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ح�سرة �ساحب ال�سمو
ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح

اأمري دولة الكويت

�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح
ويل العهد
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�سناعة ال�سفن
يرجع تاأ�سي�س �سناعة ال�سفن الكويتية اإلى تاريخ ن�ساأة الكويت و ا�ستقرار العتوب فيها. فبعد اأن هاجر العتوب من جند يف القرن ال�سابع ع�سر ا�ستقروا يف قطر و التي 
كانت حتت حكم اآل م�سلم. و هناك اكت�سب العتوب مهارات ال�سيد و الغو�س على اللوؤلوؤ مكت�سبني خرباتهم البحرية من املناطق املحيطة بهم كعمان و البحرين. اإل اأن 
ا�ستقرارهم يف قطر مل يطول نتيجة خلالف بني العتوب و اآل م�سلم، فهاجر العتوب بع�سم اإلى البحرين و ا�ستقر ما يقارب من 150 �سفينة مدخل �سط العرب حيث اأجربته 
ال�سلطات العثمانية بالرحيل ف�سكنوا القرين. يف بداية الأمر كان الغر�س من ال�سفن �سيد ال�سمك و الغو�س على اللوؤلوؤ و هذا ما ذكره كبنهاوزن )امل�سوؤول عن �سركة الهند 

ال�سرقية الهولندية( حيث قدر عدد �سفن العتوب ب300 �سفينة �سغرية عام 1756 وقدرت ب 800 �سفينة عام 1765.



�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

8

ال�صفحة املحتويات       
9 اأع�صاء جمل�ص الإدارة

10 كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة
12 تقرير جلنة التدقيق
13 تقرير احلوكمة ال�صنوي
32 تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني
36 بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع
37 بيان الأرباح اأو اخل�صائر والدخل ال�صامل الآخر املجمع
38 بيان املركز املايل املجمع
40 بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع 
42 بيان التدفقات النقديه املجمع 
44 اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعه 



�سة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�س
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ساه

م�
كة 

�سر
 

9

اأع�ساء جمل�س الإدارة
طالل بدر البحر

رئي�ص جمل�ص الإدارة

بدر جا�سم الهاجري
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

�سالح حممد التنيب
ع�صو جمل�ص اإدارة

رامي خالد عبداهلل
ع�صو جمل�ص اإدارة

رامي حبلي
ع�صو جمل�ص اإدارة



�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

10

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�رضات ال�صادة امل�صاهمني، 
بعد التحية،،، 

بال�صالة عن نف�صي وبالنيابة عن اخواين اع�صاء جمل�ص �رضكـة اإدارة الديـرة القاب�صة، اأقـدم لكم التقرير ال�صنوي عن اعمال ال�رضكة لل�صنة املالية املنتهية يف 2016/12/31.

ملحة عامة
�صهدت بور�صة الكويت خالل العام 2016 انح�صار عمليات ال�رضاء نتيجة عزوف العديد من امل�صتثمرين عن ال�صتثمار فيها، وهجرة روؤو�ص الموال الكويتية الى ا�صواق اخرى تتمتع بجاذبية اعلى منها. وظهر 
ذلك وا�صحا من خالل الرتاجع الذي �صهدته ال�صيولة النقدية املتداولة، والتي �صهدت م�صتويات قيا�صية يف اوقات كثرية يف 2016. حيث �صهدت احدى اجلل�صات اليومية تراجع قيمة التداول الى 2.8 مليون دينار 

فقط وهو ادنى م�صتوى منــــذ عـــــــام 2001، المر الذي يبني تراجع جاذبية البور�صة الكويتية الناجت عن �صعف القت�صاد املحلي، الذي يعاين من م�صاكل كثرية ادت الى تراجعه ب�صكل لفت.
كما انخف�صت ال�صيولة الى م�صتويات متدنية يف 2016، ادنى بكثري مما و�صلت اليه خالل الزمة املالية يف 2008، اذ بلغ اعلى م�صتوى لقيمة التداول يف 2016 نحو 34 مليون دينار يف حني بلغ ادنى م�صتوى 

ل�صيولة ال�صوق خالل ال�صهر الولى من الزمة نحو 58 مليون دينار.
وناأمل ان يتح�صن اداء البور�صة خالل 2017 بعد ارتفاع ا�صعار النفط نهاية عام 2016، واقرار هيئة ا�صواق املال “قواعد �صانع ال�صوق” والذي من �صاأنه ان يحقق التوازن بني العر�ص والطلب.

الأداء املايل: 
�صجلت ال�رضكة اأربـاح خالل العام 2016 بلغت 549.7 األـف دينار كويتي )ما يعادل ربـح  2.42 فل�صا لل�صهم الواحد( مقابل خ�صائر بلغت 9.4 مليون دينار كويتي )ما يعادل خ�صارة 50.32 فل�صا لل�صهم الواحد( 

خالل العام ال�صابق، وكذلك بلغت اليرادات الت�صغيلية والأخرى خالل العام 10.4 مليون دينار كـويتي مقابــــــــل 665 األـف دينار كـويتي خ�صـارة للعــــام ال�صابق ـ 
كما �صجلت التكاليف وامل�رضوفات والتكاليف الأخرى 10.0 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام املا�صي 2015 حيث بلغت 9.6 مليون دينار كويتي. 

وترجع الربحية لل�صنة ب�صبب التخارج من اإ�صتثمارين اأ�صا�صيني و�صداد كـامل قر�ص بنكي جممـع وبذلك تكون ال�رضكـة قد �صددت كـامل قرو�صها البنكيـة بحلول نهاية العام 2016، وذلك باملقارنـة مع قرو�ص 
بنكية بقيمة 16.91 مليـون دينـار كـويتي يف نهايـة العام 2015.  

واجلدير بالذكر، مل يتلق اأع�صاء جمل�ص الإدارة اأي مكافاآت اأو مبالغ اأو منافع اأو مزايا خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 .

وقد اأو�صى جمل�ص الإدارة بعدم توزيع اأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016  واأن هذه التو�صية تخ�صع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املخت�صة. 

الأداء العام لل�سركات التابعة والزميلة: 
متيز عام 2016 مرة اأخرى بوجود بيئة اإ�صتثمارية  �صعبة من حيث تدين اأ�صعار اأ�صول الأ�صهم املدرجة وامللكيات اخلا�صة. وعلى الرغم من ذلك متكنت اإحدى �رضكاتنا التابعة يف التفاو�ص لبيع ح�صتها امل�صيطـرة 
يف اأحد اأهم اأ�صولها يف امللكيات اخلا�صة وهي �رضكة فا�صت لالت�صالت ) Fasttelco (، وهي �رضكة رائدة يف تقدمي خدمة نقل البيانات مبا فيها النرتنت يف الكويت،  وقد مّت توقيع عقد بيع ملكياتها يف تلك ال�رضكة يف 
 )AiwaGulf( الربع الأول لل�صنة املالية 2016. ونتج عن هذا البيع اإيرادات بلغت 4,40 مليون دينار كويتي وخ�صارة بلغت 63 األــف دينار كويتي. كمـا قامت ال�رضكـة ببيع ح�صتها يف �رضكـة زميلة وهي اأيـوا جـلف
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وهي �رضكـة رائدة يف تقدمي اخلدمات ذات القيمـة امل�صافـة ل�رضكـات الإت�صالت ونتج عن هذا البيع اإيرادات بلغـت 1.3 مليـون دينـار كـويتي وخ�صارة بلغت 1.9 مليـون دينـار كـويتي. 
وقـد قامت ال�رضكة بالتفاو�ص مع البنوك الدائنة و�صددت مبلغ 16,8 مليون دولر اأمريكي مقابل مديونيتها للبنوك البالغة 48 مليون دولر اأمريكي بالإ�صافـة اإلى فوائد بلغـت 9.1 مليـون دولر اأمـريكـي، وبذلك 

�صجلــــت ال�رضكــــة  12.2 مليون دينار كويتي اأرباحًا من �صداد القر�ص، وبهذا اأ�صبحت �رضكة الديرة القاب�صة خالية من جميع القرو�ص البنكية.

اخلطط امل�ستقبلية: 
اأما خطط ال�رضكة امل�صتقبلية، ت�صتمر ال�رضكة يف الرتكيز على التخارج من بع�ص ا�صتثماراتها،  و�صداد ماتبقى من قرو�ص ) وهي قرو�ص مـع اأطراف ذات �صلـة والبالغـة 10,398,808 دينــار كــويتـي ( ومبالغ 

م�صتحقـة للغيــر .
       

ويف اخلتام، اأتقدم بال�صكر والمتنان لكافة م�صاهمي ال�رضكة الكرام على دعمهم املتوا�صل والدائم والثقة التي اأولوها لنا، وباإ�صمكم جميعا نعرب عن تقديرنا للجهد الذي بذله فريق الدارة وموظفي ال�رضكة يف 
اأداء عملهم وذلك لتحقيق اأهداف ال�رضكة، راجيا لهم التوفيق والنجاح. 

طــالل بدر البحر
رئي�ص جمل�ص الإدارة 
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تقرير جلنة التدقيق

تقرير جلنة التدقيق عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31

اأنظمة الرقابة الداخلية
اعتمد جمل�ص اإدارة �رضكة الديرة القاب�صة ال�صيا�صات والإجراءات العامة لأنظمة التدقيق الداخلي والتي تغطي جميع اأن�صطة ال�رضكة واإداراتها. وقامت جلنة التدقيق مبتابعة تنفيذ تلك ال�صيا�صات والإجراءات، 

وعقدت اجتماعات ب�صكل منتظم ودوري لإدارة وقيا�ص فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية. 
كما عقدت اللجنة اجتماعات دورية مع املدقق الداخلي ملناق�صة جميع املالحظات الرقابية ال�صادرة عنه، ومراجعة املالحظات، وذلك للتعرف على اأوجه املخاطر والعقبات التي قد تتعر�ص لها ال�رضكة ودرجة 

اأهمتيها وحماولة تفادي تلك املخاطر.

�سحة البيانات والتقارير املالية
قامت جلنة التدقيق مبراجعة والإ�رضاف على تقارير املدققني اخلارجيني ب�صاأن البيانات املالية الربع �صنوية وال�صنوية لل�رضكة قبل عر�صها على جمل�ص الإدارة. كما اجتمعت مع املدققني اخلارجيني للتاأكد من 

�صالمة البيانات املالية لل�رضكة وا�صتقاللية ونزاهة املدقق اخلارجي.

اللتزامات الرقابية
بناء على متطلبات هيئة اأ�صواق املال اتخذت جلنة التدقيق اخلطوات الالزمة لتنفيذ تعليمات حوكمة ال�رضكات اجلديدة، و�صملت حتديث اإجراءات التدقيق القائمة واإعداد ال�صجالت اخلا�صة بت�صجيل حما�رض 

اللجنة وقراراتها وجداول اأعمالها. كما مت التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي م�صتقل من اأجل اإبداء الراأي واإعداد تقرير مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية )ICR( لل�صنة املنتهية يف 2016/12/31.

ويلتزم كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بتقدمي تعهدات كتابية وا�شحة ب�شاأن �شحة ونزاهة التقارير املالية واملتعلقة بن�شاط ال�رشكة والتي ت�شمل اي�شا كافة اجلوانب املالية لل�رشكة ونتائجها الت�شغيلية. 
كما اأنه يتم اإعدادها وفق املعايري الدولية للتقارير املالية.

وترى جلنة التدقيق اأنه ومن خالل اأعمال املتابعة والإ�رضاف واإجراءات املراجعة على تقارير املدققني وعلى اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية املطبقة، اأن �رضكة الديرة القاب�صة تتمتع ببيئة رقابية مالئمة 
لأن�صطتها، واأن ال�رضكة متار�ص تقدما يف فعالية نظام الر�صد والمتثال للقوانني واللوائح ال�صادة عن اجلهات الرقابية.

رامي خالد عبداهلل 
رئي�ص جلنة التدقيق
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تقرير احلوكمة ال�سنوي 2016

مقدمة
ي�صعى جمل�ص اإدارة )»املجل�ص«( �رضكة الديرة القاب�صة – �ص.م.ك.ع )»ال�رضكة«( دائما - من خالل قراراته واأعماله - اإلى املحافظة على م�صالح امل�صاهمني والعمالء وباقي اأ�صحاب امل�صالح. كما يحر�ص 
املجل�ص على اإر�صاء اأعلى املعايري واأف�صل املمار�صات للحوكمة ال�صليمة والتاأكد من اأن اأنظمة الرقابة الداخلية تتم وفق اأف�صل املمار�صات. كما ي�صعى اإلى تاأكيد مبداأ الثقة يف اإدارة ال�رضكة ملواردها املختلفة وذلك 
من خالل املحافظة على تلك املوارد وتنميتها واإدارتها اإدارة حكيمة. ويعمل املجل�ص على حماية الأطراف ذوي ال�صلة، والإلتزام بتطبيق �صيا�صات واإجراءات ال�رضكة املعتمدة بهذا اخل�صو�ص، ويبا�رض مهامه 

بالإ�رضاف على تلك العمليات، ويتاأكد من متام عملية الإف�صاح عنها للم�صاهمني بكل �صفافية وو�صوح.

يعترب املجل�ص م�صوؤول اأمام اجلمعية العامة حلملة الأ�صهم ويعهد اإليه م�صوؤولية حماية م�صالح ال�رضكة وتطوير اأعمالها وحتقيق روؤيتها ور�صالتها وا�صرتاتيجياتها واأهدافها لتحقيق تطلعات امل�صاهمني، ويعمل 
املجل�ص اأي�صا على جتنب تعار�ص امل�صالح على اأن تكون الأولوية دائما ل�صالح ال�رضكة.

تعرف ال�رضكة احلوكمة باأنها النظام الذي يتم من خالل توجيه واإدارة اأعمال ال�رضكة ومراقبتها من على اأعلى م�صتوى وتعزيز قدراتها على حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية طويلة  الأجل، وذلك من خالل الإلتزام 
بتطبيق �صيا�صات واإجراءات عمل ال�رضكة والإمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

 يوؤمن املجل�ص باأن وجود  نظام حوكمة مالئم لل�رضكة اأمر بالغ الأهمية، حيث يحافظ على �صالمة اأعمال ال�رضكة ويعزز ثقة امل�صتثمرين فيها، وبناء عليه ي�صعى املجل�ص باإنتظام لتح�صني فعالية واأداء نظام احلوكمة 
من خالل مراقبة اأداء اللجان التابعة ملجل�ص الإدارة.  على مدار ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 قامت ال�رضكة بالعمل على اتباع اللوائح والنظم اخلا�صة بحوكمة ال�رضكات ال�صادر عن هيئة اأ�صواق املال. 

تتمثل فل�صفة ال�رضكة يف حتقيق اأعلى م�صتويات امل�صوؤولية وال�صفافية والنزاهة يف ت�صيري واأداء اأعمالها مع الرتكيز على الإلتزام بكل ما ي�صدر من اأنظمة وقوانني يف جمالها.

 هذا وقد اعتمدت ال�رضكة جمموعة من ال�صيا�صات واأف�صل املمار�صات لتعزيز ال�صفافية والك�صف عن املعلومات بالدقة وبالوقت املنا�صبني، وذلك فيما يتعلق ببياناتها املالية واأدائها الت�صغيلي واإدارتها ونظام 
احلوكمة املعتمد لديها. وقد قامت ال�رضكة خالل العام 2016 بتحديث عدة �صيا�صات مل�صاعدة ال�رضكة على انتهاج اأف�صل املمار�صات يف احلوكمة.

املحور الأول: هيكل جمل�س الإدارة
تكوين جمل�س الإدارة

ات�شم ت�شكيل املجل�س بهيكل يتنا�شب مع طبيعة ون�شاط ال�رشكة، مع مراعاة اأن يكون غالبية اأع�شاء جمل�س الإدارة من الأع�شاء غري التنفيذيني، و�شوف يتم الف�شل بني من�شبي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
التنفيذي مع مراعاة اأن ل تربط بينهما اأي قرابة من الدرجة الأولى اأو اأي �صلة اأو عالقة من �صاأنها اأن توؤثر على اإ�صتقاللية قرارت كل منهما. وي�صم املجل�ص العدد الكايف من الأع�صاء مبا ي�صمح له ت�صكيل العدد 
املالئم من اللجان املنبثقة منه.  تتاألف جلان جمل�ص الإدارة من جلنة الرت�صيحات واملكافاآت، وجلنة التدقيق، وجلنة اإدارة املخاطر، ولكل جلنة من هذه اللجان مواثيق واأحكام حتدد جمال عملها و�صالحياتها 

وم�صوؤولياتها وواجباتها.
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يتكون املجل�ص من خم�صة اأع�صاء تنتخبهم اجلمعية العامة لل�رضكة ملدة ثالث �صنوات. ويت�صم هيكل املجل�ص وب�صورة جماعية، بالتنوع يف اخلربات واملوؤهالت واملعرفة يف القطاع الذي تعمل فيه ال�رضكة، مت�صمنًا 
ذلك الإملام باجلوانب القانونية، واحلوكمة، والرقابة الداخلية واإدارة املخاطر، والإدارة املالية والإقت�صادية، وكذلك جوانب التخطيط ال�صرتاتيجي . 

اجلدول اأدناه يو�صح املوؤهالت واخلربات العملية لأع�صاء املجل�ص الإدارة وتاريخ انتخابهم.

ت�سنيف الع�سو )تنفيذي/ ال�سم
تاريخ النتخاباملوؤهل العلمي واخلربة العمليةغري تنفيذي/ م�ستقل(

غري تنفيذي - منتخبال�سيد/ طالل بدر البحر

 – بو�صطن  جامعة  املعلومات(  نظم  – اإدارة  متويل  )تخ�ص�ص  الأعمال  اإدارة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل 
الوليات املتحدة الأمريكية عام 2001.

 حا�صل على �صهادة مهنية للتمويل وال�صتثمار – الهيئة العامة لال�صتثمار )دولة الكويت 2001(
حا�ص على �صهادة يف برنامج الأ�صهم اخلا�ص – كلية اإدارة الأعمال )لندن 2008(

وتقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
ع�صو جمل�ص الإدارة – �رضكة الأنظمة الآلية من 2012 وحتى 2013( 1
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة – �رضكة الكويت القاب�صة من 2009 وحتى 2011.( 2
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة اإيفا للفنادق واملنتجعات من 2005 وحتى 2007( 3

وي�سغل حالياً املنا�سب التالية:
رئي�ص جمل�ص الإدارة يف �رضكة الديرة القاب�صة من عام 2014 وحتى الآن ( 1
مدير تنفيذي )اإدارة الأ�صول والو�صاطة املالية( يف �رضكة جمموعة اأرزان املالية للتمويل ( 2

وال�صتثمار
رئي�ص جمل�ص الإدارة يف �رضكة املجموعة املالية هريمي�ص ايفا من 2014 وحتى الآن.( 3

2014/11/24

غريتنفيذي - منتخبال�سيد/ ن�سال خالد امل�سعود

1988 من جامعة ولية كولورادو يف  عام  الأعمال  اإدارة  املاج�صتري يف تخ�ص�ص  �صهادة  حا�صل على 
واإدارة  والتمويل  العقاري  ال�صتثمار  جمالت  يف  وا�صعة  خربة  وميتلك  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

امل�صاريع.

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
مدير عام ال�رضكة الدولية للتمويل من 1993 اإلى 2011.( 1
 رئي�ص جمل�ص اإدارة - ال�رضكة الدولية للم�رضوعات الإ�صتثمارية من عام 2004 اإلى 2009.( 2
ع�صو جمل�ص اإدارة �رضكة البحار ال�صبعة من عام 2002 اإلى عام 2004.( 3

وكان ي�سغل خالل عام 2016 املنا�سب التالية:
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة والرئي�ص التنفيذي لل�رضكة الدولية للمنتجعات منذ 2015.( 1
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة – �رضكة الديرة القاب�صة( 2
ع�صو جمل�ص اإدارة �رضكة ال�صت�صارات املالية الدولية.( 3

2014/11/24
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ت�سنيف الع�سو )تنفيذي/ ال�سم
تاريخ النتخاباملوؤهل العلمي واخلربة العمليةغري تنفيذي/ م�ستقل(

غريتنفيذي - معنيال�سيد/ بدر جا�سم الهاجري

حا�صل على �صهادة البكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال – ت�صويق عام 1999

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
ع�صو جمل�ص اإدارة – هريمي�ص للو�صاطة ( 1

ع�صو جمل�ص اإدارة – ال�رضكة الدولية الكويتية لال�صتثمار( 2

ع�صو جمل�ص اإدارة �رضكة اإيفا لال�صت�صارات املالية( 3

وكان ي�سغل خالل عام 2016 املنا�سب التالية:
ع�صو جمل�ص الإدارة – �رضكة الديرة القاب�صة( 1

نائب الرئي�ص التنفيذي )الإدارة العقارية( �رضكة عقارات الكويت( 2

2014/05/25

م�ستقلال�سيد/ �سالح حممد التنيب 

حا�صل على �صهادة ماج�صتري العلوم يف املحا�صبة من جامعة �صان دييغو عام 2010

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة الديرة القاب�صة( 1
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة الأولى للم�صالخ( 2
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة اإيفا الغذائية ( 3

وكان ي�سغل خالل عام 2016 املنا�سب التالية:
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة الديرة القاب�صة( 1
الرئي�ص التنفيذي – �رضكة اون كو�صت & كاري( 2
املدير العام – �رضكة النزهة املتحدة لإدارة املطاعم ( 3

املدير العام – جمموعة النزهة الكويتية لإدارة املطاعم ( 4

2015/06/10



�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

16

ت�سنيف الع�سو )تنفيذي/ ال�سم
تاريخ النتخاباملوؤهل العلمي واخلربة العمليةغري تنفيذي/ م�ستقل(

ال�سيد/ رامي ايه حبلي

 

تنفيذي - معني

 	 1996 اإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام  حا�صل على �صهادة بكالوريو�ص يف 
و�صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة بو�صطن عام 1999

حا�صل على �صهادة CPA من ما�صو�صي�صت – اأمريكا عام 1999	 
حملل مايل معتمد CFA )اأمريكا( عام 2002	 
حما�صب معتمد CA & CPA )اأونتاريو – كندا( عام 2003	 

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
نائب الرئي�ص التنفيذي لال�صتثمار – �رضكة الديرة القاب�صة( 1
نائب الرئي�ص التنفيذي - �رضكة الكويت القاب�صة )يوليو 2008 وحتى 2010( ( 2

وكان ي�سغل خالل عام 2016 املنا�سب التالية:
نائب الرئي�ص التنفيذي لال�صتثمار - �رضكة الديرة القاب�صة )من عام 2010(( 1
ع�صو جمل�ص اإدارة )اإيفا الغذائية(( 1
ع�صو جمل�ص اإدارة )جمموعة ال�صناعات التخ�ص�صية للزجاج(.( 2

مت اإنتخابه يف 

2016/02/15

بتاريخ 2016/06/15 

ا�صتقال من من�صبه كع�صو 
جمل�ص الإدارة

غريتنفيذي - معنيال�سيد/ رامي خالد عبداهلل 

 حا�صل على �صهادة بكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال عام 2000 و�صهادة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال – 
املحا�صبة عام 2004

تقلد خالل م�سريته املهنية عدة منا�سب:
مدقق ح�صابات رئي�صي( 1
امل�صاعد اخلا�ص لرئي�ص جمل�ص الإدارة ( 2
مراقب مايل يف عدد من ال�رضكات( 3

وكان ي�سغل خالل عام 2016 املنا�سب التالية:
املراقب املايل للمجموعة ( 1
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة الأولى للتاأمني التكافلي ( 2
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة جمموعة اأرزان للتمويل وال�صتثمار( 3
ع�صو جمل�ص اإدارة – املجموعة املالية – هريمي�ص اإيفا( 4
ع�صو جمل�ص اإدارة – ال�رضكة الدولية الكويتية لال�صتثمار( 5
ع�صو جمل�ص اإدارة – �رضكة الديرة القاب�صة ( 6

2016/06/15
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قام باأمانة �رض اجتماعات املجل�ص ال�صيدة/ اأحالم �صبحي اأن�صا�صي )موظفة يف ال�رضكة( والتي مت اإعادة تعيينها مبوجب قرار �صادر عن جمل�ص الإدارة بتاريخ 2016/05/11. وقد قام املجل�ص باإن�صاء �صجل 
خا�ص ملحا�رض الجتماعات باملناق�صات واملداولت ومبينًا بها مكان الجتماع وتاريخه و�صاعة بدايته ونهايته. وقد مت ترقيم حما�رض الجتماعات باأرقام متتابعة لل�صنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها 
بطريقة �صهل الرجوع اإليها. وحر�صًا من املجل�ص على �صمان توفري كافة املعلومات والبيانات املطلوبة ب�صكل دقيق ويف الوقت املنا�صب جلميع اأع�صاء املجل�ص مت توفري كافة املعلومات والبيانات املحدثة التي 

قد يحتاجها اأي ع�صو لدى اأمني �رض املجل�ص.
مت اعتماد الو�صف الوظيفي لأمني �رض جمل�ص الإدارة بتاريخ 2016/05/30.

بتاريخ 2017/02/09 اإنتقل اإلى رحمة اهلل تعالى ال�صيد/ ن�صال خالد امل�صعود الفهيد – نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، ومًت تعيني ممثل اآخر عن �رضكة م�صادر الأفق للتجارة العامة واملقاولت وهو ال�صيد/ 
رامي ايه حبلي، ومت اإعادة ت�صكيل املنا�صب داخل جمل�ص الإدارة بالجتماع الأول لعام 2017 بتاريخ 2017/03/22، باإنتخاب ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري نائبا للرئي�ص. 

اجتماعات جمل�س الإدارة
اأعمال املجل�ص  اأع�صاء املجل�ص بجدول  التاأ�صي�ص والنظام الأ�صا�صي لل�رضكة، وقد مت تزويد  2016 )واحد يف كل ربع �صنة على الأقل( وفقا لعقد  اإثنا ع�رض اجتماع خالل عام  عقد املجل�ص بدعوة من رئي�صه 

مبو�صوعات حمددة ومعززًة بالوثائق واملعلومات الالزمة قبل الجتماع بعدة اأيام، ومت اإقرار جداول الأعمال خالل انعقاد الجتماعات. 

