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تاريخ العمارة يف الكويت

عا�ش الكويتيون قدميا يف بيوت ات�سمت بالب�ساطة ومل يعرفوا الرفاهية وال املباين احلديثة الأ بعد ظهور النفط يف الكويت وبداية النه�ضة العمرانية يف اخلم�سينات وكانت بيوتهم قدميا متقاربة
تتخلها طرق ملتوية و كثري ما تكون هذه الطرق مقفلة يف نهايتها برتاوح عر�ضها مابني � 2إيل � 6أمتار ولكنها كافية للتنقل ومرور الدواب و كان لتقارب بيوتهم الكثري من الفوائد ل�سكانها منها فوائد
�صحية كحمايتهم من ا�شعة ال�شم�س احلارقة والظروف املناخية ال�صعبة كالعوا�صف الرملية بالأ�ضافة للفوائد الأمنية ك�شعورهم بالأمن والآمان لقرب البيوت من بع�ضها كما ان تقارب البيوب
من بع�ضها ي�سهل عملية الدفاع عنها يف حال تعر�ضها لعدوان من اخلارج .
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني ،
بعد التحية ،،،
باال�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن اخواين اع�ضاء جمل�س �رشكـة �إدارة الديـرة القاب�ضة� ،أقـدم لكم التقرير ال�سنوي عن اعمال ال�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف .2017/12/31
ملحة عامة
�شهدت بور�صة الكويت خالل العام  2017انح�سار عمليات ال�رشاء نتيجة عزوف العديد من امل�ستثمرين عن اال�ستثمار فيها لقلة ثقتهم يف ال�سوق الكويتي  ،وظهر ذلك وا�ضحا من خالل التذبذب الذي �شهدته
بور�صة الكوي ــت  ،وعلى الرغم من البداية القوية لل�سوق يف بداية العام وحتديد ًا يف �شهر يناير � ،2017إلى �أن �شهر مار�س من نف�س العام �شهد املزيد من الرتقب والعزوف الن�سبي عن التداول وتراجعت م�ستويات
ال�سيولة والتداول ،وا�ستمر الرتاجع يف ال�سوق خالل الربع الثاين من العام نتيجة دخول ال�سوق يف تطورات مبنية على م�ستوى �آليات التداول  ،ودورة الت�سوية والتقا�ص يف منظومة مابعد التداول والتي عززت
من حالة الرتقب لدى املتداولني  .ونتيجة لقرب ترقيةال�سوق الكويتي �إلى الأ�سواق النا�شئة وفق ًا مل�ؤ�رش فوت�سي ،فقد �شهدت بور�صة الكويت �صحوة �رشائية خالل الربع الثالث  ،و�سجلت م�ؤ�رشاتها �سل�سلة من
االرتفاعات مل ي�شهدها ال�سوق من قبل ،ولكن �رسعان ماتكبدت بور�صة الكويت خ�سائر كبرية حتديد ًا يف �شهر نوفمرب نتيجة عمليات البيع املكثفة والراجعة �إلى اخلوف واحلذر نتيجة الأحداث اجليو�سيا�سية
التي �شهدتها املنطقة  .االمر الذي يبني تراجع جاذبية البور�صة الكويتية الناجت عن �ضعف االقت�صاد املحلي والذي يعاين من م�شاكل كثرية �أدت الى تراجعه ب�شكل الفت.
ون�أمل ان يتح�سن اداء البور�صة خالل  2018خا�صة بعد �إقرار هيئة ا�سواق املال التق�سيم اجلديد لل�سوق .
الأداء املايل:
�سجلت ال�رشكة خ�سائر خالل العام  2017بلغت  1.459مليون دينار كويتي (ما يعادل خ�سارة  7.39فل�سا لل�سهم الواحد) مقابل �أرباح بلغت � 478ألف دينار كويتي (ما يعادل ربح  2.42فل�سا لل�سهم
الواحد) خالل العام ال�سابق  .وترجع خ�سارة ال�سنة لتكاليف التمويل وامل�صاريف العمومية واالدارية وتكاليف املوظفني التي بلغت � 992ألف دينار كويتي باال�ضافة �إلى هبوط يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
بقيمة � 488ألف دينار كويتي  .وكذلك �إنح�سار �إيرادات ال�رشكة نتيجة وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود تخارجات �ضئيلـة خالل ال�سنة املالية احلالية .
وقد �أو�صى جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2017و�أن هذه التو�صية تخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املخت�صة .
الأداء العام لل�شركات التابعة والزميلة - :
متكنت �إحدى �رشكاتنا الزميلة( جمموعة �أرزان املالية للتمويل واال�ستثمار ) من تطوير وحت�سني البيئة التحتية لل�رشكة من �أنظمة وعمليات وذلك بتطبيق �أف�ضل التقنيات التكنولوجية احلديثة لتتمكن من تلبية
�إحتياجات عمالء املجموعة وتعزيز قدراتها التناف�سية  .وبالرغم من التحديات امل�ستمرة التي تواجه ال�رشكة ،فقد ا�ستطاعت حتقيق نتائج �إيجابية خالل العام حيث ا�ستطاعت من حتقيق �إيرادات ت�شغيلية قدرها
 8,057,016دينار كويتي  .كما حققت �صايف �أرباح بلغت  1,741,781دينار كويتي عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2017
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اخلطط امل�ستقبلية :
�أما خطط ال�رشكة امل�ستقبلية  ،ت�ستمر ال�رشكة يف الرتكيز على التخارج من بع�ض ا�ستثماراتها  ،و�سداد ماتبقى من قرو�ض ( وهي قرو�ض مـع �أطراف ذات �صلـة والبالغـة  12,681,289دينــار كــويتـي )
ومبالغ م�ستحقـة للغيــر .
								
ويف اخلتام � ،أتقدم بال�شكر واالمتنان لكافة م�ساهمي ال�رشكة الكرام على دعمهم املتوا�صل والدائم والثقة التي �أولوها لنا  ،وب�إ�سمكم جميعا نعرب عن تقديرنا للجهد الذي بذله فريق االدارة وموظفي ال�رشكة
يف �أداء عملهم وذلك لتحقيق �أهداف ال�رشكة  ،راجيا لهم التوفيق والنجاح .

طــالل بدر البحر
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير احلوكمة
مقدمــة
ي�سعى جمل�س �إدارة (املجل�س) �رشكة الديرة القاب�ضة� -ش.م.ك.ع (ال�رشكة) دائم ًا  -من خالل قراراته و�أعماله � -إلى املحافظة على م�صالح امل�ساهمني والعمالء وباقي �أ�صحاب امل�صالح .كما يحر�ص املجل�س
على �إر�ساء �أعلى املعايري و�أف�ضل املمار�سات للحوكمة ال�سليمة ،والت�أكد من �أن �أنظمة الرقابة الداخلية تتم وفق �أف�ضل املمار�سات .كما ي�سعى �إلى ت�أكيد مبد�أ الثقة يف �إدارة ال�رشكة ملواردها املختلفة وذلك من
خالل املحافظة على تلك املوارد وتنميتها و�إدارتها �إدارة حكيمة .ويعمل املجل�س على حماية الأطراف ذوي ال�صلة ،وااللتزام بتطبيق �سيا�سات و�إجراءات ال�رشكة املعتمدة بهذا اخل�صو�ص ،ويبا�رش مهامه
بالإ�رشاف على تلك العمليات ،ويت�أكد من متام عملية الإف�صاح عنها للم�ساهمني بكل �شفافية وو�ضوح.
يعترب املجل�س م�س�ؤو ًال �أمام اجلمعية العامة حلملة الأ�سهم ويعهد �إليه م�س�ؤولية حماية م�صالح ال�رشكة وتطوير �أعمالها وحتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها لتحقيق تطلعات امل�ساهمني ،ويعمل
املجل�س �أي�ض ًا على جتنب تعار�ض امل�صالح على �أن تكون الأولوية دائم ًا ل�صالح ال�رشكة.
تعرف الرشكة الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خالل توجيه وإدارة أعامل الرشكة ومراقبتها من عىل أعىل مستوى وتعزيز قدراتها عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية طويلةاألجل ،وذلك من خالل االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات
عمل الرشكة واالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية .يؤمن املجلس بأن وجودنظام حوكمة مالئم للرشكة أمر بالغ األهمية ،حيث يحافظ عىل سالمة أعامل الرشكة ويعزز ثقة املستثمرين فيها ،وبنا ًء عليه يسعى املجلس بإنتظام
لتحسني فاعلية وأداء نظام الحوكمة من خالل مراقبة أداء اللجان التابعة ملجلس اإلدارة.عىل مدار السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2017قامت الرشكة بالعمل عىل اتباع اللوائح والنظم الخاصة بحوكمة الرشكات الصادر عن هيئة
أسواق املال .وتتمثل فلسفة الرشكة يف تحقيق أعىل مستويات املسؤولية والشفافية والنزاهة يف تسيري وأداء أعاملها مع الرتكيز عىل االلتزام بكل ما يصدر من أنظمة وقوانني يف مجالها.

هذا وقد اعتمدت ال�رشكة جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات عملت بناء على �أف�ضل املمار�سات لتعزيز ال�شفافية والك�شف عن املعلومات بالدقة وبالوقت املنا�سبني ،وذلك فيما يتعلق ببياناتها املالية و�أدائها
الت�شغيلي و�إدارتها ونظام احلوكمة املعتمد لديها.
املحور الأول :هيكل جمل�س الإدارة
تكوين جمل�س الإدارة
�إت�سم ت�شكيل املجل�س بهيكل يتنا�سب مع طبيعة ون�شاط ال�رشكة ،مع مراعاة �أن يكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأع�ضاء غري التنفيذيني ،ومت الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي،
ويتم مراعاة �أن ال تربط بينهما �أي قرابة من الدرجة الأولى �أو �أي �صلة �أو عالقة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ا�ستقاللية قرارت كل منهما .وي�ضم املجل�س العدد الكايف من الأع�ضاء مبا ي�سمح له ت�شكيل العدد املالئم من
اللجان املنبثقة منه.تت�ألف جلان جمل�س الإدارة من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة التدقيق ،وجلنة �إدارة املخاطر ،ولكل جلنة من هذه اللجان مواثيق و�أحكام حتدد جمال عملها و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها
وواجباتها.
يتكون املجل�س من خم�سة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة لل�رشكة ملدة ثالث �سنوات .ويت�سم هيكل املجل�س وب�صورة جماعية ،بالتنوع يف اخلربات وامل�ؤهالت واملعرفة يف القطاع الذي تعمل فيه ال�رشكة ،مت�ضمن ًا
ذلك الإملام باجلوانب القانونية ،واحلوكمة ،والرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر ،والإدارة املالية والإقت�صادية ،وكذلك جوانب التخطيط اال�سرتاتيجي.
اجلدول �أدناه يو�ضح امل�ؤهالت واخلربات العملية لأع�ضاء جمل�س الإدارة وتاريخ انتخابهم  /تعيينهم:

12

6/6/18 2:23 PM

ANNUAL REPORT ARABIC.indd 12

اال�سم

ت�صنيف الع�ضو

امل�ؤهل العلمي واخلربة العملية

)تنفيذي /غري تنفيذي /م�ستقل(

ال�سيد /طالل بدر البحر

غري تنفيذي

ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري

غريتنفيذي

تاريخ االنتخاب
�أو التعيني

 حا�صل على �شهادة بكالوريو�س �إدارة الأعمال (تخ�ص�ص متويل � -إدارة نظم املعلومات)جامعة بو�سطن  -الواليات املتحدة الأمريكية عام .2001
 حا�صل على �شهادة يف برنامج الأ�سهم اخلا�ص  -كلية �إدارة الأعمال  -لندن عام .2008حا�صل على �شهادة تدريبية  -قيادة التغيري والتجديد التنظيمي  -كلية �إدارة الأعمال -
جامعة هارفارد عام . 2016
وتقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1رئي�س جمل�س االدارة � -رشكة املجموعة املالية ( هريمي�س �إيفـا ).
 )2رئي�س جمل�س االدارة � -رشكة الديـرة القاب�ضة.
 )3نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -ال�رشكة الدولية الكويتية لال�ستثمار.
 )4ع�ضو جمل�س االدارة � -رشكة �شبكة املعلومات االئتمانية.

2015/06/10

وي�شغل حالياً املنا�صب التالية خالل عام :2017
 )1رئي�س جمل�س الإدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )2مدير تنفيذي باالنابة (قطاع االئتمان والتح�صيل ) � -رشكة جمموعة �أرزان املالية
للتمويل واال�ستثمار.
 حا�صل على �شهادة بكالوريو�س �إدارة الأعمال  ( -تخ�ص�ص ت�سويق)  -جامعة الكويت عام.1999
تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة املجموعة املالية (هريمي�س �إيفا للو�ساطة املالية ).
 )2ع�ضو جمل�س �إدارة  -ال�رشكة الدولية الكويتية لال�ستثمار.
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة �إيفا لال�ست�شارات املالية.

2015/06/10

وي�شغل حالياً املنا�صب التالية خالل عام :2017
 )1ع�ضو جمل�س الإدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )2نائب الرئي�س التنفيذي (الإدارة العقارية) � -رشكة عقارات الكويت.
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اال�سم

ت�صنيف الع�ضو

امل�ؤهل العلمي واخلربة العملية

)تنفيذي /غري تنفيذي /م�ستقل(

تاريخ االنتخاب
�أو التعيني

حا�صل على �شهادة ماج�ستري )علوم املحا�سبة (  -جامعة �سان دييغو  -عام . 2010ال�سيد� /صالح حممد التنيب

م�ستقـــــل

ال�سيد /ن�ضال خالد امل�سعود

غريتنفيذي  -منتخب

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )2ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة الأولى للم�سالخ .
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة �إيفا الغذائية .

08/06/2015

وي�شغل حالياً املنا�صب التالية خالل عام :2017
 )1ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة .
 )2الرئي�س التنفيذي � -رشكة اون كو�ست كا�ش اند كاري .
 )3املدير العام � -رشكة النزهة املتحدة لإدارة املطاعم.
 )4املدير العام  -جمموعة النزهة الكويتية لإدارة املطاعم.
 حا�صل على �شهادة ماج�ستري (تخ�ص�ص �إدارة الأعمال )  -جامعة والية كولورادو -الواليات املتحدة الأمريكية عـ ــام .1988

)انتقل �إلى رحمة اهلل (

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1مدير عام  -ال�رشكة الدولية للتمويل.
 )2رئي�س جمل�س �إدارة  -ال�رشكة الدولية للم�رشوعات الإ�ستثمارية.
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة البحار ال�سبعة.

من 10/06/2015

وكان ي�شغل املنا�صب التالية:

�إلى 09/02/2017

 )1نائب رئي�س جمل�س �إدارة والرئي�س التنفيذي -ال�رشكة الدولية للمنتجعات.
 )2نائب رئي�س جمل�س �إدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية.
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اال�سم

ت�صنيف الع�ضو

امل�ؤهل العلمي واخلربة العملية

)تنفيذي /غري تنفيذي /م�ستقل(

ال�سيد /رامي ايه حبلي

تنفيــذي

تاريخ االنتخاب
�أو التعيني

 حا�صل على �شهادة بكالوريو�س �إدارة الأعمال  -اجلامعة الأمريكية بريوت عام .1996�شهادة ماج�ستري يف �إدارة الأعمال  -جامعة بو�سطن عام .1999
 حا�صل على �شهادة حما�سب قانوين معتمد  – CPAالواليات املتحدة الأمريكية عام .1999 حا�صل على �شهادة املحلل املايل معتمد  – CFAالواليات املتحدة الأمريكية عام .2002 حا�صل على �شهادة حما�سب معتمد  - CA & CPAكندا عام .2003تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1نائب الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )2نائب الرئي�س التنفيذي � -رشكة الكويت القاب�ضة.
وي�شغل حالياً املنا�صب التالية خالل عام :2017
 )1نائب الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار � -رشكة الديرة القاب�ضة .
 )2ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكــة �إيف ـ ــا الغذائية .
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة جمموعة ال�صناعات التخ�ص�صية للزجاج.

مت تعيينه يف
15/02/2016
بتاريخ
15/06/2016
ا�ستقال من من�صبه كع�ضو
جمل�س الإدارة
مت �إعادة تعيينه بتاريخ
22/03/2017

 حا�صل على �شهادة بكالوريو�س �إدارة الأعمال  -بريوت عام .2000�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال – -الواليات املتحدة الأمريكية عام .2004

ال�سيد /رامي خالد عبداهلل

غريتنفيذي

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�صب:
 )1مدقق ح�سابات رئي�سي -جرانت ثورنتون القطامي والعيبان و�رشكاهم .
 )2املراقب املايل  -جمموعة �رشكات �إيفـ ــا.
وي�شغل حالي ًا املنا�صب التالية خالل عام :2017
 )1ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة الأولى للت�أمني التكافلي.
 )2ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة جمموعة �أرزان للتمويل واال�ستثمار.
 )3ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة املجموعة املالية (هريمي�س �إيفا للو�ساطة املالية).
 )4ع�ضو جمل�س �إدارة  -ال�رشكة الدولية الكويتية لال�ستثمار.
 )5ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة الديرة القاب�ضة.
 )6ع�ضو جمل�س �إدارة � -رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية

15/06/2016
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قام ب�أمانة �رس �إجتماعات املجل�س ال�سيدة� /أحالم �صبحي �أن�شا�صي (موظفة يف ال�رشكة) والتي مت �إعادة تعيينها مبوجب قرار �صادر عن جمل�س الإدارة بتاريخ  .11/05/2016وقد قام املجل�س ب�إن�شاء �سجل
خا�ص ملحا�رض االجتماعات باملناق�شات واملداوالت ومبين ًا بها مكان االجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته .وقد ّمت ترقيم حما�رض االجتماعات ب�أرقام متتابعة لل�سنة التي �إنعقدت فيها و ّمت تبويبها وحفظها
بطريقة �سهل الرجوع �إليها .وحر�ص ًا من املجل�س على �ضمان توفري كافة املعلومات والبيانات املطلوبة ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب جلميع �أع�ضاء املجل�س مت توفري كافة املعلومات والبيانات املحدثة التي
ق ــد يحتاجها �أي ع�ضو لدى �أمني �رس املجل�س .مت اعتماد الو�صف الوظيفي لأمني �رس جمل�س الإدارة بتاريخ .30/05/2016
 بتاريخ  ،09/02/2017انتقل �إلى رحمة اهلل تعالى ال�سيد /ن�ضال خالد امل�سعود الفهيد ( نائب رئي�س جمل�س الإدارة ) ،ومت تعيني ممثل �آخر عنه يف �رشكة م�صادر الأفق للتجارة العامة واملقاوالت وهوال�سيد /رامي ايه حبلي.
 بتاريخ � 22/03/2017ضمن �إجتماع جمل�س االدارة الأول لعام ّ ،2017مت �إعادة ت�شكيل املنا�صب داخل املجل�س ب�إنتخاب ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري نائبا للرئي�س ،وال�سيد /رامي ايه حبلي ع�ضو ًافـ ــي جمل�س االدارة.
�إجتماعات جمل�س الإدارة
عقد املجل�س بدعوة من رئي�سه �سبعة اجتماعات خالل عام  ،2017وقد ّمت تزويد �أع�ضاء املجل�س بجدول �أعمال املجل�س مبو�ضوعات حمددة ومعززة بالوثائق واملعلومات الالزمة قبل االجتماع بوقت كايف ،ومت
�إقرار جداول الأعمال خالل انعقاد االجتماعات.
كان ح�ضور املجل�س كما هو مو�ضح �أدناه:
ا�سم الع�ضو

اجتماع رقم
)(1
املنعقد يف

2017/03/22

ال�سيد /طالل بدر البحر
رئي�س جمل�س الإدارة

اجتماع رقم
)(2
املنعقد يف

2017/03/23

اجتماع رقم
)(3
املنعقد يف

2017/04/01

x

اجتماع رقم
)(4
املنعقد يف

2017/05/15

اجتماع رقم
)(5
املنعقد يف

2017/08/10

x

اجتماع رقم
)(6
املنعقد يف

2017/11/14

اجتماع رقم
)(7
املنعقد يف

عدد االجتماعات

ن�سبة احل�ضور

2017/12/18

5

%71

ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

7

%100

ال�سيد � /صالح حممد التنيب
ع�ضو جمل�س الإدارة

7

%100

ال�سيد /رامي ايه حبلي
ع�ضو جمل�س الإدارة

7

%100

ال�سيد /رامي خالد عبداهلل
ع�ضو جمل�س الإدارة

7

%100
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املحور الثاين :مهام ،وم�س�ؤوليات ،وواجبات �أع�ضاء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
يتولى جمل�س �إدارة ال�رشكة جميع ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإدارتها ،ويتح ّمل امل�س�ؤولية النهائية عن ال�رشكة ،وقد ّمت حتديد مهام وم�س�ؤوليات كل من املجل�س والإدارة التنفيذية لل�رشكة ب�شكل وا�ضح يف
ال�سيا�سات واالجراءات واللوائح املعتمدة مبا يعك�س التوازن يف ال�صالحيات وال�سلطات بينهما .ميار�س املجل�س مهامه و�أعماله من خالل اللجان املنبثقة منه ،حيث قام املجل�س بتفوي�ض بع�ض ال�صالحيات لتلك
اللجان بناء على مواثيق معتمدة .كما يتح ّمل املجل�س م�س�ؤولية و�ضع كافة ال�سيا�سات والإجراءات ،والت�أكد من وجود اال�سرتاتيجية املنا�سبة التي تخدم �أهدافه وتطلعاته.
تت�ضمن مهام وم�س�ؤوليات املجل�س ما يلي:
� )1إعتماد الأهداف واال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�رشكة.
� )2إقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية.
 )3الإ�رشاف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�رشكة ،ومتلك الأ�صول والت�رصف بها.
 )4الت�أكد من مدى التزام ال�رشكة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن �إحرتام ال�رشكة للأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.
� )5ضمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�صاح وال�شفافية املعمول بها.
� )6إر�ساء قنوات �إت�صال فاعلة تتيح مل�ساهمي ال�رشكة الإطالع ب�شكل م�ستمر ودوري على �أوجه الأن�شطة املختلفة لل�رشكة و�أية تطورات جوهرية.
 )7و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�رشكة والإ�رشاف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.
 )8متابعة �أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،والت�أكد من قيامهم ب�أداء كافة املهام املوكلة �إليهم.
 )9تعيني �أو عزل �أي ًا من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ،ومن ذلك رئي�س اجلهاز التنفيذي �أو من يف حكمه.
 )10ت�شكيل جلان خمت�صة منبثقة عن املجل�س وفق ميثاق يو�ضح مدة اللجنة و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها وكيفية رقابة املجل�س عليها ،كما يت�ضمن قرار الت�شكيل ت�سمية الأع�ضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم
وواجباتهم .هذا ف�ض ًال عن نقييم �أداء و�أعمال هذه اللجان والأع�ضاء.
 )11الت�أكد من �أن ال�سيا�سات واللوائح املعتمدة لل�رشكة تت�سم بال�شفافية والو�ضوح مبا يتيح عملية �إتخاذ القرار وحتقيق مبادئ احلوكمة الر�شيدة ،والف�صل يف ال�سلطات وال�صالحيات بني كل من جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية ،من خالل ما يلي:
	�أ) �إعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية املتعلقة بعمل ال�رشكة وتطويرها ،وما يتبع ذلك من حتديد للمهام والإخت�صا�صات والواجبات وامل�س�ؤوليات بني امل�ستويات التنظيمية املختلفة.
ب) �إعتماد �سيا�سة تفوي�ض وتنفيذ الأعمال املنوطة باالدارة التنفيذية.
 )12حتديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية ،و�إجراءات �إتخاذ القرار ومدة التفوي�ض.
 )13حتديد �رشائح املكاف�آت التي �سيتم منحها للموظفني.
 )14و�ضع �سيا�سة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حفظ حقوقهم.
 )15و�ضع �آلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،وذلك للحد من تعار�ض امل�صالح.
 )16التو�صية بتعيني مدققي احل�سابات امل�ستقلني.
 )17الت�أكد وب�صفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�رشكة وال�رشكات التابعة لها.
�أبرز �إجنازات املجل�س خالل عام 2017
 )1متابعة �سري �إجناز �أعمال ال�رشكة من خالل االجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية ،ومناق�شة نتائج �أعمال ال�رشكة من خالل حزمة من التقارير الدورية.
 )2العمل على حتقيق �إ�سرتاتيجية ال�رشكة.

