة العمل

2019

2018

باكستان
األردن
الكويت
الكويت
االمارات العربية
املتحدة
الكويت

%35.25
-

%38.18
%50.00
%48.00
%50.00

بنوك اسالمية
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات

-

%50.00

تطوير العقارات
جتارة عامة

الكويت

-

%25.00

تطوير العقارات

%33.00

2019

2018

6,695,244

أسهم مسعرة
	-محلي
	-أجنبي

 31ديسمبر
الرصيد في  1يناير
التعديالت الناجتة من تطبيق املعيار الدولي رقم 9
الرصيد كما في  1يناير  – 2019معدل
اضافات خالل السنة
اضافة نتيجة عدم جتميع شركات تابعة (ايضاح )7.3
عدم التحقق نتيجة استبعاد شركة تابعة (ايضاح )18.1
حصة في النتائج
حصة في ايرادات شاملة أخرى لشركات زميلة
بيع /بيع جزئي لشركة زميلة
احملول الى األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اآلخرى
توزيعات أرباح مستلمة
تعديل ترجمة عمالت أجنبية
تعديالت اخرى
الرصيد في نهاية السنة

د.ك

 31ديسمبر
2018

د.ك

44,053,153
44,053,153
3,881,975
()2,396,970
10,769,182
6,290,837
()8,139,172
()24,529
()3,883,480
()3,779,049
()49,609

61,985,767
()87,743
61,898,024
125,000
8,905,432
()371,179
()12,040,886
()2,912,718
()11,505,834
()44,686

46,722,338

44,053,153

 18.1خالل السنة ،نتيجة استبعاد الشركة التابعة ،شركة نور الصاحلية العقارية (ايضاح  ،)7.3قامت املجموعة بعدم
التحقق من شركاتها الزميلة اململوكة من قبل الشركة التابعة املستبعدة ،شركة طموح الوطنية احملدودة -ذ.م.م (،)%48
شركة إيكاروس العقارية -ذ.م.م ( ،)%50شركة سدرة الشرق األوسط  -ذ.م.م ( ،)%25شركة درة الوطنية العقارية
– ذ.م.م ( )%50وشركة أسواق الدرة املتحدة املركزية – ذ.م.م ( ،)%33بقيمة دفترية إجمالية تبلغ  2,396,970د.ك
كما في تاريخ االستبعاد.
 18.2خالل السنة ،قامت املجموعة باالستبعاد اجلزئي ( )%10.93 :2018( )%2.93ألحد شركاتها الزميلة االجنبية ،بنك
امليزان احملدود مببلغ إجمالي قدره  6,374,344د.ك ( 20,796,582 :2018د.ك)  ،مما نتج عنه صافي ربح يبلغ
 1,596,799د.ك ( 4,196,944 :2018د.ك)  .ان احلصة املتبقية في هذه الشركة الزميلة بنسبة ( )%35.25يستمر
احتسابه كشركة زميلة.
 18.3خالل السنة ،قامت املجموعة باستبعاد كامل احلصة في شركتها الزميلة ،شركة بيت الراية للتطور العقاري ()%50
مقابل اجمالي  1,048,662د.ك نتج عنه صافي خسارة بقيمة  108,711د.ك.
 18.4خالل الربع الثالث لسنة  ،2019قامت املجموعة باستبعاد  %16.7من حصتها املتبقية في شركة نور الصاحلية
العقارية – ش.م.ك.م إلى الشركة األم الرئيسية مقابل مبلغ  3,000,000د.ك .مت تسوية مبلغ  3,000,000د.ك مقابل
القرض من الشركة األم الرئيسية.
 18.5خالل الربع الرابع لسنة  ،2019قامت املجموعة باستبعاد  %49.5من حصتها املتبقية في شركة نور سي ام القابضة
– ش.م.ك إلى شركة نور الصاحلية العقارية بأجمالي مبلغ  867,038د.ك ،نتج عنه صافي ربح مببلغ  81,322د.ك.
ان املبلغ االجمالي يتكون من مبلغ عيني  835,000د.ك على النحو التالي (عقارات استثمارية مببلغ  667,000د.ك
واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى مببلغ  168,000د.ك) واجمالي مبلغ نقدي 32,038
د.ك.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 18.6ملخص أدناه املعلومات املالية فيما يتعلق بالشركة الزميلة للمجموعة (بنك ميزان احملدود) متثل املعلومات املالية
امللخصة أدناه املبالغ املعروضة في البيانات املالية للشركة الزميلة (وليس حصة املجموعة من هذه املبالغ) واملعدلة
للفروق في السياسات احملاسبية بني املجموعة والشركات الزميلة.

ذات الصلة .ان ادارة ااملجموعة ،بالتشاور مع مستشاري الضرائب ،على ثقة بان القرار املتعلق بهذا االمر سيكون في
صاحلهم .وبناء عليه ،لم يتم تكوين مخصص في هذه البيانات املالية بهذا اخلصوص.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

إن احلركة على العقارات اإلستثمارية هي كما يلي:

 18.6.1بنك ميزان احملدود

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

2019

مجموع االصول
مجموع اخلصوم (متضمنة احلصص غير املسيطرة)
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي بنك ميزان

2,203,581,760
()2,083,021,095
120,560,665

االيرادات
ربح السنة اخلاص باملساهمني
االيرادات( /اخلسائر) الشاملة االخرى للسنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة
توزيعات ارباح مستلمة من الشركة الزميلة خالل السنة (بعد طرح الضرائب)

184,484,775
30,495,634
18,666,246
49,161,880
3,883,480

105,427,973
19,420,426
()1,883,045
17,537,381
2,912,718

نسبة حصة ملكية املجموعة في بنك ميزان
حصة املجموعة في صافي اصول بنك ميزان
الشهرة
القيمة الدفترية حلصة ملكية املجموعة في بنك ميزان

%35.25
42,496,307
4,226,031
46,722,338

%38.18
35,240,151
5,229,042
40,469,193

كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت القيمة العادلة حلصة املجموعة في بنك ميزان احملدود واملدرج في سوق باكستان لالوراق
املالية مبلغ  84,389,024د.ك ( 89,421,081 :2018د.ك) بناء على سعر السوق املعلن عنه في سوق االوراق املالية ،والذي
ميثل املستوى االول ملدخالت شروط املعيار الدولي للتقارير املالية .IFRS 13
 18.6.2حصة املجموعة في االلتزامات الطارئة في الشركات الزميلة:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

2019

2018

2,041,717,050
()1,949,424,196
92,292,854

ضمانات
خطابات إئتمان
ارتباطات تخص عقود حتويل آجلة
ارتباط لشراء اصول ثابتة تشغيلية
ارتباط يخص التمويل

1919عقارات استثمارية

2018

26,792,032

26,259,797

67,897,072

76,436,361

184,223,449

98,389,869

532,750

331,970

238,063,655

180,298,308

517,508,958

381,716,305

القيمة العادلة كما في  1يناير
تكاليف التطوير واإلنشاء
عدم التحقق نتيجة استبعاد شركة تابعة (ايضاح )7.3
استبعادات (ايضاح )19.5
اضافة خالل السنة
التغير في القيمة العادلة (ايضاح )19.3
ترجمة العمالت األجنبية

31,738,975
()17,396,279
667,000
()1,150,306
35,820
13,895,210
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30,054,977
4,062,645
()1,656,675
()681,781
()40,191
31,738,975

 19.1تتكون العقارات اإلستثمارية من اراضي ومباني في البلدان التالية:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

الكويت
خارج الكويت

10,622,000
3,273,210
13,895,210

2018

27,332,000
4,406,975
31,738,975

 19.2تبلغ عقارات استثمارية  8,409,000د.ك ( 8,500,000 :2018د.ك) وعقارات استثمارية أخرى مببلغ 1,546,000
د.ك ( 17,277,000 :2018د.ك) مرهونة مقابل قروض وتسهيالت متويل إجارة على التوالي (انظر ايضاح .)22

 19.3في  31ديسمبر  ،2019قامت املجموعة بإعادة تقييم عقاراتها بنا ًء على مقيمني مستقلني( .أنظر ايضاح  30.3للمزيد
من التفاصيل حول القيم العادلة).
 19.4قامت املجموعة خالل السنة السابقة ،ببيع عقارات استثمارية ذات قيمة دفترية 1,656,675د.ك .الى طرف ذي
صلة من غير اية أرباح أو خسائر.