كان ح�سور املجل�س كما هو مو�سح اأدناه 

ا�صم الع�صو

اجتماع رقم
)1(

املنعقد يف
2016/02/15

اجتماع رقم
)2(

املنعقد يف
2016/02/24

اجتماع رقم
)3(

املنعقد يف
2016/04/04

اجتماع رقم
)4(

املنعقد يف
2016/04/11

اجتماع رقم
)5(

املنعقد يف
2016/05/11

اجتماع رقم
)6(

املنعقد يف
2016/05/15

اجتماع رقم
)7(

املنعقد يف
2016/05/18

اجتماع رقم
)8(

املنعقد يف
2016/05/30

اجتماع رقم
)9(

املنعقد يف
2016/06/15

اجتماع رقم
)10(

املنعقد يف
2016/08/10

اجتماع رقم
)11(

املنعقد يف
2016/11/14

اجتماع رقم
)12(

املنعقد يف
2016/12/04

عدد الجتماعات

ال�صيد/ طالل بدر البحر 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

33733333333311

ال�صيد/ ن�صال خالد امل�صعود 
7777777773333نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري
33333333333312ع�صو جمل�ص الإدارة 

ال�صيد / �صالح حممد التنيب 
37373333333310ع�صو جمل�ص الإدارة

ال�صيد/ رامي ايه حبلي * 
8ا�ستقالا�ستقالا�ستقالا�ستقال33333333ع�صو جمل�ص الإدارة 

ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل  *
33334ع�صو جمل�ص الإدارة

* مّت اإ�صتبدال ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل باجتماع جمل�ص الإدارة رقم )9( املنعقد بتاريخ 15 يونيو 2016 )ممثال عن �رضكة مرا�صي الأفق للتجارة العامة واملقاولت( بدل من ال�صيد/ رامي ايه حبلي. 
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املحور الثاين: مهام، وم�سوؤوليات، وواجبات اأع�ساء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

م�سوؤوليات جمل�س الإدارة
يتولى جمل�ص اإدارة ال�رضكة جميع ال�صالحيات وال�صلطات الالزمة لإدارتها، ويتحمل امل�صوؤولية النهائية عن ال�رضكة، ومت حتديد مهام وم�صوؤوليات كل من املجل�ص والإدارة التنفيذية لل�رضكة ب�صكل وا�صح يف 
ال�صيا�صات واللوائح املعتمدة مبا يعك�ص التوازن يف ال�صالحيات وال�صلطات بينهما. ميار�ص املجل�ص مهامه واأعماله من خالل اللجان املنبثقة منه، حيث قام املجل�ص بتفوي�ص بع�ص ال�صالحيات لتلك اللجان بناء 

على مواثيق معتمدة. كما يتحمل املجل�ص م�صوؤولية و�صع كافة ال�صيا�صات، والتاأكد من وجود ال�صرتاتيجية املنا�صبة التي تخدم اأهدافه وتطلعاته.
تت�صمن مهام وم�صوؤوليات املجل�ص ما يلي:

1 -   اعتماد الأهداف وال�صرتاتيجيات واخلطط وال�صيا�صات الهامة لل�رضكة ومن ثم مراجعتها وتوجيهها.

اإقرار امليزانيات التقديرية ال�صنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية وال�صنوية.   - 2

الإ�رضاف على النفقات الراأ�صمالية الرئي�صية لل�رضكة، ومتلك الأ�صول والت�رضف بها.   - 3

التاأكد من مدى اإلتزام ال�رضكة بال�صيا�صات والإجراءات التي ت�صمن اإحرتام ال�رضكة لالأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.   - 4

�صمان دقة و�صالمة البيانات واملعلومات الواجب الإف�صاح عنها وذلك وفق �صيا�صات ونظم عمل الإف�صاح وال�صفافية املعمول بها.   - 5

اإر�صاء قنوات اإت�صال فاعلة تتيح مل�صاهمي ال�رضكة الإطالع ب�صكل م�صتمر ودوري على اأوجه الأن�صطة املختلفة لل�رضكة واأية تطورات جوهرية.   - 6

و�صع نظام حوكمة خا�ص بال�رضكة والإ�رضاف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة.   - 7

.)KPIs( متابعة اأداء كل ع�صو من اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وفق موؤ�رضات الأداء املو�صوعية   - 8

ت�صكيل جلان خمت�صة منبثقة عن املجل�ص وفق ميثاق يو�صح مدة اللجنة و�صالحياتها وم�صوؤولياتها وكيفية رقابة املجل�ص عليها وحتديد مهام وحقوق وواجبات اأع�صاء هذه اللجان، وتقييم اأداء واأعمال    - 9

هذه اللجان واأع�صاءها.
التاأكد من اأن ال�صيا�صات واللوائح املعتمدة لل�رضكة تت�صم بال�صفافية والو�صوح مبا يتيح عملية اإتخاذ القرار وحتقيق مبادئ احلوكمة، والف�صل يف ال�صلطات وال�صالحيات بني كل من جمل�ص الإدارة    - 10

والإدارة التنفيذية، من خالل ما يلي:
اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية املتعلقة بعمل ال�رضكة وتطويرها، وما يتبع ذلك من حتديد للمهام والإخت�صا�صات والواجبات وامل�صوؤوليات بني امل�صتويات التنظيمية املختلفة.   - 1

اعتماد �صيا�صة تفوي�ص وتنفيذ الأعمال املنوطة بالإدارة التنفيذية.   - 2

حتديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�صها لالإدارة التنفيذية، واإجراءات اإتخاذ القرار ومدة التفوي�ص. كما يحدد املجل�ص املو�صوعات التي يحتفظ ب�صالحية البت فيها وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية    - 11

عن ممار�صاتها لل�صالحيات املفو�صة.
الرقابة والإ�رضاف على اأداء اأع�صاء الإدارة التنفيذية، والتاأكد من قيامهم باأداء كافة املهام املوكلة اإليهم.   - 12

حتديد �رضائح املكافاآت التي �صيتم منحها للموظفني، مثل �رضيحة املكافاآت الثابتة، و�رضيحة املكافاآت املرتبطة بالأداء واملخاطر على املدى الطويل، و�رضيحة املكافاآت يف �صكل اأ�صهم.   - 13

تعيني اأو عزل اأًي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك الرئي�ص التنفيذي ومن يف حكمه.   - 14

و�صع �صيا�صة تنظم العالقة مع اأ�صحاب امل�صالح من اأجل حفظ حقوقهم.   - 15

و�صع اآلية لتنظيم التعامالت مع الأطراف ذات العالقة، وذلك للحد من تعار�ص امل�صالح.   - 16

التو�صية بتعيني مدققي احل�صابات امل�صتقلني.   - 17

التاأكد وب�صفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�رضكة وال�رضكات التابعة لها.   - 18
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اأبرز اإجنازات املجل�س خالل عام 2016:
اعتماد �صيا�صات ولوائح احلوكمة مبا يتنا�صب مع الهيكل التنظيمي لل�رضكة، ومواكبة املمار�صات الرائدة واملطبقة عامليًا يف جمالت احلوكمة.   - 1

ت�صكيل اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة، واعتماد مواثيقها، والإطالع على التقارير الدورية وتو�صيات اللجان املنبثقة من املجل�ص.    - 2

مراجعة واعتماد ال�صيا�صات واللوائح التي حتدد ب�صكل وا�صح مهام وم�صوؤوليات كل من جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية مبا يعك�ص التوازن يف ال�صالحيات والف�صل يف ال�صلطات بني كل من جمل�ص    - 3

الإدارة والإدارة التنفيذية.
متابعة �صري اإجناز اأعمال ال�رضكة من خالل الجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية، ومناق�صة نتائج اأعمال ال�رضكة من خالل حزمة من التقارير الدورية.   - 4

اإعداد و�صف وظيفي لكل من اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية، واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي يف ال�رضكة، واعتماد �صيا�صة تفوي�ص وتنفيذ الأعمال املنوطة بالإدارة التنفيذية.   - 5

الإدارة التنفيذية:
تتم مزاولة اأن�صطة ال�رضكة من قبل الإدارة التنفيذية وذلك حتت رقابة وتوجيه جمل�ص الإدارة بهدف حتقيق توازن يف العالقات بني ال�رضكة وم�صاهميها وموظفيها وعمالئها وباقي اأ�صحاب امل�صالح، والتاأكد 
من العمل �صمن اأغرا�ص ال�رضكة وتكري�ص مواردها ب�صكل منا�صب لتلبية اأهدافها مبا يتوافق مع �صيا�صة وا�صرتاتيجية ال�رضكة. ويعترب اأع�صاء الإدارة التنفيذية م�صوؤولني اأمام املجل�ص عن ممار�صات واأن�صطة 
واأعمال ال�رضكة، وت�صمل امل�صوؤوليات والواجبات الأ�صا�صية لالإدارة ب�صكل عام حتقيق الأهداف والإ�رضاف على العمليات اليومية لأن�صطة ال�رضكة وامل�صاركة بالتخطيط ال�صرتاتيجي  واإعداد امليزانيات والتقارير 

املالية وغريها.
تقع م�صوؤولية الإ�رضاف على الإدارة التنفيذية لل�رضكة على عاتق جمل�ص الإدارة، وت�صمل هذه امل�صوؤوليات ما يلي:

تعيني وعزل، اإذا لزم الأمر، اأع�صاء الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك الرئي�ص التنفيذي، وم�صوؤول املطابقة والإلتزام ومدير اإدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي.   - 1

و�صع معايري الأداء التي تقوم على التقييم الدوري لأع�صاء الإدارة التنفيذية و�صمان وجود ا�صرتاتيجية فعالة لإحالل اأع�صاء الإدارة التنفيذية.   - 2

الإ�رضاف على اأع�صاء الإدارة التنفيذية للتاأكد من تنفيذهم لالأدوار امل�صندة طبقًا لأهداف و�صيا�صات ال�رضكة التي اأقرها املجل�ص.   - 3

مراقبة الإجراءات التي تتخذها الإدارة التنفيذية للتاأكد من توافقها مع ال�صرتاتيجية وال�صيا�صات التي اأقرها املجل�ص وطبقًا لدرجة قابلية ال�رضكة للمخاطر املعتمدة.   - 4

عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية اإذا لزم الأمر ملناق�صة الأمور املختلفة بال�رضكة.    - 5

مراجعة ومناق�صة املعلومات والتقارير املقدمة من الإدارة التنفيذية.    - 6

التاأكد من اأن موؤهالت وخربات اأع�شاء الإدارة التنفيذية مت�شقة مع طبيعة ن�شاط ال�رشكة واملخاطر التي تتعر�س لها.   - 7

واجبات الإدارة التنفيذية جتاه جمل�س الإدارة
تقدمي التو�صيات بخ�صو�ص ال�صرتاتيجية املتبعة بهدف التح�صني والتطوير من خالل خطط مدرو�صة.   - 1

تنفيذ اخلطط ال�صرتاتيجية لل�رضكة وما يرتبط بها من �صيا�صات ولوائح داخلية والتاأكد من كفايتها وفعاليتها.   - 2

امل�صوؤولية الكاملة عن الأداء العام لل�رضكة ونتائج اأعمالها وذلك من خالل اإن�صاء هيكل اإدارة يعزز امل�صاءلة وال�صفافية.   - 3

تقدمي املعلومات والتقارير الالزمة يف التوقيت املنا�صب ب�صكل دقيق و�صامل.   - 4

تقدمي تقارير مالية وت�صغيلية دورية عن اأداء الإدارات ب�صاأن م�صتوى التقدم يف اأن�صطة ال�رضكة يف �صوء اخلطط والأهداف ال�صرتاتيجية على اأن تعر�ص على جمل�ص الإدارة.   - 5

و�صع نظام حما�صبي متكامل يحتفظ بدفاتر و�صجالت وح�صابات تعك�ص ب�صكل مف�صل ودقيق البيانات املالية وح�صابات الدخل، مبا يتيح املحافظة على اأ�صول ال�رضكة واإعداد القوائم املالية وفقا ملعايري    - 6

املحا�صبة الدولية.
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تقدمي مقرتحات وتقارير حول ال�صالحيات وال�صلطات املمنوحة لالإدارة التنفيذية.   - 7

متابعة تطبيق ال�صالحيات وامل�صوؤوليات املمنوحة وفقا مل�صفوفة ال�صالحيات املعتمدة.   - 8

تطوير وتعديل وحتديث ال�صيا�صات والإجراءات ومناق�صتها واعتمادها لأف�صل تطبيق.   - 9

تنفيذ نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر والتاأكد من كفاية وفعالية تلك النظم.   - 10

اإدارة جميع الأن�صطة واملوارد الب�رضية واملالية ب�صكل فعال لتعظيم الأرباح وتقليل النفقات وحتقيق الأهداف ال�صرتتيجية لل�رضكة.   - 11

امل�صاركة الفعالة يف بناء وتنمية القيم الأخالقية يف ال�رضكة.   - 12

الإ�رضاف واملتابعة للتاأكد من تطبيق القوانني والأنظمة وال�صيا�صات املتبعة من قبل املوظفني وذلك حتقيقا ل�صرتاتيجية ال�رضكة.    - 13

تكوين اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة
يف اإطار الدور املتطور الذي ينه�ص به املجل�ص فيما يتعلق بالإ�رضاف والتخطيط ال�صرتاتيجي  واحلوكمة واإدارة املخاطر والرقابية الداخلية لل�رضكة، مت ت�صكيل اللجان املنبثقة عن املجل�ص للقيام باأعمالها بكفاءة 

وفعالية، وتتمثل تلك اللجان مبا يلي:

جلنة التدقيق:
بتاريخ 2016/05/11 مت ت�صكيل جلنة التدقيق، ومّت اإعادة ت�صكيلها بتاريخ 2016/06/15، و�صي�صتمر عملها اإلى حني اإعادة اإنتخاب جمل�ص اإدارة جديد، تهدف جلنة التدقيق اإلى م�صاعدة املجل�ص يف القيام 
مب�شوؤولياته اخلا�شة بالرقابة من خالل الإ�رشاف على ن�شاط التدقيق الداخلي ومتابعة اأعمال مراقبي احل�شابات اخلارجيني، والتاأكد من التطبيق الفعال ل�شيا�شات ال�رشكة املختلفة. وتعمل هذه اللجنة على 

تر�صيخ ثقافة الإلتزام داخل ال�رضكة وذلك من خالل �صمان �صالمة ونزاهة التقارير املالية لل�رضكة، ف�صاًل عن التاأكد من كفاية وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�رضكة.
ت�صمل مهام وم�صوؤوليات اللجنة ما يلي:

مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�صها على جمل�ص الإدارة، واإبداء الراأي والتو�صية ب�صاأنها للمجل�ص، وذلك بهدف �صمان عدالة و�صفافية التقارير املالية.   - 1

التو�صية للمجل�ص، ومن ثم للجمعية العامة، بتعيني واإعادة تعيني مراقب احل�صابات اخلارجي اأو تغيريه وحتديد اأتعابه، ويراعى عند التو�صية بالتعيني التاأكد من اإ�صتقالليته ومدى اإلتزامه باحليادية    - 2

واملو�صوعية عند اإبداء الراأي يف البيانات املالية لل�رضكة، ومراجعة خطابات تعيينهم.
متابعة اأعمال مراقب احل�صابات اخلارجي، والتاأكد من عدم قيامه بتقدمي خدمات اإلى ال�رضكة عدا اخلدمات التي تقت�صيها مهنة تدقيق احل�صابات، والتاأكد من تن�صيق اأعمال مراقبي احل�صابات اخلارجيني    - 3

يف حالة وجود اأكرث من مراقب للح�صابات.
درا�صة مالحظات مراقب احل�صابات اخلارجي على البيانات املالية لل�رضكة ومتابعة ما مت يف �صاأنها.   - 4

درا�صة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�صية للمجل�ص يف �صاأنها.   - 5

تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�رضكة واإعداد تقرير يت�صمن راأي وتو�صيات اللجنة يف هذا ال�صاأن.   - 6

الإ�رشاف الفني على ن�شاط التدقيق الداخلي يف ال�رشكة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة من قبل املجل�س.   - 7

التو�صية للمجل�ص بتعيني مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم اأدائه، اأو التو�صية باإ�صناد اأعمال التدقيق الداخلي جلهة خارجية.   - 8

تقييم اأداء ن�شاط التدقيق الداخلي.   - 9

مراجعة واإقرار خطط التدقيق املقرتحة من ن�شاط التدقيق الداخلي، وخطط عمل مراقب احل�شابات اخلارجي، واإبداء مالحظات عليها.   - 10
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مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ونتائج تقارير اجلهات الرقابية، والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة ب�صاأن املالحظات الواردة يف التقارير.   - 11

النظر يف اأي تباين يف وجهات النظر بني الإدارة التنفيذية ومراقب احل�شابات اخلارجي اأو ن�شاط التدقيق الداخلي –ب�صكل منف�صل– فيما يتعلق باإعداد القوائم املالية، اأو الرقابة الداخلية، واأي �صعوبات    - 12

ن�صاأت اأثناء عملهم )مبا يف ذلك اأي عوائق/قيود على نطاق العمل اأو الو�صول اإلى املعلومات املطلوبة(.
تكليف مكتب تدقيق م�صتقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية )Internal Control Report( يف ال�رضكة واإعداد تقرير يف هذا ال�صاأن، وموافاة الهيئة به ب�صكل �صنوي.   - 13

تكليف جهة خارجية متخ�ش�شة وم�شتقلة ملراجعة وتقييم اأداء ن�شاط التدقيق الداخلي كل ثالث )3( �صنوات على الأقل، وموافاة جمل�ص الإدارة بن�صخة من هذه النتائج.   - 14

التاأكد من اإلتزام ال�رضكة بالقوانني وال�صيا�صات والنظم والتعليمات ذات العالقة.   - 15

اإعداد تقرير اللجنة ال�صنوي الذي �صوف يتلى يف اجتماع اجلمعية العامة.   - 16

النظر فيما يحيله اإليها املجل�ص من اأمور ذات �صلة بعمل اللجنة.   - 17

وتت�سكل اللجنة من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:
رئي�ص اللجنة  ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل 
ع�صو اللجنة  ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري 
ع�صو اللجنة  ال�صيد �صالح حممد التنيب 

وتقوم ال�صيدة/ اأحالم �صبحي اأن�صا�صي باأمانة �رض اللجنة، وقد قامت بكتابة  كافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبينًا بها مكان الجتماع وتاريخه و�صاعة بدايته ونهايته. وقد مت ترقيم حما�رض الجتماعات 
 باأرقام متتابعة لل�صنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �صهل الرجوع اإليها. 

اجلدول التايل يو�صح تفا�صيل اجتماعات اللجنة خالل العام 2016:

عدد الأع�ساء احلا�سرين رقم الجتماع تاريخ الجتماع

3 اجتماع جلنة التدقيق رقم 1 2016/08/09

3 اجتماع جلنة التدقيق رقم 2 2016/11/10

وكانت اأبرز اإجنازات اللجنة خالل 2016:
مراجعة البيانات املالية الدورية )املرحلية وال�صنوية( قبل عر�صها على جمل�ص الإدارة، واإبداء الراأي والتو�صية ب�صاأنها للمجل�ص .   - 1 

لل�رضكة  ال�صنوية  املجمعة  املالية  البيانات  تدقيق  خالل  واجهتهم  تدخالت  اأومعوقات  وجود  اأي  عدم  عن  والتاأكد  والبيانات  املالية،  التقارير  ومناق�صة  امل�صتقلني  احل�صابات  مراقبي  مبمثلي  الجتماع    - 2

و�رضكاتها التابعة من  قبل الإدارة التنفيذية اأو  جمل�ص الإدارة.  
رفع تو�صية ملجل�ص الإدارة لإعادة تعيني مراقبي احل�صابات امل�صتقلني  لتدقيق  البيانات املالية ال�صنوية املجمعة لل�رضكة و�رضكاتها التابعة يف عام 2017.    - 3

 . ) ICR ( 4 -   طلب اإعداد تقرير يت�صمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبق داخل ال�رضكة من مكتب تدقيق  ُم�صتقل، ومن ثم مناق�صة  نتائج تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية
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اإعداد تقرير جلنة التدقيق وموافاة هيئة اأ�صواق املال متهيدًا لتالوته يف اجلمعية العامة.   - 5

خالل عام 2016، مل يكن هناك اأي تعار�ص بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�ص الإدارة.
خالل عام 2016، مّت التعاقد مع مكتب تدقيق م�صتقل للم�صاعدة يف اأعمال التدقيق الداخلي على م�صتوى ال�رضكة.

جلنة اإدارة املخاطر:
بتاريخ 2016/05/11 مت ت�صكيل جلنة املخاطر، ومت اإعادة ت�صكيلها بتاريخ 2016/06/15، وي�صتمر عملها اإلى حني اإعادة اإنتخاب جمل�ص اإدارة جديد.

ت�صمل مهام وم�صئوليات اللجنة ما يلي:
اإعداد ومراجعة ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من املجل�ص، والتاأكد من تنفيذ هذه ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات، واأنها تتنا�صب مع طبيعة وحجم اأن�صطة ال�رضكة.   - 1

�صمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر يف ال�رضكة.   - 2

تقييم نظم واآليات حتديد وقيا�ص ومتابعة اأنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعر�ص لها ال�رضكة، وذلك لتحديد اأوجه الق�صور بها.   - 3

م�صاعدة املجل�ص على حتديد وتقييم م�صتوى املخاطر املقبول يف ال�رضكة، والتاأكد من عدم جتاوز ال�رضكة لهذا امل�صتوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل املجل�ص.   - 4

مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�صع تو�صيات ب�صاأنه قبل اعتماده من قبل املجل�ص.   - 5

التاأكد من اإ�صتقاللية موظفي اإدارة املخاطر عن الأن�صطة التي ينجم عنها تعر�ص ال�رضكة للمخاطر.   - 6

التاأكد من اأن موظفي وحدة اإدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بال�رضكة، والعمل على زيادة وعي العاملني بثقافة املخاطر واإدراكهم لها.   - 7

اإعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�ص لها ال�رضكة، وتقدمي هذه التقارير اإلى املجل�ص.   - 8

مراجعة امل�صائل التي تثريها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد توؤثر على عملية اإدارة املخاطر يف ال�رضكة.   - 9

التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية بو�صع نظم للرقابة الداخلية واإدارة املخاطر يف ال�رضكة، والتاأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، وحر�ص الإدارة التنفيذية على الإلتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل    - 10

املجل�ص.
النظر فيما يحيله اإليها املجل�ص من اأمور ذات �صلة بعمل اللجنة.    - 11

وتت�سكل اللجنة من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:
رئي�ص اللجنة  ال�صيد/ ن�صال خالد امل�صعود 
ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل  ع�صواللجنة 
ع�صو اللجنة  ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري 

وتقوم ال�صيدة/ اأحالم �صبحي اأن�صا�صي باأمانة �رض اللجنة، وقد قامت بكتابة  كافة حما�رض اجتماعات اللجنة ومبينًا بها مكان الجتماع وتاريخه و�صاعة بدايته ونهايته. وقد مت ترقيم حما�رض الجتماعات 
 باأرقام متتابعة لل�صنة التي انعقدت فيها ومت تبويبها وحفظها بطريقة �صهل الرجوع اإليها. 
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اجلدول التايل يو�صح تفا�صيل اجتماعات اللجنة خالل العام 2016:

عدد الأع�ساء احلا�سرين رقم الجتماع تاريخ الجتماع

2 اجتماع جلنة املخاطر رقم 1* 2016/08/09

3 اجتماع جلنة املخاطر رقم 2 2016/11/10

* تراأ�ص الجتماع ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل لغياب ال�صيد/ ن�صال بعذر مقبول.  

وكانت اأبرز اإجنازات اللجنة خالل 2016:
متابعة اأبرز املخاطر املختلفة التي تتعر�ص اأو قد تتعر�ص لها ال�رضكة، والتو�صية بالعمل لتقليلها اأو جتنبها.   - 1

الطالع على ميثاق جلنة املخاطراملعتمد من جمل�ص الإدارة بتاريخ 2016/05/11 )اجتماع رقم 5/2016(.    - 2

الطالع على �صيا�صة اإدارة املخاطر املعتمدة من جمل�ص الإدارة بتاريخ 2016/05/18 )اجتماع رقم 7/2016(   - 3

خالل عام 2016 مل يكن هناك اأي تعار�ص بني تو�صيات جلنة املخاطر وقرارات جمل�ص الإدارة.
خالل عام 2016 مّت التعاقد مع جهة اإ�صت�صارية متخ�ص�صة وم�صتقلة للم�صاعدة يف اأعمال اإدارة املخاطر على م�صتوى ال�رضكة.

بتاريخ 2017/02/09، اإنتقل اإلى رحمة اهلل رئي�ص اللجنة )ن�صال خالد امل�صعود(، ومّت تعيني ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري رئي�صًا للجنة املخاطر بدل منه، ومّت تعيني ال�صيد/ رامي ايه حبلي ع�صوًا باللجنة 
�صمن الجتماع رقم )1( املنعقد بتاريخ 2017/04/01.

 وقد مّت ت�صكيل وحدة اإدارة املخاطر مبح�رض اجتماع جمل�ص الإدارة بتاريخ 2016/05/11 وتعيني ال�صيد/ رامي خالد عبداهلل

جلنة املكافاآت والرت�سيحات:
للقيام مب�صوؤولياته  الإدارة  مل�صاعدة جمل�ص  املكافاآت والرت�صيحات  اإدارة جديد، تهدف جلنة  اإنتخاب جمل�ص  اإعادة  اإلى حني  املكافاآت والرت�صيحات وي�صتمر عملها  ت�صكيل جلنة  2016/05/11 مت  بتاريخ 

وواجباته الإ�رضافية ل�صمان تر�صيح الكفاءات الالزمة لع�صوية جمل�ص الإدارة واملنا�صب التنفيذية والإدارية يف ال�رضكة وت�صمل مهام وم�صئوليات اللجنة ما يلي:
التو�صية بقبول الرت�صيح واإعادة الرت�صيح لأع�صاء املجل�ص والإدارة التنفيذية.   - 1

مراجعة هيكل املجل�ص ورفع التو�صيات يف �صاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.   - 2

عمل مراجعة �صنوية لالإحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�صبة لع�صوية املجل�ص، وال�صعي لإ�صتقطاب اأع�صاء للمجل�ص على م�صتوى عاٍل من النزاهة والكفاءة واملقدرة.   - 3

التن�صيق مع رئي�ص املجل�ص ملخاطبة اجلهات ذات العالقة لرت�صيح ممثليهم يف املجل�ص، والتو�صية للمجل�ص باملر�صحني لع�صوية املجل�ص وفقًا للمادة رقم 193 واملادة 194 يف قانون ال�رضكات.   - 4

و�صع تو�صيف وظيفي لالأع�صاء التنفيذيني والأع�صاء غري التنفيذيني والأع�صاء امل�صتقلني يف املجل�ص.   - 5

التاأكد من عدم اإنتفاء �صفة ال�صتقاللية عن ع�صو جمل�ص الإدارة امل�صتقل.   - 6

ا�صتقطاب طلبات الراغبني يف �صغل املنا�صب التنفيذية ح�صب احلاجة، ودرا�صة ومراجعة تلك الطلبات.    - 7

و�صع �صيا�صة وا�صحة ملكافاآت اأع�صاء املجل�ص والإدارة التنفيذية.   - 8

م�صاعدة املجل�ص يف حتديد �رضائح املكافاآت التي �صيتم منحها للموظفني يف ال�رضكة، مثل �رضيحة املكافاآت الثابتة، و�رضيحة املكافاآت املرتبطة بالأداء، و�رضيحة املكافاآت يف �صكل اأ�صهم، و�رضيحة مكافاآت    - 9

نهاية اخلدمة.
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اإعداد تقرير �صنوي مف�صل عن كافة املكافاآت املمنوحة لأع�صاء املجل�ص والإدارة التنفيذية، �صواء كانت مبالغ اأو منافع اأو مزايا، اأيًا كانت طبيعتها وم�صماها، للعر�ص على اجلمعية العامة لل�رضكة للموافقة عليه.    - 10

اأداء اأع�صاء الإدارة  اأداء مو�صوعية )Key Performance Indicators( لتقييم املجل�ص ككل، وم�صاهمة كل ع�صو من اأع�صاء املجل�ص وكل جلنة من جلانه، وتقييم  11 -  م�صاعدة املجل�ص يف و�صع موؤ�رضات 

التنفيذية، وذلك ب�صكل �صنويًا.
م�صاعدة املجل�ص يف حتديد جوانب ال�صعف والقوة واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�رضكة.   - 12

وتت�سكل اللجنة من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:
رئي�ص اللجنة  ال�صيد/ طالل بدر البحر      
ع�صواللجنة  ال�صيد/ بدر جا�صم الهاجري 
ع�صو اللجنة ال�صيد/ �صالح حممد التنيب 

ال�صيدة / اأحالم �صبحي اأن�صا�صي م�صوؤولة عن اأمانة �رض اللجنة. 
خالل العام 2016  مل جتتمع جلنة الرت�صيحات واملكافاآت.

