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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

8

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

التقرير السنوي 2017

9

النتائج المالية الرئيسية 2017

مليون د.ك.
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اإليرادات المجمعة

25.86

الربح التشغيلي

6.27

ربح الشركة األم

2.84

ربحية السهم (فلس)

7.05

الموجودات المجمعة

171.11

النقد وما يعادله

12.61

حقوق ملكية الشركة األم

42.44

القيمة الدفترية للسهم
الواحد (فلس)

105.35
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نقاط قوة نــــور

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 ،كما أنها تعمل على
تطوير املشاريع اجلديدة في الكويت .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:

14

بنك ميزان احملدود  -باكستان
نور هي أكبر مساهم في بنك ميزان احملدود ،باكستان ،وهو أول وأكبر
بنك إسالمي في باكستان مع أكثر من  600فرعا في  150مدينة 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.

شركة نور الصاحلية العقارية ش.م.ك( .مقفلة)  -الكويت
تعتبر شركة نور الصاحلية العقارية هي الذراع العقاري لشركة نور
لالستثمار املالي تأسست في العام  .2008حيث متتلك الشركة العديد
من العقارات السكنية والتجارية في الكويت ودول مجلس التعاون
اخلليجي اضافة الى تقدميها خدمات ادارة العقار للغير .كما تقوم
الشركة بتطوير مشاريع عقارية جديدة من خالل مشاركات استراتيجية
متخصصة.

شركة مجموعة الفنادق العاملية  -األردن
متتلك شركة مجموعة الفنادق العاملية حقوق امتياز فندق مطار امللكة
علياء الدولي (ع َمان) والذي يضم اكثر من  300غرفة 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.

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 كال من الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر ،وشركة تكنولوجيا
املعلومات القابضة ،والشركة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات.
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العملة باملليون الدينار الكويتي

2017

2016

2015

2014

2013

2012

موجز بيان المركز المالي
رأس املال

41.32

41.32

41.32

41.32

37.56

37.56

حقوق امللكية املتاحة ملالكي الشركة األم

42.44

46.04

43.49

45.30

44.45

40.81

إجمالي القروض املصرفية

99.77

106.17

111.90

124.93

134.56

147.46

رأس املال املستخدم

149.60

172.90

164.47

169.03

167.00

195.70

103.73

116.19

140.56

143.68

143.56

147.91

171.11

183.59

186.02

200.57

206.09

219.22

املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات

موجز بيان األرباح أو الخسائر

موجز البيانات المالية

اإليرادات املجمعة

25.86

24.22

29.62

30.63

27.70

18.15

(خسارة)  /ربح السنة

2.10

0.57

()1.45

0.05

7.22

4.85

ربح (/خسارة) السنة املتاح ملالكي الشركة األم

2.84

1.15

1.33

0.92

9.05

4.52

موجز بيان التدفقات النقدية
صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

2.71

()0.53

6.44

12.40

1.09

11.14

صافي النقد الناجت من أنشطة اإلستثمار

5.43

14.48

10.18

5.11

20.45

2.61

صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل

()11.22

()6.26

()14.86

()19.08

()25.01

()26.50

صافي النقص في النقد والنقد املعادل

()3.08

7.69

1.76

()1.57

()3.47

()12.75

النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

12.61

15.70

8.01

6.25

7.82

11.29

نسبة السيولة
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معدل العائد على حقوق امللكية

7%

3%

3%

2%

20%

11%

نسبة السيولة

67%

109%

211%

180%

160%

303%

نسبة السيولة السريعة

15%

29%

53%

33%

32%

119%

نسبة املديونية الى مجموع حقوق امللكية

140%

131%

162%

186%

196%

203%
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1.1%
4.1%
60.2%
0.3%
65.7%

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

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%

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

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%

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

العملة باملليون الدينار الكويتي

1.51
9.93
124.93
0.52
136.89
22.2%
1.8%
-1.8%
0.9%
0.9%
2.1%
-5.3%
2.6%
23.4%
10.9%
34.3%
100.0%

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
19.1%
35.07
33.1%
60.76
18.4%
33.82
1.9%
3.40
2.9%
5.35
100.0%
183.59

0.8%
4.9%
62.3%
0.3%
68.3%
41.32
3.41
()3.41
1.51
1.51
6.01
()9.54
4.49
45.30
18.38
63.68
200.57

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
23.6%
43.99
28.5%
53.08
21.4%
39.76
2.4%
4.39
3.0%
5.60
100.0%
186.02

6.43
134.56
0.53
141.52
20.6%
1.7%
-1.7%
0.8%
0.8%
3.0%
-4.8%
2.2%
22.6%
9.1%
31.7%
100.0%

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
29.0%
58.21
25.1%
50.29
16.3%
32.84
3.3%
6.63
5.1%
10.32
100.0%
200.57

3.1%
65.2%
0.3%
68.6%
37.56
3.41
()3.41
1.41
1.41
6.54
()13.21
10.74
44.45
20.12
64.57
206.09

2013
%
3.9%
8.00
0.1%
0.19
2.2%
4.50
10.4%
21.55
13.5%
27.95
0.2%
0.35
33.3%
68.62
19.3%
39.87
13.9%
28.60
2.2%
4.47
1.0%
1.99
100.0%
206.09

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

2012
%
7.5%
16.38
0.2%
0.33
5.1%
11.29
10.7%
23.43
9.0%
19.77
0.1%
0.11
37.3%
81.84
20.5%
44.89
7.6%
16.75
2.0%
4.43
100.0%
219.22

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

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
19.6%
33.72
36.2%
61.99
17.5%
30.05
1.8%
3.08
2.8%
4.79
100.0%
171.11

التحليل الرأسي لبيان المركز المالي
املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
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

17.1%
1.6%
-1.6%
0.2%
0.2%
4.1%
-4.6%
1.6%
18.6%
12.1%
30.7%
100.0%

-45.3%
-17.1%
37.6%

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

()13.41
()5.08
11.13

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

2016
%
61.6%
0.3%
-0.1%
-1.8%
-2.5%
4.6%
34.2%
0.1%
-3.5%
7.1%
100.0%
-47.4%
-23.3%
29.3%

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

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

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

2017
%
66.9%
17.31
0.1%
0.02
0.9%
0.23
0.9%
0.23
-8.1%
()2.09
4.5%
1.17
29.8%
7.70
0.2%
0.04
0.2%
0.05
4.6%
1.20
100.0%
25.86
-53.0%
-22.7%
24.3%

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

()13.71
()5.88
6.27

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

ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
أرباح (/خسائر) محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
(خسائر)/أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
إيرادات توزيعات
حصة في نتائج شركات زميلة
أتعاب إدارة ورسوم اكتتاب
أرباح محققة من بيع عقارات استثمارية
ايراد ايجارات
ربح من استبعاد شركة زميلة
إجمالي اإليرادات
تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
الربح التشغيلي
إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
ربح ( /خسارة) حتويل عمالت أجنبية
تكاليف متويل
االنخفاض في قيمة أصول غير ملموسة
االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في شركات زميلة
االنخفاض في قيمة األرصدة املدينة
(خسارة)/الربح قبل الضرائب
مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(خسارة)/الربح السنة
املتاح للحصص غير املسيطرة
املتاح لـمالكي الشركة األم

التحليل الرأسي لبيان األرباح أو الخسائر

()11.62
()5.15
13.86

1.04
()0.06
()4.54
()8.67
()0.11
()1.44
0.08
()0.03
0.05
()0.87
0.92
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-37.9%
-16.8%
45.3%

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

2015
%
53.0%
15.70
1.9%
0.55
-5.5%
()1.61
5.3%
1.56
3.2%
0.96
7.2%
2.14
24.2%
7.17
5.5%
1.62
5.2%
1.53
100.0%
29.62

()6.08
()5.29
16.33

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

2014
%
44.5%
13.64
3.8%
1.15
-0.5%
()0.15
6.4%
1.96
3.6%
1.10
5.6%
1.72
32.1%
9.85
0.2%
0.05
1.0%
0.30
3.3%
1.01
100.0%
30.63

-21.9%
-19.1%
59.0%

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

2013
%
26.2%
7.25
2.0%
0.55
8.0%
2.21
13.8%
3.82
4.4%
1.23
15.0%
4.15
25.0%
6.94
1.1%
0.31
4.1%
1.13
0.4%
0.11
100.0%
27.70

()3.27
()4.15
10.73

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

2012
%
21.9%
3.98
6.4%
1.16
5.8%
1.05
3.5%
0.64
12.0%
2.17
13.9%
2.52
26.7%
4.85
5.0%
0.90
0.3%
0.06
4.5%
0.82
100.0%
18.15

-18.0%
-22.9%
59.1%

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

 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%

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

 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%

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

العملة باملليون الدينار الكويتي

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

100%
-24%
-10%
13%
-11%
41.32
3.41
()3.41
1.64
1.64
3.85
()9.81
4.85
43.49
20.45
63.94
186.02

2017

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

1.51
9.93
124.93
0.52
136.89
9%
9%
-36%
3%
8%
-4%
11%
0%
-7%

2016

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

100%
54%
-7%
-2%
-3%
41.32
3.41
()3.41
1.51
1.51
6.01
()9.54
4.49
45.30
18.38
63.68
200.57

2015

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

6.43
134.56
0.53
141.52
10%
7%
7%
-8%
-28%
-58%
2%
-9%
-1%
-3%

2014

 13ضد 12
%
-51%
-42%
-60%
-8%
41%
218%
-16%
-11%
71%
1%
100%
-6%

52%
-9%
71%
-7%
37.56
3.41
()3.41
1.41
1.41
6.54
()13.21
10.74
44.45
20.12
64.57
206.09

2013

16.38
0.33
11.29
23.43
19.77
0.11
81.84
44.89
16.75
4.43
219.22

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

2012

 12ضد 11
%
-33%
-38%
64%
-8%
-45%
0%
3%
-2%
31%
49%
-6%

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

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 متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
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

-50%
-42%
-42%
100%
100%
90%
28%
-110%
19%
-1%
10%
-6%

14.91
0.08
)(0.01
)(0.44
)(0.60
1.12
8.28
0.02
)(0.85
1.71
24.22
)(11.48
)(5.64
7.10
0.68
)(0.01
)(4.44
)(2.09
)(0.63
0.61
)(0.04
0.57
)(0.58
1.15

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

)(13.71
)(5.88
6.27
2.26
)(0.06
)(5.45
)(0.45
)(0.36
2.21
)(0.06
)(0.05
2.10
)(0.74
2.84

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
(خسارة)/الربح قبل الضرائب
مخصص ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي ,الزكاة ,ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(خسارة)/الربح السنة
املتاح للحصص غير املسيطرة
املتاح لـمالكي الشركة األم

التحليل األفقي لبيان األرباح أو الخسائر
 16ضد 15
%
-5%
-85%
-99%
-128%
-163%
-48%
15%
-99%
-100%
12%
-18%
-14%
-11%
-36%
-73%
-109%
5%
-100%
-75%
-100%
97%
-143%
0%
-139%
-79%
-14%

2017

15.70
0.55
()1.61
1.56
0.96
2.14
7.17
1.62
1.53
29.62
()13.41
()5.08
11.13
2.56
0.11
()4.24
()2.01
()8.25
()0.39
()0.32
()1.41
()0.04
)(1.45
()2.78
1.33

2016

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

2015

13.64
1.15
()0.15
1.96
1.10
1.72
9.85
0.05
0.30
1.01
30.63
()11.62
()5.15
13.86
1.04
()0.06
()4.54
()8.67
()0.11
()1.44
0.08
()0.03
0.05
()0.87
0.92

2014

 14ضد 13
%
88%
109%
-107%
-49%
-11%
-59%
42%
-84%
100%
-11%
-100%
11%
91%
-3%
-15%
-58%
100%
-1%
34%
100%
1008%
-99%
-91%
-100%
-99%
-52%
-90%

2013
7.25
0.55
2.21
3.82
1.23
4.15
6.94
0.31
1.13
0.11
27.70
)(6.08
)(5.29
16.33
2.49
)(0.03
)(4.60
)(6.45
)(0.13
7.61
)(0.33
)(0.06
7.22
)(1.83
9.05

2012

 13ضد 12
%
82%
-53%
110%
497%
-43%
65%
43%
-66%
-100%
38%
100%
53%
86%
27%
52%
-66%
-50%
-31%
26%
-88%
51%
120%
100%
49%
-655%
100%

العملة باملليون الدينار الكويتي

3.98
1.16
1.05
0.64
2.17
2.52
4.85
0.90
0.06
0.82
18.15
)(3.27
)(4.15
10.73
7.26
)(0.06
)(6.71
)(5.13
)(1.06
5.03
)(0.15
)(0.03
4.85
0.33
4.52

17.31
ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
0.02
أرباح (/خسائر) محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
(خسائر)/أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر 0.23
0.23
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
)(2.09
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
1.17
إيرادات توزيعات
7.70
حصة في نتائج شركات زميلة
0.04
أتعاب إدارة ورسوم اكتتاب
0.05
أرباح محققة من بيع عقارات استثمارية
1.20
ايراد ايجارات
ربح من استبعاد شركة زميلة
25.86
إجمالي اإليرادات

 12ضد 11
%
477%
-202%
-117%
28%
1176%
-9%
58%
-77%
20%
100%
387%

227%
-5%
-762%
125%
-250%
-16%
-47%
-100%
25%
-128%
100%
100%
-127%
-113%
-130%

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء 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
•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
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة نور لالتصاالت ش.م.ك ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة آي تي بارتنرز ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة ديجيتال أالئنسز للدعاية واإلعالن ،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
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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 ،شركة نور لإلتصاالت ش.م.ك ،الكويت
•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
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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.
•عضو مجلس اإلدارة ،،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 ،الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات (سبكيم) ،السعودية.
•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 نور الصاحلية العقارية ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة  ،شركة نور لالتصاالت ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة أبو ظبي لالستثمار العقاري ،اإلمارات العربية املتحدة
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة شرفاة الصفوة ،السعودية
•رئس مجلس اإلدارة ،شركة درة الشامية ،السعودية
•عضو مجلس اإلدارة ،املجموعة العربية لالستثمارات والتنمية العقارية والزراعية ،مصر
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ,شركة الصلبوخ التجارية ،الكويت.
•عضو اللجنة التنفيذية ,محفظة أراضي أبوظبي لإلستثمار.
•املدير العام – شركة إيكاروس للعقارات دبي
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أعضاء مجلس اإلدارة

بدر حمد عبداهلل الربيعة

حسام علي معرفي

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة الكويت

املؤهالت األكادميية
•بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية ،جامعة نيو كاسل ابون تاين ،اململكة املتحدة

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
•رئيس مجلس إدارة شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ،الكويت
•عضو مجلس إدارة شركة مرسى أبوظبي لإلستثمار العقاري ،دولة 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 لشركة سدرة الشرق األوسط للكهرباء ،مقاوالت البناء امليكانيكية ،الكويت
•املدير العام لشركة إيكاروس للعقارات ،اإلمارات العربية املتحدة
•املدير العام ،شركة نور الصاحلية العقارية ،اململكة العربية السعودية
•عضو في جمعية احملاسبني الكويتية

املناصب احلالية والسابقة
•عضو مجلس إدارة (مستقل) ،شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،شركة خدمات حقول الغاز والنفط ،الكويت
•الرئيس التنفيذي ،الشركة الشرقية املتحدة للخدمات النفطية ،الكويت
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة جراند أويل لألعمال النفطية ،الكويت
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الشرقية املتحدة للخدمات النفطية ،الكويت

•
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اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذى

جوروراج ناراسيما راو

املناصب احلالية والسابقة
•الرئيس التنفيذي ،شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•عضو مجلس إدارة املجموعة الدولية للفنادق ،األردن
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة نوراألردنية الكويتية لإلستثمار املالي ،األردن
•عضو جلنة اإلستثمار ،صندوق تطوير البنية التحتية ،الهند
•نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لإلستثمار ،شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك ،الكويت
•مستشار مالي ،هيئة اإلستثمار الكويتية ،الكويت
•مساعد نائب الرئيس ،مؤسسة اخلليج لإلستثمار ،الكويت
•مساعد مدير  -التدقيق الداخلي ،الشركة الكويتية الدولية لإلستثمار ،الكويت
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املؤهالت االكادميية
•بكالوريوس فنون ،جامعة بيشاور ،باكستان
•محاسب قانوني معتمد من أوريجون ،الواليات املتحدة األمريكية

نعمان ساجد سهجل
نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات

املؤهالت االكادميية
•بكالوريوس علوم من جامعة مدراس ،الهند
•شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد احملاسبني القانونيني ،الهند
•محاسب تكاليف ومحاسب اداري معتمد من معهد محاسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية،
اململكة املتحدة
•شهادة احمللل املالي معتمد من معهد احملللني املاليني املعتمدين ،الواليات املتحدة
األمريكية

اإلدارة التنفيذية

املناصب احلالية والسابقة
•نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك،
الكويت
•عضو في املجلس اإلستشاري ،سيرفس هيرو ،الكويت
•نائب الرئيس التنفيذي ،شركة برهان القابضة ش.م.ك مقفلة ،الكويت
•نائب رئيس أول تنفيذي ،شركة نفائس القابضة ،الكويت
•الرئيس التنفيذي للعمليات ،رئيس اإلدارة املالية ،شركة املواساة القابضة ،الكويت
•مدير مستشفى ،مستشفى املوآساة اجلديد ،الكويت
•الرئيس التنفيذي ،شركة ماركس آند سبنسر ،امتياز النمسا وكرواتيا
•رئيس اإلدارة املالية ،مجموعة الوزان ،الكويت
•نائب رئيس  -اإلدارة املالية والعمليات ،مجموعة الوزان األولى ،الكويت
•التدقيق واإلستشارات ،إرنست أند يونغ ،الكويت
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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 لشركة نور لإلستثمار
املالي ش.م.ك.ع .ويسرني أن أضع بني أيديكم تقرير مجلس
اإلدارة والبيانات املالية املدققة للشركة عن السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر  ،2017سائلني اهلل عز وجل التوفيق والسداد.
عمليات الشركة
ً
ً
لم يكن العام  2017مغايرا لألعوام السابقة وخاليا من التقلبات
اإلقليمية السياسية وما لها من تداعيات على إقتصاديات
املنطقة وأسواقها .فبالرغم من النمو في مؤشرات أسواق املال
خالل العام ،إال أن أداء الربع األخير أتى بانخفاض ب ّدد ما حتقق
من مكاسب .فقد حقق مؤشر بورصة الكويت تراجعاً بالنسبة
للمؤشر الوزني بواقع أكثر من  40نقطة خالل الربع األخير وأغلق
العام بنسبة منو بلغت  %5.6مقارنة بنسبة بلغت  %17خالل
العام .ولم يكن السوق السعودي مبنأى عن تلك التطورات ،فقد
حقق مؤشر (تداول) نسبة أداء متدنية بلغت  %0.2بعدما فقد ما
يقارب  200نقطة كسبها خالل العام .كما ومني مؤشر سوق دبي
املالي بخسائر بلغت  %4.5-مقارنة مع بداية العام بعدما كان قد
بلغت مكاسبه  %5قبل الربع األخير.

تقرير مجلس اإلدارة

وبالرغم من تلك التقلبات ،إستمرت شركة نور لإلستثمار
املالي بالتقدم في حتقيق نتائج إيجابية نحو تنفيذ أهدافها
االستراتيجية لتكون احد الشركات الرائدة في مجالها ،ومن
األقل تأثراً بالتقلبات اإلقتصادية احمليطة .وباإلشارة إلى
إستثمار الشركة في بنك ميزان احملدود في باكستان ،إستمر
البنك في حتقيق أداء متميز في نتائج األعمال املصرفية للعام
 2017والتي بلغت  %13.5مقارنة بالعام  .2016كما حقّق البنك
منواً في اجمالي حقوق مساهميه يفوق نسبة  %10وذلك بعد
خصم توزيعات األرباح النقدية خالل العام .كما أن القيمة
السوقية حلصة الشركة في البنك كما في نهاية العام تتجاوز
القيمة الدفترية لها بأكثر من  36مليون دينار كويتي وذلك مع
االخذ في االعتبار انخفاض سعر صرف الروبية الباكستانية.
هذا وقد واصل البنك النمو في شبكة فروعه والتي تزيد عن
 600في باكستان ،باإلضافة إلى تطوير خدماته ومنتجاته املالية.
وضمن خطة الشركة إلعادة رسم وهيكلة استثماراتها ،قامت
الشركة بتخارجات من بعض مكوناتها مبا يعادل  4مليون
دينار كويتي خالل العام  .2017كما قامت بالتخارج من بعض
استثماراتها العقارية بقيمة  4.7مليون دينار كويتي لتحقيق عوائد
رأسمالية وكذلك توفير سيولة نقدية لتمويل مشاريعها العقارية
حتت التطوير .وبهدف تنويع وتقليل املخاطر ،بلغت نسبة
االستثمارات العقارية الدولية  %10من اجمالي احملفظة العقارية
كما في نهاية العام  ،2017مقارنة بنسبة  %1قبل ثالث سنوات.
كما واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيها نحو حتسني أداء شركاتها
التشغيلية التابعة في العام  ،2017حيث حقّقت إحدى الشركات
التابعة في اململكة األردنية الهاشمية املتخصصة في مجال الفندقة
والضيافة منوا في اإليرادات بلغ نسبة  ،%12كما حققت شركاتها
التابعة في مجال خدمات تقنية املعلومات منوا في اإليرادات بلغ
نسبة  ،%17مما انعكس على صافي األرباح خالل العام .2017
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وباإلشارة إلى إلتزامات الشركة للبنوك الدائنة ،قامت الشركة
بتسوية التزاماتها مع أحد البنوك بسداد مبلغ  4.8مليون دينار
كويتي ،والذي نتج عنه أرباح بقيمة  2مليون دينار كويتي خالل
العام .وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد مايعادل 65
مليون دينار كويتي من إجمالي الدين منذ العام  .2012وتقوم
حالياً بالتفاوض مع اجلهات الدائنة إلعادة هيكلة تسهيالت
إئتمانية بقيمة  90مليون دينار كويتي ،آملني اإلنتهاء من تلك
املفاوضات خالل الفترة القادمة.
األداء املالي للشركة
بفضل اهلل حققت شركة نور أرباحاً صافية بلغت
مليون دينار كويتي بربحية  7.05فلس للسهم عن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  2017مقارنة بأرباح صافية
بلغت  1.15مليون دينار كويتي بربحية  2.86فلس للسهم للعام
السابق .كما متكنت الشركة من حتقيق إجمالي إيرادات بلغت
قيمتها  25.86مليون دينار كويتي (24.22مليون دينار كويتي :
 )2016وأرباحا تشغيلية بلغت قيمتها  6.27مليون دينار كويتي
(7.10مليون دينار كويتي .)2016 :
2.84

وعليه  ،فقد قرر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة
العادية بعدم توزيع أرباح للسادة املساهمني عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر ،2017كما أوصى بتوزيع مكافأة
للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر 2017مببلغ وقدره  54,000د.ك (أربعة وخمسون ألف
دينار كويتي) على أن تخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية
العامة واجلهات املختصة.
وبهذه املناسبة ،أود أن أؤكد للسادة املساهمني الكرام بأن
شركة نور لالستثمار املالي ستواصل التركيز على اقتناص
أفضل الفرص املتاحة لتحقيق النمو املستدام واألرباح
التشغيلية الدورية وتعزيز عملياتها األساسية.
وفي اخلتام ،ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل ملساهمي
الشركة وعمالئها الكرام ،وإلى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة،
وجميع العاملني في الشركة على كافة املستويات التنفيذية
واإلدارية جلهودهم املخلصة التي بذلوها في خدمة الشركة
وعمالئها .كما نسأل اهلل العلي القدير أن يسدد خطانا وأن
يكون عوناً لنا في إستمرار مسيرة الشركة.
واهلل ولي التوفيق ،،،

د .فهد سليمان اخلالد
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2017

31

م

تقرير الحوكمة

32

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

املوضوع

أوالً
مقدمة
ً
الهيكل التنظيمي للشركة
ثانيا
ثالثاً
القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة.
•تشكيل مجلس اإلدارة وعضوياتهم في اللجان املنبثقة عن املجلس.
•اجتماعات مجلس اإلدارة.
•تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة
رابعاً
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام واملسؤوليات.
•سياسة حتديد مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسلطات والصالحيات.
•إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام.
•تطبيق متطلبات تشكيل اللجان املتخصصة التي تتمتع باالستقاللية.
•جلنة الترشيحات واملكافآت.
•اللجنة التنفيذية.
•جلنة التدقيق.
•جلنة املخاطر.
•املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت
املناسب.
خامساً القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
•نبذة عن تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت.
•تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
سادساً القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير املالية.
•التعهدات الكتابية من قبل كل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية.
•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق.
•التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي.
سابعاً
القاعدة اخلامسة :وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
•بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر.
•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر.
•موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
•بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.
ثامناً
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية.
•موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية.
•السياسات واآلليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح.
تاسعاً
القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب.
•آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي حتدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.
•متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
•متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين.
•تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح.
عاشراً القاعدة الثامنة :احترام حقوق املساهمني.
•متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني ،لضمان العدالة واملساواة بني كافة املساهمني.
•موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة ،وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة
للبيانات اخلاصة باملساهمني.
•تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت في االجتماعات اخلاصة بجمعيات الشركة.
حادي عشر القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب املصالح.
•النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح.
•تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة.
ثاني عشر القاعدة العاشرة :تعزيز وحتسني األداء
•متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر.
•تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ثالث عشر القاعدة احلادية عشر :التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية.
•موجز عن وضع سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع.
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إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
)اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻹﻧﺘﻤﺎن(

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﳉﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﻴ¥ﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

وﺣﺪة ﻜﺎوي اﻟﻌﻤﻼء

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

الهيكل التنظيمي للشركة
34
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وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

إدارة اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ واﳋﻠﻴﺠﻴﺔ

إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
إدارة اﻷﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻘﺎر
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

رئيس مجلس اإلدارة

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

د .فهد سليمان اخلالد

وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ولتحقيــق ذلــك فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتعديــل محــدد فــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة ،وأعــاد صياغــة بعــض اللوائــح
والسياســات والنظــم وفــق رؤيــة وأهــداف ترمــي إلــى حتقيــق اإلدارة الســليمة ووفــق أعلــى معاييــر تطبيقــات احلوكمــة
الرشــيدة إميانـاً مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بأهميــة االلتــزام الكامــل قــدر اإلمــكان بجميــع النظــم والقوانــن التــي
تنظــم أعمــال الشــركة ،باإلضافــة إلــى مواصلــة التحديــث املســتمر للسياســات الرقابيــة املتعلقــة فــي احلوكمــة واإلفصــاح
والشــفافية وفــق أفضــل املمارســات مبــا يخــدم الشــركة واملســاهمني وأصحــاب املصالــح.

وﺣﺪة اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

حــرص مجلــس إدارة شــركة نــور لالســتثمار املالــي علــى وضــع اســتراتيجية تعكــس رؤيــة الشــركة وفــق معاييــر احلوكمــة
الرشــيدة والتــي تســعى مــن خاللهــا للحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن النظــم ومعاييــر النزاهــة فــي كافــة املعامــات ،باإلضافــة
إلــى االلتــزام باملعاييــر الرقابيــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال منــذ إقــرار تعليمــات احلوكمــة.

وﺣﺪة اﻟﻄﺎﻗﺔ

مقدمة
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العدد
اخلامس
الرابع
األول

السادس
رقم االجتماع لسنة

2017

اسم العضو

د .فهد سلمان اخلالد
(رئيس مجلس االدارة)

الثاني

السابع

2017/6/15

√

√

√

الثالث

الثامن

2017/8/2

√

السيد /عبدالغني محمد بهبهاني
(نائب رئيس مجلس االدارة)

2017/1/26

2017/10/30

√

√

√

√

2017/4/6

2017/12/20

√

√

السيد /رياض سالم اإلدريسي
(عضو)

2017/5/15

2017/12/25

√

√

√

السيد /فيصل عبدالعزيز النصار
(عضو)

√

√

√

√

√

8

√

√

√

السيد /بدر حمد الربيعة
(عضو)

×

√

√

√

√

8

√

√

√

√

√

√

√

8

√

√

√

√

7

√

√
√

√

السيد /حسام علي معرفي
(عضو مستقل)

اجتماعات مجلس اإلدارة :
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√

عضو اللجنة (مستقل)

8

√

عضو اللجنة

√

رئيس اللجنة

√

 1السيد /د .فهد سليمان اخلالد دكتوراه هندسة  2015/09/16غير تنفيذي
منتخب
كهربائية
رئيس مجلس اإلدارة
والكترونية
 2015/09/16غير تنفيذي
بكالوريوس
 2السيد /عبدالغني بهبهاني
معني
في الهندسة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
امليكانيكية
 2015/09/16غير تنفيذي
 3السيد /رياض سالم اإلدريسي ماجستير
معني
في الهندسة
عضو مجلس اإلدارة
الكيميائية
 4السيد /فيصل عبدالعزيز النصار بكالوريوس في  2015/09/16غير تنفيذي
معني
احملاسبة
عضو مجلس اإلدارة
بكالوريوس في  2015/09/16غير تنفيذي
 5السيد /بدر حمد الربيعة
معني
احملاسبة
عضو مجلس اإلدارة
 2016/08/17مستقل
بكالوريوس
 6السيد/حسام علي معرفي
في الهندسة
عضو مجلس اإلدارة
امليكانيكية

√

التصنيف

الترشيحات
واملكافآت

التنفيذية التدقيق املخاطر

√

م

اسم العضو

املؤهل العلمي

تاريخ
االنتخاب
أو التعيني

العضوية في اللجان

√

تشكيل مجلس اإلدارة وعضوياتهم في اللجان املنبثقة عن املجلس.

8

القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
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•تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة

قــام مجلــس إدارة الشــركة بإنشــاء ســجل خــاص لتدويــن محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة بأرقــام متتابعــة ومتسلســلة
للســنة املاليــة التــي عقــد فيهــا االجتمــاع ومبينــا بــه مــكان االجتمــاع وتاريخــه وســاعة بدايتــه ونهايتــه ،ويوضــح أيضــا
األعضــاء احلاضريــن واملتغيبــن عــن االجتمــاع ،باإلضافــة إلــى األشــخاص احلاضريــن بالدعــوة وإعــداد محاضــر
باملناقشــات واملــداوالت موضــح فيهــا عمليــات التصويــت التــي متــت وتصنيفهــا وحفظهــا بحيــث يســتهل الرجــوع إليهــا.
كمــا قــام املجلــس بتعيــن أمــن ســر للمجلــس مــن بــن موظفــي الشــركة ،وأوكلــت إليــه متابعــة هــذه املهــام باإلضافــة إلــى
مهــام أخــرى متعلقــة بالتنســيق مــع األعضــاء وبقيــة إدارات الشــركة.

القاعدة الثانية  :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

3.3إعادة تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة (جلنة الترشيحات واملكافآت)
4.4مناقشة إعادة هيكلة ومقترحات املساهمة في رأسمال شركات تابعة وزميلة.
5.5إعادة تصنيف مديونية أحد العمالء.
6.6مناقشة واعتماد تقرير احلوكمة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2016
7.7مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة .والتعديل عليه مبا يتوافق مع متطلبات اجلهات الرقابية.
8.8املوافقة على تسوية بعض املديونيات مع بعض الدائنني.
9.9اعتماد جدولي أعمال اجلمعية العامة العادية وغير العادية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
1010التصرف في كسور األسهم الناجتة عن سنوات سابقة.
•تطبيق متطلبات تشكيل اللجان املتخصصة التي تتمتع باالستقاللية

•حتديد مهام ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسلطات والصالحيات

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مهــام ومســؤوليات وواجبــات كل مــن أعضــاء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،وحتديد الســلطات
والصالحيــات ،التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة (وجــاري العمــل علــى حتديثهــا) ،فضـ ً
ا عــن اســتحداث إجــراءات
تضمــن عــدم تفــرد أي مــن األطــراف بالســلطات املطلقــة ،وذلــك لتســهيل عمليــة مســاءلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل
مســاهمي الشــركة.
وقــد حــددت مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة(،وفق ـاً ألحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون أســواق املــال) علــى النحــو
التالــي:
1.1وضــع السياســات واللوائــح اخلاصــة بالشــركة ،والتأكــد مــن أن تلــك السياســات تتســم بالشــفافية والوضــوح مبــا
يتيــح ســهولة عمليــة اتخــاذ القــرار وحتقيــق مبــادئ احلوكمــة الرشــيدة وفــق نظــام احلوكمــة الــذي مت اعتمــاده مــن
مجلــس اإلدارة ووضــع برنامــج متابعــة لــه.
2.2التأكــد مــن وجــود سياســات تؤكــد الفصــل فــي الســلطات والصالحيــات بــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة ،ومت حتديــد الصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة وإجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا مت حتديــد
مــدة التفويــض (جــاري العمــل علــى حتديثهــا).
3.3تشــكيل جلــان منبثقــة (جلنــة التدقيــق ،جلنــة املخاطــر ،جلنــة الترشــيحات واملكافــآت) واعتمــاد لوائــح ونظــم التــي
تنظــم أعمــال اللجــان.
4.4التأكــد وبصفــة دوريــة مــن فاعليــة وكفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة املعمــول بهــا بالشــركة والشــركات التابعــة لهــا عــن
طريــق التقاريــر التــي تقــدم مــن إدارة التدقيــق الداخلــي ,والتأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة
املخاطــر وطرحهــا بشــفافية مــع أصحــاب املصالــح واألطــراف ذات الصلــة بالشــركة (عنــد احلاجــة).
5.5رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة بطريقــة مناســبة وفعالــة ويقــوم دومــا بالتأكــد
مــن حصــول أعضــاء املجلــس واألعضــاء املســتقلني علــى املعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت املناســب مــن
أجــل اتخــاذ القــرار االســتثماري املناســب.
6.6إعداد تقرير سنوي يتلى في اجلمعية العامة للشركة.
7.7متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية.
•أبرز إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام.

اجتمــع مجلــس اإلدارة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31يســمبر  2017عــدد  8اجتماعــات وخــال تلــك االجتماعــات
مت:
1.1مناقشــة واعتمــاد البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م والبيانــات املاليــة
املرحليــة لفتــرات ربــع الســنوية املنتهيــة فــي  31مــارس  30 ،2017يونيــو 2017م 30 ،ســبتمبر 2017م.
2.2اعتماد التقرير اخلاص مبدى التزام الشــركة بكافة احملددات واملتطلبات التشــريعية الـــواردة في قانـــون مـكافحـــة
غســل األمـــوال وتـــمويل اإلرهــاب للــــسنة املاليــة املـنتــهــــية فـــي  31ديســمبر 2016م الصــادر عــن وحــدة املطابقــة
واإللتــزام ،والتقريــر اآلخــر الصــادر عــن مكتــب جرانــت ثورنتــون – القطامــي والعيبــان وشــركاهم).
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قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل عــدد  4جلــان متخصصــة (مذكــورة الحقــا بالتفصيــل) بغــرض متكينــه مــن تأديــة مهامــه
بشــكل فعــال وذلــك وفــق حاجــة الشــركة التــي تتطلــب طبيعــة عملهــا وجــود تلــك اللجــان ،وقــد عــن عــدد كاف مــن
األعضــاء فيهــا شــملت غيــر التنفيذيــن منهــم باإلضافــة إلــى عضــو مســتقل فــي جلنتــن ،وذلــك وفقــا للوائــح داخليــة
التــي وضعهــا وأقرهــا املجلــس والتــي تتضمــن حتديــد مهــام اللجنــة ومــدة عملهــا والصالحيــات املمنوحــة لهــا خــال هــذه
املــدة ورقابــة مجلــس عليهــا ،وتقــوم تلــك اللجــان بإبــاغ مجلــس اإلدارة بنتائــج أعمالهــا والقــرارات املتخــذة بشــفافية
مطلقــة مــن خــال تقاريــر دوريــة.
اللجان التي مت تشكيلها:
1.1جلنة الترشيحات واملكافآت.
2.2اللجنة التنفيذية.
3.3جلنة التدقيق.
4.4جلنة املخاطر.
وفيما يلي تفاصيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:
جلنة الترشيحات واملكافآت:

مدة اللجنة
 3سنوات

تاريخ تشكيل اللجنة
 28سبتمبر 2015م

عدد االجتماعات
3

•اختصاصات ومهام اللجنة:

تختــص اللجنــة بإعــداد التوصيــات املتعلقــة بالترشــيحات او اعــادة الترشــيحات ملناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة ،وتلــك املتعلقــة بالسياســات واللوائــح املنظمــة ملنــح التعويضــات واملكافــآت ،ووضــع سياســة مكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
•أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت
م

اسم العضو

.1

السيد  /عبدالغني محمد بهبهاني

.2

د .فهد سليمان اخلالد

.3

السيد  /رياض سالم اإلدريسي
السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد  /حسام علي معرفي

.4
.5

املنصب

نسبة احلضور

رئيس اللجنة

%100

عضو

%100

عضو
عضو
عضو (مستقل)

%100

مالحظات

انضم للجنة بتاريخ
2017/10/30

%100
%100
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•أعضاء جلنة التدقيق:

•أبرز قرارات وإجنازات اللجنة:

1.1مناقشة مكافآت أعضاء املجلس ولتوصية املجلس بشأنها.
2.2مناقشة منوذج تقييم أداء أعضاء املجلس.
3.3مناقشة سياسة التدريب وتطوير مهارات املوظفني.
4.4تعديل نظام التأمني الصحي للموظفني.
5.5دراسة تعديل سياسة املوارد البشرية.