2020الشهرة واالصول غير المملوسة
 20.1الشهرة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2,029,278

2,029,278

2019

قامت سلطة ضريبة الدخل احمللية في باكستان بطرح مطالبة يطالبون فيها بنك ميزان احملدود ،احدى الشركات الزميلة
للمجموعة بدفع ضريبة اضافية مببلغ  3.5مليون د.ك( .تبلغ حصة املجموعة  1.2مليون د.ك) عن سنوات سابقة مبا فيها
 .2018قامت الشركة الزميلة باحلصول على امر ايقاف لتلك املطالبات كما قامت ايضا بالطعن لدى سلطات االستئناف

2018

الشهرة

2018

التقرير السنوي 2019

107

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

متثل الشهرة زيادة تكلفة احليازة عن حصة املجموعة في القيمة العادلة لالصول واخلصوم احملددة للشركات التابعة
املقتناة .مت توزيع الشهرة على أعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات للمجموعة حيث أنها متثل وحدة توليد النقد املتوقع
االستفادة منها من خالل عمليات دمج األعمال .وهو أيضاً أدنى مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض حتديد انخفاض
القيمة.

 2121ذمم دائنة وخصوم أخرى

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

اختبار االنخفاض في القيمة

تقوم املجموعة سنوياً على األقل بتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة .ويتطلب ذلك حتديد املبلغ املمكن
استرداده لوحدات توليد النقد التي توزع عليها هذه البنود .ويتم حتديد املبلغ املمكن استرداده استناداً إلى عمليات احتساب
القيمة املستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع ،أيهما أعلى.
استخدمت اإلدارة األسلوب التالي لتحديد قيمة االفتراضات األساسية لعمليات احتساب القيمة املستخدمة:
االفتراضات األساسية :األساس املستخدم لتحديد القيمة التي سيتم تخصيصها لالفتراضات األساسية
معدل النمو إن متوسط معدل النمو املتوقع  %4سنوياً ( .)%4 :2018إن القيمة احملددة تعكس اخلبرة السابقة والتغيرات في
البيئة االقتصادية.
مت التوصل إلى التدفقات النقدية بعد فترة اخلمس سنوات باستخدام معدل منو يبلغ  .)%4 :2018( %4إن هذا
املعدل ال يتجاوز متوسط معدل النمو لألجل الطويل للسوق الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.
معدل اخلصم معدالت اخلصم بنسبة  .)%17.5 :2018( %14إن معدالت اخلصم املستخدمة هي معدالت ما قبل الضريبة
وتعكس مخاطر محددة تتعلق بوحدة توليد النقد.

أجرت املجموعة حتليل احلساسية بتنويع عوامل هذه املدخالت بواسطة هوامش معقولة وحتديد ما إذا نتج عن التغير في
عوامل املدخالت أي تغيير في الشهرة املتعلقة بوحدات توليد النقد التي انخفضت قيمتها .استناداً إلى التحليل أعاله ،ال
يوجد مؤشر على انخفاض قيمة الشهرة املتضمنة في أي وحدة من وحدات توليد النقد.

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

التكلفة
كما في بداية السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
اإلطفاء املتراكم واالنخفاض في القيمة
كما في بداية السنة
احململ على السنة
انخفاض في القيمة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة
مجموع الشهرة (ايضاح  )20.1واالصول غير امللموسة

2018

3,267,810
3,267,810

3,267,810
3,267,810

()1,904,310
()283,759
()945,000
()3,133,069
134,741
2,164,019

()510,823
()227,007
()1,166,480
()1,904,310
1,363,500
3,392,778

د.ك

د.ك

2019

خصوم مالية:
ذمم دائنة
ذمم دائنة من اإلستحواذ على شركة تابعة
ضرائب مستحقة
مصاريف مستحقة
توزيعات دائنة
ذمم دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
ذمم دائنة بسبب تخفيض رأس مال شركات تابعة
التزامات اإليجار

2018

2,093,767
1,085,648
945,777
180,039
943,607
452,000
957,060
1,499,662
8,157,560

2,350,183
1,516,500
1,051,768
1,783,313
28,925
1,277,660
1,853,395
1,088,117
10,949,861

جميع اخلصوم املالية أعاله ال حتمل فائدة ما عدا التزامات االيجار .ان القيمة الدفترية للخصوم املذكورة اعاله تقارب
قيمها العادلة.

 2222قروض
معدل الفائدة الفعلي/
معدل الربح (سنوي ًا )%
 31ديسمبر  31ديسمبر

 20.2أصول غير ملموسة – حق اإلنتفاع الغير قابل للتقادم ()IRU

تتكون األصول غير امللموسة من حق اإلنتفاع الغير قابل للتقادم ألصول اتصاالت مت احلصول عليها من شركة تابعة مت
اإلستحواذ عليها خالل سنة  2014وان احلركة عليه كما يلي:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2019

قصيرة األجل
متويل إجارة – د.ك
دائنو تورق – د.ك

%5.58

الضمان
 31ديسمبر

2018

%5.25
%6

2019

مضمون
مضمون

162,146
162,146

 31ديسمبر
2018

1,045,000
329,127
1,374,127

طويلة األجل
قروض من بنوك دائنة – د.ك
قرض من الشركة االم الرئيسية – د.ك
متويل إجارة – د.ك

%4.57
%4.75
%5.75

%4.85
%5
%4.5

مضمون
مضمون
مضمون

21,459,375
5,000,000
730,500

23,129,375
16,000,000
8,605,575

27,189,875

47,734,950

27,352,021

49,109,077

خالل السنة ،قامت اإلدارة بإجراء تقييم انخفاض في القيمة لألصول غير امللموسة ونتيجة لذلك ،مت التحقق من انخفاض
مببلغ  945,000د.ك ( 1,166,480 :2018د.ك) على أساس القيمة القابلة لالسترداد لألصول غير امللموسة وفقا لنهج
القيمة العادلة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

22.1

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

خالل السنة السابقة ،استكملت الشركة األم إعادة هيكلة قروضها البالغة  23,129,375د.ك من أصل املبلغ
القائم مببلغ  89,688,625د.ك ومبلغ القرض املتبقي يبلغ  65,559,250د.ك .قامت الشركة األم بتسوية مبلغ
القرض املتبقي املستحق الى اثنني من مقرضيها البالغ  66,559,250د.ك مقابل الدفعة البالغة 49,518,664
د.ك مع خصم بنسبة  .%25.6ان الربح الناجت عن التنازل مببلغ  17,040,586د.ك مت االعتراف به كإيرادات
أخرى خالل السنة السابقة.
قامت الشركة األم خالل السنة بتسديد مبلغ  1,670,000د.ك الى البنوك .هذه القروض مضمونة بالكامل
باستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر (ايضاح  )15واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى (ايضاح  )17وعقارات استثمارية (ايضاح  )19ومقابل أسهم شركتني تابعتني غير
مدرجتني للشركة األم .من مبلغ  21,459,375د.ك هناك مبلغ  1,265,000د.ك يستحق في سنة  2021ومبلغ
 1,000,000د.ك يستحق في سنة  2022واملبلغ املتبقي البالغ  19,194,375د.ك يستحق خالل سنة .2023

22.2

قامت الشركة األم خالل السنة بستديد مبلغ إجمالي مقداره  11,000,000د.ك (متضمنا سداد غير نقدي مببلغ
 3,000,000د.ك) مقابل قرض مت احلصول عليه من الشركة األم الرئيسية.
املبلغ املتبقي من القرض من الشركة األم الرئيسية يستحق في ديسمبر .2020

23.1

23.2

يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل نقدا كما في  31ديسمبر  2019من
 413,162,761سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد ( 413,162,761 : 2018سهم بقيمة  100فلس للسهم
الواحد).
عالوة اصدار االسهم غير قابلة للتوزيع.

 2424أسهم خزينة

حتتفظ املجموعة بأسهم خزينة وفيما يلي تفاصيلها:
 31ديسمبر
2019

عدد األسهم
نسبة األسهم املصدرة
القيمة السوقية (د.ك)
التكلفة (د.ك)

18,197,865
%4.40
2,147,348
4,138,316

 31ديسمبر
2018

13,112,904
%3.17
1,008,382
3,535,116

22.3

عقود متويل االجارة والقروض مببلغ  730,500د.ك 9,650,575 : 2018( .د.ك ).مضمونة مقابل عقارات
استثمارية (ايضاح .)19

يتم االحتفاظ باحتياطيات معادلة لتكلفة أسهم خزينة وهي غير قابلة للتوزيع .ان أسهم اخلزينة غير محتفظ بها كضمان
اضافي مقابل اي التزام مالي.