الإدارة التنفيذية
تتم مزاولة �أن�شطة ال�رشكة من قبل الإدارة التنفيذية ،وذلك حتت رقابة وتوجيه جمل�س الإدارة بهدف حتقيق توازن يف العالقات بني ال�رشكة وم�ساهميها وموظفيها وعمالئها وباقي �أ�صحاب امل�صالح ،والت�أكد
من العمل �ضمن �أغرا�ض ال�رشكة وتكري�س مواردها ب�شكل منا�سب لتلبية �أهدافها مبا يتوافق مع �سيا�سة وا�سرتاتيجية ال�رشكة .ويعترب �أع�ضاء الإدارة التنفيذية م�س�ؤولني �أمام املجل�س عن ممار�سات و�أن�شطة
و�أعمال ال�رشكة ،وت�شمل امل�س�ؤوليات والواجبات الأ�سا�سية للإدارة ب�شكل عام حتقيق الأهداف والإ�رشاف على العمليات اليومية لأن�شطة ال�رشكة وامل�شاركة بالتخطيط اال�سرتاتيج ي و�إعداد امليزانيات والتقارير
املالية وغريها.
تقع م�س�ؤولية الإ�رشاف على الإدارة التنفيذية لل�رشكة على عاتق جمل�س الإدارة ،وت�شمل هذه امل�س�ؤوليات ما يلي:
 )1العمل على تنفيذ كافة ال�سيا�سات واللوائح والأنظمة الداخلية لل�رشكة املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
 )2تنفيذ اال�سرتاتيجية واخلطة ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
� )3إعداد التقارير الدورية ( مالية وغري مالية) ب�ش�أن التقدم املحرز يف ن�شاط ال�رشكة يف �ضوء خطط و�أهداف ال�رشكة اال�سرتاتيجية ،وعر�ض تلك التقارير على جمل�س االدارة.
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 )4و�ضع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�شكل مف�صل ودقيق البيانات املالية وح�سابات الدخل ،مبا يتيح املحافظة على �أ�صول ال�رشكة و�إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري
املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة.
� )5إدارة العمل اليومي وت�سيري الن�شاط ،ف�ض ًال عن �إدارة موارد ال�رشكة بال�شكل الأمثل ،والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات ،وذلك مبا يتفق مع �أهداف و�إ�سرتاتيجية ال�رشك ــة.
 )6امل�شاركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم الأخالقية داخل ال�رشكة.
 )7و�ضع نظم الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر ،والت�أكد من فاعلية وكفاية تلك النظم ،واحلر�ص على االلتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
واجبات الإدارة التنفيذية جتاه جمل�س الإدارة
 )1تقدمي التو�صيات بخ�صو�ص اال�سرتاتيجية املتبعة بهدف التح�سني والتطوير من خالل خطط مدرو�سة.
 )2تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية لل�رشكة وما يرتبط بها من �سيا�سات ولوائح داخلية والت�أكد من كفايتها وفاعليتها.
 )3تقدمي املعلومات والتقارير الالزمة يف التوقيت املنا�سب ب�شكل دقيق و�شامل.
 )4تقدمي تقارير مالية وت�شغيلية دورية عن �أداء الإدارات ب�ش�أن م�ستوى التقدم يف �أن�شطة ال�رشكة يف �ضوء اخلطط والأهداف اال�سرتاتيجية على �أن تعر�ض على جمل�س الإدارة.
 )5و�ضع نظام حما�سبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�سجالت وح�سابات تعك�س ب�شكل مف�صل ودقيق النتائج املالية.
 )6تطوير وتعديل وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات ومناق�شتها واعتمادها لأف�ضل تطبيق.
 )7تنفيذ نظم الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر والت�أكد من كفاية وفاعلية تلك النظم.
� )8إدارة جميع الأن�شطة واملوارد الب�رشية واملالية ب�شكل فاعل لتعظيم الأرباح وتقليل النفقات وحتقيق الأهداف اال�سرتتيجية لل�رشكة.
 )9امل�شاركة الفاعلة يف بناء وتنمية القيم الأخالقية يف ال�رشكة.
 )10الإ�رشاف واملتابعة للت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة وال�سيا�سات املتبعة من قبل املوظفني وذلك حتقيقا ال�سرتاتيجية ال�رشكة.
تكوين اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة
يف �إطار الدور املتطور الذي ينه�ض به املجل�س فيما يتعلق بالإ�رشاف والتخطيط اال�سرتاتيج ي واحلوكمة و�إدارة املخاطر والرقابية الداخلية لل�رشكة ،مت ت�شكيل اللجان املنبثقة عن املجل�س للقيام ب�أعمالها بكفاءة
وفاعلية ،وتتمثل تلك اللجان مبا يلي:
�أ) جلنة التدقيق

 مت ت�شكيل جلنة التدقيق �ضمن �إجتماع جمل�س االدارة املنعقد بتاريخ 11/05/2016.ّ -مت �إعادة ت�شكيل جلنة التدقيق �ضمن حم�رض �إجتماع جمل�س االدارة املنقد بتاريخ ،15/06/2016

حيث ت�ضمن حم�رض �إجتماع جمل�س االدارة تعيني ال�سيد /رامي خالد عبداهلل علي بد ًال من ال�سيد /رامي

ايه حبلي ،و ّمت تعيينه رئي�سـ ًا للجنة التدقيق.
 تهدف جلنة التدقيق �إلى م�ساعدة املجل�س يف القيام مب�س�ؤولياته اخلا�صة بالرقابة من خالل الإ�رشاف على ن�شاط التدقيق الداخلي ومتابعة �أعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني ،والت�أكد من التطبيق الفعالل�سيا�سات ال�رشكة املختلفة .وتعمل هذه اللجنة على تر�سيخ ثقافة االلتزام داخل ال�رشكة وذلك من خالل �ضمان �سالمة ونزاهة التقارير املالية لل�رشكة ،ف�ض ًال عن الت�أكد من كفاية وفاعلية �أنظمة الرقابة
الداخلية املطبقة يف ال�رشكة.
ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات اللجنة ما يلي:

 )1مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة ،و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنها للمجل�س.
 )2التو�صية للمجل�س ،ومن ثم للجمعية العامة ،بتعيني �أو �إعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي �أو تغيريه وحتديد �أتعابه ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من �إ�ستقالليته ومدى التزامه باحليادية
واملو�ضوعية عند �إبداء الر�أي يف البيانات املالية لل�رشكة ،ومراجعة خطابات تعيينهم.
 )3متابعة �أعمال مراقب احل�سابات اخلارجي ،والت�أكد من عدم قيامه بتقدمي خدمات �إلى ال�رشكة عدا اخلدمات التي تقت�ضيها مهنة تدقيق احل�سابات ،والت�أكد من تن�سيق �أعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني
يف حالة وجود �أكرث من مراقب للح�سابات.
 )4درا�سة مالحظات مراقب احل�سابات اخلارجي على البيانات املالية لل�رشكة ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
 )5درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية للمجل�س يف �ش�أنها.
 )6تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�رشكة و�إعداد تقرير يت�ضمن ر�أي وتو�صيات اللجنة يف هذا ال�ش�أن.
 )7الإ�رشاف الفني على ن�شاط التدقيق الداخلي يف ال�رشكة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة من قبل املجل�س.
 )8التو�صية للمجل�س بتعيني مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم �أدائه� ،أو التو�صية ب�إ�سناد �أعمال التدقيق الداخلي جلهة خارجية ،بالإ�ضافة �إلى تقييم �أداء ن�شاط التدقيق الداخلي.
 )9مراجعة و�إقرار خطط التدقيق املقرتحة من ن�شاط التدقيق الداخلي ،وخطط عمل مراقب احل�سابات اخلارجي ،و�إبداء مالحظات عليها.
 )10مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ونتائج تقارير اجلهات الرقابية ،والت�أكد من �أنه قد مت �إتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة ب�ش�أن املالحظات الواردة يف التقارير.
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 )11النظر يف �أي تباين يف وجهات النظر بني الإدارة التنفيذية ومراقب احل�سابات اخلارجي �أو ن�شاط التدقيق الداخلي –ب�شكل منف�صل– فيما يتعلق ب�إعداد القوائم املالية� ،أو الرقابة الداخلية ،و�أي �صعوبات
ن�ش�أت �أثناء عملهم (مبا يف ذلك �أي عوائق/قيود على نطاق العمل �أو الو�صول �إلى املعلومات املطلوبة).
 )12تكليف مكتب تدقيق م�ستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ( ) RCIيف ال�رشكة و�إعداد تقرير يف هذا ال�ش�أن ،وموافاة الهيئة به ب�شكل �سنوي.
 )13تكليف جهة خارجية متخ�ص�صة وم�ستقلة ملراجعة وتقييم �أداء ن�شاط التدقيق الداخلي كل ثالث �سنوات على الأقل ،وموافاة جمل�س الإدارة بن�سخة من هذه النتائج.
 )14الت�أكد من التزام ال�رشكة بالقوانني وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
� )15إعداد تقرير اللجنة ال�سنوي الذي �سوف يتلى يف اجتماع اجلمعية العامة.
 )16النظر فيما يحيله �إليها املجل�س من �أمور ذات �صلة بعمل اللجنة.
وتت�شكل اللجنة من ال�سادة الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
رئي�س اللجنة
		
ال�سيد  /رامي خالد عبداهلل
ع�ضو اللجنة
ال�سيد  /بدر جا�سم الهاجري
ع�ضو اللجنة
		
ال�سيد � /صالح حممد التنيب
وتقوم ال�سيدة� /أحالم �صبحي �أن�شا�صي ب�أمانة �رس اللجنة ،وقد قامت بكتابةكافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبين ًا بها مكان االجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته .وقد مت ترقيم حما�رض االجتماعات
ب�أرقام متتابعة لل�سنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �سهل الرجوع �إليها.
تاريخ الإجتماع

رقم االجتماع

عدد الأع�ضاء احلا�ضرين

ن�سبة احل�ضور

01/04/2017

اجتماع جلنة التدقيق رقم ()1

3

100%

14/05/2017

اجتماع جلنة التدقيق رقم ()2

3

100%

09/08/2017

اجتماع جلنة التدقيق رقم ()3

3

100%

14/11/2017

اجتماع جلنة التدقيق رقم ()4

3

100%

وكانت �أبرز �إجنازات اللجنة خالل :2017
)1مراجعة البيانات املالية الدورية (املرحلية وال�سنوية) قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة ،و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنها للمجل�س.
 )2االجتماع مبمثلي مراقبي احل�سابات امل�ستقلني ومناق�شة التقارير والبياناتاملالية ،والت�أكد عن عدم وجود�أي تدخالت�أومعوقات واجهتهم خالل تدقيق البيانات املالية ال�سنويةاملجمعة لل�رشكة و�رشكاتها
التابعة منقبل الإدارة التنفيذية �أوجمل�س الإدارة.
 )3رفع تو�صية ملجل�س الإدارة لإعادة تعيني مراقبي احل�سابات امل�ستقلنيلتدقيقالبيانات املالية ال�سنوية املجمعة لل�رشكة و�رشكتها التابعة يف عام  .2017
)4طلب �إعداد تقرير يت�ضمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبق داخل ال�رشكة من مكتب تدقيق ُم�ستقل ،ومن ثم مناق�شةنتائج تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR)  .
� )5إعداد تقرير جلنة التدقيق عن كفاية النظم الداخلية داخل ال�رشكة متهيد ًا لتالوته يف اجلمعية العامة.
 )6مراجعة التقارير ال�صادرة عن التدقيق الداخلي خالل العام .2017
خالل عام  ،2017مل يكن هناك �أي تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة.
ب) جلنة �إدارة املخاطر
 ّمت ت�شكيل جلنة املخاطر �ضمن حم�رض �إجتماع جمل�س االدارة املنعقد بتاريخ .11/05/2016 ّمت �إعادة ت�شكيل جلنة املخاطر �ضمن حم�رض �إجتماع جمل�س االدارة املنعقد  ،15/06/2016حيث ق ّدم ال�سيد /رامي ايه حبلي �إ�ستقالته ( كممثل عن �رشكة مرا�سي الأفق للتجارة العامة واملقاوالتو ّمت تعيني ال�سيد /رامي خالد عبداهلل علي بد ًال منه .
نظر ًا لوفاة ال�سيد /ن�ضال امل�سعود ،ف�إنه ّمت تعيني ال�سيد /رامي ايه حبلي بدال منه (�ضمن حم�رض جمل�س االدارة املنعقد بتاريخ  22مار�س .)2017
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ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات اللجنة ما يلي:
� )1إعداد ومراجعة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر قبل اعتمادها من املجل�س ،والت�أكد من تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ،و�أنها تتنا�سب مع طبيعة وحجم �أن�شطة ال�رشكة.
� )2ضمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر يف ال�رشكة.
 )3تقييم نظم و�آليات حتديد وقيا�س ومتابعة �أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعر�ض لها ال�رشكة ،وذلك لتحديد �أوجه الق�صور بها.
 )4م�ساعدة املجل�س على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�رشكة ،والت�أكد من عدم جتاوز ال�رشكة لهذا امل�ستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل املجل�س.
 )5مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�ضع تو�صيات ب�ش�أنه قبل اعتماده من قبل املجل�س.
 )6الت�أكد من �إ�ستقاللية موظفي �إدارة املخاطر عن الأن�شطة التي ينجم عنها تعر�ض ال�رشكة للمخاطر.
� )7إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�رشكة ،وتقدمي هذه التقارير �إلى املجل�س.
 )8مراجعة امل�سائل التي تثريها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد ت�ؤثر على عملية �إدارة املخاطر يف ال�رشكة.
 )9الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بو�ضع نظم للرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر يف ال�رشكة ،والت�أكد من فاعلية وكفاية تلك النظم.
 )10النظر فيما يحيله �إليها املجل�س من �أمور ذات �صلة بعمل اللجنة.
وتت�شكل اللجنة من ال�سادة الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
بتاريخ � ،09/02/2017إنتقل �إلى رحمة اهلل رئي�س اللجنة (ن�ضال خالد امل�سعود) ،و ّمت تعيني ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري رئي�س ًا للجنة املخاطر بدال منه� ،ضمن حم�رض �إجتماع جمل�س االدارة املنعقد بتاريخ
 1ابريل .2017
 و ّمت تعيني ال�سيد /رامي ايه حبلي ع�ضو ًا باللجنة �ضمن االجتماع رقم ( )1املنعقد بتاريخ  ،01/04/2017وبهذا يكون الت�شكيل اجلديد للجنة كالتايل:رئي�س اللجنة
 .1ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري
ع�ضواللجنـة
		
 .2ال�سيد /رامي خالد عبداهلل
ع�ضواللجنـة
		
 .3ال�سيد /رامي ايه حبلي
وتقوم ال�سيدة � /أحالم �صبحي �أن�شا�صي ب�أمانة �رس اللجنة ،وقد قامت بكتابةكافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبين ًا بها مكان االجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته .وقد مت ترقيم حما�رض االجتماعات
ب�أرقام متتابعة لل�سنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �سهل الرجوع �إليها.
اجلدول التايل يو�ضح تفا�صيل اجتماعات اللجنة خالل العام :2017
تاريخ االجتماع

رقم االجتماع

عدد الأع�ضاء احلا�ضرين

ن�سبة احل�ضور

14/10/2017

اجتماع جلنة �إدارة املخاطر رقم ()1

3

100%

26/10/2017

اجتماع جلنة �إدارة املخاطر رقم ()2

3

100%

29/11/2017

اجتماع جلنة �إدارة املخاطر رقم ()3

3

100%

20/12/2017

اجتماع جلنة �إدارة املخاطر رقم ()4

3

100%

وكانت �أبرز �إجنازات اللجنة خالل  2017متابعة �أبرز املخاطر املختلفة التي تتعر�ض �أو قد تتعر�ض لها ال�شركة ،والتو�صية بالعمل لتقليلها �أو جتنبها.
خالل عام  ،2017مل يكن هناك �أي تعار�ض بني تو�صيات جلنة املخاطر وقرارات جمل�س الإدارة.
خالل عام ّ 2017مت التعاقد مع جهة �إ�ست�شارية متخ�ص�صة وم�ستقلة للم�ساعدة يف �أعمال �إدارة املخاطر على م�ستوى ال�رشكة.
وقد ّمت ت�شكيل وحدة �إدارة املخاطر مبح�رض اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ  11/05/2016وتعيني ال�سيد /رامي خالد عبداهلل.
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جلنة املكاف�آت والرت�شيحات:
بتاريخ  11/05/2016مت ت�شكيل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات ،حيث تهدف جلنة املكاف�آت والرت�شيحات مل�ساعدة جمل�س الإدارة للقيام مب�س�ؤولياته وواجباته الإ�رشافية ل�ضمان تر�شيح الكفاءات الالزمة
لع�ضوية جمل�س الإدارة واملنا�صب التنفيذية والإدارية يف ال�رشكة وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات اللجنة ما يلي:
 )1مراجعة هيكل املجل�س ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
 )2عمل مراجعة �سنوية للإحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية املجل�س ،وال�سعي لإ�ستقطاب �أع�ضاء للمجل�س على م�ستوى عالٍ من النزاهة والكفاءة واملقدرة ،والتو�صية بقبول الرت�شيح و�إعادة
الرت�شيح لأع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية.
 )3التن�سيق مع رئي�س املجل�س ملخاطبة اجلهات ذات العالقة لرت�شيح ممثليهم يف املجل�س ،والتو�صية للمجل�س باملر�شحني لع�ضوية املجل�س.
 )4الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة اال�ستقاللية عن ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل.
 )5ا�ستقطاب طلبات الراغبني يف �شغل املنا�صب التنفيذية ح�سب احلاجة ،ودرا�سة ومراجعة تلك الطلبات.
 )6و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية.
� )7إعداد تقرير �سنوي مف�صل عن كافة املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية� ،سواء كانت مبالغ �أو منافع �أو مزايا� ،أي ًا كانت طبيعتها وم�سماها ،للعر�ض على اجلمعية العامة لل�رشكة للموافقة
عليه.
 )8م�ساعدة املجل�س يف و�ضع م�ؤ�رشات �أداء مو�ضوعية لتقييم املجل�س ككل ،وم�ساهمة كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س وكل جلنة من جلانه ،وتقييم �أداء �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ،وذلك ب�شكل �سنوي.
 )9م�ساعدة املجل�س يف حتديد جوانب ال�ضعف والقوة و�إقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�رشكة.
وتت�شكل اللجنة من ال�سادة الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
 .1ال�سيد /طالل بدر البح ــر رئي�س اللجنة
 .2ال�سيد /بدر جا�سم الهاجري ع�ضواللجنة
 .3ال�سيد� /صالح حممد التنيب ع�ضواللجنة
وتقوم ال�سيدة� /أحالم �صبحي �أن�شا�صي ب�أمانة �رس اللجنة ،وقد قامت بكتابةكافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبين ًا بها مكان االجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته .وقد مت ترقيم حما�رض االجتماعات
ب�أرقام متتابعة لل�سنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �سهل الرجوع �إليها.
املحور الثالث :نظام تر�شيح ومكاف�أة �أع�ضاء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
خالل العام� ،2017إجتمعت مرة واحدة يوم الأربعاء املوافق  29مار�س  2017بوجود جميع الأع�ضاء.
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
التزام ًا من ال�رشكة بتعليمات هيئة �أ�سواق املالّ ،مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت لتقدمي تو�صيات بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إعادة الإنتخاب يف اجلمعية العامة ،هذا بالإ�ضافة �إلى عمل التقييم الذاتي
ال�سنوي لأداء �أع�ضاء املجل�س .كما تتولى اللجنة م�س�ؤولية تقييم مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية وفق ًا للأهداف اال�سرتاتيجية طويلة الأجل اخلا�صة بال�رشكة.
حتدد الالئحة اخلا�صة بلجنة الرت�شيحات واملكاف�آت جميع �رشوط ومتطلبات ت�شكيل اللجنة وفقا لقواعد احلوكمة اخلا�صة بهيئة �أ�سواق املال من حيث �رشوط الع�ضوية ومدة الع�ضوية وكل املتطلبات الأخرى.
نظام احلوافز واملكاف�آت بال�شركة
متنح ال�رشكة موظفيها مكاف�آت �سنوية يف حال حتقيق ال�رشكة للأهداف املن�شود حتقيقها ،وال تعد هذه املكاف�أة ملزمة لل�رشكة و�إمنا تخ�ضع للدرا�سة ال�سنوية وحتقيق ال�رشكة لأهدافها و�إقرارها من قبل جمل�س
�إدارة ال�رشكة .يتم �إعداد مقرتح املكاف�آت ال�سنوية من �إدارة املوارد الب�رشية بناء على املخ�ص�صات املحددة والتقييم اخلا�ص مبوظفي ال�رشكة ،ومن ثم يتم حتديد واعتماد مبلغ املكاف�أة من قبل املجل�س بناء على
تو�صية جلنة املكاف�آت والرت�شيحات.
�سوف يتم تقييم �أع�ضاء الإدارة التنفيذية من قبل رئي�س جمل�س الإدارة ،ومن ثم يتم حتديد واعتماد مبلغ املكاف�أة من قبل املجل�س بناء على تو�صية جلنة املكاف�آت والرت�شيحات.
تقوم جلنة املكاف�آت والرت�شيحات بتقدمي مقرتح مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س على �أن يخ�ضع للموافقة املبدئية من قبل جمل�س الإدارة واالعتماد النهائي من قبل اجلمعية العامة لل�رشكة.
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املكاف�آت واملنافع واملزايا املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
اجلدول التايل يو�ضح تفا�صيل املكاف�آت واملنافع واملزايا املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عن العام :2017
الإدارة التنفيذية

املبالغ (�ألف د.ك(

املكاف�آت الثابتة (مت�ضمنة الأجور والرواتب الأ�سا�سية(

72,000

املكاف�آت املتغرية

65,887

مكاف�أة نهاية اخلدمة

11,888

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة (مبالغ ،منافع ،مزايا)  -بدل ح�ضور اللجان