م
.1
.2
.3
.4

•اللجنة التنفيذية

مدة اللجنة
 3سنوات

عدد االجتماعات
2

•إختصاصات ومهام اللجنة:

جلنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ُتنــح بعــض مــن صالحيــات مجلــس اإلدارة ،منهــا املاليــة واالســتثمارية واالداريــة التخــاذ
قــرارات محــدودة نيابــة عــن املجلــس ودراســة بعــض اســتراتيجيات عمــل الشــركة واخلطــط ورفــع توصيــة بهــا ملجلــس اإلدارة.
•أعضاء اللجنة التنفيذية:

.1
.2
.3

اسم العضو

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

حضور االجتماعات

املنصب

رئيس اللجنة
عضو
عضو

مالحظات

%100
%100
%100

•أبرز قرارات وإجنازات اللجنة:

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو مستقل

%100
%60
%100
%100

1.1مراجعــة مســودة البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م والبيانــات املاليــة املرحليــة
لفتــرات ربــع الســنوية للفتــرات املنتهيــة فــي  31مــارس  30 ،2017يونيــو 2017م 30 ،ســبتمبر 2017م.
2.2مناقشة تعيني أو إعادة تعيني مراقب احلسابات اخلارجي ورفع توصية ملجلس اإلدارة
3.3مناقشة تعيني مكتب خارجي مستقل الصدار تقرير الرقابة الداخلية ICR
4.4مناقشة التوصية إلعادة االستعانة مبكتب تدقيق خارجي للمساعدة في أعمال التدقيق الداخلي واملخاطر.
5.5مراجعة خطة التدقيق الداخلي للعام  2017ورفع توصية ملجلس اإلدارة لالعتماد.
6.6مراجعة امليزانية التقديرية للسنة املالية املنتهية في 2017م.
7.7مناقشة تقارير املدقق الداخلي إلدارات الشركة.
•جلنة املخاطر :

تاريخ تشكيل اللجنة
 9نوفمبر 2015م

تاريخ تشكيل اللجنة
 9نوفمبر 2015م

مدة اللجنة
 3سنوات

5

•إختصاصات ومهام اللجنة:

تعمــل هــذه اللجنــة علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة وذلــك مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة
للشــركة ،فضـ ً
ا عــن التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة ومراجعــة البيانــات املاليــة
الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والتوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن أو إعــادة تعيــن مراقبــي احلســابات اخلارجيــن
والتأكــد مــن اســتقالليتهم كمــا تقــوم بتقييــم مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة داخــل الشــركة واإلشــراف الفنــي
علــى إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال واملهمــات احملــددة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة.
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4

تعمــل بشــكل أساســي علــى قيــاس ومتابعــة واحلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر التــي تواجــه الشــركة ،ومراجعــة الصفقــات
والتعامــات املقتــرح أن تقــوم بهــا الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة ،وتقــدمي التوصيــات املناســبة بشــأنها إلــى مجلــس
اإلدارة .وإعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر وتقييــم نظــم وآليــات حتديــد وقيــاس ومتابعــة أنــواع
املخاطــر املختلفــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ،وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا ومســاعدة مجلــس اإلدارة علــى
حتديــد وتقييــم مســتوى املخاطــر املقبــول فــي الشــركة ،والتأكــد مــن عــدم جتــاوز الشــركة لهــذا املســتوى مــن املخاطــر
بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

•جلنة التدقيق :

عدد االجتماعات

مدة اللجنة
 3سنوات

عدد االجتماعات

•مهام اللجنة:

1.1املوافقة على مقترح إعادة هيكلة ديون الشركة مع البنوك.
2.2مناقشة تقرير مكافحة غسل األموال ومتويل األرهاب واملوافقة عليه.

40

السيد  /رياض سالم اإلدريسي
السيد  /فيصل عبدالعزيز النصار
السيد /بدر حمد الربيعة
السيد  /حسام علي معرفي

املنصب

•أبرز قرارات وإجنازات اللجنة:

تاريخ تشكيل اللجنة
 28سبتمبر 2015م

م

اسم العضو

حضور االجتماعات

مالحظات

•أعضاء جلنة املخاطر:
م
.1
.2
.3

اسم العضو

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

املنصب

رئيس اللجنة
عضو
عضو

حضور االجتماعات

مالحظات

%100
%75
%100

•أبرز قرارات وإجنازات اللجنة:

1.1مراجعة واعتماد تقرير املخاطر الدوري
2.2مناقشة تعيني أو إعادة تعيني مكتب خارجي للمساعدة في لقيام ببعض مهام اللجنة
3.3مراجعة عمليات إدارة مخاطر األنشطة املستمرة.
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•املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب:

يقــوم أمــن الســر بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة باملعلومــات الكافيــة عــن البنــود التــي ســتتم مناقشــتها قبــل ثالثــة أيــام
عمــل علــى األقــل مــن االجتمــاع لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة ،كمــا يقــوم بتدويــن كافــة نقاشــات أعضــاء
مجلــس اإلدارة التــي تتــم خــال كل اجتمــاع فــي محاضــر مؤرخــة ومسلســله فــي ســجل خــاص مرقــم ،وبيــان األعضــاء
احلاضريــن وتدويــن تصويتهــم بشــأن القــرارات املتخــذة خــال االجتمــاع ،ويعمــل علــى تأمــن حســن إيصــال وتوزيــع
التقاريــر املتصلــة بعمــل املجلــس وجــدول االعمــال فــي الوقــت املناســب وســجل محاضــر اإلجتمــاع.
وميكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة الوصــول بشــكل كامــل وفــوري الــى املعلومــات والوثائــق والســجالت املتعلقــة بالشــركة
مــن خــال أمــن الســر أو الرئيــس التنفيــذي للشــركة حيــث أنهــا مرتبطــة ومنظمــة بشــكل يســهل علــى أعضــاء املجلــس
واللجــان الوصــول اليهــا بالوقــت املناســب .وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتزويــد مجلــس اإلدارة وجلانــه بجميــع
الوثائــق واملعلومــات املطلوبــة وذلــك مــن خــال بنيــة معلوماتيــة توفــر تقاريــر دوريــة التخــاذ القــرارت بشــكل مناســب فــي
الوقــت املناســب.

القاعــدة الثالثــة  :اختيــار أشــخاص مــن ذوي الكفــاءة لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة
•نبذة عن تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت:

مت تشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن  5أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،وقــد روعــي أن يكــون أحــد أعضائهــا مــن
األعضــاء املســتقلني وهــي برئاســة أحــد األعضــاء غيــر التنفيذيــن ،وقــد مت اختيــار األعضــاء الذيــن يتمتعــون بخبــرات
مهنيــة مناســبة فــي املــوارد البشــرية واإلدارة مبــا يتوافــق مــع طبيعــة عمــل اللجنــة والشــركة.
كمــا مت اختيــار األعضــاء الذيــن لديهــم قــدرات فنيــة وقياديــة وإداريــة تتيــح لــه االســتقاللية فــي عملهــم واســتيعاب كافــة
املتطلبــات الفنيــة واملســتجدات املتعلقــة بســير العمــل.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التتنفيذية لسنة 2017
أ -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة :2017

البند

أعضاء مجلس اإلدارة

العدد

إجمالي املكافأة

6

 54,000د.ك

التوضيح

متت التوصية للجمعية العامة للشركة للموافقة على
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع  9,000د.ك لكل
عضو من األعضاء وذلك متاشيا مع قانون الشركات رقم
 1لسنة  ،2016وتخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية
العامة للشركة واجلهات الرقابية ذات العالقة.

ب -مكافآت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة لسنة :2017

جلان املجلس

42

عدد األعضاء

1.1جلنة التدقيق

4

2.2جلنة املخاطر

3

3.3جلنة الترشيحات واملكافآت

5

4.4اللجنة التنفيذية

3

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

إجمالي قيمة
املكافأة

 90,000د.ك

التوضيح

ج -املكافآت التي مت منحها لكبار التنفيذيني للشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م:
أعضاء اجلهاز التنفيذي

العدد

 الرئيس التنفيذي ()1 الرئيس التنفيذي للعمليات ()1 املدير املالي ()1 -رؤساء األقسام ()4

7

الرواتب الثابتة

 291,829د.ك

املكافآت املتغيرة

 42,670د.ك

املزايا

 13,723د.ك

مجموع املكافآت *

 348,222د.ك

* تشمل جميع الرواتب املستلمة خالل السنة املالية املنتهية في  2017واملكافآت والبدالت واحلوافز

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

مت أخــذ تعهــد مــن كل مــن الرئيــس التنفيــذي واملديــر املالــي ومســاعديه بــأن البيانــات املاليــة يتــم عرضهــا بصــورة
ســليمة وعادلــة ،وأن تلــك البيانــات تســتعرض كافــة اجلوانــب املاليــة للشــركة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية ،كمــا أنــه يتــم
إعدادهــا وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال واجلهــات الرقابيــة األخــرى كمــا مت أخــذ
تعهــد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن البيانــات املاليــة التــي يتــم عرضهــا علــى اجلمعيــة العامــة تتــم بصــورة ســليمة
وعادلــة.
•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق:

مت تشــكيل جلنــة للتدقيــق مــن أربعــة أعضــاء وأحــد أعضائهــا مــن املســتقلني ،وقــد روعــي أ ّال يشــغل عضويتهــا رئيــس
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن .كمــا روعــي أن يكــون مــن بــن أعضــاء اللجنــة عضــو واحــد علــى
األقــل مــن ذوي املؤهــات العلميــة واخلبــرة العمليــة فــي املجــاالت احملاســبية واملاليــة.
وفــي حــال وجــود تعــارض بــن توصيــات جلنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة ،ســوف يتــم تضمــن بيــان يفصــل
ويوضــح التوصيــات والســبب أو األســباب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة عــدم التقيــد بهــا.
•التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي:

اجتمعــت جلنــة التدقيــق وأوصــت بإعــادة تعيــن مراقــب احلســابات اخلارجــي بعــد أن مت التأكــد بأنــه مــن املقيديــن فــي
الســجل اخلــاص لــدى الهيئــة ،ومســتوفياً لكافــة الشــروط الــواردة مبتطلبــات قــرار الهيئــة بشــأن نظــام قيــد مراقبــي
احلســابات.
كمــا مت التأكــد مــن كــون مراقــب احلســابات اخلارجــي مســتق ً
ال عــن الشــركة ومجلــس اإلدارة ،وعــدم قيامــه بأعمــال
إضافيــة للشــركة ال تدخــل ضمــن أعمــال املراجعــة والتدقيــق والتــي قــد تؤثــر علــى احلياديــة أو االســتقاللية.

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

إجمالي قيمة املكافأت مجمعة وتشمل جميع اللجان
املنبثقة عن مجلس اإلدارة وأعضاؤها

مت إنشــاء وحــدة مســتقلة إلدارة املخاطــر يتمتــع القائمــون عليهــا باالســتقاللية التامــة عــن طريــق تبعيتهــم املباشــرة
ملجلــس اإلدارة ،فضـ ً
ا عــن متتعهــم بقــدر كبيــر مــن الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام مبهامهــم علــى أكمــل وجــه دون
منحهــم ســلطات وصالحيــات ماليــة.
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•نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر:

شــكل مجلــس اإلدارة جلنــة إدارة املخاطــر مــن  3أعضــاء ،يرأســها عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي ،وقــد روعــي أن
ال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة عضــواً فــي هــذه اللجنــة ،ملزيــد مــن الصالحيــات واالســتقاللية وقــد مت حتديــد مــدة
العضويــة  3ســنوات وفــق مــا حــدده ميثــاق اللجنــة الــذي حــدد أســلوب عملهــا.
•موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يوجــد لــدى الشــركة أنظمــة رقابــة داخليــة وعمليــات إدارة املخاطــر تتمتعــان بالكفــاءة والفاعليــة .وقــد اعتمــد مجلــس
اإلدارة هيــك ً
ال تنظيميــا يتــاءم مــع اســتراتيجية عمــل الشــركة ونشــاطاتها والتوصيفــات الوظيفيــة املفصلــة للوظائــف
واملســؤوليات ،والسياســات واإلجــراءات الرســمية جلميــع الوظائــف وعمليــات الشــركة ،ويتــم مراقبــة تنفيــذ مــا ســبق
مــن قبــل وحــدة التدقيــق الداخلــي .وحتــدد السياســات واإلجــراءات والواجبــات واملســؤوليات لــكل وظيفــة والصالحيــات
وخطــوط االتصــال لإلداريــن علــى مختلــف مســتوياتهم اإلداريــة بطريقــة تتحقــق بهــا الرقابــة الثنائيــة ومبــدأ الفصــل
فــي املســؤوليات لتجنــب تعــارض املهــام.
وتقــوم الشــركة بإجــراء مراجعــة الرقابــة الداخليــة ( )ICRمــن خــال مكتــب تدقيــق مســتقل معتمــد بخــاف مدققــي
حســابات الشــركة اخلارجيــن لضمــان كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة .ويصــدر تقريــر ســنوي بذلــك ويتــم تزويــد هيئــة
أســواق املــال بنســخة منــه ،وكمــا أن لــدى الشــركة ضوابــط متكــن املوظفــن مــن االتصــال برئيــس مجلــس اإلدارة لإلبــاغ
عــن مخاوفهــم بشــأن احتماليــة حــدوث مخالفــات مــن قبــل أي شــخص فــي الشــركة (التبليــغ عــن املخالفــات) .مــن خــال
اعتمــاد سياســة وإجــراءات التبيلــغ ونشــرها علــى املجلــدات املشــتركة جلميــع املوظفــن.
•متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

مت تشــكيل وحــدة للتدقيــق الداخلــي تتبــع جلنــة التدقيــق بشــكل مباشــر وبالتبعيــة مجلــس اإلدارة ،وتتمتــع هــذه اللجنــة
باالســتقاللية التامــة ،كمــا مت تعيــن رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــا ًء علــى ترشــيح جلنــة
التدقيــق .وقــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مهــام وتبعيــة ومســئوليات وحــدة التدقيــق الداخلــي.

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

قــام مجلــس اإلدارة بوضــع املعاييــر واحملــددات التــي ترســخ املفاهيــم والقيــم األخالقيــة للشــركة ،وقــد أســند لــإدارة
التنفيذيــة تنفيــذ أهــداف الشــركة وفــق تلــك املعاييــر واحملــددات ،وقــد أوضــح امليثــاق املهــام املنوطــة مبجلــس اإلدارة
وجميــع املوظفــن ،وقــد اشــتمل ميثــاق العمــل علــى مجموعــة مــن احملــددات واملعاييــر التــي تعمــل علــى ترســيخ مبــدأ
التــزام كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس االدارة ،واإلدارة التنفيذيــة بكافــة القوانــن والتعليمــات ،ومتثيــل جميــع املســاهمني،
وااللتــزام مبــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومصلحــة املســاهمني ومصلحــة أصحــاب املصالــح اآلخريــن وليــس مصلحــة
مجموعــة محــددة فقــط ،ويضمــن عــدم اســتخدام عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو اإلدارة التنفيذيــة النفــوذ الوظيفــي
للمنصــب مــن أجــل حتقيــق مصلحــة خاصــة أو أي مــآرب شــخصية لــه أو لغيرهــم وعــدم اســتغالل أصــول ومــوارد
الشــركة لتحقيــق مصالــح شــخصية ،والعمــل علــى اســتخدام تلــك األصــول واملــوارد بالشــكل األمثــل لتحقيــق أهــداف
الشــركة والتأكيــد علــى وضــع نظــام محكــم وآليــة واضحــة متنــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واملوظفــن مــن اســتغالل
املعلومــات التــي اطلعــوا عليهــا بحكــم موقعهــم ملصلحتهــم الشــخصية .فضـ ً
ا عــن حظــر اإلفصــاح عــن معلومــات وبيانــات
تخــص الشــركة إال فــي احلــاالت التــي يســمح بهــا أو وفــق متطلبــات مؤكــدة قانوني ـاً.

وقــد شــملت سياســة تعــارض املصالــح إلــزام عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ مجلــس االدارة مبــا لــه مــن مصلحــة شــخصية
فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم حلســاب الشــركة ،ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع ،وال يجــوز للعضــو ذي
املصلحــة االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن.
وكذلــك يتوجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ اجلمعيــة العامــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون
ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة شــخصية فيهــا ،ويرفــق بهــذا التبليــغ تقريــر خــاص مــن مراقــب احلســابات.

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

وضعــت الشــركة سياســة خاصــة باإلفصــاح الدقيــق اعتمــدت مــن مجلــس اإلدارة ،ووضعــت معاييــر لالفصــاح عــن
املعلومــات اجلوهريــة التــي حددتهــا الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق املــال ،وحــددت عناصــر اإلفصــاح
واملعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا واإلدارات املســؤولة عــن إيصــال املعلومــة كمــا حــددت السياســة خطــوات عمليــات
اإلفصــاح وآليــة عرضهــا واجلهــات التــي يتــم اإلفصــاح لهــا باإلضافــة إلــى الوســائل األخــرى املتمثلــة فــي موقــع الشــركة
اإللكترونــي.
•متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

مت إعــداد ســجل إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لــدى وحــدة املطابقــة وااللتــزام والتعميــم علــى
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ملوافــاة مديــر الوحــدة بأيــة تــداوالت لهــم أو ألبنائهــم القصــر علــى أســهم
الشــركة أو الشــركة األم أو الشــركات التابعــة أو الشــركات التــي تعتبــر الشــركة مطلعــة فيهــا مــع أخــذ تعهــد وإقــرار
منهــم بذلــك.
•تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين:

مت تشــكيل وحــدة تنظيــم شــؤون املســتثمرين وتعيــن موظــف مســؤوالً عــن هذه الوحــدة ومنح القائمني عليها االســتقاللية
املناســبة ألداء عملهــم ومت إحلــاق هذه الوحــدة بالرئيس التنفيذي.
•تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح:

تعتبــر تكنولوجيــا املعلومــات جــز ًء أساســيا فــي عمــل الشــركة ،وقــد وضعــت أنظمــة آليــة ملتابعــة محافــظ العمــاء
وحاملــي الوحــدات للصناديــق االســتثمارية املــدارة مــن قبــل الشــركة ،ويتــم اســتخراج التقاريــر الدرويــة للعمــاء بشــكل
دوري بــكل ســهولة ويســر .
كمــا يتــم اســتخراج تقاريــر دوريــة يتــم تقدميهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل ميســر ،كمــا توســعت الشــركة فــي
االعتمــاد علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات للتواصــل مــع املســاهمني واملســتثمرين وأصحــاب املصالــح ،وذلــك مــن
خــال العمــل علــى إنشــاء قســم مخصــص علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة حلوكمــة الشــركات وشــؤون املســتثمرين .
بحيــث يتــم عــرض كافــة املعلومــات والبيانــات احلديثــة التــي تســاعد املســاهمني ،واملســتثمرين احلاليــن واحملتملــن
علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة ،ومت اســتحداث قســم خــاص الفصاحــات الشــركة وقســم آخــر لوضــع
البيانــات املاليــة ونتائــج األعمــال الدوريــة للشــركة.

•السياسات واآلليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح:

اعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة بشــأن تعــارض املصالــح بحيــث تشــتمل هــذه السياســة علــى أمثلــة واضحــة حلــاالت
تعــارض املصالــح وكيفيــة معاجلتهــا والتعامــل معهــا - ،دون إخــال باحلــاالت التــي وردت بقانــون الشــركات
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القاعدة الثامنة  :احترام حقوق المساهمين
•متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني ،لضمان العدالة واملساواة بني كافة املساهمني:

يضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات والضوابــط الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع
املســاهمني حلقوقهــم مبــا يحقــق العدالــة واملســاواة ،ومبــا ال يتعــارض مــع القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا والقــرارات
والتعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن التــي أظهــرت احلقــوق العامــة للمســاهمني املتمثلــة فــي قيــد قيمــة امللكيــة
املســاهم بهــا فــي ســجالت الشــركة والتصــرف فــي األســهم مــن تســجيل للملكيــة ونقلهــا و حتويلهــا و احلصــول علــى
النصيــب املقــرر فــي توزيعــات األربــاح احلصــول علــى نصيــب مــن موجــودات الشــركة فــي حالــة التصفيــة واحلصــول
علــى البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بنشــاط الشــركة واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بشــكل منتظــم وميســر
وكذلــك املشــاركة فــي اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للمســاهمني والتصويــت علــى قراراتهــا وانتخــاب أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،ومســائلة أعضــاء املجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة ورفــع دعــوى املســؤولية وذلــك فــي حالــة إخفاقهــم فــي أداء املهــام
املناطــة بهــم وتقــوم الشــركة مبعاملــة جميــع املســاهمني املالكــن لــذات النــوع مــن األســهم بالتســاوي ودون أي متييــز.

أصحــاب املصالــح لهــم دور هــام ومؤثــر فــي إجنــاح عمــل الشــركة .ويــدرك املجلــس أن النجــاح النهائــي للشــركة هــو
نتيجــة للجهــود املشــتركة للعديــد مــن األطــراف مبــا فــي ذلــك املســاهمني واملقرضــن واملوظفــن .إن إجــراءات الشــركة
والسياســات واملمارســات تؤكــد علــى أهميــة احتــرام حقــوق أصحــاب املصالــح وفقــا للقوانــن ذات الصلــة واللوائــح
واألنظمــة  ،وتقــوم الشــركة بالعمــل علــى تشــجيع أصحــاب املصالــح علــى املشــاركة ملتابعــة أنشــطة الشــركة املختلفــة
ووضعــت آليــات وأطــر تكفــل االســتفادة القصــوى مــن إســهامات أصحــاب املصالــح وحثهــم علــى املشــاركة فــي متابعــة
نشــاطها ،ومبــا يتفــق مــع حتقيــق مصاحلهــا علــى الوجــه األكمــل مــع إتاحــة أصحــاب املصالــح إمكانيــة احلصــول علــى
املعلومــات والبيانــات ذات الصلــة بأنشــطتهم ،كمــا مت وضــع اآلليــات املناســبة لتســهيل قيــام أصحــاب املصالــح بإبــاغ
مجلــس إدارة الشــركة عــن أي ممارســات غيــر ســليمة يتعرضــون إليهــا مــن قبــل الشــركة ،مــع توفيــر احلمايــة املناســبة
لألطــراف التــي تقــوم باإلبــاغ.

القاعدة العاشرة  :تعزيز وتحسين األداء

•موجــز عــن إنشــاء ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة ،وذلــك ضمــن متطلبــات املتابعــة املســتمرة للبيانــات اخلاصــة
باملســاهمني:

•متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة
بشكل مســتمر:

مت توقيــع عقــد حفــظ ســجل املســاهمني لــدى وكالــة مقاصــة مرخصــة مــن هيئــة أســواق املــال «الشــركة الكويتيــة
للمقاصــة» مســؤولة عــن حفــظ وصيانــة وحتديــث ســجل املســاهمني ،وتقــوم بشــكل أســبوعي بتزويــد الشــركة بنســخة
مــن الســجل.

وضعــت الشــركة برامــج تعريفيــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 2017م ،لألعضــاء واملوظفــن املعينــن حديثـاً (خاصــة) مــن
أجــل ضمــان متتعهــم بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة وعملياتهــا ،علــى أن تتضمــن تلــك البرامــج اســتراتيجية الشــركة
وأهدافهــا و اجلوانــب املاليــة والتشــغيلية لكافــة أنشــطة الشــركة االلتزامــات القانونيــة والرقابيــة امللقــاة علــى عاتــق
أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركة واملســؤوليات واملهــام املناطــة بهــم ،فض ـ ً
ا عــن الصالحيــات واحلقــوق املتوفــرة لهــم،
ودور اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .ومت اقتــراح برامــج تدريبيــة وورش عمــل ومؤمتــرات مناســبة لــكل مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة احلاليــن واإلدارة التنفيذيــة ،ذات صلــة بعمــل الشــركة ،وذلــك لتنميــة مهاراتهــم وخبراتهــم ومواكبــة
التطــورات بالشــكل الــذي يســاعدهم علــى أداء املهــام املنوطــة بهــم وقامــت الشــركة بتنفيــذ ورشــة عمــل ودروة تدريبــة
متخصصــة فــي مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وباقــي املوظفــن.

•تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت في االجتماعات اخلاصة بجمعيات الشركة:

إن حــق مشــاركة املســاهمني فــي اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للشــركة ،والتصويــت علــى قراراتهــا يعــد حق ـاً أصي ـ ً
ا
لكافــة املســاهمني دون النظــر إلــى اختــاف مســتوياتهم ،فتقــوم الشــركة بالدعــوة للجمعيــة العامــة املســاهمني لالجتمــاع
بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة خــال الثالثــة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة ،وكلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.
كمــا يدعــو مجلــس االدارة للجمعيــة لالجتمــاع بنــا ًء علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن املســاهمني ميلكــون مــا ال يقــل
عــن  % 10مــن رأس مــال الشــركة ،أو بنــا ًء علــى طلــب مراقــب احلســابات وذلــك خــال خمســة عشــر يومـاً مــن تاريــخ
الطلــب وتقــوم الشــركة بتوجيــه الدعــوة إلــى املســاهمني حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة متضمنــة جــدول األعمــال
وزمــان ومــكان انعقــاد االجتمــاع عــن طريــق اإلعــان فــي أكثــر مــن صحيفــة يوميــة كمــا تقــوم بإعــان آخــر تذكيــر قبــل
موعــد اجلمعيــة العامــة بأســبوع ،باإلضافــة إلــى الدعــوة مــن خــال موقــع البورصــة وموقــع الشــركة اإللكترونــي مــع
التأكيــد علــى أنــه يحــق للمســاهم أن يــوكل غيــره فــي حضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة وذلــك مبقتضــى توكيــل خــاص.
وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة االشــتراك فــي التصويــت علــى قــرارات اجلمعيــة العامــة اخلاصــة بإبــراء ذمتهــم مــن
املســؤولية عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق مبنفعــة خاصــة لهــم أو ألزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى أو بخــاف
قائــم بينهــم وبــن الشــركة.
وتتيــح الشــركة للمســاهمني قبــل انعقــاد اجلمعيــة العامــة بوقــت كاف احلصــول علــى كافــة املعلومــات والبيانــات
املرتبطــة ببنــود جــدول األعمــال ،وعلــى األخــص تقاريــر مجلــس اإلدارة ومراقــب احلســابات والبيانــات املاليــة مــن خــال
موقــع الشــركة اإللكترونــي أو مــن خــال مراجعــة املقــر الرئيســي للشــركة.

القاعدة التاسعة  :إدراك دور أصحاب المصالح
•النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح:

قامــت الشــركة بوضــع سياســة تشــتمل علــى القواعــد واإلجــراءات التــي تكفــل احلمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب
املصالــح ،وتتيــح حصولهــم علــى تعويضــات فــي حــال انتهــاك أي مــن حقوقهــم ،وذلــك وفق ـاً ملــا هــو مســتقر عليــه فــي
القوانــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
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•تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

قامــت الشــركة بوضــع نظــم وآليــات لتقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل ســنوي،
وذلــك مــن خــال وضــع مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء ترتبــط مبــدى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة
وجــودة إدارة املخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وجــاري العمــل علــى تطبيقهــا.

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

قامــت الشــركة بوضــع سياســة تكفــل حتقيــق التــوازن بــن كل مــن أهــداف الشــركة وأهــداف املجتمــع اعتمــدت مــن
مجلــس اإلدارة.
وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ إحــدى مشــاريعها خــال الســنة املاليــة  2017وهــو دعــم جمعيــة طلبــة كليــة الهندســة
والبتــرول واملســاهمة فــي توفيــر عــدد مــن اآلالت احلاســبة العلميــة املتخصصــة لطلبــة الكليــة فــي مبــاردة منهــا لتأكيــد
أهــداف الشــركة املتمثلــة بدعــم طلبــة العلــم بجميــع مراحلــه.
كمــا قامــت الشــركة بعمــل ضمــان صحــي خــاص للموظفــن شــملت عــدداً إضافيــا مــن أبنائهــم لتغطيــة نفقــات العــاج
الصحــي بعــد زيــادة الرســوم الصحيــة فــي املستشــفيات احلكوميــة.
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تقرير لجنة التدقيق وتقرير مراجعة الرقابة الداخلية
مقدم إلى اجلمعية العامة للشركة.
تكوين اللجنة:
يتكون أعضاء جلنة التدقيق من  4أعضاء أحدهم من األعضاء املستقلني وغير املرتبطني بأي عالقة قد تؤثر على حيادهم
ونزاهتهم في تنفيذ املسئوليات املنوطة بهم.
اجتماعات اللجنة:
اجتمعت جلنة التدقيق خمسة مرات خالل السنة املالية  .2017وجتدون أدناه املوضوعات الرئيسية وأهم القرارات
والتوصيات الناجتة عن اجتماعات جلنة التدقيق.
املهام التي قامت بها اللجنة
قامت اللجنة مبراجعة تقارير التدقيق الداخلي إلدارة الشؤون اإلدارية ،إدارة اإلستثمارات البديلة ،إدارة اإللتزام ،إدارة
التسويق ،إدارة التسويات ،إدارة تكنولوجيا املعلومات وإدارة املخاطر وقد الحظت اللجنة أن عدد املالحظات قد أصبح أقل
باملقارنة مع الوضع السابق .إضافة إلى ذلك ،رأت اللجنة حل املالحظات ذات التصنيف العالي ومنح هذا األمر األولوية.
•اعتمدت اللجنة خطة التدقيق لسنة 2017
•وافقت اللجنة على التعاقد مع مكتب بي دي او النصف وشركاه ( )BDOإلعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
•وافقت اللجنة على جتديد عقد التدقيق الداخلي مع شركة بروتيفتي لشركة نور عن العام .2017
•راجعت اللجنة تقرير مفصل عن تقرير التدقيق الداخلي لشركة نور والذي مت إعداده من قبل إدارة التدقيق الداخلي
والذي تضمن أيضا ملخص عن اجتماعات جلنة التدقيق خالل العام .2017
•أوصت اللجنة ملجلس اإلدارة بإعادة تعيني مرقب احلسابات اخلارجي السيد /أنور القطامي من مكتب جرانت ثورنتون
 القطامي والعيبان وشركاهم للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.•راجعت اللجنة مسودة البيانات املالية السنوية و الربع سنوية للشركة و رفعت توصيتها ملجلس اإلدارة العتمادها.
•قام املدقق اخلارجي السادة /جرانت ثورنتون بعمل ملخص للجنة التدقيق عن نتائج التدقيق لشركة نور وشركاتها
التابعة عن الفترة املنتهية في  30سبتمبر  .2017وقام مكتب جرانت ثورنتون بتقدمي التفاصيل عن املراجعة اإلجمالية
للبيانات املالية املجمعة و حالة التدقيق و حملة عن نتائج التدقيق متضمنة أبرز النتائج والقروض التي قامت شركة
نور بتسويتها.
•قامت جلنة التدقيق برفع توصية ملجلس اإلدارة أيضا باتخاذ اخلطوات الضرورية فيما يخص تطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم .9
تقرير مراجعة الرقابة الداخلية
تولت جلنة التدقيق مهمة الرقابة على جودة ونزاهة ممارسات التدقيق الداخلي في شركة نور لالستثمار املالي خالل
العام  .2017ولتقييم ذلك األمر ،عقدت االلجنة  5اجتماعات خالل العام وبشكل ربع سنوي بحضور بعض أعضاء اجلهاز
التنفيذي والذي تعتبر اللجنة حضوره ضروريا متى ما كان ذلك مطلوبا.

النتائج الهامة
جتدون أدناه النتائج الهامة التي نتجت عن االجتماعات السابق ذكرها أعاله:
•أقرت جلنة التدقيق بأنها مطمئنة إلى إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة والقائمة على إطار عمل صلب
ومهني والذي يتم تنفيذه بكفاءة ،وأن كافة اإلجراءات الضرورية قد مت اتخاذها أو يتم اتخاذها لتصحيح الضعف التي
مت اإلبالغ عنها خالل العام.
•قامت جلنة التدقيق بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة مبا في ذلك أمن تقنية املعلومات وقامت
مبراجعة نتائج املراجعة التي قام بها املدققون الداخليون واخلارجيون على نظم 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 االستناد إليها في إعداد البيانات املالية وأكدت جلنة التدقيق
بشكل خاص على العرض العادل ومعقولية عوامل احلكم التي مت تطبيقها ومالئمة السياسات احملاسبية الرئيسية التي
مت استخدامها في عرض البيانات املالية.
•قامت اللجنة مبراجعة وتقييم البيانات املالية ومدى معقوليتها ومتاشيها مع املعايير احملاسبية واملتطلبات الرقابية
ودقتها قبل إصدارها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي 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  .2017وقامت 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 طبقا لتوصيات التدقيق الداخلي واإلطار الزمني املخطط له حلل هذه
املالحظات.

رياض سالم اإلدريسي

رئيس جلنة التدقيق

رأي اللجنة بالرقابة الداخلية:
أشرفت جلنة التدقيق على مدى كفاية نظم وأدوات الرقابة الداخلية في الشركة .ولم يتم مالحظة أي أمور جوهرية في
نظم الرقابة الداخلية خالل العام ،وعلى الرغم من وجود بعض املالحظات غير اجلوهرية في تطبيق نظم الرقابة ،جلنة
التدقيق كانت مطمئنة إلى أن هذه املالحظات قد مت التعامل معها من قبل اإلدارة وأنها ليس لها أي تأثير على العمليات
الكلية للشركة.
النطاق واملنهجية
ان التقييم اإلجمالي لنظم الرقابة الداخلية التي مت تطبيقها داخل الشركة في عام  2017كان وفقا 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 والنظم 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 للتعامل مع هذا الضعف و عالجها.
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عمارة السوق الكبير  -برج أ – الطابق التاسع
هاتف+965 22443900-9 :
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الصفحة اإللكترونيwww.grantthornton.com.kw :

متثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة مــا نســبته  % 18مــن اجمالــي االصــول وتشــمل أراضــي ومبانــي لاليجــار تقــع فــي الكويــت ودول شــرق
أوســطية اخــرى واململكــة املتحــدة .ان سياســة املجموعــة هــي ان يتــم اجــراء تقييمــات العقــارات ســنويا مــن قبــل مق ّيمــن خارجيــن ،كمــا هــو مفصــل
فــي االيضــاح  .30.4تســتند هــذه التقييمــات الــى عــدد مــن االفتراضــات ،مبــا فــي ذلــك ايــرادات االيجــار املقــدرة ،عوائــد الرســملة ،املعامــات
التاريخيــة ،معرفــة الســوق ،معــدالت االشــغال وتكلفــة االنشــاء ،ونظــرا حلقيقــة ان القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية متثــل نطــاق احــكام هامــة
وان التقييمــات تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى التقديــرات ،فقــد قررنــا بــان يكــون هــذا األمــر أمــرا هامــا فــي عمليــة التدقيــق .يرجــى الرجــوع الــى
االيضــاح  19و  30.4للمزيــد مــن املعلومــات حــول تقييــم العقــارات االســتثمارية.
ان اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا شــملت ،مــن بــن أمــور أخــرى ،تقييــم مــدى مالءمــة عمليــة مراجعــة وتقييــم عمــل املق ّيمــن اخلارجيــن
وتقييماتهــم مــن قبــل االدارة مبــا فــي ذلــك اعتبــارات االدارة لكفــاءة واســتقاللية املق ّيمــن اخلارجيني.كمــا قمنــا مبراجعــة تقاريــر التقييــم مــن
املق ّيمــن اخلارجيــن ومطابقتهــا مــع القيمــة الدفتريــة للعقــارات .قمنــا ايضــا بتقييــم مالءمــة منهجيــات التقييــم املســتخدمة فــي تقديــر القيمــة
العادلــة للعقــارات االســتثمارية مبــا فــي ذلــك املناقشــات مــع االدارة حــول التقديــرات واالفتراضــات ومنهجيــة التقييــم املســتخدمة فــي تقديــر
القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل الى السادة المساهمين شركة نور لالستثمار المالي ش.م.ك.ع  -الكويت

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي لسنة  2017للمجموعة

القطامي والعيبان وشركاهم
مدققون ومستشارون

التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة نــور لالســتثمار املالــي  -شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة ("الشــركة االم") والشــركات التابعــة
لهــا ("املجموعــة") ،وتشــمل بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017وبيــان االربــاح أو اخلســائر املجمــع وبيــان االربــاح او اخلســائر
واإليــرادات الشــاملة االخــرى املجمــع ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع وبيــان التدفقــات النقديــة املجمــع للســنة املنتهيــة فــي ذلــك
التاريــخ ،وااليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا فــي ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
برأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي املاديــة ،املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر
 ،2017وعــن نتائــج أعمالهــا املجمعــة وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة كمــا
هــو مطبــق لالســتخدام فــي دولــة الكويــت.
أساس ابداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .ان مســؤولياتنا وفــق تلــك املعاييــر قــد مت شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات مراقــب
احلســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا .كمــا اننــا مســتقلني عــن املجموعــة وفقــا ملتطلبــات ميثــاق األخالقيــة
للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر أخالقيــة احملاســبني  ،كمــا قمنــا باإللتــزام مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى مبــا يتوافــق
مــع تلــك املتطلبــات وميثــاق األخالقيــة .اننــا نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.
أمور التدقيق الهامة

ان أمــور التدقيــق الهامــة ،حســب تقديراتنــا املهنيــة ،هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة
احلاليــة .ولقــد مت اســتعراض تلــك األمــور ضمــن فحــوى تقريرنــا حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ككل ،والــى التوصــل الــى رأينــا املهنــي
حولهــا ،وأننــا ال نبــدي رأيــا منفصــا حــول تلــك األمــور .كمــا قمنــا بتحديــد األمــور املبينــة أدنــاه كأمــور التدقيــق الهامــة.