22.4

إن القروض اعاله تستحق كما يلي:

 2525احتياطي قانوني واختياري

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

متويل اجارة قصير األجل
دائنو تورق قصيرة االجل
قروض طويلة األجل
	-جزء متداول يستحق خالل سنة واحدة
	-يستحق بعد اكثر من سنة
متويل إجارة طويل األجل
	-جزء متداول يستحق خالل سنة واحدة
	-يستحق بعد أكثر من سنة

22.5
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2018

162,146

1,045,000
329,127

5,000,000
21,459,375

8,560,000
30,569,375

200,000
530,500
27,352,021

925,000
7,680,575
49,109,077

وفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم ،يتم حتويل  %10من ربح السنة للشركة األم قبل طرح حصة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتياطي
القانوني .يجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني  %50من رأس
املال املدفوع .ال يتم التحويل في السنة التي تتكبد فيها الشركة األم خسائر أو عند وجود خسائر متراكمة.
إن التوزيع من االحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة  %5من رأس املال املدفوع في السنوات
التي ال تسمح فيها األرباح املرحلة بتأمني هذا احلد.
وفقاً للنظام األساسي للشركة األم يتم حتويل نسبة معينة من ربح الشركة األم قبل طرح حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وحصة الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري وفقاً لقرار
مجلس اإلدارة ومبوافقة اجلمعية العمومية .ال يتم التحويل إلى هذا االحتياطي في السنة التي حتقق فيها الشركة األم
خسائر أو عند وجود خسائر متراكمة .للعام  ،2019اقترح مجلس اإلدارة حتويل  %10من الربح املذكور اعاله الى اإلحتياطي
اإلختياري خضوعا ملوافقة اجلمعية العمومية للمساهمني .كما ال توجد أي قيود على توزيع االحتياطي اإلختياري.

ان القيمة العادلة للتمويل قصير األجل املتضمن اجلزء اجلاري للقروض طويلة األجل تساوي قيمها الدفترية،
حيث ان اثر اخلصم غير هام .كما ان القيمة العادلة للقروض طويلة االجل للمجموعة بلغت  20,361,920د.ك
( 37,020,600 : 2018د.ك) بقيمة دفترية  21,989,875د.ك ( 38,249,950 : 2018د.ك) .ان القيم العادلة
مبنية على التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدل مبني على معدل االقتراض البالغ : 2018( %4.5
 )%4.75وهي ضمن املستوى  2للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2626التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ،احتياطي ترجمة عمالت أجنبية والحصص
غير المسيطرة

 26.3احلصص غير املسيطرة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

السنة املنتهية في 31
ديسمبر 2019

 26.1التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

الرصيد في  1يناير
التعديالت الناجتة من تطبيق املعيار الدولي رقم 9
الرصيد كما في  1يناير – معدل
ايرادات( /خسائر) شاملة اخرى:
صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة االخرى
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة
االيرادات( /اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة
خسارة محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة
االخرى احملولة الى االرباح احملتفظ بها
الرصيد في  31ديسمبر*

السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019
د.ك

السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2018
د.ك

()4,992,835
()4,992,835

3,808,238
()4,545,428
()737,190

118,151
6,290,837

()4,491,453
()371,179

6,408,988

()4,862,632

1,416,153

606,987
()4,992,835

* تتضمن إجمالي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة مبلغ  6,033,181الذي ميثل حصة املجموعة من التغيرات املتراكمة
بالقيمة العادلة للشركات الزميلة.
 26.2احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

الرصيد في  1يناير
ايرادات( /خسائر) شاملة اخرى:
فروقات عملة ناجتة من ترجمة شركات تابعة أجنبية
فروقات عملة ناجتة من ترجمة شركات زميلة أجنبية
احملول الى بيان االرباح او اخلسائر نتيجة بيع /بيع جزئي لشركة زميلة
اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019
د.ك

السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2018
د.ك

()20,909,175

()13,873,258

67,949
()3,795,618
1,546,777

()43,719
()11,505,834
4,513,636

()2,180,892
()23,090,067

()7,035,917
()20,909,175

الرصيد في  1يناير
التعديالت الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي رقم 9
الرصيد كما في  1يناير
املستحق للحصص غير املسيطرة نتيجة انخفاض رأس مال
النقص في احلصص الغير مسيطرة لشراء اسهم في شركة تابعة
التغيرات االخرى في حصص غير مسيطرة لشركات تابعة
انخفاض في احلصص غير املسيطرة نتيجة استبعاد شركات تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير املسيطرة من قبل شركة تابعة
املعامالت مع احلصص غير املسيطرة
ربح( /خسارة) السنة
(خسائر) /ايرادات شاملة أخرى:
	-صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة االخرى
	-حصة في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
مجموع اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
مجموع االيرادات( /اخلسائر) الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

د.ك
14,620,163
14,620,163
()16,431
()8,524,825
()45,636
()8,586,892
842,768

السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2018
د.ك
19,985,773
()221,257
19,764,516
()1,068,506
()839,071
()205,650
()291,278
()2,404,505
()1,036,825

()240,271
()240,271

()1,703,023

602,497

()2,739,848

6,635,768

14,620,163

()1,703,998
975

 26.3.1النقص في حصص غير مسيطرة نتيجة شراء أسهم في شركة تابعة

قامت احدى الشركات التابعة احمللية للمجموعة خالل السنة السابقة باالستحواذ على حصص غير مسيطرة لشركة كابل
سات خلدمات الستاليت – ذ.م.م (شركة تابعة فرعية للمجموعة) ،والتي تساوي  %40من رأس مال الشركة التابعة الفرعية
بإجمالي مبلغ  727,200عند اصدار احكام دعوى قضائية ضد املجموعة .مت حتويل القيمة الدفترية النسبية لصافي
االصول في تاريخ الشراء مببلغ  642,345د.ك من احلصص غير املسيطرة احملولة الى بيان التغيرات في حقوق املكية
املجمع .وبالتالي ،ان الفرق البالغ  84,855د.ك من اجمالي املبلغ وحصص حقوق امللكية غير املسيطرة في صافي األصول
قد مت االعتراف به في االرباح احملتفظ بها في بيان التغيرات في حقوق امللكية كما في  31ديسمبر .2018

2727توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

خضوعاً ملوافقة اجلهات الرسمية وموافقة اجلمعية العمومية للمساهمني أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع ارباح
نقدية للمساهمني بقيمة  6فلس للسهم الواحد للسنة املنتهية في  31ديسمبر  5 : 2018( 2019فلس) .أوصى أعضاء
مجلس إدارة الشركة األم لتوزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مببلغ  120,000د.ك ( 31ديسمبر  :2018د.ك )126,000
د.ك للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019وهي تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ملساهمي الشركة األم.
وافق مساهمو الشركة االم في إجتماع اجلمعية العمومية السنوية املنعقدة في  8مايو  2019بتوزيع ارباح نقدية للمساهمني
مبا يعادل  5فلس للسهم الواحد بقيمة  2,000,249د.ك للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018ومبلغ  126,000د.ك كمكافأة
العضاء مجلس االدارة للسنة املنتهية  31ديسمبر .2018
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الكويت

 31ديسمبر 2019

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

2018

العقارات
 31ديسمبر

فيما يلي معلومات القطاع للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر :2018

2018

اإلستثمارات
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر

2018

تكنولوجيا املعلومات
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر

2018

اخلدمات الفندقية
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر

2019

2018

املجموع
 31ديسمبر
 31ديسمبر

-

633,497
-

-

656,897
-

-

3,335,497
4,196,944

-

4,729,173
1,576,423

د.ك

-

(معدل)
د.ك

-

د.ك

2,562,900 11,481,250 10,826,951

-

(معدل)
د.ك

2,892,002

-

-

د.ك

4,729,173
656,897
1,576,423

-

(معدل)
د.ك
14,373,252 13,389,851

3,335,497
633,497
4,196,944

-

لعقارات استثمارية
16,689
19,810
أتعاب ادارة ورسوم اكتتاب
حصة في نتائج شركات زميلة 8,737,344 10,757,510
-

()490,070( )1,150,306
()87,586
11,672

()490,070( )1,150,306
16,689
19,810
8,649,758 10,769,182

د.ك

2828تحليل القطاعات

(معدل)
د.ك

تتركز أنشطة املجموعة في أربعة قطاعات رئيسية اإلستثمارات ،العقارات ،تكنولوجيا املعلومات ،واخلدمات الفندقية .يتم
مراجعة هذه القطاعات بصورة منتظمة من قبل رئيس صناع القرارات التشغيلية ( )CODMمن اجل تخصيص املصادر
وتقيم األداء .باإلضافة الى ذلك فإن نتائج وأصول وخصوم القطاعات يتم اإلعالن عنها بناءا على املوقع اجلغرافي الذي
تعمل فيه املجموعة .تتضمن نتائج القطاعات اإليرادات واملصروفات املخصصة مباشرة لكل قطاع تقارير مالية حيث ان
املجموعة ليس لديها أي مصروفات قطاعية داخلية .تتكون أصول القطاعات من تلك األصول التشغيلية املخصصة مباشرة
للقطاع.
(معدل)
د.ك