-

مل ت�سجل ال�شركة خالل العام �أية �إنحرافات عن ال�سيا�سة املعتمدة يف منح املكاف�آت واملزايــــا
خالل عام  2017مل يتم �رصف �أية مكاف�آت �أخرى ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش من قبل ال�رشكة �أو ال�رشكات التابعة .وال يوجد �أية �إنحرافات جوهرية عن �سيا�سة املكاف�آت املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
املحور الرابع� :سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة عن ال�شركة
التعهدات الكتابية اخلا�صة ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة
حر�ص ًا من جمل�س �إدارة ال�رشكة على �ضمان نزاهة التقارير املالية ،قامت الإدارة التنفيذية بالتعهد للمجل�س كتابي ًا ب�أن التقارير املالية مت عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة ،و�أنها ت�ستعر�ض كافة اجلوانب املالية
لل�رشكة وفق معايري املحا�سبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ،كما �أن التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني من املجل�س يتعهد ب�سالمة ونزاهة البيانات املالية �أي�ض ًا ،وذلك تعزيز ًا لعملية امل�ساءلة �سوا ًء م�ساءلة
الإدارة من قبل املجل�س� ،أو م�ساءلة املجل�س من قبل امل�ساهمني.
ت�شكيل جلنة التدقيق
التزام ًا من ال�رشكة بتعليمات هيئة �أ�سواق املال ،مت ت�شكيل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة لتتولى م�س�ؤولية م�ساعدة املجل�س يف �أداء التزاماته فيما يتعلق بالإ�رشاف على جودة و�سالمة املمار�سات
املحا�سبية والتدقيق الداخلي واخلارجي والرقابة الداخلية و�إطار عمل �إدارة املخاطر والتقارير املالية والإطار العام للحوكمة اخلا�ص بال�رشكة.
جتدر الإ�شارة ب�أنه مت حتديد دور وم�س�ؤولية اللجنة وكافة ال�رشوط املتعلقة بت�شكيلها بالئحة جلنة التدقيق املعتمدة من املجل�س.التزام ًا ب�أعلى معاير ال�شفافية و�ضعت ال�رشكة الآلية التي تُتيح يف حال وجود
تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات املجل�س ،خا�صة عندما يرف�ض املجل�س �إتباع تو�صيات اللجنة فيما يتعلق مبراقبي احل�سابات اخلارجيني و�/أو املدقق الداخلي ،حيث يلتزم املجل�س ويف حال وجود
�أي تعار�ض ،ب�أن يت�ضمن تقرير احلوكمة اخلا�ص به بيانا يف�صل بو�ضوح هذه التو�صيات وال�سبب �أو الأ�سباب وراء قرار جمل�س الإدارة عدم التقيد بها .خالل العام  2017مل يكن هناك �أي تعار�ض بني تو�صيات
جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة.
ا�ستقاللية وحيادية مراقبي احل�سابات اخلارجيني
حر�ص ًا من املجل�س على احلد من حاالت تعار�ض امل�صالح املحتملة قامت جلنة التدقيق بالت�أكد من ا�ستقاللية وحيادية مراقبي احل�سابات اخلارجيني ،عن طريق و�ضع املعايري والأ�س�س لتقييم �إ�ستقالليته ،وذلك
حتى يت�سنى لها تقدمي التو�صية للمجل�س بتعيني و�إعادة تعيني مراقبي احل�سابات �أو تغيريهم.
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املحور اخلام�س :نظم �إدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف ال�شركة
ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر
قام املجل�س بت�شكيل جلنة منبثقة عنه لإدارة املخاطر ،حيث حر�ص على �إ�ستيفاء متطلبات هيئة �أ�سواق املال ،فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،راعى بت�شكيله ب�أن ال يكون رئي�س املجل�س ع�ضو ًا يف تلك اللجنة ،ومت
حتديد مهامها وم�س�ؤولياتها ومدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة و�أ�سلوب عملها �ضمن الئحة جلنة �إدارة املخاطر املعتمدة من املجل�س.
تهدف اللجنة �إلى حت�سني الإ�رشاف الفاعل للمجل�س من خالل توليها املهام املتعلقة بكافة نواحي �إدارة املخاطر ،مبا يف ذلك ،م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�رشكة ،والت�أكد
من عدم جتاوز ال�رشكة لهذا امل�ستوى من املخاطر.
�إدارة املخاطر
�أن�ش�أ جمل�س الإدارة وجلنة املخاطر �سيا�سات �شاملة للرقابة و�إدارة املخاطر ت�صف �أدوار وم�س�ؤوليات املجل�س ،وجلنة املخاطر ،وم�س�ؤول �إدارة املخاطر ،و�إدارة التدقيق الداخلي.
تعترب �إدارة املخاطر م�س�ؤولة عن حتديد وقيا�س ومراقبة وتخفيف املخاطر و�إعداد التقارير الدورية عن املخاطر .ووظيفة �إدارة املخاطر م�ستقلة عن وحدات الأعمال الأخرى مع ال�سماح لهذه الإدارة بالو�صول
�إلى كافة الأن�شطة لفهم طبيعة عملها �أو طلب بيانات معينة لتقييم ومتابعة املخاطر ب�شكل �صحيح.
نظام الرقابة الداخلية بال�شركة
نظام الرقابة الداخلية بال�رشكة عبارة عن �إجراء متكامل تنفذه الإدارة وموظفو ال�رشكة ،وقد مت �إعداده لي�ستهدف معاجلة املخاطر ،كما ي�ستهدف كفاءة وفاعلية كافة عمليات ال�رشكة وت�أكيد �صحة ودقة القوائم
املالية وااللتزام بالقوانني واللوائح ال�سارية وبالتايل ي�ضمن حماية املمتلكات من التلف �أو ال�ضياع �أو �سوء اال�ستخدام.
تعاقدت ال�رشكة مع مكتب تدقيق م�ستقل ومعتمد (غري مراقبي احل�سابات اخلارجيني) للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ( )Report Internal Controlو�إعداد تقرير يف هذا ال�ش�أن ،و�سيتم موافاة
هيئة �أ�سواق املال بهذا التقرير.
عنا�صر نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة
 )1الهيكل التنظيمي
هيكل ال�رشكة التنظيمي يحدد امل�س�ؤوليات ويفو�ض ال�سلطات ويبني العالقات الهيكلية بو�ضوح ال لب�س فيه ،كما �أنه يج�سد ا�سرتاتيجية ال�رشكة وهيكلها الإ�ستثماري .يتم تعيني الرئي�س التنفيذي لل�رشكة من
قبل املجل�س ،ويحر�ص املجل�س على �إختيار من يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة يف جمال عمل ال�رشكة .ويتعني احل�صول على موافقة املجل�س عند تعيني باقي �أع�ضاء الإدارة التنفيذية يف ال�رشكة والذين
�سوف يكونوا حتت ا�رشاف الرئي�س التنفيذي ،ويتم توفري الإ�رشاف الكايف على الإدارة التنفيذية يف ال�رشكة للتحقق من قيامها بالدور املنوط بها يف �إطار حتقيق ال�رشكة لأهدافها و�أغرا�ضها ،والتحقق من
تطبيق ال�سيا�سات املعتمدة من املجل�س.
 )2ال�سلطة التفوي�ضية
يقوم جمل�س الإدارة بتفوي�ض الإدارة التنفيذية يف ال�رشكة لتويل عمليات ال�رشكة اليومية عند احلاجة ،من خالل تفوي�ض كتابي لل�سلطات املالية والعملية .وقد مت تو�ضيح جميع املعامالت املالية التي ال ميكن
تفوي�ضها للإدارة التنفيذية �أوالرئي�س التنفيذي والتي تتطلب موافقة املجل�س .الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة �أمام املجل�س عن �إدارة ال�رشكة وفق اال�سترياتيجية املعتمدة ،واخلطط وال�سيا�سات املوافق عليها من
قبل املجل�س.
 )3نظم معلومات متطورة
تعتمد ال�رشكة على جمموعة من الأنظمة املتطورة التي تعتمد على املعايري العاملية وت�ساهم بفاعلية يف الرقابة الداخلية وتوفري معلومات دقيقة و�شفافة.
� )4إجراءات الرقابة الداخلية
�إجراءات الرقابة الداخلية ت�شمل الرقابة الإدارية واملحا�سبية ونظام التحكم الداخلي لل�رشكة ،ويجري تطبيقها ب�صفة دورية .وقد مت و�ضع �إجراءات متكن املوظفني من االت�صال برئي�س جمل�س الإدارة لالبالغ
عن خماوفهم ب�ش�أن احتمالية حدوث خمالفات ،وتت�ضمن هذه الإجراءات الت�أكيد على توفري احلماية �إلى ه�ؤالء املبلغني عن املخافات مبا يعطيهم الطم�أنينه الكافية لعدم تعر�ضهم لأي تهديد �أو جزاءات حتى يف
حالة عدم ثبوت ما ي�ؤكد هذه املخاوف.
 )5نظام توثيق الرقابة الداخلية
يتم حفظ وت�صنيف كافة الوثائق املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية لال�ستفادة منها يف تدريب املوظفني و�إجراءات الفح�ص والإختبارات التي ت�ستهدف الت�أكد من كفاءة وفاعلية النظام .وقد مت �إعداد كافة
التو�صيفات الوظيفية املف�صلة للوظائف جلميع الوظائف يف ال�رشكة.
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 )6توافر الكفاءات الالزمة للموظفني
�سعت ال�رشكة لتوفري �أف�ضل الكفاءات على امل�ستوى املحلي لالطالع بتنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية بكفاءة وفاعلية.
ن�شاط التدقيق الداخلي
ن�شاط التدقيق الداخلي يتبع هيكليا للجنة التدقيق املنبثقة من جمل�س �إدارة ال�رشكة ،وقد مت �إ�سناد �أعمالها �إلى جهة خارجية ،وتقوم هذه اجلهة بالت�أكد من �سالمة �إجراءات الرقابة الداخلية التي ت�ستهدف كافة
عمليات ال�رشكة وحماية ممتلكاتها والت�أكد من �صحة ودقة البيانات املالية ح�سب املعايري املحا�سبية وااللتزام بالقوانني واللوائح ال�سارية .كذلك ي�ساعد ن�شاط التدقيق الداخلي ال�رشكة يف حتقيق �أهدافها من
خالل تطبيق نظام يهدف �إلى حت�سني عنا�رص التحكم يف املخاطر وتنفيذ �إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز نظام حوكمة ال�رشكة .جميع تقارير التدقيق الداخلي يتم رفعها للجنة التدقيق.
املحور ال�ساد�س :ثقافة ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية يف ال�شركة
ميثاق العمل
تهدف مبادئ و�أخالقيات العمل املدرجة يف ميثاق �سلوكيات العمل �إلى توجيه جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لإتخاذ القرارات ال�صحيحة  -ك�أفراد وبالنيابة عن ال�رشكة .يعترب االلتزام مبيثاق �سلوكيات العمل
من م�س�ؤوليات كل موظف يف ال�رشكة ،ومن خالل هذه القيم واملبادئ ،يكون لل�رشكة ت�أثريا �إيجابيا يف القطاع الذي تعمل فيه ال�رشكة ،ويف املجتمعات التي تعمل فيها ،كما �أن هذا الأمر �سي�ساعد يف بناء م�ؤ�س�سة
تكون م�صدر فخر جلميع االطراف ،وتكون امل�س�ؤولية االجتماعية من �أهم مميزاتها.
 )1النزاهة
يتطلب ميثاق �سلوكيات العمل يف ال�رشكة تبني النزاهة والأمانة والإن�صاف يف جميع التعامالت ب�شكل يومي من قبل ال�رشكة ومورديها و�رشكاء �أعمالها وغريهم من �أ�صحاب العالقة .تدرك ال�رشكة �رضورة
تطوير ميثاق �سلوكيات العمل اخلا�ص بها ليعك�س التغريات التي تطر�أ على البيئة الت�رشيعية والرقابية .وعلى هذا الأ�سا�س ،و�ضعت ال�رشكة �سيا�سة مراجعة وحتديث م�ستمرة ،وهي ال�سيا�سة التي من �ش�أنها
�أن ت�سمح لها باالمتثال لأعلى معايري الأمانة والإن�صاف وال�شفافية والنزاهة.
 )2تعار�ض امل�صالح
تلتزم ال�رشكة ب�إدارة تعار�ض امل�صالح املحتملة التي قد تن�ش�أ ،كما �أن ال�رشكة تتفانى يف �سبيل تلبية التزامات ال�رشكة جتاه املحافظة على الرتتيبات التنظيمية والإدارية الفاعلة ،وت�ضمن ال�سيا�سات احلالية �أن
هناك �إجراءات وتدابري مالئمة �سارية من �أجل حتديد و�إدارة �أي تعار�ض يف امل�صالح .كما ت�ضمن هذه ال�سيا�سات �أي�ضا �أن املجل�س يتعامل ب�شكل مالئم مع تعار�ض امل�صالح الفعلي واملحتمل ،و�أنه يتم �إتخاذ
جميع القرارات مبا يخدم حتقيق م�صالح ال�رشكة.
يقوم املجل�س ب�إتخاذ كافة الإجراءات املعقولة لتحديد �أو منع �أو �إدارة م�شاكل ت�ضارب امل�صالح التي قد ت�رض بال�رشكة .ويف احلاالت التي يكون للم�ساهمني ال�صغار ت�أثري يف تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،يتعني
على �أع�ضاء املجل�س ممار�سة واجباتهم جتاه ال�رشكة بغ�ض النظر عن اجلهة التي عينتهم .يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�رصف دائم ًا مل�صلحة ال�رشكة ولي�س مل�صالح جمموعة �أو جهة معينة .وهذا يعني
طرح امل�صالح ال�شخ�صية جانب ًا و�أداء واجباتهم يف املعامالت اخلا�صة بال�رشكة بطريقة تعزز من ثقة �أ�صحاب امل�صالح يف �سالمة ومو�ضوعية وحيادية املجل�س .ال يجوز لأي ع�ضو �أن يتلقى �أي ربح ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة نتيجة من�صبه� ،رشيطة �أنه يجوز ح�صول الأع�ضاء على النفقات املعقولة التي يتكبدونها يف �أداء واجباتهم .يتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يك�شف فورا �إلى رئي�س جلنة التدقيق
و� /أو رئي�س جمل�س الإدارة عن �أي موقف ينطوي� ،أو من املتوقع ب�صورة معقولة �أن ينطوي على ت�ضارب امل�صالح .تتوقع ال�رشكة من موظفيها جتنب �أي �أن�شطة �شخ�صية و�أي م�صالح مالية �أو غري مالية قد
تتعار�ض مع التزامهم ب�أداء وظائفهم بفاعلية.
 )3ال�سرية
يتعني على �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية ،وكذلك جميع املوظفني احلفاظ على �رسية املعلومات املوكلة �إليهم ،ب�إ�ستثناء تلك احلاالت املرخ�صة من قبل جمل�س الإدارة� ،أو املفرو�ضة من قبل
الهيئات الرقابية .ت�شتمل املعلومات ال�رسية على جميع املعلومات غري العامة ،والتي قد تكون ذات جدوى للمناف�سني �أو �ضارة لل�رشكة �أو لعمالئها �إذا ما مت الإف�صاح عنها ،وت�شتمل �أي�ضا على املعلومات التي
يعهد بها املوردون والعمالء �إلى ال�رشكة ،وي�ستمر التزام احلفاظ على �رسية املعلومات حتى بعد �إنتهاء عمل املوظف لدى ال�رشكة.
 )4االمتثال للقوانني والقواعد الرقابية
يتعني على جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية واملوظفني وغريهم� ،أن ميتثلوا لكل القوانني والقواعد الرقابية التي تنطبق على �صفاتهم الوظيفية ،ب�إعتبارهم جزء من ال�رشكة ،مبا يف ذلك
ال�شفافية والإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية.
 )5املعامالت مع الأطراف ذات عالقة
تو�ضح �سيا�سة املعامالت مع �أطراف ذات عالقة املبادئ الإر�شادية حول �سبل �إجراء و�إدارة املعامالت مع الأطراف ذات عالقة �سواء �أكانت تلك املعامالت بني ال�رشكة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية
واملوظفني.
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� )6سيا�سة الإبالغ عن املخالفات
�إن �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات توفر مناخ ًا للعمل يت�سم بالتعاون وال�شفافية جلميع املوظفني .حيث تتيح ملوظفي ال�رشكة بنقل خماوفهم ب�ش�أن �أية خمالفات �أو ممار�سات خاطئة و�سلوكيات غري �سليمة �إلى
جمل�س الإدارة ،وتتم تلك الإجراءات �ضمن �إطار ي�ضمن حماية املوظف وتوفري التحقيق الالزم والإ�رشاف على تلك الإجراءات.
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املحور ال�سابع :نظم الإف�صاح وال�شفافية يف ال�شركة
�آليات العر�ض والإف�صاح الدقيق وال�شفاف
تتبع ال�رشكة �سيا�سات و�إجراءات الإف�صاح وال�شفافية ،حيث تتبنى م�صفوفة �إف�صاح تغطى كافة البيانات والواجب الإف�صاح عنها �إلى هيئة �أ�سواق املال وباقي �أ�صحاب امل�صالح بال�رشكة .ويوفر املوقع
الإلكرتوين لل�رشكة منفذ ًا وا�ضح ًا و�سه ًال لكافة املتعاملني مع ال�رشكة وكذلك امل�ساهمني والعموم للح�صول على املعلومات الكاملة والدقيقة واملف�صح عنها �أي�ض ًا.
حتتفظ ال�رشكة وبعهدة �أمني �رس جمل�س الإدارة ب�سجل ينظم �إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية حيث يحدث ال�سجل ب�صورة دورية.
تنظيم �ش�ؤون امل�ساهمني
يعد الإت�صال امل�ستمر مع امل�ساهمني واملجتمع املايل ذات �أولوية ا�سرتاتيجية لل�رشكة ،ودائم ًا ما يكون هناك حوار منتظم بني م�س�ؤويل ال�رشكة التنفيذيني وامل�ساهمني .خالل العام �إتخذت �رشكة العديد من
الإجراءات التي ت�ضمن احلفاظ على حقوق حملة الأ�سهم يف احل�صول على املعلومات بالإف�صاح امل�ستمر تبع ًا لقواعد هيئة �أ�سواق املال ،وذلك عرب القنوات املخ�ص�صة ويت�ضمن الإعالن عن النتائج املالية املرحلية
والنتائج املالية ال�سنوية وتو�صيات جمل�س الإدارة و�أي تطورات جوهرية تخ�ص �أعمال ال�رشكة.
وت�سعى ال�رشكة دائما على حت�سني فاعلية الإت�صال بامل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح واملجتمع املايل ب�صفة عامة ون�رش املعلومات ال�صحيحة املتعلقة بال�رشكة وبتطور عملياتها �إميانا من �إدارة ال�رشكة ب�أهمية
الإف�صاح الدقيقواملنتظم الذي من �ش�أنه �أن ينعك�س على الفهم والتقييم العادل لل�رشكة.
تقدم �إدارة ال�رشكة الدعم امل�ستمر للم�ساهمني من خالل توفري الكادر امل�ؤهل لإدارة عالقات امل�ساهمني والرد على الإ�ستف�سارات فيما يتعلق بتطور �أعمال ال�رشكة وح�سابات و�سجالت امل�ساهمني من خالل
الهاتف �أو الربيد او الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين .كما قامت ال�رشكة بتطوير موقعها الإلكرتوين وتطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالعتماد عليها ب�شكل كبري يف عمليات الإف�صاح بكافة �أ�شكالها.
املحور الثامن :حقوق امل�ساهمني
احرتام حقوق امل�ساهمني
يعد �ضمان حقوق امل�ساهمني من �أهم املتطلبات التي ن�صت عليها قواعد حوكمة ال�رشكات وكذلك قانون ال�رشكات ،و�سعي ًا من ال�رشكة لاللتزام بتوفري �أعلى معايري ال�شفافية وامل�ساواة يف جميع املعامالت احلالية
�أو املحتملة للم�ساهمني ،قامت ال�رشكة ب�إعداد �سيا�سة ت�ضمن حتديد وحماية حقوق امل�ساهمني مبا يتوافق مع النظام الأ�سا�سي لل�رشكة و�سيا�ساتها ولوائحها الداخلية والإجراءات وال�ضوابط الالزمة ،وذلك
ل�ضمان ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة وامل�ساواة ،ومبا ال يتعار�ض مع القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات ال�صادرة .كما ت�سعى ال�رشكة �إلى معاملة جميع امل�ساهمني
املالكني لذات النوع من الأ�سهم بالت�ساوي والعدالة ودون متييز.
ت�سعى ال�رشكة �إلى املتابعة امل�ستمرة لكل ما يتعلق ببيانات امل�ساهمني ،فعليه قامت ب�إن�شاء و�إم�ساك �سجل خا�ص يحفظ لدى املقا�صة ،تقيد فيه �أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومواطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة
لكل منهم ،ويتم الت�أ�شري عليه ب�أي تغيريات تطر�أ على البيانات امل�سجلة فيه وفق ًا ملا تتلقاه ال�رشكة �أو وكالة املقا�صة من بيانات ويحق لكل ذي �ش�أن �أن يطلب من ال�رشكة �أو وكالة املقا�صة تزويده ببيانات من
هذا ال�سجل.
حر�ص ًا من ال�رشكة على ت�سهيل وتو�ضيح دور امل�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة ،مت �إعداد �آلية الت�صويت وامل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة مبا يو�ضح �أنه يحق للم�ساهمني خالل هذه االجتماعات
الت�صويت على قراراتها ويعد حق ًا �أ�صي ًال لكافة امل�ساهمني دون النظر �إلى �إختالف م�ستوياتهم ،كما هو من�صو�ص عليه �ضمن النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س و�سيا�سة �إحرتام حقوق امل�ساهمني ،وتنظيم
االجتماعات العامة للم�ساهمني حتى تتيح للم�ساهمني امل�شاركة الفاعلة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�شة املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال .كما �أن ال�رشكة حر�صت على �أن تتيح للم�ساهمني حق
الإطالع على كافة البيانات الواردة يف ال�سجل اخلا�ص ب�إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
درجت ال�رشكة على توجيه الدعوة لكافة امل�ساهمني حل�ضور اجتماعات اجلمعية العامة وامل�ساهمة يف �إتخاذ القرارات ،وذلك من خالل كافة قنوات الإعالن ،التي ت�شمل املوقع الإلكرتوين ل�رشكة بور�صة الكويت
واملوقع الإلكرتوين لل�رشكة وال�صحف اليومية ،وت�سخري �إمكانيات الأنظمة الإلكرتونية ل�ضمان كفاءة و�شفافية ت�سجيل و�إح�صاء الأ�صوات وفرز النتائج يف وجود اجلهات احلكومية املنظمة.
املحور التا�سع :حقوق �أ�صحاب امل�صالح
النظم وال�سيا�سات التي تكفل احلماية والإعرتاف بحقوق �أ�صحاب امل�صالح
التزام ًا من ال�رشكة بالإعرتاف وحماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح؛ قامت ال�رشكة ب�إعداد �سيا�سة حماية �أ�صحاب امل�صالح ،ومت ت�صميم هذه ال�سيا�سة بهدف �ضمان �إحرتام وحماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح وفق ًا
للقوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ذات ال�صلة� .إن الهدف من �سيا�سة حقوق �أ�صحاب امل�صالح هو �ضمان �إحرتام حقوق �أ�صحاب امل�صالح كما هو من�صو�ص عليه يف القوانني واللوائح ذات
ال�صلة وحمايتها من قبل ال�رشكة .كما قامت ال�رشكة بحماية حقوق جميع �أ�صحاب امل�صالح وتوفري الإ�ستقرار والإ�ستدامة الوظيفية من خالل �أدائها املايل اجليد .ومت حتديد الأطراف الذين مت �إعتبارهم مبثابة
�أ�صحاب م�صالح يف ال�رشكة من خالل ال�سيا�سة ومت و�ضع املبادئ التوجيهية حول كيفية حماية هذه احلقوق.
�سعي ًا من املجل�س �إجتاه م�س�ؤولية الرئي�سية حلماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح ،مت حتديد �أ�صحاب امل�صالح يف ال�رشكة كالتايل:
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 )1امل�ساهمني :مت و�ضع �سيا�سة حماية حقوق امل�ساهمني كما هو من�صو�ص عليه يف القانون والتعليمات ذات ال�صلة وكجزء من �إطار عمل احلوكمة اخلا�ص بال�رشكة ،هذا بالإ�ضافة �إلى التوا�صل الفاعل مع
امل�ساهمني للتعرف على وجهات نظرهم حول خمتلف الأمور التي تخ�ص ال�رشكة.
 )2اجلهات الرقابية :تلتزم ال�رشكة بالقوانني واللوائح التنفيذية والتعليمات ال�صادرة عن هيئة �أ�سواق املال ووزارة التجارة وال�صناعة و�أي جهات رقابية �أخرى ذات �صلة ،كما حتر�ص ب�شكل م�ستمر على
الت�أكد من وجود عالقة جيدة بكافة اجلهات الرقابية واملحافظة على تلك العالقة ،والتعاون التام مع هيئة �أ�سواق املال واجلهات الرقابية ذات ال�صلة �أثناء عمليات التفتي�ش وكذلك تقدمي املعلومات والبيانات،
وتقدمي الدفاتر وال�سجالت والأدوات التي يطلبها ممثلي اجلهات الرقابية.
 )3العمالء :تتولى ال�رشكة مهمة توفري �أف�ضل اخلدمات واملنتجات لعمالئها ،بالإ�ضافة �إلى حر�صها الدائم على متابعة �إقرتاحات العمالء وال�شكاوى اخلا�صة بهم؛ هذا �إلى جانب حت�سني التوا�صل مع العمالء.
 )4املوظفني :حتر�ص ال�رشكة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي ال�رشكة ،وين�صب تركيز ال�رشكة على توفري فر�ص التطور املهني وتقدمي الربامج التدريبية الالزمة وتوجيه جهود
التوظيف �إلى تعيني وتدريب �أف�ضل العمالة الوطنية.
املحور العا�شر :التدريب امل�ستمر لأع�ضاء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
حر�ص ًا من ال�رشكة على تنمية مهارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،قامت ال�رشكة بالتعاقد مع �أكرث من �رشكة �إ�ست�شارية حملية لتقدمي الدعم الفني لأع�ضاء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
يف اجلوانب املتعلقة باحلوكمة والرقابة الداخلية و�إدارة املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون القانونية وغريها ل�ضمان متتعهم بفهم منا�سب لأف�ضل املمار�سات يف جمال عمل ال�رشكة وعملياتها.
كما قامت ال�رشكة بو�ضع نظم و�آليات لتقييم �أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�شكل دوري ،وذلك من خالل و�ضع جمموعة من م�ؤ�رشات قيا�س الأداء ترتبط مبدى حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية لل�رشكة وكفاية نظم الرقابة الداخلية.
خالل عام  2017ح�رض �أع�ضاء من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية جمموعة من الور�شات التدريبية.
املحور احلادي ع�شر :امل�س�ؤولية االجتماعية
�سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية
تنامى �إهتمام ال�رشكة بامل�س�ؤولية االجتماعية خالل الفرتة ال�سابقة حيث �أ�صبحت امل�س�ؤولية االجتماعية �أحد معايري الأداء لدى ال�رشكة ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�رشكة ترى �أن امل�س�ؤولية االجتماعية مل تعد م�س�ألة تطوع
مل�ساعدة املجتمع ،بل �أ�صبحت �أمرا �أ�سا�سيا لنجاح ال�رشكة على املدى الطويل من خالل خمتلف الأن�شطة (اخلريية ،الثقافية ،العلمية ،ال�صحية ،البيئية واالجتماعية) وذلك من مبد�أ االلتزام.
حر�ص ًا من ال�رشكة على م�س�ؤوليتها �إجتاه املجتمع والعاملني فيها ،قامت ال�رشكة باعتماد �سيا�سة تكفل حتقيق �أهداف ال�رشكة و�أهداف املجتمع ،وتعترب ال�رشكة ملتزمة مبوائمة قيمها وا�سرتاتيجية �أعمالها مع
الإحتياجات االجتماعية والإقت�صادية ،يف حني تقدم ال�رشكة للمجتمع الدعم الالزم لتحقيق فوائد الأعمال والفوائد االجتماعية على املدى الطويل و�ضمان �إ�ستمرارية �أعمال ال�رشكة ب�شكـل
يقلل من الآثار ال�ضارة على املجتمع والبيئة .وقد و�ضعت ال�رشكة مرتكزات �إطار العمل الفاعل للم�س�ؤولية االجتماعية ومنها امل�س�ؤوليات �إجتاه املجتمع ،امل�س�ؤوليات البيئية ،م�س�ؤوليات �إجتاه فئات املجتمع
املختلفة ،م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح ،تطوير املوظفني.
كما تعمل ال�رشكة على زيادة درجة الوعي بامل�س�ؤولية االجتماعية عند املوظفني ،وذلك عن طريق الت�أكد من معرفة و�إدراك املوظفني ب�أهمية برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ،ووجود ما يكفل �إملام العاملني لدى ال�رشكة
ب�أهداف امل�س�ؤولية االجتماعية التي تنفذها ال�رشكة وب�شكل م�ستمر مبا ي�ساهم يف الإرتقاء مب�ستوى �أداء ال�رشكة.
تلتزم ال�رشكة ب�سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية التي ت�سرت�شد باملبادىء التالية:
 )1امل�س�ؤولية امل�شرتكة.
 )2التطوير امل�ستمر.
 )3رعاية املوظفني.
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 )4الأمن وال�سالمة.
اقرار وتعهد الإدارة التنفيذية حول التقارير املالية
تقــرالإدارة التنفيذية ل�رشكة الديرة القاب�ضة ( �ش.م.ك.ع ).مب�سئوليتها جتاه جمل�س الإدارة عن عر�ض البيانات والتقاريراملالية ال�سنوية لل�رشكة ،والتي تت�ضمن بيان لأرباح �أو اخل�سائر املجمع ،بيان الأرباح
او اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع ،بيان املركز املالى املجمع ،بيان التغريات فى حقوق امللكية املجمع ،بيان التدفقات النقدية املجمع واالي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة كما يف  31دي�سمرب
 ،2017و�أنـه ّمت �إعدادها وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية ،و� ّأن ال�رشكة حتتفظ بال�سجالت وامل�ستندات املحا�سبية ح�سب الأ�صول ،ومب�سئوليتها عن توفري نظام رقابة فعال يف ال�رشكة ،و�أنهم يتح ّملون امل�سئولية
حال ثبوت � ّأن البيانات والتقارير املالية لل�رشكة ال تعرب ب�صدق عن املركز املايل احلقيقي لها ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدي ــة.
كما تقرالإدارة التنفيذية ب�أنه قد متّت �إتاحة كافة البيانات وال�سجالت والوثائق واملعلومات الالزمة لتدقيق بيانات ال�رشكة املالية ملدققى ح�ساباتها و ّمت متكينهم من الإطالع على كافة امل�ستندات والوثائق و�إتاحة
كافة املعلومات التي �إرت�آها املدققيني �رضورية لأداء مهمتهم ،و�أن البيانات املالية لل�رشكة تك�شف ب�أمانة وو�ضوح عن املركز املايل احلقيقي لل�رشكة ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية.
كما يقر نائب الرئي�س – املالية ،ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف البيانات والتقاريراملالية لل�رشكة ومرفقاتها و�أنه يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة و�أنها تعد وفق ًا ملعايري املحا�سبة
الدولي ـ ــة.