تقييم االستثمارات احملتفظ بها بالقيمة العادلة

تقــوم املجموعــة باالســتثمار فــي مختلــف فئــات االصــول منهــا نســبة  % 25مــن اجمالــي االصــول متثــل اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة
ومصنفــة امــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر او كاســتثمارات متاحــة للبيــع .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات
علــى اســاس يعتبــر االكثــر مالءمــة مــن قبــل االدارة ،وذلــك اســتنادا الــى طبيعــة االســتثمار ،ويتــم اجــراء التقييــم مــن قبــل املجموعــة باســتخدام
تسلســل هرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو مفصــل فــي االيضــاح  . 30.3كمــا ان نســبة  % 44مــن هــذه االســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة بنــاء
علــى تقييمــات املســتوى  ،1والنســبة املتبقيــة البالغــة  % 56مــن هــذه االســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة امــا بنــاء علــى تقييمــات املســتوى 2
او املســتوى  .3ان قيــاس القيمــة العادلــة ميكــن ان يكــون نطاقــا موضوعيــا واكثــر مــن ذلــك بالنســبة لالســتثمارات املصنفــة ضمــن املســتوى 2
واملســتوى  3حيــث ان هــذه االســتثمارات يتــم تقييمهــا باســتخدام معطيــات غيــر االســعار املعلنــة فــي ســوق نشــط .ونظــرا للموضوعيــة الكامنــة فــي
تقييــم االســتثمارات املصنفــة ضمــن املســتوى  2واملســتوى  ،3فقــد قررنــا بــان يكــون هــذا األمــر أمــرا هامــا فــي عمليــة التدقيــق .يرجــى الرجــوع
لاليضــاح  5.14.2و  17 ، 14 ، 5.14.6و  30.2للمزيــد مــن املعلومــات حــول التقييــم العــادل لالســتثمارات املتاحــة للبيــع واالســتثمارات بالقيمــة العادلــة
مــن خــال بيــان االربــاح او اخلســائر.

ان اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تضمنــت ،مــن بــن أمــور أخــرى ،توثيــق وتقييــم العمليــات موضــوع البحــث لقيــاس القيمــة العادلــة للمحفظــة
االســتثمارية .متــت مطابقــة القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات مــع التقييمــات الداخليــة او اخلارجيــة للمجموعــة املعــدة باســتخدام تقنيــات تقييــم،
تقييــم واختبــار مالءمــة التقديــرات واالفتراضــات ومنهجيــة التقييــم واحلصــول علــى مســتندات وتوضيحــات لتعزيــز التقييمــات.
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ان االدارة مســؤولة عــن املعلومــات االخــرى .تتألــف املعلومــات االخــرى مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة املاليــة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة و تقريــر مراقبــي حســاباتنا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس ادارة الشــركة االم
قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي حســاباتنا و نتوقــع احلصــول علــى مــا تبقــى مــن بنــود التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017
بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي حســاباتنا.
ان رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االخرى املرفقة ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيدات على تلك املعلومات.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات االخــرى واثنــاء القيــام بذلــك ،نقــوم بالنظــر فيمــا اذا كانــت
املعلومــات االخــرى غيــر متطابقــة جوهريــا مــع البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة أو مــع معلوماتنــا التــي مت احلصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق او
غيــر ذلــك مــن األمــور التــي قــد يشــوبها اخطــاء ماديــة .وإذا مــا اســتنتجنا ،بنــاء علــى االعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات االخــرى التــي حصلنــا
عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي حســاباتنا ،بــان هنــاك فعــا اخطــاء ماديــة ضمــن تلــك املعلومــات االخــرى ،فاملطلــوب منــا بيــان تلــك األمــور .ليــس
لدينــا اي شــيء للتقريــر عنــه فــي هــذا الشــأن.
مسؤولية االدارة و املسؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة

ان االدارة هــي اجلهــة املســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ،كمــا هــو
مطبــق لالســتخدام فــي دولــة الكويــت ،وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا مــن اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل خــال
مــن فروقــات ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
والعــداد تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة ،تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية ،واالفصــاح ،عنــد احلاجــة،
عــن األمــور املتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي ،مالــم يكــن بنيــة االدارة تصفيــة املجموعــة أو ايقــاف
أنشــطتها ،أو عــدم توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة ســوى اتخــاذ هــذا االجــراء.
ان املسؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقبي احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

ان أهدافنــا هــي احلصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ،ككل ،خاليــة مــن فروقــات ماديــة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش
أو اخلطــأ ،واصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا .ان التأكيــدات املعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة املســتوى ،ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة
التدقيــق املنفــذة وفــق متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتدقيق،ســوف تكتشــف دائمــا األخطــاء املاديــة فــي حالــة وجودهــا .إن الفروقــات ميكــن أن تنشــأ
مــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة ،ســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة ،عندمــا يكــون مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني
بنــاء علــى مــا ورد فــي تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة.
وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق املعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،نقــوم مبمارســة التقديــرات املهنيــة واالحتفــاظ مبســتوى مــن الشــك املهنــي طيلــة أعمــال
التدقيــق .كمــا أننــا:
•نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ
اجــراءات التدقيــق املالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك املخاطــر ،واحلصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة واملالئمــة لتوفــر لنــا أساســا البــداء
رأينــا .أن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات املاديــة الناجتــة عــن الغــش تعتبــر أعلــى مــن تلــك املخاطــر الناجتــة عــن اخلطــأ ،حيــث أن الغــش
قــد يشــمل تواطــؤ أو تزويــر أو حذوفــات مقصــودة أو عــرض خاطــئ أو جتــاوز إلجــراءات الضبــط الداخلــي.
•اســتيعاب اجــراءات الضبــط الداخلــي التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم اجــراءات التدقيــق املالئمــة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس
لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمجموعــة.
•تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة وااليضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل االدارة.
•االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام االدارة لألســس احملاســبية فــي حتقيــق مبــدأ االســتمرارية ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا،
ســوف نقــرر فيمــا اذا كان هنــاك أمــور جوهريــة قائمــة ومرتبطــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير الــى وجــود شــكوك جوهريــة حــول قــدرة
املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية .واذا مــا توصلنــا الــى وجــود تلــك الشــكوك اجلوهريــة ،فــان علينــا أن نلفــت االنتبــاه لذلــك ضمــن تقريــر
التدقيــق والــى االفصاحــات املتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ،أو فــي حالــة مــا اذا كانــت تلــك االفصاحــات غيــر مالئمــة ،ســوف
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يــؤدي ذلــك الــى تعديــل رأينــا .ان اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق .ومــع ذلــك
فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي الــى عــدم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية.
•تقييــم االطــار العــام للبيانــات املاليــة املجمعــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى ،مبــا فــي ذلــك االفصاحــات ،وفيمــا اذا كانــت تلــك
البيانــات املاليــة املجمعــة تعكــس املعامــات واألحــداث املتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض بشــكل عــادل.
•احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة عــن املعلومــات املاليــة اخلاصــة بالشــركات او األنشــطة األخــرى الــواردة ضمــن املجموعــة البــداء
رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .اننــا مســؤولون عــن توجيــه واالشــراف علــى واداء اعمــال تدقيــق املجموعــة .ال نــزال املســؤولني الوحيديــن
عــن رأينــا حــول اعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا.
لقــد قمنــا بالعــرض علــى املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة  ،وضمــن امــور أخــرى ،خطــة واطــار وتوقيــت التدقيــق واألمــور اجلوهريــة األخــرى التــي
مت اكتشــافها ،مبــا فــي ذلــك نقــاط الضعــف اجلوهريــة فــي نظــام الضبــط الداخلــي التــي لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.
كمــا قمنــا بتزويــد املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة مبــا يفيــد التزامنــا مبتطلبــات أخالقيــة املهنــة املتعلقــة باالســتقاللية ،وتزويدهــم بكافــة
ارتباطاتنــا واألمــور األخــرى التــي قــد تشــير الــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا والتدابيــر التــي مت إتخاذهــا ،حيثمــا وجــدت.
ومــن بــن األمــور التــي مت التواصــل بهــا مــع املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة ،تلــك األمــور التــي مت حتديدهــا مــن قبلنــا علــى أن لهــا األهميــة الكبــرى
فــي تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للفتــرة احلاليــة ومت اعتبارهــا بذلــك ،مــن أمــور التدقيــق الهامــة .ولقــد قمنــا باالفصــاح عــن تلــك األمــور ضمــن
تقريــر التدقيــق ،مــا لــم تكــن القوانــن أو التشــريعات احملليــة حتــد مــن االفصــاح عــن أمــر معــن ،أو فــي حــاالت نــادرة جــدا ،قررنــا عــدم االفصــاح
عنهــا ضمــن تقريرنــا جتنبــا لنتائــج عكســية قــد حتــدث نتيجــة االفصــاح عنهــا والتــي قــد تطغــي علــى املصلحــة العامــة.

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينــا أيضــا أن الشــركة االم حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وان البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس ادارة
الشــركة االم فيمــا يتعلــق بهــذة البيانــات املاليــة املجمعــة ،متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت .وقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات
وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات
رقــم ( )1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم ،والتعديــات الآلحقــة لهمــا ،وأن اجلــرد قــد أجــري وفقــا
لألصــول املرعيــة ،وأنــه فــي حــدود املعلومــات التــي توفــرت لنــا ،لــم تقــع خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017مخالفــات ألحــكام قانــون
الشــركات والآلئحــة التنفيذيــة أو عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة االم ،والتعديــات الآلحقــة لهمــا ،علــى وجــه يؤئــر ماديــا فــي نشــاط
الشــركة االم أو مركزهــا املالــي.

كمــا نفيــد ايضــا بانــه ،خــال اعمــال التدقيــق وحســب علمنــا واعتقادنــا ،لــم يــرد الــى علمنــا اي مخالفــات ماديــة الحــكام القانــون رقــم  7لســنة
 ،2010والتعديــات الالحقــة لــه ،فيمــا يتعلــق بهيئــة اســواق املــال والقوانــن املتصلــة بهــا خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017علــى وجــه
يؤثــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم او مركزهــا املالــي.
كمــا نفيــد ايضــا بانــه ،خــال اعمــال التدقيــق ،لــم يــرد الــى علمنــا اي مخالفــات ماديــة الحــكام القانــون رقــم  32لســنة  ،1968والتعديــات الالحقــة
لــه ،بشــأن النقــد و بنــك الكويــت املركــزي و تنظيــم املهنــة املصرفيــة والقوانــن املتصلــة بهــا خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017علــى وجــه
يؤثــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم او مركزهــا املالــي.

أنور يوسف القطامي
زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا
(مراقب مرخص رقم  50فئة أ)
جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان وشركاهم
الكويت
 11مارس 2018
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 31ديسمبر 2017
الكويت

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

ايرادات من خدمات فندقية وتكنولوجيا املعلومات
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أواخلسائر
أرباح (/خسائر) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أواخلسائر
أرباح (/خسائر) محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح
التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
ايراد ايجارات
أرباح (/خسائر) محققة من بيع عقارات استثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة
أتعاب إدارة ورسوم اكتتاب
إجمالي اإليرادات
تكاليف البيع من اخلدمات الفندقية وتكنولوجيا املعلومات
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
الربح التشغيلي
إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
خسارة حتويل عمالت أجنبية
تكاليف متويل
انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
انخفاض في قيمة األرصدة املدينة
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
مخصص حلصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخصص الزكاة
مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
ربح السنة
اخلاص بـ:
مالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

إيضاحات

10.2

2016

17,308,900

14,908,096

23,040

81,182

229,540

()9,707

229,081

()439,723

1,169,989
19

()2,094,860

1,116,662
()603,728

1,205,004
50,000
18

1,711,205
()852,018

7,704,486

8,277,686

38,235

26,707

25,863,415

24,216,362

8

()13,714,035

()11,474,747

8

()5,875,516

()5,637,336

9

6,273,864

7,104,279

2,259,888

676,256

()60,123

()5,488

11

()5,453,323

()4,444,747

17

()455,329

()2,092,851

()356,124

()630,149

2,208,853

607,300

12

()24,769

()9,405

()29,688

()6,199

-

()20,654

()54,000

-

2,100,396

571,042

2,838,552

1,153,581

()738,156

()582,539

2,100,396

571,042

7.05

2.86

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمع

بيان المركز المالي المجمع

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

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
استثمارات متاحة للبيع:
 صافي التغيرات في القيمة العادلة الناجتة خالل السنة احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من البيع احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من انخفاض القيمةحصة في (خسائر) /ايرادات شاملة اخرى لشركات زميلة
(اخلسائر) /اإليرادات الشاملة األخرى سيتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو
اخلسائر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى بيان األرباح أو اخلسائر في فترات الحقة
اعادة تقييم خطة منافع محددة لشركة زميلة أجنبية
مجموع اإليرادات الشاملة األخرى غير املصنفة الى األرباح او اخلسائر في فترات
الحقة
مجموع (اخلسائر) /االيرادات الشاملة االخرى للسنة
إجمالي (اخلسائر)  /اإليرادات الشاملة للسنة
إجمالي (اخلسائر)  /اإليرادات الشاملة اخلاصة بـ:
مالكي الشركة االم
احلصص غير املسيطرة

2,100,396

2016

571,042

()4,132,163

()226,315

()263,324

()4,220,180

()229,081

439,723

455,329

2,092,851

()2,370,398

2,283,818

()6,539,637

369,897

()174,934

58,639

()174,934

58,639

()6,714,571

428,536

()4,614,175

999,578

()3,559,809

3,329,682

()1,054,366

()2,330,104

()4,614,175

999,578

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
مرابحة  ،واستثمارات وكالة وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول أخرى غير ملموسة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
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 اخلاصة مبالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

رئيس مجلس اإلدارة
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د.ك

د.ك

2017

د .فهد سليمان اخلالد

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 31ديسمبر

 31ديسمبر

إيضاحات

2016

13
13
14
15
16

8,491,863
5,258,181
1,152,965
10,905,180
10,901,343
771,994
33,721,451
61,985,767
30,054,977
3,083,632

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

20

4,786,265

5,346,161

171,113,618

183,587,354

917,504
7,118,614
99,773,371
881,971
108,691,460

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

17
18
19

13
21
22

23

41,316,276

41,316,276

23

3,410,573

3,410,573

24

()3,410,573

()3,410,573

25

2,058,597

1,763,896

25

2,058,597

1,763,896

26
26

3,808,238
()13,873,258
7,067,935
42,436,385
19,985,773
62,422,158

5,896,895
()9,738,488
5,038,821
46,041,296
22,874,518
68,915,814

171,113,618

183,587,354

26

عبدالغني محمد صالح بهبهاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
التقرير السنوي 2017
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الكويت

 31ديسمبر 2017

رأس
املال
د.ك

أسهم
خزينه
د.ك

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
التغيرات
املتراكمة
في القيمة
احتياطي
احتياطي
العادلة
اختياري
قانوني
د.ك
د.ك
د.ك

إحتياطي
أرباح
ترجمة عمالت
محتفظ بها
أجنبية
د.ك
د.ك

املجموع
الفرعي
د.ك

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

)(7,987

)(7,987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(45,102
-

-

)(45,102
-

)(86,863

)(1,271,150) (1,226,048
)(513,481
-

)(1,879,481) (1,834,379

)(513,481
-

-

-

)(45,102
-

-

-

(738,156) 2,838,552 2,838,552
-

2,100,396
-

)(174,934) (4,134,770) (2,088,657
294,701

)(316,210) (6,398,361

)(6,714,571
)(4,614,175) (1,054,366) (3,559,809) 2,663,618 (4,134,770) (2,088,657
294,701

-

)(589,402

-

-

-

-

-

)(45,102

)(86,863

68,915,814 22,874,518 46,041,296 5,038,821 (9,738,488) 5,896,895 1,763,896 1,763,896 )3,410,573( 3,410,573 41,316,276

عالوة
اصدار
أسهم
د.ك

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الرصيد في  1يناير 2017
صافي استرداد وحدات من قبل
احلصص غير املسيطرة لشركة
تابعة
تخفيض رأس املال من قبل احلصص
غير املسيطرة لشركة تابعة
النقص في احلصص غير املسيطرة
نتيجة لشراء أسهم شركة تابعة
(إيضاح )26.3.3
توزيعات ارباح مدفوعة حلصص غير
مسيطرة من قبل شركات تابعة
معامالت مع املالكني
ربح ( /خسارة) السنة
اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
مجموع اإليرادات (/اخلسائر) الشاملة
للسنة
احملول الى اإلحتياطيات
الرصيد في  31ديسمبر
2017

62,422,158 19,985,773 42,436,385 7,067,935 (13,873,258) 3,808,238 2,058,597 2,058,597 )3,410,573( 3,410,573 41,316,276

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

البيانات املالية املجمعة

رأس
املال
د.ك

أسهم
خزينه
د.ك

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
التغيرات
املتراكمة
في القيمة
احتياطي
احتياطي
العادلة
اختياري
قانوني
د.ك
د.ك
د.ك

-

3,848,484

-

1,644,912

-

-

-

-

-

إحتياطي
ترجمة
عمالت
أجنبية
د.ك

(4,847,152 )9,807,539

()782,583

أرباح
محتفظ بها
د.ك

املجموع
الفرعي
د.ك

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

()782,583

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

6,113,283

63,939,356 20,445,159 43,494,197

5,330,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,048,411
2,048,411

-

-

()782,583
1,153,581

69,051
69,051

118,984

-

()782,583
1,153,581

58,639
1,212,220

118,984

-

4,759,463
()582,539
2,176,101
3,329,682

-

()13,730

()1,340,090( )1,340,090
3,976,880
571,042
(428,536 )1,747,565
(999,578 )2,330,104

-

68,915,814 22,874,518 46,041,296

-

()237,968

1,763,896

-

5,896,895

(5,038,821 )9,738,488

-

()13,730

3,410,573 41,316,276

عالوة
اصدار
أسهم
د.ك

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

 31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2016
الزيادة في احلصص غير املسيطرة
لشركة تابعة خالل السنة (ايضاح
)26.3.2
استرداد وحدات من قبل احلصص
غير املسيطرة لشركة تابعة
توزيعات ارباح مدفوعة حلصص غير
مسيطرة من قبل شركات تابعة
معامالت مع املالكني
ربح ( /خسارة) السنة
إجمالي االيرادات (/اخلسائر)
الشاملة األخرى للسنة
مجموع اإليرادات (/اخلسائر) الشاملة
للسنة
احملول الى اإلحتياطيات
الرصيد في
 31ديسمبر 2016
3,410,573 41,316,276

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

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقديه المجمع

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب
تعديالت :
(أرباح)  /خسارة محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات أرباح
(ربح) /خسارة محققة من بيع عقارات استثمارية
التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة
صافي الربح الناجت من دمج االعمال
إيرادات فوائد وإيرادات من استثمارات وكالة ومرابحة
خسارة بيع أصول غير ملموسة
استهالك واطفاء
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مخصص بضاعة بطيئة احلركة
تكاليف متويل
اخلصم من تسوية قرض
انخفاض في قيمة ذمم مدينة
انخفاض في قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

إيضاح

18

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

2,208,853

607,300

()229,081
()1,169,989
()50,000
2,094,860
()7,704,486
()2,371
()131,063
133,883
583,012
195,962
100,000
5,453,323
()2,062,500
356,124
455,329
231,856

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

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
بضاعة
النقد من (/املستخدم في) العمليات
حصة الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية
املدفوعة
()27,389
()31,566
مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة
2,708,869
صافي النقد الناجت من (/املستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
106,699
13
التغير في الودائع احملتجزة
1,946,237
احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
()857,853
شراء استثمارات متاحة للبيع
()4,269,069
استثمار في شركات زميلة
4,004,335
توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة
1,167,556
توزيعات ارباح مستلمة من استثمارات أخرى
()200,000
شراء أسهم في شركة تابعة (ايضاح )26.3.2
244,090
صافي النقد من شراء شركة تابعة (ايضاح )7.3
11,481
الزيادة في استثمارات مرابحة ووكالة وصكوك
()1,230,821
شراء وتطوير عقارات استثمارية
4,400,000
احملصل من بيع عقارات استثمارية
()24,263
صافي شراء ممتلكات ومعدات
131,063
إيراد فوائد وإيرادات من استثمارات وكالة ومرابحة مستلمة
5,429,455
صافى النقد الناجت من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
()4,336,954
سداد قروض (بالصافي)
()7,987
استرداد وحدات من قبل احلصص غير املسيطرة لشركة تابعة
()108,883
دفعة للحصص غير املسيطرة نتيجة تخفيض رأس املال من قبل شركات تابعة
إستثمار إضافي من احلصص غير املسيطره في حصة رأس مال شركه تابعه
()587,464
توزيعات أرباح مدفوعة من شركات تابعة حلصص غير مسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة
()6,180,728
تكاليف متويل مدفوعة
()11,222,016
صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل
()3,083,692
صافي (النقص) /الزيادة في النقد والنقد املعادل
15,697,135
النقد والنقد املعادل في بداية السنة
12,613,443
13
النقد والنقد املعادل في نهاية السنة
ان اإليضاحات املبينة على الصفحات  116 - 61تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
363,335
2,090,628
179,213
()97,208
2,767,824
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2016

430,676
()968,494
()1,053,099
()49,908
()428,404
()56,816
()40,062
()525,282
()730
5,887,796
()1,191,366
()357,050
3,833,433
1,116,662
()164,446
()5,466,737
10,824,939
()51,713
45,849
14,476,637
()5,725,459
()13,730
()288,741
5,330,700
()1,251,197
()319
()4,314,974
()6,263,720
7,687,635
8,009,500
15,697,135

 .1التأسيس والنشاط

تأسســت شــركة نــور لالســتثمار املالــي  -ش.م.ك.ع (“الشــركة األم”) فــي الكويــت فــي  1فبرايــر  ،1997ومت إدراج أســهم
الشــركة فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة فــي مايــو  .2006يشــار إلــى الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا معـاً بـ“املجموعة“.
تخضــع الشــركة األم إلشــراف بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال كونهــا شــركة اســتثمار وهــي شــركة تابعــة ملجموعــة
الصناعــات الوطنيــة القابضــة  -ش.م.ك “الشــركة األم الرئيســية“.
فيما يلي األغراض الرئيسية للشركة األم:
	-اإلســتثمار فــي القطاعــات اإلقتصاديــة املختلفــة وذلــك مــن خــال املســاهمة فــي تأســيس الشــركات املتخصصــة او شــراء أســهم
أو حصــص فــي تلــك الشــركات.
	-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.
	-التــداول بيعــا وشــراء فــي األســهم والســندات والصكــوك املاليــة وغيرهــا مــن األوراق املايــة املدرجــة وغيــر املدرجــة فــي ســوق الكويــت
لــاوراق املاليــة وأســواق األوراق املاليــة األجنبيــة ،حلســاب الشــركة او حلســاب عمالئهــا مقابــل عمولــة او أجــر.
	-اإلستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات اإلقتصادية 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.
	-متثيــل الشــركات األجنبيــة التــي تتماثــل اغراضهــا مــع أغــراض الشــركة ،بهــدف تســويق منتجاتهــا وخدماتهــا مبــا يتفــق مــع
التشــريعات الكويتيــة ذات العالقــة.
	-العمل كمراقب االستثمار

الشــركة االم لهــا احلــق فــي تطبيــق االغــراض املذكــورة أعــاه داخــل وخــارج الكويــت بطريقــة مباشــرة أو مــن خــال وســيط.
يجــوز للشــركة االم أن تكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات واملؤسســات والشــركات التــي تــزاول أعمــاال
شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت وفــي اخلــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الهيئــات
واملؤسســات والشــركات أو تشــارك فــي ملكيتهــا .عــاوة علــى ذلــك  ،يجــوز للشــركة االم ان تشــارك باعمــال شــبيهة بأعمالهــا
أو مكملــة او الالزمــة او املتعلقــة باالهــداف املذكــورة أعــاه ورمبــا تســتخدم االمــوال الفائضــة مــن خــال االســتثمار فــي
محافــظ وصناديــق تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات متخصصــة.
إن عنــوان مكتــب الشــركة األم املســجل هــو مبنــى مجموعــة الصناعــات الوطنيــة ،الطابــق االرضــي ،الشــويخ ،الكويــت -
(ص.ب  3311الصفــاة ،الرمــز البريــدي  13034دولــة الكويــت).
اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة األم إصــدار هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة فــي  11مــارس  2018ان اجلمعيــة العموميــة
ملســاهمي الشــركة األم لهــا القــدرة علــى تعديــل البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد صدورهــا.

 .2اساس اإلعداد

يتــم اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة املعدلــه لتشــمل القيــاس بالقيمــة العادلــة لالســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح و اخلســائر واإلســتثمارات املاليــة املتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي (“د.ك“) وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.
التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

املفهوم احملاسبي االساسي

قامــت املجموعــة بإعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بنــاء علــى مبــدأ اإلســتمرارية احملاســبي .كمــا هــو مبــن فــي إيضــاح
 ،22.1وعلــى الرغــم مــن ان بعــض أقســاط القــروض  /او القــروض قــد اســتحقت  ،تعمــل الشــركة األم بنشــاط مــع جميــع
دائنيهــا إلعــادة هيكلــة قروضهــا (البالغــة  89,818,625د.ك) وهــي علــى ثقــة بأنــه بنــاء علــى املباحثــات البنــاءه التــي جــرت
حتــى اآلن ســيكون مبقدورهــا حتقيــق إعــادة هيكلــة مقبولــة خــال فتــرة قصيــرة مــن الزمــن .كمــا فــي  31ديســمبر 2017
فقــد جتــاوز مجمــوع اخلصــوم املتداولــة للمجموعــة مجمــوع األصــول املتداولــة مببلــغ  32,974,620د.ك .باإلضافــة الــى ذلــك
 ،فقــد جتــاوز مجمــوع اصــول املجموعــة مجمــوع خصومهــا مببلــغ  62,422,158د.ك ومبلغــا كبيــرا مــن اخلصــوم املتداولــة
(قــروض مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة فــي الشــركة األم) والبالــغ  89,818,625د.ك  .يتــم التفــاوض عليــه حاليــا مــن قبــل
إدارة املجموعــة والــذي متــت اإلشــارة اليــه باإليضــاح  .22.1وال تتوقــع اإلدارة ان تتــم املطالبــة بهــذه اإللتزامــات حتــى اكتمــال
اعــادة هيكلــة القــرض.
وبنــاء علــى هــذه احلقائــق ،فــإن إدارة الشــركة األم تعتقــد ان املجموعــة لديهــا مصــادر كافيــه لالســتمرار فــي املســتقبل
املنظــور .وبنــاء عليــه يتــم مواصلــة تطبيــق مبــدأ اإلســتمرارية فــي اعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

 .3بيان اإللتزام

مت اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر
احملاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن جلنــة تفســيرات التقاريــر املاليــة الدوليــة واملعدلــة الســتخدامها مــن قبــل دولــة
الكويــت بشــأن مؤسســات اخلدمــات املاليــة اخلاضعــة لقوانــن بنــك الكويــت املركــزي.
تتطلــب هــذه القوانــن تطبيــق جميــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة باســتثناء متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي 39 IAS
املتعلقــة مبخصــص هبــوط القيمــة اجلماعــي والــذي مت اســتبداله مبتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي اخلاصــة باحلــد االدنــى
للمخصــص العــام كمــا هــو مبــن ضمــن السياســة احملاســبية اخلاصــة بانخفــاض قيمــة االصــول املاليــة.

 .4التغيرات في السياسات المحاسبية

 4.1املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

هنــاك عــدد مــن املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة مفعلــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  .2017والتــي مت
تطبيقهــا مــن قبــل املجموعــة لكــن لــم يكــن لهــا أي اثــر جوهــري علــى املركــز املالــي أو نتائــج الســنة .فيمــا يلــي املعلومــات
حــول هــذه املعاييــر اجلديــدة والتــي لهــا صلــة باملجموعــة  ،مبينــة أدنــاه :
املعيار أو التفسير

معيار احملاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت
معيار احملاسبة الدولي رقم  12ضرائب الدخل  -حتقق االصول الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غير احملققة
 تعديالتالتحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2016-2014

يفعل للفترات املالية
التي تبدأ في
 1يناير 2017
 1يناير 2017
 1يناير 2017

معيار احملاسبة الدولي رقم  )7 IAS( 7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

تهــدف التعديــات الــى حتســن نوعيــة املعلومــات املقدمــة ملســتخدمي البيانــات املاليــة حــول التغيــرات فــي مديونيــة املنشــأة
والتدفقــات النقديــة املتعلقــة بهــا (والتغيــرات غيــر النقديــة)

التعديالت:

•تتطلــب مــن املنشــأة تقــدمي افصاحــات متكــن املســتخدمني مــن تقييــم التغيــرات فــي االلتزامــات الناشــئة عــن االنشــطة
التمويليــة .تقــوم املنشــأة بتطبيــق حكمهــا عنــد حتديــد الشــكل واملضمــون احملــدد لالفصاحــات املطلوبــة للوفــاء بهــذه
املتطلبــات.
•اقتراح عدد من االفصاحات احملددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله ،مبا في ذلك:
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•التغيــرات فــي االلتزامــات الناشــئة عــن االنشــطة التمويليــة التــي تســببها التغيــرات فــي تدفقــات التمويــل النقديــة،
معــدالت الصــرف االجنبــي او القيــم العادلــة ،او احلصــول علــى  /او فقــدان الســيطرة علــى الشــركات التابعــة او
الشــركات االخــرى.
•تســوية االرصــدة االفتتاحيــة واخلتاميــة لاللتزامــات الناشــئة عــن االنشــطة التمويليــة فــي بيــان املركــز املالــي مبــا
فــي ذلــك تلــك التغيــرات املشــار إليهــا أعــاه.
هنــاك مطابقــة بــن االرصــدة االفتتاحيــة واخلتاميــة لهــذه البنــود مبينــة فــي االيضــاح  .35وبغــض النظــر عــن هــذه
االفصاحــات االضافيــة ،لــم يكــن لتطبيــق التعديــات أي أثــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  )12 IAS( 12ضرائــب الدخــل  -حتقــق االصــول الضريبيــة املؤجلــة عــن اخلســائر غيــر احملققــة -
تعديــات

تشكل التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  12التغيرات التالية:
ان اخلســائر غيــر احملققــة علــى ادوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة واملقاســة بالتكلفــة الغــراض ضريبيــة تــؤدي الــى
فــرق مؤقــت قابــل للخصــم بغــض النظــر عمــا اذا كان حامــل اداة الديــن يتوقــع اســترداد القيمــة الدفتريــة لتلــك االداة عــن
طريــق البيــع او االســتخدام.
ان القيمة الدفترية لالصل ال حتد من تقدير االرباح املستقبلية احملتملة اخلاضعة للضريبة.
ان التقديــرات اخلاصــة باالربــاح املســتقبلية اخلاضعــة للضريبــة تســتثني اخلصومــات الضريبيــة الناجتــة عــن رد الفروقــات
املؤقتــة القابلــة للخصــم.
تقــوم املنشــأة بتقييــم االصــل الضريبــي املؤجــل الــى جانــب االصــول الضريبيــة املؤجلــة االخــرى .وحيــث يقوم قانــون الضرائب
باحلــد مــن اســتخدام اخلســائر الضريبيــة ،تقــوم املنشــأة بتقييــم االصــل الضريبــي املؤجــل الــى جانــب االصــول الضريبيــة
املؤجلــة االخــرى مــن نفــس النــوع.
ان تطبيق التعديالت لم يكن له أي أثر على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية  -دورة 2016-2014

تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  - 12يوضــح هــذا البنــد نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم
بتحديــد متطلبــات االفصــاح اخلاصــة بــه (باســتثناء تلــك الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ) B16-B10.12
تنطبــق علــى مصالــح املنشــأة فــي الشــركة التابعــة او شــركة احملاصــة او الشــركة الزميلــة بغــض النطــر عمــا اذا كانــت مصنفــة
(او مدرجــة ضمــن مجموعــة مســتبعدة مصنفــة) كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع او كعمليــات موقوفــة وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم .5
ان تطبيــق التعديــات لــم يكــن لــه اي اثــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة حيــث لــم يتــم تصنيــف اي مــن منشــآت
املجموعــة كـــ ،او ادراجهــا فــي مجموعــة مســتبعدة مصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع.
12

 4.2املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

بتاريــخ املصادقــة علــى هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة  ،مت اصــدار بعــض املعاييــر /التعديــات والتفســيرات مــن قبــل مجلــس
املعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل املجموعــة.
تتوقــع االدارة أن يتــم تبنــي كافــة التعديــات ضمــن السياســات احملاســبية للمجموعــة وللمــرة األولــى خــال الفتــرة التــي تبــدأ
بعــد تاريــخ تفعيــل املعيــار اجلديــد أو التعديــل أو التفســير .ان املعلومــات عــن املعاييــر والتعديــات والتفســيرات اجلديــدة
املتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات املاليــة للمجموعــة مبينــة أدنــاه .هنــاك بعــض املعاييــر والتفســيرات اجلديــدة قــد مت
اصدارهــا لكــن ليــس مــن املتوقــع ان يكــون لهــا صلــة بالبيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

املعيار او التفسير

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10ومعيار احملاسبة الدولي رقم  28بيع أو تقدمي األصول بني املستثمر
وشركته الزميلة او شركة احملاصة  -تعديالت
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية :التصنيف والقياس
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16عقود اإليجار
معيار احملاسبة الدولي رقم  40العقار االستثماري  -تعديالت
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2016-2014
معيار جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم  22معامالت العملة االجنبية والدفعة املقدمة
معيار جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم  23الشك حول معامالت ضريبة الدخل
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة  2017-2015مع تعديل املعايير الدولية
للتقارير املالية أرقام  3و 11ومعايير احملاسبية الدولية أرقام  12و 23

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

يفعل للفترات السنوية
التي تبدأ في

لم يتم حتديد تاريخ
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2018
 1يناير  2017و 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2019

املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم  28بيــع او تقــدمي االصــول بــن املســتثمر وشــركته الزميلــة
او شــركة احملاصــة  -تعديالت