املحور الثالث: نظام تر�سيح ومكافاأة اأع�ساء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:
اإلتزامًا من ال�رضكة بتعليمات هيئة اأ�صواق املال، مت ت�صكيل جلنة الرت�صيحات واملكافاآت لتقدمي تو�صيات بتعيني اأع�صاء جمل�ص الإدارة واإعادة الإنتخاب يف اجلمعية العامة، هذا بالإ�صافة اإلى عمل التقييم الذاتي 

ال�صنوي لأداء اأع�صاء املجل�ص. كما تتولى اللجنة م�صوؤولية تقييم مكافاآت اأع�صاء املجل�ص والإدارة التنفيذية وفقًا لالأهداف ال�صرتاتيجية طويلة الأجل اخلا�صة بال�رضكة.
حتدد الالئحة اخلا�شة بلجنة الرت�شيحات واملكافاآت جميع �رشوط ومتطلبات ت�شكيل اللجنة وفقا لقواعد احلوكمة اخلا�شة بهيئة اأ�شواق املال من حيث �رشوط الع�شوية ومدة الع�شوية وكل املتطلبات الأخرى.

نظام احلوافز واملكافاآت بال�سركة: 
متنح ال�رضكة موظفيها مكافاآت �صنوية يف حال حتقيق ال�رضكة لالأهداف املن�صود حتقيقها، ول تعد هذه املكافاأة ملزمة لل�رضكة واإمنا تخ�صع للدرا�صة ال�صنوية وحتقيق ال�رضكة لأهدافها واإقرارها من قبل جمل�ص 
اإدارة ال�رضكة. يتم اإعداد مقرتح املكافاآت ال�صنوية من اإدارة املوارد الب�رضية بناء على املخ�ص�صات املحددة والتقييم اخلا�ص مبوظفي ال�رضكة، ومن ثم يتم حتديد واعتماد مبلغ املكافاأة من قبل املجل�ص بناء على 

تو�صية جلنة املكافاآت والرت�صيحات. 

�صوف يتم تقييم اأع�صاء الإدارة التنفيذية من قبل رئي�ص جمل�ص الإدارة، ومن ثم يتم حتديد واعتماد مبلغ املكافاأة من قبل املجل�ص بناء على تو�صية جلنة املكافاآت والرت�صيحات.

تقوم جلنة املكافاآت والرت�صيحات بتقدمي مقرتح مكافاآت اأع�صاء املجل�ص على اأن يخ�صع للموافقة املبدئية من قبل جمل�ص الإدارة والعتماد النهائي من قبل اجلمعية العامة لل�رضكة.
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املكافاآت واملنافع واملزايا املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
اجلدول التايل يو�صح تفا�صيل املكافاآت واملنافع واملزايا املمنوحة لأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية عن العام 2016:

املبالغ )األف د.ك( الإدارة التنفيذية

72،000 املكافاآت الثابتة )مت�صمنة الأجور والرواتب الأ�صا�صية(

5،424 املكافاآت املتغرية 

9،526 مكافاأة نهاية اخلدمة 
اأع�ساء جمل�س الإدارة 

- اأع�صاء جمل�ص الإدارة )مبالغ، منافع، مزايا( – بدل ح�صور اللجان
مل ت�سجل ال�سركة خالل العام اأية اإنحرافات عن ال�سيا�سة املعتمدة يف منح املكافاآت واملزايا

خالل عام 2016 مل يتم �رضف اأية مكافاآت اأخرى ب�صكل مبا�رض اأو غري مبا�رض من قبل ال�رضكة اأو ال�رضكات التابعة. ول يوجد اأية اإنحرافات جوهرية عن �صيا�صة املكافاآت املعتمدة من قبل جمل�ص الإدارة.

املحور الرابع: �سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة عن ال�سركة

التعهدات الكتابية اخلا�سة ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة
حر�صًا من جمل�ص اإدارة ال�رضكة على �صمان نزاهة التقارير املالية؛ قامت الإدارة التنفيذية بالتعهد للمجل�ص كتابيًا باأن التقارير املالية مت عر�صها ب�صورة �صليمة وعادلة، واأنها ت�صتعر�ص كافة اجلوانب املالية 
لل�رضكة وفق معايري املحا�صبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة، كما اأن التقرير ال�صنوي املرفوع للم�صاهمني من املجل�ص يتعهد ب�صالمة ونزاهة البيانات املالية اأي�صًا، وذلك تعزيزًا لعملية امل�صائلة �صواًء م�صائلة 

الإدارة من قبل املجل�ص، اأو م�صائلة املجل�ص من قبل امل�صاهمني.

ت�سكيل جلنة التدقيق:
اإلتزامًا من ال�رضكة بتعليمات هيئة اأ�صواق املال، مت ت�صكيل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة لتتولى م�صوؤولية م�صاعدة املجل�ص يف اأداء اإلتزاماته فيما يتعلق بالإ�رضاف على جودة و�صالمة املمار�صات 

املحا�صبية والتدقيق الداخلي واخلارجي والرقابة الداخلية واإطار عمل اإدارة املخاطر والتقارير املالية والإطار العام للحوكمة اخلا�ص بال�رضكة.
جتدر الإ�شارة باأنه مت حتديد دور وم�شوؤولية اللجنة وكافة ال�رشوط املتعلقة بت�شكيلها بالئحة جلنة التدقيق املعتمدة من املجل�س.

اإلتزامًا باأعلى معاير ال�صفافية و�صعت ال�رضكة الآلية التي ُتتيح يف حال وجود تعار�ص بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات املجل�ص، خا�صة عندما يرف�ص املجل�ص اإتباع تو�صيات اللجنة فيما يتعلق مبراقبي 
احل�صابات اخلارجيني و/اأو املدقق الداخلي، حيث يلتزم املجل�ص ويف حال وجود اأي تعار�ص، باأن يت�صمن تقرير احلوكمة اخلا�ص به بيانا يف�صل بو�صوح هذه التو�صيات وال�صبب اأو الأ�صباب وراء قرار جمل�ص 

الإدارة عدم التقيد بها. خالل العام 2016 مل يكن هناك اأي تعار�ص بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�ص الإدارة.

اإ�ستقاللية وحيادية مراقبي احل�سابات اخلارجيني:
حر�صًا من املجل�ص على احلد من حالت تعار�ص امل�صالح املحتملة قامت جلنة التدقيق بالتاأكد من ا�صتقاللية وحيادية مراقبي احل�صابات اخلارجيني، عن طريق و�صع املعايري والأ�ص�ص لتقييم اإ�صتقالليته، وذلك 

حتى يت�صنى لها تقدمي التو�صية للمجل�ص بتعيني واإعادة تعيني مراقبي احل�صابات اأو تغيريهم.
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املحور اخلام�س: نظم اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف ال�سركة

ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر
قام املجل�ص بت�صكيل جلنة منبثقة عنه لإدارة املخاطر، حيث حر�ص على اإ�صتيفاء متطلبات هيئة اأ�صواق املال، فعلى �صبيل املثال ل احل�رض، راعى بت�صكيله باأن ل يكون رئي�ص املجل�ص ع�صوًا يف تلك اللجنة، ومت 

حتديد مهامها وم�صوؤولياتها ومدة ع�صوية اأع�صاء اللجنة واأ�صلوب عملها �صمن لئحة جلنة اإدارة املخاطر املعتمدة من املجل�ص.
تهدف اللجنة اإلى حت�صني الإ�رضاف الفعال للمجل�ص من خالل توليها املهام املتعلقة بكافة نواحي اإدارة املخاطر، مبا يف ذلك، م�صاعدة جمل�ص الإدارة على حتديد وتقييم م�صتوى املخاطر املقبول يف ال�رضكة، والتاأكد 

من عدم جتاوز ال�رضكة لهذا امل�صتوى من املخاطر.

اإدارة املخاطر
اأن�صاأ جمل�ص الإدارة وجلنة املخاطر �صيا�صات �صاملة للرقابة واإدارة املخاطر ت�صف اأدوار وم�صوؤوليات املجل�ص، وجلنة املخاطر، وم�صوؤول اإدارة املخاطر، واإدارة التدقيق الداخلي. 

تعترب اإدارة املخاطر م�صوؤولة عن حتديد وقيا�ص ومراقبة وتخفيف املخاطر واإعداد التقارير الدورية عن املخاطر. ووظيفة اإدارة املخاطر م�صتقلة عن وحدات الأعمال الأخرى مع ال�صماح لهذه الإدارة بالو�صول 
اإلى كافة الأن�صطة لفهم طبيعة عملها اأو طلب بيانات معينة لتقييم ومتابعة املخاطر ب�صكل �صحيح. 

نظام الرقابة الداخلية بال�سركة
نظام الرقابة الداخلية بال�رضكة عبارة عن اإجراء متكامل تنفذه الإدارة وموظفو ال�رضكة، وقد مت اإعداده لي�صتهدف معاجلة املخاطر، كما ي�صتهدف كفاءة وفاعلية كافة عمليات ال�رضكة وتاأكيد �صحة ودقة القوائم 

املالية واللتزام بالقوانني واللوائح ال�صارية وبالتايل ي�صمن حماية املمتلكات من التلف اأو ال�صياع اأو �صوء ال�صتخدام.
يف نهاية عام 2016 تعاقدت ال�رضكة مع مكتب تدقيق م�صتقل ومعتمد )غري مراقبي احل�صابات اخلارجيني( للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية )Internal Control Report( واإعداد تقرير يف هذا 

ال�صاأن، و�صيتم موافاة هيئة اأ�صواق املال بهذا التقرير ب�صكل �صنوي.

عنا�سر نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة
1 -  الهيكل التنظيمي

هيكل ال�رضكة التنظيمي يحدد امل�صوؤوليات ويفو�ص ال�صلطات ويبني العالقات الهيكلية بو�صوح ل لب�ص فيه، كما اأنه يج�صد ا�صرتاتيجية ال�رضكة وهيكلها الإ�صتثماري. يتم تعيني الرئي�ص التنفيذي لل�رضكة من 
قبل املجل�ص، ويحر�ص املجل�ص على اإختيار من يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة يف جمال عمل ال�رضكة. ويتعني احل�صول على موافقة املجل�ص عند تعيني باقي اأع�صاء الإدارة التنفيذية يف ال�رضكة والذين 
�شوف 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 اإطار حتقيق ال�رشكة لأهدافها واأغرا�شها، والتحقق من 

تطبيق ال�صيا�صات املعتمدة من املجل�ص.

2 -  ال�سلطة التفوي�سية
يقوم جمل�ص الإدارة بتفوي�ص الإدارة التنفيذية يف ال�رضكة لتويل عمليات ال�رضكة اليومية عند احلاجة، من خالل تفوي�ص كتابي لل�صلطات املالية والعملية. وقد مت تو�صيح جميع املعامالت املالية التي ل ميكن 
تفوي�صها لالإدارة التنفيذية اأوالرئي�ص التنفيذي والتي تتطلب موافقة املجل�ص. الإدارة التنفيذية م�صوؤولة اأمام املجل�ص عن اإدارة ال�رضكة وفق ال�صترياتيجية املعتمدة، واخلطط وال�صيا�صات املوافق عليها من 

قبل املجل�ص.



�سة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�س
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ساه

م�
كة 

�سر
 

27

3 -  نظم معلومات متطورة:
تعتمد ال�رضكة على جمموعة من الأنظمة املتطورة التي تعتمد على املعايري العاملية وت�صاهم بفاعلية يف الرقابة الداخلية وتوفري معلومات دقيقة و�صفافة.

4 -  اإجراءات الرقابة الداخلية:
اإجراءات الرقابة الداخلية ت�صمل الرقابة الإدارية واملحا�صبية ونظام التحكم الداخلي لل�رضكة، ويجري تطبيقها ب�صفة دورية. وقد مت و�صع اإجراءات متكن املوظفني من الت�صال برئي�ص جمل�ص الإدارة لالبالغ 
عن خماوفهم ب�صاأن احتمالية حدوث خمالفات، وتت�صمن هذه الإجراءات التاأكيد على توفري احلماية اإلى هوؤلء املبلغني عن املخافات مبا يعطيهم الطماأنينه الكافية لعدم تعر�صهم لأي تهديد اأو جزاءات حتى يف 

حالة عدم ثبوت ما يوؤكد هذه املخاوف.

5 -  نظام توثيق الرقابة الداخلية:
كافة  اإعداد  مت  وقد  النظام.  وفعالية  كفاءة  من  التاأكد  ت�صتهدف  التي  والإختبارات  الفح�ص  واإجراءات  املوظفني  تدريب  يف  منها  لال�صتفادة  الداخلية  الرقابة  بنظام  املتعلقة  الوثائق  كافة  وت�صنيف  يتم حفظ 

التو�صيفات الوظيفية املف�صلة للوظائف جلميع الوظائف يف ال�رضكة.

6 -  توافر الكفاءات الالزمة للموظفني:

�صعت ال�رضكة لتوفري اأف�صل الكفاءات على امل�صتوى املحلي لالطالع بتنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية بكفاءة وفاعلية.

ن�شاط التدقيق الداخلي:
ن�شاط التدقيق الداخلي تتبع هيكليا للجنة التدقيق املنبثقة من جمل�س اإدارة ال�رشكة، وقد مت اإ�شناد اأعمالها اإلى جهة خارجية، وتقوم هذه اجلهة بالتاأكد من �شالمة اإجراءات الرقابة الداخلية التي ت�شتهدف 
كافة عمليات ال�رشكة وحماية ممتلكاتها والتاأكد من �شحة ودقة البيانات املالية ح�شب املعايري املحا�شبية والإلتزام بالقوانني واللوائح ال�شارية. كذلك ي�شاعد ن�شاط التدقيق الداخلي ال�رشكة يف حتقيق اأهدافها 
من خالل تطبيق نظام يهدف اإلى حت�صني عنا�رض التحكم يف املخاطر وتنفيذ اإجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز نظام حوكمة ال�رضكة. جميع تقارير التدقيق الداخلي يتم رفعها للجنة التدقيق. هذا وقد اقرتحت 

خالل �صنة 2016 القيام بعمل حتديث دوري لبع�ص ال�صيا�صات والإجراءات يف ال�رضكة بهدف حت�صني اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�رضكة.

املحور ال�ساد�س: ثقافة ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية يف ال�سركة

ميثاق العمل:
تهدف مبادئ واأخالقيات العمل املدرجة يف ميثاق �صلوكيات العمل اإلى توجيه جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية لإتخاذ القرارات ال�صحيحة - كاأفراد وبالنيابة عن ال�رضكة. يعترب الإلتزام مبيثاق �صلوكيات العمل 
من م�صوؤوليات كل موظف يف ال�رضكة، ومن خالل هذه القيم واملبادئ، يكون لل�رضكة تاأثريا اإيجابيا يف القطاع الذي تعمل فيه ال�رضكة، ويف املجتمعات التي تعمل فيها، كما اأن هذا الأمر �صي�صاعد يف بناء موؤ�ص�صة 

تكون م�صدر فخر جلميع الطراف، وتكون امل�صوؤولية الجتماعية من اأهم مميزاتها.

1 -  النزاهة
 يتطلب ميثاق �صلوكيات العمل يف ال�رضكة تبني النزاهة والأمانة والإن�صاف يف جميع التعامالت ب�صكل يومي من قبل ال�رضكة ومورديها و�رضكاء اأعمالها وغريهم من اأ�صحاب العالقة. تدرك ال�رضكة �رضورة 
تطوير ميثاق �صلوكيات العمل اخلا�ص بها ليعك�ص التغريات التي تطراأ على البيئة الت�رضيعية والرقابية. وعلى هذا الأ�صا�ص، و�صعت ال�رضكة �صيا�صة مراجعة وحتديث م�صتمرة، وهي ال�صيا�صة التي من �صاأنها 

اأن ت�صمح لها بالمتثال لأعلى معايري الأمانة والإن�صاف وال�صفافية والنزاهة.
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2 -  تعار�س امل�سالح

تلتزم ال�رضكة باإدارة تعار�ص امل�صالح املحتملة التي قد تن�صاأ، كما اأن ال�رضكة تتفانى يف �صبيل تلبية اإلتزامات ال�رضكة جتاه املحافظة على الرتتيبات التنظيمية والإدارية الفعالة، وت�صمن ال�صيا�صات احلالية اأن 
هناك اإجراءات وتدابري مالئمة �صارية من اأجل حتديد واإدارة اأي تعار�ص يف امل�صالح. كما ت�صمن هذه ال�صيا�صات اأي�صا اأن املجل�ص يتعامل ب�صكل مالئم مع تعار�ص امل�صالح الفعلي واملحتمل، واأنه يتم اإتخاذ 

جميع القرارات مبا يخدم حتقيق م�صالح ال�رضكة.
يقوم املجل�ص باإتخاذ كافة الإجراءات املعقولة لتحديد اأو منع اأو اإدارة م�صاكل ت�صارب امل�صالح التي قد ت�رض بال�رضكة. ويف احلالت التي يكون للم�صاهمني ال�صغار تاأثري يف تعيني اأع�صاء جمل�ص الإدارة، يتعني 
على اأع�صاء املجل�ص ممار�صة واجباتهم جتاه ال�رضكة بغ�ص النظر عن اجلهة التي عينتهم. يجب على اأع�صاء جمل�ص الإدارة الت�رضف دائمًا مل�صلحة ال�رضكة ولي�ص مل�صالح جمموعة اأو جهة معينة. وهذا يعني طرح 
امل�صالح ال�صخ�صية جانبًا واأداء واجباتهم يف املعامالت اخلا�صة بال�رضكة بطريقة تعزز من ثقة اأ�صحاب امل�صالح يف �صالمة ومو�صوعية وحيادية املجل�ص. ل يجوز لأي ع�صو اأن يتلقى اأي ربح ب�صورة مبا�رضة 

اأو غري مبا�رضة نتيجة من�صبه، �رضيطة اأنه يجوز ح�صول الأع�صاء على النفقات املعقولة التي يتكبدونها يف اأداء واجباتهم.
يتعني على ع�صو جمل�ص الإدارة اأن يك�صف فورا اإلى رئي�ص جلنة التدقيق و/ اأو رئي�ص جمل�ص الإدارة عن اأي موقف ينطوي، اأو من املتوقع ب�صورة معقولة اأن ينطوي على ت�صارب امل�صالح.

تتوقع ال�رشكة من موظفيها جتنب اأي اأن�شطة �شخ�شية واأي م�شالح مالية اأو غري مالية قد تتعار�س مع اإلتزامهم باأداء وظائفهم بفعالية. اذ اأن كل موظف ي�شارك بن�شاط يف م�شالح جتارية خارج نطاق عمله يف 
ال�رضكة، يتعني عليه الك�صف عن تفا�صيل هذه الأن�صطة التجارية ب�صورة مكتوبة. يجب على املوظف احل�صول على موافقة اإدارة املوارد الب�رضية قبل تقدمي خدمات اإلى �صاحب عمل اآخر.

3 -  ال�سرية
يتعني على اأع�صاء جمل�ص الإدارة واأع�صاء الإدارة التنفيذية، وكذلك جميع املوظفني احلفاظ على �رضية املعلومات املوكلة اإليهم، باإ�صتثناء تلك احلالت املرخ�صة من قبل جمل�ص الإدارة، اأو املفرو�صة من قبل 
الهيئات الرقابية. ت�صتمل املعلومات ال�رضية على جميع املعلومات غري العامة، والتي قد تكون ذات جدوى للمناف�صني اأو �صارة لل�رضكة اأو لعمالئها اإذا ما مت الإف�صاح عنها، وت�صتمل اأي�صا على املعلومات التي 

يعهد بها املوردون والعمالء اإلى ال�رضكة، وي�صتمر اإلتزام احلفاظ على �رضية املعلومات حتى بعد اإنتهاء عمل املوظف لدى ال�رضكة.

4 -  الإمتثال للقوانني والقواعد الرقابية
يتعني على جميع اأع�صاء جمل�ص الإدارة واأع�صاء الإدارة التنفيذية واملوظفني وغريهم، اأن ميتثلوا لكل القوانني والقواعد الرقابية التي تنطبق على �صفاتهم الوظيفية، باإعتبارهم جزء من ال�رضكة، مبا يف ذلك 

ال�صفافية والإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية.

5 -  املعامالت مع الأطراف ذات عالقة:
تو�صح �صيا�صة املعامالت مع اأطراف ذات عالقة املبادئ الإر�صادية حول �صبل اإجراء واإدارة املعامالت مع الأطراف ذات عالقة �صواء اأكانت تلك املعامالت بني ال�رضكة واأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو الإدارة التنفيذية 

واملوظفني.

6 -  �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات:

اإن �صيا�صة الإبالغ عن املخالفات توفر مناخًا للعمل يت�صم بالتعاون وال�صفافية جلميع املوظفني. حيث تتيح ملوظفي ال�رضكة بنقل خماوفهم ب�صاأن اأية خمالفات اأو ممار�صات خاطئة و�صلوكيات غري �صليمة اإلى 
جمل�ص الإدارة، وتتم تلك الإجراءات �صمن اإطار ي�صمن حماية املوظف وتوفري التحقيق الالزم والإ�رضاف على تلك الإجراءات.
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املحور ال�سابع: نظم الإف�ساح وال�سفافية يف ال�سركة

اآليات العر�س والإف�ساح الدقيق وال�سفاف:
تتبع ال�رضكة �صيا�صات واإجراءات الإف�صاح وال�صفافية، حيث تتبنى م�صفوفة اإف�صاح تغطى كافة البيانات والواجب الإف�صاح عنها الى هيئة اأ�صواق املال والأطراف الأخرى اأ�صحاب امل�صالح بال�رضكة. ويوفر 

املوقع الإلكرتوين لل�رضكة منفذًا وا�صحًا و�صهاًل لكافة املتعاملني مع ال�رضكة وكذلك امل�صاهمني والعموم للح�صول على املعلومات الكاملة والدقيقة واملف�صح عنها اأي�صًا. وتت�صمن فئات الإف�صاح ما يلي: 
الإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية 

الإف�صاح عن كبار املالك – 5% فاكرث 
الإف�صاح عن امل�صالح 

الإف�صاح عن قائمة الأ�صخا�ص املطلعني وحتديثها 
الإعالنات الأخرى 

حتتفظ ال�رضكة وبعهدة اأمني �رض جمل�ص الإدارة ب�صجل ينظم اإف�صاحات اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية حيث يحدث ال�صجل ب�صورة دورية.

تنظيم �سوؤون امل�ساهمني:
يعد الإت�صال امل�صتمر مع امل�صاهمني واملجتمع املايل ذات اأولوية ا�صرتاتيجية لل�رضكة، ودائمًا ما هناك حوار منتظم بني م�صوؤويل ال�رضكة التنفيذيني وامل�صاهمني. خالل العام اإتخذت �رضكة العديد من الإجراءات 
التي ت�صمن احلفاظ على حقوق حملة الأ�صهم يف احل�صول على املعلومات بالإف�صاح امل�صتمر تبعًا لقواعد هيئة اأ�صواق املال، وذلك عرب القنوات املخ�ص�صة ويت�صمن الإعالن عن النتائج املالية املرحلية والنتائج 

املالية ال�صنوية وتو�صيات جمل�ص الإدارة واأي تطورات جوهرية تخ�ص اأعمال ال�رضكة.
وت�صعى ال�رضكة دائما على حت�صني فاعلية الإت�صال بامل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح واملجتمع املايل ب�صفة عامة ون�رض املعلومات ال�صحيحة املتعلقة بال�رضكة وبتطور عملياتها اإميانا من اإدارة ال�رضكة باأهمية 

الإف�صاح الدقيق  واملنتظم الذي من �صاأنه اأن ينعك�ص على الفهم والتقييم العادل لل�رضكة.
اإدارة ال�رضكة الدعم امل�صتمر للم�صاهمني من خالل توفري الكادر املوؤهل لإدارة عالقات امل�صاهمني والرد على الإ�صتف�صارات فيما يتعلق بتطور اأعمال ال�رضكة وح�صابات و�صجالت امل�صاهمني من خالل  تقدم 
الهاتف اأو الربيد او الفاك�ص اأو الربيد الإلكرتوين. كما قامت ال�رضكة بتطوير موقعها الإلكرتوين وتطوير البنية الأ�صا�صية لتكنولوجيا املعلومات والعتماد عليها ب�صكل كبري يف عمليات الإف�صاح بكافة اأ�صكالها.

املحور الثامن: حقوق امل�ساهمني

 اإحرتام حقوق امل�ساهمني:
يعد �صمان حقوق امل�صاهمني من اأهم املتطلبات التي ن�صت عليها قواعد حوكمة ال�رضكات وكذلك قانون ال�رضكات، و�صعيًا من ال�رضكة لالإلتزام بتوفري اأعلى معايري ال�صفافية وامل�صاواة يف جميع املعامالت احلالية 
اأو املحتملة للم�صاهمني، قامت ال�رضكة باإعداد �صيا�صة ت�صمن حتديد وحماية حقوق امل�صاهمني مبا يتوافق مع النظام الأ�صا�صي لل�رضكة و�صيا�صاتها ولوائحها الداخلية والإجراءات وال�صوابط الالزمة، وذلك 
ل�صمان ممار�صة جميع امل�صاهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة وامل�صاواة، ومبا ل يتعار�ص مع القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات ال�صادرة. كما ت�صعى ال�رضكة اإلى معاملة جميع امل�صاهمني 

املالكني لذات النوع من الأ�صهم بالت�صاوي والعدالة ودون متييز.
ت�صعى ال�رضكة اإلى املتابعة امل�صتمرة لكل ما يتعلق ببيانات امل�صاهمني، فعليه قامت باإن�صاء واإم�صاك �صجل خا�ص يحفظ لدى املقا�صة، تقيد فيه اأ�صماء امل�صاهمني وجن�صياتهم ومواطنهم وعدد الأ�صهم اململوكة 
لكل منهم، ويتم التاأ�صري عليه باأي تغيريات تطراأ على البيانات امل�صجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه ال�رضكة اأو وكالة املقا�صة من بيانات ويحق لكل ذي �صاأن اأن يطلب من ال�رضكة اأو وكالة املقا�صة تزويده ببيانات من 

هذا ال�صجل.
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حر�صًا من ال�رضكة على ت�صهيل وتو�صيح دور امل�صاهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة، مت اإعداد اآلية الت�صويت وامل�صاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة مبا يو�صح اأنه يحق للم�صاهمني خالل هذه الجتماعات 
اإلى اإختالف م�صتوياتهم، كما هو من�صو�ص عليه �صمن النظام الأ�صا�صي وعقد التاأ�صي�ص و�صيا�صة اإحرتام حقوق امل�صاهمني، وتنظيم  الت�صويت على قراراتها ويعد حقًا اأ�صياًل لكافة امل�صاهمني دون النظر 
الجتماعات العامة للم�صاهمني حتى تتيح للم�صاهمني امل�صاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�صة املو�صوعات املدرجة على جدول الأعمال. كما اأن ال�رضكة حر�صت على اأن تتيح للم�صاهمني حق 

الإطالع على كافة البيانات الواردة يف ال�صجل اخلا�ص باإف�صاحات اأع�صاء جمل�ص الإدارة واأع�صاء الإدارة التنفيذية.
درجت ال�رضكة على توجيه الدعوة لكافة امل�صاهمني حل�صور اجتماعات اجلمعية العامة وامل�صاهمة يف اإتخاذ القرارات، وذلك من خالل كافة قنوات الإعالن، التي ت�صمل املوقع الإلكرتوين ل�رضكة بور�صة الكويت 

واملوقع الإلكرتوين لل�رضكة وال�صحف اليومية، وت�صخري اإمكانيات الأنظمة الإلكرتونية ل�صمان كفاءة و�صفافية ت�صجيل واإح�صاء الأ�صوات وفرز النتائج يف وجود اجلهات احلكومية املنظمة.

