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نبذة عن
شركة عمار

نبذة عن شركة عمار
تأسست رشكة عامر للتمويل واإلجارة يف  2004كرشكة مساهمة كويتية تعمل وفقا ألحكام وتعاليم الرشيعة
اإلسالمية السمحاء برأس مال مدفوع قدره  20مليون دينار كويتي ،وقد تم انشاؤها بتضافر جهود مجموعة
من املؤسسات املالية الرائدة يف السوق الكويتي واملنطقة باالضافة اىل نخبة من املستثمرين األفراد.
وقد تم ادراج رشكة عامر للتمويل واالجارة يف بورصة الكويت  -السوق املوازي عام .2009
ومتتاز عامر بتنوع األنشطة والخدمات والحلول التمويلية اإلسالمية التي تقدمها لعمالئها :

التمويل
التمويل اإلسالمي:
تتميز عامر بوجود فريق عمل متخصص يف مجال التمويل العقاري اإلسالمي عىل درجة عالية من املهارة
والحرفية يعمل عىل تقديم أفضل فرص التمويل وأكرثها مرونة كام تتميز عامر بتنوع األنشطة والخدمات
والحلول التمويلية اإلسالمية التي تقدمها لعمالئها و ذلك بقصد املتاجرة أو االستثامر العقاري أو لتمويل
املشاريع والرشكات املتوسطة الحجم والصغرية بأحد العقود التالية:
أ .إجارة تشغيلية
ب .إجارة مع وعد بالتملك
ج .مرابحة
د .مشاركة
هـ .وكالة باالستثامر
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التمويل الهيكيل:
تقدم عامر خدمات التمويل الهيكيل لعمالئها لتزويدهم بأفضل متويل ممكن من خالل اسرتاتيجية واضحة
لتكوين رأس املال وإعادة هيكلته باستخدام أساليب متعددة مثل الدفع املسبق املرن وأولويات توزيع النقد
والتمويل متعددة الرشائح .كام تتخصص عامر يف عمليات وإصدار الصكوك.

متويل مشاريع التشييد العقارية (إستصناع)
تقوم عامر بتقديم تسهيالت متويل خاصة ميكن استخدامها لتمويل املشاريع اإلنشائية من خالل عملية
االستصناع.

االستثامر
توظيف االستثامر
من خالل فريق عمل عامر لتوظيف االستثامر يستطيع املستثمرون الوصول مبارشة اىل قنوات ومصادر
التمويل االسالمي املتعددة وباسعار تنافسية.

االستثامر العقاري
تستثمر عامر يف مجموعة متنوعة من العقارات املدرة للدخل سواء ملحفظتها الخاصة او لصالح عمالئها و
تقوم كذلك باعامل التطوير العقاري لالرايض واملباين والتشييد بهدف إعادة البيع.

الخدمات االستشارية
تقييم الرشكات

تقوم عامر مبساعدة عمالئها عىل تحديد القيمة العادلة لرشكة أو حصة مساهم يف ملكية رشكة ،و تتبع عامر
أساليب وطرق معتمدة يف عامل تقييم الرشكات .وتساعد هذه الخدمة املستثمرين وأصحاب الشأن يف تحديد
القيم العادلة وعمليات دخول وخروج الرشكاء واالندماج واالستحواذ ومتويل الديون وإعادة الهيكلة.
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املوازنة والتخطيط
اصبحت عملية إعداد املوازنة والتخطيط محورية لنجاح أي رشكة يف ظل املصاعب التي تعانيها الرشكات
وانخفاض هوامش األرباح وتخفيض التكاليف ،وتقوم عامر من خالل فريقها املدرب مبساعدتكم عىل إعداد
املوازنات باستخدام أساليب معتمدة ودقيقة تساعدكم يف تحقيق أهدافكم .

الخدمات االستشارية العقارية
توفر عامر مجموعة متنوعة من الخدمات االستشارية العقارية تتضمن توفري االستشارات يف اختيار املواقع
وتحليل األسواق ودراسات الجدوى وتحليل االستثامر والتدفقات النقدية.