ان التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 10البيانــات املاليــة املجمعــة“ ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم
“ 28االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة وشــركات احملاصــة ( “)2011تقــوم بتوضيــح معاجلــة بيــع او تقــدمي االصــول مــن
املســتثمر الــى شــركته الزميلــة او شــركة احملاصــة علــى النحــو التالــي:
•تتطلــب التســجيل الكامــل فــي البيانــات املاليــة للمســتثمر لالربــاح واخلســائر الناجتــة عــن بيــع او تقــدمي االصــول التــي
تشــكل النشــاط (كمــا هــو محــدد فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 3دمــج االعمــال“).
•تتطلــب التســجيل اجلزئــي لالربــاح واخلســائر حيثمــا ال تشــكل االصــول طبيعــة النشــاط ،اي يتــم تســجيل الربــح او
اخلســارة فقــط الــى حــد مصالــح املســتثمرين التــي ليســت لهــا عالقــة فــي تلــك الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة.
يتــم تطبيــق هــذه املتطلبــات بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي للمعاملــة ،مثــا ســواء حدثــت عمليــة بيــع او تقــدمي االصــول
مــن قبــل املســتثمر الــذي يقــوم بتحويــل احلصــص فــي الشــركة التابعــة التــي متتلــك االصــول (مــا ينتــج عنــه فقــدان الســيطرة
علــى الشــركة التابعــة) او مــن قبــل البيــع املباشــر لالصــول نفســها.
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة بتأجيــل تاريــخ النفــاذ الــى اجــل غيــر مســمى حلــن اكتمــال املشــاريع االخــرى .مــع
ذلــك ،يســمح بالتنفيــذ املبكــر .تتوقــع االدارة بــان تطبيــق هــذه التعديــات قــد يكــون لــه أثــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة
للمجموعــة فــي املســتقبل فــي حــال نشــوء هــذه املعامــات.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - )9 IFRS( 9األدوات املالية

قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ( )IASBمؤخــرا باصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم “ 9األدوات
( )2014مــا ميثــل امتــام خطتــه الســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم “ 39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس“ .يقــوم
املعيــار اجلديــد بادخــال تغيــرات واســعة النطــاق علــى تعليمــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39فيمــا يتعلــق بتصنيــف
وقيــاس االصــول املاليــة كمــا يقــوم ايضــا بادخــال منــوذج “خســارة ائتمانيــة متوقعــة“ جديــد خــاص بهبــوط قيمــة االصــول
املاليــة .يقــوم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9أيضــا بتقــدمي تعليمــات جديــدة حــول تطبيــق محاســبة التحــوط.
فيما يلي املجاالت الرئيسية لألثر املتوقع في هذه املرحلة:
•ان تصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة ســوف يحتــاج الــى مراجعــة بنــاء علــى املعاييــر اجلديــدة التــي تراعــي التدفقــات
النقديــة التعاقديــة لالصــول ومنــوذج االعمــال الــذي يتــم فيــه ادارتهــا.
•ان اي هبــوط فــي القيمــة مبنــي علــى خســارة ائتمانيــة متوقعــة ســوف يحتــاج الــى تســجيل علــى الــذمم التجاريــة
املدينــة واالســتثمارات فــي االصــول مــن نــوع الديــون املصنفــة حاليــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى
تاريــخ االســتحقاق ،مــا لــم يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر وفقــا للمعاييــر
اجلديــدة.
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املاليــة“

•لــم يعــد باالمــكان قيــاس االســتثمارات فــي االســهم بالتكلفــة ناقصــا هبــوط القيمــة وجميــع هــذه االســتثمارات ســيتم
قياســها عوضــا عــن ذلــك بالقيمــة العادلــة .ســيتم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االربــاح او اخلســائر مــا لــم
تقــم الشــركة بتصنيــف نهائــي ال رجعــة فيــه لعرضهــا فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى.
•اذا اســتمرت الشــركة باختيــار خيــار القيمــة العادلــة لبعــض اخلصــوم املاليــة ،عندهــا ســيتم عــرض تغيــرات القيمــة
العادلــة فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى الــى احلــد الــذي ترتبــط فيــه تلــك التغيــرات مبخاطــر االئتمــان اخلاصــة
باملجموعــة.
يحتــوي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9علــى ثــاث فئــات تصنيــف رئيســية لالصــول املاليــة :مقاســة بالتكلفــة املطفــأة،
القيمــة العادلــة مــن خــال االيــرادات الشــاملة االخــرى ( )FVTOCIوالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر (.)FVTPL
يقــوم املعيــار بحــذف فئــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39احلاليــة اخلاصــة باالســتثمارات احملتفــظ بهــا حتــى تاريــخ
االســتحقاق ،القــروض واملدينــن واالســتثمارات املتاحــة للبيــع.
باالضافــة الــى ذلــك ،فــان االربــاح واخلســائر الناجتــة عــن القيــاس الالحــق الدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال االيــرادات الشــاملة االخــرى ( )FVTOCIســيتم تســجيلها ضمــن حقــوق امللكيــة وســيتم نقلهــا الــى االربــاح او اخلســائر
نتيجــة االســتبعاد او اعــادة القيــاس.
مــع ذلــك ،فــان االربــاح او اخلســائر الناجتــة عــن القيــاس الالحــق الصــول حقــوق امللكيــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
االيــرادات الشــاملة االخــرى ســيتم تســجيلها فــي حقــوق امللكيــة ولــن يتــم نقلهــا الــى االربــاح او اخلســائر نتيجــة االســتبعاد.
كمــا ان ايــرادات توزيعــات االربــاح علــى هــذه االصــول ســيتم مواصلــة تســجيلها فــي االربــاح او اخلســائر.
بنــاء علــى حتليــل االصــول واخلصــوم املاليــة للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2017والظــروف التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك
التاريــخ ،توقعــت ادارة املجموعــة أثــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9فــي  1ينايــر  2018علــى النحــو التالــي:
التصنيف والقياس:

•حتتفــظ االدارة مبعظــم اصــول الديــن لغــرض اإلحتفــاظ وحتصيــل التدفقــات النقديــة املرتبطــة بهــا وبنــاء عليــه  ،ســيتم
مواصلــة تســجيلها بالتكلفــة املطفــأة .مــع ذلــك ،مــن احملتمــل قيــاس بعــض االصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
االربــاح او اخلســائر ( )FVTPLحيــث ان التدفقــات النقديــة ليســت فقــط دفعــات الصــل الديــن والفائــدة.
•ان االصــول املاليــة لديــن املجموعــة أساســا يتكــون مــن الــذمم املدينــة ومســتحق مــن أطــراف ذات صلــة والنقــد وشــبه
النقــد وان هــذه األصــول املاليــة محتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ومــن املتوقــع ان تــؤدي الــى تدفقــات
نقديــة متثــل فقــط دفعــات اصــل الديــن والفائــدة .هــذا وقــد قامــت االدارة بتحليــل خصائــص التدفقــات النقديــة
التعاقديــة لتلــك االدوات واســتنتجت بانهــا تفــي باملعاييــر اخلاصــة بقيــاس التكلفــة املطفــأة مبوجــب املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم  .9لــذا ،ال يوجــد هنــاك حاجــة العــادة القيــاس لهــذه االدوات.
•مت تســجيل بعــض اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع مببلــغ  29,587,164د.ك بالقيمــة العادلــة ضمــن إيضــاح  17مــن البيانــات
املاليــة املجمعــة .إن هــذه اإلســتثمارات مؤهلــة لتصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقــا
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  .9غيــر أن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة املتراكمــة واملتضمنــة فــي احتياطــي
التقييــم العــادل لــن يعــاد تصنيفهــا الحقــا الــى األربــاح أو اخلســائر مبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ،9
ويختلــف ذلــك عــن املعاجلــة احلاليــة .ســينتج عــن ذلــك أثــر فــي املبالــغ املســجلة فــي األربــاح أو اخلســائر وااليــرادات
الشــاملة األخــرى للمجموعــة دون أن يؤثــر فــي إجمالــي الدخــل الشــامل.
•كافــة اإلســتثمارات األخــرى املصنفــة كإســتثمارات متاحــة للبيــع مببلــغ  4,134,287د.ك بالقيمــة العادلــة ضمــن ايضــاح
 17مــن البيانــات املاليــة املجمعــة ســيتم تصنيفهــا هــذه اإلســتثمارات علــى أنهــا مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو اخلســائر وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  ،9ويختلــف ذلــك عــن املعاجلــة احلاليــة .ســنتج عــن
ذلــك أثــر فــي املبالــغ املســجلة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة للمجموعــة واألربــاح املرحلــة وبالتالــي لــن يكــون هنــاك أي
اثــر مــادي علــى حقــوق امللكيــة بســبب التغيــرات فــي هــذه التصنيفــات.
التقرير السنوي 2017

65

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

•تعتــزم املجموعــة مواصلــة نفــس التصنيفــات لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر مبوجــب
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9باســتثناء اســتثمارات بقيمــة عادلــة تبلــغ  2,577,296د.ك ســيتم إعــادة تصنيفهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
•ال يوجد هناك أثر على اخلصوم املالية للمجموعة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة املطفأة.

قامــت املجموعــة بتقييــم تاثيــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  .15وبنــاء علــى التقييــم فــان تاثيــر تطبيــق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  15ليــس مــن املتوقــع يكــون لــه اي أثــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

انخفاض القيمة:

يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  9ان تقــوم املجموعــة بتســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى جميــع اوراق
الديــن اخلاصــة بهــا وقــروض االئتمــان والــذمم التجاريــة املدينــة واملســتحق مــن اطــراف ذات صلــة امــا علــى اســاس 12
شــهرا او مــدى احليــاة .كمــا ان ذمم التســهيالت االئتمانيــة املدينــة تخضــع للحــد االدنــى مــن متطلبــات مخصصــات بنــك
الكويــت املركــزي .تــرى االدارة بــان مخصــص انخفــاض القيمــة لــذمم التســهيالت االئتمانيــة املدينــة مبوجــب متطلبــات بنــك
الكويــت املركــزي يتجــاوز متطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم .9
تتوقــع املجموعــة تطبيــق نهــج مبســط علــى انخفــاض قيمــة الــذم املدينــة واملســتحق مــن اطــراف ذات صلــة حســب املطلــوب
او املســموح بــه مبوجــب املعيــار.
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء

مت اســتبدال املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )15مــكان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم " 18االيــرادات" ،ومعيــار احملاســبة
الدولــي رقــم " 11عقــود االنشــاءات" وتفســيرات محاســبية مختلفــة تتعلــق باإليــرادات ،وهــو يعطــي منــوذج حتقــق جديــد
يعتمــد علــى مبــدأ الســيطرة وباســتخدام خمــس خطــوات يتــم اســتخدامها علــى كافــة العقــود مــع العمــاء.
اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:
	-تعريف العقد مع العميل.
	-تعريف التزامات االداء في العقد.
	-حتديد سعر املعاملة.
	-توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.
	-تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء.

كما يتضمن املعيار ارشادات هامة ،مثل:
•العقــود التــي تتضمــن توريــد عــدد اثنــن أو أكثــر مــن اخلدمــات أو البضاعــة  -وكيــف يتــم احتســاب وتســجيل كل جزئيــة
مت تنفيذهــا علــى حــده وذلــك ضمــن الترتيبــات التــي حتتــوي علــى عــدة بنــود ،وكيــف تــوزع ســعر املعاملــة ومتــى تدمــج
العقود.
•التوقيت  -فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.
•التســعير املتغيــر ومخاطــر االئتمــان  -والتــي تناقــش كيفيــة معاجلــة الترتيبــات التــي حتتــوي علــى أدوات ســعرية متغيــرة
أو طارئــة (مثــال :تنفيــذ مشــترط) كمــا مت حتديــث بنــد املعوقــات علــى االيــرادات.
•قيمة الوقت  -متى تعدل سعر العقد الغراض متويلية.
•أمور أخرى محددة تتضمن:
	*املقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
	*تكلفة العقود.
	*حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
	*خيارات املورد باعادة الشراء.
	*الكفاالت.
	*االصل مقابل الوكيل.
	*الترخيص.
	*تعويض الضرر.
	*االتعاب املقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
	*صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – 16عقود االيجار

ســيتم اســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  17والتفســيرات الثالثــة املتعلقــة بــه باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم .16
كمــا ســيتم تســجيل عقــود االيجــار فــي بيــان املركــز املالــي علــى شــكل أصــل حــق انتفــاع والتــزام تأجيــري.
لــم تقــم االدارة حتــى اآلن بالتقييــم الكامــل ألثــر املعيــار وبالتالــي فهــي غيــر قــادرة علــى تقــدمي معلومــات محــددة الكميــة.
مــع ذلــك ،ومــن اجــل حتديــد األثــر ،تقــوم االدارة حاليــا مبــا يلــي:
•اجــراء مراجعــة كاملــة جلميــع االتفاقيــات للتقييــم فيمــا اذا كانــت اي عقــود اضافيــة ســتصبح اآلن عقــد ايجــار مبوجــب
التعريــف اجلديــد للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم .16
•البــت فــي اي حكــم انتقالــي ســيتم تطبيقــه؛ امــا التطبيــق الكامــل باثــر رجعــي او التطبيــق اجلزئــي باثــر رجعــي (االمــر
الــذي يعنــي انــه ال حاجــة لتعديــل ارقــام املقارنــة) .تقــوم طريقــة التطبيــق اجلزئــي ايضــا بتقــدمي اعفــاء اختيــاري مــن
اعــادة التقييــم فيمــا اذا كانــت العقــود محــل النقــاش هــي ،او حتتــوي علــى ،عقــد ايجــار ،باالضافــة الــى االعفــاءات
االخــرى .ان البــت فــي اي مــن هــذه الذرائــع العمليــة ســيتم تطبيقهــا لهــو امــر هــام النهــا خيــارات ملــرة واحــدة فقــط.
•تقييــم افصاحاتهــا احلاليــة اخلاصــة بالتمويــل وعقــود االيجــار التشــغيلية الن هــذه مــن احملتمــل ان تشــكل اســاس املبالــغ
التــي ســيتم رســملتها وتصبــح اصــول حــق انتفــاع.
•حتديــد اي ايضاحــات محاســبية اختياريــة تطبــق علــى محفظــة عقــود االيجــار وفيمــا اذا كانــت ســتقوم باســتخدام تلــك
االستثناءات.
•تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.

معيار احملاسبة الدولي رقم  40العقارات االستثمارية  -تعديالت

ان التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  40توضــح ان التحويــات الــى ،او مــن ،العقــارات االســتثمارية مطلوبــة
فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي اســتخدام العقــار مدعومــة باالدلــة .ويبــن التعديــات قائمــة الظــروف الظاهــرة فــي
الفقــرة ( 57أ)(-د) كقائمــة أمثلــة غيــر حصريــة مــن االدلــة بــان التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .كمــا أكــد املجلــس أن
التغيــر فــي نيــة االدارة ،بنفســها ،ال ميثــل دليــل كاف بــان التغيــر فــي االســتخدام قــد حــدث .ان ادلــة التغيــر فــي االســتخدام
يجــب ان تكــون ملموســة.

ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية  -دورة 2016-2014

تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  – 28يوضــح هــذا البنــد ان املنشــأة املؤهلــة قــادرة علــى االختيــار بــن تطبيــق
طريقــة حقــوق امللكيــة او قيــاس االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او
اخلســائر ،بصــورة منفصلــة لــكل شــركة زميلــة او شــركة محاصــة عنــد التحقــق املبدئــي للشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة.
يتــم تفعيــل التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر .2018

ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة

تقــوم التفســيرات مبراقبــة اي ســعر صــرف ســيتم اســتخدامه للتحويــل عندمــا تتــم الدفعــات او يتــم اســتالمها مقدمــا
لالصــل او املصــروف او االيــراد ذي الصلــة .مت مالحظــة اختــاف فــي املمارســة فــي الظــروف التــي تقــوم املنشــأة فيهــا
بتســجيل التــزام غيــر نقــدي نــاجت عــن الدفعــة املقدمــة .ان االختــاف النــاجت عــن حقيقــة ان بعــض املنشــآت كانــت تقــوم
بتســجيل االيــرادات باســتخدام ســعر الصــرف الفــوري بالتاريــخ الــذي مت فيــه تســجيل االيــرادات .يتنــاول املعيــار هــذه
املســألة بتوضيــح ان تاريــخ املعاملــة لغــرض حتديــد ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه عنــد التحقــق املبدئــي لالصــل او
التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

املصــروف او االيــراد (او جــزء منــه) هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه املنشــأة مبدئيــا بتســجيل االصــل غيــر النقــدي او االلتــزام
غيــر النقــدي النــاجت عــن دفــع او اســتالم الدفعــة املقدمــة.

للشــركات التابعــة وغيــر احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة .تقــوم املجموعــة بتوزيــع احلصــص مــن مجمــوع االيــرادات او
اخلســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بــن مالكــي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة بنــاءا علــى حصــة ملكيــة كالهمــا.
ان اخلســائر فــي الشــركات التابعــة مخصصــة للحصــص غيــر املســيطرة حتــى لــو كانــت النتائــج متثــل رصيــد عجــز.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم  23الشك حول معامالت ضريبة الدخل

يوضــح التفســير كيفيــة تطبيــق متطلبــات التحقــق والقيــاس ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم " 12ضرائــب الدخــل" حيــث يوجــد
شــك حــول معامــات ضريبــة الدخــل .قامــت جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ســابقا بالتوضيــح بــان معيــار
احملاســبة الدولــي رقــم  ،12وليــس معيــار احملاســبة الدولــي رقــم " 37املخصصــات ،اخلصــوم الطارئــة واالصــول الطارئــة"
يطبــق علــى احملاســبة عــن معامــات ضريبــة الدخــل غيــر املؤكــدة .يوضــح معيــار جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة رقــم  23كيفيــة حتقــق وقيــاس اصــول و خصــوم ضريبــة الدخــل املؤجلــة واحلاليــة حيــث يوجــد هنــاك شــك حــول
املعاملــة الضريبيــة.
ان معاملــة الضريبــة غيــر املؤكــدة هــي أي معاملــة ضريبيــة يتــم تطبيقهــا مــن قبــل املنشــأة حيــث يوجــد هنــاك شــك حــول مــا
اذا كان ســيتم قبــول تلــك املعاملــة مــن قبــل ســلطة الضرائــب .علــى ســبيل املثــال ،قــرار باملطالبــة بخصــم مصــروف محــدد او
بعــدم ادراج بنــد محــدد مــن بنــود االيــرادات فــي اقــرار ضريبــي هــو معاملــة غيــر مؤكــدة اذا كان قبولــه غيــر مؤكــد مبوجــب
قانــون الضرائــب .يتــم تطبيــق معيــار جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة رقــم  23علــى جميــع مجــاالت
محاســبة ضريبــة الدخــل حيــث يوجــد شــك يتعلــق مبعاملــة احــد البنــود ،مبــا فــي ذلــك االربــاح او اخلســائر اخلاضعــة
للضريبــة ،االســس الضريبيــة لالصــول واخلصــوم ،اخلســائر واالئتمانــات الضريبيــة واملعــدالت الضريبيــة.
ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

 .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.
الشــركات التابعــة هــي جميــع املنشــآت (مبــا فيهــا املنشــآت املهيكلــة) التــي تســيطر عليهــا املجموعــة .تســيطر املجموعــة علــى
املنشــأة عندمــا تتعــرض املجموعــة لـــ ،او يكــون لهــا احلــق بـــ ،عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع املنشــأة ويكــون لهــا القــدرة
علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى املنشــأة.جميع الشــركات التابعــة لهــا تاريــخ تقريــر فــي  31ديســمبر.
تظهــر تفاصيــل الشــركات التابعــه املجمعــة الرئيســية فــي ايضــاح ( )7حــول البيانــات املاليــه املجمعــه.
يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد االرصــدة واملعامــات اجلوهريــة املتبادلــة بــن شــركات املجموعــة ،مبــا فيهــا االربــاح واخلســائر
غيــر احملققــة مــن العمليــات بــن شــركات املجموعــة .وحيثمــا يتــم اســتبعاد اخلســائر غيــر احملققــه مــن بيــع اصــل بــن
شــركات املجموعــة عنــد التجميــع ،إال ان هــذا االصــل يجــب فحصــه ايضــا مبــا يتعلــق فــي هبــوط القيمــة بالنســبة للمجموعة.
يتــم تعديــل املبالــغ املســجلة فــي البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة وذلــك للتأكــد مــن توافقهــا مــع السياســات احملاســبية
املطبقــة مــن قبــل املجموعــة.
يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد املجموعة
الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة .ان االربــاح او اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى للشــركات التابعــة املســتحوذ عليها
او املســتبعدة خــال الســنة يتــم تســجيلها مــن التاريــخ الــذي حتصــل فيــه املجموعــة علــى الســيطرة ،او حتــى التاريــخ الــذي
تتوقــف فيــه املجموعــة عــن ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة ،حســب مــا هــو مناســب.
إن احلصــص غيــر املســيطرة ،تعــرض كجــزء مــن حقــوق امللكيــة ،وهــي متثــل النســبة فــي الربــح او اخلســارة وصافــي االصــول
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

ان التغيــر فــي نســبة ملكيــة الشــركة التابعــة ،دون فقــد الســيطرة يتــم احملاســبة عليــه كعمليــة ضمــن حقــوق امللكيــة .اذا
فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة فإنــه يتــم:
•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.
•اعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي احملتويــات احملققــة ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى الــى البيانــات املاليــة
املجمعــة  /األربــاح واخلســائر او األربــاح احملتجــزة ،كمــا هــو مناســب ،كمــا ســيتم طلبــه إذا اســتبعدت املجموعــة مباشــرة
األصــول أو اخلصــوم املتعلقــة بهــا.
 5.2إندماج االعمال

تقــوم املجموعــة باحملاســبة علــى عمليــات دمــج االعمــال باســتخدام طريقــة الشــراء .يتــم احتســاب املبلــغ احملــول مــن قبــل
املجموعــة للحصــول علــى الســيطرة علــى شــركة تابعــة كمجمــوع القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء لألصــول احملولــة ،او
األلتزامــات املســتحقة واحلصــة فــي امللكيــة املصــدرة مــن قبــل املجموعــة ،و التــي تتضمــن القيمــة العادلــة ألي اصــل أو إلتــزام
نــاجت عــن ترتيبــات املبلــغ احملتمــل .يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء عنــد حدوثهــا .يقــوم املشــتري لــكل عمليــة دمــج لالعمــال
بقيــاس احلصــة غيــر املســيطرة فــي حصــص املشــترى امــا بالقيمــة العادلــة او باحلصــة املكافئــة لصافــي االصــول احملــددة
للمشــترى.
اذا عمليــة دمــج االعمــال حتققــت مبراحــل ،القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء للمشــتري يعــاد قيــاس حصــة فــي الشــركة
املســتحوذ عليهــا التــي عقــدت ســابقا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ مــن خــال بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
تقــوم املجموعــة بتســجيل األصــول التــي حصلــت عليهــا و اإللتزامــات التــي تكبدتهــا مــن دمــج األعمــال بغــض النظــر عــن مــا
اذا كانــت مســجلة ســابقا فــي البيانــات املاليــة للشــركة املشــتراه قبــل عمليــة الشــراء .يتــم قيــاس األصــول املســتحوذ عليهــا
واإللتزامــات املتكبــده بشــكل عــام بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ احليــازة.
عنــد قيــام املجموعــة بشــراء نشــاط معــن ،تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات األصــول املاليــة املنقولــة
وااللتزامــات القائمــة وفقــا للبنــود التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء .يتضمــن ذلــك فصــل
مشــتقات األدوات املاليــة املوجــودة ضمــن العقــود املبرمــة مــن قبــل الشــركة املشــتراه.
ان اي مبلــغ محتمــل يتــم حتويلــه مــن قبــل املشــتري ســيتم تســجيله بالقيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء .كمــا ان التغيــرات
الالحقــة علــى القيمــة العادلــة للمبلــغ احملتمــل الــذي يعتبــر امــا اصــا او التزامــا ســيتم تســجيلها وفقــا ملعيــار احملاســبة
الدولــي  39 IASامــا فــي األربــاح او اخلســائر او كتغيــر فــي ايــرادات شــاملة اخــرى .إذا مت تصنيــف املبلــغ احملتمــل كحقــوق
ملكيــة ،فانــه لــن تتــم اعــادة قياســه حتــى تتــم تســويته نهائيــا ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى
املجمــع.
يتــم احتســاب قيمــة الشــهرة بعــد تســجيل قيمــة األصــول التــي مت تعريفهــا وبشــكل منفصــل .ويتــم احتســابها علــى أنهــا
الزيــادة مــا بــن :أ) القيمــة العادلــة للمقابــل املقــدم ،ب) القيمــة املســجلة للحصــص غيــر املســيطرة فــي ســجالت الشــركة
التــي مت شــراؤها ،وبــن ،ج) القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء ،ألي حقــوق ملكيــة قائمــة فــي الشــركة املشــتراه فــوق
القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لصافــي األصــول التــي مت تعريفهــا .اذا كانــت القيــم العادلــة لألصــول املعرفــة تزيــد عــن
مجمــوع البنــود أعــاه ،يتــم تســجيل تلــك الزيــادة (التــي تعتبــر ربــح نتيجــة املفاصلــة) ضمــن بيــان األربــاح واخلســائر املجمــع
مباشــرة.
التقرير السنوي 2017
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 5.3الشهرة

تتمثــل الشــهرة فــي املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية الناجتــة مــن دمــج األعمــال والتــي ال ميكــن تعريفهــا وتســجيلها بشــكل
منفصــل .أنظــر ايضــاح  5.2حــول كيفيــة احتســاب الشــهرة بشــكل مبدئــي .تــدرج قيمــة الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا خســائر
الهبــوط فــي القيمــة .يرجــى الرجــوع الــى االيضــاح  5.13اخلــاص ببيــان اجــراءات اختبــار انخفــاض القيمــة.
 5.4االستثمار في الشركات الزميلة

الشــركات الزميلــة ،هــي تلــك الشــركات التــي بامــكان املجموعــة ممارســة التأثيــر الفعــال عليهــا والتــي ال تكــون شــركات تابعــة
أو شــركات محاصــة .يتــم تســجيل اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة وبعــد ذلــك يتــم محاســبتها باســتخدام
طريقــة حقــوق امللكيــة .ال يتــم االعتــراف بالشــهرة أو التعديــات فــي القيمــة العادلــة حلصــة املجموعــة بشــكل منفصــل ولكــن
يتــم تســجيلها ضمــن قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.
عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم زيــادة وتخفيــض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بحصــة املجموعــة فــي
األربــاح أو اخلســائر وااليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركة الزميلــة بعــد عمــل التعديــات الآلزمــة ملطابقــة السياســات
احملاســبية مــع سياســات املجموعــة.
يتــم حــذف األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة والشــركات الزميلــة الــى حــد حصــة
املجموعــة فــي تلــك الشــركات .وعندمــا يتــم حــذف اخلســائر غيــر احملققــة ،يتــم اختبــار األصــول املعنيــة بتلــك املعامــات
لغــرض التأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا.
يتــم عــرض احلصــة فــي نتائــج الشــركة الزميلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .ان هــذا ميثــل الربــح املخصــص
الصحــاب حقــوق امللكيــة فــي الشــركة الزميلــة و بالتالــي هــو الربــح بعــد الضريبــة واحلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركات
التابعــة للشــركة الزميلــة.
يتــم اعــداد البيانــات املاليــة للشــركات الزميلــة امــا لتاريــخ تقريــر الشــركة األم او لتاريــخ ال يقــل عــن ثالثــة شــهور مــن تاريــخ
تقريــر الشــركة األم وذلــك بإســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة .يتــم عمــل التعديــات الآلزمــة للمعامــات أو األحــداث
اجلوهريــة التــي تتــم بــن هــذا التاريــخ وتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة ،حتــدد املجموعــة مــا اذا كان هنــاك ضــرورة لتســجيل خســارة إضافيــة فــي هبــوط القيمــة
فــي اســتثمار املجموعــة فــي شــركتها الزميلــة .حتــدد املجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر مــا اذا كان هنــاك اي دليــل موضوعــي
علــى ان االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد هبطــت قيمتــه .إذا كانــت هــذه هــي احلالــة ،تقــوم املجموعــة بإحتســاب مبلــغ
الهبــوط فــي القيمــة بأخــذ الفــرق بــن القيمــة املمكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة و قيمتهــا املدرجــة ،وتســجيل املبلــغ فــي
احلصــة مــن نتائــج الشــركة الزميلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل ايــة اســتثمارات متبقيــة بقيمتهــا
العادلــة .يتــم تســجيل أيــة فروقــات بــن القيمــة املســجلة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال والقيمــة العادلــة
لالســتثمارات املتبقيــة ونــاجت البيــع ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
 5.5التقارير القطاعية

إن لــدى املجموعــة أربعــة قطاعــات تشــغيلية :هــي قطــاع اإلســتثمارات والعقــارات وتكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات
الفندقيــة .ولغــرض تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية ،تقــوم االدارة بتتبــع خطــوط اخلدمــات للمجموعــة والتــي متثــل
منتجاتهــا وخدماتهــا الرئيســية .يتــم ادارة تلــك القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات ومصــادر كل
قطــاع تكــون مختلفــة.
وألغــراض االدارة ،تســتخدم املجموعــة نفــس سياســات املقاييــس املســتخدمة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة .باالضافــة
الــى ذلــك ،فــان األصــول أو اخلصــوم غيــر املخصصــة لقطــاع تشــغيلي بشــكل مباشــر ،ال يتــم ادراجهــا للقطــاع.
 5.6االيرادات

ينشــأ اإليــراد مــن تقــدمي اخلدمــات ،أنشــطة اإلســتثمار وأنشــطة العقــار .ويتــم قياســه بالرجــوع الــى القيمــة العادلــة للمبلــغ
املســتلم او املســتحق.
يتــم تســجيل االيــراد الــى احلــد الــذي يكــون فيــه امكانيــة احلصــول علــى املنفعــة االقتصاديــة للمجموعــة محتملــة وميكــن
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قياســها بشــكل يعتمــد عليــه وبغــض النظــر عــن وقــت تقــدمي الدفعــة .يجــب حتقــق املعاييــر التاليــة قبــل االعتــراف بااليــراد:
 5.6.1تقدمي اخلدمات

تقــوم املجموعــة بتحصيــل ايــرادات العمولــة واألتعــاب مــن ادارة عــدة أصــول ،واســتثمارات بنكيــة وحســابات أمانــة وخدمــات
وســاطة لعمالئهــا .وميكــن تقســيم ايــرادات األتعــاب علــى النحــو التالــي:
•ايرادات أتعاب ناجتة عن خدمات مت تقدميها خالل فترة معينة

يتــم تســجيل ايــرادات أتعــاب اخلدمــات التــي يتــم تقدميهــا خــال فتــرة معينــة باســتخدام مبــدأ االســتحقاق خــال تلــك
الفتــرة .تتضمــن تلــك األتعــاب ايــرادات العمولــة وادارة األصــول وحســابات األمانــة وخدمــات ادارة أخــرى.
•ايرادات أتعاب خدمات مت تقدميها ضمن معامالت خدمية

ايــرادات اخلدمــات الناجتــة عــن تقــدمي خدمــات استشــارية محــددة مثــل خدمــات الوســاطة ومعامــات ايداعــات رأس املــال
والديــون نيابــة عــن اآلخريــن أو الناجتــة مــن مناقشــة أو املشــاركة فــي مناقشــة معاملــة نيابــة عــن أطــراف خارجيــن ،يتــم
تســجيلها عنــد االنتهــاء مــن تقــدمي اخلدمــة.
 5.6.2ايرادات اإليجارات

تقــوم املجموعــة بتحصيــل ايــرادات االيجــارات مــن عقــود التأجيــر التشــغيلية لعقاراتهــا االســتثمارية .يتــم تســجيل ايــرادات
االيجــارات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى عمــر عقــد االيجــار.
 5.6.3ايرادات فوائد

تتحقق ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 5.6.4ارباح ( /خسائر) من بيع عقارات استثمارية

يــدرج الربــح ( /اخلســارة) مــن بيــع عقــارات اســتثمارية عنــد اكتمــال عقــود البيــع وبعــد حتويــل كافــة املخاطــر واملزايــا
املتعلقــة بالعقــار املبــاع للمشــتري وميكــن قيــاس مبلــغ اإليــراد بشــكل موثــوق.
 5.6.5ايراد توزيعات األرباح

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

تتضمن االيرادات من العمليات الفندقية ايرادات اخلدمات الفندقية والغذاء واملشروبات والغرف.
يتــم تســجيل ايــرادات الغــرف علــى الغــرف املشــغولة علــى اســاس يومــي والغــذاء واملشــروبات واملبيعــات االخــرى املتعلقــة بهــا
يتــم احملاســبة عليهــا وقــت البيــع واخلدمــات االخــرى املتعلقــة بهــا يتــم تســجيلها عنــد القيــام باخلدمــة.
 5.6.7االيرادات من خدمات تكنولوجيا املعلومات

تتمثــل االيــرادات مــن خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات فــي خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات وبيــع املنتجــات املتعلقــة بتكنولوجيــا
املعلومــات .كمــا ان االيــرادات مــن اخلدمــات يتــم تســجيلها فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقــدمي اخلدمــات وايــرادات البيــع يتــم
تســجيلها عنــد تســليم البضاعــة الــى العميــل.
 5.7املصاريف التشغيلية

يتــم تســجيل املصاريــف التشــغيلية ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عنــد اســتخدام اخلدمــات املقدمــة أو عنــد
حدوثهــا.
 5.8تكاليف االقتراض

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض اخلاصــة بشــراء أو بنــاء أو انتــاج أصــل معــن وذلــك خــال الفتــرة الآلزمــة لالنتهــاء مــن
حتضيــر هــذا األصــل للغــرض املــراد منــه أو لغــرض البيــع .ويتــم حتميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصاريــف للفتــرة التــي
حدثــت فيهــا ويتــم ادراجهــا كتكاليــف متويــل.
التقرير السنوي 2017
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 5.9املمتلكات واملعدات

تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد طــرح االســتهالك املتراكــم وأيــة خســائر هبــوط فــي القيمــة .تســتهلك املجموعــة
معداتهــا بطريقــة القســط الثابــت وبإســتخدام معــدالت مالئمــة إلســتهالك األصــل طــول فتــرة االســتخدام املقــدره لهــا.
ان القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق اإلستهالكات يتم مراجعتها وتعديلها إذا أمكن في نهاية كل سنة مالية.
 5.10األصول غير امللموسة

ان االصــول غيــر النقديــة احملــددة التــي يتــم حيازتهــا فــي عمليــة دمــج االعمــال والتــي يتوقــع منهــا تدفــق منافــع مســتقبلية
يتــم معاملتهــا كاصــول غيــر ملموســة.
ان االصــول غيــر امللموســة ذات االعمــار احملــددة يتــم اطفاؤهــا خــال اعمارهــا االنتاجيــة .تتكــون االصــول غيــر امللموســة
للمجموعــة مــن حقــوق االنتفــاع غيــر القابلــة للتقــادم (.)IRU
ان حقــوق االنتفــاع غيــر القابلــة للتقــادم هــي حقــوق االنتفــاع بجــزء مــن قــدرة كابــل االرســال البــري او البحــري املمنــوح ملــدة
محــددة .كمــا ان حقــوق االنتفــاع غيــر القابلــة للتقــادم يتــم تســجيلها بالتكلفــة كاصــل عندمــا يكــون للمجموعــة حــق االنتفــاع
غيــر القابــل للتقــادم احملــدد بجــزء محــدد مــن ذلــك االصــل ،بصفــة عامــة االليــاف البصريــة او طــول موجــة طاقــة ارســال
مخصصــة ومــدة احلــق هــي للجــزء الرئيســي للعمــر االنتاجــي لذلــك االصــل .يتــم اطفــاء تلــك احلقــوق علــى اســاس القســط
الثابــت خــال اقصــر مــدة متوقعــة لالنتفــاع ومــدة العقــد التــي تتــراوح بــن  10الــى  15ســنة.
 5.11العقارات االستثمارية

متثــل العقــارات االســتثمارية تلــك العقــارات احملتفــظ بهــا لغــرض التأجيــر و /أو لغــرض الزيــادة فــي قيمتهــا ،ويتم محاســبتها
باســتخدام منــوذج القيمــة العادلة.
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيــا بالتكلفــة ،مبــا فــي ذلــك تكاليــف عمليــة الشــراء .يتــم الحقــا اعــادة قيــاس تلــك
العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة علــى اســاس فــردي عــن طريــق تقييمــات مــن قبــل مقييمــن عقاريــن مســتقلني ويتــم
ادراجهــا ضمــن بيــان املركــز املالــي املجمــع .يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتــم عــدم اإلعتــراف بالعقــارات اإلســتثمارية عندمــا يتــم التخلــص منهــا او عزلهــا عــن اإلســتخدام بشــكل دائــم حيــث ال
يوجــد مكاســب اقتصاديــة متوقعــة بعــد التخلــص منهــا .يتــم اإلعتــراف بــاي ربــح أو خســارة مــن عــزل او التخلــص مــن عقــار
اســتثماري فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع للســنة التــي مت فيهــا العــزل او التخلــص لذلــك العقــار اإلســتثماري.
تتــم التحويــات الــى او مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن
العقــار االســتثماري الــى عقــار يشــغله املالــك ،فــان التكلفــة املعتبــرة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة بتاريــخ التغيــر
فــي االســتخدام .فــاذا اصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــارا اســتثماريا ،عندهــا تقــوم املجموعــة باحتســاب هــذا العقــار
وفقــا للسياســة الظاهــرة ضمــن بنــد املمتلــكات واملعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.
 5.12اإلستثمار في العمليات املشتركة (العقارات اإلستثمارية والقروض املسيطر عليها بصورة مشتركة)