املحور التا�سع: حقوق اأ�سحاب امل�سالح

النظم وال�سيا�سات التي تكفل احلماية والإعرتاف بحقوق اأ�سحاب امل�سالح
اإلتزامًا من ال�رضكة بالإعرتاف وحماية حقوق اأ�صحاب امل�صالح؛ قامت ال�رضكة باإعداد �صيا�صة حماية اأ�صحاب امل�صالح، ومت ت�صميم هذه ال�صيا�صة بهدف �صمان اإحرتام وحماية حقوق اأ�صحاب امل�صالح وفقًا 
للقوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ذات ال�صلة. اإن الهدف من �صيا�صة حقوق اأ�صحاب امل�صالح هو �صمان اإحرتام حقوق اأ�صحاب امل�صالح كما هو من�صو�ص عليه يف القوانني واللوائح ذات 
ال�صلة وحمايتها من قبل ال�رضكة. كما قامت ال�رضكة بحماية حقوق جميع اأ�صحاب امل�صالح وتوفري الإ�صتقرار والإ�صتدامة الوظيفية من خالل اأدائها املايل اجليد. ومت حتديد الأطراف الذين مت اإعتبارهم مبثابة 

اأ�صحاب م�صالح يف ال�رضكة من خالل ال�صيا�صة ومت و�صع املبادئ التوجيهية حول كيفية حماية هذه احلقوق.
�صعيًا من املجل�ص جتاه م�صوؤولية الرئي�صية حلماية حقوق اأ�صحاب امل�صالح، مت حتديد اأ�صحاب امل�صالح يف ال�رضكة كالتايل: 

1 -  امل�ساهمني: مت و�صع �صيا�صة حماية حقوق امل�صاهمني كما هو من�صو�ص عليه يف القانون والتعليمات ذات ال�صلة وكجزء من اإطار عمل احلوكمة اخلا�ص بال�رضكة، هذا بالإ�صافة اإلى التوا�صل الفعال مع 
امل�صاهمني للتعرف على وجهات نظرهم حول خمتلف الأمور التي تخ�ص ال�رضكة.

2 -  اجلهات الرقابية: تلتزم ال�رضكة بالقوانني واللوائح التنفيذية والتعليمات ال�صادرة عن هيئة اأ�صواق املال ووزارة التجارة وال�صناعة واأي جهات رقابية اأخرى ذات �صلة، كما حتر�ص ب�صكل م�صتمر 

على التاأكد من وجود عالقة جيدة بكافة اجلهات الرقابية واملحافظة على تلك العالقة، والتعاون التام مع هيئة اأ�صواق املال واجلهات الرقابية ذات ال�صلة اأثناء عمليات التفتي�ص وكذلك تقدمي املعلومات 
والبيانات، وتقدمي الدفاتر وال�صجالت والأدوات التي يطلبها ممثلي اجلهات الرقابية، وتقدمي كافة البيانات واملعلومات والإح�صاءات التي تطلبها هيئة اأ�صواق املال واجلهات الرقابية ذات ال�صلة.

3 -  العمالء: تتولى ال�رضكة مهمة توفري اأف�صل اخلدمات واملنتجات لعمالئها، بالإ�صافة اإلى حر�صها الدائم على متابعة اإقرتاحات العمالء وال�صكاوى اخلا�صة بهم؛ هذا اإلى جانب حت�صني التوا�صل مع العمالء 
من خالل اإبتكار و�صائل اإت�صال حديثة لالإتاحة للعمالء فر�صة الو�صول اإلى الدعم ب�صكل ي�صري ويف اأي وقت، بالإ�صافة اإلى تبني مبداأ امل�صاركة وال�صفافية مع العمالء عن طريق اأخذ اآرائهم واإقرتاحاتهم 

قبل اإ�صدار اأي منتج اأو م�رضوع جديد تنوي ال�رضكة طرحه يف ال�صوق، حيث يتم ر�صد وحتليل تلك املالحظات وتقدميها بتقرير لأ�صحاب القرار لإتخاذ ما فيه م�صلحة العمالء.

4 -  املوظفني: حتر�ص ال�رضكة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي ال�رضكة، وين�صب تركيز ال�رضكة على توفري فر�ص التطور املهني وتقدمي الربامج التدريبية الالزمة وتوجيه جهود 
التوظيف اإلى تعيني وتدريب اأف�صل العمالة الوطنية.
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املحور العا�سر: التدريب امل�ستمر لأع�ساء كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

حر�صًا من ال�رضكة على تنمية مهارات اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية، قامت ال�رضكة بالتعاقد مع اأكرث من �رضكة اإ�صت�صارية حملية لتقدمي الدعم الفني لأع�صاء كل من جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية 
يف اجلوانب املتعلقة باحلوكمة والرقابة الداخلية واإدارة املوارد الب�رضية وال�صوؤون القانونية وغريها ل�صمان متتعهم بفهم منا�صب لأف�صل املمار�صات يف جمال عمل ال�رضكة وعملياتها.

كما قامت ال�رضكة بو�صع نظم واآليات لتقييم اأداء كل ع�صو من اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية ب�صكل دوري، وذلك من خالل و�صع جمموعة من موؤ�رضات قيا�ص الأداء ترتبط مبدى حتقيق الأهداف 
ال�صرتاتيجية لل�رضكة وكفاية نظم الرقابة الداخلية. و�صتقوم ال�رضكة بتطبيق هذه النظم والآليات يف عام 2017.

�صعيًا من جمل�ص الإدارة اإلى خلق القيم داخل ال�رضكة وذلك على املدى الق�صري واملتو�صط والطويل، وعليه، اإعتمد املجل�ص ميثاق �صلوكيات العمل والذي يوؤكد وجود و�صائل لإتباع تلك املمار�صات والإلتزام باأعلى 
معايري املهنية والقيم املوؤ�ص�صية، كما �صعى املجل�ص اإلى ربط مدى الإلتزام بالقيم املوؤ�ص�صية مع معدلت تقييم اأداء موظفي ال�رضكة وذلك ل�صمان حتقيق اأهداف ال�صرتاتيجية اخلا�صة بال�رضكة.

املحور احلادي ع�سر: امل�سوؤولية الجتماعية

�سيا�سة امل�سوؤولية الجتماعية
تنامى اإهتمام ال�رضكة بامل�صوؤولية الجتماعية خالل الفرتة ال�صابقة حيث اأ�صبحت امل�صوؤولية الجتماعية اأحد معايري الأداء لدى ال�رضكة، خ�صو�صًا واأن ال�رضكة ترى اأن امل�صوؤولية الجتماعية مل تعد م�صاألة تطوع 

مل�صاعدة املجتمع، بل اأ�صبحت اأمرا اأ�صا�صيا لنجاح ال�رضكة على املدى الطويل من خالل خمتلف الأن�صطة )اخلريية، الثقافية، العلمية، ال�صحية، البيئية والجتماعية( وذلك من مبداأ الإلتزام.
حر�صًا من ال�رضكة على م�صوؤوليتها جتاه املجتمع والعاملني فيها، قامت ال�رضكة باعتماد �صيا�صة تكفل حتقيق اأهداف ال�رضكة واأهداف املجتمع، وتعترب ال�رضكة ملتزمة مبوائمة قيمها وا�صرتاتيجية اأعمالها 
مع الإحتياجات الجتماعية والإقت�صادية، يف حني تقدم ال�رضكة للمجتمع الدعم الالزم لتحقيق فوائد الأعمال والفوائد الجتماعية على املدى الطويل و�صمان اإ�صتمرارية اأعمال ال�رضكة ب�صكل يقلل من الآثار 
ال�صارة على املجتمع والبيئة. وقد و�صعت ال�رضكة مرتكزات اإطار العمل الفعال للم�صوؤولية الجتماعية ومنها امل�صوؤوليات جتاه املجتمع، امل�صوؤوليات البيئية، م�صوؤوليات جتاه فئات املجتمع املختلفة، م�صاركة 

اأ�صحاب امل�صالح، تطوير املوظفني.
كما تعمل ال�رضكة على زيادة درجة الوعي بامل�صوؤولية الجتماعية عند املوظفني وذلك عن طريق التاأكد من معرفة واإدراك املوظفني باأهمية برامج امل�صوؤولية الجتماعية ووجود ما يكفل اإملام العاملني لدى ال�رضكة 

باأهداف امل�صوؤولية الجتماعية التي تنفذها ال�رضكة وب�صكل م�صتمر مبا ي�صاهم يف الإرتقاء مب�صتوى اأداء ال�رضكة.
تلتزم ال�رضكة ب�صيا�صة امل�صوؤولية الجتماعية التي ت�صرت�صد باملبادىء التالية:

1 -  امل�صوؤولية امل�صرتكة.
2 - التطوير امل�صتمر.

3 - رعاية املوظفني.

4 - الأمن وال�صالمة.
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هند عبداهلل ال�سريع و�سركائها – 
حما�سبون قانونيون

تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني

الى ال�صادة امل�صاهمني
�رضكة الديرة القاب�صة – �ص.م.ك.ع

الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة ل�رضكة الديرة القاب�صة - �ص.م.ك.ع. )»ال�رضكة الأم«( وال�رضكات التابعة لها )»املجموعة«(، والتي تت�صمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�صمرب 2016 وبيان الأرباح اأو 
اخل�صائر املجمع وبيان الأرباح اأو اخل�صائر والدخل ال�صامل الآخر املجمع، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ، والي�صاحات حول البيانات املالية 

املجمعة، مبا يف ذلك ملخ�ص ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة.

براأينا، اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2016، ونتائج اأعمالها املجمعة وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�صنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية . 

اأ�سا�س ابداء الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. اإن م�صوؤولياتنا وفق تلك املعايري قد مت �رضحها �صمن بند م�صوؤوليات مراقبي احل�صابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد يف تقريرنا. كما اننا م�صتقلون 
عن املجموعة وفقا  ملتطلبات ميثاق الأخالقية للمحا�صبني املهنيني ال�صادر عن املجل�ص الدويل ملعايري اأخالقية املحا�صبني ، كما قمنا بالإلتزام مب�صئولياتنا الأخالقية مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وميثاق الأخالقية. اننا 

نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون اأ�صا�صا يف ابداء راأينا.

اأمور التدقيق الرئي�سية 

ان اأمور التدقيق الرئي�صية، ح�صب تقديراتنا املهنية، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكربى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�صنة احلالية. ولقد مت ا�صتعرا�ص تلك الأمور �صمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات 
املالية املجمعة ككل، والى التو�صل الى راأينا املهني حولها، واإننا ل نبدي راأيا منف�صال حول تلك الأمور. كما قمنا بتحديد الأمور املبينة اأدناه كاأمور التدقيق الرئي�صية.
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تابع / تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني الى ال�سادة امل�ساهمني ل�سركة الديرة القاب�سة - �س.م.ك.ع

نتائج العمليات املتوقفة

كما هو مبني يف الي�صاح 8 حول البيانات املالية املجمعة، قامت املجموعة خالل ال�صنة ببيع ح�صة ملكيتها البالغة 40% يف �رضكة فا�صت لالت�صالت – ذ.م.م ) �رضكة تابعة ( مقابل مبلغ اجمايل قدره 4,400,000 د.ك 
ونتج عن عملية البيع خ�صارة مببلغ 62,528 د.ك. ان هذا النطاق ذو اأهمية لعملية التدقيق التي قمنا بها حيث انه يوؤثر على العر�ص يف بيان الرباح او اخل�صائر املجمع و بيان التدفقات النقدية املجمع والي�صاحات 

املتعلقة بذلك حول البيانات املالية املجمعة مبا يف ذلك تعديالت نتائج ال�صنة املا�صية و التدفقات النقدية لغرا�ص املقارنة.

 ت�صمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بني المور الخرى ، تقييم عر�ص املعلومات املالية ل�رضكة فا�صت لالت�صالت –ذ.م.م كعمليات متوقفة واملعاجلة املحا�صبية لعملية ال�صتبعاد يف بيان الرباح او اخل�صائر 
املجمع و كذلك تقييم مدى كفاية اف�صاحات املجموعة يف الي�صاح 8 ملعاملة ال�صتبعاد.

انخفا�س قيمة ال�ستثمارت يف ال�سركات الزميلة

ميثل ا�صتثمار املجموعة يف ال�رضكات الزميلة 73% من اجمايل ال�صول. ان هذا النطاق يعترب امرا هاما لعملية التدقيق التي نقوم بها حيث ان حجم القيم الدفرتية لهذه ال�صتثمارات و امكانية ا�صرتداد هذه املبالغ 
امل�صتثمرة تتطلب احكاما ادارية هامة. و كنتيحة لختبار انخفا�ص القيمة الدفرتية لال�صتثمار يف ال�رضكات الزميلة، قامت املجموعة بالعرتاف بخ�صارة انخفا�ص قدرها 2,456,980 د.ك مقابل هذه ال�صتثمارات.

ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها �صملت تقييم منهجية املجموعة يف احت�صاب القيمة امل�صتخدمة لل�رضكات الزميلة. كما قمنا بتقييم مدى معقولية توقعات التدفقات النقدية مقابل النتائج املالية الخرية لل�رضكات الزميلة 
و درا�صة مدى مالئمة املدخالت الرئي�صية كمعدلت النمو طويلة الجل امل�صتخدمة ل�صتقراء هذه التدفقات النقدية ومعدلت اخل�صم امل�صتخدمة و مقارنتها باملعلومات املتوفرة عن القطاع والبيانات القت�صادية واملالية.

بال�صافة الى ذلك، اأخذنا بعني الإعتبار فيما اذا كانت اف�صاحات املجموعة يف الي�صاح 12 فيما يتعلق بتطبيق احلكم يف تقدير املبلغ املمكن ا�صرتداده وفيما اإذا كان ذلك احلكم يعك�ص ب�صورة كافية املخاطر امل�صاحبة 
لنخفا�ص قيمة ال�صتثمار يف ال�رضكات الزميلة.

الربح الناجت من ت�سوية قر�س لجل

قامت املجموعة خالل ال�صنة بت�صوية كامل الر�صيد امل�صتحق البالغ 48 مليون دولر امريكي لقر�ص لجل اجنبي مع الفائدة امل�صتحقة البالغة 9.1 مليون دولر امريكي مقابل اجمايل دفعة نقدية تبلغ 16.8 مليون دولر 
امريكي ما نتج عنه ربح مببلغ 40.3 مليون دولر امريكي ) ما يعادل 12,169,007 د.ك(.

و نظرا لهمية املبالغ الواردة يف الت�صوية و الثر الهام املتعلق بها على البيانات املالية املجمعة للمجموعة ،مت اعتبار هذا المر جمال للرتكيز يف عملية التدقيق.

ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها �صملت درا�صة بنود اتفاقية الت�صوية والتحقق من احت�صاب الربح امل�صجل يف بيان الرباح او اخل�صائر املجمع. قمنا اي�صا  بتقييم مدى كفاية اف�صاحات املجموعة  يف الي�صاح رقم 
17 بخ�صو�ص هذه املعاملة.

 

املعلومات الأخرى  املدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة للعام 2016 

ان الدارة م�صوؤولة عن املعلومات الخرى. تتاألف املعلومات الخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�صنوي للمجموعة ل�صنة 2016، بخالف البيانات املالية املجمعة و تقرير مراقبي احل�صابات. لقد ح�صلنا على 
تقرير جمل�ص ادارة ال�رضكة الم قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�صابات ونتوقع احل�صول على ما تبقى من اق�صام التقرير ال�صنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�صابات.

ان راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.
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فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�صوؤوليتنا هي قراءة املعلومات الخرى املبينة اأعاله واثناء القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما اذا كانت املعلومات الخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات املالية املجمعة 
املرفقة اأو مع معلوماتنا التي مت احل�صول عليها اأثناء عملية التدقيق او غري ذلك من الأمور التي قد ي�صوبها اخطاء مادية. واإذا ما ا�صتنتجنا، بناء على العمال التي قمنا بها على املعلومات الخرى التي ح�صلنا عليها 

قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�صابات، باأن هناك فعال اخطاء مادية �صمن تلك املعلومات الخرى، فاملطلوب منا بيان تلك الأمور. لي�ص لدينا اي �صيء للتقرير عنه يف هذا ال�صاأن. 

م�سوؤولية الدارة و امل�سوؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة

ان الدارة هي اجلهة امل�صوؤولة عن اعداد وعر�ص البيانات املالية املجمعة ب�صكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ، وعن نظام ال�صبط الداخلي الذي تراه منا�صبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية املجمعة ب�صكل 
خال من فروقات مادية �صواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ.

ولعداد تلك البيانات املالية املجمعة، تكون الإدارة م�صوؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على  ال�صتمرار كمن�صاأة عاملة، والف�صاح ،عند احلاجة، عن الأمور املتعلقة بتحقيق تلك ال�صتمرارية وتطبيق مبداأ ال�صتمرارية 
املحا�صبي، ما مل يكن بنية الدارة ت�صفية املجموعة اأو ايقاف اأن�صطتها، اأو عدم توفر اأية بدائل اأخرى واقعية �صوى اتخاذ هذا الإجراء.

ان امل�صوؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة امل�صوؤولة عن مراقبة عملية التقارير املالية للمجموعة.

 م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

ان اأهدافنا هي احل�صول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة، ككل، خالية من فروقات مادية، �صواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ، وا�صدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على راأينا.ان التاأكيدات املعقولة 
هي تاأكيدات عالية امل�صتوى، ولكنها ل ت�صمن باأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري الدولية للتدقيق، �صوف تكت�صف دائما الأخطاء املادية يف حالة وجودها. اإن الفروقات ميكن اأن تن�صاأ من الغ�ص اأو اخلطاأ 

وتعترب مادية �صواء كانت منفردة اأو جمتمعة، عندما يكون من املتوقع اأن توؤثر على القرارات القت�صادية للم�صتخدم بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية املجمعة. 

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق، نقوم مبمار�صة التقديرات املهنية والحتفاظ مب�صتوى من ال�صك املهني طيلة اأعمال التدقيق.كما اأننا:

• نقوم بتحديد وتقييم خماطر الفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة، �صواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ، وت�صميم وتنفيذ اجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر، واحل�صول على اأدلة التدقيق 	
الكافية واملالئمة لتوفر لنا اأ�صا�صا لبداء راأينا.اإن خماطر عدم اكت�صاف الفروقات املادية الناجتة عن الغ�ص تعترب اأعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطاأ، حيث اأن الغ�ص قد ي�صمل تواطوؤ، اأو تزوير، اأو حذوفات 

مق�صودة، اأو عر�ص خاطئ اأو جتاوز لإجراءات ال�صبط الداخلي.

• فهم اجراءات ال�صبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغر�ص ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�صب الظروف، ولكن لي�ص لغر�ص ابداء الراأي حول فعالية اجراءات ال�صبط الداخلي للمجموعة.	

• تقييم مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�صبية املطبقة والي�صاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل الدارة.	

• ال�صتنتاج حول مالئمة ا�صتخدام الدارة لالأ�ص�ص املحا�صبية يف حتقيق مبداأ ال�صتمرارية، وبناء على اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها، �صوف نقرر فيما اذا كان هناك اأمور جوهرية قائمة ومرتبطة باأحداث اأو ظروف 	
قد ت�صري الى وجود �صكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق ال�صتمرارية. واذا ما تو�صلنا الى وجود تلك ال�صكوك اجلوهرية، فان علينا اأن نلفت النتباه لذلك �صمن تقرير التدقيق والى الف�صاحات املتعلقة 
بها �صمن البيانات املالية املجمعة، اأو يف حالة ما اذا كانت تلك الف�صاحات غري مالئمة، �صوف يوؤدي ذلك الى تعديل راأينا. ان ا�صتنتاجاتنا تعتمد على اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع 

ذلك فاإنه قد يكون هناك اأحداث اأو ظروف م�صتقبلية قد توؤدي الى عدم قدرة املجموعة على حتقيق ال�صتمرارية. 
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• تقييم الطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العر�ص والتنظيم والفحوى، مبا يف ذلك الف�صاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات املالية املجمعة تعك�ص املعامالت والأحداث املتعلقة بها ب�صكل يحقق العر�ص 	
ال�صامل ب�صكل عادل.

• احل�صول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلا�صة بال�رضكات او الأن�صطة الأخرى الواردة �صمن املجموعة لبداء راأي حول البيانات املالية املجمعة. اننا م�صوؤولون عن توجيه وال�رضاف على 	
واداء اعمال تدقيق املجموعة. ل نزال امل�صوؤولني الوحيدين عن راأينا حول اعمال التدقيق التي قمنا بها. 

نقوم بالعر�س على امل�شوؤولني عن تطبيق احلوكمة ، و�شمن امور اأخرى، خطة واطار وتوقيت التدقيق والأمور اجلوهرية الأخرى التي مت اكت�شافها، مبا يف ذلك نقاط ال�شعف اجلوهرية يف نظام ال�شبط الداخلي التي 
لفتت انتباهنا اأثناء عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد امل�صوؤولني عن تطبيق احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات اأخالقية املهنة املتعلقة بال�صتقاللية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا اأو اأي اأمور اأخرى قد ت�صري الى وجود �صكوك يف ا�صتقالليتنا، والتدابري 
التي مت اتخاذها ، اإن وجدت.

ومن بني الأمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�صوؤولني عن تطبيق احلوكمة، تلك الأمور التي مت حتديدها من قبلنا على اأن لها الأهمية الكربى يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�صنة احلالية ومت اعتبارها بذلك، من اأمور 
التدقيق الرئي�صية.  ولقد قمنا بالف�صاح عن تلك الأمور �صمن تقرير التدقيق، ما مل تكن القوانني اأو الت�رضيعات املحلية حتد من الف�صاح عن اأمر معني، اأو يف حالت نادرة جدا، قررنا عدم الف�صاح عنها �صمن تقريرنا 

جتنبا لنتائج عك�صية قد حتدث نتيجة الف�صاح عنها والتي قد تطغى على امل�صلحة العامة.

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�سريعات الأخرى

براأينا اأن ال�رضكة الأم حتتفظ ب�صجالت حما�صبية منتظمة وان البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ص ادارة ال�رضكة الأم فيما يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة، متفقة مع ما هو وارد يف تلك 
ال�صجالت.  وقد ح�صلنا على كافة املعلومات والي�صاحات التي راأيناها �رضورية لأغرا�ص التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�صمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�رضكات رقم )1( ل�صنة 2016 ولئحته 
التنفيذية وعقد التاأ�صي�ص والنظام الأ�صا�صي لل�رضكة الأم، والتعديالت الالآحقة لهم، واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�صول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لنا، مل تقع خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 

خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات والالآئحة التنفيذية اأو عقد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي لل�رشكة الأم، والتعديالت الالآحقة لهم، على وجه يوؤئر ماديا يف ن�شاط ال�رشكة الأم اأو مركزها املايل.

اأنور يو�سف القطامي
زميل جمعية املحا�صبني القانونيني يف بريطانيا

)مراقب مرخ�ص رقم 50 فئة  اأ (
جرانت ثورنتون - انور القطامي و�رضكاهم

هند عبداهلل ال�سريع
)�صجل مراقبي احل�صابات رقم 141 فئة اأ(

هند عبداهلل ال�رضيع و�رضكائها
ع�صو يف مزارز العاملية

الكويت
1 اأبريل 2017
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بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع
اي�صاحات

 ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

ال�صنة املنتهية 
يف 31 دي�صمرب2015* 

د.كد.ك العمليات امل�ستمرة
اليرادات

)5,051((476,956)التغري يف القيمة العادلة ل�صتثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح اأو اخل�صائر
1,205,179-ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

33475,263ربح من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح اأو اخل�صائر
)1,517,984(12333,312ح�صة يف نتائج �رضكات زميله

)427,412((1,737,737)12خ�صارة من بيع ا�صتثمار يف �رضكة زميلة
)525,926((62,528)8خ�صارة من ا�صتبعاد �رضكة تابعة

1,191,404-رد التزام اإنتفت احلاجة اإليه
-1712,169,007ربح من ت�صوية قر�ص لجل 

6,527131,894ايرادات توزيعات ارباح
150,588131,917ايرادات فوائد وايرادات اخرى

)924,260(66,006ربح / )خ�صارة( من حتويل عمالت اأجنبية
10,448,553)664,976(

م�ساريف وتكاليف اأخرى

)387,550((318,973)تكاليف املوظفني
)434,625((459,162)م�صاريف عمومية وادارية وم�صاريف اأخرى

)1,342,842((766,691)10تكاليف متويل
)4,657,908((1,573,097)7.4.2هبوط يف قيمة �شهرة �رشكة تابعة

)369,594((2,456,980)12هبوط يف قيمة اإ�شتثمارات يف �رشكات زميلة
)1,916,182((3,710,520)13هبوط يف قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

-(672,192)خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها
)442,689((60,266)�صطب ديون معدومة

(10,017,881))9,551,390(
)10,216,366(430,672ربح / )خ�سارة( ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

عمليات متوقفة
8156,320812,013ربح ال�صنة من عمليات متوقفة 

)9,404,353(586,992 جمموع الربح / )اخل�سارة( قبل ح�سة �سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
-(26,604)خم�ص�ص �رضيبة دعم العماله الوطنيه

-(10,642)خم�ص�ص الزكاة
)9,404,353(549,746ربح / )خ�سارة( ال�سنه

اخلا�سة بـ :
)9,932,524(478,035م�صاهمي ال�رضكة الم

71,711528,171احل�ص�ص غري امل�صيطرة
549,746)9,404,353(

11ربحية / )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم
)51.97( فل�ص2.10 فل�سمن العمليات امل�صتمرة 

1.65 فل�ص0.32 فل�سمن عمليات متوقفة 

 )50.32( فل�ص2.42 فل�سربحية / )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم

ان املبالغ املو�صح هنا ل تتفق مع  البيانات املالية املجمعة  املعلنة �صابقا لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015  كنتيجة لتعديالت متت على عمليات متوقفةكما هو مو�صح يف اي�صاح 8.
ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر املجمع
 ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2016
ال�صنة املنتهية 

يف 31 دي�صمرب2015 
د.كد.ك

)9,404,353(549,746ربح / )خ�صارة( ال�صنة

)خ�سائر( / اإيرادات �ساملة اأخرى:
بنود �صيتم اعادة ت�صنيفها لحقا الى بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع:

)42,685(38,815فروقات حتويل ناجتة من عمليات اأجنبية

اإ�صتثمارات متاحة للبيع :
)52,473((3,524,870)-  �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة

633,292--  املحول الى بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع من البيع 

3,710,5201,916,182-  املحول الى بيان الأرباح اأو اخل�شائر املجمع نتيجة الهبوط يف القيمة

579,295(317,754)ح�صة يف )خ�صائر( / ايرادات �صاملة اخرى ل�رضكات زميلة

3,033,611(93,289)جمموع )اخل�صائر( / الإيرادات ال�صاملة الأخرى لل�صنة

)6,370,742(456,457اجمايل الإيرادات / )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

اخلا�صة بـ :
)7,043,941(384,746م�صاهمي ال�رضكة الأم

71,711673,199احل�ص�ص غري امل�صيطرة

456,457)6,370,742(

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.



�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

38

بيان املركز املايل املجمع
31 دي�صمرب2015 31 دي�سمرب 2016اي�صاحاتال�سول

د.كد.كا�سول غري متداولة
3,975,204-ال�صهره

1,2043,327,767ممتلكات والت ومعدات

6,182,193-ا�صل غري ملمو�ص

1,115,536-تكاليف موؤجلة

1219,423,53825,643,387ا�صتثمار يف �رضكات زميلة

134,454,8727,828,585ا�صتثمارات متاحة للبيع

-14693,189ذمم مدينة وا�صول اخرى – اجلزء غري املتداول

24,572,80348,072,672

ا�سول متداولة
509,413-ب�صاعه

141,727,8794,964,965ذمم مدينة وا�صول اخرى - اجلزء املتداول 

104,714-اجلزء املتداول من التكاليف املوؤجلة

11,990489,324ا�صتثمارات بالقيمة العادله من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

119,270330,335ار�صده لدى بنوك وموؤ�ص�صات ماليه اأخرى

1,859,1396,398,751

26,431,94254,471,423جمموع ال�سول

حقوق امللكية واخل�سوم
حقوق امللكية

1519,737,88019,737,880راأ�ص املال

161,152,8091,246,098بنود اأخرى يف حقوق امللكية

)10,002,651((9,515,955)خ�صائر مرتاكمة

11,374,73410,981,327جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�رضكة الم

388,9293,407,849احل�ص�ص غري امل�صيطرة

11,763,66314,389,176جمموع حقوق امللكية

 
ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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تابع / بيان املركز املايل املجمع
31 دي�صمرب2015 31 دي�سمرب 2016اي�صاحات

د.كد.كاخل�سوم
خ�سوم غري متداولة

1,015,000-17قرو�ص لأجل

-1810,398,807ذمم دائنة وخ�صوم اخرى – اجلزء غري متداول

251,6901,101,783خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

10,650,4972,116,783

خ�سوم متداولة
15,892,480-17اجلزء اجلاري من قرو�ص لأجل

184,017,78218,214,549ذمم دائنة وخ�صوم اخرى – اجلزء املتداول

3,858,435-دفعات مقدما من العمالء

4,017,78237,965,464

14,668,27940,082,247جمموع اخل�سوم

26,431,94254,471,423جمموع حقوق امللكية واخل�سوم

بدر جا�سم الهاجري
 نائب رئي�س جمل�س الدارة

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع 

 احل�س�س غريحقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم
املجموعامل�سيطرة

راأ�س املال
 بنود اأخرى يف حقوق

امللكية
)اي�ساح 16(

 خ�سائر
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك
10,981,3273,407,84914,389,176(10,002,651)19,737,8801,246,098الر�سيد يف 1 يناير 2016

(3,090,631)(3,090,631)----بيع �رضكة تابعة )اي�صاح 7.1(

(3,090,631)(3,090,631)----اإجمايل املعامالت مع امل�صاهمني

478,035478,03571,711549,746--ربح ال�صنة

(93,289)-(93,289)-(93,289)-خ�صائر �صاملة اخرى لل�صنة

478,035384,74671,711456,457(93,289)-اجمايل )اخل�صارة( / الدخل ال�صاملة لل�صنة

8,661-8,6618,661--اأثر التغري يف ن�صبة ملكية �رضكة تابعة ل�رضكة زميلة

11,374,734388,92911,763,663(9,515,955)19,737,8801,152,809الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016 

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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تابع / بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

 احل�س�س غريحقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم
املجموعامل�سيطرة

احتياطي قانوينراأ�س املال
 بنود اأخرى يف حقوق

امللكية
)اي�ساح 16(

 خ�سائر
مرتاكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك
18,130,3302,776,47720,906,807)55,667,809()1,642,485(74,445,648994,976الر�سيد يف 1 يناير 2015

---55,702,744-)994,976()54,707,768(اإطفاء خ�صائر مرتاكمة 

)144,000()41,827()102,173()102,173(---الإ�صتحواذ على ح�ص�ص غري م�صيطرة

)144,000()41,827()102,173(55,600,571-)994,976()54,707,768(اإجمايل املعامالت مع امل�صاهمني

)9,404,353(528,171)9,932,524()9,932,524(---)خ�صارة( / ربح ال�صنة

2,888,583145,0283,033,611-2,888,583--اإيرادات �صاملة اخرى لل�صنة

)6,370,742(673,199)7,043,941()9,932,524(2,888,583--اجمايل الدخل / )اخل�صارة( ال�صاملة لل�صنة

)2,889(-)2,889()2,889(---اأثر التغري يف ن�صبة ملكية �رضكة تابعة ل�رضكة زميلة

10,981,3273,407,84914,389,176)10,002,651(1,246,098-19,737,880الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015 

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 – 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقديه املجمع 
 ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2016
ال�صنة املنتهية 

يف 31 دي�صمرب2015* 
د.كد.كان�سطة الت�سغيل

)10,216,366(430,672خ�سارة ال�سنة

تعديالت لـ :
924,260(66,006))ربح( / خ�صارة حتويل عمالت اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�صغيلية

224202ا�صتهالك

)131,917((150,588)ايرادات فوائد وايرادات اخرى

)1,191,404(-خ�صوم وخم�ص�صات م�صرتدة انتفت احلاجة اليها

3,710,5201,916,182هبوط يف قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

2,456,980369,594هبوط يف ا�شتثمارات يف �رشكات زميلة

1,573,0974,657,908هبوط يف قيمة �شهرة �رشكة تابعة

-672,192خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها

47,14045,290خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

)131,894((6,527)ايرادات توزيعات ارباح

)1,205,179(-ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

1,517,984(333,312)ح�صة من نتائج �رضكات زميلة

1,737,737427,412 خ�صارة من بيع ا�صهم يف �رضكات زميلة

766,6911,342,842تكاليف متويل

62,528525,926خ�صارة من بيع �رضكة تابعة

1,743-خ�صارة من بيع ممتلكات واألت ومعدات

-(12,169,007)ربح من ت�صوية قرو�ص لجل

(1,267,659))1,147,417(

التغريات يف ا�سول وخ�سوم الت�سغيل :
477,3341,263,854ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

1,003,658(1,782,251)ذمم مدينة وا�صول اخرى

)1,273,704(1,293,071ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

)167,033((20,365)مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة 

)320,642((1,299,870)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف العمليات امل�ستمرة

)233,685(5,495�صايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�صتخدمة يف( العمليات املتوقفة

)554,327((1,294,375)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الن�سطة الت�سغيلية

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 – 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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تابع / بيان التدفقات النقديه املجمع 
 ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2016
ال�صنة املنتهية 

يف 31 دي�صمرب2015* 

د.كد.كان�سطة ال�ستثمار
)180,074(-�رضاء ا�صتثمارات متاحة للبيع

326,972-املح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

-4,214,550�صايف املح�صل من بيع �رضكة تابعة

6,527131,894ايرادات توزيعات ارباح م�صتلمة

99,96159,207ايرادات فوائد م�صتلمة

20,120(265)ا�صافات على ممتلكات والت ومعدات

)107,225(-اإ�صافات الى ا�صتثمارات يف �رضكات زميلة

2,126,600450,000املح�صل من بيع ا�صتثمار يف �رضكة زميلة

6,447,373700,894�سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة الإ�ستثمار

ان�سطة التمويل
-(5,095,440)ت�صوية قر�ص لجل

)207,250((268,623)تكاليف متويل مدفوعة

)207,250((5,364,063)�سايف النقد امل�ستخدم يف ان�سطه التمويل

)60,683((211,065)�سايف النق�س يف النقد و�سبه النقد

330,335391,018النقد و�صبه النقد يف بداية ال�صنة

)179,955(-النقد و�صبه النقد املت�صمن يف املجموعة امل�صتبعدة

119,270150,380النقد و�سبه النقد يف نهاية ال�سنة

معامالت غري نقدية
8,365,690-بيع ا�صتثمار متاح للبيع

)8,365,690(-م�صتحق الى اأطراف ذات �صله

-1,320,000املح�صل من بيع �رضكة زميلة

-(1,320,000)ذمم مدينة وا�صول اخرى

* ان املبالغ املو�صح هنا ل تتفق مع  البيانات املالية املجمعة  املعلنة �صابقا لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015  كنتيجة لتعديالت متت على عمليات متوقفةكما هو مو�صح يف اي�صاح 8.

ان الإي�صاحات املبينة على ال�صفحات 13 - 46 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
1. تاأ�سي�س واغرا�س ال�سركة

تاأ�ص�صت �رضكة الديرة القاب�صة )ال�رضكة الأم( بتاريخ 18 فرباير 1998 ك�رضكة كويتية ذات م�صوؤولية حمدودة . مت بتاريخ 8 �صبتمرب 2005 تعديل الكيان القانوين لل�رضكة وحتويلها من �رضكة ذات م�صوؤولية حمدوده 
الى �رضكة م�صاهمة كويتية عامة.

وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2016 على تعديل اأغرا�ص ال�رضكة الأم لت�صبح كما يلي :
اإدارة ال�رضكات التابعة لها اأو امل�صاركة يف اإدارة ال�رضكات الأخرى التي ت�صاهم فيها وتوفري الدعم الالزم لها. -
ا�صتثمار اأموالها يف الإجتار بالأ�صهم وال�صندات والأوراق املالية الأخرى. -
متلك العقارات واملنقولت الالزمة ملبا�رضة ن�صاطها يف احلدود امل�صموح بها وفقا للقانون. -
متويل اأو اإقرا�ص ال�رضكات التي متلك فيها ا�صهما اأو ح�ص�صا وكفالتها لدى الغري ، ويف هذه احلالة يتعني األ تقل ن�صبة م�صاركة ال�رضكة يف راأ�ص مال ال�رضكة املقرت�صة عن %20. -
متلك حقوق امللكية ال�صناعية وامللكية الفكرية املتعلقة بها والعالمات التجارية او النماذج ال�صناعية وحقوق المتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�صتغاللها وتاأجريها لل�رضكات التابعة لها اأو لغريها �صواء داخل  -

الكويت او خارجها.

ويكون لل�رضكة الم مبا�رضة العمال ال�صابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه مبا�رضة او بالوكالة .

ويجوز لل�رضكة الم ان تكون لها م�صلحة او ت�صرتك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمال �صبيهة باعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�صها يف الكويت اأو يف اخلارج ، ولها ان تن�صىء او ت�صارك او ت�صرتي 
هذه الهيئات اأو تلحقها بها .

اإن اأ�صهم ال�رضكة الأم مدرجة يف �صوق الكويت لالوراق املالية . املجموعة تتكون من ال�رضكة الم وال�رضكات التابعة لها )ان تفا�صيل ال�رضكات التابعة مو�صحة يف اي�صاح 7(.

مت ا�صدار قانون ال�رضكات اجلديد رقم )1( ل�صنة 2016 يف 24 يناير 2016 ومت ن�رضه يف اجلريدة الر�صمية بتاريخ 1 فرباير 2016 والذي مبوجبه مت الغاء قانون ال�رضكات رقم )25( ل�صنة 2012 والتعديالت الالآحقة 
له. وفقا لن�ص املادة رقم )5(، �صوف يتم تفعيل القانون اجلديد باأثر رجعي اعتبارا من 26 نوفمرب 2012 . مت ا�صدار الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون رقم )1( ل�صنة 2016 بتاريخ 12 يوليو 2016 ومت ن�رضها يف 

اجلريدة الر�صمية بتاريخ 17 يوليو 2016 والتي مت مبوجبها الغاء الالئحة التنفيذية للقانون رقم 25 ل�صنة 2012.
عنوان ال�رضكة الأم : �ص.ب 4839 ال�صفاة )13049( – دولة الكويت .

اعتمد جمل�ص ادارة ال�رضكة الأم هذه البيانات املالية املجمعة لال�صدار يف 1 ابريل 2017. وللجمعية العمومية مل�صاهمي ال�رضكة الأم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد الإ�صدار.

2. اأ�سا�س العداد
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على اأ�صا�ص مبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء الأ�صول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر والأ�صول املالية املتاحة للبيع والتي مت قيا�صها بالقيمة 

العادلة.
مت عر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )»د.ك.«( والتي هي العملة ال�صا�صية و العر�ص لل�رضكة الم
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
3. بيان اللتزام

مت اعداد هذه البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية و التف�صريات ال�صادرة عن جلنة تف�صري املعايري  الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�ص معايري 
املحا�صبة الدولية.

4. التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
4.1  املعايري اجلديدة املعدلة واملطبقة من قبل املجموعة

هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2016 والتي مت تطبيقها من قبل املجموعة لكن لك يكن لها اأي اأثر جوهري على املركز املايل او نتائج ال�صنة. فيما يلي املعلومات 
حول هذه املعايري اجلديدة: 

يفعل لل�صنوات املالية التي تبداأ يفاملعيار اأو التف�صري

1 يوليو 2016معيار املحا�صبة الدويل رقم )1(: عر�ص البيانات املالية – معدل
1 يناير  2016معيار املحا�صبة الدويل رقم )16 و 38( تو�صيح الطرق املعتمدة لال�صتهالك والطفاء – معدل

1 يناير 2016التح�صينات ال�صنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012 - 2014

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 مبادرة الف�ساح – تعديالت
تقوم التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 1 باجراء التغريات التالية: 

• املادية: تو�صح التعديالت بان )1( املعلومات ليجب حجبها بالتجميع او بتقدمي معلومات غري مادية، )2( اعتبارات املادية تنظبق على كل اجزاء البيانات املالية، و )3( حتى عندما يتطلب املعيار اف�صاحا حمددا، 	
عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.   

• بيان املركز املايل وبيان الرباح واخل�صائر والدخل ال�صامل الآخر: تقوم التعديالت مبا يلي: )1( تقدمي تو�صيح بان قائمة بنود املفردات التي �صيتم عر�صها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها كما هو 	
منا�صب وكذلك تقدمي ار�صادات ا�صافية حول املجاميع الفرعية يف هذه البيانات و )2( تو�صيح ان ح�صة املن�صاأة من اليرادات ال�صاملة الخرى لل�رضكات الزميلة املحت�صبة ح�صب حقوق امللكية و�رضكات املحا�صة 

يتعني عر�صها يف جمموعها كبنود مفردات واحدة �صواء �صيتم لحقا اعادة ت�صنيفها ام ل يف الرباح واخل�صائر. 
• مالحظات: تقوم التعديالت با�صافة امثلة ا�صافية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتو�صيح ان قابلية الفهم واملقارنة يجب النظر فيها عند حتديد ترتيب املالحظات ولثبات ان املالحظات ل حتتاج الى عر�صها 	

بالرتتيب املحدد حتى الآن يف الفقرة 114 من معيار املحا�صبة الدويل رقم 1. كما قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية اي�صا بحذف الر�صادات والمثلة املتعلقة بتحديد ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة التي لوحظ انها 
من املحتمل ان تكون غري مفيدة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 و 38 بيان الطرق املعتمدة لال�ستهالك والطفاء – تعديالت  
مت بيان التعديالت التالية على معيار املحا�صبة الدويل رقم )16( املمتلكات واللت واملعدات واملعيار رقم )38( ال�صول غري امللمو�صة:

• تعترب طريقة ا�شتهالك ال�شول على اأ�شا�س الدخل الناجت من الن�شاط امل�شتخدم به ذلك ال�شل طريقة غري منا�شبة ل�شتهالك املمتلكات واللت واملعدات.	
• تعترب طريقة اطفاء على ا�شا�س الدخل الناجت من الن�شاط الذي ي�شتخدم ال�شل غري امللمو�س طريقة غري منا�شبة ب�شكل عام با�شتثناء بع�س احلالت املحددة.	
• التوقعات التي ت�صري  الى انخفا�ص �صعر البيع للمواد التي يتم انتاجها با�صتخدام ا�صول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد جتاري بطىء والتي بدورها قد توؤدي الى انخفا�ص التوقعات القت�صادية من 	

ذلك ال�صل.
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4. تابع/ التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

4.1  تابع/ املعايري اجلديدة املعدلة واملطبقة من قبل املجموعة

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012 - 2014
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 – تقوم هذه التعديالت با�صافة ار�صادات حمددة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 يف احلالت التي تقوم فيها املن�صاأة باعادة ت�صنيف ال�صل من حمتفظ به  -

لغر�ص البيع الى حمتفظ به لغر�ص التوزيع والعك�ص بالعك�ص ويف احلالت التي تتوقف فيها حما�صبة ال�صل املحتفظ به لغر�ص التوزيع. 
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 – تقوم هذه التعديالت بتقدمي ار�صادات ا�صافية لتو�صيح فيما اذا كان عقد اخلدمات م�صتمر بالن�صغال يف ال�صل املحول، والتو�صيح حول موازنة الف�صاحات  -

يف البيانات املالية املجمعة. 
التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 19  - تقوم هذه التعديالت بتو�صيح اأن �صندات ال�رضكات ذات اجلودة الإئتمانية العالية امل�صتخدمة يف تقييم معدل اخل�صم اخلا�ص  مبنافع ما بعد اخلدمة يجب تقوميه  -

بنف�ص العملة التي �صتدفع بها تلك املنافع. 

4.2   املعايري امل�سدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

بتاريخ امل�صادقة على هذه البيانات املالية املجمعة ،  مت ا�صدار بع�ص املعايري/ التعديالت والتف�صريات  من قبل جمل�ص املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.
تتوقع الدارة اأن يتم تبني كافة التعديالت �صمن ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفرتة التي تبداأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد اأو التعديل اأو التف�صري. ان املعلومات عن املعايري والتعديالت 
والتف�شريات اجلديدة املتوقع اأن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة مبينة اأدناه. هناك بع�س املعايري والتف�شريات اجلديدة قد مت ا�شدارها لكن لي�س من املتوقع ان يكون لها اي تاثري مادي على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة.

يفعل للفرتات املالية التي تبداأ يفاملعيار اأو التف�صري
1 يناير 2017 معيار املحا�صبة الدويل رقم 7 بيان التدفقات النقدية – تعديالت

تاريخ غري حمدداملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 28 بيع او م�صاهمة ال�صول بني امل�صتثمر و�رضكته الزميلة او �رضكة املحا�صة – معدل

1 يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( الدوات املالية : الت�صنيف والقيا�ص

1 يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء
1 يناير 2017 و 2018التح�صينات ال�صنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2016

1 يناير 2018    معيار جلنة تف�صريات التقارير املالية الدولية رقم 22 معامالت العملة الجنبية والدفعة املقدمة

معيار املحا�سبة الدويل رقم 7 (IAS 7) بيان التدفقات النقدية  - تعديالت 
تهدف التعديالت الى حت�صني نوعية املعلومات املقدمة مل�صتخدمي البيانات املالية حول التغريات يف مديونية املن�صاأة والتدفقات النقدية املتعلقة بها )و  التغريات غري النقدية( 

التعديالت: 
• تتطلب من املن�صاأة تقدمي اف�صاحات متكن امل�صتخدمني من تقييم التغريات اللتزامات النا�صئة عن الن�صطة التمويلية. تقوم املن�صاأة بتطبيق حكمها عند حتديد ال�صكل وامل�صمون املحدد لالف�صاحات املطلوبة للوفاء 	

بهذه املتطلبات. 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
4. تابع/ التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

4.2  تابع/  املعايري امل�سدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

• اقرتاح عدد من الف�صاحات املحددة التي قد تكون �رضورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله، مبا يف ذلك: 	
التغريات يف اللتزامات النا�صئة عن الن�صطة التمويلية التي ت�صببها التغريات يف تدفقات التمويل النقدية، معدلت ال�رضف الجنبي او القيم العادلة، او احل�صول على او فقدان ال�صيطرة على ال�رضكات التابعة  *

او ال�رضكات الخرى.   
مطابقة الر�صدة الفتتاحية واخلتامية لاللتزامات النا�صئة عن الن�صطة التمويلية يف بيان املركز املايل مبا يف ذلك تلك التغريات املحددة مبا�رضة اأعاله.   *

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 بيع او م�ساهمة ال�سول بني امل�ستثمر و�سركته الزميلة او �سركة املحا�سة – معدل 
ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 »البيانات املالية املجمعة« و معيار املحا�صبة الدويل رقم 28 »ال�صتثمارات يف ال�رضكات الزميلة و�رضكات املحا�صة )2011(« تقوم بتو�صيح معاجلة بيع او 

م�صاهمة ال�صول من امل�صتثمر الى �رضكته الزميلة او �رضكة املحا�صة على النحو التايل: 
تتطلب الت�صجيل الكامل يف البيانات املالية للم�صتثمر لالرباح واخل�صائر الناجتة عن بيع او م�صاهمة ال�صول التي ت�صكل العمل  ) كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 »دمج العمال«(. 	•
تتطلب الت�صجيل اجلزئي لالرباح واخل�صائر حيثما ل ت�صكل ال�صول العمل، اي يتم ت�صجيل الربح او اخل�صارة فقط الى حد م�صالح امل�صتثمرين التي لي�صت لها عالقة يف تلك ال�رضكة الزميلة او �رضكة املحا�صة. 	•

يتم تطبيق هذه املتطلبات بغ�ص النظر عن ال�صكل القانوين للمعاملة، مثال �صواء حدثت عملية بيع او م�صاهمة ال�صول من قبل امل�صتثمر الذي يقوم بتحويل احل�ص�ص يف ال�رضكة التابعة التي متتلك ال�صول )ما ينتج عنه 
فقدان ال�صيطرة على ال�رضكة التابعة( او من قبل البيع املبا�رض لال�صول نف�صها. 

قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية بتاأجيل تاريخ النفاذ الى اأجل غري م�صمى حتى اإجناز امل�صاريع الأخرى. مع ذلك ، ي�صمح بالتنفيذ املبكر.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 (IFRS 9) – الأدوات املالية 
قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية )IASB( موؤخرا با�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية” )2015( ما ميثل امتام خطته ل�صتبدال معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 “الأدوات املالية: التحقق 
والقيا�ص”. يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات وا�صعة النطاق على ار�صادات معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�ص ال�صول املالية كما يقوم اي�صا بادخال منوذج “خ�صارة ائتمانية متوقعة” جديد 

خا�س بهبوط قيمة ال�شول املالية. يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأي�شا بتقدمي ار�شادات جديدة حول تطبيق حما�شبة التحوط. 
�رضعت الدارة بتقييم اأثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 لكنها لي�صت بعد يف و�صع ميكنها من تقدمي معلومات كمية. فيما يلي املجالت الرئي�صية لالأثر املتوقع يف هذه املرحلة: 

• ان ت�صنيف وقيا�ص ال�صول املالية للمجموعة �صوف يحتاج الى مراجعة بناء على املعايري اجلديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لال�صول ومنوذج العمال الذي يتم فيه ادارتها.	

• ان اي هبوط يف القيمة مبني على خ�شارة ائتمانية متوقعة �شوف يحتاج الى ت�شجيل على الذمم التجارية املدينة للمجموعة وال�شتثمارات يف ال�شول من نوع الديون امل�شنفة حاليا كا�شتثمارات متاحة للبيع 	
وحمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق، ما مل يتم ت�صنيفها كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�صائر وفقا للمعايري اجلديدة.

• مل يعد بالمكان قيا�س ال�شتثمارات يف ال�شهم بالتكلفة ناق�شا هبوط القيمة وجميع هذه ال�شتثمارات �شيتم قيا�شها عو�شا عن ذلك بالقيمة العادلة. �شيتم عر�س التغريات يف القيمة العادلة يف الرباح او 	
اخل�صائر ما مل تقم املجموعة بت�صنيف نهائي ل رجعة فيه لعر�صها يف اليرادات ال�صاملة الأخرى .

• اذا ا�صتمرت املجموعة باختيار خيار القيمة العادلة لبع�ص اخل�صوم املالية، عندها �صيتم عر�ص تغريات القيمة العادلة يف اليرادات ال�صاملة الأخرى الى احلد الذي ترتبط فيه تلك التغريات مبخاطر الئتمان 	
اخلا�صة باملجموعة.   
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4.2  تابع/  املعايري امل�سدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء
مت ا�صتبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار املحا�صبة الدويل رقم )18( “اليرادات”، ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 11 “عقود الإن�صاء” والتف�صريات املتلعقة بالعديد من الإيرادات، وهو يعطي منوذج 

حتقق جديد يعتمد على مبداأ ال�صيطرة وبا�صتخدام خم�ص خطوات يتم ا�صتخدامها على كافة العقود مع العمالء.
اخلطوات اخلم�ص لهذا النموذج هي:

تعريف العقد مع العميل. -
تعريف التزامات الداء يف العقد. -
حتديد �صعر املعاملة. -
توزيع �صعر املعاملة على التزامات الداء كما جاءت بالعقد. -
ت�صجيل اليرادات عند قيام املن�صاة بتلبية التزامات الداء. -

كما يت�صمن املعيار ار�صادات هامة، مثل:
• العقود التي تت�صمن توريد عدد اثنني اأو اأكرث من اخلدمات اأو الب�صاعة – وكيف يتم احت�صاب وت�صجيل كل جزئية مت تنفيذها على حده وذلك �صمن الرتتيبات التي حتتوي على عدة بنود، وكيف توزع �صعر 	

املعاملة ومتى تدمج العقود.
• التوقيت – فيما اذا تطلب ت�صجيل اليرادات خالل فرتة التنفيذ اأو خالل نقطة حمددة من الزمن.	
• الت�صعري املتغري وخماطر الئتمان – والتي تناق�س كيفية معاجلة الرتتيبات التي حتتوي على متغريات طارئة )مثال: تنفيذ م�شرتط( وت�شعريه كما مت حتديث بند املعوقات على اليرادات.	
• قيمة الوقت – متى تعدل �صعر العقد لغرا�ص متويلية.	
• اأمور اأخرى حمددة تت�صمن:	

املقابل غري النقدي ومقاي�صة ال�صول.
تكلفة العقود.

حق الرد وخيارات العمالء الخرى.
خيارات املورد باعادة ال�رضاء.

الكفالت.
ال�صل مقابل الوكيل.