إعداد التقارير والدراسات االقتصادية
توفر عامر مجموعة متنوعة من التقارير والدراسات االقتصادية يف جميع القطاعات وتساعد هذه الخدمة
العمالء عىل الحصول عىل املعلومات الدقيقة والوافية عن الحالة االقتصادية التي متر بها القطاعات االقتصادية
املختلفة.

خدمات استشارية أخرى:
تقوم عامر كذلك بتوفري خدمات استشارية أخرى وتخضع للموافقة املسبقة لهيئة أسواق املال وتشمل:

 .1أسواق رأس املال:

وتشمل إدارة االكتتابات العامة والخاصة وزيادات رؤوس األموال.

 .2أسواق أدوات الدين:

وتشمل ترتيب وإدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين األخرى املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وتقديم
االستشارات املتعلقة بأدوات الدين.
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أعضاء
مجلس اإلدارة

السيد /عبد الله راشد سامل بوقامز
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /بشار نارص التويجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو غري تنفيذي
السيد /عبد الفتاح محمد رفيع معريف
عضو مجلس اإلدارة
عضو غري تنفيذي
السيد /عبدالله عيل عبدالله الصانع
عضو مجلس اإلدارة
عضو غري تنفيذي
السيد /طالل سلطان عيل الشهاب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مستقل
السيد /حمد محمد السعد
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي  -عضو تنفيذي
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أعضاء هيئة
الرــقابـة الشرعية

أ .د .عبد العزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الرشعية

د .عيىس زيك عيىس
عضو هيئة الرقابة الرشعية

د .عيل ابراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الرشعية

13

اإلشراف والرقابة
على عمار

مراقب الحسابات الخارجي:

عبداللطيف العيبان  -جرانت ثورنتون
املدقق الداخيل:

البزيع لإلستشارات
مكتب التدقيق الرشعي:

بيت التدقيق الرشعي
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إقرار وتعهد
بسالمة ونزاهة
البيانات املالية
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