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
د.ك

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

املبيعات
األرباح املتعلقة باإلستثمارات
(محققه ،غير محققة
وتوزيعات أرباح)
ايراد اإليجار
ربح محقق من بيع جزئي
لشركة زميلة
التغير في القيمة العادلة
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الكويت

 31ديسمبر 2019

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

2019

2018

فيما يلي معلومات القطاع للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر :2018

2019

2018

العقارات
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2019

2018

تكنولوجيا املعلومات
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2019

2018

اخلدمات الفندقية
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2019

2018

اإلستثمارات
 31ديسمبر
 31ديسمبر

د.ك

د.ك

16,286,474 17,082,916
()2,891,018( )3,227,161
13,395,456 13,855,755

17,473,469
()572,291
()126,857
()3,794,682( )1,626,389

11,657,075

-

د.ك

()481,737
()37,078
()518,815

()530,144
-

26,947,386

-

د.ك

55,841
()35,991
19,850

()253,249
-

()233,399( )1,048,959

(23,610 )1,456,681

د.ك

832,014
()945,000
()23,261

41,116

-

د.ك

()1,300,074
()981,194

()2,254,751

-

د.ك

()160,802

()25,201

-

د.ك

-

238,469

-

د.ك

259,723
()1,475,144
()1,810,452

10,624,031

()1,456,681

د.ك

30,715,567 29,991,030 2,892,002 2,562,900 11,481,250 10,826,951
()11,451,728( )10,557,784( )1,149,782( )1,063,361( )10,301,946( )9,494,423
()5,583,547( )5,783,342( )1,503,751( )1,363,938( )1,152,787( )1,155,165
13,680,292 13,649,904
238,469
135,601
26,517
177,363

17,473,469
()1,680,180
()4,775,876

24,697,705

23,610

ايراد القطاع
تكلفة املبيعات واخلدمات
مصاريف عمومية وادارية
أرباح( /خسائر) تشغيلية
ايراد فوائد ،ايرادات أخرى
وأرباح( /خسائر) حتويل عملة
أجنبية
اإلنخفاض في القيمة
تكاليف متويل
ربح ( /خسارة) القطاع من
عمليات مستمرة
ربح ( /خسارة) القطاع من
عمليات غير مستمرة
ربح( /خسارة) القطاع قبل
حصص مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،زكاة ،ضريبة
دعم العمالة الوطنية ومكافأة
أعضاء مجلس االدارة
االصول
اخلصوم
صافي األصول

()2,254,751
41,116
)209,789( )2,505,640( 26,947,386 11,657,075
11,146,382 8,763,447 43,012,804 14,012,955 73,537,620 80,916,834
()7,225,599( )3,792,379( )11,504,703( )739,512( )42,175,182( )30,259,033
3,920,783 4,971,068 31,508,101 13,273,443 31,362,438 50,657,801

238,469
()25,201
3,611,777 4,536,839
()807,060( )2,185,356
2,804,717 2,351,483

24,721,315
9,167,350
131,308,583 108,230,075
()61,712,544( )36,976,280
69,596,039 71,253,795

املجموع
 31ديسمبر
 31ديسمبر
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

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

الربح(/اخلسارة) قبل الضرائب
ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
 31ديسمبر
 31ديسمبر

محلية وخليجية
أخرى

2019

2018

د.ك

د.ك

()1,423,456
10,590,806
9,167,350

10,429,184
14,292,131
24,721,315

االصول
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019

2018

د.ك

د.ك

48,388,426
59,841,649
108,230,075

74,986,758
56,321,825
131,308,583

اخلصوم
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019

2018

د.ك

د.ك

34,883,232
2,093,048
36,976,280

60,978,056
734,488
61,712,544

2929معامالت مع أطراف ذات صلة

تتمثل األطراف ذات الصلة في الشركة األم الرئيسية والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
للمجموعة واألطراف األخرى ذات الصلة مثل الشركات التابعة للشركة األم الرئيسية (الشركات التابعة الزميلة) واملساهمني
الرئيسيني والشركات التي ميلكها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في املجموعة أو لهم فيها نفوذ أو سيطرة
مشتركة .يتضمن موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدراء األساسيني للشركة األم والشركات التابعة
لها .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.
فيما يلي بيان بأهم التعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة املتضمنة في البيانات املالية املجمعة:
بيان املركز املالي املجمع
املستحق من أطراف ذات صله والشركة األم الرئيسية (ايضاح )16
	-مستحق من الشركة األم الرئيسية
	-مستحق من شركات زميلة
	-مستحق من اطراف آخرى ذات صله
	-ايرادات واتعاب إدارة مستحقة
مستحق الى أطراف ذات صله (انظر ايضاح )21
	-مستحق الى الشركة االم الرئيسية
	-موظفي اإلدارة العليا وأطراف ذات صلة أخرين
	-شركات زميلة
قروض مستحقة الى الشركة االم الرئيسية (ايضاح )22
معامالت مع أطراف ذات صله
محصل من بيع شركات تابعة ( 5,890,538د.ك  -ايضاح )7.3
	-عقار استثماري محتفظ به الشركة التابعة املباعة كجزء من مبلغ البيع
(ايضاح )7.3
	-اجمالي املبلغ املستلم (ايضاح )7.3
محصل من بيع شركة زميلة ( 867,038د.ك  -ايضاح )18.5
	-حتويل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى
(ايضاح )18.5
	-حتويل عقارات استثمارية (ايضاح )18.5
	-اجمالي املبلغ (ايضاح )18.5
بيع عقارات استثمارية ألطرف ذات صله (ايضاح )19.5
تكلفة التطوير واالنشاء
استبعاد شركة زميلة للشركة األم الرئيسية (ايضاح )18
استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى
(ايضاح  17أ)
استثمارات في أطراف ذات صلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

2,457
116,844
460,842

452,651
5,000,000

2,890,538
3,000,000

168,000
667,000
32,038
3,000,000
33,971
8,839,809

2018

2,271
4,368,957
330,689
461,566

13,151
1,362,040
491,355
16,000,000

1,656,675
3,253,378
6,363,600
206,919
6,540,905
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
	-رسوم إدارة واكتتاب
	-تكاليف متويل – الشركة األم الرئيسية
	-ايرادات أخرى – عكس مخصص (ايضاح  14ب)
انخفاض في قيمة الذمم املدينة
مصاريف تشغيل عقارية
خسارة نتيجة بيع شركات تابعة (ايضاح )7.3
ربح نتيجة بيع شركة زميلة (ايضاح )18.5
مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة اللجان
مكافآت نهاية اخلدمة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مجموع مكافآت موظفي اإلدارة العليا

2018

1,058
549,623
200,000
1,456,681
81,322

3,082
13,151
35,970
25,614
-

196,155
330,000
11,501
120,000
657,656

463,703
424,000
11,915
126,000
1,025,618

تقوم املجموعة بقياس االصول غير املالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كل سنة بتاريخ التقرير (ايضاح )30.4

 30.1فئات اخلصوم واالصول املالية

ان القيمة املدرجة االصول واخلصوم املالية للمجموعة الواردة في بيان املركز املالي املجمع ميكن ان تصنف على النحو
التالي:

االصول املالية بالتكلفة املطفأة
•نقد وارصدة لدى البنوك
•ودائع قصيرة األجل
•استثمارات وكالة وصكوك
•ذمم مدينة واصول مالية أخرى (إيضاح )16

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2,580,478
5,628,943
1,000,000
4,290,142
13,499,563

•استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر(ايضاح )15
•استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى (ايضاح 16,168,068
)17

11,711,928

41,371,876

مطلوبات مالية (بالتكلفة املطفأة):
•مستحق الى البنوك (ايضاح )13
•ذمم دائنة وخصوم أخرى (ايضاح )21
•قروض (ايضاح )22
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2018

5,280,522
4,860,325
1,152,965
9,476,226
20,770,038

11,704,245
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408,598
8,157,560
27,352,021
35,918,179

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بني املشاركني في
السوق بتاريخ القياس.
تقيس املجموعة األدوات املالية كاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر واالستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة االخرى بالقيمة العادلة وان تفاصيل القياس مفصح عنها في االيضاح  30.3حول البيانات
املالية املجمعة .وبرأي ادارة املجموعة ،باستثناء بعض القروض طويلة االجل (أنظر ايضاح  ،)22فان املبالغ املدرجة جلميع
االصول واخلصوم املالية االخرى والتي هي بالتكلفة املطفأة تعتبر مقاربة لقيمها العادلة.

3030ملخص االصول والخصوم المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلة

2019

 30.2قياس القيمة العادلة

15,880,587
48,362,553
716,862
10,949,861
49,109,077
60,775,800

 30.3التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة في البيانات املالية يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة .يتم حتديد املستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو
التالي:
 -مستوى :1

اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.