االســتثمار فــي العمليــات املســيطر عليهــا بصفــة مشــتركة يتــم احتســابه بطريقــة التجميــع النســبي الــذي مبوجبــه تقــوم
املجموعــة بالتحقــق مــن حصتهــا فــي االصــول واخلصــوم وااليــرادات واملصاريــف املتعلقــة باالصــول علــى اســاس افــرادي
والتبويــب طبقــا لطبيعتهــم.
 5.13اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير املالية

لغــرض تقديــر مبلــغ االنخفــاض ،يتــم جتميــع األصــول الــى أدنــى مســتويات تشــير الــى تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر (وحــدات
منتجــة للنقــد) .وبنــاء عليــه ،يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة بعــض مــن تلــك األصــول وبشــكل منفــرد ويتــم اختبــار البعــض اآلخــر
علــى أنــه وحــدة منتجــة للنقــد .يتــم توزيــع الشــهرة علــى تلــك الوحــدات املنتجــة للنقــد والتــي يكــون مــن املتوقــع أن تولــد
انســيابية مــن العوائــد نتيجــة دمــج األعمــال ومتثــل أقــل تقديــر مت وضعــه مــن قبــل ادارة املجموعــة للعوائــد املرجــوة مــن هــذا
الدمــج لغــرض مراقبــة الشــهرة .يتــم اختبــار الوحــدات املنتجــة للنقــد تلــك والتــي مت توزيــع الشــهرة عليهــا (احملــددة مــن قبــل
ادارة املجموعــة علــى انهــا معادلــة لقطاعاتهــا التشــغيلية) لغــرض االنخفــاض فــي القيمــة وبشــكل ســنوي .كمــا يتــم اختبــار
كافــة مفــردات األصــول األخــرى أو الوحــدات املنتجــة للنقــد فــي أي وقــت تكــون هنــاك ظــروف أو تغيــرات تشــير الــى أن
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القيمــة املدرجــة قــد ال يكــون مــن املمكــن اســتردادها.
يتــم االعتــراف بخســائر هبــوط القيمــة باملبلــغ الــذي ميثــل الزيــادة للقيمــة املدرجــة لألصــل أو الوحــدة املنتجــة للنقــد عــن
القيمــة املمكــن اســتردادها ،و هــي األعلــى مــا بــن القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع و القيمــة قيــد اإلســتخدام  .لغــرض
تقديــر قيمــة األصــل قيــد االســتخدام ،تقــوم االدارة بتقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن هــذا األصــل او وحــدة
انتــاج النقــد وكذلــك تقديــر ســعر فائــدة معقــول لغــرض احتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة املســتقبلية .إن
املعلومــات املســتخدمة الختبــار انخفــاض القيمــة تكــون مرتبطــة مباشــرة بآخــر موازنــة تقديريــة معتمــدة للمجموعــة ،والتــي
يتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة الســتبعاد تأثيــر اعــادة الهيكلــة وتطويــر األصــول املســتقبلي .ترتبــط البيانــات املســتخدمة فــي
اختبــار انخفــاض القيمــة باخــر ميزانيــة معتمــدة مــن املجموعــة  ،ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة الســتبعاد أثــر اعــادة التنظيــم
وتعزيــز االصــول املســتقبلي .يتــم تقديــر ســعر اخلصــم بشــكل منفصــل لــكل اصــل او وحــدة منتجــة للنقــد علــى حــدة وهــو
يعكــس تقديــر االدارة للمخاطــر ،كعوامــل مخاطــر الســوق و األصــول احملــددة.
تخفــض خســائر انخفــاض القيمــة للوحــدة املنتجــة للنقــد أوال القيمــة اجلاريــة للشــهرة املرتبطــة بهــذه الوحــدة املنتجــة للنقــد.
ويتــم توزيــع مــا تبقــى مــن هــذا االنخفــاض علــى األصــول األخــرى كل حســب نســبته .وباســتثناء الشــهرة ،يتــم الحقــا اعــادة
تقديــر قيمــة جميــع األصــول التــي مت تخفيــض قيمتهــا فــي الســابق كمــا يتــم الحقــا رد قيمــة هــذا االنخفــاض فــي حــال
جتــاوزت القيمــة املمكــن اســتردادها لهــذا األصــل الــى قيمتــه املدرجــة.
 5.14االدوات املالية
 5.14.1التحقق ،القياس املبدئي وعدم التحقق

يتــم حتقــق األصــول واخلصــوم املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة املاليــة وتقــاس مبدئيــا
بالقيمــة العادلــة املعدلــة بتكاليــف املعامــات ،باســتثناء تلــك املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر والتــي
تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .مبــن ادنــاه القيــاس الالحــق لالصــول واخلصــوم املاليــة.
ان جميــع املشــتريات واملبيعــات “بالطــرق املعتــادة“ لالصــول املاليــة يتــم تســجيلها علــى اســاس تاريــخ املتاجــرة ،اي بالتاريــخ
الــذي تلتــزم فيــه املنشــأة بشــراء او بيــع االصــول .ان املشــتريات اواملبيعــات بالطــرق املعتــادة هــي مشــتريات او مبيعــات
االصــول املاليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــال اطــار زمنــي يتــم حتديــده بالنظــم او بالعــرف الســائد فــي االســواق.
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 عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل أو عندمــا تتحمــل الشــركة
اإللتــزام بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تأخيــر مــادي الــى طــرف ثالــث مبوجــب ترتيــب “القبــض والدفــع“ أو
(أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي ترتيــب
القبــض والدفــع ،تقــوم املجموعــة بتقييــم إذا مــا كانــت والــى اي مــدى حتتفــظ مبخاطــر ومزايــا امللكيــة .وإذا لــم تقــم املجموعة
بتحويــل او االحتفــاظ جوهريــا بكافــة مخاطــر ومزايــا االصــل او حتويــل الســيطرة علــى االصــل ،عندهــا تواصــل املجموعــة
حتقــق األصــل احملــول الــى مــدى التــزام املجموعــة املتواصــل وبهــذه احلالــة تقــوم املجموعــة بتحقيــق اإللتــزام املتعلــق بــه .ان
االصــل احملــول و االلتــزام املرتبــط بــه يتــم قياســها علــى اســس تعكــس احلقــوق و االلتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة.
ال يتــم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم االعفــاء مــن اإللتــزام احملــدد او إعفــاؤه او الغــاؤه او انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه.
عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر ،او بتعديــل شــروط اإللتــزام املالــي
احلالــي بشــكل جوهــري ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل او التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلــي وحتقــق لاللتــزام اجلديــد،
ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
تابع  /ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 5.14.2التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية

لغرض القياس الالحق ،فان االصول املالية ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
•قروض وذمم مدينة
التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

•أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر (.)FVTPL
•أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافــة االصــول املاليــة ،غيــر تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر ،تخضــع للمراجعــة للتأكــد مــن
عــدم انخفــاض قيمتهــا علــى االقــل بتاريــخ كل تقريــر مالــي وذلــك لتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك اي دليــل موضوعــي بــان احــد
االصــول املاليــة او مجموعــة اصــول ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا .يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة
لــكل فئــة مــن فئــات االصــول املاليــة املبينــة ادنــاه.
ان كافــة االيــرادات واملصاريــف الهامــة املتعلقــة باالصــول املاليــة املســجلة فــي االربــاح او اخلســائر ،تظهــر فــي بنــد منفصــل
فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.

•الذمم التجارية املدينة واالصول املالية االخرى
تظهــر الــذمم التجاريــة املدينــة مببلــغ الفاتــورة االصلــي ناقصــا مخصــص اي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل .يتــم تقديــر الديــون
املشــكوك فــي حتصيلهــا عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال لتحصيــل املبلــغ بالكامــل .يتــم شــطب الديــون املعدومــة عنــد حدوثهــا.
ان القروض و املدينون التي ال يتم تصنيفها ضمن اي من الفئات اعاله يتم تصنيفها “كذمم مدينة أخرى واصول اخرى“.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

•القروض والذمم املدينة

تعتبــر القــروض والــذمم املدينــة أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تتضمــن دفعــات محــددة غيــر مدرجــة فــي األســواق املاليــة
النشــطة .بعــد التحقــق املبدئــي ،يتــم قيــاس تلــك األصــول املاليــة باســتخدام طريقــة التكلفــة املطفــأة بنــاء علــى معــدل الفائــدة
الفعلــي ،ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة .يتــم الغــاء خصــم تلــك األرصــدة عندمــا يكــون هــذا اخلصــم غيــر مــادي.
يتــم مراجعــة مــدى انخفــاض قيمــة األرصــدة املدينــة اجلوهريــة علــى حــدا عندمــا يكونــوا قــد اســتحقوا لفتــرة أو يكــون هنــاك
دالئــل واقعيــة علــى أن احــدى اجلهــات املدينــة ســوف تخفــق فــي التســديد .بالنســبة للــذمم املدينــة التــي ال ميكــن اعتبارهــا
منخفضــة القيمــة بشــكل فــردي ،يتــم مراجعــة انخفــاض قيمتهــا كمجموعــة وذلــك عــن طريــق ربطهــا بالقطــاع التشــغيلي
اخلــاص بهــا وباملنطقــة وغيرهــا مــن املخاطــر احمليطــة بهــا .عنــد ذلــك يســتند تقديــر خســارة انخفــاض القيمــة علــى معــدالت
التخلــف التاريخيــة االخيــرة للجهــة املدينــة لــكل مجموعــة محــددة.
باالضافــة الــى ذلــك ووفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم أخــذ مخصــص عــام كحــد أدنــى علــى جميــع التســهيالت
االئتمانيــة املطبقــة (بعــد خصــم فئــات معينــة مــن الضمــان) والتــي لــم يتــم أخــذ مخصــص لهــا علــى وجــه التحديــد.
تقوم املجموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة الى الفئات التالية:

•نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل
ان النقــد فــي الصنــدوق والودائــع حتــت الطلــب يتــم تصنيفهــا كأرصــدة لــدى البنــوك ونقــد والودائــع املودعــة لــدى مؤسســات
ماليــة باســتحقاق أقــل مــن ســنة يتــم تصنيفهــا كودائــع قصيــرة األجــل.
•استثمارات املرابحة و املرابحة املدينة
املرابحــة هــي معاملــة اســامية تتضمــن الشــراء والبيــع الفــوري لالصــل بالتكلفــة زائــدا ربــح متفــق عليــه وتتــم تســوية املبلــغ
املســتحق علــى اســاس الدفــع املؤجــل .عندمــا تكــون مخاطــر االئتمــان اخلاصــة باملعاملــة متعلقــة مبؤسســة ماليــة ،فــان املبلــغ
املســتحق مبوجــب عقــود املرابحــة يتــم تصنيفــه كاســتثمار مرابحــة .وعندمــا تكــون تلــك املخاطــر متعلقــة بجهــات أخــرى غيــر
البنــوك واملؤسســات املاليــة ،فانــه يتــم تصنيــف املبلــغ املســتحق كمرابحــة مدينــة.
ان املرابحــة املدينــة التــي تنشــأ عــن متويــل املجموعــة ملعامــات طويلــة االجــل علــى اســاس اســامي يتــم تصنيفهــا كمرابحــة
مدينــة تنتجهــا املجموعــة ويتــم ادراجهــا باملبلــغ االصلــي ناقصــا مخصــص مخاطــر االئتمــان ملواجهــة اي انخفــاض فــي القيمــة.
امــا مصاريــف الغيــر كاالتعــاب القانونيــة والتــي يتــم تكبدهــا فــي منــح املرابحــة فيتــم معاملتهــا كجــزء مــن تكلفــة املعاملــة.
يتم تسجيل كافة املرابحات املدينة عندما يتم حتويل احلق القانوني في السيطرة على استخدام االصل املعني الى العميل.
•استثمارات وكالة
ان الوكالــة هــي اتفاقيــة و التــي مــن خاللهــا تقــوم املجموعــة بتقــدمي مبالــغ نقديــة الــى مؤسســه ماليــه مبوجــب اتفاقيــة وكالــه،
و التــي يقــوم مــن خاللهــا الوكيــل باالســتثمار وفــق شــروط معينــه مقابــل اتعــاب محــددة .يلتــزم الوكيــل باعــادة املبلــغ فــي حالــه
العجــز او االهمــال او مخالفــة اي مــن تعليمــات و شــروط الوكالــة.
•القروض والدفعات املقدمة
تتمثــل القــروض والدفعــات املقدمــة فــي اصــول ماليــة تنتجهــا املجموعــة بتقــدمي االمــوال مباشــرة الــى املقتــرض وهــي ذات
دفعــات ثابتــة او محــددة وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط.
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الكويت

•االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر

ان تصنيــف االســتثمارات كاصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر يعتمــد علــى كيفيــة مراقبــة االدارة
الداء تلــك االســتثمارات .ان االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر تصنــف امــا “كمحتفــظ بهــا
للمتاجــرة“ او “محــددة“ عنــد التحقــق املبدئــي.
تقــوم املجموعــة بتصنيــف اإلســتثمارات كإســتثمارات للمتاجــرة اذا مت حيازتهــا بصفــة اساســية لغــرض البيــع او لتكــون ضمــن
محفظــة اســتثمارية تشــمل أدوات ماليــة معينــة يتــم إدارتهــا باملجمــل مــع وجــود دليــل يثبــت عمليــة املتاجــرة بهــا لغــرض
حتقيــق اربــاح علــى املــدى القصيــر .فعندمــا ال يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة لكــن لهــا قيــم عادلــة
متاحــة ميكــن االعتمــاد عليهــا والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة تــدرج كجــزء مــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ،عندهــا يتــم
تصنيفهــا كاســتثمارات محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر عنــد التحقــق املبدئــي.
يتــم قيــاس االصــول فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل االربــاح او اخلســائر فــي حســاب االربــاح او اخلســائر.
ان القيــم العادلــة لالصــول املاليــة فــي هــذه الفئــة يتــم حتديدهــا بالرجــوع الــى معامــات االســواق النشــطة او باســتخدام
تقنيــات تقييــم عنــد عــدم وجــود ســوق نشــط.
•االصول املالية املتاحة للبيع

ان االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع هــي اصــول ماليــة غيــر مشــتقة امــا محــددة لهــذه الفئــة او غيــر مؤهلــة الدراجهــا فــي اي
فئــات اخــرى لالصــول املاليــة.
ان االصــول املاليــة التــي ال ميكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم ادراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر انخفــاض
القيمــة ،ان وجــدت .يتــم تســجيل تكاليــف انخفــاض القيمــة فــي االربــاح او اخلســائر .ان جميــع االصــول املاليــة االخــرى
املتاحــة للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .كمــا ان االربــاح واخلســائر تســجل فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتــدرج ضمــن
احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق امللكيــة ،باســتثناء خســائر انخفــاض القيمــة ،وفروقــات حتويــل العمــات االجنبيــة علــى
االصــول النقديــة تســجل فــي االربــاح او اخلســائر .عنــد اســتبعاد االصــل او حتديــده علــى انــه قــد انخفضــت قيمتــه ،فــان
االربــاح او اخلســائر التراكميــة املســجلة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم اعــادة تصنيفهــا مــن احتياطــي حقــوق امللكيــة
الــى االربــاح او اخلســائر وتظهــر كتعديــل اعــادة تصنيــف ضمــن االيــرادات الشــاملة االخــرى.
تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بالتقييــم فيمــا اذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى ان احــد االصــول املاليــة املتاحــة
للبيــع او مجموعــة اصــول ماليــة متاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا .ففــي حــال اســتثمارات االســهم املصنفــة كاصــول
ماليــة متاحــة للبيــع ،يتضمــن الدليــل املوضوعــي انخفاضــا جوهريــا او متواصــا فــي القيمــة العادلــة الســتثمار االســهم عــن
تكلفتــه .يتــم تقييــم “االنخفــاض اجلوهــري“ مقابــل التكلفــة االصليــة لالســتثمار و“االنخفــاض املتواصــل“ مقابــل الفتــرة التــي
كانــت فيهــا القيمــة العادلــة حتــت تكلفتهــا االصليــة .وحيثمــا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة ،يتــم حــذف اخلســارة
التراكميــة مــن االيــرادات الشــاملة االخــرى ويتــم تســجيلها فــي بيــان األربــاح واخلســائر املجمــع.
يتــم تســجيل رد خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى ،باســتثناء االصــول
املاليــة التــي هــي عبــارة عــن اوراق ديــن تســجل فــي االربــاح او اخلســائر فقــط اذا كان باالمــكان ربــط الــرد بشــكل موضوعــي
بحــدث حصــل بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة.
 5.14.3التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية

تتضمــن اخلصــوم املاليــة للمجموعــة قــروض وبنــوك دائنــة وذمم دائنــة وخصــوم اخــرى .يعتمــد القيــاس الالحــق للخصــوم
املاليــة علــى تصنيفهــا علــى النحــو التالــي:
تقــوم املجموعــة بتصنيــف كافــة خصومهــا املاليــة “كخصــوم ماليــة بخــاف تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح
او اخلســائر“.
التقرير السنوي 2017
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•اخلصوم املالية بخالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر

تــدرج هــذه اخلصــوم بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .يتــم تصنيــف اخلصــوم املاليــة بخــاف تلــك
احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر الــى الفئــات التاليــة:
•القروض 		

تقــاس كافــة القــروض الحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .تســجل االربــاح واخلســائر فــي
بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عندمــا يتــم عــدم حتقــق اخلصــوم ايضــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ()EIR
لعمليــة االطفــاء.
•دائنو وكالة

متثــل دائنــو وكالــة قــروض وفقــا لترتيبــات متويــل اســامية تقــوم املجموعــة مبوجبهــا باحلصــول علــى األمــوال بهــدف متويــل
انشــطتها اإلســتثمارية وتســجل بالتكلفــة املطفــأة.
		
•متويل اجارة

يتمثــل دائنــو متويــل االجــارة الــذي ينتهــي بامللكيــة فــي اتفاقيــة متويــل اســامي تقــوم مــن خاللهــا املؤسســة بتقــدمي التمويــل
لشــراء أصــل عــن طريــق تأجيــر االصــل الــذي ينتهــي بتحويــل ملكيتــه .ان دائنــي متويــل االجــارة يظهــر باملبلــغ االجمالــي
للمبلــغ املســتحق بعــد طــرح تكاليــف التمويــل املؤجلــة .يتــم تســجيل تكاليــف التمويــل املؤجلــة ضمــن املصاريــف علــى اســاس
نســبي زمنــي مــع االخــذ بعــن االعتبــار معــدل االقتــراض اخلــاص بهــا والرصيــد القائــم.
•الذمم الدائنة و اخلصوم املالية األخرى

يتــم تســجيل اخلصــوم ملبالــغ ســيتم دفعهــا فــي املســتقبل عــن بضائــع أو خدمــات اســتلمت ســواء صــدر بهــا فواتيــر مــن قبــل
املــورد ام لــم تصــدر وتصنــف كــذمم دائنــة جتاريــة .إن اخلصــوم املاليــة بخــاف تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
االربــاح أواخلســائر غيــر املصنفــة ضمــن أي مــن املذكــور أعــاه تصنــف كـــ “خصــوم ماليــة أخــرى“.
جميع التكاليف املرتبطة بالفائدة تدرج ضمن تكاليف التمويل.
 5.14.4التكلفة املطفأة لالدوات املالية

يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة .ان عمليــة االحتســاب
تأخــذ بعــن االعتبــار اي عــاوة او خصــم علــى الشــراء وتتضمــن تكاليــف ورســوم املعاملــة التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن
ســعر الفائــدة الفعليــة.
 5.14.5تسوية االدوات املالية

يتــم تســوية االصــول واخلصــوم املاليــة ويتــم ادراج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط اذا كان هنــاك حــق
قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا لتســوية املبالــغ املســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي او لتحقــق االصــول
وتســوية اخلصــوم فــي آن واحــد.
 5.14.6القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمــة العادلــة لــادوات املاليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم حتديدهــا بالرجــوع
الــى اســعار الســوق املدرجــة او اســعار املتداولــن (ســعر العــرض للمراكــز املاليــة الطويلــة وســعر الطلــب للمراكــز املاليــة
القصيــرة) ،دون اي خصــم خــاص بتكاليــف املعاملــة.
بالنســبة لــادوات املاليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط ،يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات تقييــم
مناســبة .وهــذه التقنيــات قــد تتضمــن اســتخدام معامــات علــى اســس جتاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع الــى القيمــة
العادلــة احلاليــة الداة ماليــة اخــرى مماثلــة بصــورة جوهريــة؛ حتليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة او اســاليب تقييــم اخــرى.
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة في االيضاح .30.3
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 5.15حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

يتمثل رأس املال في القيمة االسمية لالسهم التي مت اصدارها ودفعها.
تتضمــن عــاوة اصــدار االســهم اي عــاوات يتــم اســتالمها عنــد اصــدار رأس املــال .واي تكاليــف معامــات مرتبطــة باصــدار
االســهم يتــم خصمهــا مــن عــاوة االصدار.
يتكــون االحتياطــي القانونــي واالختيــاري مــن مخصصــات الربــاح الفتــرة احلاليــة والســابقة وفقــا ملتطلبــات قانــون الشــركات
والنظــام األساســي للشــركة االم.
تتضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
•احتياطــي حتويــل العمــات االجنيــة  -والــذي يتكــون مــن فروقــات حتويــل العمــات االجنبيــة الناجتــة عــن حتويــل
البيانــات املاليــة للشــركات االجنبيــة للمجموعــة الــى الدينــار الكويتــي.
•احتياطــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة  -والــذي يتكــون مــن االربــاح واخلســائر املتعلقــة باالصــول املاليــة املتاحــة للبيــع
وحصــة املجموعــة مــن التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة احملتجــزة للشــركات الزميلــة.
تتضمــن األربــاح احملتفــظ بهــا كافــة األربــاح للفتــرة احلاليــة والســابقة .وجميــع املعامــات مــع مالكــي الشــركة االم تســجل
بصــورة منفصلــة ضمــن حقــوق امللكيــة.
توزيعــات االربــاح املســتحقة الصحــاب حقــوق امللكيــة تــدرج فــي اخلصــوم االخــرى عنــد اعتمــاد تلــك التوزيعــات فــي اجتمــاع
اجلمعيــة العموميــة.
 5.16أسهم اخلزينة

تتكــون اســهم اخلزينــة مــن اســهم الشــركة االم املصــدرة والتــي مت اعــادة شــرائها مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم اعــادة اصدارهــا
او الغائهــا حتــى اآلن .يتــم احتســاب اســهم اخلزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة .ومبوجــب هــذه الطريقــة ،فــان متوســط
التكلفــة املــوزون لالســهم املعــاد شــراؤها يحمــل علــى حســاب لــه مقابــل فــي حقــوق امللكيــة.
عنــد اعــادة اصــدار اســهم اخلزينــة ،تقيــد االربــاح بحســاب منفصــل فــي حقــوق امللكيــة“( ،ربــح مــن بيــع احتياطــي اســهم
اخلزينــة“) ،وهــو غيــر قابــل للتوزيــع .واي خســائر محققــة حتمــل علــى نفــس احلســاب الــى مــدى الرصيــد الدائــن علــى ذلــك
احلســاب .كمــا ان اي خســائر زائــدة حتمــل علــى االربــاح احملتفــظ بهــا ثــم علــى االحتياطــي القانونــي واالختيــاري .ال يتــم
دفــع اي اربــاح نقديــة علــى هــذه االســهم .ان اصــدار اســهم املنحــة يزيــد مــن عــدد اســهم اخلزينــة بصــورة نســبية ويخفــض
مــن متوســط تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى اجمالــي التكلفــة الســهم اخلزينــة.
 5.17املخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتــم تســجيل املخصصــات عندمــا يكــون علــى املجموعــة التــزام حالــي قانونــي او اســتداللي نتيجــة حلــدث ماضــي ويكــون
هنــاك احتمــال الطلــب مــن املجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى اخلــارج ويكــون باالمــكان تقديــر املبالــغ بشــكل يعتمــد
عليــه .ان توقيــت او مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر مؤكــد.
يتــم قيــاس املخصصــات بالنفقــات املقــدرة املطلوبــة لتســوية االلتــزام احلالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا واملتوفــر
بتاريــخ التقريــر املالــي ،مبــا فــي ذلــك املخاطــر والتقديــرات غيــر املؤكــدة املرتبطــة بااللتــزام احلالــي .وحيثمــا يوجــد عــدد
مــن االلتزامــات املماثلــة ،فــان احتماليــة طلــب تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى اخلــارج فــي التســوية حتــدد بالنظــر فــي درجــة
االلتزامــات ككل .كمــا يتــم خصــم املخصصــات الــى قيمهــا احلاليــة ،حيــث تكــون القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهريــة.
ال يتــم تســجيل االصــول الطارئــة فــي البيانــات املاليــة للمركــز املالــي لكــن يتــم االفصــاح عنهــا عندمــا يكــون هنــاك احتمــال
تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى الداخــل.
ال يتــم تســجيل االلتزامــات الطارئــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع لكــن يتــم االفصــاح عنهــا اال اذا كان احتمــال تدفــق منافــع
اقتصاديــة الــى اخلــارج امــرا مســتبعدا.
 5.18ترجمة العمالت االجنبية
 5.18.1عملة العرض الرئيسية

تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي هــي ايضــا العملــة الرئيســية للشــركة االم .تقــوم كل منشــأة فــي
املجموعــة بتحديــد عملتهــا الرئيســية اخلاصــة بهــا والبنــود املدرجــة فــي البيانــات املاليــة لــكل منشــأة يتــم قياســها باســتخدام
تلــك العملــة الرئيســية.
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 5.18.2معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتــم حتويــل معامــات العملــة االجنبيــة الــى العملــة الرئيســية للمنشــأة املعنيــة فــي املجموعــة باســتخدام اســعار الصــرف
الســائدة فــي تواريــخ املعامــات (ســعر الصــرف الفــوري) .ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناجتــة عــن تســوية مثــل تلــك
املعامــات وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة املقومــة بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة املاليــة تســجل فــي
االربــاح او اخلســائر .بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة ،ال يتــم اعــادة ترجمتهــا فــي نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخية
(حتــول باســتخدام اســعار الصــرف فــي تاريــخ املعاملــة) ،باســتثناء البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة والتــي يتــم
ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة .ان فــروق التحويــل علــى األصــول
الغيــر نقديــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح و اخلســائر تــدرج كجــزء مــن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي
بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع واألصــول املتاحــة للبيــع متضمنــة فــي التغيــرات املتراكمــة بالقيمــة العادلــة املدرجــة ضمــن
بيــان األربــاح أو اخلســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى املجمــع.
 5.18.3العمليات االجنبية

فــي البيانــات املاليــة للمجموعــة ،فــان جميــع االصــول واخلصــوم واملعامــات اخلاصــة مبنشــآت املجموعــة ذات العملــة
الرئيســية بخــاف الدينــار الكويتــي يتــم ترجمتهــا الــى الدينــار الكويتــي عنــد التجميــع .كمــا ان العملــة الرئيســية ملنشــآت
املجموعــة بقيــت دون تغييــر خــال فتــرة التقاريــر املاليــة.
مت عنــد التجميــع حتويــل االصــول واخلصــوم الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال بتاريــخ التقريــر .ان تعديــات الشــهرة
والقيمــة العادلــة الناشــئة عــن شــراء منشــأة اجنبيــة قــد متــت معاملتهــا كاصــول وخصــوم للمنشــأة االجنبيــة ومت حتويلهــا
الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال .كمــا ان االيــرادات واملصاريــف قــد مت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي مبتوســط الســعر
طــوال فتــرة التقريــر .فروقــات الصــرف حتمــل على/تقيــد فــي بيــان االربــاح او اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى
وتســجل فــي احتياطــي ترجمــة العملــة االجنبيــة ضمــن حقــوق امللكيــة .وعنــد بيــع عمليــة اجنبيــة ،فــان فروقــات الترجمــة
التراكميــة املتعلقــة بهــا واملســجلة فــي حقــوق امللكيــة يتــم اعــادة تصنيفهــا الــى االربــاح او اخلســائر وتســجل كجــزء مــن االربــاح
او اخلســائر عنــد البيــع.
 5.19مكافأة نهاية اخلدمة

تقــدم الشــركة األم وشــركاتها التابعــة احملليــة مكافــآت نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا .يســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت الــى
الراتــب النهائــي وطــول مــدة اخلدمــة للموظفــن خضوعــا المتــام حــد ادنــى مــن مــدة اخلدمــة وفقــا لقانــون العمــل وعقــود
املوظفــن .ان التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت تســتحق طــوال فتــرة التعيــن .ان هــذا االلتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ
املســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء اخلدمــة بتاريــخ التقريــر.
بالنســبة ملوظفيهــا الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتتســب كنســبة
مــن رواتــب املوظفــن وتقتصــر التزامــات املجموعــة علــى هــذه املســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.
 5.20الضرائب
 5.20.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

حتتســب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــا للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر املاليــة رقــم  24لســنة  2006بنســبة
 %2.5مــن ربــح املجموعــة اخلاضــع للضريبــة  .حســب القانــون فــإن اخلصومــات املســموح بهــا تتضمــن ،احلصــة مــن اربــاح
الشــركات الزميلــة املدرجــة وتوزيعــات االربــاح النقديــة مــن الشــركات املدرجــة اخلاضعــة لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.
للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017اليوجــد علــى املجموعــة اي التــزام جتــاه ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة متاشــيا مــع
االتفاقيــة املبرمــة بــن جمهوريــة باكســتان اإلســامية ودولــة الكويــت مــن أجــل “جتنــب االزدواج الضريبــي ومنــع التهــرب
املالــي فيمــا يتعلــق بالضرائــب علــى الدخــل“ والتــي تنــص علــى أن مصــدر الدخــل ال يخضــع للضريبــة إال فــي الــدول
املتعاقــدة .يتضمــن بيــان الدخــل للمجموعــة حصــة مــا بعــد الضريبــة مــن الربــح مــن شــركة زميلــة مقرهــا فــي دولــة متعاقــدة
(باكســتان) وتتجــاوز حصــة ضريبــة الدخــل املدفوعــة مــن قبــل الشــركة الزميلــة األجنبيــة التزامــات املجموعــة للســنة املاليــة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 5.20.2مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

حتتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1مــن ربــح املجموعــة اخلاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة االحتســاب
املعدلــة بنــاء علــى قــرار اعضــاء مجلــس املؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة الكويتيــة
املســاهمة والتحويــل الــى االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد احلصــة.
 5.20.3الزكاة

حتتســب حصــة الــزكاة بنســبة  %1مــن ربــح املجموعــة وفقــا لقــرار وزارة املاليــة رقــم  2007/58الســاري املفعــول اعتبــارا مــن
 10ديســمبر .2007

 5.20.4ضرائب الدخل

يتــم إدراج ضريبــة الدخــل املســتحقة علــى األربــاح كمصاريــف للفتــرة التــي تظهــر فيهــا األربــاح وفق ـاً للقوانــن واملعــدالت
الضريبــة املعمــول بهــا فــي نطــاق الســلطة القانونيــة التــي تعمــل فيهــا املجموعــة ،والتــي قــد مت تطبيقهــا أو املصــرح بتطبيقهــا
بشــكل جوهــري فــي نهايــة تاريــخ بيــان املركــز املالــي.
يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل املؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتزامــات علــى كافــة الفــروق املؤقتــة ،كمــا بتاريــخ بيــان املركــز
املالــي ،بــن الوعــاء الضريبــي للموجــودات واملطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة ألغــراض رفــع التقاريــر املاليــة .إن مخصصــات
الضرائــب املؤجلــة تعتمــد علــى مــدى التحكــم فــي توقيــت رد الفــروق املؤقتــة وإمكانيــة ردهــا فــي املســتقبل القريــب.
يتــم قيــاس املوجــودات واملطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة وفق ـاً للنســب الضريبيــة املتوقــع تطبيقهــا للفتــرة التــي يتحقــق فيهــا
األصــل أو يتــم تســوية االلتــزام وفقـاً للمعــدالت الضريبيــة (والقوانــن الضريبيــة) املطبقــة أو املجــازة فعـ ً
ا فــي نهايــة تاريــخ
بيــان املركــز املالــي.
تتحقــق املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة لــكل الفــروق املؤقتــة القابلــة لالســتقطاع ،مبــا فــي ذلــك األرصــدة املرحلــة للخســائر
الضريبيــة غيــر املســتخدمة بالقــدر الــذي ميكــن فيــه اســتخدام هــذه الفــروق املؤقتــة القابلــة لالســتقطاع فــي مقابلــة األربــاح
الضريبيــة التــي ســوف تنتــج .يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات الضريبيــة املؤجلــة فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي
ويتــم تخفيضهــا للمــدى الــذي يكــون فيــه مــن غيــر احملتمــل حتقيــق أربــاح كافيــة تســمح باســتخدام كلــي أو جزئــي لهــذه
املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة.
 5.21النقد والنقد املعادل

الغــراض بيــان التدفقــات النقديــة املجمــع ،فــإن النقــد والنقــد املعــادل يتكــون مــن نقــد وارصــدة لــدى البنــوك وودائــع قصيــرة
االجــل واســتثمارات قصيــرة االجــل عاليــة الســيولة تســتحق خــال ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ إنشــائها مطروحــا منــه بنــوك
دائنــة واألرصــدة البنكيــة احملتجــزة.

 5.22البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل ،وحتدد التكلفة على اساس طريقة املتوسط املرجح.
 5.23حسابات أمانه

ان األصول احملتفظ بها كأمانات ال تعتبر من اصول املجموعة وبالتالي ال تظهر في هذه البيانات املالية املجمعة.

 .6احكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر
علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االيــرادات واملصاريــف واالصــول واخلصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة فــي نهايــة
فتــرة التقاريــر املاليــة .مــع ذلــك ،فــان عــدم التأكــد مــن تلــك االفتراضــات والتقديــرات قــد تــؤدي الــى نتائــج تتطلــب تعديــا
جوهريــا علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االصــول واخلصــوم والتــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات املســتقبلية.

التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 6.1أحكام االدارة الهامة

عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،تقــوم االدارة باتخــاذ االحــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا اكبــر االثــر علــى
املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة:
 6.1.1تصنيف االدوات املالية

يتــم اتخــاذ احــكام فــي تصنيــف االدوات املاليــة بنــاء علــى نيــة االدارة بالشــراء .تقــوم هــذه االحــكام بتحديــد مــا إذا مت
قياســها الحقــا بالتكلفــة أو بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة وفيمــا اذا كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــادوات
املاليــة مدرجــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع او فــي بيــان االربــاح او اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى املجمــع.
تقــوم املجموعــة بتصنيــف االصــول املاليــة كاصــول محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة اذا متــت حيازتهــا بصفــة اساســية مــن اجــل
حتقيــق ربــح قصيــر االجــل.
ان تصنيــف االصــول املاليــة كاصــول بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر يعتمــد علــى كيفيــة قيــام االدارة مبراقبــة
اداء تلــك االصــول املاليــة .عندمــا ال يتــم تصنيفهــا للمتاجــرة ولكــن يكــون لهــا قيــم عادلــة متوفــرة بســهولة والتغيــرات فــي
القيــم العادلــة يتــم ادراجهــا كجــزء مــن االربــاح او اخلســائر فــي حســابات االدارة ،عندهــا يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح او اخلســائر.
ان تصنيــف االصــول كقــروض ومدينــن يعتمــد علــى طبيعــة تلــك االصــول .فــاذا لــم تتمكــن املجموعــة مــن املتاجــرة فــي هــذه
االصــول املاليــة بســبب ســوق غيــر نشــط وكانــت النيــة هــي اســتالم دفعــات ثابتــة او محــددة ،عندهــا يتــم تصنيــف االصــول
املاليــة كقــروض ومدينــن.
جميع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع.
 6.1.2تصنيف العقارات

تتخــذ االدارة القــرار عنــد حيــازة عقــار معــن ســواء كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة أو ممتلــكات وآالت ومعــدات او عقــار
اســتثماري .ان مثــل هــذه االحــكام عنــد احليــازه ســتحدد الحقــا مــا اذا كانــت هــذه العقــارات ســتقاس الحقــا بالتكلفــة ناقصــا
اإلطفــاء واالنخفــاض فــي القيمــة ،أو بالتكلفــة او القيمــة احملققــة ايهمــا اقــل  ،او بالقيمــة العادلــة ،واذا مــا كانــت التغيــرات
فــي القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات ستســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع او فــي بيــان االربــاح او اخلســائر
واإليــرادات الشــاملة األخــرى املجمــع.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار لغرض املتاجرة اذا مت حيازته بصفة اساسية بغرض البيع في مجرى األعمال اإلعتيادية.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كممتلكات ومعدات اذا مت حيازته بنية شغله من قبل املالك او تطويره لشغله من قبل املالك.
وتقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري اذا مت حيازتــه لتحقيــق ايــرادات مــن تأجيــره او لرفــع قيمتــه او
الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة.
 6.1.3تقييم السيطرة

 6.2.2انخفاض قيمة االصول غير املالية (االصول غير امللموسة)

ان املبالــغ املدرجــة لالصــول غيــر املاليــة للمجموعــة يتــم مراجعتهــا بتاريــخ كل مركــز مالــي لتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك
اي مؤشــر او دليــل ايجابــي علــى انخفــاض القيمــة او متــى يكــون هنــاك حاجــة الجــراء اختبــار ســنوي علــى انخفــاض قيمــة
االصــل .وفــي حــال وجــود اي مؤشــر او دليــل ،يتــم تقديــر املبلــغ املســترد لالصــل ويتــم تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي
بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع كلمــا جتــاوزت القيمــة املدرجــة لالصــل قيمتــه املســتردة.
 6.2.3انخفاض قيمة الشركات الزميلة

تقــوم املجموعــة بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة بالتحديــد فيمــا اذا كان مــن الضــروري تســجيل اي خســارة انخفــاض
فــي القيمــة علــى اســتثمار املجموعــة فــي الشــركات الزميلــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بنــاء علــى وجــود اي دليــل موضوعــي
علــى ان االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه .فــاذا كان هــذا هــو احلــال ،تقــوم املجموعــة باحتســاب مبلــغ
االنخفــاض كالفــرق بــن املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتــه املدرجــة وتســجيل املبلــغ فــي بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع.
 6.2.4انخفاض قيمة استثمارات االسهم املتاحة للبيع

تقــوم املجموعــة مبعاملــة اســتثمارات االســهم املتاحــة للبيــع علــى انهــا انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض
جوهــري او متواصــل فــي القيمــة العادلــة عــن تكلفتهــا او عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة .ان حتديــد
االنخفــاض “اجلوهــري“ او “املتواصــل“ يتطلــب تقديــرات هامــة .باإلضافــة الــى ذلــك تقــوم املجموعــة بتقييــم العوامــل األخــرى
مبــا فيهــا تقلــب اســعار الســهم للمنشــآت املدرجــة والتدفقــات النقديــة املســتقبلية وعوامــل اخلصــم للمنشــآت غيــر املدرجــة.
خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017قامــت املجموعــة بتســجيل انخفــاض فــي قيمــة اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع
مببلــغ  455,329د.ك ( 2,092,851 :2016د.ك) (انظــر ايضــاح .)17
 6.2.5انخفاض قيمة القروض والذمم املدينة

تقــوم ادارة املجموعــة مبراجعــة البنــود املصنفــة كقــروض ومدينــون بشــكل دوري لتقييــم اذا كان يجــب تســجيل مخصــص
هبــوط القيمــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .بشــكل خــاص ،فــإن األحــكام مطلوبــة مــن اإلدارة فــي تقديــر الكميــات
والتوقيــت للتدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد حتديــد مســتوى املخصصــات املطلوبــة .مثــل هــذه التقديــرات ضروريــة بنــاءا
علـــى افتـراضـــات حـــول عـــدة عوامـــل تتضـــمن درجـــات مختلفـــة مـــن األحـكـــام وعـــدم التـأكــــد .خــــال السنـــة املنتهـــية في
 31ديســمبر  ،2017فــإن خســارة فــي هبــوط القيمــة مت ادراجهــا مقابــل قــروض وذمم مدينــة مببلــغ  356,124د.ك
( 630,149 :2016د.ك).
 6.2.6القيمة العادلة لالدوات املالية

عنــد حتديــد الســيطرة ،تقــوم االدارة بالنظــر فيمــا اذا كانــت املجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه االنشــطة ذات
الصلــة للشــركة املســتثمر فيهــا مــن تلقــاء نفســها النتــاج عوائــد لنفســها .ان تقييــم االنشــطة ذات الصلــة والقــدرة علــى
اســتخدام ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد املتغيــرة تتطلــب احكامــا هامــة.

تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــادوات املاليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق نشــط.
وهــذا يتطلــب مــن االدارة تطويــر تقديــرات وافتراضــات اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام بيانــات مرصــودة
ســيتم اســتخدامها مــن قبــل املتداولــن فــي الســوق فــي تســعير االداة املاليــة .فــاذا كانــت تلــك البيانــات غيــر مرصــودة ،تقــوم
االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا .قــد تختلــف القيــم العادلــة املقــدرة لــادوات املاليــة عــن االســعار الفعليــة التــي ســيتم
حتقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس جتاريــة بتاريــخ التقريــر.

ان املعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى حتقــق وقيــاس االصــول واخلصــوم وااليــرادات
واملصاريــف مبينــة ادنــاه .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بصــورة جوهريــة.

 6.2.7اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

 6.2عدم التأكد من التقديرات

 6.2.1انخفاض في قيمة الشهرة

حتــدد املجموعــة فيمــا اذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا علــى اســاس ســنوي علــى االقــل  ،االمــر الــذي يتطلــب تقديــرا
للقيمــة املســتخدمة للوحــدات املنتجــة للنقــد التــي يتــم توزيــع الشــهرة عليهــا .يتطلــب تقديــر القيمــة املســتخدمة ان تقــوم
املجموعــة بعمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن الوحــدة املنتجــة للنقــد وكذلــك اختيــار معــدل خصــم
مناســب مــن اجــل احتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
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تســجل املجموعــة العقــارات اإلســتثمارية بالقيمــة العادلــة ،مــع تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع .تقــوم املجموعــة بتعيــن مختصــن تقييــم مســتقلني لتحديــد القيمــة العادلــة .ان املختصــن يســتخدمون
تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة .قــد تختلــف القيمــة العادلــة املقــدرة للعقــارات اإلســتثمارية عــن االســعار احلقيقيــة
التــي ميكــن حتقيقهــا فــي املعامــات التجاريــة البحتــة فــي تاريــخ التقريــر.
 6.2.8انخفاض قيمة البضاعة

تســجل البضاعــة بالتكلفــة وصافــي القيمــة املمكــن حتقيقــه ايهمــا اقــل .وعندمــا تصبــح البضاعــة قدميــة او متقادمــة ،يتــم
التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

عمــل تقديــر لصافــي قيمتهــا املمكــن حتقيقــه .بالنســبة للمبالــغ الهامــة بصــورة فرديــة ،يتــم عمــل هــذا التقديــر علــى اســاس
افــرادي .امــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بصــورة فرديــة ،لكنهــا قدميــة او متقادمــة ،فيتــم تقييمهــا بصــورة مجمعــة ويتــم
تطبيــق مخصــص لهــا حســب نــوع البضاعــة ودرجــة القــدم او التقــادم اســتنادا الــى اســعار البيــع التاريخيــة .خــال الســنة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017بلــغ مخصــص بضاعــة بطيئــة احلركــة  100,000د.ك ( 160,000 : 2016د.ك).

ملخص ادناه املعلومات املالية للشركات التابعة املذكورة أعاله قبل احلذوفات داخل املجموعة:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 .7الشركات التابعة

 7.1ان تفاصيل الشركات التابعة املجمعة الهامة كما في تاريخ التقرير كما يلي:

نسبة حصص امللكية
احملتفظ بها من قبل
املجموعة
 31ديسمبر  31ديسمبر

بلد التسجيل
ومكان العمل

الشركة التابعة

طبيعة العمل

2017

2016

% 49.11

%49.11

اتصاالت وخدمات
تكنولوجيا املعلومات

الكويت

% 59.10

%53.71

عقارات وأنشطة
مرتبطة لها

شركة نور الكويت القابضة  -ش.م.ك (مقفلة)

الكويت

% 99.53

%99.53

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

الكويت

% 56.59

%56.59

الكويت

% 93.77

%93.63

شركة مجموعة الفنادق العاملية ش.م.أ

األردن

% 100

%100

استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
استثمارات وأنشطة
مرتبطة بها
أنشطة فندقية

الكويت

شركة نور لالتصاالت ش.م.ك (مقفلة) (على
الرغم من ان املجموعة متلك نسبة
من الشركة التابعة ،متارس املجموعة سيطرتها
على تلك الشركة التابعة بناءا على اغلبية
اعضاء مجلس اإلدارة)
شركة نور الصاحلية العقارية  -ش.م.ك (مقفلة)
(ايضاح )26.3.2
%49.11

 7.2الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة

تتضمن املجموعة ثالثة شركات تابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة (:)NCI
االسم

2017
%

شركة نور لإلتصاالت  -ش.م.ك
(مقفلة)
شركة نور الصاحلية العقارية –
ش.م.ك (مقفلة)
الشركة الكويتية الهندية القابضة
 ش.م.ك (مقفلة)الشركات التابعة الفردية غير
الهامة مع احلصص غير املسيطرة
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2017

2016

2017

2016

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

%50.89

%50.89

()43,616

()422,596

9,524,322

9,892,015

%40.90

%46.29

()679,697

()182,961

8,713,269

11,082,615

%43.41

%43.41

()5,718

11,096

1,204,548

1,347,111

()9,125
()738,156

11,922
()582,539

543,634
19,985,773

552,777
22,874,518

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

املوجودات غير املتداولة
املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة

2017

2016

2017

2016

2017

2016

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

112,960 116,335 24,030,845 20,844,226 16,308,736 14,281,721
3,119,738 2,721,424 7,270,902 9,317,861 9,743,971 11,078,586
3,232,698 2,837,759 31,301,747 30,162,087 26,052,707 25,360,307
2,495
3,387
29,564 6,489,821 2,032,503 1,561,804
134,204
63,170 7,410,640 2,369,274 6,090,524 6,517,359

مجموع املطلوبات
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم
احلصص غير املسيطرة (متضمنة حصص
غير مسيطرة لشركة تابعة فرعية)
9,892,015 9,524,322
8,123,027 8,079,163
8,037,665 7,756,822

مجموع اإليرادات
ربح ( /خسارة) السنة
مجموع (اخلسارة) /االيرادات الشاملة
االخرى للسنة
مجموع (اخلسائر) /اإليرادات الشاملة للسنة
مخصص ملالكي الشركة األممخصص للحصص غير املسيطرةصافي التدفقات النقدية املستخدمة في
االنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية الناجتة من /
(املستخدمة في) االنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في)
 /الناجتة من االنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية (اخلارجة)  /الداخلة

136,699
66,557 7,440,204 8,859,095
1,748,888 1,566,654 12,778,928 12,589,723
1,347,111 1,204,548 11,082,615 8,713,269

325,235 (571,069) 12,330,966 15,359,140
))451,555( (1,558,547
()983,561( )102,984
()636,817
()739,801
()372,109
()367,692

80,924
(- )2,896,029
()370,631( (1,558,547) )3,879,590
()209,261( (878,850) )1,983,205
()161,370( (679,697) )1,896,385

44,825
)(13,171

112,022
25,560

3,375
)(9,796
)(5,543
)(4,253

25,560
14,464
11,096

)137,831( 1,284,755

)(58,982) )2,309,174( (1,975,533

()57,543

7,394,112

123,560 )2,535,827( 3,080,208

1,304,603

575,317

((305,000) )3,939,103( )534,331
799,675 3,317,178 1,325,741

5,697,110
852,109

))1,274,873( (203,126
))27,813( (138,548

 7.3شراء شركة تابعة

نسبة حصص امللكية وحقوق
التصويت احملتفظ بها من قبل الربح ( /اخلسارة) املخصص
للحصص غير املسيطرة احلصص غير املسيطرة املتراكمة
احلصص غير املسيطرة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
 31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر
2016
%

الشركة الكويتية الهندية
شركة نور الصاحلية
شركة نور لإلتصاالت -
العقارية  -ش.م.ك (مقفلة) القابضة  -ش.م.ك (مقفلة)
ش.م.ك (مقفلة)
 31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر  31ديسمبر

فــي أكتوبــر  2017قامــت احــدى الشــركات التابعــة احملليــة بشــراء نســبة  %50املتبقيــة مــن شــركة جبــل علي العقاريــة  -ذ.م.م.
(الشــركة املســتثمر فيهــا) ،والتــي كانــت شــركة زميلــة مملوكــة بنســبة  .%50ان عمليــة االســحواذ منحــت الشــركة التابعــة
احملليــة ســيطرة علــى حقــوق امللكيــة فــي الشــركة املســتثمر بهــا .إن هــذا االســتحواذ يحاســب بــه وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم  3كمــا يلــي:
 2أكتوبر 2017

املبلغ النقدي للتسوية* (صافي)
القيمة العادلة للحصة اململوكة في حقوق امللكية في تاريخ االستحواذ **
ناقص  :املبالغ املسجلة للموجودات احملددة املشتراه واملطلوبات احملتملة
نقد وأرصدة لدى البنوك
عقارات استثمارية
ذمم مدينة
مطلوبات
مجموع صافي املوجودات املعترف بها
مبلغ الشراء االضافي املدفوع للحصول على السيطرة **

د.ك

298,975
162,570
461,545

543,065
1,326,890
82,235
()1,627,050
325,140
136,405
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

مت جتميــع نتيجــة الشــركة التابعــة املســتحوذ عليهــا حديثــا مــع نتائــج املجموعــة اعتبــارا مــن  2أكتوبــر  2017كمــا مت جتميــع
املركــز املالــي كمــا فــي  2أكتوبــر  2017مــع املركــز املالــي للمجموعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ .وبنــاء عليــه ،قامــت شــركة جبــل
علــي العقاريــة  -ذ.م.م كشــركة تابعــة باملســاهمة مببلــغ  4,923د.ك (خســارة) فــي صافــي نتائــج املجموعــة للســنة ولــم تقــم
باملســاهمة فــي ايــرادات املجموعــة.
الغراض بيان التدفقات النقدية املجمع ،بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة نتيجة االستحواذ على الشركة التابعة  244,090د.ك.
* وفقا الصل اتفاقية شراء االصول ،بلغ اجمالي مبلغ الشراء  1,100,000د.ك والذي يتضمن تسوية مبلغ  801,025د.ك
مستحق الى البائع من الشركة التابعة .وبناء عليه ،مت تسجيل صافي املبلغ بعد خصم مبلغ الطرف ذي الصلة املذكور
البالغ  801,025د.ك.
**ان الربح الناجت عن التقييم العادل حلصة امللكية احملتفظ بها سابقا بتاريخ االستحواذ بلغ  138,776د.ك (والذي ميثل
الفرق بني القيمة العادلة حلصة امللكية احملتفظ بها سابقا والقيمة الدفترية بناء على طريقة حقوق امللكية) .واستنادا
الى تقييم االدارة لقابلية االسترداد ،فقد تقرر شطب مبلغ الشراء االضافي املذكور اعاله من صافي قيمة األصول
املشتراه في حساب األرباح أو اخلسارة .بناء على ذلك  ،صافي مبلغ  2,371د.ك .مت حتقيقها كإيرادات أخرى في بيان
األرباح أو اخلسائر املجمع خالل السنة.

 .10صافي الربح ( /الخسارة) على الموجودات المالية

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 .8تكلفة المبيعات والخدمات والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف أخرى

تتضمــن تكلفــة املبيعــات واخلدمــات تكاليــف موظفــن مببلــغ 6,864,668,د.ك ( 6,406,340 : 2016د.ك) واالطفــاء مببلــغ
 244,933د.ك ( 251,214 : 2016د.ك) .
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية واملصاريف األخرى ما يلي:
للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

2016
2017
2,035,697
2,438,580
تكاليف موظفني
406,092
338,079
استهالك واطفاء
160,000
100,000
مخصص بضاعة بطيئة احلركة
3,035,547
2,998,857
مصاريف أخرى
5,637,336
5,875,516
بلغ إجمالي عدد املوظفني الذين مت تعيينهم من قبل الشركة األم  40موظف كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر .)44 :2016

 .9إيرادات فوائد وأخرى

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

ايرادات فوائد
إيراد من استثمارات مرابحة ووكالة
ايراد من عمالء العقود اآلجلة
اخلصم من سداد قروض (ايضاح )22
خسارة من بيع أصول غير ملموسة (ايضاح )20
صافي الربح الناجت من دمج األعمال (ايضاح )7.3
إيرادات أخرى
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115,713
15,350
55,434
2,062,500
()133,554
2,371
142,074
2,259,888

2016

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

 10.1إن حتليل صافي الربح ( /اخلسارة) على املوجودات املالية من خالل كل فئة هو كما يلي:

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر
2017

قروض ومدينون
 فوائد على النقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل الربح من استثمار وكالة ومرابحة ايراد من عمالء العقود اآلجلة االنخفاض في قيمة أرصدة مدينةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
739,278
 صافي الربح الستثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة()78,331
 صافي اخلسارة الستثمارات محددة كذلك عند التسجيل املبدئياستثمارات متاحة للبيع
 مدرجة مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املجمع (بالصافي) ()37,076 مدرجة مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من املبيعات وإيرادات توزيعات أرباح 761,622()455,329
 محولة من حقوق امللكية إلى بيان األرباح او اخلسائر املجمع من انخفاض القيمة229,081
من البيع
د.ك

115,713
15,350
55,434
()356,124

989,618

موزعة كما يلي:
صافي الربح (/اخلسارة) املدرجة في بيان األرباح او اخلسائر املجمع
ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرأرباح (/خسائر) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أواخلسائر
ربح (/خسارة) محققة من بيع استثمارات متاحة للبيعتوزيعات أرباحانخفاض في قيمة املدينونانخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيعأخرى (جزء من الفوائد واإليرادات األخرى)صافي اخلسائر املدرجة في بيان األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املجمع

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر
2016

د.ك

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

1,172,489
()693,269
()1,687,606
708,917
()2,092,851
()439,723
()3,351,295

23,040

81,182

229,540

()9,707

229,081
1,169,989
()356,124
()455,329
186,497
()37,076
989,618

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

 10.2خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

يتمثــل هــذا البنــد فــي الفــرق بــن القيمــة اإلقفاليــة للقيمــة العادلــة فــي نهايــة الســنة والقيمــة املدرجــة فــي بدايــة الســنة و/
أو تكلفــة اإلســتثمارات املســتحوذ عليهــا خــال الســنة.

 .11تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بقروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى وهي تعتبر مطلوبات مالية مسجلة بالتكلفة املطفأة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 .12ربحية السهم األساسية والمخففة

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم االساســية واملخففــة بتقســيم ربــح الســنة اخلاصــة مبالكــي الشــركة االم علــى املتوســط املــوزون
لعــدد االســهم القائمــة خــال الســنة كمــا يلــي:
للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

ربح السنة املخصصة ملالكي الشركة األم
املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة
ناقص  :املتوسط املوزون لعدد اسهم اخلزينة
ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

2016

2,838,552

1,153,581

413,162,761

413,162,761

()10,359,065

()10,359,065

402,803,696

402,803,696

7.05

2.86

 .13النقد والنقد المعادل

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

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

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
ناقص  :مستحق الى بنوك
ناقص :األرصدة احملتجزة
النقد والنقد املعادل كما في
بيان التدفقات النقدية املجمع

2017

2016

د.ك

د.ك

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

2016

%0.62 - %0.25

%0.62 - %0.25

8,491,863

10,417,011

%1.875 - %1.5

%1.75 - %0.75

%5.25 - %4.75

%5.5 - %5.0

5,258,181
13,750,044
()917,504
()219,097

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

12,613,443

15,697,135

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك حسابات حتت الطلب حتمل فائدة.
يتمثــل املســتحق الــى البنــوك فــي تســهيالت الســحب علــى املكشــوف مســتخدمة مــن قبــل شــركة تابعــة ومضمونــة بودائــع
قصيــرة األجـــل كمــا فــي  31ديســمبر  2017مببلــغ  1,008,181د.ك (  31ديســمبر  994,031 :2016د.ك).
يتضمــن النقــد والنقــد املعــادل أرصــدة لــدى البنــوك مببلــغ  909,817د.ك ( 31ديســمبر  999,612 :2016د.ك) وهــو محــدد
لغــرض دفعــه علــى احلســاب مــن تخفيــض رأس املــال وتوزيعــات أربــاح الشــركتني التابعتــن.
وديعة قصيرة األجل بقيمة  1,000,000د.ك :2016( .ال شيء د.ك ).مضمونة مقابل قروض بنكية.

 .14استثمارات وكالة ومرابحة وصكوك

نسبة الفائدة  /العائد الفعلي
(السنوي)
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017

استثمارات مرابحة ووكالة
مودعة لدى بنوك إسالمية محلية
استثمارات صكوك
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%1.37

2016

%1.37

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

متثــل اســتثمارات وكالــة إيــداع مبلــغ  14,324,160د.ك ( 31ديســمبر  14,324,160 :2016د.ك) لــدى شــركة اســتثمارية
إســامية محليــة والتــي اســتحقت فــي الربــع األخيــر مــن ســنة  .2008إن الشــركة املســتثمر بهــا لــم تســدد هــذا املبلــغ فــي
تاريــخ االســتحقاق .ومــع ذلــك ،مت حتديــد تواريــخ اســتحقاق جديــدة مــن قبــل احملكمــة .إال أن الشــركة املســتثمر بهــا عجــزت
مــرة أخــرى عــن دفــع القســط الثانــي والثالــث والرابــع واخلامــس املقرريــن فــي يونيــو  2014و 2015و 2016و 2017علــى
التوالــي .شــرعت املجموعــة برفــع قضايــا قانونيــة مختلفــة ضــد الشــركة املســتثمر بهــا لتغطيــة هــذا املبلــغ .مت أخــذ مخصــص
كامــل للــذمم املدينــة وفقــا لقانــون املخصصــات لبنــك الكويــت املركــزي.
قامــت املجموعــة خــال الســنوات الســابقة بتحمــل كافــة التبعــات املاليــة و القانونيــة وذلــك بتحمــل حتصيــل اســتثمارات
وكالــة مببلــغ  9,968,250د.ك (مخالفــة بذلــك قانــون الشــركات التجاريــة لســنة  )1960مت ايداعهــا لــدى شــركة االســتثمار
املذكــورة اعــاه مــن قبــل املجموعــة بصفــة األمانــة مببلــغ  14,324,160د.ك مبوجــب اتفاقيــة وكالــة مــع أطــراف ذات صلــه
علــى الرغــم مــن وجــود نــص بالعقــد ينــص علــى عــدم حتمــل املجموعــة الي تبعــات ماليــة او قانونيــة .باشــرت املجموعــة
باالجــراءات القانونيــة ضــد االطــراف الســترداد املبلــغ مــع الفوائــد املقــررة عليــه .أمــرت محكمــة االســتئناف خــال ســنة
 2014االطــراف ذات الصلــة بدفــع مبلــغ  8,285,000د.ك مــع نســبة  %7مــن الفوائــد املقــررة عليــه الــى املجموعــة لكــن
قامــت محكمــة التمييــز بحكــم لصالــح االطــراف ذات الصلــة خــال ســنة  .2015كمــا ان املجموعــة باشــرت باالجــراءات
القانونيــة املتعلقــة باملبالــغ املتبقيــة البالغــة  1,683,250د.ك ضــد االطــراف ذات الصلــة .خــال الســنة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2017امــرت محكمــة اول درجــة االطــراف ذات الصلــة بدفــع مبلــغ  1,683,250د.ك للمجموعــة وقــام الطــرف ذي
الصلــة بالطعــن ضــد قــرار احملكمــة.
لم يتم ادراج أرباح على استثمار وكالة انخفضت قيمتها خالل السنة احلالية ( :2016الشيء).

 .15استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

 31ديسمبر
2017

محتفظ بها للمتاجرة:
أسهم مسعرة
محليأجنبيمحددة عند التحقق املبدئي :
-أسهم أجنبية غير مسعرة

د.ك

 31ديسمبر
2016

د.ك

9,527,148

9,763,934

5,798,764

5,239,183

3,728,384

4,524,751

1,378,032

1,504,581

10,905,180

11,268,515

فــي عــام  ،2008بســبب التطــورات اجلوهريــة التــي حدثــت فــي األســواق املاليــة العامليــة ،قامــت املجموعــة بإعــادة تصنيــف
اســتثمارات مــن فئــة “القيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر” إلــى فئــة “متــاح للبيــع” .تبلــغ القيمــة العادلــة
لالســتثمارات املعــاد تصنيفهــا  8,047,015د.ك كمــا فــي  31ديســمبر  7,115,912 :2016( 2017د.ك) (ايضــاح .)17
إن أسهم مسعرة بقيمة عادلة  1,199,264د.ك ( 985,400 :2016د.ك) مرهونة مقابل قروض بنكية (إيضاح .)22

2016

1,000,000

1,011,481

152,965

152,965

1,152,965

1,164,446
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 .16ذمم مدينة وموجودات أخرى

 .18استثمارات في شركات زميلة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

موجودات مالية:
ذمم مدينة
مستحق من الشركة األم الرئيسية
مستحق من أطراف ذات صلة أخرى
مستحق من شركات وساطة مالية
مستحق من عمالء عقود آجلة
إيرادات مستحقة
موجودات مالية أخرى
موجودات غير مالية
موجودات أخرى

 .17استثمارات متاحة للبيع

4,646,693

4,268,331

1,822

2,158

3,851,906

3,485,014

578,196

1,759,406

-

2,908,877

952,908

849,575

278,406

375,943

10,309,931

13,649,304

591,412

1,117,761

10,901,343

14,767,065

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2016

11,076,029

10,211,074

8,460,400

7,625,387

2,615,629

2,585,687

18,702,115

20,248,105

8,163,847

7,576,590

10,538,268

12,671,515

3,943,307

4,613,978

33,721,451

35,073,157

 17.1تتضمــن االســتثمارات املتاحــة للبيــع اســتثمارات فــي اســهم غيــر مســعرة وصناديــق أجنبيــة التــي ال ميكــن حتديــد
قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه ،ونتيجــة لذلــك فــإن اســتثمارات بقيمــة دفتريــة تبلــغ  1,349,590د.ك (:2016
 2,992,807د.ك) مســجلة بالتكلفــة أو بالتكلفــة ناقــص االنخفــاض فــي القيمــة .ليــس لــدى إدارة املجموعــة أي علــم
بأيــة ظــروف قــد تشــير إلــى انخفــاض فــي قيمــة هــذه االســتثمارات.
 17.2إن أســهم مســعرة بقيمــة عادلــة تبلــغ  4,937,674د.ك ( 4,271,919 :2016د.ك) وأســهم غيــر مســعرة بقيمــة عادلــة تبلــغ
 6,887,878د.ك ( 6,200,000 : 2016د.ك) مرهونــة مقابــل قــروض بنكيــة (إيضــاح .)22
 17.3خــال الســنة ،اعترفــت املجموعــة بخســارة انخفــاض فــي القيمــة مببلــغ  17,701د.ك ( 418,473 :2016د.ك) مقابــل
بعــض االســتثمارات فــي أســهم محليــة وأجنبيــة مســعرة ،حيــث انخفضــت قيمتهــا الســوقية بشــكل جوهــري عــن
تكلفتهــا ،كمــا قامــت املجموعــة بتســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة مببلــغ  437,628د.ك ( 1,674,378 :2016د.ك)
مقابــل بعــض االســتثمارات فــي أســهم غيــر مســعرة وصناديــق أجنبيــة بنــا ًء علــى تقييمــات مســتقلة وتقديــرات وصافــي
قيمــة املوجــودات املعلنــة مــن قبــل مــدراء االســتثمار كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
 17.4إن أســهم مســعرة بقيمــة دفتريــة تبلــغ  8,074,015د.ك ( 7,115,912 :2016د.ك) متثــل اســتثمارات مت حتويلهــا مــن
اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر فــي  1يوليــو ( 2008انظــر إيضــاح .)15
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الشركات الزميلة

بلد التسجيل
واملكان الرئيسي
للعمل

نسبة امللكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017

2016

بنك ميزان احملدود

باكستان

% 49.11

%49.11

شركة طموح الوطنية  -جي تي سي  -ذ.م.م

الكويت

% 48.00

%48.00

شركة بيت الراية للتطوير العقاري  -ذ.م.م

األردن

% 50.00

%50.00

الكويت
االمارات العربية
املتحدة

% 50.00

%50.00

% 50.00

%50.00

-

%50.00

% 33.00

-

شركة الدرة الوطنية العقارية  -ذ.م.م
شركة ايكاروس العقارية  -ذ.م.م

2017

أسهم مسعرة
محليأجنبيأسهم غير مسعرة
محليأجنبيصناديق أجنبية

2016

ميثل هذا البند حصة املجموعة في الشركات الزميلة التالية بإستخدام طريقة حقوق امللكية.

شركة جبل علي العقارية  -ذ.م.م (ايضاح )7.3
شركة أسواق الدرة املتحدة املركزية  -ذ.م.م

الكويت
الكويت

طبيعة العمل
بنوك
اسالمية
تطوير
العقارات
تطوير
العقارات
تطوير
العقارات
تطوير
العقارات
تطوير
العقارات
جتارة عامة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

ان احلركة على االستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة كما يلي :
الرصيد في  1يناير
اضافات خالل السنة
احملول إلى شركة تابعة خالل السنة
حصة في النتائج
حصة في ايرادات شاملة أخرى لشركات زميلة
توزيعات أرباح مستلمة
تعديل ترجمة عمالت أجنبيه
الرصيد في نهاية السنة

2016

60,754,860

53,076,227

4,269,069

387,050

()23,797

-

7,704,486

8,277,686

()2,545,332

2,342,457

()4,004,335

()3,833,433

()4,169,184

504,873

61,985,767

60,754,860

 18.1خــال الســنة احلاليــة ،قامــت الشــركة األم باالكتتــاب مببلــغ  4,236,069د.ك .مقابــل حقهــا فــي شــركة زميلــة  -بنــك
ميــزان احملــدود ،باكســتان ومت محاســبة هــذا املبلــغ كاســتثمار فــي شــركات زميلــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر .لــم ينتــج
عــن حــق االصــدار أيــة تغيــرات علــى نســبة ملكيــة املجموعــة فــي الشــركة الزميلــة.
 18.2ملخــص أدنــاه املعلومــات املاليــة فيمــا يتعلــق بالشــركة الزميلــة الهامــة للمجموعــة (بنــك ميــزان احملــدود) متثــل املعلومات
املاليــة امللخصــة أدنــاه املبالــغ املعروضــة فــي البيانــات املاليــة للشــركة الزميلــة (وليــس حصــة املجموعــة مــن هــذه
املبالــغ) واملعدلــة للفــروق فــي السياســات احملاســبية بــن املجموعــة والشــركات الزميلــة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 18.2.1بنك ميزان احملدود

ســلطات االســتئناف ذات الصلــة .ان ادارة ااملجموعــة ،بالتشــاور مــع مستشــاري الضرائــب ،علــى ثقــة بــان القــرار املتعلــق بهذا
االمــر ســيكون فــي صاحلهــم .وبنــاء عليــه ،لــم يتــم تكويــن مخصــص فــي هــذه البيانــات املاليــة بهــذا اخلصــوص.

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات (متضمنة احلصص غير املسيطرة)
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي بنك ميزان
االيرادات
ربح السنة اخلاص باملساهمني
االيرادات الشاملة االخرى للسنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة
توزيعات ارباح مستلمة من الشركة الزميلة خالل السنة (صافي الضرائب)
نسبة حصة ملكية املجموعة في بنك ميزان
حصة املجموعة في صافي اصول بنك ميزان
الشهرة
القيمة الدفترية حلصة ملكية املجموعة في بنك ميزان

2016

2,142,389,746

1,939,500,805

()2,040,440,470

()1,841,393,555

101,949,276

98,107,250

 31ديسمبر
2017

98,387,571

91,905,302

د.ك

د.ك

15,314,940

18,076,868

()4,820,536

4,697,882

10,494,404

22,774,750

3,812,335

3,833,433

%49.11

%49.11

50,067,289

48,180,470

8,636,523

9,265,014

58,703,812

57,445,484

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

 18.2.2حصة املجموعة في االلتزامات الطارئة في الشركات الزميلة:

2016

178,146

()90,873

3,212

()90,873

3,281,955

3,309,376

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

ضمانات
خطابات ائتمان
ارتباطات تخص عقود حتويل آجلة
ارتباط لشراء اصول ثابتة تشغيلية
ارتباط يخص التمويل
فواتير للتحصيل

2016

22,639,982

22,180,715

97,918,539

80,328,047

166,739,260

203,595,449

270,798

185,711

186,457,552

177,605,363

52,072,707

43,780,401

526,098,838

527,675,686

قامــت ســلطة ضريبــة الدخــل احملليــة فــي باكســتان بطــرح مطالبــة يطالبــون فيهــا بنــك ميــزان احملــدود ،احــدى الشــركات
الزميلــة للمجموعــة بدفــع ضريبــة اضافيــة مببلــغ  4.9مليــون د.ك( .تبلــغ حصــة املجموعــة  2.3مليــون د.ك ).للســنة
الضريبيــة  .2015قامــت الشــركة الزميلــة باحلصــول علــى امــر ايقــاف لتلــك املطالبــات كمــا قامــت ايضــا بالطعــن لــدى
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إن احلركة على العقارات اإلستثمارية هي كما يلي:

 31ديسمبر

كمــا فــي  31ديســمبر  2017بلغــت القيمــة العادلــة حلصــة املجموعــة فــي بنــك ميــزان احملــدود واملــدرج فــي ســوق باكســتان
لــاوراق املاليــة مبلــغ  95,480,532د.ك ( 98,085,423 : 2016د.ك) بنــاء علــى ســعر الســوق املعلــن عنــه فــي ســوق االوراق
املاليــة ،والــذي ميثــل املســتوى االول ملدخــات شــروط املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .IFRS 13
مجموع املعلومات اخلاصة بالشركات الزميلة الغير جوهرية للمجموعة :

حصة املجموعة في نتائج السنة
حصة املجموعة في إجمالي الدخل الشامل
مجموع القيم الدفترية حلصة املجموعة في الشركات الزميلة

 .19عقارات استثمارية

القيمة العادلة كما في  1يناير
شراء عقارات
تكاليف التطوير والبناء
االضافة الناجتة من شراء شركة تابعة (ايضاح ) 7.3
حتويالت لتسوية ذمة مدينة
استبعادات (ايضاح )19.5
التغير في القيمة العادلة (ايضاح )19.3
ترجمة العمالت األجنبية

 19.1تتكون العقارات اإلستثمارية من اراضي ومباني في البلدان التالية:

33,819,875

39,755,699

-

3,006,667

1,709,589

2,588,292

1,326,890

-

-

880,511

()4,700,000

()11,676,957

()2,094,860

()603,728

()6,517

()130,609

30,054,977

33,819,875

 31ديسمبر
2017

الكويت
خارج الكويت

2016

د.ك

 31ديسمبر
2016

د.ك

27,001,675

32,343,755

3,053,302

1,476,120

30,054,977

33,819,875

 19.2عقــارات اســتثمارية مببلــغ  8,859,000د.ك ( 11,091,000 :2016د.ك) وعقــارات اســتثمارية أخــرى مببلــغ
د.ك ( 14,886,000 :2016د.ك) مرهونــة مقابــل قــروض بنكيــة وتســهيالت متويــل إجــارة علــى التوالــي (ايضــاح .)22
 19.3فــي  31ديســمبر  ،2017قامــت املجموعــة بإعــادة تقييــم عقاراتهــا بنــا ًء علــى أقــل تقييــم مقــدم مــن مقيمــن مســتقلني.
(أنظــر ايضــاح  30.4للمزيــد مــن التفاصيــل حــول القيــم العادلــة).
 19.4العقــارات االســتثمارية املذكــورة أعــاه تتضمــن عقــارات اســتثمارية بســيطرة مشــتركة بقيمــة مدرجــة 11,601,000
د.ك ( 31ديســمبر  11,348,000 :2016د.ك) مت متويلهــا جزئيــا بعقــد متويــل اجــارة مت االتفــاق عليهــا مــن قبــل
املالــك املشــترك (طــرف ذي صلــة) كمــا ان حصــة املجموعــة مــن اخلصــوم املســيطر عليهــا بصــورة مشــتركة كمــا فــي
 31ديسمبر  2017والبالغة  6,750,075د.ك قد مت إدراجها ضمن القروض ( 4,875,075 : 2016د.ك).
كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،يوجــد لــدى املجموعــة التزامــات طارئــة متعلقــة باالجــارة الدائنــة مببلــغ  6,750,075د.ك
( 3,250,075 : 2016د.ك)
 19.5قامــت املجموعــة خــال الســنة ببيــع عقــارات اســتثمارية ذات قيمــة دفتريــة  4,150,000د.ك 11,281,811 :2016( .د.ك)
مقابــل مبلــغ  4,200,000د.ك 10,824,939 :2016( .د.ك) نتــج عــن عمليــة البيــع ربــح مببلــغ  50,000د.ك:2016( .
خســارة مببلــغ  852,018د.ك ).باإلضافــة الــى ذلــك  ،قامــت املجموعــة خــال الســنة ببيــع عقــار بقيمتــه الدفتريــة
البالغــة  550,000د.ك ( 395,146 :2016د.ك) الــى طــرف ذي صلــه دون أي ربــح او خســارة.
 19.6عقــارات اســتثمارية حتمــل قيمــة دفتريــة مببلــغ  1,823,758د.ك ( 1,936,675 :2016د.ك ).مســجلة بإســم طــرف ذو
صلــه.
14,906,000
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 19.7كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،عقــار يقــع فــي دولــة الكويــت بقيمــة مدرجــة تبلــغ  5,735,000د.ك( .عقاريــن بقيمــة دفتريــة
 11,348,000:د.ك) قيــد التطويــر كمــا مت خــال الســنة رســملة تكلفــة االقتــراض البالغــة  240,749د.ك (:2016
 128,222د.ك) الثنــن مــن العقــارات االســتثمارية قيــد التطويــر .كمــا أن عقــار اخــر فــي االمــارات العربيــة املتحــدة
بقيمــة دفتريــة تبلــغ  1,467,800د.ك .يتــم تطويــره.