السادة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
يرسين نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم يف اجتامع الجمعية العامة العادية للسنة املالية املنتهية
يف  31ديسمرب .2017
ازدادت حدة التوترات يف املنطقة خالل عام  2017مع استمرار حرب اليمن وسوريا اضافة اىل األزمة
الدبلوماسية التي شهدتها منطقة الخليج بني كل من دولة قطر وبعض الدول الخليجية األمر الذي ترك آثارا
سلبية عىل االسواق.
وبالرغم من ارتفاع اسعار النفط يف عام  2017حيث ارتفعت أسعار خام برنت حوايل  ،14%اال ان هذا االرتفاع
مل يكن كافيا لتغطية عجز املوازنات الخليجية التي بدأت بعضها بفرض الرضائب عىل املشرتيات يف محاولة
منها لتغطية هذا العجز.
ولقد تفاوتت التداوالت يف األسواق الخليجية بنهاية عام  ،2017حيث تصدر «سوق قطر» قامئة الرتاجعات
بنسبة بلغت  18.3%مسجال أسوأ أداء له منذ عام  ،2008وذلك عىل خلفية األزمة الدبلوماسية بني قطر وبعض
الدول الخليجية تالها «سوق مسقط» يف املرتبة الثانية من حيث األكرث تراجعا بنسبة  ،12%ومن ثم «دبـي»
و »أبوظبي» بـ  ،4.6%و 3.3%عىل التوايل.
يف املقابل تصدر «سوق الكويت» املؤرشات املرتفعة بنسبة  ،11.5%تاله «سوق البحرين» بـ  ،% 9وأخريا
«السوق السعودي» بارتفاع .0.2%
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ويف الكويت  ،استمرت معاناة القطاع العقاري الذي شهد ركودا واضحا عىل مدار  4سنوات متتالية خالل
النصف األول من عام  2017وذلك يف ظل زيادة املعروض من مزادات األرايض وزيادة أسعار الكهرباء واملاء
اعتبارا من شهر مايو  2017وتراجع معدالت منو الوافدين وتأثريها السلبي عىل القطاع االستثامري وزيادة
األرباح عىل القروض.
اال ان السوق العقاري شهد تحسنا خالل الربع الثالث من عام  ،2017حيث ارتفعت مبيعات سوق العقار
الكويتي (عقود ووكاالت) خالل شهر أكتوبر بنحو  %36مقارنة مببيعات شهر سبتمرب ،كام ارتفعت عىل أساس
سنوي مبستوى مقارب بلغ  ،%35وذلك عند مقارنتها مبستوياتها املسجلة خالل شهر أكتوبر من عام  ،2016اذ
بلغت نحو  226مليون دينار .ومع نهاية عام  ،2017اتسم أداء القطاعات العقارية باالستقرار بشكل واضح.
هذا وبالرغم من انخفاض األسعار يف قطاعي العقار االستثامري والتجاري إال أنهام مازاال يتمتعان مبعدالت
عوائد تعترب ضمن األعىل عىل مستوى السوق.
ومع نهاية العام  ،2017ويف ظل التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي خالل عام  2018وانخفاض يف عجز
املوازنات وتسارع منو اقتصادات دول الخليج  ،لتصل إىل حوايل  2.2%نتيجة لالرتفاع املتوقع يف اسعار النفط،
وتطبيق الرضائب (منها رضيبة القيمة املضافة ،والرضيبة االنتقائية) ،األمر الذي من شأنه أن يعزز اإليرادات
العامة ،تقبل عامر عىل عام  2018باسرتاتيجية جديدة ورؤية مختلفة العادة هيكلة أعاملها مفعمة باالمل
بتاليف تداعيات أحداث  2017املؤملة التي فاقم من آثارها خسارة الرشكة احدى الدعاوى القضائية حيث بلغت
إجاميل الخسائر القانونية  2,621,000دينار كويتي.
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ويف الختام ،نسأل املوىل عز وجل أن يوفقنا ويعيننا عىل األخذ بيد الرشكة للنهوض ومواجهة التحديات.
وال يفوتنا هنا ان نتقدم باسمى ايات الشكر والتقدير واالمتنان للسادة املساهمني عىل دعمهم وتعاونهم مع
الرشكة منذ تأسيسها.
كام ننتهز هذه املناسبة لندعو املوىل عز وجل ان يوفق امرينا سمو الشيخ /صباح األحمد الصباح وويل عهده
الشيخ /نواف األحمد الصباح ويسدد خطاهام ملا يحقق الخري واالزدهار لبلدنا الحبيب الكويت.

		

والله ويل التوفيق،

_________________

عبدالله راشد بوقامز
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
لعام 2017

كان عام  2017قاسيا عىل عامر يف ظل استمرار ضعف الوضع االقتصادي وتذبذب الوضع السيايس وعدم وجود
خطوات إصالح بناءة تعمل عىل تحسني هذا الوضع ومعالجة أوجه الخلل املختلفة يف االقتصاد الكويتي .لذلك
مل يكن غريبا انه بالرغم من الجهود املضنية التي بذلتها عامر للنهوض اال أن محفظتها التمويلية استمرت
باالنخفاض بسبب منافسة البنوك وتقليص التمويل لرشكات اإلستثامر كام ساهم استمرار الركود يف القطاع
العقاري يف عدم قدرة عامر عىل تحقيق اهدافها وتطلعاتها.