علي م�صطفي احلاتي
التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

نائب الرئي�س  -املالية
:
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اقرار وتعهد جمل�س الإدارة حول التقارير املالية
يقر جمل�س �إدارة �رشكة الديرة القاب�ضة ( �ش.م.ك.ع ).مب�سئوليته عن �سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقاريراملالية ال�سنوية لل�رشكة ،والتي تت�ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ،بيان الأرباح �أواخل�سائر
وااليرادات ال�شاملة الأخرى املجمع ،بيان املركز املالى املجمع ،بيان التغريات فى حقوق امللكية املجمع ،بيان التدفقات النقدية املجمع واالي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة كما يف  31دي�سمرب  ،2017و
انه مت �إعدادها وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية ،و�أن ال�رشكة حتتفظ بال�سجالت وامل�ستندات املحا�سبية ح�سب الأ�صول ،ومب�سئوليته عن توفري نظام رقابة فعال يف ال�رشكة ،و�أنهم يتحملون امل�سئولية حال ثبوت
�أن البيانات والتقاريراملالية لل�رشكة ال تعرب ب�صدق عن املركز املايل احلقيقي لها ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية.
كما يقــر املجل�س ب�أنه قد �أتاح كافة البيانات وال�سجالت والوثائق واملعلومات الالزمة لتدقيق بيانات ال�رشكة املالية ملدققى ح�ساباتها و ّمت متكينهم من االطالع على كافة امل�ستندات والوثائق و�إتاحة كافة املعلومات
التي �إرت�آها املدققيني �رضورية لأداء مهمتهم ،و� ّأن البيانات املالية لل�رشكة تك�شف ب�أمانة وو�ضوح عن املركز املايل احلقيقي لل�رشكة ،وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية.
كما يقر رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف البيانات والتقاريراملالية لل�رشكة ومرفقاتها و�أنه يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة و�أنها
تعد وفقا ملعايري املحا�سبة الدوليـ ــة.
�أع�ضاء جمل�س �إدارة �رشكة الديرة القاب�ضة :
اال�ســــم

ال�صفة

التوقيـــع

طالل بدر البحــــر

رئي�س جمل�س الإدارة  -غري تنفيذي

--------------------------

بـدر جا�سم الهاجري

نائب رئي�س جمل�س االدارة  -غري تنفيذي

--------------------------

�صالح حممد التنيب

ع�ضو جمل�س �إدارة  -م�ستقــــل

--------------------------

رامي خالد عبداهلل

ع�ضو جمل�س �إدارة  -غري تنفيذي

--------------------------

رامي ايه حبلـي

ع�ضو جمل�س �إدارة  -تنفيـــذي

--------------------------
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تقرير جلنة التدقيق ال�سنوي
للجمعية العامة العادية
املقدمة
التزام ًا من �رشكة الديرة القاب�ضة (ال�رشكة) بتعليمات هيئة �أ�سواق املال (الهيئة) يف دولة الكويت ،مت بتاريخ  11/05/2016ت�شكيل جلنة التدقيق (اللجنة) املنبثقة من جمل�س �إدارة ال�رشكة (املجل�س) وملدة
تنتهي مع انتهاء دورة املجل�س احلالية ،وبتاريخ  15/06/2016مت ا�ستبدال �أحد �أع�ضاء اللجنة بع�ضو �آخر .وخالل عام  2016اعتمد جمل�س الإدارة ميثاق عمل اللجنة ،والذي يو�ضح كيفية ومعايري اختيار
�أع�ضاء اللجنة ،ومدة اللجنة ،ومهام وم�س�ؤوليات و�صالحيات اللجنة ،وقواعد عملها .وتتمتع اللجنة باال�ستقاللية التامة عن الإدارة التنفيذية يف ال�رشكة.
وبنا ًء على ما ورد يف الكتاب اخلام�س ع�رش (حوكمة ال�رشكات) من الالئحة التنفيذية ال�صادرة عن الهيئة (مادة رقم  9 – 9بند رقم  4والذي ن�ص على �أنه يجب �أن تت�ضمن بنود جدول �أعمال اجلمعية العامة
تالوة تقرير جلنة التدقيق) ،مت �إعداد هذا التقرير بهدف تالوته يف اجتماع اجلمعية العامة لل�رشكة القادم.
قامت ال�رشكة ب�إن�شاء ن�شاط للتدقيق الداخلي يتمتع باال�ستقاللية الفنية من خالل التبعية املبا�رشة للجنة التدقيق ،ومت �إ�سناد �أعمال التدقيق الداخلي �إلى جهة ا�ست�شارية متخ�ص�صة للم�ساعدة يف �أعمال التدقيق
الداخلي على م�ستوى ال�رشكة.
لدى جميع �أع�ضاء اللجنة م�ؤهالت علمية و�/أو خربة عملية يف جمايل املحا�سبية واملالية.
وتقوم ال�سيدة� /أحالم �صبحي �أن�شا�ص ي ب�أمانة �رس اللجنة ،والتي مت تعيينها مبوجب قرار �صادر عن جمل�س االدار ة بتاريخ  11/05/2016وقد قامت بكتابة كافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبينت ًا فيها
مكان االجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته .وقد مت ترقيم حما�رض االجتماعات ب�أرقام متتابعة لل�سنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �سهل الرجوع �إليها .وحر�ص ًا من اللجنة على �ضمان
توفري كافة املعلومات والبيانات املطلوبة ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب جلميع �أع�ضاء اللجنة و�/أو املجل�س مت توفري كافة املعلومات والبيانات املحدثة التي قد يحتاجها �أي ع�ضو لدى �أمني �رس اللجنة.
ر�أي اللجنة عن نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة
ترى اللجنة �أن لدى ال�رشكة �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية منا�سبة ومر�ضية وتغطي جميع �أن�شطة ال�رشكة ،وتعمل على احلفاظ على �سالمة ال�رشكة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من خمتلف اجلوانب،
والهيكل التنظيمي لل�رشكة يراعي:
 )1التحديد ال�سليم لل�سلطات وامل�س�ؤوليات.
 )2الفح�ص والرقابة املزدوجة ،والتوقيع املزدوج للعمليات املالية واملحا�سبية ومبا ال يتعار�ض مع جدول ال�صالحيات املعتمد من املجل�س.
 )3مبد�أ”الف�صل بني املهام غري املتوافقة” ( )Segregation of incompatible dutiesيف كافة عمليات ال�رشكة التي تتم من الأنظمة اليدوية والأنظمة الآلية امل�ستخدمة .الأهداف الرئي�سية من هذا املبد�أ:
	�أ)تقليل فر�صة� إخفاء� أي عملية يجري تنفيذها.
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	ب)تقليل قدرة�شخ�ص واحد على التحكم يف جميع مراحل عملية ما .
ج)احلد من ت�ضارب امل�صالح.

	

	د)تقليل خماطر االحتيال.
ترى اللجنة �أن ال�رشكة تعتمد على جمموعة من �أنظمة املعلومات املتطورة ،وت�ساهم بفاعلية يف الرقابة داخلية وتوفر معلومات دقيقة و�شفافة ،ومطبق لدى ال�رشكة م�صفوفة �صالحيات حتدد حدود الدخول
والتعامل مع �أنظمة املعلومات .بالإ�ضافة لذلك مت و�ضع حدود لل�صالحيات من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لتعك�س �صالحيات اتخاذالقرارات ،ومت حتديد املفو�ضني بالتوقيع عن ال�رشكة .وت�ضمن
�إدارة ال�رشكة ب�إن ال�صالحيات املمنوحة للموظفني تتوافق مع م�س�ؤولياتهم مب�ستوى مقبول منالتفوي�ض وف�صل املهام ،وتخ�ضع �صالحيات وم�س�ؤوليات املوظفني �إلى املراجعة ح�سب متطلبات بيئةالعمل
و�أي تغيريات يف الهيكل التنظيمي لل�رشكة.
�إجراءات الرقابة الداخلية ت�شمل الرقابة الت�شغيلية والإدارية واملحا�سبية ،ويجري تطبيقها ب�صفة م�ستمرة ،وتتم مناق�شة �أن�شطة و�أداء ال�رشكة من خالل اجتماعات دورية للإدارة العليا ،ويتم �إبالغ كافة
املعنيني يف �إدارات ال�رشكة بكل القرارات ،ويتم حفظ وت�صنيف كافة الوثائق املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية لال�ستفادة منها يف تدريب املوظفني و�إجراءات الفح�ص واالختبارات التي ت�ستهدف الت�أكد من كفاءة
وفاعلية النظام ،وحتتفظ الإدارات بامللفات وال�سجالت اخلا�صة بها يف مكان �آمن ومتنح �صالحية الو�صول�إليها فقط �إلى الأ�شخا�ص املخت�صني واملفو�ضني بذلك وفق تعليمات الإدارة.
اجنازات اللجنة
عملت اللجنة على تر�سيخ ثقافة االلتزام داخل ال�رشكة وذلك من خالل �سعيها للت�أكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية لل�رشكة ،ف�ض ًال عن الت�أكد من كفاية وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�رشكة.
وكانت �أبرز اجنازات اللجنة خالل :2017
 )1مراجعة البيانات املالية املرحلية وال�سنوية والتو�صية ملجل�س الإدارة العتمادها.
 )2االجتماع مبمثل مراقب احل�سابات امل�ستقل ومناق�شة التقارير والبيانات املالية ،والت�أكد عن عدم وجود �أي تدخالت �أو معوقات واجهتهم خالل تدقيق البيانات املالية ال�سنويةاملجمعة لل�رشكة و�رشكتها
التابعة من قبل الإدارة التنفيذية �أو جمل�س الإدارة.
 )3رفع تو�صية ملجل�س الإدارة لإعادة تعيني مراقب احل�سابات امل�ستقل (ال�سيد� /أنور يو�سف القطامي – جرانت ثورتون – القطامي والعيبان و�رشكاهم) لتدقيق البيانات املالية ال�سنوية املجمعة لل�رشكة
و�رشكتها التابعة يف عام  .2017
 )4ا�ستعرا�ض ومناق�شة تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR) املطبقة يف ال�رشكة والذي �صدر من مكتب تدقيق ُم�ستقل ،ومتابعة معاجلة املالحظات وتنفيذ التو�صيات التي وردت يف تقرير عام
.2016
� )5إعداد تقرير جلنة التدقيق ال�سنوي عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�رشكة والذ ي يت�ضمن ر�أي وتو�صيات اللجنة يف هذا ال�ش�أن ،وقد مت عر�ض التقرير على جمل�س الإدارة.
� )6إعداد تقرير جلنة التدقيق متهيدا لتالوته يف اجلمعية العامة.
)7اعتماد خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية لعام.2017
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 )8ا�ستعرا�ض ومناق�شة تقارير التدقيق الداخلي (من �ضمنها تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�رشكة) ومتابعة معاجلة املالحظات وتنفيذ التو�صيات التي وردت يف هذه التقارير.
وقد قامت اللجنة بتبليغ جمل�س الإدارة مبا قامت به وتو�صلت �إليه من نتائج وما اتخذته من قرارات ب�شفافية .ويتابع املجل�س عمل اللجنة ب�شكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال املوكلة �إليها ،وتتحمل اللجنة
امل�س�ؤولية عن �أعمالها �أمام جمل�س الإدارة .وقد قامت الإدارة التنفيذية يف ال�رشكة بتوفري كافة املعلومات والبيانات التي حتتاجها اللجنة ب�شكل كامل ودقيق ويف الوقت املنا�سب جلميع �أع�ضاء اللجنة ،والتي
مكنتها من اال�ضطالع والقيام بواجباتها ومهامها بكفاءة وفاعلية.
والتزام ًا ب�أعلى معاير ال�شفافية؛ و�ضعت ال�رشكة الآلية التي تُتيح يف حال وجود تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات املجل�س ،خا�صة عندما يرف�ض املجل�س اتباع تو�صيات اللجنة فيما يتعلق مبراقبي
احل�سابات اخلارجيني و�/أو املدقق الداخلي ،حيث يلتزم املجل�س ويف حال وجود �أي تعار�ض ،ب�أن يت�ضمن تقرير احلوكمة اخلا�ص به بيانا يف�صل بو�ضوح هذه التو�صيات وال�سبب �أو الأ�سباب وراء قرار املجل�س
عدم التقيد بها.
خالل العام  2017مل يكن هناك �أي تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات املجل�س الإدارة.

رئي�س جلنة التدقيق
رامي خالد عبداهلل
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مدققون وم�ست�شارون
عمارة ال�سوق الكبري  -برج �أ  -الطابق التا�سع
تلفون)965( 2244 9-3900 :
فاك�س)965( 2243 8451 :
�ص.ب� 2986 :صفاة  - 13030 -الكويت
الربيد االلكرتوينgt@gtkuwait.com :

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ال�سادة امل�ساهمني
�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك.ع
الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الر�أي
قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة ل�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك.ع«( .ال�رشكة الأم») وال�رشكات التابعة لها («املجموعة») ،والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2017وبيان
الأرباح �أو اخل�سائر املجمع وبيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر املجمع ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،واالي�ضاحات حول
البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
بر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2017ونتائج �أعمالها املجمعة وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .
�أ�سا�س ابداء الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق� .إن م�س�ؤولياتنا وفق تلك املعايري قد مت �رشحها �ضمن بند م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد يف تقريرنا .كما اننا
م�ستقلون عن املجموعة وفقا ملتطلبات ميثاق الأخالقية للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني  ،كما قمنا بالإلتزام مب�س�ؤولياتنا الأخالقية مبا يتوافق مع متطلبات
املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني .اننا نعتقد ب�أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها ،كافية ومالئمة لتكون �أ�سا�سا يف ابداء ر�أينا.
�أمور التدقيق الرئي�سية
ان �أمور التدقيق الرئي�سية ،ح�سب تقديراتنا املهنية ،هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكربى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية .ولقد مت ا�ستعرا�ض تلك الأمور �ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق
البيانات املالية املجمعة ككل ،والى التو�صل الى ر�أينا املهني حولها ،و�إننا ال نبدي ر�أيا منف�صال حول تلك الأمور .كما قمنا بتحديد الأمور املبينة �أدناه ك�أمر التدقيق الرئي�سي.
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الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
يتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميله والذي ميثل  %75من جمموع �أ�صول املجموعة وفقا لطريقة حقوق امللكية املحا�سبية مع االخذ يف االعتبار �أي هبوط يف القيمة اذا ما توفر �أي م�ؤ�رش على ذلك .ان
اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة يعترب جوهريا بالن�سبه العمال التدقيق التي قمنا بها نظرا حل�صه املجموعة يف �صايف �أ�صول ال�رشكات الزميلة والقيمة املدرجة لهذه ال�رشكات الزميلة .ا�ضافة الى ذلك ،ت�ستخدم
االدارة االحكام والتقديرات لتحديد هبوط قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة وبالتايل اعتربنا ذلك من امور التدقيق الرئي�سية.
ت�ضمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم اعتبارات االدارة مل�ؤ�رشات هبوط قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة ومن هذه االعتبارات قمنا بتحديد ما اذا كان هناك اي هبوط كبري �أو متوا�صل يف القيمة او
�أي تغريات عك�سية جوهرية يف البيئة ال�سوقية او القانونية التي تعمل فيها ال�رشكة امل�ستثمر بها كما �أخذنا يف الإعتبار التغريات الهيكلية يف قطاع االعمال الذي تعمل فيه ال�رشكة امل�ستثمر بها او التغريات يف
البيئة ال�سيا�سية او القانونية مبا ي�ؤثر على ان�شطة ال�رشكات امل�ستثمر بها والتغريات يف مركزها املايل.
ان اف�صاحات املجموعة املتعلقة بال�رشكات الزميلة مت�ضمنة يف اي�ضاح رقم  13حول البيانات املالية املجمعة.
املدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017