 -مستوى :2

معطيات غير االسعار املدرجة املتضمنة في مستوى  1والتي ميكن تتبعها لالصول واخلصوم سواء بصورة
مباشرة (كاالسعار) او بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار) .و

 -مستوى :3

معطيات االصول واخلصوم التي ال تستند الى معلومات سوقية ميكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).

املستوى الذي تصنف ضمنه االصول واخلصوم يتم حتديده بناء على ادنى مستوى للمعطيات الهامة التي أدت الى قياس
القيمة العادلة.
ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري في بيان املركز املالي املجمع يتم تصنيفها الى
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي:
 31ديسمبر :2019
ايضاح
اصول مالية بالقيمة العادلة:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح
أو اخلسائر
	-اسهم مسعرة
	-اسهم غير مسعرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة االخرى
	-اسهم مسعرة
	-اسهم غير مسعرة
	-صناديق أجنبية
مجموع االصول

أ
ج

أ
ج
ب

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

11,116,688

-

-

11,116,688

-

587,557

-

587,557

9,081,667

-

-

9,081,667

-

5,111,082

1,353,964

6,465,046

-

621,355

-

621,355

20,198,355

6,319,994

1,353,964

27,872,313
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 31ديسمبر :2018
ايضاح
أصول مالية بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح
أو اخلسائر
	-اسهم مسعرة
	-اسهم غير مسعرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة االخرى
	-اسهم مسعرة
	-اسهم غير مسعرة
	-صناديق أجنبية
مجموع االصول

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

املستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة

ان قياس املجموعة لألصول واخلصوم املالية املصنفة في املستوى ( )3تستخدم تقنيات تقييم تستند الى مدخالت غير
مبنية على البيانات السوقية املعلنة .كما ميكن تسوية االدوات املالية ضمن هذا املستوى من االرصدة االفتتاحية الى
االرصدة اخلتامية على النحو التالي:

أ
ج

11,060,858
-

651,070

-

11,060,858
651,070

أ
ج
ب

6,695,244
17,756,102

5,775,244
1,304,906
7,731,220

2,105,193
2,105,193

6,695,244
7,880,437
1,304,906
27,592,515

القياس بالقيمة العادلة

يقوم الفريق املالي للمجموعة باجراء تقييمات لألدوات املالية الغراض التقارير املالية ،مبا في ذلك القيم العادلة للمستوى
 ،3وذلك بالتشاور مع مختصي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة ،عند االقتضاء .يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على
خصائص كل أداة ،مع الهدف العام لزيادة االستفادة من املعلومات املبنية على السوق.

كما في  1يناير
تغيرات بالقيمه العادله خالل السنه ادرجت في االيرادات الشامله االخرى
إعادة تصنيف من استثمارات في شركات زميلة نتيجة االستبعاد
اضافات
احملول الى املستوى األول والثاني
استبعادات
احملول من االستثمارات املدرجة بالتكلفة
كما في  31ديسمبر

االصول
املالية
اسهم غير مسعرة

تقنية
التقييم
طريقة التدفقات
النقدية
املخصومة

ج) أسهم غير مسعرة ( املستوى الثاني والثالث)

تتضمن البيانات املالية املجمعة ملكيات في اوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة
العادلة لها باستخدام نظام تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير املدعومة من قبل
اسعار او معدالت سوقية قابلة للمراقبة.

املدخل الهام غير القابل
للرصد
معدل النمو طويل االجل
للتدفقات النقدية لسنوات
الحقة
املتوسط املرجح لتكلفة
رأس املال

متثل األسهم املسعرة جميع االسهم املدرجة والتي يتم تداولها بشكل عام في سوق األوراق املالية .حيثما تتوفر أسعار معلنة
في سوق نشط ،يتم حتديد القيم العادلة بالرجوع الى آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير املالية (املستوى األول) بينما يتم
حتديد القيمة العادلة بإستخدام اساليب التقييم إذا كان سوق إحدى االستثمارات غير نشط.

ان استثمارات الصناديق األجنبية تتكون اساسا من اوراق مالية أجنبية مسعرة وغير مسعرة.كما ان املعلومات حول تلك
اإلستثمارات مقتصرة على تقارير مالية دورية يقدمها مدراء االستثمار .تدرج هذه االستثمارات بصافي قيمة األصول
املعلنة من قبل مدراء اإلستثمار .ونظرا لطبيعة تلك اإلستثمارات  ،فإن صافي قيمة األصول املعلن من قبل مدراء اإلستثمار
ميثل افضل تقدير للقيم العادلة املتوفرة لتلك اإلستثمارات.

16,021,302
()890,439
45,000
()7,854,493
()6,408,600
1,192,423
2,105,193

 31ديسمبر 2019

االدوات املالية للمستوى االول والثاني والثالث
أ) أسهم مسعرة

االدوات املالية للمستوى الثاني والثالث
ب) صناديق أجنبية ( املستوى الثاني)

2,105,193
()793,891
42,662
1,353,964

2018

يقدم اجلدول التالي معلومات عن حساسية قياس القيمة العادلة على التغيرات في اهم املدخالت غير القابلة للرصد:

فيما يلي الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لقياس القيمة العادلة :

120

د.ك

د.ك

2019

ان الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيم العادلة لم تتغير باملقارنة مع فترة التقارير املالية السابقة.
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر 2018

اسهم غير مسعرة

اخلصم لعدم وجود
تسويق
طريقة التدفقات
النقدية
املخصومة

معدل النمو طويل االجل
للتدفقات النقدية لسنوات
الحقة
املتوسط املرجح لتكلفة
رأس املال
اخلصم لعدم وجود تسويق

النطاق (املتوسط
املرجح)
%3

%13.9

%15

3.0%

%15 - %13

%15 - %10

حساسية قياس القيمة العادلة
على املدخل
زيادة في معدل النمو سيؤدي الى
زيادة في القيمة العادلة
زيادة في املتوسط املرجح لتكلفة
رأس املال سيؤدي الى نقصان في
القيمة العادلة
زيادة في معدل اخلصم سيؤدي
الى نقصان في القيمة العادلة
زيادة في معدل النمو سيؤدي الى
زيادة في القيمة العادلة
زيادة في املتوسط املرجح لتكلفة
رأس املال سيؤدي الى نقصان في
القيمة العادلة
زيادة في معدل اخلصم سيؤدي
الى نقصان في القيمة العادلة
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

إن التأثير على األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى سيكون غير جوهري اذا كان التغير في املخاطر ذات الصلة
املستخدم لتقدير القيمة العادلة إلستثمارات املستوى الثالث بنسبة .%5

 31ديسمبر 2019

يتمثل اخلصم لعدم وجود تسويق في املبالغ التي حددتها املجموعة بان يأخذ املشاركون في السوق في اعتبارهم هذه
اخلصومات عند تسعير االستثمارات.

البيان
مباني – الكويت
(عقارات
تأجيرية)

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

 30.4قياس القيمة العادلة لالصول غير املالية

يبني اجلدول التالي املستويات ضمن التسلسل الهرمي للموجودات غير املالية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس متكرر
كما في  31ديسمبر :2019
عقارات استثمارية
	-مباني وأرض في الكويت
	-ارض في األردن واالمارات العربية املتحدة
	-مبنى في لندن

-

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

10,622,000
2,402,297
870,913
13,895,210

10,622,000
2,402,297
870,913
13,895,210

-

يبني اجلدول التالي املستويات ضمن التسلسل الهرمي للموجودات غير املالية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس متكرر
كما في  31ديسمبر :2018
عقارات استثمارية
	-مباني وأرض في الكويت
	-عقارات قيد التطوير في الكويت
	-عقارات قيد التطوير خارج الكويت
	-أرض في األردن
	-مبنى في لندن

-

-

18,809,000
8,523,000
2,890,000
672,635
843,802
31,738,437

18,809,000
8,523,000
2,890,000
672,635
843,802
31,738,437

متثل املباني املذكورة اعاله عقارات تأجيرية على ارض ملك حر مصنفة كـ "اراضي استثمارية" (أي ارض ميكن استخدامها
النشاء مباني وحدات سكنية جتارية وشقق وفيالت ودوبلكس واستوديوهات) في الكويت .مت حتديد القيمة العادلة للعقار
االستثماري بناء على تقييمات مت احلصول عليها من املقيمني املستقلني املتخصصني في تقييم هذه االنواع من العقارات
االستثمارية .كما يتم تطوير املدخالت الهامة واالفتراضات بالتشاور الوثيق مع االدارة .ان احد هؤالء املقيمني هو احد
البنوك احمللية الذي قام بتقييم العقارات االستثمارية احمللية باستخدام طريقتني بصورة اساسية ،احداهما طريقة العائد
واالخرى دمج لنهج مقارنة السوق لالرض والتكلفة مطروحا منها نهج االستهالك للمباني .املقيم اآلخر عبارة عن مقيم
محلي  /أجنبي جيد السمعة الذي قام ايضا بتقييم العقارات االستثمارية اساسا باستخدام دمج للطرق املبينة اعاله .وعند
استخدام نهج مقارنة السوق ،مت تضمني التعديالت لعوامل محددة لالرض موضوع البحث ،مبا في ذلك حجم القطعة،
املوقع تكلفة االنشاء /التطوير واالستخدام احلالي .والغراض التقييم ،اختارت املجموعة القيمة االدنى للتقييمني (:2018
القيمة االدنى للتقييمني) .فيما يلي معلومات اضافية بخصوص قياسات القيمة العادلة للمستوى :3