الرتخي�ص.
تعوي�ص الك�رض.

التعاب املقدمة غري القابلة لال�صرتداد، و
�صفة المانة وترتيبات الفوترة والحتفاظ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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4.2  تابع/  املعايري امل�سدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2014 - 2016   
الختيار بني تطبيق طريقة حقوق امللكية او قيا�ص ال�صتثمار يف ال�رضكة الزميلة او �رضكة املحا�صة بالقيمة  على  قادرة  املوؤهلة  املن�صاأة  ان  البند  هذا  )1(  تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 28   – يو�صح 

العادلة من خالل الرباح او اخل�صائر، ب�صورة منف�صلة لكل �رضكة زميلة او �رضكة حما�صة عند التحقق املبدئي لل�رضكة الزميلة او �رضكة املحا�صة. يتم تفعيل التعديل للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2018. 

معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 22 معامالت العملة الجنبية و الدفعة املقدمة     
تقوم التف�صريات مبراقبة اي �صعر �رضف �صيتم ا�صتخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم ا�صتالمها مقدما لال�صل او امل�رضوف او اليراد ذي ال�صلة. مت مالحظة اختالف يف املمار�صة يف الظروف التي تقوم املن�صاأة 
فيها بت�صجيل التزام غري نقدي ناجت عن الدفعة املقدمة. ان الختالف الناجت عن حقيقة ان بع�ص املن�صاآت كانت تقوم بت�صجيل اليرادات با�صتخدام �صعر ال�رضف الفوري بالتاريخ الذي مت فيه ت�صجيل اليرادات. يتناول 
املعيار هذه امل�صاألة بتو�صيح ان تاريخ املعاملة لغر�ص حتديد �صعر ال�رضف الذي �صيتم ا�صتخدامه عند التحقق املبدئي لال�صل او امل�رضوف او اليراد )او جزء منه( هو التاريخ الذي تقوم فيه املن�صاأة مبدئيا بت�صجيل 

ال�صل غري النقدي او اللتزام غري النقدي الناجت عن دفع او ا�صتالم الدفعة املقدمة.  

5. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة املطبقة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي:

5.1 اأ�سا�س التجميع

ت�صيطر ال�رضكة الأم على املن�صاأة عندما تتعر�ص ، او يكون لها احلق ، بعوائد متغرية من م�صاركتها مع املن�صاأة ويكون لها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �صلطتها على املن�صاأة. يتم جتميع ال�رضكات التابعة 
بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�صيطرة الى املجموعة ويتوقف جتميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك ال�صيطرة. يتم اعداد البيانات املالية لل�رضكات التابعة لتاريخ التقرير و التي ل تزيد عن ثالثة ا�صهر 

من تاريخ التقرير لل�رضكة الأم ، باإ�صتخدام �صيا�صات حما�صبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعك�ص تاأثري املعامالت الهامة والأحداث الأخرى التي تقع بني هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات املالية لل�رضكة الم .
لغر�ص التجميع، مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �رضكات املجموعة، مبا يف ذلك الأرباح واخل�صائر غري املحققة من املعامالت بني �رضكات املجموعة.  وحيث اأن اخل�صائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول 
بني �رضكات املجموعة قد مت عك�صها لأغرا�ص التجميع، ال اأن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد اأي انخفا�ص يف قيمتها وذلك بالن�صبة للمجموعة ككل. مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�رضكات التابعة، اأينما 

وجدت، للتاأكد من توحيد ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر واليرادات ال�صاملة الأخرى اخلا�صة بال�رضكات التابعة التي مت �رضاوؤها اأو ا�صتبعادها خالل ال�صنة، من تاريخ احليازة الى تاريخ ال�صتبعاد.

ان احل�ص�ص غري امل�صيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، ميثل اجلزء من اأرباح اأو خ�صائر و�صايف اأ�صول ال�رضكة التابعة التي ل متتلكها املجموعة.  تقوم املجموعة بف�صل اليرادات اأو اخل�صائر ال�صاملة لل�رضكات 
التابعة بني مالكي ال�رضكة الأم واحل�ص�ص غري امل�صيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�رضكات.

عند بيع ح�صة م�صيطرة يف ال�رضكات التابعة، فان الفرق بني �صعر البيع و�صايف قيمة ال�صول بال�صافة الى فرق الرتجمة الرتاكمي وال�صهرة ي�صجل يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع.  

5.2   دمج الأعمال

العادلة لالأ�صول املحولة  القيم  التابعة،  مبجموع  ال�صيطرة على ال�رضكة  تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�رضاء يف حما�صبة دمج الأعمال. يتم احت�صاب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ص احل�صول على ميزة 
واللتزامات القائمة وحقوق امللكية امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�رضاء. والتي ت�صمل كذلك، القيم العادلة لأي اأ�صل اأو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة اأو حمتملة. يتم ت�صجيل تكاليف ال�رضاء كم�صاريف عند 

حدوثها.  ويف جميع معامالت دمج الأعمال، يقوم امل�صرتي بت�صجيل ح�صة الأطراف غري امل�صيطرة اما بالقيمة العادلة اأو بن�صيبه من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�رضكة امل�صرتاه.
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5.2   تابع/ دمج الأعمال

ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل، يتم اعادة قيا�ص القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �رضاوؤها يف ال�صابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح اأو اخل�صائر.
تقوم املجموعة بت�صجيل الأ�صول املعرفة امل�صرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ص النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�صجيلها �صمن البيانات املالية لل�رضكة التي مت �رضاوؤها اأم ل، 

قبل تاريخ ال�رضاء. ويتم عادة قيا�ص الأ�صول امل�صرتاه واخل�صوم املنقولة وب�صكل عام، بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رضاء.
عند قيام املجموعة ب�رشاء ن�شاط معني، تقوم الدارة بتقدير مالئمة ت�شنيفات وتوجيهات الأ�شول املالية املنقولة واللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف القت�شادية والظروف القائمة بتاريخ ال�رشاء.  

يت�صمن ذلك ف�صل م�صتقات الأدوات املالية املوجودة �صمن العقود املربمة من قبل ال�رضكة امل�صرتاه.
يتم احت�صاب قيمة ال�صهرة بعد ت�صجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�صكل منف�صل. ويتم احت�صابها على اأنها الزيادة ما بني: اأ( القيمة العادلة للمقابل املقدم، ب( القيمة امل�صجلة للح�ص�ص غري امل�صيطرة يف �صجالت 
ال�رضكة التي مت �رضاوؤها، وبني، ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�رضاء، لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�رضكة امل�صرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�رضاء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها.  اذا كانت القيم العادلة لالأ�صول 

املعرفة تزيد عن جمموع البنود اأعاله، يتم ت�صجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة( �صمن الأرباح واخل�صائر مبا�رضة.   

5.3 ال�سهرة

تتمثل ال�شهرة يف املنافع القت�شادية امل�شتقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ل ميكن تعريفها وت�شجيلها ب�شكل منف�شل. تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�شا خ�شائر الهبوط يف القيمة. 

5.4 ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة

ال�رضكات الزميلة، هي تلك ال�رضكات التي بامكان املجموعة ممار�صة التاأثري الفعال عليها والتي ل تكون �رضكات تابعة اأو �رضكات حما�صة.  يتم ت�صجيل ال�صتثمارات يف ال�رضكات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم 
حما�صبتها با�صتخدام طريقة حقوق امللكية. ل يتم العرتاف بال�صهرة اأو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�صكل منف�صل ولكن يتم ت�صجيلها �صمن قيمة ال�صتثمار يف ال�رضكة الزميلة.

عند ا�صتخدام طريقة حقوق امللكية، يتم زيادة وتخفي�ص قيمة ال�صتثمار يف ال�رضكة الزميلة بح�صة املجموعة يف اأرباح اأو خ�صائر واليرادات ال�صاملة الأخرى لتلك ال�رضكة الزميلة بعد عمل التعديالت الالآزمة ملطابقة 
ال�صيا�صات املحا�صبية مع �صيا�صات املجموعة.

يتم حذف الأرباح واخل�صائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�رضكات الزميلة الى حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�رضكات.  وعندما يتم حذف اخل�صائر غري املحققة، يتم اختبار الأ�صول املعنية بتلك 
املعامالت لغر�ص التاأكد من عدم انخفا�ص قيمتها.

ل تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�رضكات الزميلة عن ثالثة �صهور.  كما يتم عمل التعديالت الالآزمة للمعامالت اأو الأحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفرتة بني نهاية فرتة ال�رضكة الزميلة ونهاية فرتة 
املجموعة. كما يتم التاأكد من اأن ال�صيا�صات املحا�صبية امل�صتخدمة من قبل ال�رضكة الزميلة هي ذاتها امل�صتخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت اأو الأحداث ال�صبيهة.

عند فقدان ميزة التاأثري الفعال على ال�رضكة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ص وت�صجيل احل�صة املتبقية بالقيمة العادلة، ويتم ت�صجيل اأي فرق بني القيمة اجلارية لل�رضكة الزميلة عند فقدان ميزة التاأثري الفعال والقيمة 
العادلة للح�صة املتبقية م�صافا اليها املبالغ املح�صلة نتيجة البيع، �صمن بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع.

5.5 التقارير القطاعية

الت�شغيلية، تقوم الدارة بتتبع اخلطوط النتاجية للمنتجات الرئي�شية واخلدمات.  يتم ادارة تلك القطاعات  للمجموعة قطاعني ت�شغيليني: قطاع الإت�شالت والقطاع ال�شتثماري.  ولغر�س تعريف تلك القطاعات 
الت�صغيلية ب�صكل منف�صل حيث اأن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة.  يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات باأ�ص�ص جتارية بجتة.

ولأغرا�ص الدارة، ت�صتخدم املجموعة نف�ص �صيا�صات املقايي�ص امل�صتخدمة �صمن البيانات املالية.  بال�صافة الى ذلك، فان الأ�صول اأو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�صغيلي معني، ل يتم ادراجها للقطاع.
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5.6 اليرادات

يتم ت�صجيل اليراد الى احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة القت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�صها ب�صكل يعتمد عليه وبغ�ص النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل اأم ل.
تن�صاأ اليرادات من مبيعات الب�صاعة وتقدمي اخلدمات. ويتم قيا�صها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�صتلمة اأو املزمع تقدميها، بعد ا�صتبعاد ال�رضائب اأو املرجتعات اأو اخل�صومات. تقوم املجموعة بتطبيق معيار 

حتقق اليراد الوارد اأدناه وب�صكل منف�صل ولكل بند من الإيرادات.  

5.6.1 ايرادات الفوائد وما �سابهها

يتم ت�صجيل ايرادات وم�صاريف وما �صابهها من الفوائد عند ا�صتحقاقها وبا�صتخدام معدل �صعر الفائدة الفعلي.

5.6.2 ايراد توزيعات الأرباح

ايرادات توزيعات الأرباح، خالف اأرباح ال�رضكات الزميلة، يتم ت�صجيلها عندما يثبت حق ا�صتالم دفعات تلك الأرباح.

5.7 امل�ساريف الت�سغيلية

يتم ت�صجيل امل�صاريف الت�صغيلية �صمن بيان الدخل املجمع عند ا�صتخدام اخلدمات املقدمة اأو عند حدوثها.  

5.8 تكاليف التمويل

يتم احت�صاب واإدراج تكاليف التمويل على اأ�صا�ص ن�صبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�ص القائم ون�صبة الفائدة املطبقة.

5.9 ال�سرائب 

 )NLST( 5.9.1 �سريبة دعم العمالة الوطنية

حتت�صب �رضيبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 ل�صنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�صنة 2006 بن�صبة 2.5% من ربح املجموعة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الأم اخلا�صع لل�رضيبة. وطبقا للقانون، فان 
اليرادات من ال�رضكات الزميلة والتابعة وتوزيعات الرباح النقدية من ال�رضكات املدرجة اخلا�صعة ل�رضيبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�صمها من ربح ال�صنة. 

 )KFAS( 5.9.2 موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

حتت�صب ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي بن�صبة 1% من ربح املجموعة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الأم اخلا�صع لل�رضيبة وفقا لعملية الحت�صاب املعدلة بناء على قرار اع�صاء جمل�ص املوؤ�ص�صة والذي ين�ص على ان 
اليرادات من ال�رضكات الزميلة والتابعة، مكافاآت اع�صاء جمل�ص الدارة والتحويل الى الحتياطي القانوين يجب ا�صتثناوؤها من ربح ال�صنة عند حتديد احل�صة. 

5.9.3 الزكاة 

حتت�صب ح�صة الزكاة بن�صبة 1% من ربح املجموعة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الأم وفقا لقرار وزارة املالية رقم 58/2007 ال�صاري املفعول اعتبارا من 10 دي�صمرب 2007. 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 ، ليوجد على ال�رضكة الم اي التزام جتاه �رضيبة دعم العمالة الوطنية وموؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ب�صبب اخل�صائر املتكبدة. ومبوجب لوائح �رضيبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة، ل ي�صمح برتحيل اي خ�صائر الى ال�صنوات امل�صتقبلية او ال�صنوات ال�صابقة. 
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5.10 الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن العمليات املتوقفة

ان العملية املتوقفة هي جزء من املجموعة التي مت ا�صتبعادها او ت�صنيفها كمحتفظ فيها للبيع. ي�صم  الربح او اخل�صارة من هذه العمليات املتوقفة الربح اأو اخل�صارة للعمليات املتوقفة الناجتة من قيا�ص او ا�صتبعاد 
ا�صول م�صنفة كمحتفظ فيها للبيع.

5.11 اختبار انخفا�س قيمة ال�سهرة وال�سول غري املالية 

لغر�ص تقدير مبلغ النخفا�ص، يتم جتميع الأ�صول الى اأدنى م�صتويات ت�صري الى تدفقات نقدية ب�صكل كبري )وحدات منتجة للنقد(.  وبناء عليه، يتم اختبار انخفا�ص قيمة بع�ص من تلك الأ�صول وب�صكل منفرد ويتم 
اختبار البع�ص الآخر على اأنه وحدة منتجة للنقد. يتم توزيع ال�صهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع اأن تولد ان�صيابية من العوائد نتيجة دمج الأعمال ومتثل اأقل تقدير مت و�صعه من قبل ادارة 

املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�ص مراقبة ال�صهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�صهرة عليها )املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة لقطاعاتها الت�صغيلية( لغر�ص النخفا�ص يف القيمة وب�صكل �صنوي.  كما يتم اختبار كافة مفردات 

الأ�صول الأخرى اأو الوحدات املنتجة للنقد يف اأي وقت تكون هناك ظروف اأو تغريات ت�صري الى اأن القيمة املدرجة قد ل يكون من املمكن ا�صرتدادها. 
يتم العرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�صل اأو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها )وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد ال�صتخدام(، كخ�صارة انخفا�ص يف القيمة. ولغر�ص تقدير 
قيمة الأ�صل قيد ال�صتخدام، تقوم الدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �صعر فائدة معقول لغر�ص احت�صاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�صتقبلية. علما باأن 
املعلومات امل�صتخدمة لختبار انخفا�ص القيمة تكون مرتبطة مبا�رضة باآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند ال�رضورة ل�صتبعاد تاأثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول.كما يتم تقدير �صعر 

اخل�صم ب�صكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�ص للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل الدارة.
يتم ا�صتخدام مبلغ انخفا�ص القيمة اأول لتخفي�ص القيمة اجلارية لل�صهرة املرتبطة بهذا الأ�صل. ويتم توزيع ما تبقى من هذا النخفا�ص على الأ�صول الأخرى كل ح�صب ن�صبته. وبا�صتثناء ال�صهرة، يتم لحقا اعادة 

تقييم الأ�صول لي موؤ�رض يف انخفا�ص القيمة التي مت العرتاف بها يف ال�صابق ول يوجد حاجة لها.
يتم عك�س اي خ�شارة هبوط حمملة اذا كانت القيمة امل�شرتدة للوحدة املنتجة للنقد تتجاوز قيمتها املدرجة.

5.12 الدوات املالية 

5.12.1 التحقق، القيا�س املبدئي وعدم التحقق 

يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية وتقا�ص مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت، با�صتثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 
اخل�صائر والتي تقا�ص مبدئيا بالقيمة العادلة. مبني ادناه القيا�ص الالحق لال�صول واخل�صوم املالية.  

يتم ا�صتبعاد ا�صل مايل )اأو جزء من ا�صل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�صبا( اما 
• عندما ينتهي احلق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من تلك ال�صول املالية 	
• اأو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�صتالم التدفقات النقدية من ال�صل اأو عندما تتحمل ال�رضكة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب “القب�ص والدفع” اأو	

)اأ( ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل اأو 
)ب( ان ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�صيطرة على الأ�صل .

عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�صتالم التدفقات النقدية من ال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ص والدفع ومل تقم بتحويل او الحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا ال�صل او حتويل ال�صيطرة على 
ال�صل، عندها يتم حتقق ا�صل جديد الى مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك ال�صل. 

ل يتم حتقق التزام مايل عندما يتم العفاء من الإلتزام املحدد او اإعفاوؤه او الغاوؤه او انتهاء �شالحية ا�شتحقاقه . عند ا�شتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�س املقر�س ب�رشوط خمتلفة ب�شكل كبري ، او بتعديل �رشوط 
الإلتزام املايل احلايل ب�صكل 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 الرباح اأو اخل�صائر املجمع.
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5.12.2 الت�سنيف والقيا�س الالحق لال�سول املالية 

لغر�ص القيا�ص الالحق، فان ال�صول املالية ، يتم ت�صنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 
	•قرو�ص وذمم مدينة  

اأو اخل�صائر. الأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  	•اأ�صول 
 . للبيع  متاحة  مالية  	•اأ�صول 

ان كافة ال�صول املالية، غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تخ�صع للمراجعة للتاأكد من عدم انخفا�ص قيمتها على القل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل مو�صوعي بان 
احد ال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�صت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ص القيمة لكل فئة من فئات ال�صول املالية املبينة ادناه. 

املدينة والذمم  	•القرو�س 
تعترب القرو�ص والذمم املدينة اأ�صول مالية غري م�صتقة تت�صمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�صواق املالية الن�صطة. بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�ص تلك الأ�صول املالية با�صتخدام طريقة التكلفة املطفاأة بناء على معدل 

الفائدة الفعلي، ناق�صا اأي انخفا�ص يف القيمة.  ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي. 
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ص قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�صتحقوا لفرتة اأو يكون هناك دلئل واقعية على اأن احدى اجلهات املدينة �صوف تخفق يف الت�صديد. بالن�صبة للذمم املدينة التي ل ميكن 
اعتبارها منخف�صة القيمة ب�صكل فردي، يتم مراجعة انخفا�ص قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�صغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها. عند ذلك ي�صتند تقدير خ�صارة انخفا�ص 

القيمة على معدلت التخلف التاريخية الخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ص والذمم املدينة الى الفئات التالية: 

�صله  ذات  اأطراف  من  	•م�صتحق 
تتمثل م�صتحق من اأطراف ذات �صله يف ا�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي الموال مبا�رضة الى املقرت�ص وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة يف �صوق ن�صط. 

املدينة  التجارية  	•الذمم 
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة ال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل. يتم تقدير الديون امل�صكوك يف حت�صيلها عندما ل يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل. يتم �صطب الديون 

املعدومة عند حدوثها. 
النقد  و�صبه  	•النقد 

يتكون النقد و�صبه النقد من نقد يف ال�صندوق واأر�صدة لدى البنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى ول تخ�صع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة. 
املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 	•ال�سول 

ان ت�صنيف ال�صتثمارات كا�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر يعتمد على كيفية مراقبة الدارة لداء تلك ال�صتثمارات. فعندما ل يتم ت�صنيفها كا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة 
لكن لها قيم عادلة متاحة ميكن العتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الأرباح اأو اخل�صائر يف ح�صابات الدارة، عندها يتم ت�صنيفها كا�صتثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 

اخل�صائر عند التحقق املبدئي. كما ان جميع الدوات املالية امل�صتقة تندرج حتت هذه الفئة.
يتم قيا�ص ال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة والرباح او اخل�صائر ت�صجل يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع. كما ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع الى معامالت ال�صواق الن�صطة 

او با�صتخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �صوق ن�صط. 
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5.12.2 تابع/ الت�سنيف والقيا�س الالحق لال�سول املالية 

للبيع  املتاحة  املالية  	•ال�سول 
ان ال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�صتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري موؤهلة لدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية. 

ان ال�صول املالية التي ل ميكن قيا�ص قيمتها العادلة ب�صكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�صائر انخفا�ص القيمة، ان وجدت. يتم ت�صجيل تكاليف انخفا�ص القيمة يف الرباح او اخل�صائر. ان جميع ال�صول 
املالية الخرى املتاحة للبيع يتم قيا�صها بالقيمة العادلة. كما ان الرباح واخل�صائر ت�صجل يف اليرادات ال�صاملة الخرى وتدرج �صمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية، با�صتثناء خ�صائر انخفا�ص القيمة، 
وفروقات حتويل العمالت الجنبية على ال�صول النقدية  ت�صجل يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع. عند ا�صتبعاد ال�صل او حتديده على انه قد انخف�صت قيمته، فان الرباح او اخل�صائر الرتاكمية امل�صجلة يف اليرادات 

ال�صاملة الخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية الى بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �صمن اليرادات ال�صاملة الخرى. 
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�صوعي على ان احد ال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�صت قيمتها. ففي حال ا�صتثمارات ال�صهم امل�صنفة 
كا�صول مالية متاحة للبيع، يت�صمن الدليل املو�صوعي انخفا�صا جوهريا او متوا�صال يف القيمة العادلة ل�صتثمار ال�صهم عن تكلفته. يتم تقييم »النخفا�ص اجلوهري« مقابل التكلفة ال�صلية لال�صتثمار و »النخفا�ص 
املتوا�صل« مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها ال�صلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ص القيمة، يتم حذف اخل�صارة الرتاكمية من اليرادات ال�صاملة الخرى ويتم ت�صجيلها يف بيان الأرباح 

اأو اخل�صائر املجمع. 
يتم ت�صجيل رد خ�صائر انخفا�ص القيمة يف اليرادات ال�صاملة الخرى، با�صتثناء ال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�صجل يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع فقط اذا كان بالمكان ربط الرد ب�صكل مو�صوعي 

بحدث ح�صل بعد ت�صجيل خ�صارة انخفا�ص القيمة.   

5.12.3 الت�سنيف والقيا�س الالحق للخ�سوم املالية 

تت�صمن اخل�صوم املالية للمجموعة قرو�ص لأجل وذمم دائنة وخ�صوم اأخرى وم�صتحق الى اأطراف ذات �صله ومدفوعات مقدما من عمالء.
يعتمد القيا�ص الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل: 

املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 	•اخل�سوم 
تدرج هذه اخل�صوم با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم ت�صنيف القرو�ص لأجل والذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى وامل�صتحق الى اأطراف ذات �صله ودفعات مقدمة من العمالء كخ�صوم مالية بخالف تلك 

املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر
لأجل  	•القرو�ص 

تقا�ص كافة القرو�ص لأجل لحقا بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما ت�صجل الرباح واخل�صائر يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع عندما يتم عدم حتقق اخل�صوم اي�صا با�صتخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلية )EIR( عملية الطفاء. 

اأخرى  وخ�صوم  دائنة  	•ذمم 
يتم ت�صجيل الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى ملبالغ �صيتم دفعها يف امل�صتقبل عن ب�صائع وخدمات ا�صتلمت �صواء �صدر بها فواتري ام مل ت�صدر. 

�صله ذات  اأطراف  الى  	•م�صتحق 
يتمثل امل�صتحق الى اأطراف ذات �صله يف خ�صوم مالية تن�صاأ يف ال�صياق العادي لالعمال وهي غري مدرجة يف �صوق ن�صط.
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5.13 التكلفة املطفاأة لالدوات املالية

يتم احت�صاب هذه التكلفة با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ص القيمة. ان عملية الحت�صاب تاأخذ بعني العتبار اي عالوة او خ�صم على ال�رضاء وتت�صمن تكاليف ور�صوم املعاملة التي تعترب جزءا 
ل يتجزاأ من �صعر الفائدة الفعلية. 

5.14 حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد 

ان جميع امل�صرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�صول املالية يتم ت�صجيلها على ا�صا�ص تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�صاأة ب�رضاء او بيع ال�صول. ان امل�صرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي 
م�صرتيات او مبيعات ال�صول املالية التي تتطلب ت�صليم ال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�صائد يف ال�صواق.   

5.15 ت�سوية الدوات املالية 

يتم ت�صوية ال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�صوية املبالغ امل�صجلة وكانت هناك نية للت�صوية على ا�صا�ص �صايف او لتحقق 
ال�صول وت�صوية اخل�صوم يف اآن واحد. 

5.16 القيمة العادلة لالدوات املالية     

ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�صواق ن�صطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع الى ا�صعار ال�صوق املدرجة او ا�صعار املتداولني )�صعر العر�ص للمراكز املالية الطويلة و�صعر الطلب 
للمراكز املالية الق�صرية(، دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة. 

بالن�صبة لالدوات املالية التي ل يتم تداولها يف �صوق ن�صط، يتم حتديد القيمة العادلة لها با�صتخدام تقنيات تقييم منا�صبة. وهذه التقنيات قد تت�صمن ا�صتخدام معامالت على ا�ص�ص جتارية حديثة يف ال�صوق؛ الرجوع الى 
القيمة العادلة احلالية لداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�صاليب تقييم اخرى. 

5.17 حقوق امللكية، الحتياطيات ودفعات توزيعات الرباح 

يتمثل راأ�ص املال يف القيمة ال�صمية لال�صهم التي مت ا�صدارها ودفعها. 
تت�صمن البنود الخرى حلقوق امللكية ما يلي: 

من فروقات حتويل العمالت الجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�رضكات الجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي يتكون  – والذي  الجنية  العمالت  حتويل  	•احتياطي 
يتكون من الرباح واخل�صائر املتعلقة بال�صول املالية املتاحة للبيع – والذي  العادلة  القيمة  	•احتياطي 

تت�صمن اخل�صائر املرتاكمة كافة اخل�صائر املرتاكمة للفرتة احلالية وال�صابقة. وجميع املعامالت مع مالكي ال�رضكة الم ت�صجل ب�صورة منف�صلة �صمن حقوق امللكية. 
توزيعات الرباح امل�صتحقة ل�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم الخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية. 

5.18 املخ�س�سات، ال�سول واللتزامات الطارئة   

يتم ت�صجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�صتدليل نتيجة حلدث ما�صي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج ويكون بالمكان تقدير املبالغ 
ب�صكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 

يتم قيا�ص املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�صوية اللتزام احلايل ا�صتنادا الى الدليل الكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل، مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة باللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد 
من اللتزامات املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية الى اخلارج يف الت�صوية حتدد بالنظر يف درجة اللتزامات ككل. كما يتم خ�صم املخ�ص�صات الى قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ل يتم ت�صجيل ال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم الف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى الداخل. 
ل يتم ت�صجيل اللتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الف�صاح عنها ال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية الى اخلارج امرا م�صتبعدا. 
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5.19 ترجمة العمالت الجنبية  

5.19.1 عملة العر�س الرئي�سية   

تعر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�صا العملة الرئي�صية لل�رضكة الم. تقوم كل من�صاأة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�صية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�صاأة يتم 
قيا�صها با�صتخدام تلك العملة الرئي�صية. 