نتائج الرشكة املالية لعــام :2017
• سجلت الرشكة خسارة قدرها ( )1,543,481د.ك بواقع ( )7.9فلس  /سهم مقابل خسارة ( )1,762,268د.ك،
ما يعادل ( )9.0فلس  /سهم لعام .2016
• وقد بلغت اإليرادات  569,219د.ك ( 69,634د.ك لعام  )2016وترجع الزيادة يف اإليرادات إىل بيع استثامر
عقاري محققة ربح قدرة  230,500د.ك (صفر لعام  )2016باإلضافة إىل زيادة إيرادات التأجري بنسبة  28%إىل
 538,811د.ك ( 419,672د.ك لعام .)2016
• أما املرصوفات ،فقد سجلت  2,112,700د.ك مقابل ( 1,831,902د.ك) لعام  )2016ويرجع استمرار ارتفاع
املرصوفات إىل تسجيل مطالبة قانونية بقيمة  680,000د.ك ( 715,000د.ك لعام  )2016باإلضافة إىل خسائر
انخفاض قيمة متويل أسالمي( )267,269د.ك مقابل رد مخصص متويل إسالمي بقيمة  82,633د.ك
لعام  2016بزيادة قدرها .423%

األصول وااللتزامات:
بلغت أصول الرشكة  21,343,783د.ك ( 24,432,099د.ك) بانخفاض  13%لعام  ،)2016فيام بلغت التزامات
الرشكة  3,183,296د.ك ( 4,549,159د.ك لعام  )2016بانخفاض قدرة .30%

حقوق امللكية:
بلغت حقوق امللكية  18,160,487د.ك مقابل  19,882,940د.ك لعام  2016بانخفاض  9%وبقيمة دفرتية
للسهم  93فلس ( 102فلس لعام .)2016
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نتائج الرشكة املالية لألعوام 2017 - 2013
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السعر السوقي لسهم رشكة عامر للتمويل واالجارة عن كافة سنوات االدراج
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وعن أنشطة رشكة عامر خالل السنة املالية املنتهية يف  ،31/12/2017فنستعرض أدناه أهم انجازات اإلدارات
املختلفة ل «عامر»:

أنشطة االستثامر:
متكنت عامر خالل العام من التخارج من استثامرات متاحة للبيع بقيمة  278,287دينار كويتي ،وتحقيق أرباح
قدرها  44,566دينار كويتي .كام حققت دخال من االستثامر يف املوجودات املالية بقيمة  20,735د.ك.
هذا ،وقد نجحت عامر بتحصيل مبلغ  99,092دينار كويتي ميثل جزء من استثامراتها يف الصكوك .أما فيام
يتعلق باالستثامرات املتداولة فقد انخفضت مبا يقارب  42,840د.ك نتيجة لتذبذب أوضاع األسواق املالية
خالل عام .2017
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اإلستثامرات العقارية:
متتلك الرشكة استثامرات عقارية مبارشة يف دولة الكويت تتكون من  5عقارات بقيمة إجاملية
 10,325,000د.ك ،وهي محفظة متنوعة من حيث القطاع واملوقع .وقد حققت الرشكة ربحا يعادل 230,000
د.ك بعد بيع احد عقاراتها كام متكنت الرشكة من تطوير و تأجري عدد من العقارات غري املدرة األمر الذي أدى
اىل زيادة الدخل من االيجارات ليبلغ  541,060د.ك لعام  419,672 ( 2017د.ك لعام) 2016
( 349,944د.ك لعام .)2015

التمويل التجاري:
• تستمر عامر باملحافظة عىل قيمة محفظة التمويل واختيار العمالء بعناية تامة لتمويلهم بنظام اإلجارة
واالستصناع للعقارات التجارية واالستثامرية والصناعية.
• قامت عامر بتقليص محفظتها التمويلية وذلك لصعوبة منافسة البنوك يف هذا املجال وقد تم الرتكيز عىل
متويل الشقق واملحال التجارية وهو محدود أساساً.
• بلغت محفظة التمويل (بعد اخذ املخصصات طبقا لتعليامت بنك الكويت املركزي)  657,545د.ك مقابل
 678,875د.ك لعام .2016
• كام نجحت الرشكة بتحصيل مبلغ  59,769د.ك من املستحق عىل العمالء املتعرثين يف السداد مقابل
 159,902د.ك لعام .2016