مبنى في لندن
واالمارات العربية
املتحدة

ارض ملك حر –

الكويت

ارض ملك حر –

االردن

 31ديسمبر 2018

مبنى في لندن

الكويت

ارض ملك حر –

االمارات العربية
املتحدة واالردن
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تقنية التقييم
طريقة العائد ونهج مقارنة
كلما زاد سعر املتر املربع
السوق لالرض والتكلفة السعر املقدر لالرض
زادت القيمة العادلة
 1,148د.ك الى  7,250د.ك
(للمتر املربع)
ناقصا استهالك املباني
كلما زاد االيجار للمتر
متوسط االيجار
الشهري (للمتر املربع)  3.86د.ك الى  9.06د.ك املربع زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد
انخفضت القيمة العادلة
 %6.74الى %6.79
معدل العائد
معدل اخللو
طريقة العائد

نهج مقارنة السوق
نهج مقارنة السوق

%10

طريقة العائد

نهج مقارنة السوق
نهج مقارنة السوق

كلما زاد معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة

كلما زاد اإليجار للمتر
متوسط اإليجار
الشهري (للمتر املربع)  2.24د.ك الى  12.4د.ك املربع ،زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد،
 %6.2الى %7.96
انخفضت القيمة العادلة
معدل العائد
كلما زاد معدل اخللو،
انخفضت القيمة العادلة
10%
معدل اخللو
كلما زاد سعر املتر املربع
سعر السوق املقدر
 1,150د.ك
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع)
كلما زاد السعر للمتر املربع
سعر السوق املقدر
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع)
 38.35د.ك

مبنى في الكويت طريقة العائد ونهج مقارنة
السعر املقدر لالرض
السوق لالرض والتكلفة
(عقارات
 1,192د.ك  6,793 -د.ك
(للمتر املربع)
ناقصا استهالك املباني
تأجيرية)
متوسط االيجار
 3.9د.ك  8.6 -د.ك
الشهري (للمتر املربع)

ارض ملك حر –
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مدخالت هامة غير
مرصودة

نطاق املدخالت غير
املرصودة

عالقة املدخالت غير
املرصودة بالنسبة للقيمة
العادلة

معدل العائد

%7.78 - %6.36

معدل اخللو
متوسط اإليجار
الشهري (للمتر املربع)

%10

 11.85د.ك

معدل العائد

%6.11

معدل اخللو
سعر السوق املقدر
لالرض (للمتر املربع)

%10

 7,900د.ك

سعر السوق املقدر
لالرض (للمتر املربع)

 38د.ك الى  110د.ك

كلما زاد سعر املتر املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد االيجار للمتر
املربع زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد اإليجار للمتر
املربع ،زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد،
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد معدل اخللو،
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد سعر املتر املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد السعر للمتر املربع
زادت القيمة العادلة
التقرير السنوي 2019
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

املستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة:

عند قياس العقارات االستثمارية املصنفة في املستوى الثالث ،تقوم املجموعة باستخدام مدخالت تقنيات التقييم التي ال
تستند الى بيانات سوقية مرصودة .ان احلركة على العقارات اإلستثمارية مفصح عنها في ايضاح .19

3131أهداف وسياسات إدارة المخاطر

إن اخلصوم املالية الرئيسية لدى املجموعة تشمل االقتراض واملستحق للبنوك واألرصدة الدائنة واخلصوم األخرى .إن
الهدف الرئيسي للخصوم املالية هو متويل األنشطة التشغيلية للمجموعة .إن لدى املجموعة أصول مالية متعددة تتضمن
األرصدة املدينة واالصول األخرى والنقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل واستثمارات وكالة وصكوك وأوراق
مالية استثمارية والتي تنشأ مباشرة من العمليات التشغيلية.
تتعرض املجموعة نتيجة ألنشطتها إلى العديد من املخاطر املالية مثل :مخاطر السوق (وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر
سعر الفائدة ومخاطر تقلبات األسعار) ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم مسؤولية حتديد سياسات إلدارة املخاطر املذكورة أدناه.
ال تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة.
 31.1مخاطر السوق

فيما يلي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة:
أ) مخاطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر العملة األجنبية في تقلب القيم العادلة للتدفقات املستقبلية لألدوات املالية نتيجة لتغير أسعار حتويل
العمالت األجنبية.
تعمل املجموعة ،وبشكل أساسي ،في دول الشرق األوسط وبعض الدول األسيوية ،وهي بذلك عرضة ملخاطر العملة األجنبية
الناجتة من تداولها لعدة عمالت ،بشكل رئيسي فيما يتعلق بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي .قد يتأثر بيان املركز املالي
املجمع للشركة األم بشكل كبير نتيجة للتغير في أسعار صرف هذه العمالت .للتخفيف من تعرض املجموعة ملخاطر العملة
األجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعمالت األجنبية.
بشكل عام ،فإن إجراءات إدارة املخاطر املتبعة لدى املجموعة تعمل على فصل التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصيرة
األجل (التي تستحق خالل فترة  12شهراً) عن التدفقات النقدية طويلة األجل .تدار مخاطر العملة األجنبية على أساس
قيود محددة من مجلس إدارة الشركة األم وتقييم مستمر لالوضاع املفتوحة للمجموعة.
إن من أهم صافي تعرض املجموعة ملخاطر العملة األجنبية من قبل االصول النقدية املقومة بعمالت أجنبية ناقصاً اخلصوم
املالية في تاريخ التقرير والتي مت حتويلها إلى الدينار الكويتي بأسعار اإلقفال في نهاية السنة كما يلي:

دوالر أمريكي
الدرهم اإلماراتي

2019

2018

ما يعادل
د.ك

ما يعادل
د.ك

1,444,835
144,635

1,204,238
2,414,509

وتتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت .ان التغيرات املعقولة في
معامالت العملة األجنبية لن يكون لها أي تأثير جوهري على االرباح أو اخلسائر املجمعة للمجموعة.
ب) مخاطر معدالت الفائدة

تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على التدفقات النقدية
املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية .يوجد لدى املجموعة مستحق إلى بنوك وقروض جتعلها عرضة ملخاطر تقلبات
معدالت أسعار الفائدة ،والتي هي مبعدالت متغيرة .تقوم املجموعة بإدارة تلك املخاطر عن طريق احملافظة على خليط
مناسب من ودائع قصيرة األجل وقروض ذات املعدالت الثابتة واألخرى ذات املعدالت املتغيرة.
تتم مراقبة األوضاع بشكل منتظم للتأكد من أنها ضمن احلدود املسموح بها.
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إن وضع حساسية املجموعة جتاه مخاطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة ،وبنا ًء على اتفاقيات إعادة التسعير املبرمة أو
تواريخ االستحقاق لالصول واخلصوم ،أيهما اقرب تاريخ ،هي كما يلي:
خالل شهر
واحد
د.ك

كما في  31ديسمبر 2019

االصول
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة وأصول أخرى
بضاعة
استثمارات بالقيمة العادلة خالل
االيرادات الشاملة االخرى
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
حق استخدام االصول
الشهرة وأصول غير ملموسة
اخلصوم
قروض ومستحق الى بنوك
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
إجمالي مدى حساسية معدل
الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة
املتراكم
كما في  31ديسمبر 2018
االصول
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة وأصول أخرى
بضاعة
استثمارات بالقيمة العادلة خالل
االيرادات الشاملة االخرى
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
اخلصوم
قروض ومستحق الى بنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
إجمالي مدى حساسية معدل
الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة
املتراكم