 20.2موجودات غير ملموسة  -حق اإلنتفاع الغير قابل للتقادم ()IRU

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 .20الشهرة والموجودات غير الملموسة
 20.1الشهرة

إن احلركة على الشهرة كما يلي :

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2,029,278

2,029,278

2,029,278

2,029,278

2017

كما في بداية السنة
كما في نهاية السنة

2016

متثــل الشــهرة زيــادة تكلفــة احليــازة عــن حصــة املجموعــة فــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات احملــددة للشــركات
التابعــة املقتنــاة .مت توزيــع الشــهرة علــى أعمــال خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات للمجموعــة حيــث أنهــا متثــل وحــدة توليــد
النقــد املتوقــع االســتفادة منهــا مــن خــال عمليــات دمــج األعمــال .وهــو أيض ـاً أدنــى مســتوى يتــم عنــده مراقبــة الشــهرة
ألغــراض حتديــد انخفــاض القيمــة.
اختبار االنخفاض في القيمة

تقــوم املجموعــة ســنوياً علــى األقــل بتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة .ويتطلــب ذلــك حتديــد املبلــغ
املمكــن اســترداده لوحــدات توليــد النقــد التــي تــوزع عليهــا هــذه البنــود .ويتــم حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده اســتناداً إلــى
عمليــات احتســاب القيمــة املســتخدمة أو القيمــة العادلــة ناقص ـاً تكلفــة البيــع ،أيهمــا أعلــى.
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

معدل اخلصم

إن متوسط معدل النمو املتوقع  %3سنوياً ( .)%3 :2016إن القيمة احملددة تعكس اخلبرة السابقة والتغيرات
في البيئة االقتصادية.
مت التوصل إلى التدفقات النقدية بعد فترة اخلمس سنوات باستخدام معدل منو يبلغ  .)%3 :2016( %3إن
هذا املعدل ال يتجاوز متوسط معدل النمو لألجل الطويل للسوق الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.
معدالت اخلصم بنسبة  .)%17.2 :2016( %17إن معدالت اخلصم املستخدمة هي معدالت ما قبل الضريبة
وتعكس مخاطر محددة تتعلق بوحدة توليد النقد.

أجــرت املجموعــة حتليــل احلساســية بتنويــع عوامــل هــذه املدخــات بواســطة هوامــش معقولــة وحتديــد مــا إذا نتــج عــن
التغيــر فــي عوامــل املدخــات أي تغييــر فــي الشــهرة املتعلقــة بوحــدات توليــد النقــد التــي انخفضــت قيمتهــا .اســتناداً إلــى
التحليــل أعــاه ،ال يوجــد مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الشــهرة املتضمنــة فــي أي وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد.

تتكــون األصــول غيــر امللموســة مــن حــق اإلنتفــاع الغيــر قابــل للتقــادم ألصــول اتصــاالت مت احلصــول عليهــا مــن شــركة تابعــة
خــال ســنة  2014وان احلركــة عليــه كمــا يلــي :
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

3,630,900

3,630,900

()363,090

-

3,267,810

3,630,900

2017

التكلفة
كما في بداية السنة
بيع
الرصيد كما في نهاية السنة
اإلطفاء املتراكم
كما في بداية السنة
احململ على السنة
املتعلق بالبيع
كما في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة
مجموع الشهرة (ايضاح  )20.1واملوجودات غير امللموسة

2016

()314,017

()62,803

()244,933

()251,214

48,127

-

()510,823

()314,017

2,756,987

3,316,883

4,786,265

5,346,161
(600,000

خــال الســنة قامــت املجموعــة ببيــع جــزء مــن حــق االنتفــاع الغيــر قابــل للتقــادم مقابــل مبلــغ يعــادل  180,000د.ك
دوالر أمريكــي) محققــة خســارة مببلــغ  133,833د.ك .بنــاء عليــه قامــت االدارة باجــراء تقييــم انخفــاض بالقيمــة مســتقل
لألصــول غيــر امللموســة وال يوجــد أي مؤشــر يــدل علــى أن القيمــة الدفتريــة لألصــول غيــر امللموســة منخفضــة القيمــة.

 .21ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

مطلوبات مالية:
ذمم دائنة
ذمم دائنة من اإلستحواذ على شركة تابعة
ذمم دائنة من اإلستحواذ على موجودات غير ملموسة
فوائد مستحقه
مصاريف مستحقة
توزيعات دائنة
ذمم دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
ذمم دائنة بسبب تخفيض رأس مال شركات تابعة (إيضاح )26.3.1

2016

2,011,301

1,363,945

1,508,750

1,506,488

-

355,081

28,910

277,547

1,173,073

1,750,270

30,146

104,128

660,631

239,284

822,922

81,386

882,881

904,900

7,118,614

6,583,029

جميع املطلوبات املالية أعاله ال حتمل فائدة .القيمة الدفترية للمطلوبات املذكورة اعاله تقارب قيمها العادلة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 .22قروض من بنوك ومؤسسات مالية

 22.2عقــود متويــل االجــارة والقــروض مببلــغ  8,956,365د.ك 7,281,881 :2016( .د.ك ).مضمونــة بعقــارات اســتثمارية
(ايضــاح .)19
ان القروض طويلة األجل ودائنو وكاله مببلغ  89,818,625د.ك ( 96,693,625 :2016د.ك) مرهونة مقابل اســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر (ايضــاح  )15واســتثمارات متاحــة للبيــع (ايضــاح  )17وعقــارات
اســتثمارية (ايضــاح  )19ومقابــل أســهم مــن شــركتني تابعتــن غيــر مدرجــة مــن الشــركة االم.
 22.3إن القروض اعاله تستحق كما يلي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

معدل الفائدة الفعلي/
معدل الربح %
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017

قصيرة األجل
متويل إجارة  -د.ك
قروض دائنة  -د.ك
دائنو تورق  -د.ك

طويلة األجل
قروض دائنة  -د.ك
دائنو وكالة  -د.ك
متويل إجارة  -د.ك

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

الضمان

2016

%5.0

%4.75 - %4.5

-

%4.75 - %4.5

%5.75 - %4.0

%5.5

%5.75 - %4.0

%4.5 - %4.0

%6.75

%4.25 - %4.0

%5.75 - %4.75

%5.25 - %4.5

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

مضمون
مضمون
مضمون

مضمون
مضمون
مضمون

2016

1,100,000

6,075,075

-

1,080,000

746,252

703,089

1,846,252

7,858,164

62,318,625

69,193,625

27,500,000

27,500,000

8,108,494

1,621,036

97,927,119

98,314,661

99,773,371

106,172,825

 22.1خــال العامــن  2011و  ،2012قامــت الشــركة االم باعــادة هيكلــة ترتيبــات التمويــل لديهــا مــع بعــض البنــوك احملليــة
وبنــاء عليــه فــان القــروض البالغــة  154,710,000د.ك (منــه مبلــغ  64,891,375د.ك مت دفعــة حتــى تاريــخ التقريــر)
قــد مت حتويلهــا الــى تســهيالت مضمونــة طويلــة االجــل .وفقــا التفاقيــات اعــادة هيكلــة القــروض ،فــان هــذه القــروض
بحاجــة الــى ضمــان بنســبة  .%100كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017فــان هــذه القــروض مضمونــة جزئيــا (ايضاحــات
 17 ،15و  )19وعمليــة حتديــد وحتويــل الرصيــد املطلــوب الــى اوراق ماليــة قابلــة للتــداول لــم يتــم بعــد االنتهــاء منهــا.
الدفعــة الثالثــة للقســط البالغــة  38,677,500د.ك اســتحقت فــي  2014و  2015ووافــق املقرضــون علــى دفــع  %50مــن
القســط الثالــث خــال اربعــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحقاق االصلــي ،ومت دفــع مبلــغ  15,024,500د.ك فــي  2015كمــا
مت ســداد املبلــغ املتبقــي فــي  2016والبالــغ  4,314,250د.ك.
ان عمليــة اعــادة جدولــة القــروض البالغــة  89,818,625د.ك للشــركة األم كمــا فــي تاريــخ التقريــر املالــي واملكونــة مــن
النســبة املتبيقــة البالغــة  17,963,875( %50د.ك مــن القســط الثالــث و مبلــغ  71,854,750د.ك للقســط االخيــر) مــا
زالــت جاريــة .مــع ذلــك ،اســتنادا لالتفاقيــات الســابقة فــان القســط االخيــر الحــد القــروض (مــع  %50مــن القســط
الثالــث) يبلــغ مجموعــه  39,059,250د.ك اســتحق بالكامــل خــال شــهر ســبتمبر  .2017ان االقســاط االخيــرة للقــروض
االخــرى (مــع  %50مــن القســط الثالــث) يبلــغ مجموعهــا  50,759,375د.ك تســتحق بالكامــل فــي خــال .2018
خــال الفتــرة احلاليــة ،مت تســوية قــرض مســتحق إلــى أحــد املقرضــن مببلــغ  6,875,000د.ك .نقــدا مــع خصــم بنســبة
 .%30إن الربــح النــاجت مــن التنــازل عــن املبلــغ بقيمــة  2,062,500د.ك .مت تســجيله كإيــرادات أخــرى خــال الفتــرة
احلاليــة.
قامــت الشــركة االم بتقــدمي خطــة اعــادة جدولــة ديــون الــى جميــع مقرضيهــا و طلبــت ايضــا مــن جميــع املقرضــن
متديــد اتفاقيــة جتميــد الوضــع الراهــن حيــث ان اعــادة الهيكلــة مــا زالــت قيــد التنفيــذ و كذلــك مواصلــة املفاوضــات
للوصــول الــى حــل مقبــول العــادة جدولــة الدين.خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017والحقــا لتاريــخ التقريــر
املالــي  ،اكــد املقرضــون بانهــم وافقــو علــى متديــد مواعيــد الدفــع النهائيــة وســيواصلون التفــاوض علــى بنــود و شــروط
اعــادة الهيكلــة للوصــول الــى حلــول مناســبة العــادة الهيكلــة .و بنــاء عليــه  ،تتوقــع ادارة الشــركة االم انهــاء اعــادة
جدولــة الديــن خــال االشــهر القليلــة القادمــة.
قــد تتضمــن إعــادة جدولــة املديونيــة تســوية تدفــع مقدمــا جلــزء مــن املديونيــة  ،تقــدمي ضمانــات للممولــن علــى
أصــول املجموعــة ،إعــادة مناقشــة تســعير وفتــرة ســداد التســهيالت االئتمانيــة وشــروط وقيــود أخــرى تكــون عــادة
مرتبطــة بعمليــات اعــادة جدولــة مديونــة كهــذه.
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

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

2016

1,100,000

6,075,075

-

1,080,000

746,252

703,089

89,818,625

45,934,250

-

50,759,375

656,564

304,500

7,451,930

1,316,536

99,773,371

106,172,825

 22.4ان القيمــة العادلــة للتمويــل قصيــر األجــل املتضمــن اجلــزء اجلــاري للقــروض طويلــة األجــل تســاوي قيمهــا الدفتريــة،
حيــث ان اثــر اخلصــم غيــر هــام .كمــا ان القيمــة العادلــة للقــروض طويلــة االجــل للشــركة االم بلغــت  7,278,870د.ك
( 50,271,768 :2016د.ك) بقيمــة دفتريــة  7,451,930د.ك ( 50,759,375 : 2016د.ك)  .ان القيــم العادلــة مبنيــة علــى
التدفقــات النقديــة املخصومــة باســتخدام معــدل مبنــي علــى معــدل االقتــراض البالــغ  )%4.5 :2016( %4.75وهــي
ضمــن املســتوى  2للتسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

 .23رأس المال وعالوة إصدار األسهم

 23.1يتكــون رأس مــال الشــركة األم املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل نقــدا كمــا فــي  31ديســمبر  2017مــن
 413,162,761ســهم بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد ( 413,162,761 :2016ســهم بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد).
 23.2عالوة اصدار االسهم غير قابلة للتوزيع.

 .24أسهم خزينة

حتتفظ املجموعة بأسهم خزينة وفيما يلي تفاصيلها:

 31ديسمبر
2017

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

 31ديسمبر
2016

10,359,065

10,359,065

% 2.51

%2.51

626,723

466,158

3,410,573

3,410,573

يتــم االحتفــاظ باحتياطيــات معادلــة لتكلفــة أســهم خزينــة وهــي غيــر قابلــة للتوزيــع .ان أســهم اخلزينــة غيــر محتفــظ بهــا
كضمــان اضافــي مقابــل اي التــزام مالــي.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 .25احتياطي قانوني واختياري

وفق ـاً لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،يتــم حتويــل  %10مــن ربــح الســنة للشــركة األم قبــل طــرح حصــة
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى حســاب
االحتياطــي القانونــي .يجــوز للشــركة األم أن تقــرر وقــف هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يعــادل رصيــد االحتياطــي القانونــي
 %50مــن رأس املــال املدفــوع .ال يتــم التحويــل فــي الســنة التــي تتكبــد فيهــا الشــركة األم خســائر أو عنــد وجــود خســائر
متراكمــة.
إن التوزيــع مــن االحتياطــي القانونــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لتأمــن توزيــع أربــاح بنســبة  %5مــن رأس املــال املدفــوع فــي
الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح املرحلــة بتأمــن هــذا احلــد.
وفق ـاً للنظــام األساســي للشــركة األم يتــم حتويــل نســبة معينــة مــن ربــح الشــركة األم قبــل طــرح حصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي وحصــة الــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االختيــاري
وفق ـاً لقــرار مجلــس اإلدارة ومبوافقــة اجلمعيــة العموميــة .ال يتــم التحويــل إلــى هــذا االحتياطــي فــي الســنة التــي حتقــق
فيهــا الشــركة األم خســائر أو عنــد وجــود خســائر متراكمــة .للعــام  ،2017اقتــرح مجلــس اإلدارة حتويــل  %10مــن الربــح
املذكــور اعــاه الــى اإلحتياطــي اإلختيــاري خضوعــا ملوافقــة اجلمعيــة العموميــة للمســاهمني  .كمــا ال توجــد أي قيــود علــى
توزيــع االحتياطــي اإلختيــاري.

 .26التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة ،احتياطــي ترجمــة عمــات أجنبيــة والحصــص
غيــر المســيطرة
 26.1التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

السنة املنتهية في
 31ديسمبر

السنة املنتهية في
 31ديسمبر

د.ك

د.ك

5,896,895

3,848,484

55,493

()2,616,818

()229,081

427,988

455,329

1,953,423

()2,370,398

2,283,818

()2,088,657

2,048,411

3,808,238

5,896,895

2017

الرصيد في  1يناير
ايرادات شاملة اخرى :
صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
احملول لبيان األرباح أو اخلسائر املجمع من بيع استثمارات متاحة للبيع
احملول لبيان األرباح أو اخلسائر املجمع من هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة
اإليرادات ( /اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

2016

السنة املنتهية في
 31ديسمبر

السنة املنتهية في
 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017
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السنة املنتهية في
 31ديسمبر

السنة املنتهية
في  31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

الرصيد في  1يناير
مبالغ مستحقة للحصص غير املسيطرة من تخفيض رأس املال  /استرداد وحدات
لشركات تابعة
الزيادة في احلصص الغير مسيطرة لشركة تابعة خالل السنة ()26.3.2
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير املسيطرة من شركة تابعة
املعامالت مع احلصص غير املسيطرة
خسارة السنة
ايرادات شاملة أخرى :
صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيعاحملول الى بيان األرباح او اخلسائر املجمع من البيعاحملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من هبوط في قيمة استثماراتمتاحة للبيع
حصة في احتياطي ترجمة عمالت أجنبيةمجموع اإليرادات( /اخلسائر) الشاملة األخرى للسنة
مجموع اخلسارة الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

2016

22,874,518

20,445,159

()94,850

()13,730

()1,226,048

6,113,283

()513,481

()1,340,090

()1,834,379

4,759,463

()738,156

()582,539

()318,817

()1,603,362

-

11,735

-

139,428

2,607

()295,366

()316,210

()1,747,565

()1,054,366

()2,330,104

19,985,773

22,874,518

 26.3.1تخفيض رأس املال للشركات التابعة

فــي  18يونيــو  ،2017قــرر مســاهمو احــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة (الشــركة الكويتيــة الهنديــة القابضــة ش.م.ك.م)
تخفيــض اضافــي لــرأس املــال بقيمــة  200,000ومنهــا  88,863يخــص احلصــص غيــر املســيطرة .بعــد اإلنتهــاء مــن اإلجــراءات
الالزمــة مت دفــع مبلــغ  2,075,824د.ك تشــمل تخفيــض راس املــال الســابق ( 31ديســمبر  1,990,522 :2016د.ك) مت دفعــه
,للحصــص غيــر املســيطرة واملبلــغ املتبقــي ظهــر ضمــن الــذمم الدائنــة واملطلوبــات األخــرى.
باإلضافــة الــى ذلــك فــإن مبلــغ  848,024د.ك ( 871,605 : 2016د.ك) مســتحق للحصــص غيــر املســيطرة نتيجــة تخفيــض
رأس املــال مــن قبــل شــركة نــور لالتصــاالت  -ش.م.ك (مقفلــة) خــال ســنة  2012ومت إدراجــه ضمــن الــذمم الدائنــة
واملطلوبــات األخــرى.
 26.3.2زيادة احلصص غير املسيطرة لشركة تابعة

 26.2احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

الرصيد في  1يناير
ايرادات شاملة اخرى :
فروقات عملة ناجتة من ترجمة شركات تابعة أجنبية
فروقات عملة ناجتة من ترجمة شركات زميلة أجنبية
(اخلسائر) /اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

 26.3احلصص غير املسيطرة

2016

()9,738,488

()9,807,539

34,414

()435,819

()4,169,184

504,870

()4,134,770

69,051

()13,873,258

()9,738,488

خــال الســنة الســابقة ،قامــت احــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة (شــركة نــور الصاحليــة العقاريــة  -ش.م.ك.م) بزيــادة
رأســمالها مــن  15,000,000د.ك الــى  20,000,000د.ك ( 50,000,000ســهم بقيمــة  100فلــس للســهم الواحــد) لــم تقــم
الشــركة االم باملســاهمة فــي هــذه الزيــادة و مبوجبهــا انخفضــت مســاهمة الشــركة االم فــي الشــركة التابعــة مــن  %73.32الــى
 .%53.71ان صافــي االصــول بتاريــخ التخفيــض البالــغ  5,781,099د.ك واملتعلــق باحلصــص غيــر املســيطرة قــد مت حتويلــه
الــى حصــة غيــر مســيطرة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع للســنة الســابقة .وبالتالــي ،فــان الفــرق بــن النــاجت
النقــدي احملصــل وحصــة احلصــص غيــر املســيطرة مــن صافــي االصــول بتاريــخ التخفيــض والبالــغ  781,099د.ك قــد مت
تســجيله كخســارة تخفيــض فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر .2016
كمــا أنــه خــال الســنة ،قامــت احــدى الشــركات التابعــة احملليــة للمجموعــة بشــراء  %5.38مــن رأس مــال شــركة نــور
الصاحليــة العقاريــة  -ش.م.ك.م (الشــركة املذكــورة أعــاه التابعــة للمجموعــة) بإجمالــي مبلــغ  1,271,250د.ك .مــن طــرف
ذي صلــة .ممــا نتــج عنــه الزيــادة فــي احلصــة الفعليــة للمجموعــة فــي هــذه الشــركة التابعــة (شــركة نــور الصاحليــة العقاريــة
التقرير السنوي 2017

97

املجموع
البيانات املالية املجمعة

الكويت

 31ديسمبر 2017

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

فيما يلي معلومات القطاع للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر : 2016

العقارات
اإلستثمارات

د.ك

 31ديسمبر
2017

د.ك

 31ديسمبر
2016

د.ك

 31ديسمبر
2017

د.ك
-

1,651,650
-

 31ديسمبر
2016

-

748,414
-

38,235
7,526,280

د.ك

-

1,205,004

26,707
8,368,558

 31ديسمبر
2017

د.ك

-

1,711,205

)(603,728) (2,094,860
)(90,872
178,206

تكنولوجيا املعلومات

 31ديسمبر
2016

د.ك

14,514,248

-

-

9,216,165
)(1,880,966
7,335,199

-

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

اخلدمات الفندقية

 31ديسمبر
2017

12,402,881

-

د.ك

2,794,652

-

-

 31ديسمبر
2016

2,505,215

-

-

د.ك

 31ديسمبر
2017

د.ك

17,308,900

1,651,650
1,205,004

)(2,094,860
38,235
7,704,486

)(852,018
50,000
)164,587 (661,650
)(562,313) (827,903
)(397,726) (1,489,553

2,271,663
)(455,329
)(5,101,450

12,402,881 14,514,248
)(10,476,679) (12,566,996
)(1,835,875) (1,761,293
90,327
185,959

 31ديسمبر
2016

14,908,096

748,414
1,711,205

)(603,728
26,707
8,277,686

50,000
25,863,415
)(13,714,035
)(5,875,516
6,273,864
2,505,215 2,794,652
)(998,068) (1,147,039
)(1,459,547) (1,405,354
47,600
242,259

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

520,523
)(2,092,851
)(4,089,345

)(95,957
)(135,745

)(534,192
)(219,657
)(71,898
)(356,124
)(177,786

-

2,199,765
)(811,453
)(5,453,323
150,245
-

670,768
)(2,723,000
)(4,444,747
)(174,087
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املبيعات
األرباح املتعلقة باإلستثمارات
(محققه  ،غير محققة
وتوزيعات أرباح)
ايراد اإليجار
التغير في القيمة العادلة
لعقارات استثمارية
أتعاب ادارة و رسوم اكتتاب
حصة في نتائج شركات زميلة
 ربح (/خسارة) ناجتة من بيععقارات استثمارية
ايراد القطاع
تكلفة املبيعات واخلدمات
مصاريف عمومية وادارية
أرباح او خسائر تشغيلية
ايراد فوائد  ،ايرادات أخرى
وأرباح(/خسائر) حتويل عملة
أجنبية
اإلنخفاض في القيمة
تكاليف متويل
ربح ( /خسارة) القطاع قبل
الضرائب
املوجودات
املطلوبات
صافي األصول

تتركــز أنشــطة املجموعــة فــي أربعــة قطاعــات رئيســية اإلســتثمارات  ،العقــارات تكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات الفندقيــة.
يتــم مراجعــة هــذه القطاعــات بصــورة منتظمــة مــن قبــل رئيــس صنــاع القــرارات التشــغيلية ( )CODMمــن اجــل تخصيــص
املصــادر وتقيــم األداء  .باإلضافــة الــى ذلــك فــإن نتائــج وأصــول وخصــوم القطاعــات يتــم اإلعــان عنهــا بنــاءا علــى املوقــع
اجلغرافــي الــذي تعمــل فيــه املجموعــة .تتضمــن نتائــج القطاعــات اإليــرادات واملصروفــات املخصصــة مباشــرة لــكل قطــاع
تقاريــر ماليــة حيــث ان املجموعــة ليــس لديهــا أي مصروفــات قطاعيــة داخليــة .تتكــون أصــول القطاعــات مــن تلــك األصــول
التشــغيلية املخصصــة مباشــرة للقطــاع.

)(1,663,640
1,702,405
4,050,083
41,807,233 119,905,262 109,815,424
)(9,972,639) (98,277,355) (90,955,816
31,834,594 21,627,907 18,859,608

 .28تحليل القطاعات

)(629,428
44,515,634
)(8,856,442
35,659,192

خضوعـاً ملوافقــة اجلهــات الرســمية وموافقــة اجلمعيــة العموميــة للمســاهمني أوصــى مجلــس إدارة الشــركة األم بعــدم توزيــع
ايــة اربــاح ( :2016ال شــيء).
وافــق مســاهمو الشــركة االم فــي إجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية املنعقــدة فــي  29مايــو  2017علــى البيانــات املاليــة
املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016وعلــى اقتــراح أعضــاء مجلــس اإلدارة لتوزيــع مبلــغ بقيمــة 36,000
د.ك كمكافــأة العضــاء مجلــس االدارة للســنة املنتهيــة  31ديســمبر  ،2016والتــي مت تســجيلها كمصــروف خــال الســنة
احلاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017
مت تقييــم إجمالــي مكافــأة أعضــاء مجلــس االدارة مببلــغ  54,000د.ك .لســنة  2017مبــا يتوافــق مــع النظــام االساســي
للشــركة األم وقانــون الشــركات وهــي تخضــع ملوافقــة اجلمعيــة العامــة ملســاهمي الشــركة األم.

)(419,849
15,426,639
)(7,064,134
8,362,505

 .27توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(663,522
14,576,895
)(6,741,079
7,835,816

 ش.م.ك.م) إلــى  %59.09مــن  .%53.71إن النســبة اخلاصــة بالقيمــة الدفتريــة لصافــي األصــول فــي تاريــخ البيــع البالغــة 1,226,048د.ك .مت حتويلهــا إلــى احلصــص غيــر املســيطرة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع .بنــاء عليــه فــان
الفــرق البالــغ  45,102د.ك .بــن املبلــغ وبــن حصــة احلصــص غيــر املســيطرة مــن صافــي األصــول فــي تاريــخ البيــع مت
حتقيقــه فــي األربــاح املرحلــة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر .2017

242,259
4,064,322
)(698,871
3,365,451

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

197,845
4,589,563
)(796,664
3,792,899

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

607,300
2,208,853
183,587,354 171,113,618
)(114,671,540) (108,691,460
68,915,814
62,422,158
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

القطاعات اجلغرافية

ان حتليل القطاعات اجلغرافية كما يلي:

الربح قبل الضرائب ومكافأة
أعضاء مجلس االدارة
 31ديسمبر
 31ديسمبر

محلية وخليجية
أخرى

2017

2016

د.ك

د.ك

املوجودات
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2017

2016

د.ك

د.ك

()5,379,334

()7,250,204

88,303,141

99,268,267

107,992,590

113,874,875

7,588,187

7,857,504

82,810,477

84,319,087

698,870

796,665

2,208,853

607,300

171,113,618

183,587,354

108,691,460

114,671,540

 .29معامالت مع أطراف ذات صله

2017

2016

د.ك

د.ك

املطلوبات
 31ديسمبر
 31ديسمبر

تتمثــل األطــراف ذات الصلــة فــي الشــركة األم الرئيســية والشــركات الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا
للمجموعــة واألطــراف األخــرى ذات الصلــة مثــل الشــركات التابعــة للشــركة األم الرئيســية (الشــركات التابعــة الزميلــة)
واملســاهمني الرئيســيني والشــركات التــي ميلكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا فــي املجموعــة أو لهــم فيهــا
نفــوذ أو ســيطرة مشــتركة .يتــم اعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
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 مستحقةمستحق الى أطراف ذات صله (انظر اليضاح )21
معامالت مع أطراف ذات صله
شراء عقارات استثمارية
بيع عقارات استثمارية ألطرف ذات صله
احملول من األصول األخرى لطرف ذي صله
مساهمة زيادة رأس املال في الشركة التابعة من قبل أطراف ذات صله
شراء حصة في شركة تابعة
شراء استثمارات متاحة للبيع
بيع استثمارات متاحة للبيع
تكاليف التطوير واإلنشاء

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2016

2017

1,822

2,158

2,207,887

2,728,071

1,644,019

756,943

675,556

686,145

822,922

81,386

-

2,356,667

550,000

395,146

350,000

-

-

3,350,000

1,271,750

-

-

609,458

623,033
1,089,198

2,536,631

استثمارات في أطراف ذات صلة
استثمارات في القيمة العادلة من خالل االرباح و اخلسائر

1,212,540

926,163

استثمارات متاحة للبيع

5,179,728

4,318,923

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
رسوم إدارة واكتتابايرادات توزيعات أرباحهبوط في قيمة استثمارات
مصاريف تشغيل عقارية

1,452
30,523
326,390

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
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مزايا قصيرة األجل للموظفني

626,527

مكافآت نهاية اخلدمة

41,128

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ( 2017 -انظر اليضاح )27

54,000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ( 2016 -انظر اليضاح )27

36,000

مجموع مكافآت موظفي اإلدارة العليا

757,655

1,515
261,615
313,532
91,548
607,435
17,504
624,939
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 .30ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلة

 30.3التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 30.1فئات املوجودات واملطلوبات املالية

ان القيمــة املدرجــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة الــواردة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع ميكــن ان تصنــف علــى
النحــو التالــي :
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

مدينون وقروض( :بالتكلفة املطفأة)
•نقد وارصدة لدى البنوك
•ودائع قصيرة األجل
•استثمارات مرابحة ووكالة
•ذمم مدينة واصول مالية أخرى (انظر إيضاح )16
•استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر(انظر ايضاح )15
	-محتفظ بها للمتاجرة
	-محددة عند التحقق املبدئي
•استثمارات متاحة للبيع (انظر ايضاح )17
	-بالقيمة العادلة
	-بالتكلفة  /بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة (انظر ايضاح )17.1
مجموع االصول املالية
مطلوبات مالية (بالتكلفة املطفأة) :
•مستحق الى البنوك (ايضاح )13
•ذمم دائنة وخصوم أخرى (أنظر ايضاح )21
•قروض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى (ايضاح )22
 30.2قياس القيمة العادلة

2016

8,491,863

10,417,011

5,258,181

6,804,031

1,152,965

1,164,446

10,309,931

13,649,304

25,212,940

32,034,792

9,527,148

9,763,934

1,378,032

1,504,581

10,905,180

11,268,515

32,371,861

32,080,350

1,349,590

2,992,807

33,721,451

35,073,157

69,839,571

78,376,464

917,504

1,198,111

7,118,614

6,583,029

99,773,371

106,172,825

107,809,489

113,953,965

تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع اصــل او دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بــن املشــاركني
فــي الســوق بتاريــخ القياس.
تقيــس املجموعــة األدوات املاليــة كاالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر واالســتثمارات املتاحــة للبيــع
(باســتثناء بعــض االســتثمارات املتاحــة للبيــع املدرجــة بالتكلفــة  /التكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة لالســباب احملــددة فــي
االيضــاح  17حــول البيانــات املاليــة املجمعــة) بالقيمــة العادلــة وان تفاصيــل القيــاس مفصــح عنهــا فــي االيضــاح  30.3حــول
البيانــات املاليــة املجمعــة .وبــرأي ادارة املجموعــة ،باســتثناء بعــض القــروض طويلــة االجــل (أنظــر ايضــاح  ،)22فــان املبالــغ
املدرجــة جلميــع االصــول واخلصــوم املاليــة االخــرى والتــي هــي بالتكلفــة املطفــأة تعتبــر مقاربــة لقيمهــا العادلــة.
تقــوم املجموعــة بقيــاس االصــول غيــر املاليــة كالعقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة كل ســنة بتاريــخ التقريــر (ايضــاح
)30.4

ان املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات املاليــة يتــم تصنيفهــا الــى ثالثــة مســتويات مــن
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة .يتــم حتديــد املســتويات الثــاث بنــاء علــى قابليــة املالحظــة للمدخــات الهامــة للقيــاس
وذلــك علــى النحــو التالــي:
	-مستوى  : 1اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
	-مســتوى  : 2معطيــات غيــر االســعار املدرجــة املتضمنــة فــي مســتوى  1والتــي ميكــن تتبعهــا للموجــودات واملطلوبــات ســواء
بصــورة مباشــرة (كاالســعار) او بصــورة غيــر مباشــرة (معطيــات متعلقــة باألســعار)  .و
	-مســتوى  : 3معطيــات املوجــودات واملطلوبــات التــي ال تســتند الــى معلومــات ســوقية ميكــن تتبعهــا (معطيــات غيــر قابلــة
للمراقبة).
املســتوى الــذي تصنــف ضمنــه املوجــودات واملطلوبــات يتــم حتديــده بنــاء علــى ادنــى مســتوى للمعطيــات الهامــة التــي أدت
الــى قيــاس القيمــة العادلــة.
ان املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس دوري فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع يتــم تصنيفهــا
الــى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر : 2017
ايضاح
أصول بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو اخلسائر
 اسهم مسعرة اسهم غير مسعرةاستثمارات متاحة للبيع
 اسهم مسعرة اسهم غير مسعرة صناديق أجنبيةمجموع األصول
 31ديسمبر : 2016
أصول بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو اخلسائر
 اسهم مسعرة اسهم غير مسعرةاستثمارات متاحة للبيع
 اسهم مسعرة اسهم غير مسعرة صناديق أجنبيةمجموع األصول

أ
ج
أ
ج
ب

أ
ج
أ
ج
ب

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

9,527,148

-

-

9,527,148

-

-

1,378,032

1,378,032

10,543,104

-

532,925

11,076,029

-

3,399,347

14,110,345

17,509,692

-

3,786,140

-

3,786,140

20,070,252

7,185,487

16,021,302

43,277,041

9,763,934

-

-

9,763,934

-

-

1,504,581

1,504,581

8,493,587

1,134,763

582,724

10,211,074

-

4,294,115

14,761,566

19,055,681

-

2,813,595

-

2,813,595

18,257,521

8,242,473

16,848,871

43,348,865

ان الطــرق و تقنيــات التقييــم املســتخدمة لغــرض قيــاس القيــم العادلــة لــم تتغيــر باملقارنــة مــع فتــرة التقاريــر املاليــة الســابقة ،
باســتثناء بعــض االســتثمارات املســعرة وغيــر املســعرة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او اخلســائر و االســتثمارات املتاحــة
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للبيــع التــي مت حتديــد القيمــة العادلــة لهــا بنــاء علــى تقنيــات تقييــم حيــث تــرى ادارة املجموعــة ان هــذه التقيمــات متثــل بشــكل
اكبــر القيــم العادلــة لتلــك االســتثمارات بنــاء علــى املعلومــات املتوفــرة لــادارة.

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

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

القياس بالقيمة العادلة

يقــوم الفريــق املالــي للمجموعــة باجــراء تقييمــات لــأدوات املاليــة الغــراض التقاريــر املاليــة ،مبــا فــي ذلــك القيــم العادلــة
للمســتوى  ،3وذلــك بالتشــاور مــع مختصــي تقييــم طــرف ثالــث للتقييمــات املعقــدة ،عنــد االقتضــاء .يتــم اختيــار تقنيــات
التقييــم بنــاء علــى خصائــص كل أداة ،مــع الهــدف العــام لزيــادة االســتفادة مــن املعلومــات املبنيــة علــى الســوق.

 31ديسمبر 2017

االصول املالية

تقنية التقييم

اسهم غير مسعرة /
* اسهم مسعرة

طريقة التدفقات
النقدية املخصومة

فيما يلي الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لقياس القيمة العادلة:

املتوسط املرجح
لتكلفة رأس املال

االدوات املالية للمستوى االول والثاني والثالث
أ) أسهم مسعرة

متثــل األســهم املســعرة جميــع االســهم املدرجــة والتــي يتــم تداولهــا بشــكل عــام فــي ســوق األوراق املاليــة  .حيثمــا تتوفــر أســعار
معلنــة فــي ســوق نشــط ،يتــم حتديــد القيــم العادلــة بالرجــوع الــى آخــر عــروض اســعار بتاريــخ التقاريــر املالية (املســتوى األول)
بينمــا يتــم حتديــد القيمــة العادلــة بإســتخدام اســاليب التقييــم إذا كان ســوق إحــدى االســتثمارات غير نشــط.