5.19.2 معامالت العملة الجنبية والر�سدة 

يتم حتويل معامالت العملة الجنبية الى العملة الرئي�صية للمن�صاأة املعنية يف املجموعة با�صتخدام ا�صعار ال�رضف ال�صائدة يف تواريخ املعامالت )�صعر ال�رضف الفوري(. ان ارباح وخ�صائر ال�رضف الجنبي الناجتة 
عن ت�صوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�ص البنود النقدية املقومة بالعملة الجنبية با�صعار ال�رضف يف نهاية ال�صنة املالية ت�صجل يف بيان الدخل املجمع. بالن�صبة للبنود غري النقدية، ليتم يتم اعادة ترجمتها يف نهاية 
ال�صنة ويتم قيا�صها بالتكلفة التاريخية )حتول با�صتخدام ا�صعار ال�رضف يف تاريخ املعاملة(، با�صتثناء البنود غري النقدية املقا�صة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�صتخدام ا�صعار ال�رضف يف التاريخ الذي مت فيه 

حتديد القيمة العادلة. 

5.19.3 العمليات الجنبية 

يف البيانات املالية للمجموعة، فان جميع ال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�صاآت املجموعة ذات العملة الرئي�صية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة الرئي�صية 
ملن�صاآت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية. 

مت عند التجميع حتويل ال�صول واخل�صوم الى الدينار الكويتي ب�صعر القفال بتاريخ التقرير. ان تعديالت ال�صهرة والقيمة العادلة النا�صئة عن �رضاء من�صاأة اجنبية قد متت معاملتها كا�صول وخ�صوم للمن�صاأة الجنبية 
ومت حتويلها الى الدينار الكويتي ب�صعر القفال. كما ان اليرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتو�صط ال�صعر طوال فرتة التقرير. فروقات ال�رضف حتمل على/تقيد يف اليرادات ال�صاملة الخرى 
وت�صجل يف احتياطي ترجمة العملة الجنبية �صمن حقوق امللكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�صجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها الى بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع 

وت�صجل كجزء من الرباح او اخل�صائر عند البيع. 

5.20 مكافاأة نهاية اخلدمة  

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ي�صتند ا�صتحقاق هذه املكافاآت الى الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�صوعا لمتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما ان 
التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت ت�صتحق طوال فرتة التعيني. ان هذا اللتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�صتحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  

بالن�صبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل م�صاهمات للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية حتت�صب كن�صبة من رواتب املوظفني وتقت�رض التزامات املجموعة على هذه امل�صاهمات التي ت�صجل كم�صاريف عند 
ا�صتحقاقها. 

5.21 معامالت مع اطراف ذات �سلة

تتمثل الطراف ذات ال�صلة باأع�صاء جمل�ص الدارة واملوظفني التنفيذيني واأع�صاء العائلة املقربني وال�رضكات التي ميلكون فيها ح�ص�صا رئي�صية. يتم اعتماد املعامالت مع اأطراف ذات �صلة من قبل الدارة .
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6. اأحكام  الدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الدارة اتخاذ الحكام والتقديرات والفرتا�صات التي توؤثر على القيمة املدرجة لكل من اليرادات وامل�صاريف وال�صول واخل�صوم والف�صاح عن اللتزامات الطارئة 
يف نهاية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التاأكد من تلك الفرتا�صات والتقديرات قد توؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ال�صول واخل�صوم والتي قد تتاأثر يف الفرتات امل�صتقبلية. 

6.1  اأحكام الدارة الهامة  

عند تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، تقوم الدارة باتخاذ الحكام الهامة التالية والتي لها اكرب الثر على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املجمعة: 

6.1.1 ت�سنيف الدوات املالية

يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف الدوات املالية بناء على نية الدارة بال�رضاء. 
تقوم املجموعة بت�صنيف ال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�صا�صية من اجل حتقيق ربح ق�صري الجل. 

ان ت�صنيف ال�صول املالية كا�صول حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر يعتمد على كيفية قيام الدارة مبراقبة اداء تلك ال�صول املالية. وعندما ل يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة 
ب�صهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من الرباح او اخل�صائر يف ح�صابات الدارة، عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر. 

ان ت�صنيف ال�صول كقرو�ص ومدينني يعتمد على طبيعة تلك ال�صول. فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه ال�صول املالية ب�صبب �صوق غري ن�صط وكانت النية هي ا�صتالم دفعات ثابتة او حمددة، عندها يتم 
ت�صنيف ال�صول املالية كقرو�ص ومدينني. 

جميع ال�صول املالية الخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع. 

6.1.2 تقييم ال�سيطرة  

عند حتديد ال�صيطرة، تقوم الدارة بالنظر فيما اذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية على توجيه الن�صطة ذات ال�صلة لل�رضكة امل�صتثمر فيها من تلقاء نف�صها لنتاج عوائد لنف�صها. ان تقييم الن�صطة ذات ال�صلة 
والقدرة على ا�صتخدام �صلطتها للتاأثري على العوائد املتغرية تتطلب احكاما هامة.

6.2 عدم التاأكد من التقديرات 

ان املعلومات حول التقديرات والفرت�صات التي لها اهم الثر على حتقق وقيا�ص ال�صول واخل�صوم واليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية. 

6.2.1 انخفا�س قيمة ال�سهرة 

حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�صهرة قد انخف�صت قيمتها على ا�صا�ص �صنوي على القل المر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�صتخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�صهرة عليها. يتطلب تقدير القيمة امل�صتخدمة 
ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�صب من اجل احت�صاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

6.2.2 انخفا�س قيمة ال�سركات الزميلة

تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من ال�رضوري ت�صجيل اي خ�صارة انخفا�ص يف القيمة على ا�صتثمار املجموعة يف ال�رضكات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناء على وجود اي دليل 
مو�صوعي على ان ال�صتثمار يف ال�رضكة الزميلة قد انخف�صت قيمته. فاذا كان هذا هو احلال، تقوم املجموعة باحت�صاب مبلغ النخفا�ص كالفرق بني املبلغ املمكن ا�صرتداده لل�رضكة الزميلة وقيمته املدرجة وت�صجيل 

املبلغ يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع. 
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6.2 تابع/ عدم التاأكد من التقديرات 

6.2.3 انخفا�س قيمة ا�ستثمارات ال�سهم املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة ا�صتثمارات ال�صهم املتاحة للبيع على انها انخف�صت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ص جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل مو�صوعي على انخفا�ص القيمة. ان 
حتديد النخفا�ص »اجلوهري« او »املتوا�صل« يتطلب تقديرات هامة. 

6.2.4 انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل. بالن�صبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا التقدير على ا�صا�ص افرادي. اما بالن�صبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة 
فردية ولكن فات موعد ا�صتحقاقها، فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�صب طول مدة التاأخري ا�صتنادا الى معدلت ال�صرتداد التاريخية. 

6.2.5 القيمة العادلة لالدوات املالية

تقوم الدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما لتتوفر هناك ا�صعار �صوق ن�صط. وهذا يتطلب من الدارة تطوير تقديرات وافرتا�صات ا�صتنادا الى معطيات �صوقية وذلك با�صتخدام 
بيانات مر�صودة �صيتم ا�صتخدامها من قبل املتداولني يف ال�صوق يف ت�صعري الداة املالية. فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة، تقوم الدارة با�صتخدام اف�صل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية 

عن ال�صعار الفعلية التي �صيتم حتقيقها يف معاملة على ا�ص�ص جتارية بتاريخ التقرير . 

7. ال�سركات التابعة
ان تفا�صيل ال�رضكات التابعة هي كالتايل :

7.1 تكوين املجموعة

الن�شاطن�سبة امللكية %بلد التاأ�سي�سال�سركة التابعة
 31 دي�سمرب

2016

31 دي�صمرب

2015

ات�صالت40%-الكويت�رضكة فا�صت لالت�صالت – ذ.م.م )7.1.1(
خدمات مالية49%49%الكويتجمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية – ذ.م.م )7.1.2(

جتارة عامة ومقاولت98%98%الكويت�رضكة الديرة العاملية لالت�صالت – ذ.م.م
جتارة عامة98%98%الكويت�رضكة الديرة اأ�ص جي – ذ.م.م

جتارة عامة98%98%الكويت�رضكة الديرة ار اي جي – ذ.م.م
جتارة عامة98%98%الكويت�رضكة الديرة اف جي - ذ.م.م

7.1.1  خالل ال�صنة، قامت املجموعة ببيع 40% من ح�صة ملكيتها يف �رضكة فا�صت تيليكوم ذ.م.م )�رضكة تابعة( مببلغ 4,400,000 د.ك مما نتج عنه خ�صارة مببلغ 62,528 د.ك )اي�صاح 8(
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7.1.2  متتلك املجموعة 49% من ح�صة امللكية وحق الت�صويت يف جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية– ذ.م.م. ح�صة امللكية 51% املتبقية ميتلكها م�صاهمون اآخرون مبا فيهم الرئي�ص التنفيذي لل�رضكة الأم. عند تقييم 

ال�صيطرة ، قامت الإدارة مبراعاة قدرة املجموعة يف توجيه الأن�صطة املتعلقة مبجموعة يونيف�صت ال�صت�صارية– ذ.م.م لوحدها لتنتج عوائد لنف�صها. ا�صتنتجت الإدارة، اأنها متتلك القدرة لذلك ، عن طريق تعيني واإقالة 
الأغلبية من اإدارة ال�رضكة امل�صتثمر بها يف اي وقت، من غري قيود. لذلك، قامت املجموعة باإدراج �رضكة جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية– ذ.م.م ك�رضكة تابعة.

7.2  قامت املجموعة برهن 48% من راأ�ص مال �رضكة الديرة العاملية لالت�صالت مقابل اأر�صدة م�صتحقة الى اأطراف ذات �صلة)اي�صاح 18(.

7.3  احل�ص�ص يف املن�صاآت املهيكلة غري املجمعة

ل يوجد لدى املجموعة ح�ص�ص يف املن�صاآت املهيكلة غري املجمعة.

 7.4 ال�صهرة
 31 دي�سمرب

2016

31 دي�صمرب

2015

 د.ك د.ك

2,402,107-�رضكة فا�صت لالت�صالت – ذ.م.م )7.4.1(

1,573,097-جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية – ذ.م.م )7.4.2(

-3,975,204

7.4.1  �رضكة فا�صت لالت�صالت – ذ.م.م

خالل ال�صنة، قامت املجموعة ببيع ح�صة ملكيتها البالغة 40% يف �رضكة فا�صت تيليكوم  –ذ.م.م )�رضكة تابعة ( مببلغ 4,400,000 د.ك و الذي نتج عنه خ�صارة بلغت 62,528 د.ك. نتيجة لذلك، قامت املجموعة بعدم 
العرتاف بال�صهرة املتعلقة ب�رضكة فا�صت لالإت�صالت - ذ.م.م )اي�صاح 8(.

7.4.2  جمموعة يونيف�صت الإ�صت�صارية – ذ.م.م

1,573,097 د.ك مقابل القيمة  كنتيجة لختبار انخفا�ص القيمة للقيمة املدرجة لل�صهرة اخلا�صة ب�رضكتها التابعة ،املجموعة ال�صت�صارية يونيف�صت ذ.م.م ، قامت املجموعة بت�صجيل خ�صارة انخفا�ص قيمة مببلغ 
الدفرتية لل�صهرة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
8. بيع �سركة تابعة

خالل ال�صنة، قامت ال�رضكة ببيع ح�صة ملكيتها البالغة 40% يف �رضكة فا�صت تيليكوم  –ذ.م.م )�رضكة تابعة ( مببلغ 4,400,000 د.ك و الذي نتج عنه خ�صارة بلغت 62,528 د.ك. يف تاريخ البيع، كانت القيمة املدرجة  
ل�صايف ا�صول �رضكة فا�صت تيليكوم –ذ.م.م املباعة والنتائج الت�صغيلية حتى تاريخ البيع كما يلي:

31 مار�س

2016 
د.كال�سول

ا�سول غري متداولة
3,106,760معدات

6,182,193تكلفة الرخ�صة
1,096,085تكاليف موؤجلة

10,385,038
املوجودات املتداولة

491,062ب�صاعة
3,576,864مدينون وموجودات اأخرى

104,712اجلزء اجلاري من تكاليف موؤجلة
774م�صتحق من اأطراف ذات �صله

185,450النقد و�صبه النقد

4,358,862
14,743,900جمموع املوجودات

خ�سوم
اخل�سوم غري املتداولة

855,684خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
900,000قرو�ص لأجل

1,755,684
ال�سول املتداولة

1,029,050اجلزء اجلاري من قرو�ص لأجل
2,763,438دائنون ومطلوبات اأخرى
4,044,677دفعات مقدما من العمالء

7,837,165
9,592,849جمموع ال�سول

5,151,051 �سايف الأ�سول كما يف تاريخ ال�ستبعاد
2,060,420 ح�صة �صايف الأ�صول امل�صتبعدة

2,402,108القيمة الدفرتية لل�صهرة
4,462,528جمموع القيمة الدفرتية للقيمة امل�ستبعدة

4,400,000حت�صيالت من البيع
(62,528)خ�سارة من بيع
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
8. تابع/ بيع �سركة تابعة

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.كد.كاليرادات
2,883,69812,334,709ايرادات

)8,845,954((2,022,210)تكاليف مبا�رضة

861,4883,488,755جممل الربح

4,529307,479ايرادات اأخرى

)49,409(2,242ربح / )خ�صارة( حتويل عمالت اأجنبية

868,2593,746,825

امل�ساريف والعباء الخرى
)1,547,149((321,360)تكاليف موظفني

)627,371((300,529)م�صاريف عموميه واداريه

)132,828((25,930)م�صاريف بيعية وت�صويقية

)249,489((64,120)تكاليف متويل

)278,924(-خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها

)98,000(-اطفاء اأ�صول غري ملمو�صة 

)1,051(-خ�صارة من ا�صتبعاد ممتلكات والت ومعدات

(711,939))2,934,812(

156,320812,013ربح ال�سنة من عمليات متوقفة

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.كد.ك
التدفقات النقدية الناجتة من العمليات املتوقفة لفرتات التقارير املالية قيد املراجعة فيما يلي:

597,1371,054,907ان�صطة الت�صغيل

)753,383((49,635)ان�صطة الإ�صتثمار

)535,209((542,007)ان�صطة التمويل

5,495)233,685(
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
9. �سايف الربح اأو )اخل�سارة( على ال�سول املالية 

ان حتليل �صايف الربح اأو )اخل�صارة( على ال�صول املالية ح�صب الفئة هو كما يلي :
ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2016
)معدلة(

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.كد.ك
150,584434,591ايرادات اخرى

44,805النقد و�صبه النقد

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر
71,424(476,612)حمددة	•

)580,321((3,704,003)ا�صتثمارات متاحة للبيع

)69,501((4,030,027)�صايف خ�صارة حمققة وغري حمققة

)2,312,662((3,115,216)�صايف اخل�صارة غري املحققة امل�صجلة يف حقوق امللكية

(7,145,243))2,382,163(

10. تكاليف التمويل

ان تكاليف التمويل تتعلق بن�صاطات القرتا�ص للمجموعة : قرو�ص لأجل وم�صتحق الى �رضكات زميلة وم�صتحق لطراف ذات �صله. جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة .

11. ربحية / )خ�سارة( ال�سهم ال�سا�سية و املخففة  اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الم

يتم احت�صاب ربحية / )خ�صارة( ال�صهم ال�صا�صية و املخففة  بتق�صيم  ربح/)خ�صارة( ال�صنة  اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الم على املعدل املتو�صط املوزون لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة لي�ص لدى ال�رضكة اأي اأ�صهم 
خمففة حمتملة قائمة.

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

)10,257,329(415,507ربح / )خ�صارة( ال�صنة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الم من العمليات امل�صتمرة )د.ك(

62,528324,805ربح ال�صنة اخلا�ص مب�صاهمي ال�رضكة الم من العمليات املتوقفة )د.ك(

478,035)9,932,524(

197,378,800197,378,800املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم القائمة خالل ال�صنة 

ربحية / )خ�سارة( ال�سهم ال�سا�سية و املخففة  اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الم
)51.97(2.10من العمليات امل�صتمرة

0.321.65من العمليات املتوقفة

)50.32(2.42املجموع – فل�س
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
12. ا�ستثمار يف �سركات زميله

12.1  تفا�صيل ا�صتثمار املجموعة يف �رضكات زميلة كما يلي:

الغر�سن�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�س

31 دي�صمرب 312015 دي�سمرب 2016

%%

الإ�صتثمار%20%20الكويت�رضكة الباب القاب�صة – ذ.م.م
متويل  وا�صتثمار%18.20%18.20الكويتجمموعة اأرزان املالية للتمويل والإ�صتثمار– �ص.م.ك.ع )12.1.2(

ات�صالت%32.27-الكويت�رضكة ايوا جلف – ذ.م.م )12.1.1(
�صناعة اغذية%25-اململكه العربيه ال�صعودية�رضكة �صدارة للتنمية والتطوير ال�صناعي – ذ.م.م )12.1.1(
الإ�صتثمار%24%24المارات العربيه املتحدهديوان كابيتال املحدوده – الإمارات العربية املتحدة )12.1.2(

الإ�صتثمار%25.5%25.5المارات العربيه املتحده�رضكة ابواب كابيتال املحدودة )12.1.2(

متار�ص املجموعة تاثري ملمو�ص على جمموعة ارزان املالية للتمويل وال�صتثمار عن طريق التمثيل يف جمل�ص ادارة ال�رضكة امل�صتثمر بها.
ان جميع ال�رضكات الزميلة اأعاله وبا�صتثناء جمموعة ارزان املالية للتمويل وال�صتثمار – �ص.م.ك.ع غري مدرجة.

اإن حركة الإ�صتثمار يف �رضكات زميلة خالل ال�صنة هي كما يلي:
31 دي�صمرب 312015 دي�سمرب 2016

د.كد.ك
25,643,38727,724,746الر�صيد يف بداية ال�صنة 

)877,412((3,853,957)بيع �رضكات زميلة

)1,517,984(333,312ح�صة يف النتائج

579,295(317,754)ح�صة يف )خ�صائر( / اإيرادات �صاملة اأخرى من ال�رضكات الزميلة

)369,594((2,456,980)هبوط يف قيمة ا�شتثمار يف �رشكات زميلة

107,225-اإعادة ت�صنيف من ا�صتثمار يف �رضكات تابعة 

-66,869اإعادة ت�صنيفة من مدينون واأ�صول اأخرى

)2,889(8,661اأثر التغري يف ن�صبة ملكية �رضكة تابعة ل�رضكة زميلة

19,423,53825,643,387
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
12. تابع/ ا�ستثمار يف �سركات زميله

12.1.1 خالل ال�صنة، قامت املجموعة ببيع �رضكاتها الزميلة، �رضكة �صدارة للتنمية ال�صناعية ذ.م.م مقابل 806,600 د.ك و قد نتج عن هذه العملية ربح مبقدار 150,798 د.ك و �رضكة ايوا اخلليح ذ.م.م مقابل 

1,320,000د.ك و نتج عنها خ�صارة مبقدار 1,888,535 د.ك

12.1.2  نتيجة لختبار انخفا�ص القيمة للقيمة املدرجة لال�صتثمار يف �رضكات زميلة، قامت املجموعة بت�صجيل خ�صارة انخفا�ص قيمة مبقدار 2,456,980 د.ك مقابل ا�صتثماراتها يف جمموعة ارزان املالية للتمويل و 

ال�صتثمار �ص.م.ك.ع البالغ قيمتها 2,290,341 د.ك و ديوان كابيتال ليميتد يف دولة المارات العربية املتحدة بقيمة 107,113 د.ك و �رضكة ابواب كابيتال ليمتد بقيمة 59,526 د.ك

12.1.3  ان ال�صتثمار يف �رضكات زميلة بقيمة 1,622,678 د.ك )2015 : 5,389,016 د.ك( مرهونة مقابل م�صتحق الى اأطراف ذات �صلة )اي�صاحات 18(.

12.2 اإن ملخ�ص املعلومات املالية لل�رضكة الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:

جمموعة اأرزان املالية للتمويل والإ�صتثمار– �ص.م.ك.ع
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
156,767,365159,651,779اأ�صول غري متداولة

35,249,94628,156,548اأ�صول متداولة

192,017,311187,808,327جمموع الأ�صول

42,765,69644,735,533احل�ص�ص غري امل�صيطرة

22,692,73720,374,149خ�صوم غري متداولة

17,366,64913,796,162خ�صوم متداولة

82,825,08278,905,844جمموع اخل�صوم

109,192,229108,902,483�صايف الأ�صول

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

د.ك

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.ك
8,020,9108,254,141اإيرادات

)13,896,751((4,404,919)م�صاريف واأعباء اأخرى

)5,642,610(3,615,991ربح / )خ�صارة( ال�صنة

2,638,305(5,296,082))اخل�صائر( / الإيرادات ال�صاملة الأخرى لل�صنة

)3,004,305((1,680,091)جمموع اخل�صارة ال�صاملة لل�صنة

)1,273,548(361,820ح�صة املجموعة يف النتائج
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
12. تابع/ ا�ستثمار يف �سركات زميله

12.2 تابع /

اإن ت�صوية ملخ�ص املعلومات املالية لل�رضكة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل املجمع مبينة اأدناه:

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
18.20%18.20%ح�صة ملكية املجموعة 

109,192,229108,902,483�صايف اأ�صول ال�رضكة الزميلة

19,870,57719,817,849ح�صة املجموعة من �صايف الأ�صول 

2,290,341-ال�صهرة

)463,652((463,652)تعديالت اأخرى

19,406,92521,644,538القيمة املدرجة

4,529,3145,479,009القيمة العادلة لل�رضكة الزميلة

لقد قامت املجموعة مبحا�صبة ح�صتها يف نتائج ال�رضكة الزميلة يف الأعلى باإ�صتخدام بيانات 30 �صبتمرب 2016 املالية التي مت مراجعتها. 

12.3 اأدناه اجمايل املعلومات لل�رضكات الزميلة غري املادية كما يف 31 دي�صمرب 2016 و 31 دي�صمرب 2015

ال�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2016

د.ك

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.ك
)70,446((28,508)ح�صة املجموعة يف النتائج

)70,446((28,508)ح�صة املجموعة يف جمموع اخل�صائر ال�صاملة 

16,613806,175اجمايل القيمة الدفرتية حل�صة املجموعة من هذه ال�رضكات الزميلة
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
13. ا�ستثمارات متاحه للبيع 

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
305,290302,690حمافظ ا�صتثمارية

1,636,6511,529,579ا�صتثمارات م�صعره 
2,512,9315,996,316 م�صاهمات امللكية

4,454,8727,828,585

- متثل م�صاهمات امللكية ا�صتثمارات بهدف النمو الراأ�صمايل امل�صتقبلي على املدى املتو�صط والطويل .
تت�صمن هذه ال�صتثمارات ا�صتثمارات بقيمة مدرجة بلغت 43,299 د.ك )2015 : 318,199 د.ك( قد ظهرت بالتكلفة حيث ل ميكن تقدير القيمة العادلة ال�صوقية لها ب�صكل موثوق فيه.

- اإن ا�صتثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة تبلغ 302,337 د.ك )2015 : 1,684,114د.ك( مرهونة مقابل م�صتحق الى اأطراف ذات �صله )اي�صاح 18(.
- خالل ال�شنة اعرتفت املجموعة بخ�شارة هبوط بقيمة 3,710,520 د.ك )2015 : 1,916,182د.ك( مقابل بع�ص الإ�صتثمارات املتاحة للبيع، حيث ان القيمة ال�صوقية لهذه ال�صتثمارات هبطت ب�صكل كبري مقارنة 

بتكلفتها. لي�ص لدى الإدارة اأي علم باأية عوامل قد ت�صري الى اأي انخفا�ص اآخر يف القيمة مقابل الإ�صتثمارات املتاحة للبيع.

14. ذمم مدينه وا�سول اخرى

31 دي�سمرب 2016اأ�سول مالية

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
4,587,955-ذمم جتارية

3,913,2573,989,498م�صتحق من �رضكات زميلة
2,447,983472,688م�صتحق من اطراف ذات �صله اأخرى

6,361,2409,050,141
)6,244,111((5,227,946)خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها 

1,133,2942,806,030
8,72880,733ذمم موظفني

206,285-دفعات مقدمه ملوردين
64,891-تاأمينات م�صرتده

1,279,0461,116,824اأ�صول اخرى

2,421,0684,274,763
ا�سول غري مالية

690,202-م�رضوفات مدفوعة مقدما

2,421,0684,964,965

1,727,8794,964,965اجلزء املتداول
-693,189اجلزء غري املتداول

2,421,0684,964,965

اإن القيم املدرجة لال�صول املالية اأعاله تقارب قيمها العادلة وت�صتحق جميعها خالل �صنة واحدة .
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
15. راأ�س املال

م�سرح به وم�سدر ومدفوع بالكامل
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
197,378,80019,737,88019,737,880 �صهم م�رضح به وم�صدر ومدفوع بالكامل بقيمة 0.100 د.ك لل�صهم الواحد

16. بنود اأخرى يف حقوق امللكية

املجموعاحتياطي حتويل عملة اجنبيةاحتياطي القيمة العادلة
د.كد.كد.ك

1,237,3838,7151,246,098الر�سيد يف 1 يناير 2016 

38,81538,815-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية

(317,754)(77,528)(240,226)ح�صة من خ�صائر �صاملة اأخرى ل�رضكات زميلة 

اأ�صول مالية متاحة للبيع :
(3,524,870)-(3,524,870) - �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة

3,710,520-3,710,520- املحول الى بيان الأرباح اأو اخل�شائر املجمع من هبوط القيمة

(93,289)(38,713)(54,576)جمموع اخل�صائر ال�صاملة الأخرى لل�صنة

1,152,809(29,998)1,182,807الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

)1,642,485(66,086)1,708,571(الر�سيد يف 1 يناير 2015 

)23,677()23,677(-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات الأجنبية

579,295)33,694(612,989ح�صة من )خ�صائر( / اإيرادات �صاملة اأخرى ل�رضكات زميلة 

اأ�صول مالية متاحة للبيع :
)216,509(-)216,509(-  �صايف التغري يف القيمة العادلة الناجت خالل ال�صنة

633,292-633,292- املحول الى بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع من البيع

1,916,182-1,916,182- املحول الى بيان الأرباح اأو اخل�شائر املجمع من هبوط القيمة

2,888,583)57,371(2,945,954جمموع اخل�صائر ال�صاملة الأخرى لل�صنة

1,237,3838,7151,246,098الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
17. قرو�س لجل

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
العملـــة

2,315,480-دينار كويتي )اأنظر 17.1 اأدناه(

14,592,000-دولر امريكي )اأنظر 17.2 اأدناه(

-16,907,480

)15,892,480(-ناق�شا:الأق�شاط امل�شتحقه خالل ال 12 �صهر القادمه

-1,015,000

17.1 ان هذ القرو�ص متعلقة ب�رضكة فا�صت تليكوم ذ.م.م  ال�رضكة التابعة التي مت ا�صتبعادها خالل ال�صنة )اي�صاح 8(

17.2 خال ال�صنة ، قامت ال�رضكة الم بت�صوية الر�صيد القائم باأكمله و البالغ 48 مليون دولر امريكي مع الفائدة امل�صتحقة و البالغة 9.1 مليون دولر امريكي مقابل دفع مبلغ نقدي اجمايل  قدره 16.8 مليون دولر 

امريكي و قد نتج عن هذه الت�صوية ربح مبقدار 40.3 مليون دولر امريكي )يعادل 12,169,007 د.ك(

18. ذمم دائنة وخ�سوم اخرى
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
خ�سوم مالية

1,216,855-ذمم دائنة جتارية

11,725,21810,471,810م�صتحق الى �رضكات زميلة واطراف ذات �صلة 

867,963-م�صاريف م�صتحقه

2,503,783-فوائد م�صتحقة

62,81062,810توزيعات اأرباح م�صتحقه

1,476,2881,411,573�رضيبة دعم العمالة الوطنية امل�صتحقة

206,133206,133ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي امل�صتحقة

39,579104,294زكاة م�صتحقة

906,5611,369,328ذمم دائنة اخرى

14,416,58918,214,549

4,017,78218,214,549اجلزء املتداول

-10,398,807اجلزء غري املتداول

14,416,58918,214,549
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
18. تابع/ ذمم دائنة وخ�سوم اخرى

اإن املبلغ امل�صتحق الى اطراف ذات �صلة اأخرى يت�صمن ار�صدة بقيمة 1,478,371 د.ك )2015: 1,347,316د.ك( والتي حتمل معدل فائدة يبلغ 5% )2015 : 5%( �صنويا وهي م�صمونة مقابل ا�صتثمار يف  -
�رضكات زميلة )اي�صاح 12( وا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 13(.