 1إلى 3

3,912
- 4,378,943
- 1,000,000

أشهر
د.ك

أكثر من 12

 3إلى 12

شهر
د.ك

- 1,250,000
-

شهر
د.ك

بنود غير
محملة بالفائدة
د.ك
2,576,566
-

املجموع
د.ك

2,580,478
5,628,943
1,000,000

-

-

-

-

11,704,245 11,704,245
4,445,898
4,445,898
527,240
527,240

-

-

-

-

16,168,068
46,722,338
13,895,210
1,960,898
1,432,738
2,164,019
108,230,075

- 5,382,855
408,598
408,598

212,146
212,146

16,168,068
46,722,338
13,895,210
1,960,898
1,432,738
2,164,019
101,597,220

- 1,250,000

- 21,989,875 5,150,000
6,657,898 1,267,223
232,439
1,058,101
7,715,999 23,257,098 5,382,439

27,760,619
8,157,560
1,058,101
36,976,280

)23,257,098( )4,132,439( )212,146( 4,974,257
629,672 4,762,111 4,974,257

()22,627,426

5,417
- 1,610,325 3,250,000
- 1,000,000

152,965

5,275,105
-

5,280,522
4,860,325
1,152,965

-

-

11,711,928
9,913,301
509,965

11,711,928
9,913,301
509,965

- 1,610,325 4,255,417

-

15,880,587 15,880,587
44,053,153 44,053,153
31,738,975 31,738,975
2,814,084
2,814,084
3,392,778
3,392,778
131,308,583 125,289,876

-

-

152,965

38,249,950 10,239,127
38,249,950 10,239,127

957,862
957,862

379,000
379,000

3,297,555

)38,096,985( )10,239,127( 1,231,325

3,297,555

)43,807,232( )5,710,247( 4,528,880

10,949,861
936,744
11,886,605

49,825,939
10,949,861
936,744
61,712,544
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ليس لدى املجموعة أي أدوات مالية خارج ميزانيتها والتي تستخدم إلدارة مخاطر معدالت أسعار الفائدة .يوضح اجلدول
التالي درجات حساسية األدوات املالية احململة بالفائدة على ربح السنة بنا ًءا على تغيرات معقولة في معدالت أسعار الفائدة
وبأثر رجعي من بداية السنة .بنا ًء على أوضاع السوق احلالية مت افتراض أن التغير احملتمل واملعقول في أسعار الفائدة
سيكون  +25و -25نقطة أساسية من كيبور للسنة احلالية ( :2018الفائدة سيكون  +25و -25نقطة أساسية من كيبور).
متت عملية االحتساب بنا ًء على األدوات املالية للمجموعة احملتفظ بها في تاريخ التقرير مع األخذ بعني االعتبار أن كافة
املتغيرات األخرى بقيت ثابتة .ليس هناك تأثير على حقوق امللكية للمجموعة.

 31.2مخاطر االئتمان

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ارتفاع في معدالت أسعار الفائدة
للسنة املنتهية
للسنة
في
املنتهية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
ربح السنة

2019

2018

د.ك

د.ك

)(64,987

)(112,984

انخفاض في معدالت أسعار الفائدة
للسنة
للسنة
املنتهية في
املنتهية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019

2018

د.ك

د.ك

64,987

112,984

ج) مخاطر األسعار

تتمثل في مخاطر تذبذب القيمة العادلة لألداة املالية نتيجة للتغير في األسعار السوقية لألسهم سواء نتجت هذه التغيرات
عن عوامل معينة بالنسبة ألداة فردية أو جهة اإلصدار أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات املتداولة في السوق.
تتعرض املجموعة ملخاطر األسعار فيما يتعلق باستثماراتها املدرجة في مساهمات امللكية املوجودة بشكل أساسي في الكويت
واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية واألردن .يتم تصنيف االستثمارات في مساهمات امللكية كاستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر (متضمنة أوراق املتاجرة) واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات
الشاملة االخرى..
وإلدارة املخاطر الناجتة عن تقلبات األسعار الستثماراتها في مساهمات امللكية تقوم املجموعة بتنويع محافظها االستثمارية.
وتتم عملية التنويع تلك بنا ًء على حدود موضوعة من قبل املجموعة.
يتم حتديد حساسية مخاطر األسعار مبعدل  %10على مدى التعرض ملخاطر أسعار األسهم كما في تاريخ التقرير .في
حال كانت أسعار األسهم أعلى مبعدل  %10فان األثر على ربح السنة وحقوق امللكية للسنة املنتهية في  31ديسمبر كالتالي
مع ثبات جميع التغيرات األخرى:
يشير الرقم اإليجابي أدناه إلى زيادة في الربح او حقوق امللكية حينما يزيد سعر السهم حسب النسب املذكورة أعاله.
ربح السنة
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
استثمارات بالقيمة العادلة خالل
االيرادات الشاملة االخرى

ايرادات شاملة أخرى
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2018

2019

2018

د.ك

د.ك

1,111,669

1,106,086

-

-

-

-

908,167

1,247,049

1,111,669

1,106,086

908,167

1,247,049

إن مخاطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه
الطرف اآلخر مسببا بذلك خسارة الطرف اآلخر .إن سياسة املجموعة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك
املخاطر بشكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق أو شركات
محددة من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة.
إن مدى تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ الدفترية للموجودات املالية كما في تاريخ بيان املركز املالي
وامللخصة على النحو التالي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

أرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
ذمم مدينة واصول أخرى (انظر ايضاح )16
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة اآلخرى

2,579,516
5,628,943
1,000,000
4,290,142
587,557
621,355
14,707,513

2018

5,274,517
4,860,325
1,152,965
9,476,226
651,070
1,304,906
22,720,009

فيما عدا استثمارات الوكالة املذكورة في إيضاح  ،14والذمم املدينة واالصول االخرى املذكورة في إيضاح  ،16لم تتجاوز
أي من االصول املوضحة أعاله مدة استحقاقها أو تعرضت النخفاض في القيمة .تراقب املجموعة باستمرار عدم سداد
حساب عمالئها واألطراف األخرى ،املعرفني كأفراد أو كمجموعة ،وتقوم بتضمني هذه املعلومات في ضوابط مخاطر
اإلئتمان .تستخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و  /أو حتصل على وتستخدم تقارير عن عمالئها واألطراف
األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة .إن سياسة املجموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية.
تعتبر إدارة املجموعة االصول املالية أعاله والتي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في املراجعة ذات كفاءة
ائتمانية عالية.
ال يوجد رهن أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى مقابل االصول املالية للمجموعة.
بالنسبة للمدينني ،إن املجموعة غير معرضة ألي مخاطر ائتمانية هامة من أي طرف من األطراف .إن مخاطر االئتمان
اخلاصة بالنقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ومبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة تعتبر غير هامة
حيث أن األطراف املقابلة عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية .إن املعلومات عن التركيزات الهامة ملخاطر
االئتمان األخرى مذكورة في اإليضاح رقم .31.3

اذا كان هناك تغيير سلبي في اسعار االسهم وفقا الفتراضات احلساسية ملخاطر اسعار االسهم املذكورة اعاله ()%10

سيكون هناك تأثير مساو ومعاكس على الربح واإليرادات الشاملة األخرى للسنة ،واألرصدة أعاله ستظهر بالسالب.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 31.3تركز االصول واخلصوم املالية

إن تواريخ استحقاق األصول واخلصوم كما يلي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ان التوزيع اجلغرافي لالصول املالية واخلصوم املالية كما يلي:

في  31ديسمبر :2019
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ووصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة واصول أخرى (إيضاح )16
استثمارات بالقيمة العادلة خالل
االيرادات الشاملة االخرى
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض
في  31ديسمبر :2018
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ووصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة واصول أخرى (إيضاح )16
استثمارات بالقيمة العادلة خالل
االيرادات الشاملة االخرى
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض
 31.4مخاطر السيولة

الكويت
د.ك

الشرق
األوسط
د.ك

آسيا
وأفريقيا
د.ك

1,987,563
5,628,943
1,000,000

591,297
-

1,618
-

-

أوروبا
والواليات
املتحدة
األمريكية
د.ك

كما في  31ديسمبر 2019

املجموع
د.ك

2,580,478
5,628,943
1,000,000

6,875,479
3,283,798

4,072,482
531,573

756,284
459,946

14,825

11,704,245
4,290,142

10,085,778
28,861,561
408,598
6,072,566
27,352,021
33,833,185

3,664,833
8,860,185
2,084,230
2,084,230

2,184,687
3,402,535
-

232,770
247,595
764
764

16,168,068
41,371,876
408,598
8,157,560
27,352,021
35,918,179

4,642,116
4,860,325
1,152,965

630,759
-

7,647
-

-

5,280,522
4,860,325
1,152,965

6,708,769
5,822,967

3,659,780
3,096,892

1,330,276
460,326

13,103
96,041

11,711,928
9,476,226

7,808,288
30,995,430

4,121,117
11,508,548

3,064,488
4,862,737

886,694
995,838

15,880,587
48,362,553

716,862
10,215,371
49,109,077
60,041,310

722,384
722,384

-

12,106
12,106

716,862
10,949,861
49,109,077
60,775,800

إن مخاطر السيولة هي تلك املخاطر التي تؤدي إلى عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند استحقاقها.
وللحد من تلك املخاطر ،قامت إدارة املجموعة بتنويع مصادر التمويل وإدارة موجوداتها مع األخذ بعني االعتبار السيولة
ومراقبة تلك السيولة بشكل يومي.
يلخص اجلدول التالي فترات استحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة .باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى ،مت حتديد تواريخ االستحقاق
اخلاصة باالصول واخلصوم على أساس الفترات املتبقية من تاريخ التقرير وحتى تاريخ االستحقاق في العقد.
بالنسبة الستحقاق االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة األخرى والعقارات اإلستثمارية ،تقوم اإلدارة بتقدير تاريخ تسييل هذه االستثمارات.
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االصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة واصول أخرى
بضاعة
استثمارات بالقيمة العادلة خالل االيرادات الشاملة االخرى
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
حق استخدام االصول
الشهرة واألصول غير امللموسة
اخلصوم
ذمم دائنة وخصوم أخرى
مستحق الى البنوك
قروض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