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

ان اســتثمارات الصناديــق األجنبيــة تتكــون اساســا مــن اوراق ماليــة أجنبيــة مســعرة وغيــر مســعرة.كما ان املعلومــات حــول
تلــك اإلســتثمارات مقتصــرة علــى تقاريــر ماليــة دوريــة يقدمهــا مــدراء االســتثمار .تــدرج هــذه االســتثمارات بصافــي قيمــة
األصــول املعلنــة مــن قبــل مــدراء اإلســتثمار .ونظــرا لطبيعــة تلــك اإلســتثمارات ،فــإن صافــي قيمــة األصــول املعلــن مــن قبــل
مــدراء اإلســتثمار ميثــل افضــل تقديــر للقيــم العادلــة املتوفــرة لتلــك اإلســتثمارات.

ج) اسهم غير مسعرة ( املستوى الثاني والثالث)

تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ملكيــات فــي اوراق ماليــة غيــر مدرجــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .كمــا يتم تقديــر القيمة
العادلــة لهــا باســتخدام نظــام تدفــق نقــدي مخصــوم وأســاليب تقييــم أخــرى تشــمل بعــض االفتراضــات غيــر املدعومــة مــن
قبــل اســعار او معــدالت ســوقية قابلــة للمراقبــة.

املستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة

ان قيــاس املجموعــة لألصــول واخلصــوم املاليــة املصنفــة فــي املســتوى ( )3تســتخدم تقنيــات تقييــم تســتند الــى مدخــات
غيــر مبنيــة علــى البيانــات الســوقية املعلنــة .كمــا ميكــن تســوية االدوات املاليــة ضمــن هــذا املســتوى مــن االرصــدة االفتتاحيــة
الــى االرصــدة اخلتاميــة علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

في  1يناير
تغيرات بالقيمه العادله خالل السنه ادرجت في االيرادات الشامله االخرى
اضافات
احملول من املستوى األول والثاني
استبعادات
خسارة هبوط في قيمة ادرجت في األرباح أو اخلسائر
في  31ديسمبر
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املدخل الهام غير
القابل للرصد
معدل النمو طويل
االجل للتدفقات
النقدية لسنوات
الحقة

2016

16,848,871

7,911,930

()326,910

89,286

-

4,345

208,576

9,555,486

()623,033

-

()86,202

()712,176

16,021,302

16,848,871

* ان سوق هذه االستثمارات غير نشط.
 31ديسمبر 2016

اسهم غير مسعرة

طريقة التدفقات
النقدية املخصومة

اخلصم لعدم وجود
تسويق

النطاق (املتوسط
املرجح)
%3.0 - %2.5

%16.45-%10.7

%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

معدل النمو طويل
االجل للتدفقات
النقدية لسنوات
الحقة

%2.5 - %2

زيادة في معدل النمو سيؤدي الى
زيادة في القيمة العادلة

املتوسط املرجح
لتكلفة رأس املال

%13 - %11

زيادة في املتوسط املرجح لتكلفة
رأس املال سيؤدي الى نقصان في
القيمة العادلة

اخلصم لعدم وجود
تسويق

%15

زيادة في معدل اخلصم سيؤدي
الى نقصان في القيمة العادلة

إن التأثيــر علــى األربــاح أو اخلســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى ســيكون غيــر جوهــري اذا كان التغيــر فــي املخاطــر ذات
الصلــة املســتخدم لتقديــر القيمــة العادلــة إلســتثمارات املســتوى الثالــث بنســبة .%5
يتمثــل اخلصــم لعــدم وجــود تســويق فــي املبالــغ التــي حددتهــا املجموعــة بــان يأخــذ املشــاركون فــي الســوق فــي اعتبارهــم
هــذه اخلصومــات عنــد تســعير االســتثمارات.
فــي حــال االصــول املتاحــة للبيــع ،فــان تكلفــة انخفــاض القيمــة فــي بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع ســوف يعتمــد علــى مــا
اذا كان االنخفــاض كبيــرا او متواصــا .ان الزيــادة فــي القيمــة العادلــة ســيؤثر فقــط علــى حقــوق امللكيــة (مــن خــال بيــان
األربــاح أو اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى املجمــع) ولــن يؤثــر علــى بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 30.4قياس القيمة العادلة لالصول غير املالية

يبــن اجلــدول التالــي املســتويات ضمــن التسلســل الهرمــي للموجــودات غيــر املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس
متكــرر كمــا فــي:

 31ديسمبر 2017

عقارات استثمارية
-مباني واراضي في الكويت

-

-مباني حتت التطوير في الكويت

-

ارض في األردن واالمارات العربية املتحدة-مبنى في لندن

-

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

املجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

-

21,266,675

21,266,675

-

5,735,000

5,735,000

-

2,136,026

2,136,026

-

917,276
30,054,977

917,276
30,054,977

يبــن اجلــدول التالــي املســتويات ضمــن التسلســل الهرمــي للموجــودات غيــر املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس
متكــرر كمــا فــي:
 31ديسمبر 2016

عقارات استثمارية
-مباني وأراضي في الكويت

-

-

20,995,755

20,995,755

-مباني حتت التطوير في الكويت

-

-

11,348,000

11,348,000

-ارض في األردن واالمارات العربية املتحدة

-

-

663,280

663,280

-ارض في األردن

-

-

812,840

812,840

-

-

33,819,875

33,819,875

متثــل املبانــي املذكــورة اعــاه عقــارات تأجيريــة علــى ارض ملــك حــر مصنفــة كـــ “اراضــي اســتثمارية“ (أي ارض ميكــن
اســتخدامها النشــاء مبانــي وحــدات ســكنية وشــقق وفيــات ودوبلكــس واســتوديوهات) فــي الكويــت .كمــا متثــل االرض
ملــك حــر املشــار اليهــا اعــاه ارض مصنفــة كاراضــي اســتثمارية .مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري بنــاء
علــى تقييمــات مت احلصــول عليهــا مــن اثنــن مــن املقيمــن املســتقلني املتخصصــن فــي تقييــم هــذه االنــواع مــن العقــارات
االســتثمارية .كمــا يتــم تطويــر املدخــات الهامــة واالفتراضــات بالتشــاور الوثيــق مــع االدارة .ان احــد هــؤالء املقيمــن هــو
احــد البنــوك احملليــة الــذي قــام بتقييــم العقــارات االســتثمارية باســتخدام طريقتــن بصــورة اساســية ،احداهمــا طريقــة
العائــد واالخــرى دمــج لنهــج مقارنــة الســوق لــارض والتكلفــة مطروحــا منهــا نهــج االســتهالك للمبانــي .املقيــم اآلخــر عبــارة
عــن مقيــم محلــي جيــد الســمعة الــذي قــام ايضــا بتقييــم العقــارات االســتثمارية اساســا باســتخدام دمــج للطــرق املبينــة
اعــاه .وعنــد اســتخدام نهــج مقارنــة الســوق ،مت تضمــن التعديــات لعوامــل محــددة لــارض موضــوع البحــث ،مبــا فــي ذلــك
حجــم القطعــة ،املوقــع تكلفــة االنشــاء /التطويــر واالســتخدام احلالــي .والغــراض التقييــم ،اختــارت املجموعــة القيمــة االدنــى
للتقييمــن ( :2016القيمــة االدنــى للتقييمــن) .فيمــا يلــي معلومــات اضافيــة بخصــوص قياســات القيمــة العادلــة للمســتوى :3
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 30.4قياس القيمة العادلة لالصول غير املالية
 31ديسمبر 2017

عالقة املدخالت غير املرصودة
مدخالت هامة غير
نطاق املدخالت غير املرصودة بالنسبة للقيمة العادلة
مرصودة
تقنية التقييم
البيان
كلما زاد سعر املتر املربع
طريقة العائد ونهج مقارنة السعر املقدر لالرض  1,100د.ك –  7,500د.ك
مباني  -الكويت
زادت القيمة العادلة
(للمتر املربع)
(عقارات تأجيرية) السوق لالرض والتكلفة
ناقصا استهالك املباني
كلما زادت تكلفة االنشاء
 59د.ك –  385د.ك
تكلفة االنشاء (للمتر
للمتر املربع زادت القيمة
املربع)
العادلة
كلما زاد االيجار للمتر املربع
 2.5د.ك الى  9د.ك
متوسط االيجار
زادت القيمة العادلة
الشهري (للمتر املربع)
كلما زاد معدل العائد
 %5.23الى %7.46
معدل العائد
انخفضت القيمة العادلة
%10
كلما زاد معدل اخللو
معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد اإليجار للمتر املربع،
 11.12د.ك
متوسط اإليجار
طريقة العائد
مبنى في لندن
زادت القيمة العادلة
الشهري (للمتر املربع)
%5.86
كلما زاد معدل العائد،
معدل العائد
انخفضت القيمة العادلة
%10
كلما زاد معدل اخللو،
معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة
سعر السوق املقدر  1,269د.ك الى  8,050د.ك كلما زاد سعر املتر املربع
نهج مقارنة السوق
ارض ملك حر -
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع
الكويت
كلما زاد السعر للمتر املربع
 55د.ك الى  119د.ك
سعر السوق املقدر
نهج مقارنة السوق
ارض ملك حر -
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع)
اإلمارات العربية
املتحدة واالردن
 31ديسمبر 2016

مبنى على ارض طريقة العائد ونهج مقارنة السعر املقدر لالرض
(للمتر املربع)
ملك حر  -الكويت السوق لالرض والتكلفة
(عقارات تأجيرية) ناقصا استهالك املباني
تكلفة االنشاء (للمتر
املربع)
متوسط االيجار
الشهري (للمتر املربع)
معدل العائد

مبنى في لندن

ارض ملك حر -
الكويت
ارض ملك حر -
الكويت واالردن

طريقة العائد

نهج مقارنة السوق
نهج مقارنة السوق

 930د.ك –  7,750د.ك

كلما زاد سعر املتر املربع
زادت القيمة العادلة

كلما زادت تكلفة االنشاء للمتر
 58د.ك –  430د.ك
املربع زادت القيمة العادلة
 2.53د.ك الى  8.08د.ك كلما زاد االيجار للمتر املربع
زادت القيمة العادلة
كلما زاد معدل العائد
 %5.07الى %7.9
انخفضت القيمة العادلة
%10
كلما زاد معدل اخللو
معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة
كلما زاد اإليجار للمتر املربع،
 8.73د.ك
متوسط اإليجار
زادت القيمة العادلة
الشهري (للمتر املربع)
%5.19
كلما زاد معدل العائد،
معدل العائد
انخفضت القيمة العادلة
%10
كلما زاد معدل اخللو،
معدل اخللو
انخفضت القيمة العادلة
سعر السوق املقدر  1,470د.ك الى  8,200د.ك كلما زاد سعر املتر املربع
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع
كلما زاد السعر للمتر املربع
 54د.ك الى  112د.ك
سعر السوق املقدر
زادت القيمة العادلة
لالرض (للمتر املربع)
التقرير السنوي 2017
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

املستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة :

عنــد قيــاس العقــارات االســتثمارية املصنفــة فــي املســتوى الثالــث ،تقــوم املجموعــة باســتخدام مدخــات تقنيــات التقييــم التــي
ال تســتند الــى بيانــات ســوقية مرصــودة .ان احلركــة علــى العقــارات اإلســتثمارية مفصــح عنهــا فــي ايضــاح .19

 .31أهداف وسياسات إدارة المخاطر

خالل شهر
واحد
د.ك

كما في  31ديسمبر 2017

إن املطلوبــات املاليــة الرئيســية لــدى املجموعــة تشــمل االقتــراض مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة واملســتحق للبنــوك واألرصــدة
الدائنــة واملطلوبــات األخــرى .إن الهــدف الرئيســي للمطلوبــات املاليــة هــو متويــل األنشــطة التشــغيلية للمجموعــة .إن لــدى
املجموعــة موجــودات ماليــة متعــددة تتضمــن األرصــدة املدينــة واملوجــودات األخــرى والنقــد وأرصــدة لــدى البنــوك وودائــع
قصيــرة األجــل واســتثمارات وكالــة ومرابحــة وأوراق ماليــة اســتثمارية والتــي تنشــأ مباشــرة مــن العمليــات التشــغيلية.
تتعــرض املجموعــة نتيجــة ألنشــطتها إلــى العديــد مــن املخاطــر املاليــة مثــل :مخاطــر الســوق (وتشــمل مخاطــر ســعر العملــة
ومخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر تقلبــات األســعار) ،ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم مسؤولية حتديد سياسات إلدارة املخاطر املذكورة أدناه.
ال تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة.

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

أ) مخاطر العملة األجنبية

املطلوبات
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
1,175,671
أخرى ومستحق الى البنوك

 31.1مخاطر السوق

فيما يلي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة:
تتمثــل مخاطــر العملــة األجنبيــة فــي تقلــب القيــم العادلــة للتدفقــات املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة لتغيــر أســعار حتويــل
العمــات األجنبيــة.
تعمــل املجموعــة ،وبشــكل أساســي ،فــي دول الشــرق األوســط وبعــض الــدول األســيوية ،وهــي بذلــك عرضــة ملخاطــر العملــة
األجنبيــة الناجتــة مــن تداولهــا لعــدة عمــات ،بشــكل رئيســي فيمــا يتعلــق بالــدوالر األمريكــي والدرهــم اإلماراتــي والريــال
الســعودي .قــد يتأثــر بيــان املركــز املالــي املجمــع للشــركة األم بشــكل كبيــر نتيجــة للتغيــر فــي أســعار صــرف هــذه العمــات.
للتخفيــف مــن تعــرض املجموعــة ملخاطــر العملــة األجنبيــة ،يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة.
بشــكل عــام ،فــإن إجــراءات إدارة املخاطــر املتبعــة لــدى املجموعــة تعمــل علــى فصــل التدفقــات النقديــة بالعملــة األجنبيــة
قصيــرة األجــل (التــي تســتحق خــال فتــرة  12شــهراً) عــن التدفقــات النقديــة طويلــة األجــل .تــدار مخاطــر العملــة األجنبيــة
علــى أســاس قيــود محــددة مــن مجلــس إدارة الشــركة األم وتقييــم مســتمر لالوضــاع املفتوحــة للمجموعــة.
إن مــن أهــم صافــي تعــرض املجموعــة ملخاطــر العملــة األجنبيــة مــن قبــل املوجــودات النقديــة املقومــة بعمــات أجنبيــة ناقصـاً
املطلوبــات املاليــة فــي تاريــخ التقريــر والتــي مت حتويلهــا إلــى الدينــار الكويتــي بأســعار اإلقفــال فــي نهايــة الســنة كمــا يلــي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

ما يعادل
د.ك

ما يعادل
د.ك

2017

دوالر أمريكي
الدرهم اإلماراتي
الريال السعودي

2016

()120,575

()170,266

2,221,286

1,708,582

409,528

-

وتتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العملــة األجنبيــة خــال الســنة حســب حجــم وطبيعــة املعامــات  .ان التغيــرات املعقولــة فــي
معامــات العملــة األجنبيــة لــن يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى االربــاح أو اخلســائر املجمعــة للمجموعــة.
ب) مخاطر معدالت الفائدة

تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى التدفقــات
النقديــة املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات املاليــة .يوجــد لــدى املجموعــة مســتحق إلــى بنــوك وقــروض جتعلهــا عرضــة
ملخاطــر تقلبــات معــدالت أســعار الفائــدة ،والتــي هــي مبعــدالت متغيــرة .تقــوم املجموعــة بــإدارة تلــك املخاطــر عــن طريــق
احملافظــة علــى خليــط مناســب مــن ودائــع قصيــرة األجــل وقــروض ذات املعــدالت الثابتــة واألخــرى ذات املعــدالت املتغيــرة.
تتم مراقبة األوضاع بشكل منتظم للتأكد من أنها ضمن احلدود املسموح بها.
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إن وضــع حساســية املجموعــة جتــاه مخاطــر تقلبــات معــدالت أســعار الفائــدة ،وبنــا ًء علــى اتفاقيــات إعــادة التســعير املبرمــة
أو تواريــخ االســتحقاق للموجــودات واملطلوبــات ،أيهمــا اقــرب تاريــخ ،هــي كمــا يلــي:
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8,358
3,378,205
1,000,000
4,386,563

 1إلى 3

أشهر
د.ك

 3إلى 12

1,879,976
-

-

1,879,976

-

شهر
د.ك

بنود غير
محملة
بالفائدة
د.ك

أكثر من 12

شهر
د.ك

152,965
152,965

8,483,505
-

10,905,180
10,901,343
771,994
33,721,451
61,985,767
30,054,977
3,083,632
4,786,265
164,694,114

املجموع
د.ك

8,491,863
5,258,181
1,152,965

10,905,180
10,901,343
771,994
33,721,451
61,985,767
30,054,977
3,083,632
4,786,265
171,113,618

28,030,340

64,032,934

7,451,930

-

100,690,875

أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

-

-

-

-

7,118,614

7,118,614

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

1,175,671

28,030,340

64,032,934

7,451,930

881,971
8,000,585

881,971
108,691,460

إجمالي مدى حساسية معدل
الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة
3,210,892
املتراكم
كما في  31ديسمبر 2016
املوجودات
17,538
النقد وأرصدة لدى البنوك
1,373,498
ودائع قصيرة األجل
1,011,481
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة وأصول غير ملموسة
3,210,892

2,402,517

املطلوبات
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
أخرى ومستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
إجمالي مدى حساسية معدل الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة املتراكم

2,402,517
2,402,517

)(7,298,965) (64,032,934) (26,150,364
)(94,271,371) (86,972,406) (22,959,472

5,430,533
-

-

152,965

10,399,473
-

5,430,533

-

152,965

11,268,515 11,268,515
14,767,065 14,767,065
774,786
774,786
35,073,157 35,073,157
60,754,860 60,754,860
33,819,875 33,819,875
3,397,447
3,397,447
5,346,161
5,346,161
183,587,354 175,601,339

14,106,700
14,106,700
)(8,676,167
)(6,273,650

52,081,908 41,182,328
52,081,908 41,182,328
)(51,928,943) (41,182,328
)(99,384,921) (47,455,978

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

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

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

ليــس لــدى املجموعــة أي أدوات ماليــة خــارج ميزانيتهــا والتــي تســتخدم إلدارة مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة .يوضــح
التقرير السنوي 2017

109

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

اجلــدول التالــي درجــات حساســية األدوات املاليــة احململــة بالفائــدة علــى ربــح  /خســارة الســنة بنــا ًءا علــى تغيــرات معقولــة
فــي معــدالت أســعار الفائــدة وبأثــر رجعــي مــن بدايــة الســنة .بنــا ًء علــى أوضــاع الســوق احلاليــة مت افتــراض أن التغيــر
احملتمــل واملعقــول فــي أســعار الفائــدة ســيكون  + 25و -25نقطــة أساســية مــن كيبــور للســنة احلاليــة ( :2016الفائــدة
ســيكون  + 25و - 25نقطــة أساســية مــن كيبــور) .متــت عمليــة االحتســاب بنــا ًء علــى األدوات املاليــة للمجموعــة احملتفــظ
بهــا فــي تاريــخ التقريــر مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن كافــة املتغيــرات األخــرى بقيــت ثابتــة .ليــس هنــاك تأثيــر علــى حقــوق
امللكيــة للمجموعــة.

إن مخاطــر االئتمــان هــي تلــك املخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات املاليــة الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه
الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك خســارة الطــرف اآلخــر .إن سياســة املجموعــة جتــاه تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان تتطلــب مراقبــة
تلــك املخاطــر بشــكل دائــم .كمــا حتــاول املجموعــة عــدم تركيــز تلــك املخاطــر علــى أفــراد أو مجموعــة عمــاء فــي مناطــق أو
شــركات محــددة مــن خــال تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة.
إن مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان محــدود باملبالــغ الدفتريــة للموجــودات املاليــة كمــا فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي
وامللخصــة علــى النحــو التالــي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

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

ربح السنة

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

2017

2016

د.ك

د.ك

د.ك

()211,961

151,693

()151,693

2017

2016

د.ك
211,961

ج) مخاطر األسعار

تتمثــل فــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة لــأداة املاليــة نتيجــة للتغيــر فــي األســعار الســوقية لألســهم ســواء نتجــت هــذه
التغيــرات عــن عوامــل معينــة بالنســبة ألداة فرديــة أو جهــة اإلصــدار أو العوامــل التــي تؤثــر علــى جميــع األدوات املتداولــة
فــي الســوق .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر األســعار فيمــا يتعلــق باســتثماراتها املدرجــة فــي مســاهمات امللكيــة املوجــودة بشــكل
أساســي فــي الكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية واألردن .يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي
مســاهمات امللكيــة كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر (متضمنــة أوراق املتاجــرة) واســتثمارات
متاحــة للبيــع.
وإلدارة املخاطــر الناجتــة عــن تقلبــات األســعار الســتثماراتها فــي مســاهمات امللكيــة تقــوم املجموعــة بتنويــع محافظهــا
االســتثمارية .وتتــم عمليــة التنويــع تلــك بنــا ًء علــى حــدود موضوعــة مــن قبــل املجموعــة.
يتــم حتديــد حساســية مخاطــر األســعار مبعــدل  %10علــى مــدى التعــرض ملخاطــر أســعار األســهم كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
فــي حــال كانــت أســعار األســهم أعلــى مبعــدل  %10فــان األثــر علــى ربــح الســنة وحقــوق امللكيــة للســنة املنتهيــة في  31ديســمبر
كالتالــي مــع ثبــات جميــع التغيــرات األخــرى:
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

2017

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
استثمارات متاحة للبيع
 استثمارات انخفضت قيمتها (انظر *) -استثمارات لم تنخفض قيمتها

ايرادات شاملة أخرى
 31ديسمبر
 31ديسمبر

2016

2017

2016

د.ك

د.ك

952,715

976,393

-

-

3,657

181,055

-

77,994

-

-

1,134,688

716,833

956,372

1,157,448

1,134,688

794,827

 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

أرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة وصكوك
أرصدة مدينة وموجودات أخرى (إيضاح )16
استثمارات متاحة للبيع (إيضاح )17

2016

8,488,602

10,413,263

5,258,181

6,804,031

1,152,965

1,164,446

10,309,931

13,649,304

3,943,307

4,613,978

29,152,986

36,645,022

فيمــا عــدا اســتثمارات الوكالــة املذكــورة فــي إيضــاح  ،14واألرصــدة املدينــة واملوجــودات األخــرى املذكــورة فــي إيضــاح ،16
واالســتثمارات املتاحــة للبيــع املذكــورة فــي إيضــاح  ،17لــم تتجــاوز أي مــن املوجــودات املوضحــة أعــاه مــدة اســتحقاقها أو
تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة .تراقــب املجموعــة باســتمرار عــدم ســداد حســاب عمالئهــا واألطــراف األخــرى ،املعرفــن
كأفــراد أو كمجموعــة ،وتقــوم بتضمــن هــذه املعلومــات فــي ضوابــط مخاطــر اإلئتمــان .تســتخدم املجموعــة تقييمــات
ائتمانيــة خارجيــة و  /أو حتصــل علــى وتســتخدم تقاريــر عــن عمالئهــا واألطــراف األخــرى عندمــا تكــون متوفــرة بتكلفــة
معقولــة .إن سياســة املجموعــة هــي التعامــل فقــط مــع أطــراف ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة .تعتبــر إدارة املجموعــة املوجــودات
املاليــة أعــاه والتــي لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي املراجعــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة.
ال يوجد رهن أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى مقابل املوجودات املالية للمجموعة.
بالنســبة للمدينــن ،إن املجموعــة غيــر معرضــة ألي مخاطــر ائتمانيــة هامــة مــن أي طــرف مــن األطــراف  .إن مخاطــر
االئتمــان اخلاصــة بالنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل تعتبــر غيــر هامــة حيــث أن األطــراف املقابلــة
عبــارة عــن مؤسســات ماليــة ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة .إن املعلومــات عــن التركيــزات الهامــة ملخاطــر االئتمــان األخــرى
مذكــورة فــي اإليضــاح رقــم .31.3

* فــي حــال كانــت أســعار مســاهمات امللكيــة أعلــى بنســبة  %10فــإن انخفــاض القيمــة والتــي كانــت مدرجــة فــي بيــان األربــاح
أو اخلســائر املجمــع ســتنخفض وتبعـاً لذلــك ســيكون ربــح ســنة  2017و 2016أكثــر.
ان انخفــاض أســعار األســهم بنســبة  %10ســيكون لــه أثــر علــى االنخفــاض وعــدم االنخفــاض فــي قيمــة اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع
ســيخفض ربــح الســنة مببلــغ  30,752د.ك ( 176,435 : 2016د.ك) ،والدخــل الشــامل االخــر بقيمــة  1,107,593د.ك اإلســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر ســتخفض ربــح الســنة مببلــغ  952,715د.ك ( 976,393 : 2016د.ك).
 31.2مخاطر االئتمان
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ان التوزيع اجلغرافي للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

بالنســبة الســتحقاق االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر واالســتثمارات املتاحــة للبيــع والعقــارات
اإلســتثمارية ،تقــوم اإلدارة بتقديــر تاريــخ تســييل هــذه االســتثمارات.
إن تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات كما يلي:

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

 31.3تركز املوجودات

في  31ديسمبر :2017
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
وصكوك
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
(انظر إيضاح )16
استثمارات متاحة للبيع
مستحق الى البنوك
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
أخرى
في  31ديسمبر :2016
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
(انظر إيضاح )16
استثمارات متاحة للبيع

الكويت
د.ك

آسيا
وأفريقيا
د.ك

الشرق األوسط
د.ك

أوروبا والواليات
املتحدة
األمريكية
د.ك

املجموع
د.ك

7,986,824

493,784

11,255

-

8,491,863

5,258,181

-

-

-

5,258,181

1,152,965

-

-

-

1,152,965

5,798,763

4,456,740

631,348

18,329

10,905,180

6,491,845

2,964,249

225,368

628,469

10,309,931

16,624,246

9,608,380

6,139,234

1,349,591

33,721,451

43,312,824

17,523,153

7,007,205

1,996,389

69,839,571

917,504

-

-

-

917,504

6,419,744

533,655

165,215

-

7,118,614

99,773,371

-

-

-

99,773,371

107,110,619

533,655

165,215

-

107,809,489

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة واألصول غير امللموسة
املطلوبات
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
مستحق الى البنوك
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

8,491,863
5,258,181
1,000,000
10,905,180
10,901,343
771,994
21,195,378
8,859,000
67,382,939
7,118,614
917,504
92,321,441
100,357,559

152,965
12,526,073
61,985,767
21,195,977
3,083,632
4,786,265
103,730,679
7,451,930
881,971
8,333,901

8,491,863
5,258,181
1,152,965
10,905,180
10,901,343
771,994
33,721,451
61,985,767
30,054,977
3,083,632
4,786,265
171,113,618
7,118,614
917,504
99,773,371
881,971
108,691,460

كما في  31ديسمبر 2016

9,775,393

615,187

26,431

-

10,417,011

6,804,031

-

-

-

6,804,031

1,164,446

-

-

-

1,164,446

5,239,183

4,622,839

1,393,550

12,943

11,268,515

10,014,488

3,115,676

11,897

507,243

13,649,304

15,201,977

10,679,975

7,841,614

1,349,591

35,073,157

48,199,518

19,033,677

9,273,492

1,869,777

78,376,464

-

-

-

1,198,111

796,912

-

4,321

6,583,029

-

-

-

106,172,825

796,912

-

4,321

113,953,965

مستحق الى البنوك
5,781,796
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية 106,172,825
1,198,111

113,152,732

 31.4مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي تلــك املخاطــر التــي تــؤدي إلــى عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الغيــر عنــد
اســتحقاقها .وللحــد مــن تلــك املخاطــر ،قامــت إدارة املجموعــة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة موجوداتهــا مــع األخــذ بعــن
االعتبــار الســيولة ومراقبــة تلــك الســيولة بشــكل يومــي.
يلخــص اجلــدول التالــي فتــرات اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات املجموعــة .باســتثناء االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح او اخلســائر واالســتثمارات املتاحــة للبيــع ،مت حتديــد تواريــخ االســتحقاق اخلاصــة باملوجــودات واملطلوبــات
علــى أســاس الفتــرات املتبقيــة مــن تاريــخ التقريــر وحتــى تاريــخ االســتحقاق فــي العقــد.
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سنة واحدة
د.ك

أكثر من سنة
د.ك

املجموع
د.ك
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املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة ومرابحة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى
بضاعة
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات
الشهرة واألصول غير امللموسة
املطلوبات
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
مستحق الى البنوك
قروض من بنوك ومؤسسات مالية
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

10,417,011
6,804,031
1,011,481
11,268,515
14,417,065
774,786
20,252,975
2,450,000
67,395,864
6,583,029
1,198,111
54,096,914
61,878,054

152,965
350,000
14,820,182
60,754,860
31,369,875
3,397,447
5,346,161
116,191,490
52,075,911
717,575
52,793,486

10,417,011
6,804,031
1,164,446
11,268,515
14,767,065
774,786
35,073,157
60,754,860
33,819,875
3,397,447
5,346,161
183,587,354
6,583,029
1,198,111
106,172,825
717,575
114,671,540
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

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

 .33موجودات بصفة األمانة

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

حتى
شهر
د.ك

كما في  31ديسمبر 2017

املطلوبات املالية
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية متضمنة
املستحق للبنوك
1,175,671

1,175,671

3–1

12 – 3

5–1

شهور
د.ك

شهر
د.ك

سنوات
د.ك

املجموع
د.ك

-

7,118,614

-

7,118,614

29,388,338

65,499,417

9,210,400

105,273,826

29,388,338

72,618,031

9,210,400

112,392,440

كما في  31ديسمبر 2016

املطلوبات املالية
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
قروض من بنوك ومؤسسات مالية

-

-

6,583,029

-

6,583,029

-

15,325,664

43,898,513

53,188,770

112,412,947

-

15,325,664

50,481,542

53,188,770

118,995,976

 .32إدارة مخاطر رأس المال

أن أهــداف إدارة مخاطــر رأس مــال املجموعــة هــي تأكيــد مقــدرة املجموعــة علــى احملافظــة علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي
ونســب ماليــة جيــده حتــى تدعــم أعمالهــا وتزيــد مــن قيمــة املســاهمني فــي رأس املــال.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وعمــل التعديــات الالزمــة ،علــى ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة
واملخاطــر املرتبطــة مبوجــودات املجموعــة .وللمحافظــة علــى هيــكل رأس املــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم املجموعــة بتعديــل
املبالــغ املدفوعــة كتوزيعــات أربــاح للمســاهمني أو إعــادة شــراء أســهم أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع موجــودات لتخفيــض
املديونيــات .يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح .23
يتعــن علــى الشــركة األم االحتفــاظ بحــد أدنــى لــرأس املــال هــو  15مليــون د.ك حيــث أنهــا مســجلة كشــركة اســتثمارية لــدى
بنــك الكويــت املركــزي.
يتكون هيكل رأس مال املجموعة من البنود التالية:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

قروض من بنوك ومؤسسات مالية (إيضاح )22
ناقصا :النقد والنقد املعادل (إيضاح )13
صافي املديونية
مجموع حقوق امللكية

2016

99,773,371

106,172,825

()12,613,443

()15,697,135

87,159,928

90,475,690

62,422,158

68,915,814

تديــر املجموعــة نيابــة عــن الشــركة األم الرئيســية للمجموعــة وأطــراف أخــرى ذات صلــة وأطــراف خارجيــة ،صناديــق
اســتثمارية مشــتركة ومحافــظ ،وحتتفــظ بــأوراق ماليــة فــي حســابات أمانــة ال تظهــر فــي بيــان املركــز املالــي للمجموعــة.
بلــغ إجمالــي املوجــودات املــدارة فــي  31ديســمبر  2017مبلــغ  48,075,565د.ك ( 46,843,638 :2016د.ك) وهــي تتضمــن
موجــودات مــدارة نيابــة عــن الشــركة األم الرئيســية للمجموعــة وأطــراف أخــرى ذات صلــة مببلــغ  42,204,324د.ك (:2016
 44,553,519د.ك).

 .34التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية
التزامات محتملة

كمــا فــى  1ديســمبر  2011قامــت أحــدى الشــركات التابعــة للشــركة األم للمجموعــة «شــركة نــور الكويتيــة األردنيــة لالســتثمار
املالــي احملــدودة» (“البائــع“) ببيــع كافــة ملكيتهــا فــى رأس مــال احــدى شــركاتها التابعــة بــاألردن (شــركة نــور األردنيــة
الكويتيــة للنقــل) إلــى تســعة مــن املشــترين األفــراد (“املشــترين“) .الحق ـاً لنقــل امللكيــة والســيطرة للمشــتريني الذين قامــوا
برفــع دعــاوى قضائيــة ضــد البائــع مدعيــن التحريــف بهــدف احلصــول علــى تعويــض مبيلــغ وقــدره  4,500,000دينــار أردنــي
( 1,911,154د.ك).

إدارة الشــركة التابعــة واملستشــار القانونــي يعتقــدون بإمكانيــة احلصــول علــى قــرار إجابــي مــن قبــل احملكمــة ،لذلــك اليوجــد
أي مخصــص أليــة اًثــار التــي قــد تنجــم عــن البيانــات املاليــة املجمعــة.
قامــت ســلطة ضريبــة الدخــل احملليــة فــي الباكســتان بطــرح مطالبــات يطالبــون فيهــا الشــركة االم بدفــع مبلــغ اضافــي
مقــداره  356,303د.ك جتــاه رســوم ضريبيــة فائقــة علــى توزيعــات االربــاح املســتلمة مــن قبــل الشــركة االم مــن شــركتها
الزميلــة  ،بنــك ميــزان احملــدود .قامــت الشــركة االم باحلصــول علــى امــر ايقــاف لتلــك املطالبــات كمــا قامــت ايضــا بالطعــن
لــدى ســلطات االســتئناف ذات الصلــة .ان ادارة الشــركة االم ،بالتشــاور مــع مستشــاري الضرائــب واملستشــارين القانونيــن،
علــى ثقــة بــان هــذه املطالبــات تخالــف القوانــن ذات الصلــة وبــان القــرار املتعلــق بهــذا االمــر ســيكون فــي صاحلهــم .وبنــاء
عليــه ،لــم يتــم تكويــن مخصــص فــي هــذه البيانــات املاليــة بهــذا اخلصــوص.

ضمانات والتزامات رأسمالية
يوجــد علــى املجموعــة بتاريــخ التقريــر ارتباطــات مببلــغ  5,970,271د.ك مقابل شــراء اســتثمارات وتطوير عقارات اســتثمارية
( 8,223,712 :2016د.ك) وضمانات مببلغ  8,427,179د.ك ( 7,352,782 :2016د.ك).

ومتاشــيا مــع اجلهــات األخــرى التــي تعمــل فــي نفــس القطــاع ،تقــوم املجموعــة مبراقبــة رأس املــال عــن طريــق دراســة نســبة
املديونيــة حلقــوق امللكيــة.
مت احتساب النسبة عن طريق قسمة صافي املديونية على مجموع حقوق امللكية كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

د.ك

د.ك

2017

صافي املديونية
مجموع حقوق امللكية
نسبة املديونية إلى مجموع حقوق امللكية
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2016

87,159,928

90,475,690

62,422,158

68,915,814

% 140

%131
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البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2017
الكويت

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .35مطابقة الخصوم الناتجة عن االنشطة التمويلية

ان التغيرات في خصوم املجموعة الناجتة عن االنشطة التمويلية ميكن تصنيفها على النحو التالي:
قروض قصيرة
االجل
دك

قروض الجل
دك
الرصيد في  1يناير 2017

52,075,911

54,096,914

املجموع
دك
106,172,825

التدفقات النقدية:
•السداد
•احملصالت
بنود غير نقدية:
•اعادة التصنيف
•اخلصم من التسوية
 31ديسمبر 2017

()314,681

()7,522,273

()7,836,954

3,500,000

-

3,500,000

()47,809,300

47,809,300

-

-

()2,062,500

()2,062,500

7,451,930

92,321,441

99,773,371

الرصيد في  1يناير 2016

99,942,626

11,955,658

111,898,284

التدفقات النقدية:
•السداد
•احملصالت
بنود غير نقدية:
•اعادة التصنيف
 31ديسمبر 2016

()3,307,465

()4,871,158

()8,178,623

-

2,453,164

2,453,164

()44,559,250

44,559,250

-

52,075,911

54,096,914

106,172,825

 .36أحداث الحقة

فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة املنعقــد فــي  22ينايــر  ،2018وافــق املســاهمون علــى إصــدار ســندات وصكــوك فــي دولــة
الكويــت وخارجهــا.

 .37أرقام المقارنة

مت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام املقارنــة لتتناســب مــع عــرض البيانــات املاليــة للســنة احلاليــة .إن إعــادة التصنيــف ليــس
لــه اثــر علــى صافــي املوجــودات وحقــوق امللكيــة وصافــي نتائــج الســنة وصافــي الزيــادة فــي النقــد والنقــد املعــادل الســابق
تســجيله.
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