اإن املبلغ امل�صتحق الى اأطراف ذات �صله اأخرى يت�صمن ار�صدة بقيمة 747,274 د.ك )2015 : 747,274 د.ك( حتمل معدل فائدة يرتاوح من 4.5% الى 4.75% )2015 : 4.5% الى 4.75%( وهي م�صمونة  -
مقابل 5% من را�ص مال �رضكة الديرة العاملية لالت�صالت )اي�صاح 7.2(.

اإن املبلغ امل�صتحق الى اأطراف ذات �صله اأخرى يت�صمن ر�صيد بقيمة 5,633,702 د.ك )2015 : 5,633,702 د.ك( يحمل معدل فائدة يبلغ 7% )2015 : 7%( وهو م�صمون مقابل ا�صتثمار يف �رضكات زميلة  -
)اي�صاح 12( وا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 13( و43% من راأ�ص مال �رضكة الديرة العاملية لالت�صالت )اي�صاح 7.2( وا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح اأو اخل�صائر.

19. اجلمعية العمومية ال�سنوية

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 من دون توزيعات الرباح من قبل اجلمعية العمومية لل�رضكة الم املنعقدة يف 19 مايو 2016 لل�صنة املنتهية 31 دي�صمرب 2015.
اقرتح جمل�ص الدارة يف اجتماعه املنعقد يف 1 ابريل 2017 عدم توزيع اية ارباح لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 . يخ�صع هذا القرتاح ملوافقة اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني.

20. اأر�سدة ومعامالت مع اأطراف ذات �سله 

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�رضكات الزميلة واأع�صاء جمل�ص الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واطراف اخرى ذات �صلة مثل امل�صاهمني الرئي�صيني و�رضكات ميلك فيها اأع�صاء جمل�ص الإدارة وموظفو 
الإدارة العليا ح�ش�شًا رئي�شية اأو باإمكانهم ممار�شة تاأثري ملمو�س اأو �شيطرة م�شرتكة عليها. تتم املوافقة على �شيا�شات ت�شعري و�رشوط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة .
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
20. تابع/ اأر�سدة ومعامالت مع اأطراف ذات �سله 

فيما يلي بيان باأهم التعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة .

31 دي�سمرب 2016 

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
اأر�سدة مت�سمنة يف بيان املركز املايل املجمع :

385,567122,688م�صتحق من اأطراف ذات �صله )�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى(

7,30783,548م�صتحق من �رضكات زميلة )�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى(

11,725,21810,244,700م�صتحق الى اأطراف ذات �صله )�صمن الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى(

277,110-م�صتحق الى �رضكات زميلة )�صمن الذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى(

8,473,325-بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع

1,257,739-بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

 
ال�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2016
د.ك

ال�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2015

د.ك
معامالت مت�سمنة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع

1,205,179-ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

27,000-تكاليف متويل )�رضكات زميلة(

498,068150,961تكاليف متويل )اطراف ذات �صله اخرى(

165,667164,000اتعاب اإدارة وا�صت�صارات

75,263-ربح من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

-448,885خم�ص�ص ديون م�صكوك يف حت�صيلها

مكافاآت موظفي الإدارة العليا
70,000504,115مزايا ق�صرية الأجل

34,31315,756مكافاآت نهاية اخلدمة 

 104,313519,871
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
21. معلومات القطاعات 

فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 : 
ات�صالت

ا�صتثمارات
فيما يلي ملخ�ص لاليرادات والرباح / )اخل�صائر( التي حققتها املجموعة من قطاعات العمال: 

املجموعا�ستثماراتات�سالت

ال�سنة املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2016

)معدلة(
ال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2016

)معدلة(
ال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب 2015

ال�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2016

)معدلة(
ال�صنة املنتهية يف

 31 دي�صمرب 2015

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك
ايرادات القطاع  

)664,976(10,448,553)664,976(10,448,553--من العمليات الت�صغيلية امل�صتمرة

2,883,69812,334,709--2,883,69812,334,709من العمليات الت�صغيلية املتوقفة

2,883,69812,334,70910,448,553)664,976(13,332,25111,669,733

ربح / )خ�سارة( القطاع :
)10,216,366(430,672)10,216,366(430,672--من العمليات الت�صغيلية امل�صتمرة

156,320812,013--156,320812,013من العمليات الت�صغيلية املتوقفة

)9,404,353(586,992)10,216,366(156,320812,013430,672ربح / )خ�صارة( الفرتة

15,048,95026,431,94239,422,47326,431,94254,471,423-اجمايل ا�صول القطاع

10,054,21914,668,27930,028,02814,668,27940,082,247-اجمايل خ�صوم القطاع

22. اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

ت�صمل اخل�صوم املالية الرئي�صية لدى املجموعة القرو�ص لأجل والذمم الدائنة واخل�صوم الأخرى . ان الهدف الرئي�صي لهذه اخل�صوم املالية هو متويل الأن�صطة الت�صغيلية للمجموعة . ان لدى املجموعة اأ�صول مالية 
متعددة تت�صمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى والنقد واأر�صدة لدى البنوك واأوراق مالية ا�صتثمارية .

تتعر�ص ان�صطة املجموعة الى العديد من املخاطر املالية ، مثل : خماطر ال�صوق )وت�صمل خماطر �صعر العملة وخماطر �صعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�صعار(، وخماطر الئتمان وخماطر ال�صيولة.
ان جمل�ص ادارة ال�رضكة الأم م�صوؤول يف النهاية عن و�صع ال�صيا�صات والإ�صرتاتيجيات اخلا�صة باإدارة املخاطر . 

ل ت�صتخدم املجموعة م�صتقات ادوات مالية .
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
22. تابع/ اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�ص لها املجموعة مو�صحة اأدناه :
22.1   خماطر ال�سوق

اأ( خماطر العملة الأجنبية
تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�صتقبلية لداة مالية نتيجة لتغري اأ�صعار حتويل العمالت الأجنبية .

تعمل املجموعة، وب�صكل اأ�صا�صي، يف الكويت ودول ال�رضق الأو�صط وامريكا ، وهي بذلك عر�صة ملخاطر تقلبات العملة الأجنبية الناجتة ، ب�صكل رئي�صي من التغريات يف اأ�صعار �رضف الدولر الأمريكي واليورو. قد يتاأثر 
املركز املايل للمجموعة ب�صكل كبري نتيجة للتغري يف ا�صعار �رضف هذه العمالت . للتخفيف من تعر�ص املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

تتعر�ص املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي باأ�صعار القفال يف نهاية ال�صنة:
خ�سوم ماليةا�سول مالية

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
17,105,714-1,619,2743,463,878دولر اأمريكي

--436,053-يورو

مت اجراء اختبارات احل�صا�صية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على الفرتا�صات التالية:
ن�سبة ح�سا�سية العملة الأجنبية %

31 دي�صمرب 312015 دي�سمرب 2016

2%0.73%دولر اأمريكي

2%2.73%يورو

مت تقدير ن�صب احل�صا�صية اأعاله بناء على معدل تقلبات اأ�صعار ال�صوق لل�رضف الأجنبي خالل الثنى ع�رض �صهرا املا�صية . مل يكن هناك تغيري خالل ال�صنة يف الطرق والفرتا�صات امل�صتخدمة يف اعداد حتليل احل�صا�صية .
ويف حالة ما اذا ارتفع / )انخف�ص( �صعر �رضف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ص ن�صبة احل�صا�صية املذكورة اأعاله، يكون تاأثري ذلك على نتائج ال�صنة وحقوق امللكية كما يلي:

حقوق امللكيةنتائج ال�سنة
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
61,263±-334,100±11,820±دولر اأمريكي

--8,721±-يورو-

وتتفاوت خماطر تقلبات �رضف العملة الأجنبية خالل ال�صنة ح�صب حجم وطبيعة املعامالت.  ولكن، ميكن اعتبار التحاليل اأعاله على اأنها متثل مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر تقلبات اأ�صعار العملة الأجنبية.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
22. تابع/ اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

22.1   تابع/ خماطر ال�سوق

ب(      خماطر معدلت اأ�سعار الفائدة
تن�صاأ خماطر معدلت اأ�صعار الفائدة عادة من احتمال تاأثري التغريات يف معدلت اأ�صعار الفائدة على الأرباح امل�صتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يوجد لدى املجموعة قرو�ص لجل واأر�صدة م�صتحقة الى اأطراف 

ذات �صله جتعلها عر�صة ملخاطر تقلبات معدلت اأ�صعار الفائدة. تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة الأو�صاع ب�صكل منتظم للتاأكد من اأنها �صمن احلدود امل�صوح بها .
ل يوجد لدى املجموعة اأية اأدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�صتخدامها لإدارة خماطر معدلت ا�صعار الفائدة .

اجلدول التايل يو�صح درجات احل�صا�صية على نتائج ال�صنة بناء على تغريات معقولة يف معدلت ا�صعار الفائدة اعتبارا من بداية ال�صنة. بناء على مالحظة و�صع ال�صوق احلايل ، مت الإفرتا�ص باأن يكون التغري املحتمل 
املعقول يف معدلت ا�صعار الفائدة 1+% و- 1% )2015: 1+% و – 1%( نقطة ا�صا�صية ل�صعر الليبور و 1+% و- 1% )2015: 1+% و – 1%( لأ�صعار فائدة الدينارالكويتي. متت عملية الإحت�صاب بناء على اأدوات 
املجموعة املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ مركز مايل . كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة. كما ل يوجد هناك اي تاأثري على حقوق امللكية للمجموعة . خالل ال�صنة مل يكن هناك تغري يف الطرق والفرتا�صات امل�صتخدمة يف 

اعداد اختبارات احل�صا�صية.
انخفا�س يف �سعر الفائدةزيادة يف �سعر الفائدة

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك

7,666248,631)248,631((7,666)نتائج ال�صنة

ج( املخاطر ال�سعرية
تتعر�ص املجموعة ملخاطر التقلبات ال�صعرية بالن�صبة لإ�صتثمارات امللكية . يتم ت�صنيف ال�صتثمارات ، كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر اأو ا�صتثمارات متاحة للبيع.

ولدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�صعرية ل�صتثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها ال�صتثمارية.  وتتم عملية التنويع تلك ، بناء على حدود مو�صوعة من قبل املجموعة.
ح�صا�صية خماطر التقلبات ال�صعرية حددت بناء على الفر�صيات التالية :

31 دي�صمرب 312015 دي�سمرب 2016

1%2.37%ال�صوق الكويتي

4%14.43%�صوق لندن

10%9.54%�صوق الوليات املتحدة الأمريكية

3%0.07%�صوق دبي

مت تقدير الن�صبة اأعاله بناء على متو�صط حركة ال�صوق خالل ال�صنة . يو�صح اجلدول التايل درجات احل�صا�صية التي تتعر�ص لها املجموعة واملتعلقة با�صتثماراتها يف الأوراق املالية، وعلى اأ�صا�ص املخاطر املحتملة لأ�صعار 
تلك الأوراق كما يف تاريخ التقرير.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
22. تابع/ اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

22.1 تابع/ خماطر ال�سوق

ج( تابع/ املخاطر ال�سعرية
التحليل يعك�ص تاأثري التغري ال�صلبي لأ�صعار تلك الأوراق كما يف الأعلى – فر�صيات ح�صا�صية التقلبات ال�صعرية .

حقوق امللكيةنتائج ال�سنة

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
28420,45228420,452ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

45,755354,074--ا�صتثمارات متاحة للبيع

اذا تغريت ح�صا�صية خماطر التقلبات ال�صعرية ب�صكل م�صاوي ومعاك�ص للن�صب اأعاله فان تاأثري تلك التغريات على نتائج ال�صنة وحقوق امللكية �صيكون كما يلي : 

حقوق امللكيةنتائج ال�سنة
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
)20,452((284))20,452((284)ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

)354,074((45,755)--ا�صتثمارات متاحة للبيع

22.2  خماطر الئتمان

خماطر الئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�صببا بذلك خ�صارة الطرف الآخر.  ان �صيا�صة املجموعة جتاه تعر�صها ملخاطر الئتمان تتطلب 
مراقبة تلك املخاطر ب�صكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على اأفراد اأو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة اأو من خالل تنويع تعامالتها يف اأن�صطة خمتلفة.  كما يتم احل�صول على �صمانات حيثما كان ذلك منا�صبا.

ان مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �صمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
2,421,0684,274,763ذمم مدينة وا�صول اأخرى )اي�صاح 14(

119,270330,335 ار�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اخرى

2,540,3384,605,098

تراقب املجموعة باإ�صتمرار عدم �صداد ح�صاب عمالئها والأطراف الأخرى ، املعرفني كاأفراد اأو كمجموعة ، وت�صمن هذه املعلومات يف �صوابط خماطر الإئتمان . ت�صتخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و / اأو 
حت�صل على وت�صتخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة . ان �صيا�صة املجموعة هي التعامل فقط مع اأطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .,

تعترب ادارة املجموعة الأ�صول املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�صتحقاقها ومل تتعر�ص لنخفا�ص يف قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية فيما عدا تلك املذكورة يف اي�صاح 18 .
ان خماطر الإئتمان اخلا�صة باأر�صدة لدى البنوك تعترب غري هامة حيث اأن الأطراف املعنية عبارة عن موؤ�ص�صات مالية ذات كفاءه اإئتمانية عالية.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
22. تابع/ اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

22.3 خماطر ال�سيولة

ان خماطر ال�صيولة هي تلك املخاطر التي توؤدي الى عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�صتحقاقها.  وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة اأ�صولها بعد 
الأخذ بعني العتبار ال�صيولة ومراقبة تلك ال�صيولة ب�صكل يومي.

يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�صتحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة . مت حتديد تواريخ ا�صتحقاق اخل�صوم املالية على ا�صا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل الى تاريخ الإ�صتحقاق التعاقدي .

املجموعما يزيد عن �سنة3 الى 12�سهرحتى 3 �سهور
د.كد.كد.كد.ك31 دي�سمرب 2016

اخل�سوم 
906,5613,111,22110,398,80714,416,589ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

906,5613,111,22110,398,80714,416,589

31 دي�سمرب 2015 

اخل�سوم 
14,954,620937,8601,015,00016,907,480قرو�ص لأجل

18,214,549-2,243,64115,970,908ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

17,198,26116,908,7681,015,00035,122,029

ت�صتند الإ�صتحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :

املجموعما يزيد عن �سنة3 الى 12�سهرحتى 3 �سهور
د.كد.كد.كد.ك31 دي�سمرب 2016

اخل�سوم 
906,5613,111,22111,395,94115,413,723ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

906,5613,111,22111,395,94115,413,723

31 دي�سمرب 2015 

اخل�سوم 
14,976,6951,004,0861,054,05017,034,831قرو�ص لأجل

18,723,614-2,370,90716,352,707ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

17,347,60217,356,7931,054,05035,758,445
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
23. قيا�س القيمة العادلة

23.1 الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

تتمثل القيمة العادلة يف ال�صعر الذي يتم ا�صتالمه لبيع ا�صل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�صاركني يف ال�صوق بتاريخ القيا�ص. 
ان ال�صول واخل�صوم املالية املقا�صة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل يتم ت�صنيفها الى ثالثة م�صتويات من الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة. يتم حتديد امل�صتويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت الهامة 

للقيا�ص وذلك على النحو التايل:
ا�صعار مدرجة )غري معدلة( يف ا�صواق ن�صطة ل�صول وخ�صوم مماثلة.م�صتوى 1 :-
معطيات غري ال�صعار املدرجة املت�صمنة يف م�صتوى 1 والتي ميكن تتبعها لالأ�صول واخل�صوم �صواء  ب�صورة مبا�رضة )كال�صعار( او ب�صورة غري مبا�رضة )معطيات متعلقة بالأ�صعار( .م�صتوى 2 :-
تقنيات التقييم مت�صمنة معطيات ال�صول واخل�صوم املالية التي ل ت�صتند الى معلومات �صوقية ميكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(.م�صتوى 3 :-

ان القيمة املدرجة لالأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ان ت�صنف على النحو التايل :

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
اأ�سول مالية

قرو�س ومدينون بالتكلفة املطفاأة:
2,421,0684,274,763ذمم مدينه وا�صول اخرى )اي�صاح 14(

119,270330,335ار�صده لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
11,990489,324ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

ا�ستثمارات متاحة للبيع
4,411,5737,510,386ا�صتثمارات متاحه للبيع – بالقيمة العادلة

43,299318,199ا�صتثمارات متاحة للبيع - بالتكلفة 

7,007,20012,923,007

خ�سوم مالية :
16,907,480-قرو�ص لأجل

14,416,58918,214,549ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى 

14,416,58935,122,029

تعترب الدارة املبالغ املدرجة للقرو�ص واملدينون واخل�صوم املالية والتي هي بالتكلفة املطفاأة باأنها مقاربة لقيمها العادلة.
يتم حتديد امل�صتوى الذي يتم فيه ت�صنيف املوجودات اأو املطلوبات املالية بناء على اأدنى م�صتوى من مدخالت مهمة لقيا�ص القيمة العادلة.
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
23. تابع/ قيا�س القيمة العادلة

23.1 تابع/ الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

ان ال�صول واخل�صوم املالية املقا�صة بالقيمة العادلة على ا�صا�ص دوري يف بيان املركز املايل املجمع يتم ت�صنيفها الى الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التايل:
31 دي�سمرب 2016

املجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1اي�ساح
د.كد.كد.كد.كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر  

حمددة عند التحقق املبدئي
----با�صتثمارات غري م�صعرة

11,990--11,990جحمافظ ا�صتثمارية

ا�ستثمارات متاحة للبيع
305,290--305,290جحمافظ ا�صتثمارية

1,636,651--1,636,651اأا�صتثمارات م�صعرة

1,181,5591,288,0732,469,632-دم�صاهمات ملكية

1,953,9311,181,5591,288,0734,423,563�سايف القيمة العادلة

31 دي�صمرب 2015 

املجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1اي�ساح
د.كد.كد.كد.كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

حمددة عند التحقق املبدئي
476,082476,082--با�صتثمارات غري م�صعرة

13,242--13,242جحمافظ ا�صتثمارية

ا�ستثمارات متاحة للبيع
302,690--302,690جحمافظ ا�صتثمارية

1,529,579--1,529,579اأا�صتثمارات م�صعرة

1,812,0833,866,0345,678,117-دم�صاهمات ملكية

1,845,5111,812,0834,342,1167,999,710�سايف القيمة العادلة

مل تكن هنالك حتويالت بني امل�صتويني 1 و 2 خالل فرتة التقارير املالية. 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
23. تابع/ قيا�س القيمة العادلة

23.2 قيا�س القيمة العادلة لالدوات املالية

القيا�س بالقيمة العادلة   
 الطرق وتقنيات التقييم امل�صتخدمة لغر�ص قيا�ص القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�صابقة. 

اأ( اوراق مالية م�سعرة
جميع ال�صهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�صواق الوراق املالية. كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى اآخر عرو�ص ا�صعار بتاريخ التقارير املالية. 

ب( اوراق مالية غري م�سعرة 
تت�صمن البيانات املالية ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�صها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة با�صتخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة والتي تت�صمن بع�ص الفرتا�صات غري املدعومة من 

ا�صعار او معدلت �صوقية منتظمة. 
ج( حمافظ ا�ستثمارية 

ان املحافظ ال�صتثمارية تتكون ا�صا�صا من اأوراق مالية حملية واأجنبية مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى اخر عرو�ص اأ�صعار بتاريخ التقارير املالية .
د( م�ساهمات ملكية 

متثل م�صاهمات امللكية ا�صتثمارات بهدف النمو الراأ�صمايل امل�صتقبلي على املدى املتو�صط والطويل.
هـ( خ�سوم مالية

لي�ص لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة. 
م�ستوى 3 : قيا�سات القيمة العادلة

ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �صمن امل�صتوى 3 تعتمد على تقنيات تقييم ت�صتند الى معطيات هامة ل تعتمد على بيانات �صوقية مر�صودة . كما ان الدوات املالية �صمن هذا امل�صتوى ميكن ت�صويتها من 
الر�صيد الفتتاحي الى الر�صيد اخلتامي كما يلي: 

31 دي�صمرب 2015 31 دي�سمرب 2016

ا�صتثمارات متاحة للبيعا�صتثمارات بالقيمة العادلةا�ستثمارات متاحة للبيعا�ستثمارات بالقيمة العادلة
د.كد.كد.كد.ك

476,0823,866,034480,2147,423,662الر�صيد الفتتاحي

ارباح او خ�صائر م�صجلة يف:
--(2,577,961)(476,082)-   بيان الأرباح اأو اخل�صائر

584,462----   ايرادات / )خ�صائر( �صاملة اخرى 

)4,484,090()4,132(---   مبيعات

342,000---ا�صافات خالل ال�صنة

1,288,073476,0823,866,034-الر�صيد اخلتامي 



�سة
قاب

ة ال
دير

ة ال
رك

�س
ت 

وي
الك

 - 
ة(

عام
ة )

يتي
كو

مة 
ساه

م�
كة 

�سر
 

79

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه 
23. تابع/ قيا�س القيمة العادلة

23.2 تابع/ قيا�س القيمة العادلة لالدوات املالية

يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود املالية لغرا�ص التقارير املالية، مبا يف ذلك القيم العادلة للم�صتوى 3 وذلك بالت�صاور مع اخ�صائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة، عند القت�صاء. يتم اختيار 
تقنيات التقييم بناء على خ�صائ�ص كل اداة مالية بهدف زيادة ال�صتفادة من املعلومات ال�صوقية. 

ان تقنيات التقييم امل�صتخدمة لالدوات امل�صنفة �صمن امل�صتوى 2 و 3 مبينة ادناه: 

ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر :
ان القيمة العادلة لالدوات املالية غري املتاجر بها يف �صوق ن�صط )مثل الوراق املالية املحلية غري امل�صعرة( يتم حتديدها با�صتخدام تقنيات التقييم. كما ان القيمة العادلة لال�صتثمارات يف الوراق املالية غري امل�صعرة هي 

تقريبا اجمايل القيمة املقدرة لال�صتثمارات املعنية كما لو مت حتقيقها بتاريخ بيان املركز املايل.  

عند حتديد القيمة العادلة لتلك ال�صتتثمارات، يقوم مدراء ال�صتثمار با�صتخدام طرق متنوعة والقيام بافرتا�صات مبنية على احوال ال�صوق املوجودة بتاريخ كل مركز مايل. كما قام مدراء ال�صتثمار با�صتخدام تقنيات 
كتحليل التدفق النقدي املخ�صوم وا�صعار املعامالت الخرية وم�صاعفات ال�صوق لتحديد القيمة العادلة. 

الرباح اأو اخل�صائر امل�صجلة يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع لل�صنة مدرجة �صمن الربح / )اخل�صارة( من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر والتغري يف القيمة العادلة ل�صتثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر والربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع.

ان تغيري املدخالت لتقييمات امل�صتوى 3 الى افرتا�صات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغري ب�صكل كبري املبالغ امل�صجلة يف بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع او اجمايل ال�صول او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية. 
ان التاأثري على بيان الأرباح اأو اخل�صائر املجمع وبيان الأرباح اأو اخل�صائر  والدخل ال�صامل الآخر املجمع �صيكون غري هام اذا كان التغري يف املخاطر ذات ال�صلة امل�صتخدم لتقدير القيمة العادلة ل�صتثمارات امل�صتوى 

3 بن�صبة %5. 
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24. اأهداف ادارة راأ�س املال

ان اأهداف املجموعة اخلا�صة باإدارة راأ�ص املال هي التاأكيد على مبداأ الإ�صتمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�صب للم�صاهمني، وذلك من خالل ا�صتغالل اف�صل لهيكلة راأ�ص املال .
يتكون را�ص مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية . تقوم املجموعة بادارة هيكلية راأ�ص املال وعمل التعديالت الالآزمة ، على �صوء التغريات يف الظروف القت�صادية واملخاطر املرتبطة باأ�صول املجموعة.  وللمحافظة 

على هيكلية راأ�ص املال اأوتعديلها، قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات اأرباح للم�صاهمني اأو عوائد راأ�ص املال على امل�صاهمني اأو ا�صدار اأ�صهم جديدة اأو بيع اأ�صول لتخفي�ص املديونيات.
متا�صيا مع ال�رضكات الخرى يف نف�ص القطاع تراقب املجموعة راأ�ص املال على ا�صا�ص ن�صبة  �صايف املديونية الى حقوق امللكية .

تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:
31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
16,907,480-قرو�ص لأجل

11,725,21810,471,810م�صتحق الى �رضكات زميلة واأطراف ذات �صله اأخرى )اإي�صاح 18(

)330,335((119,270) يطرح  : النقد و�صبه النقد

11,605,94827,048,955�صايف املديونية

11,763,66314,389,176 حقوق امللكية

مت احت�صاب الن�صبة عن طريق ق�صمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

31 دي�سمرب 2016

د.ك
31 دي�صمرب 2015

د.ك
11,605,94827,048,955�صايف املديونية

11,763,66314,389,176حقوق امللكية 

188%99%ن�صبة املديونية الى حقوق امللكية

25. التزامات طارئة 

يوجد على املجموعة بتاريخ 31 دي�صمرب 2016 التزامات طارئة مقابل كفالت بنكية مببلغ 2,342,000 د.ك )2015 : 2,342,000 د.ك(.