سنة واحدة
د.ك

2,580,478
5,628,943
1,000,000
11,704,245
4,445,898
527,240
1,731,635
2,564,930
30,183,369
6,890,337
408,598
5,362,146
12,661,081

أكثر من سنة
د.ك

14,436,433
46,722,338
11,330,280
1,960,898
1,432,738
2,164,019
78,046,706
1,267,223
21,989,875
1,058,101
24,315,199

املجموع
د.ك

2,580,478
5,628,943
1,000,000
11,704,245
4,445,898
527,240
16,168,068
46,722,338
13,895,210
1,960,898
1,432,738
2,164,019
108,230,075
8,157,560
408,598
27,352,021
1,058,101
36,976,280

كما في  31ديسمبر 2018

االصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
ذمم مدينة واصول أخرى
بضاعة
استثمارات بالقيمة العادلة خالل االيرادات الشاملة االخرى
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة واألصول غير امللموسة
اخلصوم
ذمم دائنة وخصوم أخرى
مستحق الى البنوك
قروض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

5,280,522
4,860,325
1,000,000
11,711,928
9,913,301
509,965
2,602,772
4,886,047
40,764,860

152,965
13,277,815
39,167,106
31,738,975
2,814,084
3,392,778
90,543,723

5,280,522
4,860,325
1,152,965
11,711,928
9,913,301
509,965
15,880,587
44,053,153
31,738,975
2,814,084
3,392,778
131,308,583

10,949,861
716,862
10,859,127
22,525,850

38,249,950
936,744
39,186,694

10,949,861
716,862
49,109,077
936,744
61,712,544
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

إن االستحقاقات التعاقدية للخصوم املالية املستندة على التدفقات النقدية غير املخصومة هي كما يلي:

3333أصول بصفة األمانة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

حتى
شهر
د.ك

3–1

12 – 3

5–1

شهور
د.ك

شهر
د.ك

سنوات
د.ك

املجموع
د.ك

408,598
408,598

471,724
471,724

6,890,337
6,122,425
13,012,762

1,267,223
24,634,569
25,901,792

8,157,560
31,637,316
39,794,876

كما في  31ديسمبر 2019

اخلصوم املالية
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض ومستحق الى بنوك

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

كما في  31ديسمبر 2018

اخلصوم املالية
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض ومستحق الى بنوك

957,862
957,862

963,202
963,202

10,949,861
11,968,871
22,918,732

43,652,126
43,652,126

10,949,861
57,542,061
68,491,922

3232إدارة مخاطر رأس المال

أن أهداف إدارة مخاطر رأس مال املجموعة هي تأكيد مقدرة املجموعة على احملافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب
مالية جيده حتى تدعم أعمالها وتزيد من قيمة املساهمني في رأس املال.
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وعمل التعديالت الالزمة ،على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية واملخاطر
املرتبطة مبوجودات املجموعة .وللمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة
كتوزيعات أرباح للمساهمني أو إعادة شراء أسهم أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض املديونيات .يرجى
الرجوع إلى إيضاح .22
يتعني على الشركة األم االحتفاظ بحد أدنى لرأس املال هو  15مليون د.ك حيث أنها مسجلة كشركة استثمارية لدى بنك
الكويت املركزي.
يتكون هيكل رأس مال املجموعة من البنود التالية:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

قروض (انظر إيضاح )22
ناقصا :النقد والنقد املعادل (إيضاح )13
صافي املديونية
مجموع حقوق امللكية

27,352,021
()6,544,833
20,807,188
71,253,795

2018

49,109,077
()9,417,995
39,691,082
69,596,039

ومتاشيا مع اجلهات األخرى التي تعمل في نفس القطاع ،تقوم املجموعة مبراقبة رأس املال عن طريق دراسة نسبة املديونية
حلقوق امللكية.
مت احتساب النسبة عن طريق قسمة صافي املديونية على مجموع حقوق امللكية كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2019

صافي املديونية
مجموع حقوق امللكية
نسبة املديونية إلى مجموع حقوق امللكية
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2018

20,807,188
71,253,795

39,691,082
69,596,039

%29

%57

تدير املجموعة نيابة عن الشركة األم الرئيسية للمجموعة وأطراف أخرى ذات صلة وأطراف خارجية ،صناديق استثمارية
مشتركة ومحافظ ،وحتتفظ بأوراق مالية في حسابات أمانة ال تظهر في بيان املركز املالي املجمع للمجموعة .بلغ إجمالي
االصول املدارة في  31ديسمبر  2019مبلغ  26,986,404د.ك ( 25,687,276 :2018د.ك) وهي تتضمن موجودات مدارة
نيابة عن الشركة األم الرئيسية للمجموعة وأطراف أخرى ذات صلة مببلغ  19,681,561د.ك ( 19,583,218 :2018د.ك).

3434التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

التزامات محتملة
كما فى  1ديسمبر  ،2011قامت أحدى الشركات التابعة للشركة األم للمجموعة «شركة نور الكويتية األردنية لالستثمار
املالي احملدودة» ("البائع") ببيع كافة ملكيتها فى رأس مال احدى شركاتها التابعة باألردن (شركة نور األردنية الكويتية
للنقل) إلى تسعة من املشترين األفراد ("املشترين") .الحقاً لنقل امللكية والسيطرة للمشتريني الذين قاموا برفع دعاوى
قضائية ضد البائع مدعيني التحريف بهدف احلصول على تعويض مبيلغ وقدره  4,500,000دينار أردني (1,923,448
د.ك).
إدارة الشركة التابعة واملستشار القانوني يعتقدون بإمكانية احلصول على قرار إيجابي من قبل احملكمة  ،لذلك اليوجد أي
مخصص ألية اًثار التي قد تنجم عن البيانات املالية املجمعة.
التزامات رأسمالية
يوجد على املجموعة بتاريخ التقرير ارتباطات مببلغ  1,038,605د.ك مقابل شراء استثمارات وتطوير عقارات استثمارية
( 4,155,306 :2018د.ك) وضمانات مببلغ  1,169,544د.ك ( 2,741,194 :2018د.ك).

3535مطابقة الخصوم الناتجة عن االنشطة التمويلية

ان التغيرات في خصوم املجموعة الناجتة عن االنشطة التمويلية ميكن تصنيفها على النحو التالي:

 1يناير 2019

قروض تستحق
بعد سنة
دك

38,249,950

قروض تستحق
خالل سنة واحدة
دك

10,859,127

املجموع
دك

49,109,077

التدفقات النقدية:
•السداد
بنود غير نقدية:
•تسوية عينية
•إعادة تصينف
•استبعاد شركة تابعة
 31ديسمبر 2019

()1,110,000

()8,926,981

()10,036,981

()3,000,000
()5,200,000
()6,950,075
21,989,875

5,200,000
()1,770,000
5,362,146

()3,000,000
()8,720,075
27,352,021

 1يناير 2018

7,451,930

92,321,441

99,773,371

16,925,000

()50,548,708
-

()50,548,708
16,925,000

التدفقات النقدية:
•السداد
•احملصالت
بنود غير نقدية:
•اعادة التصنيف
•اخلصم من التسوية
 31ديسمبر 2018

13,873,020
38,249,950

()13,873,020
()17,040,586
10,859,127

()17,040,586
49,109,077

التقرير السنوي 2019
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2019
الكويت

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
3636أرقام المقارنة

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتناسب مع عرض البيانات املالية للسنة احلالية .إن إعادة التصنيف ليس له أثر على
صافي االصول وحقوق امللكية وصافي نتائج السنة وصافي الزيادة في النقد والنقد املعادل السابق تسجيله.
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