املعلومات الأخرى
ان االدارة م�س�ؤولة عن املعلومات االخرى .تت�ألف املعلومات االخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لل�سنه املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2017بخالف البيانات املالية املجمعة و تقرير مراقب
احل�سابات .لقد ح�صلنا على تقرير جمل�س ادارة ال�رشكة االم قبل تاريخ تقرير مراقب احل�سابات ونتوقع احل�صول على ما تبقى من اق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقب احل�سابات.
ان ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االخرى ومل ولن نعرب عن �أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات االخرى املبينة �أعاله واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر فيما اذا كانت املعلومات االخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات املالية
املجمعة املرفقة �أو مع معلوماتنا التي مت احل�صول عليها �أثناء عملية التدقيق او غري ذلك من الأمور التي قد ي�شوبها اخطاء مادية .و�إذا ما ا�ستنتجنا ،بناء على االعمال التي قمنا بها ،ب�أن هناك فعال اخطاء مادية
�ضمن تلك املعلومات االخرى ،فاملطلوب منا بيان تلك الأمور .لي�س لدينا اي �شيء للتقرير عنه يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤولية االدارة و امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة
ان االدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد وعر�ض البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  ،وعن نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه منا�سبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية املجمعة
ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
والعداد تلك البيانات املالية املجمعة ،تكون ادارة املجموعة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة ،واالف�صاح ،عند احلاجة ،عن الأمور املتعلقة بتحقيق تلك اال�ستمرارية وتطبيق مبد�أ
اال�ستمرارية املحا�سبي ،ما مل يكن بنية االدارة ت�صفية املجموعة �أو ايقاف �أن�شطتها� ،أو عدم توفر �أي بديل �آخر واقعي �سوى �إتخاذ هذا الإجراء.
ان امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة امل�س�ؤولة عن مراقبة عملية التقرير املايل للمجموعة.
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م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
ان �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة ،ككل ،خالية من فروقات مادية� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،وا�صدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على ر�أينا.ان الت�أكيدات
املعقولة هي ت�أكيدات عالية امل�ستوى ،ولكنها ال ت�ضمن ب�أن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري الدولية للتدقيق� ،سوف تكت�شف دائما الأخطاء املادية يف حالة وجودها� .إن الفروقات ميكن �أن تن�ش�أ من
الغ�ش �أو اخلط�أ وتعترب مادية �سواء كانت منفردة �أو جمتمعة ،عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية للم�ستخدم بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية املجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق ،نقوم مبمار�سة التقديرات املهنية واالحتفاظ مب�ستوى من ال�شك املهني طيلة �أعمال التدقيق.كما �أننا:
·نقوم بتحديد وتقييم خماطر الفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،وت�صميم وتنفيذ اجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر ،واحل�صول على
�أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أينا�.إن خماطر عدم اكت�شاف الفروقات املادية الناجتة عن الغ�ش تعترب �أعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلط�أ ،حيث �أن الغ�ش قد ي�شمل تواط�ؤ� ،أو
تزوير� ،أو حذوفات مق�صودة� ،أو عر�ض خاطئ �أو جتاوز لإجراءات ال�ضبط الداخلي.
·فهم اجراءات ال�ضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغر�ض ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي للمجموعة.
·تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املطبقة واالي�ضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل االدارة.
·اال�ستنتاج حول مالئمة ا�ستخدام االدارة للأ�س�س املحا�سبية يف حتقيق مبد�أ اال�ستمرارية ،وبناء على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها� ،سوف نقرر فيما اذا كان هناك �أمور جوهرية قائمة ومرتبطة ب�أحداث
�أو ظروف قد ت�شري الى وجود �شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية .واذا ما تو�صلنا الى وجود تلك ال�شكوك اجلوهرية ،فان علينا �أن نلفت االنتباه لذلك �ضمن تقرير التدقيق والى
االف�صاحات املتعلقة بها �ضمن البيانات املالية املجمعة� ،أو يف حالة ما اذا كانت تلك االف�صاحات غري مالئمة� ،سوف ي�ؤدي ذلك الى تعديل ر�أينا .ان ا�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ف�إنه قد يكون هناك �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية قد ت�ؤدي الى عدم قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية.
·تقييم االطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العر�ض والتنظيم والفحوى ،مبا يف ذلك االف�صاحات ،وفيما اذا كانت تلك البيانات املالية املجمعة تعك�س املعامالت والأحداث املتعلقة بها ب�شكل يحقق
العر�ض ال�شامل ب�شكل عادل.
·احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلا�صة بال�رشكات او الأن�شطة الأخرى الواردة �ضمن املجموعة البداء ر�أي حول البيانات املالية املجمعة .اننا م�س�ؤولون عن توجيه واال�رشاف
على واداء اعمال تدقيق املجموعة .ال نزال امل�س�ؤولني الوحيدين عن ر�أينا حول اعمال التدقيق التي قمنا بها.
نقوم بالعر�ض على امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة  ،و�ضمن امور �أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق والأمور اجلوهرية الأخرى التي مت اكت�شافها ،مبا يف ذلك نقاط ال�ضعف اجلوهرية يف نظام ال�ضبط الداخلي
التي لفتت انتباهنا �أثناء عملية التدقيق.
كما نقوم بتزويد امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات �أخالقية املهنة املتعلقة باال�ستقاللية ،وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا �أو �أي �أمور �أخرى قد ت�شري الى وجود �شكوك يف ا�ستقالليتنا،
والتدابري التي مت اتخاذها � ،إن وجدت.
ومن بني الأمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني عن تطبيق احلوكمة ،تلك الأمور التي مت حتديدها من قبلنا على �أن لها الأهمية الكربى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية ومت اعتبارها بذلك،
من �أمور التدقيق الرئي�سية .ولقد قمنا باالف�صاح عن تلك الأمور �ضمن تقرير التدقيق ،ما مل تكن القوانني �أو الت�رشيعات املحلية حتد من االف�صاح عن �أمر معني� ،أو يف حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم االف�صاح
عنها �ضمن تقريرنا جتنبا لنتائج عك�سية قد حتدث نتيجة االف�صاح عنها والتي قد تطغى على امل�صلحة العامة.
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التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعات الأخرى
بر�أينا �أن ال�رشكة الأم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س ادارة ال�رشكة الأم فيما يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك
ال�سجالت .وقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �رضورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�رشكات رقم ( )1ل�سنة 2016
والئحته التنفيذية وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة الأم ،والتعديالت الالحقة لهم ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لنا ،مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  ، 2017خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات والالئحة التنفيذية �أو عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لل�رشكة الأم ،والتعديالت الالحقة لهم ،على وجه ي�ؤئر ماديا يف ن�شاط ال�رشكة الأم �أو مركزها
املايل.

�أنور يو�سف القطامي
زميل جمعية املحا�سبني القانونيني يف بريطانيا
(مراقب مرخ�ص رقم  50فئة �أ )
جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان
و�رشكاهم

الكويت
 29مار�س 2018م
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بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع
العمليات امل�ستمرة
االيرادات

التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
(خ�سارة)/ربح من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �رشكات زميله
خ�سارة من ا�ستبعاد/تخفي�ض ن�سبة امللكية يف ا�ستثمار يف �رشكات زميله
خ�سارة من بيع �رشكة تابعة
ربح من ت�سوية قر�ض الجل
ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات فوائد وايرادات اخرى
ربح من حتويل عمالت �أجنبية
امل�صاريف والأعباء الأخرى
تكاليف املوظفني
م�صاريف عمومية وادارية وم�صاريف �أخرى
تكاليف متويل
هبوط يف قيمة �شهرة �رشكة تابعة
هبوط يف قيمة �إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�شطب ديون معدومة
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة
العمليات املتوقفة
ربح ال�سنة من العمليات املتوقفة
جمموع (اخل�سارة)  /الربح قبل خم�ص�صات حل�صة �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
خم�ص�ص �رضيبة دعم العماله الوطنيه
خم�ص�ص الزكاة
(خ�سارة)  /ربح ال�سنه
اخلا�صة بـ :
م�ساهمي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
من العمليات امل�ستمرة
من العمليات املتوقفة
(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم

اي�ضاحات

13
13
8
10

11
7.3
13
14

8

ال�سنة املنتهية

ال�سنة املنتهية

يف  31دي�سمرب  2017يف  31دي�سمرب 2016

د.ك

د.ك

)(7,604
)(418
)(51,142
62,224
)(5,790
223
426
)(2,081

)(476,956
334
333,312
)(1,737,737
)(62,528
12,169,007
6,527
150,588
66,006
10,448,553

)(218,106
)(266,188
)(507,992
)(488,805
)(1,481,091
)(1,483,172

)(318,973
)(459,162
)(766,691
)(1,573,097
)(2,456,980
)(3,710,520
)(672,192
)(60,266
)(10,017,881
430,672

)(1,483,172
)(1,483,172

156,320
586,992
)(26,604
)(10,642
549,746

)(1,459,128
)(24,044
)(1,483,172

478,035
71,711
549,746

12

( )7.39فل�س
-

) (7.39فل�س

 2.10فل�س
 0.32فل�س
 2.42فل�س

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر املجمع
ال�سنة املنتهية

ال�سنة املنتهية

يف  31دي�سمرب  2017يف  31دي�سمرب 2016

(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
�إيرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى:

د.ك

د.ك

)(1,483,172

549,746

بنود �سيتم اعادة ت�صنيفها الحقا الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع:
فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع :
 �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�سنة املحول الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من البيع املحول الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من هبوط القيمةح�صة يف ايرادات ( /خ�سائر) �شاملة اخرى ل�رشكات زميلة
جمموع الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
اجمايل (اخل�سائر)  /الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
اخلا�صة بـ :
م�ساهمي ال�رشكة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

-

38,815

)(376,476

)(3,524,870

)(91,185

-

488,805

3,710,520

763,641

)(317,754

784,785

)(93,289

)(698,387

456,457

)(674,343

384,746

)(24,044

71,711

)(698,387

456,457

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان املركز املايل املجمع

�إي�ضاحات

اال�صول

ا�صول غري متداولة
ممتلكات واالت ومعدات
ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
مدينون وا�صول اخرى  -اجلزء غري املتداول

 31دي�سمرب2017

 31دي�سمرب 2016

12
20,242,172
3,694,304
420,938
24,357,426

1,204
19,423,538
4,454,872
693,189
24,572,803

15

2,492,921
12,693
85,860
2,591,474
26,948,900

1,727,879
11,990
119,270
1,859,139
26,431,942

16
17

19,737,880
1,937,594
)(10,975,083
10,700,391
364,885
11,065,276

19,737,880
1,152,809
)(9,515,955
11,374,734
388,929
11,763,663

13
14
15

ا�صول متداولة
مدينون وا�صول اخرى  -اجلزء املتداول
ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات ماليه �أخرى
جمموع اال�صول
حقوق امللكية واخل�صوم
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
بنود �أخرى يف حقوق امللكية
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
اخل�صوم
خ�صوم غري متداولة
دائنون وخ�صوم اخرى  -اجلزء غري املتداول
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

18

خ�صوم متداولة
دائنون وخ�صوم اخرى  -اجلزء املتداول
جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

18

طالل بدر البحر
رئي�س جمل�س االدارة

د.ك

د.ك

11,139,915

10,398,807

274,593

251,690

11,414,508

10,650,497

4,469,116

4,017,782

15,883,624

14,668,279

26,948,900

26,431,942

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�رشكة الأم
ر�أ�س املال

بنود �أخرى يف حقوق
امللكية
(اي�ضاح )17

خ�سائر
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع

د.ك

الر�صيد يف  1يناير 2017

19,737,880

1,152,809

()9,515,955

11,374,734

388,929

11,763,663

خ�سارة ال�سنة

-

-

()1,459,128

()1,459,128

()24,044

()1,483,172

ايرادات �شاملة �أخرى لل�سنة

-

784,785

-

784,785

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

الر�صيد يف

 31دي�سمرب 2017

-

784,785

-

784,785

()1,459,128

)(674,343

)(24,044

()698,387

19,737,880

1,937,594

()10,975,083

10,700,391

364,885

11,065,276

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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تابع  /بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�رشكة الأم
بنود �أخرى يف حقوق
امللكية
(اي�ضاح )17
ر�أ�س املال
د.ك
د.ك

خ�سائر
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.ك

د.ك

املجموع

د.ك

د.ك

الر�صيد يف  1يناير 2016

19,737,880

1,246,098

)(10,002,651

10,981,327

3,407,849

14,389,176

بيع �رشكة تابعة (اي�ضاح )7.1
�إجمايل املعامالت مع امل�ساهمني
ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة اخرى لل�سنة
جمموع (اخل�سائر)  /االيرادات ال�شاملة لل�سنة
�أثر التغري يف ن�سبة ملكية �رشكة تابعة ل�رشكة زميلة

-

-

-

-

)(3,090,631

)(3,090,631

-

-

-

-

)(3,090,631

)(3,090,631

-

-

478,035

478,035

71,711

549,746

-

)(93,289

-

)(93,289

-

)(93,289

-

)(93,289

478,035

384,746

71,711

456,457

-

-

8,661

8,661

-

8,661

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

19,737,880

1,152,809

)(9,515,955

11,374,734

388,929

11,763,663

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان التدفقات النقدية املجمع
ال�سنة املنتهية

ان�شطة الت�شغيل
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

تعديالت لـ :
خ�سارة ( /ربح) حتويل عمالت اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�شغيلية
ا�ستهالك
ايرادات فوائد وايرادات اخرى
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة
هبوط يف قيمة �شهرة �رشكة تابعة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ايرادات توزيعات ارباح
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة من نتائج �رشكات زميلة
خ�سارة من ا�ستبعاد  /انخفا�ض ن�سبة امللكية يف ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
تكاليف متويل
خ�سارة من بيع �رشكة تابعة
ربح من ت�سوية قرو�ض الجل

التغريات يف ا�صول وخ�صوم الت�شغيل :

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
مدينون وا�صول اخرى
دائنون وخ�صوم �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) العمليات امل�ستمرة
�صايف النقد الناجت من العمليات املتوقفة

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة الت�شغيل

6/6/18 2:23 PM

ال�سنة املنتهية

يف  31دي�سمرب 2017

يف  31دي�سمرب 2016

)(1,483,172

430,672

1,192
)(426
488,805
22,903
)(223
51,142
)(62,224
5,790
507,992
)(468,221

)(66,006
224
)(150,588
3,710,520
2,456,980
1,573,097
672,192
47,140
)(6,527
)(333,312
1,737,737
766,691
62,528
)(12,169,007
)(1,267,659

)(703
)(150,352
688,248
68,972
68,972

477,334
)(1,782,251
1,293,071
)(20,365
)(1,299,870
5,495
)(1,294,375

د.ك

د.ك
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تابع  /بيان التدفقات النقدية املجمع
ال�سنة املنتهية

ان�شطة اال�ستثمار

�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف املح�صل من بيع �رشكة تابعة
ايرادات توزيعات ارباح م�ستلمة
ايرادات فوائد م�ستلمة
ا�ضافات على ممتلكات واالت ومعدات
املح�صل من بيع ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من �أن�شطة اال�ستثمار
ان�شطة التمويل
ت�سوية قر�ض الجل
تكاليف متويل مدفوعة

�صايف النقد امل�ستخدم يف ان�شطه التمويل
�صايف النق�ص يف النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة

النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة
معامالت غري نقدية :

�إ�ضافات الى ا�ستثمار متاح للبيع
انخفا�ض ن�سبة امللكية يف �رشكة زميلة
املح�صل من بيع �رشكة زميلة
مدينون وا�صول اخرى
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

ال�سنة املنتهية

يف  31دي�سمرب 2017

يف  31دي�سمرب 2016

)(227,531

-

124,500

-

-

4,214,550

223

6,527

426

99,961

-

)(265

-

2,126,600

)(102,382

6,447,373

-

)(5,095,440

-

)(268,623

-

)(5,364,063

)(33,410

)(211,065

119,270

330,335

85,860

119,270

)(1,441

-

1,441

-

-

1,320,000

)(342,439

()1,320,000

342,439

-

د.ك

د.ك

�إن الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  67 - 22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .1الت�أ�سي�س والن�شاط

ت�أ�س�ست �رشكة الديرة القاب�ضة (ال�رشكة الأم) بتاريخ  18فرباير  1998ك�رشكة كويتية ذات م�س�ؤولية حمدودة  .مت بتاريخ � 8سبتمرب  2005تعديل الكيان القانوين لل�رشكة وحتويلها من �رشكة ذات م�س�ؤولية
حمدوده الى �رشكة م�ساهمة كويتية عامة.
وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ  26يونيو  2015على تعديل �أغرا�ض ال�رشكة الأم لت�صبح كما يلي :
تقوم ادارة ال�رشكة االم بادارة ال�رشكات التابعة لها �أو امل�شاركة يف �إدارة ال�رشكات الأخرى التي ت�ساهم فيها وتوفري الدعم الالزم لها.ا�ستثمار �أموالها يف الإجتار بالأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية الأخرى.متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملبا�رشة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون.متويل �أو �إقرا�ض ال�رشكات التي متلك فيها ا�سهما �أو ح�ص�صا وكفالتها لدى الغري  ،ويف هذه احلالة يتعني �أال تقل ن�سبة م�شاركة ال�رشكة يف ر�أ�س مال ال�رشكة املقرت�ضة عن .%20متلك حقوق امللكية ال�صناعية وامللكية الفكرية املتعلقة بها والعالمات التجارية او النماذج ال�صناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�ستغاللها وت�أجريها لل�رشكات التابعة لها �أو لغريها�سواء داخل الكويت او خارجها.
ويكون لل�رشكة االم مبا�رشة االعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه مبا�رشة او بالوكالة .
ويجوز لل�رشكة االم ان تكون لها م�صلحة او ت�شرتك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعماال �شبيهة باعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج  ،ولها ان تن�شىء او ت�شارك او
ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها .
�إن �أ�سهم ال�رشكة الأم مدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية  .املجموعة تتكون من ال�رشكة االم وال�رشكات التابعة لها (ان تفا�صيل ال�رشكات التابعة مو�ضحة يف اي�ضاح .)7
مت توفيق �أو�ضاع ال�رشكة مع متطلبات قانون ال�رشكات رقم ( )1ل�سنة .2016
عنوان ال�رشكة الأم � :ص.ب  4839ال�صفاة ( – )13049دولة الكويت .
متت املوافقة على ا�صدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل �أع�ضاء جمل�س ادارة ال�رشكة الأم بتاريخ  29مار�س  2018وهي خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني .

� .2أ�سا�س االعداد

مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والأ�صول املالية املتاحة للبيع والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي («د.ك )».وهي العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�رشكة الأم.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .3بيان االلتزام

مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�س
معايري املحا�سبة الدولية.

4

 .التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 4.1املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة
هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2017والتي مت تطبيقها من قبل املجموعة .فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة :
املعيار �أو التف�سري

يفعل للفرتات املالية التي تبد�أ يف

معيار املحا�سبة الدويل رقم  7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

 1يناير 2017

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة

2016-2014

 1يناير 2017

معيار املحا�سبة الدويل رقم  )7 IAS( 7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

تهدف التعديالت الى حت�سني نوعية املعلومات املقدمة مل�ستخدمي البيانات املالية حول التغريات يف مديونية املن�ش�أة والتدفقات النقدية املتعلقة بها (والتغريات غري النقدية)
التعديالت:
• تتطلب من املن�ش�أة تقدمي اف�صاحات متكن امل�ستخدمني من تقييم التغريات يف االلتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية .تقوم املن�ش�أة بتطبيق حكمها عند حتديد ال�شكل وامل�ضمون املحدد لالف�صاحات
املطلوبة للوفاء بهذه املتطلبات.
• اقرتاح عدد من االف�صاحات املحددة التي قد تكون �رضورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله ،مبا يف ذلك:
التغريات يف االلتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية التي ت�سببها التغريات يف تدفقات التمويل النقدية ،معدالت ال�رصف االجنبي او القيم العادلة ،او احل�صول على  /او فقدان ال�سيطرة على ال�رشكات
*
التابعة او ال�رشكات االخرى.
ت�سوية االر�صدة االفتتاحية واخلتامية لاللتزامات النا�شئة عن االن�شطة التمويلية يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك تلك التغريات امل�شار �إليها �أعاله.
*

ان تطبيق التعديالت مل يكن له �أي �أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2016-2014

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 12يو�ضح هذا البند نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  12بتحديد متطلبات االف�صاح اخلا�صة به (با�ستثناء تلك الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  )12.B10-B16تنطبق على م�صالح املن�ش�أة يف ال�رشكة التابعة او �رشكة املحا�صة او ال�رشكة الزميلة بغ�ض النطر عما اذا كانت م�صنفة (او مدرجة �ضمن جمموعة م�ستبعدة م�صنفة) كمحتفظ بها لغر�ض
البيع او كعمليات موقوفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم .5
ان تطبيق التعديالت مل يكن له اي اثر على البيانات املالية املجمعة للمجموعة حيث مل يتم ت�صنيف اي من من�ش�آت املجموعة  ،او ادراجها يف جمموعة م�ستبعدة م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ض البيع.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .4تابع /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 4.2املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
بتاريخ امل�صادقة على هذه البيانات املالية املجمعة  ،مت ا�صدار بع�ض املعايري والتعديالت والتف�سريات من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.
تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة للفرتة الأولى التي تبد�أ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد �أو التعديل �أو التف�سري .ان املعلومات عن املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة
املتوقع �أن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة مبينة �أدناه .هناك بع�ض املعايري والتف�سريات اجلديدة قد مت ا�صدارها لكن لي�س من املتوقع ان يكون لها اي ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
املعيار او التف�سري
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28بيع �أو تقدمي الأ�صول بني امل�ستثمر و�رشكته الزميلة او �رشكة املحا�صة  -تعديالت

يفعل للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف
مل يتم حتديد تاريخ

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س

 1يناير 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2016-2014

 1يناير 2018

معيار جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم  22معامالت العملة االجنبية والدفعة املقدمة

 1يناير 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28بيع او تقدمي اال�صول بني امل�ستثمر و�رشكته الزميلة او �رشكة املحا�صة – تعديالت
ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 10البيانات املالية املجمعة” ومعيار املحا�سبة الدويل رقم “ 28اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة و�رشكات املحا�صة ( ”)2011تقوم بتو�ضيح معاجلة بيع
او تقدمي اال�صول من امل�ستثمر الى �رشكته الزميلة او �رشكة املحا�صة على النحو التايل:
• تتطلب الت�سجيل الكامل يف البيانات املالية للم�ستثمر لالرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع او تقدمي اال�صول التي ت�شكل الن�شاط ( كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 3دمج االعمال”).
• تتطلب الت�سجيل اجلزئي لالرباح واخل�سائر حيثما ال ت�شكل اال�صول طبيعة الن�شاط ،اي يتم ت�سجيل الربح او اخل�سارة فقط الى حد م�صالح امل�ستثمرين التي لي�ست لها عالقة يف تلك ال�رشكة الزميلة او �رشكة
املحا�صة.
يتم تطبيق هذه املتطلبات بغ�ض النظر عن ال�شكل القانوين للمعاملة ،مثال �سواء حدثت عملية بيع او تقدمي اال�صول من قبل امل�ستثمر الذي يقوم بتحويل احل�ص�ص يف ال�رشكة التابعة التي متتلك اال�صول (ما ينتج
عنه فقدان ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة) او من قبل البيع املبا�رش لال�صول نف�سها.
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بت�أجيل تاريخ النفاذ الى اجل غري م�سمى حلني اكتمال امل�شاريع االخرى .مع ذلك ،ي�سمح بالتنفيذ املبكر .تتوقع االدارة بان تطبيق هذه التعديالت قد يكون له �أثر على البيانات املالية
املجمعة للمجموعة يف امل�ستقبل يف حال ن�شوء هذه املعامالت.
ال تتوقع الإدارة ب�أن تطبيق التعديالت يف امل�ستقبل �سيكون له �أثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .4تابع /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  - )IFRS 9( 9الأدوات املالية  :الت�صنيف والقيا�س
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBم�ؤخرا با�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 9الأدوات املالية” ( )2014ما ميثل امتام خطته ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 39الأدوات املالية:
التحقق والقيا�س” .يقوم املعيار اجلديد بادخال تغيريات وا�سعة النطاق على تعليمات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�س اال�صول املالية كما يقوم اي�ضا بادخال منوذج “خ�سارة
ائتمانية متوقعة” جديد خا�ص بهبوط قيمة اال�صول املالية .يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 9أي�ضا بتقدمي تعليمات جديدة حول تطبيق حما�سبة التحوط.
فيما يلي املجاالت الرئي�سية للأثر املتوقع يف هذه املرحلة:
• ان ت�صنيف وقيا�س اال�صول املالية �سوف يحتاج الى مراجعة بناء على املعايري اجلديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لال�صول ومنوذج االعمال الذي يتم فيه ادارتها.
• ان اي هبوط يف القيمة مبني على خ�سارة ائتمانية متوقعة �سوف يحتاج الى ت�سجيل على الذمم التجارية املدينة واال�ستثمارات يف اال�صول من نوع الديون امل�صنفة حاليا كا�ستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ
بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ما مل يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر وفقا للمعايري اجلديدة.
• مل يعد باالمكان قيا�س اال�ستثمارات يف اال�سهم بالتكلفة ناق�صا هبوط القيمة وجميع هذه اال�ستثمارات �سيتم قيا�سها عو�ضا عن ذلك بالقيمة العادلة� .سيتم عر�ض التغريات يف القيمة العادلة يف االرباح او
اخل�سائر ما مل تقم ال�رشكة بت�صنيف نهائي ال رجعة فيه لعر�ضها يف االيرادات ال�شاملة الأخرى.
• اذا ا�ستمرت ال�رشكة باختيار خيار القيمة العادلة لبع�ض اخل�صوم املالية ،عندها �سيتم عر�ض تغريات القيمة العادلة يف االيرادات ال�شاملة الأخرى الى احلد الذي ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر االئتمان
اخلا�صة باملجموعة.
يحتوي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9على ثالث فئات ت�صنيف رئي�سية لال�صول املالية :مقا�سة بالتكلفة املطف�أة ،القيمة العادلة من خالل االيرادات ال�شاملة االخرى ( )FVOCIوالقيمة العادلة من خالل
االرباح او اخل�سائر ( .)FVTPLيقوم املعيار بحذف فئات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39احلالية اخلا�صة باال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،القرو�ض واملدينني واال�ستثمارات املتاحة للبيع.
باال�ضافة الى ذلك ،فان االرباح واخل�سائر الناجتة عن القيا�س الالحق الدوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات ال�شاملة االخرى (� )FVOCIسيتم ت�سجيلها �ضمن حقوق امللكية و�سيتم نقلها
الى االرباح او اخل�سائر نتيجة اال�ستبعاد او اعادة القيا�س.
مع ذلك ،فان االرباح او اخل�سائر الناجتة عن القيا�س الالحق ال�صول حقوق امللكية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات ال�شاملة االخرى �سيتم ت�سجيلها يف حقوق امللكية ولن يتم نقلها الى االرباح او
اخل�سائر نتيجة اال�ستبعاد .كما ان ايرادات توزيعات االرباح على هذه اال�صول �سيتم موا�صلة ت�سجيلها يف االرباح او اخل�سائر.
بناء على حتليل اال�صول واخل�صوم املالية للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2017والظروف التي كانت موجودة يف ذلك التاريخ ،قامت ادارة املجموعة بتحديد �أثر تنفيذ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9على
البيانات املالية املجمعة للمجموعة على النحو التايل:
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .4تابع /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
تابع  /املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 9( 9الأدوات املالية
الت�صنيف والقيا�س:
حتتفظ االدارة مبعظم ا�صول الدين لغر�ض الإحتفاظ وحت�صيل التدفقات النقدية املرتبطة بها وبناء عليه � ،سيتم موا�صلة ت�سجيلها بالتكلفة املطف�أة .مع ذلك ،من املحتمل قيا�س بع�ض اال�صول املالية بالقيمة
العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر ( )FVTPLحيث ان التدفقات النقدية لي�ست فقط دفعات ال�صل الدين والفائدة.
�سيتم قيا�س ا�ستثمارات اال�سهم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر وكذلك بالقيمة العادلة من خالل االيرادات ال�شاملة االخرى حيث ان بع�ض اال�ستثمارات يف ادوات حقوق امللكية احلالية م�ؤهلة
لتحديدها �ضمن فئة اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات ال�شاملة االخرى .كما ان االرباح و اخل�سائر على هذه اال�ستثمارات لن يتم بعد الآن نقلها الى بيان االرباح او اخل�سائر نتيجة القيا�س الالحق
او اال�ستبعاد .باال�ضافة الى ذلك ،مل تعد هذه اال�ستثمارات خا�ضعة الختبار االنخفا�ض يف القيمة.
لي�س من املتوقع �أن يكون هناك �أثر مادي على �صايف حقوق امللكية للمجموعة نتيجة اعادة ت�صنيف ا�ستثمارات امللكية.
ان القرو�ض باال�ضافة الى الذمم املدينة حمتفظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن املتوقع ان ت�ؤدي الى تدفقات نقدية متثل فقط دفعات ا�صل الدين والفائدة .هذا وقد قامت االدارة بتحليل
خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات وا�ستنتجت بانها تفي باملعايري اخلا�صة بقيا�س التكلفة املطف�أة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .9لذا ،ال يوجد هناك حاجة العادة القيا�س لهذه
االدوات.
ال يوجد هناك �أثر على اخل�صوم املالية للمجموعة و�سيتم موا�صلة قيا�سها بالتكلفة املطف�أة.
انخفا�ض القيمة:
تتوقع املجموعة تطبيق نهج مب�سط على انخفا�ض قيمة الذمم املدينة والأ�صول املالية الأخرى ح�سب املطلوب او امل�سموح به مبوجب املعيار� .إن الإدارة حاليا يف طور تقييم اثر هذا النهج املب�سط ولكنها ال تتوقع
ت�أثريا ماديا لتطبيقه على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
مت ا�ستبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15مكان معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 18االيرادات”  ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم “ 11عقود االن�شاءات” وتف�سريات حما�سبية خمتلفة تتعلق بالإيرادات ،
وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبد�أ ال�سيطرة وبا�ستخدام خم�س خطوات يتم ا�ستخدامها على كافة العقود مع العمالء.
اخلطوات اخلم�س لهذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل. تعريف التزامات االداء يف العقد. حتديد �سعر املعاملة. توزيع �سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد. ت�سجيل االيرادات عند قيام املن�شاة بتلبية التزامات االداء.47
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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تابع /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
تابع /املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
كما يت�ضمن املعيار ار�شادات هامة ،مثل:
العقود التي تت�ضمن توريد عدد اثنني �أو �أكرث من اخلدمات �أو الب�ضاعة – وكيف يتم احت�ساب وت�سجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك �ضمن الرتتيبات التي حتتوي على عدة بنود ،وكيف توزع �سعر
املعاملة ومتى تدمج العقود.
·التوقيت  -فيما اذا تطلب ت�سجيل االيرادات خالل الفرتة �أو خالل نقطة حمددة من الزمن.
·الت�سعري املتغري وخماطر االئتمان  -والتي تناق�ش كيفية معاجلة الرتتيبات التي حتتوي على �أدوات �سعرية متغرية �أو طارئة (مثال :تنفيذ م�شرتط) كما مت حتديث بند املعوقات على االيرادات.
·قيمة الوقت  -متى تعدل �سعر العقد الغرا�ض متويلية.
·�أمور �أخرى حمددة تت�ضمن:
* املقابل غري النقدي ومقاي�ضة اال�صول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات املورد باعادة ال�رشاء.
* �ضمانات العيوب ال�صناعية.
* اال�صل مقابل الوكيل.
* الرتخي�ص.
* تعوي�ض ال�رضر.
* االتعاب املقدمة غري القابلة لال�سرتداد ،و
* �صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
التتوقع الإدارة ب�أن تطبيق املعيار يف امل�ستقبل �سيكون له �أثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2016-2014

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 28يو�ضح هذا البند ان املن�ش�أة امل�ؤهلة قادرة على االختيار بني تطبيق طريقة حقوق امللكية او قيا�س اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة او �رشكة املحا�صة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او اخل�سائر ،ب�صورة منف�صلة لكل �رشكة زميلة او �رشكة حما�صة عند التحقق املبدئي لل�رشكة الزميلة او �رشكة املحا�صة .يتم تفعيل التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير .2018
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ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت يف امل�ستقبل �سيكون له �أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
.4

تابع /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة
تقوم التف�سريات مبراقبة اي �سعر �رصف �سيتم ا�ستخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم ا�ستالمها مقدما لال�صل او امل�رصوف او االيراد ذي ال�صلة .مت مالحظة اختالف يف املمار�سة يف الظروف التي تقوم
املن�ش�أة فيها بت�سجيل التزام غري نقدي ناجت عن الدفعة املقدمة .ان االختالف الناجت عن حقيقة ان بع�ض املن�ش�آت كانت تقوم بت�سجيل االيرادات با�ستخدام �سعر ال�رصف الفوري بالتاريخ الذي مت فيه ت�سجيل
االيرادات .يتناول املعيار رقم  22هذه امل�س�ألة بتو�ضيح ان تاريخ املعاملة لغر�ض حتديد �سعر ال�رصف الذي �سيتم ا�ستخدامه عند التحقق املبدئي لال�صل او امل�رصوف او االيراد (او جزء منه) هو التاريخ الذي
تقوم فيه املن�ش�أة مبدئيا بت�سجيل اال�صل غري النقدي او االلتزام غري النقدي الناجت عن دفع او ا�ستالم الدفعة املقدمة.
ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت يف امل�ستقبل �سيكون له �أثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
 .5ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي:
� 5.1أ�سا�س التجميع
ت�سيطر ال�رشكة الأم على املن�ش�أة عندما تتعر�ض  ،او يكون لها احلق  ،بعوائد متغرية من م�شاركتها مع املن�ش�أة ويكون لها القدرة على الت�أثري على تلك العوائد من خالل �سلطتها على املن�ش�أة .يتم جتميع ال�رشكات
التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة الى املجموعة ويتوقف جتميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك ال�سيطرة .يتم اعداد البيانات املالية لل�رشكات التابعة لتاريخ التقرير و التي ال تزيد عن
ثالثة ا�شهر من تاريخ التقرير لل�رشكة الأم  ،ب�إ�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة  .يتم عمل التعديالت لتعك�س ت�أثري املعامالت الهامة والأحداث الأخرى التي تقع بني هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات
املالية لل�رشكة االم .
لغر�ض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �رشكات املجموعة ،مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �رشكات املجموعة .وحيث �أن اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع
الأ�صول بني �رشكات املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�ض التجميع ،اال �أن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل .مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�رشكات
التابعة� ،أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة بال�رشكات التابعة التي مت �رشا�ؤها �أو ا�ستبعادها خالل ال�سنة ،من تاريخ احليازة الى تاريخ اال�ستبعاد.
ان احل�ص�ص غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية ،ميثل اجلزء من �أرباح �أو خ�سائر و�صايف �أ�صول ال�رشكة التابعة التي ال متتلكها املجموعة .تقوم املجموعة بف�صل االيرادات �أو اخل�سائر ال�شاملة
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لل�رشكات التابعة بني مالكي ال�رشكة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�رشكات.

تابع  /اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5.1تابع� /أ�سا�س التجميع
ان التغري يف ن�سبة ملكية ال�رشكة التابعة  ،دون فقدان ال�سيطرة يتم املحا�سبة عليه كعملية �ضمن حقوق امللكية  .اذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة ف�إنه يتم :
·عدم حتقق الأ�صول (مبا فيها ال�شهرة) واخل�صوم لل�رشكة التابعة .
·عدم حتقق القيم املدرجة لأي ح�صة غري م�سيطرة .
·عدم حتقق فروقات الرتجمة املرتاكمة  ،امل�سجلة �ضمن حقوق امللكية .
·حتقق القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم .
·حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمارات متبقية .
·حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح واخل�سائر .
·اعادة ت�صنيف ح�صة ال�رشكة الأم يف املحتويات املحققة �سابقا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى الى الأرباح واخل�سائر او الأرباح املرحلة ،كما هو منا�سب  ،كما هو مطلوب فيما لو ا�ستبعدت املجموعة مبا�رشة
الأ�صول �أو اخل�صوم املتعلة بها.
� 5.2إندماج االعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�رشاء يف حما�سبة دمج الأعمال .يتم احت�ساب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ض احل�صول على ميزة ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة ،مبجموع القيم العادلة للأ�صول املحولة
وااللتزامات القائمة وحقوق امللكية امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�رشاء .والتي ت�شمل كذلك ،القيم العادلة لأي �أ�صل �أو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة �أو حمتملة .يتم ت�سجيل تكاليف ال�رشاء كم�صاريف
عند حدوثها .ويف جميع معامالت دمج الأعمال ،يقوم امل�شرتي بت�سجيل ح�صة الأطراف غري امل�سيطرة اما بالقيمة العادلة �أو بن�صيبه من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�رشكة امل�شرتاه.
ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم اعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �رشا�ؤها يف ال�سابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة بت�سجيل الأ�صول املعرفة امل�شرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ض النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�سجيلها �ضمن البيانات املالية لل�رشكة التي مت �رشا�ؤها
�أم ال ،قبل تاريخ ال�رشاء .ويتم عادة قيا�س الأ�صول امل�شرتاه واخل�صوم املنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رشاء.
عند قيام املجموعة ب�رشاء ن�شاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقت�صادية والظروف القائمة بتاريخ
ال�رشاء .يت�ضمن ذلك ف�صل م�شتقات الأدوات املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�رشكة امل�شرتاه.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما بني� :أ) القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب) القيمة امل�سجلة للح�ص�ص غري امل�سيطرة يف
�سجالت ال�رشكة التي مت �رشا�ؤها ،وبني ،ج) القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�رشاء ،لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�رشكة امل�شرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�رشاء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها .اذا كانت القيم
العادلة للأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع البنود �أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة (التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة) �ضمن الأرباح واخل�سائر مبا�رشة.
ان اي مبلغ حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سيتم ت�سجيله بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رشاء .كما ان التغريات الالحقة على القيمة العادلة للمبلغ املحتمل الذي يعترب اما ا�صال او التزاما �سيتم ت�سجيلها وفقا
ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39اما يف الأرباح او اخل�سائر او كتغري يف ايرادات �شاملة اخرى� .إذا مت ت�صنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية ،فانه لن تتم اعادة قيا�سه حتى تتم ت�سويته نهائيا �ضمن بيان الأرباح
�أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
.5

تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.3ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ال ميكن تعريفها وت�سجيلها ب�شكل منف�صل .تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الهبوط يف القيمة.
 5.4اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
ال�رشكات الزميلة ،هي تلك ال�رشكات التي بامكان املجموعة ممار�سة الت�أثري الفعال عليها والتي ال تكون �رشكات تابعة �أو �رشكات حما�صة .يتم ت�سجيل اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد
ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف بال�شهرة �أو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�شكل منف�صل ولكن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة بح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى لتلك ال�رشكة الزميلة بعد عمل التعديالت اللآزمة
ملطابقة ال�سيا�سات املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�رشكات الزميلة الى حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�رشكات .وعندما يتم حذف اخل�سائر غري املحققة ،يتم اختبار الأ�صول املعنية
بتلك املعامالت لغر�ض الت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها.
ال تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�رشكات الزميلة عن ثالثة �شهور .كما يتم عمل التعديالت اللآزمة للمعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفرتة بني نهاية فرتة ال�رشكة الزميلة
ونهاية فرتة املجموعة .كما يتم الت�أكد من �أن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�رشكة الزميلة هي ذاتها امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت �أو الأحداث ال�شبيهة.
عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال على ال�رشكة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل احل�صة املتبقية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�سجيل �أي فرق بني القيمة اجلارية لل�رشكة الزميلة عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال
والقيمة العادلة للح�صة املتبقية م�ضافا اليها املبالغ املح�صلة نتيجة البيع� ،ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
 5.5التقارير القطاعية
للمجموعة قطاعني ت�شغيليني :قطاع الإت�صاالت والقطاع اال�ستثماري .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع اخلطوط االنتاجية للمنتجات الرئي�سية واخلدمات .يتم ادارة تلك القطاعات
الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة .يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات ب�أ�س�س جتارية بجتة.
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية املجمعة .باال�ضافة الى ذلك ،فان الأ�صول �أو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معني ،ال يتم ادراجها
للقطاع.
 5.6االيرادات
يتم ت�سجيل االيراد الى احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة االقت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه وبغ�ض النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل �أم ال.
تن�ش�أ االيرادات من مبيعات الب�ضاعة وتقدمي اخلدمات .ويتم قيا�سها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة �أو امل�ستحقة بعد ا�ستبعاد ال�رضائب �أو املرجتعات �أو اخل�صومات .تقوم املجموعة بتطبيق معيار
حتقق االيراد الوارد �أدناه وب�شكل منف�صل ولكل بند من الإيرادات.
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 5.6تابع /االيرادات
 5.6.1ايرادات الفوائد وما �شابهها
يتم ت�سجيل ايرادات وم�صاريف وما �شابهها من الفوائد عند ا�ستحقاقها وبا�ستخدام معدل �سعر الفائدة الفعلي.
 5.6.2ايراد توزيعات الأرباح
ايرادات توزيعات الأرباح ،خالف �أرباح ال�رشكات الزميلة ،يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم دفعات تلك الأرباح.
 5.7امل�صاريف الت�شغيلية
يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن بيان االرباح او اخل�سائر املجمع عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها.
 5.8تكاليف التمويل
يتم احت�ساب و�إدراج تكاليف التمويل على �أ�سا�س ن�سبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�ض القائم ون�سبة الفائدة املطبقة.
5.9

ال�ضرائب

� 5.9.1ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتت�سب �رضيبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  %2.5من ربح املجموعة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة الأم اخلا�ضع لل�رضيبة .وطبقا
للقانون ،فان االيرادات من ال�رشكات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من ال�رشكات املدرجة اخلا�ضعة ل�رضيبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�صمها من ربح ال�سنة.
 5.9.2م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1من ربح املجموعة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة الأم اخلا�ضع لل�رضيبة وفقا لعملية االحت�ساب املعدلة بناء على قرار اع�ضاء جمل�س امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص
على ان االيرادات من ال�رشكات الزميلة والتابعة ،مكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
 5.9.3الزكاة
حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  %1من ربح املجموعة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة الأم وفقا لقرار وزارة املالية رقم  2007/58ال�ساري املفعول اعتبارا من  10دي�سمرب .2007
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2017اليوجد على ال�رشكة االم اي التزام جتاه �رضيبة دعم العمالة الوطنية وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ( :2016اليوجد التزام مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي)
ب�سبب اخل�سائر املتكبدة .ومبوجب لوائح �رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ،ال ي�سمح برتحيل اي خ�سائر الى ال�سنوات امل�ستقبلية او ال�سنوات ال�سابقة.
 5.10الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن العمليات املتوقفة
ان العملية املتوقفة هي جزء من املجموعة التي مت ا�ستبعادها او ت�صنيفها كمحتفظ فيها للبيع .ي�ضم الربح او اخل�سارة من هذه العمليات املتوقفة الربح �أو اخل�سارة للعمليات املتوقفة الناجتة من قيا�س او
ا�ستبعاد ا�صول م�صنفة كمحتفظ فيها للبيع.
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 5.11اختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري املالية
لغر�ض تقدير مبلغ االنخفا�ض ،يتم جتميع الأ�صول الى �أدنى م�ستويات ت�شري الى تدفقات نقدية ب�شكل كبري (وحدات منتجة للنقد) .وبناء عليه ،يتم اختبار انخفا�ض قيمة بع�ض من تلك الأ�صول وب�شكل منفرد
ويتم اختبار البع�ض الآخر على �أنه وحدة منتجة للنقد .يتم توزيع ال�شهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع �أن تولد ان�سيابية من العوائد نتيجة دمج الأعمال ومتثل �أقل تقدير مت و�ضعه
من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�ض مراقبة ال�شهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�شهرة عليها (املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة لقطاعاتها الت�شغيلية) لغر�ض االنخفا�ض يف القيمة وب�شكل �سنوي .كما يتم اختبار كافة
مفردات الأ�صول الأخرى �أو الوحدات املنتجة للنقد يف �أي وقت تكون هناك ظروف �أو تغريات ت�شري الى �أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن ا�سرتدادها.
يتم االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام) ،كخ�سارة انخفا�ض يف القيمة .ولغر�ض
تقدير قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
علما ب�أن املعلومات امل�ستخدمة الختبار انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�رشة ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند ال�رضورة ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول.كما يتم
تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذا الأ�صل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفا�ض على الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته .وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا
اعادة تقييم الأ�صول الي م�ؤ�رش يف انخفا�ض القيمة التي مت االعرتاف بها يف ال�سابق وال يوجد حاجة لها.
يتم عك�س اي خ�سارة هبوط حمملة اذا كانت القيمة امل�سرتدة للوحدة املنتجة للنقد تتجاوز قيمتها املدرجة.
5.12

االدوات املالية

 5.12.1التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق
يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت ،با�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة.
يتم ا�ستبعاد ا�صل مايل (�أو جزء من ا�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا) اما
•عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك اال�صول املالية
•�أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل �أو عندما تتحمل ال�رشكة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع» �أو
(�أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل .
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع ومل تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا اال�صل او حتويل ال�سيطرة
على اال�صل ،عندها يتم حتقق ا�صل جديد الى مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك اال�صل.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من الإلتزام املحدد او �إعفا�ؤه او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه  .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�رشوط خمتلفة ب�شكل كبري  ،او بتعديل
�رشوط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان االرباح �أو اخل�سائر
املجمع.
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الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية

لغر�ض القيا�س الالحق ،فان اال�صول املالية  ،يتم ت�صنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• قرو�ض وذمم مدينة
• �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
• �أ�صول مالية متاحة للبيع .
ان كافة اال�صول املالية ،غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل
مو�ضوعي بان احد اال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات اال�صول املالية املبينة ادناه.
• القرو�ض والذمم املدينة
تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س تلك الأ�صول املالية با�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة بناء على
معدل الفائدة الفعلي ،ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن احدى اجلهات املدينة �سوف تخفق يف الت�سديد .بالن�سبة للذمم املدينة التي
ال ميكن اعتبارها منخف�ضة القيمة ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير
خ�سارة انخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة الى الفئات التالية:
• م�ستحق من �أطراف ذات �صله
يتمثل امل�ستحق من اطراف ذات �صلة يف �أ�صول مالية تن�ش�أ يف �سياق االعمال االعتيادية ولي�س لها دفعات ثابتة �أو حمددة وغري مدرجة يف �سوق ن�شط.
• مدينون وا�صول اخرى
تظهر املدينون وا�صول اخرى مببلغ الفاتورة اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل .يتم �شطب
الديون املعدومة عند حدوثها.
• النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد من نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى وال تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة.
• اال�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ان ت�صنيف اال�ستثمارات كا�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك اال�ستثمارات .فعندما ال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض
املتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الأرباح �أو اخل�سائر يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر عند التحقق املبدئي .كما ان جميع االدوات املالية امل�شتقة تندرج حتت هذه الفئة.
يتم قيا�س اال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او اخل�سائر ت�سجل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .كما ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع الى معامالت اال�سواق
الن�شطة او با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �سوق ن�شط.
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• اال�صول املالية املتاحة للبيع

ان اال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�شتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري م�ؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية.
ان اال�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة ،ان وجدت .يتم ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة يف االرباح او اخل�سائر .ان جميع
اال�صول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح واخل�سائر ت�سجل يف االيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض
القيمة ،وفروقات حتويل العمالت االجنبية على اال�صول النقدية ت�سجل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .عند ا�ستبعاد اال�صل او حتديده على انه قد انخف�ضت قيمته ،فان االرباح او اخل�سائر الرتاكمية
امل�سجلة يف االيرادات ال�شاملة االخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �ضمن االيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد اال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها .ففي حال ا�ستثمارات اال�سهم
امل�صنفة كا�صول مالية متاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا او متوا�صال يف القيمة العادلة ال�ستثمار اال�سهم عن تكلفته .يتم تقييم «االنخفا�ض اجلوهري» مقابل التكلفة اال�صلية لال�ستثمار
و «االنخفا�ض املتوا�صل» مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها اال�صلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من االيرادات ال�شاملة االخرى ويتم
ت�سجيلها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة يف االيرادات ال�شاملة االخرى ،با�ستثناء اال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�سجل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع فقط اذا كان باالمكان ربط الرد ب�شكل
مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة.
5.12.3

الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية

تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى وم�ستحق الى �أطراف ذات �صله .
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل:
• اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
تدرج هذه اخل�صوم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم ت�صنيف الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى وامل�ستحق الى �أطراف ذات �صله كخ�صوم مالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر
• دائنون وخ�صوم �أخرى
يتم ت�سجيل الدائنون واخل�صوم الأخرى ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري ام مل ت�صدر.
• م�ستحق الى �أطراف ذات �صله
يتمثل امل�ستحق الى �أطراف ذات �صله يف خ�صوم مالية تن�ش�أ يف ال�سياق العادي لالعمال وهي غري مدرجة يف �سوق ن�شط.
 5.13التكلفة املطف�أة لالدوات املالية
يتم احت�ساب هذه التكلفة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة .ان عملية االحت�ساب ت�أخذ بعني االعتبار اي عالوة او خ�صم على ال�رشاء وتت�ضمن تكاليف ور�سوم املعاملة التي
تعترب جزءا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلية.
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 5.14حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد
ان جميع امل�شرتيات واملبيعات «بالطرق املعتادة» لال�صول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ش�أة ب�رشاء او بيع اال�صول .ان امل�شرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة
هي م�شرتيات او مبيعات اال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم اال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�سائد يف اال�سواق.
 5.15ت�سوية االدوات املالية
يتم ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�سوية املبالغ امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على ا�سا�س �صايف او
لتحقق اال�صول وت�سوية اخل�صوم يف �آن واحد.
 5.16القيمة العادلة لالدوات املالية
ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع الى ا�سعار ال�سوق املدرجة او ا�سعار املتداولني (�سعر العر�ض للمراكز املالية الطويلة و�سعر
الطلب للمراكز املالية الق�صرية) ،دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
بالن�سبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة .وهذه التقنيات قد تت�ضمن ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية حديثة يف ال�سوق؛
الرجوع الى القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�ساليب تقييم اخرى.
 5.17حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة اال�سمية لال�سهم التي مت ا�صدارها ودفعها.
تت�ضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
• احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�رشكات االجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي
• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخل�سائر املتعلقة باال�صول املالية املتاحة للبيع
تت�ضمن اخل�سائر املرتاكمة كافة االرباح او اخل�سائر املرتاكمة للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�رشكة االم ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق امللكية.
توزيعات االرباح امل�ستحقة ال�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
 5.18املخ�ص�صات واال�صول وااللتزامات الطارئة
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج ويكون باالمكان تقدير
املبالغ ب�شكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية االلتزام احلايل ا�ستنادا الى الدليل االكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل.
وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم خ�صم املخ�ص�صات الى قيمها احلالية ،حيث تكون
القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل اال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم االف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى الداخل.
ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم االف�صاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى اخلارج امرا م�ستبعدا.
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 5.19ترجمة العمالت االجنبية
5.19.1

عملة العر�ض الرئي�سية

5.19.2

معامالت العملة االجنبية واالر�صدة

5.19.3

العمليات االجنبية

تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�ضا العملة الرئي�سية لل�رشكة االم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�سية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�أة
يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.
يتم حتويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت (�سعر ال�رصف الفوري) .ان ارباح وخ�سائر ال�رصف االجنبي
الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية با�سعار ال�رصف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف بيان الدخل املجمع .بالن�سبة للبنود غري النقدية ،اليتم يتم اعادة
ترجمتها يف نهاية ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية (حتول با�ستخدام ا�سعار ال�رصف يف تاريخ املعاملة) ،با�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�ستخدام ا�سعار ال�رصف
يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
يف البيانات املالية للمجموعة ،فان جميع اال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع .كما ان العملة
الرئي�سية ملن�ش�آت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل اال�صول واخل�صوم الى الدينار الكويتي ب�سعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة النا�شئة عن �رشاء من�ش�أة اجنبية قد متت معاملتها كا�صول وخ�صوم للمن�ش�أة
االجنبية ومت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�سعر االقفال .كما ان االيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير .فروقات ال�رصف حتمل على/تقيد يف االيرادات
ال�شاملة االخرى وت�سجل يف احتياطي ترجمة العملة االجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها الى بيان
الأرباح �أو اخل�سائر املجمع وت�سجل كجزء من االرباح او اخل�سائر عند البيع.
 5.20مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�آت الى الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما
ان التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني .ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،وبالإ�ضافة �إلى مكاف�أة نهاية اخلدمة ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�رص التزامات املجموعة على
هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.
 5.21معامالت مع اطراف ذات �صلة
تتمثل االطراف ذات ال�صلة بال�رشكات التابعة والزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س االدارة وموظفي االدارة العليا للمجموعة وال�رشكات التي ت�سيطر عليها تلك االطراف ومتار�س عليها ت�أثري ًا
جوهري ًا .يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�رشوط املعامالت مع �أطراف ذات �صلة من قبل �إدارة املجموعة .
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� .6أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات وامل�صاريف واال�صول واخل�صوم واالف�صاح عن
االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية .مع ذلك ،ف�إن عدم الت�أكد من تلك االفرتا�ضات والتقديرات قد ي�ؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من اال�صول واخل�صوم والتي قد
تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
� 6.1أحكام االدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:

 6.1.1ت�صنيف االدوات املالية

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

تقييم ال�سيطرة

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

انخفا�ض قيمة ال�شهرة

6.2.2

انخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة

حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�شهرة قد انخف�ضت قيمتها على ا�سا�س �سنوي على االقل االمر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�ستخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة
امل�ستخدمة ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�سب من اجل احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
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 .6تابع � /أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
6.2.3

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

6.2.4

انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض
القيمة .ان حتديد االنخفا�ض «اجلوهري» او «املتوا�صل» يتطلب تقديرات هامة.
يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة
ب�صورة فردية ولكن فات موعد ا�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب طول مدة الت�أخري ا�ستنادا الى معدالت اال�سرتداد التاريخية.
 6.2.5القيمة العادلة للأدوات املالية
تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير تقديرات وافرتا�ضات ا�ستنادا الى معطيات �سوقية وذلك
با�ستخدام بيانات مر�صودة يتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة
لالدوات املالية عن اال�سعار الفعلية التي �سيتم حتقيقها يف معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير.
 .7ال�شركات التابعة
 7.1ان تفا�صيل ال�شركات التابعة هي كالتايل :
ال�شركة التابعة
جمموعة يونيف�ست اال�ست�شارية  -ذ.م.م ()7.1.2
�رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت  -ذ.م.م
�رشكة الديرة �أ�س جي  -ذ.م.م
�رشكة الديرة ار اي جي  -ذ.م.م
�رشكة الديرة اف جي  -ذ.م.م
7.1.1
7.1.2

7.1.3

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

ن�سبة امللكية %

 31دي�سمرب

2017

 31دي�سمرب 2016

%49

%49

%98

%98

%99

%98

%99

%98

%98

%98

الن�شاط
خدمات مالية
جتارة عامة ومقاوالت
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة

خالل  ،2016قامت املجموعة ببيع  %40من ح�صة ملكيتها يف �رشكة فا�ست تيليكوم ذ.م.م (�رشكة تابعة) مببلغ  4,400,000د.ك مما نتج عنه خ�سارة مببلغ  62,528د.ك (اي�ضاح )8
متتلك املجموعة  %49من ح�صة امللكية وحق الت�صويت يف جمموعة يونيف�ست اال�ست�شارية– ذ.م.م .ح�صة امللكية  %51املتبقية ميتلكها م�ساهمون �آخرون مبا فيهم الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الأم .عند
تقييم ال�سيطرة  ،قامت الإدارة مبراعاة قدرة املجموعة يف توجيه الأن�شطة املتعلقة مبجموعة يونيف�ست اال�ست�شارية– ذ.م.م لوحدها لتنتج عوائد لنف�سها .ا�ستنتجت الإدارة� ،أنها متتلك القدرة لذلك ،
عن طريق تعيني و�إقالة الأغلبية من �إدارة ال�رشكة امل�ستثمر بها يف اي وقت ،من غري قيود .لذلك ،قامت املجموعة ب�إدراج �رشكة جمموعة يونيف�ست اال�ست�شارية– ذ.م.م ك�رشكة تابعة.
قامت املجموعة برهن )%48 : 2016( %5من ر�أ�س مال �رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت مقابل �أر�صدة م�ستحقة الى �أطراف ذات �صلة (اي�ضاح .)18
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 .7تابع  /ال�شركات التابعة

 7.2احل�ص�ص يف املن�ش�آت املهيكلة غري املجمعة

ال يوجد لدى املجموعة ح�ص�ص يف املن�ش�آت املهيكلة غري املجمعة.
 7.3ال�شهرة
خالل ال�سنة ال�سابقة قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض قيمة مببلغ  1,573,097د.ك مقابل القيمة الدفرتية لل�شهرة اخلا�صة ب�رشكاتها التابعة ،املجموعة اال�ست�شارية يونيف�ست ذ.م.م و�رشكة فا�ست
تيليكوم  -ذ.م.م.
 .8بيع �شركة تابعة
خالل ال�سنة ال�سابقة ،قامت ال�رشكة ببيع ح�صة ملكيتها البالغة  %40يف �رشكة فا�ست تيليكوم –ذ.م.م (�رشكة تابعة ) مببلغ  4,400,000د.ك والذي نتج عنه خ�سارة بلغت  62,528د.ك .يف تاريخ البيع ,كانت
القيمة املدرجة ل�صايف ا�صول �رشكة فا�ست تيليكوم –ذ.م.م املباعة والنتائج الت�شغيلية حتى تاريخ البيع كما يلي:
اال�صول
ا�صول غري متداولة
ا�صول متداولة
جمموع اال�صول
اخل�صوم
اخل�صوم غري املتداولة
اخل�صوم املتداولة
جمموع اخل�صوم
�صايف الأ�صول كما يف تاريخ اال�ستبعاد
ح�صة �صايف الأ�صول امل�ستبعدة
القيمة الدفرتية لل�شهرة
جمموع القيمة الدفرتية للقيمة امل�ستبعدة
حت�صيالت من البيع
خ�سارة من بيع

 31مار�س
د.ك

2016

10,385,038
4,358,862
14,743,900
1,755,684
7,837,165
9,592,849
5,151,051
2,060,420
2,402,108
4,462,528
4,400,000
()62,528

60

6/6/18 2:23 PM

ANNUAL REPORT ARABIC.indd 60

تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .8تابع /بيع �شركة تابعة

الفرتة املنتهية يف 31
مار�س 2016

د.ك

االيرادات
امل�صاريف واالعباء االخرى
ربح ال�سنة من عمليات متوقفة

868,259
()711,939
156,320
الفرتة املنتهية يف 31

التدفقات النقدية الناجتة من العمليات املتوقفة لفرتات التقارير املالية قيد املراجعة فيما يلي:

مار�س 2016

د.ك

ان�شطة الت�شغيل
ان�شطة الإ�ستثمار
ان�شطة التمويل
� .9صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية
ان حتليل �صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية ح�سب الفئة هو كما يلي :

فوائد وايرادات اخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
·حمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف خ�سارة حمققة وغري حمققة
�صايف اخل�سارة غري املحققة امل�سجلة يف حقوق امللكية

597,137
)(49,635

)(542,007
5,495

ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017
د.ك
16

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2016

د.ك

150,588

()7,949

)(476,612

()539,797

)(3,704,003

)(547,730

()4,030,027

)(376,476

()3,524,870

)(924,206

()7,554,897

 .10ربح من ت�سوية قر�ض الجل
خال ال�سنة ال�سابقة ،قامت ال�رشكة االم بت�سوية الر�صيد القائم ب�أكمله و البالغ  48مليون دوالر امريكي مع الفائدة امل�ستحقة و البالغة  9.1مليون دوالر امريكي مقابل دفع مبلغ نقدي اجمايل قدره
 16.8مليون دوالر امريكي و قد نتج عن هذه الت�سوية ربح مبقدار  40.3مليون دوالر امريكي (يعادل  12,169,007د.ك).
 .11تكاليف التمويل
ان تكاليف التمويل تتعلق بن�شاطات االقرتا�ض للمجموعة املتمثلة يف م�ستحق الى �أطراف ذات �صله .جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة .
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( .12خ�سارة)  /ربحية ال�سهم اال�سا�سية و املخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة االم
يتم احت�ساب (خ�سارة)  /ربحية ال�سهم اال�سا�سية و املخففة بتق�سيم (خ�سارة)  /ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة االم على املعدل املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة .لي�س
لدى ال�رشكة �أي �أ�سهم خمففة حمتملة قائمة.
ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2017

(خ�سارة)  /ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة االم من العمليات امل�ستمرة (د.ك)
ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة االم من العمليات املتوقفة (د.ك)

()1,459,128
-

املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة
(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم اال�سا�سية و املخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة االم
من العمليات امل�ستمرة
من العمليات املتوقفة
املجموع  -فل�س

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2016

415,507
62,528

()1,459,128

478,035

197,378,800

197,378,800

()7.39

2.10

-

0.32

()7.39

2.42

 .13ا�ستثمار يف �شركات زميله
 13.1تفا�صيل ا�ستثمار املجموعة يف �رشكات زميلة كما يلي:
بلد الت�أ�سي�س

�رشكة الباب القاب�ضة  -ذ.م.م
جمموعة �أرزان املالية للتمويل والإ�ستثمار� -ش.م.ك.ع
ديوان كابيتال املحدوده  -الإمارات العربية املتحدة
�رشكة ابواب كابيتال املحدودة ()13.1.1

الكويت
الكويت
االمارات العربيه املتحده
االمارات العربيه املتحده

ن�سبة امللكية
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2017

2016

%

%

20.00%

20.00%

18.20%

18.20%

24.00%

24.00%

-

25.5%

الغر�ض

الإ�ستثمار
متويل وا�ستثمار
الإ�ستثمار
الإ�ستثمار

متار�س املجموعة تاثري ملمو�س على جمموعة ارزان املالية للتمويل واال�ستثمار عن طريق التمثيل يف جمل�س ادارة ال�رشكة امل�ستثمر بها.
ان جميع ال�رشكات الزميلة �أعاله وبا�ستثناء جمموعة ارزان املالية للتمويل واال�ستثمار � -ش.م.ك.ع غري مدرجة.
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 .13تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميله
 13.1تابع /تفا�صيل ا�ستثمار املجموعة يف �رشكات زميلة كما يلي:
�إن حركة الإ�ستثمار يف �رشكات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2016

2017

الر�صيد يف بداية ال�سنة
عدم حتقق من ا�ستبعاد  /انخفا�ض ن�سبة ملكية يف ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
ح�صة يف النتائج
ح�صة يف �إيرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى من ال�رشكات الزميلة
هبوط يف قيمة ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
�إعادة ت�صنيف ايل ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إعادة ت�صنيف من مدينون و�أ�صول �أخرى
�أثر التغري يف ن�سبة ملكية ل�رشكة تابعة ل�رشكة زميلة

د.ك

د.ك
19,423,538

25,643,387

)(5,790

)(3,853,957

62,224

333,312

763,641

)(317,754

-

)(2,456,980

)(1,441

-

-

66,869

-

8,661

20,242,172

19,423,538

 13.1.1خالل ال�سنة ،قامت املجموعة با�ستبعاد �رشكتها الزميلة� ،رشكة ابواب كابيتال املحدودة نتيجة التاثري املخفف للزيادة يف را�س املال الذي مل ت�شارك فيه املجموعة .وبناء عليه قامت املجموعة با�ستبعاد
ح�صتها من �صايف اال�صول مببلغ  5,790د.ك والر�صيد املتبقي البالغ  1,441د.ك مت اعادة ت�صنيفه ايل ا�ستثمارات متاحة للبيع .ومت ت�سجيل اخل�سارة الناجتة من التاثري ببيان االرباح او اخل�سائر
املجمع مببلغ  5,790د.ك.
 13.1.2خالل ال�سنة ال�سابقة ،قامت املجموعة ببيع �رشكاتها الزميلة� ,رشكة �صدارة للتنمية ال�صناعية ذ.م.م مقابل  806,600د.ك و قد نتج من عملية البيع ربح مبقدار  150,798د.ك و �رشكة ايوا اخلليح
ذ.م.م مقابل  1,320,000د.ك و نتج عنها خ�سارة مبقدار  1,888,535د.ك.
 13.1.3خالل ال�سنة ال�سابقة ونتيجة الختبار انخفا�ض القيمة للقيمة املدرجة لال�ستثمار يف �رشكات زميلة ,قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض قيمة مبقدار  2,456,980 :د.ك مقابل ا�ستثماراتها يف
جمموعة ارزان املالية للتمويل و اال�ستثمار �ش.م.ك.ع البالغ قيمتها  2,290,341د.ك و ديوان كابيتال ليميتد يف دولة االمارات العربية املتحدة بقيمة  107,113د.ك و �رشكة ابواب كابيتال ليمتد
بقيمة  59,526د.ك
 13.1.4ان اال�ستثمار يف �رشكات زميلة بقيمة  1,569,475د.ك ( 1,622,678 : 2016د.ك) مرهونة مقابل م�ستحق الى �أطراف ذات �صلة (اي�ضاح .)18
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 .13تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميله
� 13.2إن ملخ�ص املعلومات املالية لل�رشكة الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:
)أجمموعة �أرزان املالية للتمويل والإ�ستثمار� -ش.م.ك.

�أ�صول غري متداولة
�أ�صول متداولة
جمموع الأ�صول
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
خ�صوم غري متداولة
خ�صوم متداولة
جمموع اخل�صوم
�صايف الأ�صول

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

123,507,400
31,106,426

35,249,946

154,613,826

192,017,311

5,314,244

42,765,696

19,182,252

22,692,737

16,340,771

17,366,649

35,523,023

82,825,082

113,776,559

109,192,229

الفرتة املنتهية
يف  31دي�سمرب
2017

�إيرادات
م�صاريف و�أعباء �أخرى
ربح الفرتة /ال�سنة
اخلا�ص بـ :
م�ساهمي ال�رشكة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى للفرتة  /لل�سنة
جمموع الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة للفرتة  /لل�سنة
ح�صة املجموعة يف النتائج

156,767,365

د.ك

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

11,533,504

8,020,910

)(10,401,781

)(4,404,919

1,131,723

3,615,991

387,970

1,988,264

743,753

1,627,727

6,670,077

)(5,296,082

7,801,800
70,602

)(1,680,091
361,820
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .13تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميله
 13.2تابع� /إن ملخ�ص املعلومات املالية لل�رشكة الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:
�أ) تابع /جمموعة �أرزان املالية للتمويل والإ�ستثمار� -ش.م.ك.ع
�إن ت�سوية ملخ�ص املعلومات املالية لل�رشكة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل املجمع مبينة �أدناه:
ح�صة ملكية املجموعة
�صايف �أ�صول ال�رشكة الزميلة
ح�صة املجموعة من �صايف الأ�صول
تعديالت �أخرى
القيمة املدرجة
ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�رشكة الزميلة

 31دي�سمرب  2017د.ك

 31دي�سمرب  2016د.ك

18.20%

18.20%

113,776,559

109,192,229

22,704,824

19,870,577

()463,652

)(463,652

20,241,172

19,406,925

4,310,154

4,529,314

لقد قامت املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف نتائج ال�رشكة الزميلة �أعاله ب�إ�ستخدام بيانات مالية مدققة كما يف  31دي�سمرب  :2016( 2017املعلومات املالية كما يف � 30سبتمرب .)2017
باعتقاد الإدارة �أن ال�سعر ال�سوقي لل�سهم الواحد يف ا�ستثمارها يف جمموعة �أرزان املالية للتمويل والإ�ستثمار � -ش.م.ك.ع اليعك�س قيمته العادلة .قامت الإدارة باحل�صول على تقييم م�ستقل لهذا اال�ستثمار
وا�ستنتجت عدم وجود هبوط يف قيمة ا�ستثمارها يف جمموعة �أرزان املالية للتمويل والإ�ستثمار � -ش.م.ك.ع.
� 13.3أدناه اجمايل املعلومات لل�رشكات الزميلة غري املادية كما يف  31دي�سمرب  2017و  31دي�سمرب .2016
املنتهية
ال�سنه
ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب
يف  31دي�سمرب 2016
2017
د.ك
د.ك
ح�صة املجموعة يف النتائج
)(28,508
ح�صة املجموعة يف جمموع اخل�سائر ال�شاملة
)(28,508
اجمايل القيمة الدفرتية حل�صة املجموعة من هذه ال�رشكات الزميلة
16,613
1,000
.14

ا�ستثمارات متاحه للبيع

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د.ك

2017

حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعره
م�ساهمات امللكية

2016

317,451

305,290

1,532,189

1,636,651

1,844,664

2,512,931

3,694,304

4,454,872
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .14تابع /ا�ستثمارات متاحه للبيع
 متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات بهدف النمو الر�أ�سمايل امل�ستقبلي على املدى املتو�سط والطويل .تت�ضمن هذه اال�ستثمارات ا�ستثمارات بقيمة مدرجة بلغت  43,299د.ك ( 43,299 : 2016د.ك) قد ظهرت بالتكلفة حيث ال ميكن تقدير القيمة العادلة ال�سوقية لها ب�شكل موثوق فيه.
 �إن ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة تبلغ  212,278د.ك ( 302,337 : 2016د.ك) مرهونة مقابل م�ستحق الى �أطراف ذات �صله (اي�ضاح .)18 قامت املجموعة خالل ال�سنة ببيع ا�ستثمار متاح للبيع لطرف ذي �صلة بقيمة  342,439د.ك ومل ينتج عن تلك املعاملة اي ربح او خ�سارة. خالل ال�سنة اعرتفت املجموعة بخ�سارة هبوط بقيمة  488,805د.ك ( 3,710,520 : 2016د.ك) مقابل بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،حيث ان القيمة ال�سوقية لهذه اال�ستثمارات هبطت ب�شكل كبريمقارنة بتكلفتها .لي�س لدى الإدارة �أي علم ب�أية عوامل قد ت�شري الى �أي انخفا�ض �آخر يف القيمة مقابل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع.
.15

مدينون وا�صول اخرى

�أ�صول مالية
م�ستحق من �رشكات زميلة
م�ستحق من اطراف ذات �صله �أخرى
ناق�صا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ذمم موظفني
�أ�صول اخرى
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

 31دي�سمرب
د.ك

 31دي�سمرب 2016

2017

د.ك

3,913,257

3,913,257

2,119,697

2,447,983

6,032,954

6,361,240

)(4,592,142

)(5,227,946

1,440,812

1,133,294

9,619

8,728

1,463,428

1,279,046

2,913,859

2,421,068

2,492,921

1,727,879

420,938

693,189

2,913,859

2,421,068

�إن القيم املدرجة لال�صول املالية �أعاله تقارب قيمها العادلة.
 .16ر�أ�س املال

م�صرح به وم�صدر ومدفوع بالكامل
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2017

� 197,378,800سهم م�رصح به وم�صدر ومدفوع بالكامل بقيمة  0.100د.ك لل�سهم الواحد

د.ك
19,737,880

2016

د.ك

19,737,880
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
.17

بنود �أخرى يف حقوق امللكية

احتياطي القيمة
العادلة
د.ك

الر�صيد يف  1يناير 2017
ح�صة من ايرادات �شاملة �أخرى ل�رشكات زميلة
�أ�صول مالية متاحة للبيع :
 �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�سنةاملحول الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من البيعاملحول الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من هبوط القيمةجمموع االيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017

1,182,807

()29,998

1,152,809

728,488

35,153

763,641

()376,476

-

()376,476

()91,185

-

()91,185

488,805

-

488,805

749,632

35,153

784,785

1,932,439

5,155

1,937,594

الر�صيد يف  1يناير 2016

1,237,383

8,715

1,246,098

-

38,815

38,815

)(240,226

)(77,528

)(317,754

)(3,524,870

-

)(3,524,870

3,710,520

-

3,710,520

)(54,576

)(38,713

)(93,289

1,182,807

)(29,998

1,152,809

فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية
ح�صة من خ�سائر �شاملة �أخرى ل�رشكات زميلة
�أ�صول مالية متاحة للبيع :
 �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�سنةاملحول الى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع من هبوط القيمةجمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016
.18

دائنون وخ�صوم اخرى

خ�صوم مالية
م�ستحق الى اطراف ذات �صلة  -انظر اي�ضاح �أدناه
م�صاريف م�ستحقه
توزيعات �أرباح م�ستحقه
�رضيبة دعم العمالة الوطنية امل�ستحقة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي امل�ستحقة
زكاة م�ستحقة
ذمم دائنة اخرى
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

6/6/18 2:23 PM

احتياطي حتويل
عملة اجنبية
د.ك

املجموع
د.ك

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د.ك

2016

2017

12,681,289

11,725,218

30,774

-

62,360

62,810

1,502,892

1,502,892

206,133

206,133

50,225

50,225

1,075,358

869,311

15,609,031

14,416,589

4,469,116

4,017,782

11,139,915

10,398,807

15,609,031

14,416,589
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .18تابع /دائنون وخ�صوم اخرى
 �إن املبلغ امل�ستحق الى اطراف ذات �صلة يت�ضمن ار�صدة بقيمة  1,812,256د.ك ( 1,478,371 :2016د.ك) والتي حتمل معدل فائدة يبلغ � )% 5 : 2016( % 5سنويا وهي م�ضمونة مقابل ا�ستثماريف �رشكات زميلة (اي�ضاح  )13وا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح .)14
 �إن املبلغ امل�ستحق الى �أطراف ذات �صله يت�ضمن ار�صدة بقيمة  747,274د.ك ( 747,274 : 2016د.ك) حتمل معدل فائدة يرتاوح من  % 4.5الى  % 4.5 : 2016( % 4.75الى  )% 5 4.7وهيم�ضمونة مقابل  5%من را�س مال �رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت (اي�ضاح .)7.1.3
 �إن املبلغ امل�ستحق الى �أطراف ذات �صله يت�ضمن ر�صيد بقيمة  5,633,702د.ك ( 5,633,702 : 2016د.ك) يحمل معدل فائدة يبلغ  )% 7 : 2016( % 7وهو م�ضمون مقابل ا�ستثمار يف �رشكاتزميلة (اي�ضاح  )13وا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح  )14و( :2016تت�ضمن  % 43من ر�أ�س مال �رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت (اي�ضاح  )7.1.3وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو
اخل�سائر(.
 .19اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني وتوزيعات الأرباح
خ�ضوع ًا للموافقات املطلوبة من اجلهات املخت�صة واجلمعية العمومية للم�ساهمني� ،إقرتح جمل�س ادارة ال�رشكة الأم عدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2017
متت امل�صادقة على البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016من قبل اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة يف  30يوليو  2017بعدم توزيع ارباح عن ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب .2016
� .20أر�صدة ومعامالت مع �أطراف ذات �صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة بامل�ساهمني الرئي�سيني وال�رشكات التابعة والزميلة ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة ،وال�رشكات املدارة وتلك التي تدار ب�شكل م�شرتك �أو التي ميار�س
عليها ه�ؤالء الأطراف ت�أثري ًا فعاال .يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�رشوط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة .يتم عند التجميع ا�ستبعاد املعامالت بني ال�رشكة الأم وال�رشكات التابعة لها التي هي �أطراف
ذات �صلة بال�رشكة الأم ومل يتم الإف�صاح عنها يف هذا الإي�ضاح� .إن تفا�صيل الأر�صدة واملعامالت بني املجموعة والأطراف ذات ال�صلة مبينة �أدناه.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .20تابع� /أر�صدة ومعامالت مع �أطراف ذات �صلة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د.ك

2017

�أر�صدة مت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع :
م�ستحق من �أطراف ذات �صله (اي�ضاح  - )15بال�صايف بعد املخ�ص�ص
م�ستحق من �رشكات زميلة (اي�ضاح  - )15بال�صايف بعد املخ�ص�ص
م�ستحق الى �أطراف ذات �صله (اي�ضاح )18

1,439,797

1,125,987

1,015

7,307

12,681,289

11,725,218

ال�سنه املنتهية يف

31

2017

معامالت مت�ضمنة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع :
تكاليف متويل (اطراف ذات �صله اخرى)
اتعاب �إدارة وا�ست�شارات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكاف�آت موظفي الإدارة العليا
رواتب ومنافع �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة

2016

دي�سمرب

د.ك

ال�سنة املنتهية يف
دي�سمرب2016
د.ك

394,359

498,068

131,050

165,667

-

448,885

137,887

70,000

11,888

34,313

149,775

104,313

31

 .21معلومات القطاعات
قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  . 8فيما يلي ملخ�ص قطاعات االعمال لالت�صاالت واال�ستثمارات:

ايرادات القطاع
من العمليات امل�ستمرة
من العمليات املتوقفة
ربح ( /خ�سارة) القطاع :
من العمليات امل�ستمرة
من العمليات املتوقفة
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
اجمايل ا�صول القطاع
اجمايل خ�صوم القطاع

ات�صاالت
ال�سنة املنتهية يف
ال�سنة املنتهية يف 31
 31دي�سمرب
دي�سمرب 2016
2017
د.ك
د.ك

املجموع
ال�سنة املنتهية يف 31
ال�سنة املنتهية يف
دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب 2017
د.ك
د.ك

ا�ستثمارات
ال�سنة املنتهية يف 31
ال�سنة املنتهية يف
دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب 2017
د.ك
د.ك

-

-

()2,081

10,448,553

()2,081

10,448,553

-

2,883,698

-

-

-

2,883,698

-

2,883,698

()2,081

10,448,553

()2,081

13,332,251

-

-

()1,483,172

430,672

()1,483,172

430,672

-

156,320

-

-

-

156,320

-

156,320

()1,483,172

430,672

()1,483,172

586,992

-

-

26,948,900

26,431,942

26,948,900

26,431,942

-

-

15,883,624

14,668,279

15,883,624

14,668,279
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
� .22أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
ت�شمل اخل�صوم املالية الرئي�سية لدى املجموعة الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى  .ان الهدف الرئي�سي لهذه اخل�صوم املالية هو متويل الأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة  .ان لدى املجموعة �أ�صول مالية متعددة
تت�ضمن املدينون والأ�صول الأخرى والنقد و�أر�صدة لدى البنوك و�أوراق مالية ا�ستثمارية .
تتعر�ض ان�شطة املجموعة الى العديد من املخاطر املالية  ،مثل  :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�سعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
�إن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة الأم هم امل�س�ؤولون ب�شكل عام عن �إدارة املخاطر واعتماد ا�سرتاتيجيات ومبادىء املخاطرة  .تركز ادارة خماطر املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي على ت�أمني االحتياجات النقدية ق�صرية
ومتو�سطة الأجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع امل�ؤ�رشات ال�سلبية التي قد ت�ؤدي الى الت�أثري على نتائج �أن�شطة املجموعة  .وتدار اال�ستثمارات املالية طويلة الأجل على �أ�سا�س �أنها �ستعطي مردودا
دائما.
ال تدخل املجموعة يف  /او تتاجر يف الأدوات املالية مبا يف ذلك م�شتقات الأدوات املالية على ا�سا�س التخمينات امل�ستقبلية.
ان �أهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة هي كما يلي:
 22.1خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية الداة مالية نتيجة لتغري �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية .
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف الكويت ودول ال�رشق الأو�سط وامريكا  ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر تقلبات العملة الأجنبية الناجتة  ،ب�شكل رئي�سي من التغريات يف �أ�سعار �رصف الدوالر الأمريكي .قد يت�أثر
املركز املايل للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف ا�سعار �رصف هذه العمالت  .للتخفيف من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�أ�سعار االقفال يف نهاية ال�سنة:
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
دوالر �أمريكي
مت اجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على االفرتا�ضات التالية:

دوالر �أمريكي

2017

2016

د.ك

د.ك

1,294,718

1,619,274

ن�سبة ح�سا�سية العملة الأجنبية
%
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2017
0.61%

2016
0.73%

مت تقدير ن�سب احل�سا�سية �أعاله بناء على معدل تقلبات �أ�سعار ال�سوق لل�رصف الأجنبي خالل االثنى ع�رش �شهرا املا�ضية  .مل يكن هناك تغيري خالل ال�سنة يف الطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد حتليل
احل�سا�سية .
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 22.1تابع  /خماطر ال�سوق
�أ) تابع /خماطر العملة الأجنبية
ويف حالة ما اذا ارتفع ( /انخف�ض) �سعر �رصف الدينار الكويتي مقابل الدوالر االمريكي وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية املذكورة �أعاله ،يكون ت�أثري ذلك على نتائج ال�سنة وحقوق امللكية كما يلي:
حقوق امللكية
نتائج ال�سنة

دوالر �أمريكي

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2017

2016

2017

2016

±7,898

±11,820

-

-

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

وتتفاوت خماطر تقلبات �رصف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات �أ�سعار العملة الأجنبية.
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .يوجد لدى املجموعة �أر�صدة م�ستحقة الى �أطراف ذات �صله
جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة .تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة الأو�ضاع ب�شكل منتظم للت�أكد من �أنها �ضمن احلدود امل�سوح بها .
ال يوجد لدى املجموعة �أية �أدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�ستخدامها لإدارة خماطر معدالت ا�سعار الفائدة .
اجلدول التايل يو�ضح درجات احل�سا�سية على نتائج ال�سنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت ا�سعار الفائدة اعتبارا من بداية ال�سنة .بناء على مالحظة و�ضع ال�سوق احلايل  ،مت الإفرتا�ض ب�أن يكون التغري
املحتمل املعقول يف معدالت ا�سعار الفائدة  % 1+و % 1+ :2016( % 1 -و –  )% 1نقطة ا�سا�سية ل�سعر الليبور و  % 1+و % 1+ :2016( % 1 -و –  )% 1لأ�سعار فائدة الدينارالكويتي .متت عملية
الإحت�ساب بناء على �أدوات املجموعة املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ مركز مايل  .كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة .كما ال يوجد هناك اي ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة .
انخفا�ض يف �سعر الفائدة
زيادة يف �سعر الفائدة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
نتائج ال�سنة
ال يوجد تغيري خالل ال�سنة على الأ�ساليب والإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية .

2017

2016

2017

2016

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

()7,947

()7,666

7,947

7,666
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 22.1تابع  /خماطر ال�سوق
ج) املخاطر ال�سعرية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية بالن�سبة لإ�ستثمارات امللكية  .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات  ،كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك  ،بناء على حدود مو�ضوعة من قبل املجموعة.
ح�سا�سية خماطر التقلبات ال�سعرية حددت بناء على الفر�ضيات التالية :
 31دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب2017
2.37%
10.95%
ال�سوق الكويتي
14.43%
7.63%
�سوق لندن
9.54%
19.42%
�سوق الواليات املتحدة الأمريكية
0.07%
))4.76%
�سوق دبي
مت تقدير الن�سبة �أعاله بناء على متو�سط حركة ال�سوق خالل ال�سنة  .يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف الأوراق املالية ،وعلى �أ�سا�س املخاطر املحتملة
لأ�سعار تلك الأوراق كما يف تاريخ التقرير.
التحليل يعك�س ت�أثري التغري ال�سلبي لأ�سعار تلك الأوراق كما يف الأعلى  -فر�ضيات ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية .
نتائج ال�سنة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع

2017

2016

د.ك

د.ك

حقوق امللكية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2017

د.ك

2016

د.ك

()1,390

()284

-

()284

-

-

()202,536

()45,755

اذا تغريت ح�سا�سية خماطر التقلبات ال�سعرية ب�شكل م�ساوي ومعاك�س للن�سب �أعاله فان ت�أثري تلك التغريات على نتائج ال�سنة وحقوق امللكية �سيكون كما يلي :
نتائج ال�سنة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2017

د.ك

2016

د.ك

حقوق امللكية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2017

د.ك

2016

د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
 22.2خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة الطرف الآخر .ان �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر
االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة �أو من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة .كما يتم احل�صول
على �ضمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.
1,390
-
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 .22تابع � /أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر
 22.2تابع /خماطر االئتمان
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د.ك

2017

مدينون وا�صول �أخرى (اي�ضاح )15
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية اخرى

2,913,859

2016

2,421,068

85,360

119,270

2,999,219

2,540,338

تراقب املجموعة ب�إ�ستمرار عدم �سداد ح�ساب عمالئها والأطراف الأخرى  ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة  ،وت�ضمن هذه املعلومات يف �ضوابط خماطر الإئتمان  .ت�ستخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و
� /أو حت�صل على وت�ستخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة  .ان �سيا�سة املجموعة هي التعامل فقط مع �أطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية ,.
تعترب ادارة املجموعة الأ�صول املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�ستحقاقها ومل تتعر�ض النخفا�ض يف قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية فيما عدا تلك املذكورة يف
اي�ضاح . 18
ان خماطر الإئتمان اخلا�صة ب�أر�صدة لدى البنوك تعترب غري هامة حيث �أن الأطراف املعنية عبارة عن م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه �إئتمانية عالية.
 22.3خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي الى عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�ستحقاقها .وللحد من تلك املخاطر ،قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة �أ�صولها
بعد الأخذ بعني االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة  .مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق اخل�صوم املالية على ا�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل الى تاريخ الإ�ستحقاق التعاقدي .
 31دي�سمرب 2017

اخل�صوم
دائنون وخ�صوم �أخرى

 31دي�سمرب 2016

اخل�صوم
دائنون وخ�صوم �أخرى

حتى
� 3شهور
د.ك

 3الى 12

�شهر
د.ك

ما يزيد
عن �سنة
د.ك

املجموع
د.ك

789,799

3,679,317

11,139,915

15,609,031

789,799

3,679,317

11,139,915

15,609,031

906,561

3,111,221

10,398,807

14,416,589

906,561

3,111,221

10,398,807

14,416,589
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 22.3تابع  /خماطر ال�سيولة
ت�ستند الإ�ستحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :
 31دي�سمرب 2017

اخل�صوم
دائنون وخ�صوم �أخرى

حتى
� 3شهور
د.ك

 3الى 12

�شهر
د.ك

ما يزيد عن
�سنة
د.ك

املجموع
د.ك

789,799

3,679,317

11,671,162

16,140,278

789,799

3,679,317

11,671,162

16,140,278

 31دي�سمرب 2016

اخل�صوم املالية
دائنون وخ�صوم �أخرى

906,561

3,111,221

11,395,941

15,413,723

906,561

3,111,221

11,395,941

15,413,723

 .23قيا�س القيمة العادلة
 23.1الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة يف ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع ا�صل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س.
ان اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع يتم ت�صنيفها الى ثالثة م�ستويات من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة .يتم حتديد امل�ستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة
للمدخالت الهامة للقيا�س وذلك على النحو التايل:
تتمثل قيا�سات القيمة العادلة يف القيا�سات امل�شتقة من اال�سعار املدرجة (غري املعدلة) يف ا�سواق ن�شطة يف مايتعلق با�صول او خ�صوم مماثلة.
م�ستوى : 1
تتمثل قيا�سات القيمة العادلة يف القيا�سات امل�شتقة من مدخالت بخالف اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف امل�ستوى والقابلة للر�صيد فيما يتعلق باال�صول واخل�صوم اما ب�صورة
م�ستوى : 2
مبا�رشة (كاال�سعار) او ب�صورة غري مبا�رشة (امل�شتقة من اال�سعار)  ،و
تتمثل قيا�سات القيمة العادلة يف القيا�سات امل�شتقة من ا�ساليب تقييم تت�ضمن مدخالت خا�صة باال�صول او اخل�صوم التي ال ت�ستند الى بيانات �سوقية مر�صودة (مدخالت
م�ستوى : 3
غري قابلة للر�صد).
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 .23تابع  /قيا�س القيمة العادلة
 23.2قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية
ان القيمة املدرجة للأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ان ت�صنف على النحو التايل :
�أ�صول مالية :
قرو�ض ومدينون بالتكلفة املطف�أة:
مدينون وا�صول اخرى (اي�ضاح )15
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر :
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
ا�ستثمارات متاحه للبيع  -بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع  -بالتكلفة

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2017

2016

د.ك

خ�صوم مالية :
خ�صوم مالية بالتكلفة املطف�أة:
دائنون وخ�صوم �أخرى

د.ك

2,913,859

2,421,068

85,860

119,270

12,693

11,990

3,651,005

4,411,573

43,299

43,299

6,706,716

7,007,200

15,609,031
15,609,031

14,416,589
14,416,589

تعترب االدارة املبالغ املدرجة للقرو�ض واملدينون واخل�صوم املالية والتي هي بالتكلفة املطف�أة ب�أنها مقاربة لقيمها العادلة .بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مدرجة بالتكلفة لل�سبب املحدد يف اي�ضاح .14
يتم حتديد امل�ستوى الذي يتم فيه ت�صنيف اال�صول �أو اخل�صوم املالية بناء على �أدنى م�ستوى من مدخالت مهمة لقيا�س القيمة العادلة.
ان اال�صول املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س دوري يف بيان املركز املايل املجمع يتم ت�صنيفها الى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التايل:
 31دي�سمرب 2017
املجموع
اي�ضاح
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
م�ستوى 3
م�ستوى 2
م�ستوى 1
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
حمددة عند التحقق املبدئي
12,693
12,693
ب
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعرة
م�ساهمات ملكية
�صايف القيمة العادلة

ب
�أ
ج

317,451

-

-

317,451

1,532,189

-

-

1,532,189

-

623,740

1,177,625

1,801,365

1,862,333

623,740

1,177,625

3,663,698
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .23تابع  /قيا�س القيمة العادلة
 23.1تابع  /الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
 31دي�سمرب 2016
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
حمددة عند التحقق املبدئي
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعرة
م�ساهمات ملكية
�صايف القيمة العادلة

اي�ضاح

م�ستوى 1

م�ستوى 2

م�ستوى 3

ب

11,990

-

-

املجموع
د.ك

ب
�أ
ج

305,290

-

-

305,290

د.ك

د.ك

د.ك

11,990

1,636,651

-

-

1,636,651

-

1,181,559

1,288,073

2,469,632

1,953,931

1,181,559

1,288,073

4,423,563

مل تكن هنالك حتويالت بني امل�ستويني  1و  2خالل فرتة التقارير املالية.
القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.
�أ) اوراق مالية م�سعرة
جميع اال�سهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�سواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير املالية.
ب) حمافظ ا�ستثمارية
ان املحافظ اال�ستثمارية تتكون ا�سا�سا من �أوراق مالية حملية و�أجنبية مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى اخر عرو�ض �أ�سعار بتاريخ التقارير املالية .
ج) م�ساهمات ملكية
متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات بهدف النمو الر�أ�سمايل امل�ستقبلي على املدى املتو�سط والطويل.
د) خ�صوم مالية
لي�س لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة.
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 .23تابع  /قيا�س القيمة العادلة
 23.2تابع  /قيا�س القيمة العادلة لالدوات املالية
م�ستوى  : 3قيا�سات القيمة العادلة
ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم ت�ستند الى معطيات هامة ال تعتمد على بيانات �سوقية مر�صودة  .كما ان االدوات املالية �ضمن هذا امل�ستوى ميكن ت�سويتها
من الر�صيد االفتتاحي الى الر�صيد اخلتامي كما يلي:
 31دي�سمرب
ا�ستثمارات متاحة
ا�ستثمارات بالقيمة
للبيع
العادلة
د.ك
د.ك

 31دي�سمرب
ا�ستثمارات بالقيمة ا�ستثمارات متاحة
للبيع
العادلة
د.ك
د.ك
2017

الر�صيد االفتتاحي
التغيري يف القيمة العادلة
ا�ستبعادات
ا�ضافات خالل ال�سنة
الر�صيد اخلتامي

2016

-

1,288,073

476,082

3,866,034

-

198,965

)(476,082

)(2,577,961

-

()536,263

-

-

-

226,850

-

-

-

1,177,625

-

1,288,073

يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود املالية الغرا�ض التقارير املالية ،مبا يف ذلك القيم العادلة للم�ستوى  3وذلك بالت�شاور مع اخ�صائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة ،عند االقت�ضاء.
يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خ�صائ�ص كل اداة مالية بهدف زيادة اال�ستفادة من املعلومات ال�سوقية.
ان تقنيات التقييم امل�ستخدمة لالدوات امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  2و  3مبينة ادناه:
ان القيمة العادلة لالدوات املالية غري املتاجر بها يف �سوق ن�شط (مثل االوراق املالية املحلية غري امل�سعرة) يتم حتديدها با�ستخدام تقنيات التقييم .كما ان القيمة العادلة لال�ستثمارات يف االوراق املالية غري امل�سعرة
هي تقريبا اجمايل القيمة املقدرة لال�ستثمارات املعنية كما لو مت حتقيقها بتاريخ بيان املركز املايل.
عند حتديد القيمة العادلة لتلك اال�ستتثمارات ،يقوم مدراء اال�ستثمار با�ستخدام طرق متنوعة والقيام بافرتا�ضات مبنية على احوال ال�سوق املوجودة بتاريخ كل مركز مايل .كما قام مدراء اال�ستثمار با�ستخدام
تقنيات كتحليل التدفق النقدي املخ�صوم وا�سعار املعامالت االخرية وم�ضاعفات ال�سوق لتحديد القيمة العادلة.
االرباح �أو اخل�سائر امل�سجلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع لل�سنة مدرجة يف (خ�سارة)  /ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.
ان تغيري املدخالت لتقييمات امل�ستوى  3الى افرتا�ضات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغري ب�شكل كبري املبالغ امل�سجلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع او اجمايل اال�صول او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية.
ان الت�أثري على بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع وبيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر املجمع �سيكون غري هام اذا كان التغري يف املخاطر ذات ال�صلة امل�ستخدم لتقدير القيمة العادلة ال�ستثمارات
امل�ستوى  3بن�سبة .%5
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تابع � /إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
� .24أهداف ادارة ر�أ�س املال
ان �أهداف املجموعة اخلا�صة ب�إدارة ر�أ�س املال هي الت�أكيد على مبد�أ الإ�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك من خالل ا�ستغالل اف�ضل لهيكلة ر�أ�س املال .
يتكون را�س مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية  .تقوم املجموعة بادارة هيكلية ر�أ�س املال وعمل التعديالت الالزمة  ،على �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملخاطر املرتبطة ب�أ�صول املجموعة.
وللمحافظة على هيكلية ر�أ�س املال �أوتعديلها ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �أرباح للم�ساهمني �أو عوائد ر�أ�س املال على امل�ساهمني �أو ا�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
متا�شيا مع ال�رشكات االخرى يف نف�س القطاع تراقب املجموعة ر�أ�س املال على ا�سا�س ن�سبة �صايف املديونية الى حقوق امللكية .
تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
م�ستحق الى �أطراف ذات �صله (�إي�ضاح )18
يطرح  :النقد و�شبه النقد
�صايف املديونية
حقوق امللكية
مت احت�ساب الن�سبة عن طريق ق�سمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

�صايف املديونية
حقوق امللكية
ن�سبة املديونية الى حقوق امللكية

2017

2016

12,681,289

11,725,218

د.ك

د.ك

()85,860

)(119,270

12,595,429

11,605,948

11,065,276

11,763,663

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د.ك

2017

2016

12,595,429

11,605,948

11,065,276

11,763,663

114%

99%

 .25التزامات طارئة
يوجد على املجموعة بتاريخ  31دي�سمرب  2017التزامات طارئة مقابل كفاالت بنكية مببلغ ال �شيء د.ك ( 2,342,000 : 2016د.ك).
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