متطلبات الحوكمة:
التزمت رشكة عامر للتمويل واالجارة بتطبيق كافة متطلبات هيئة اسواق املال التي وردت يف الكتاب الخامس
عرش «حوكمة الرشكات» وعملت عىل اتخاذها كمبدأ أسايس وثقافة عمل يف الرشكة كام قامت بإعادة تشكيل
الهيكل التنظيمي للرشكة ،وتحديث اللوائح والسياسات والنظم لتحقيق اعىل معايري تطبيقات الحوكمة سعيا
منها لتحقيق أفضل حامية وتوازن بني مصالح الرشكة ومساهميها وأصحاب املصالح األخرى وتحفيز وجود
الشفافية واملصداقية للوصول اىل أفضل األساليب ملامرسة سلطات اإلدارة الرشيدة.
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املسؤولية االجتامعية:
إميانا من الرشكة بوجوب أن يتجاوز دورها حدود الدور االقتصادي إىل املساهمة يف التنمية املجتمعية ،تقوم
الرشكة بااليت:
• التزاماَ من عامر مبسؤوليتها االجتامعية  ،ساهمت عامر خالل شهر رمضان املبارك لعام 2017يف مرشوع افطار
صائم من خالل تقديم أكرث من  1000وجبة افطار تم توزيعها عىل العاملة ذات االجور املتدنية.
• تعمل الرشكة عىل استقطاب العاملة الوطنية وتتعاون يف هذا املجال مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة.
• تحرص الرشكة عىل املشاركة يف تنمية الطاقات الوطنية وذلك من خالل املساهمة يف تدريب الطلبة ميدانيا
خالل فرتة الصيف.
• ميثل الرئيس التنفيذي رشكة عامر يف اتحاد الرشكات االستثامرية دعام من الرشكة لدور االتحاد يف تثقيف
ونرش الوعي االسثامري لدى املواطنني واملقيمني.
• تكفل الرشكة للعاملني لديها واملتعاملني معها من عمالء الرشكات املختلفني الحق يف التعبري والشكوى وتعمل
عىل حامية كافة حقوقهم وخصوصيتهم ورسية املعلومات الخاصة وذلك وفق مناذج معدة لهذا الغرض.
وختاما ،فان مجلس إدارة الرشكة يؤكد ويتعهد بسالمة ودقة البيانات املالية التي يتم موافاة مراقب الحسابات
الخارجي بها من أجل القيام باملهام املوكلة اليه عىل أكمل وجه ،كام يتعهد بسالمة ونزاهة كافة البيانات املالية
وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الرشكة ،مع التأكيد بأن كافة تعامالت الرشكة تتم وفق أحكام الرشيعة
االسالمية ويتم اعتامدها من قبل هيئة الرقابة الرشعية الخاصة بالرشكة.

_________________

عبدالله راشد بوقامز
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير
هيئة الرقابة الشرعية
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بيان
مجلس اإلدارة السنوي
لعام 2017
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بيان مجلس اإلدارة السنوي
بالجزاءات الواقعة عىل
رشكة عامر للتمويل واإلجارة
خالل السنة املالية املنتهية يف 31/12/2017
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
بناء عىل طلب بنك الكويت املركزي يف تعميمه رقم ( /2رب  ،رب أ ،رس  ،رس أ)270/2011 ،
املؤرخ يف  7فرباير  ،2011وبناء عىل تعليامت هيئة أسواق املال الواردة يف الكتاب الخامس عرش
“حوكمة الرشكات” ،يرسنا إبالغكم بأنه بفضل من الله وتوفيقه وجهود العاملني يف الرشكة مل يتم
إيقاع أي جزاءات عىل رشكة عامر للتمويل واالجارة خالل السنة املالية املنتهية يف . 31/12/2017
ويف هذا املقام ،نسأل املوىل عز وجل أن يوفقنـا ويعيننـا ،ونؤكد بأن الرشكة ال تألو أي جهد يف
سبيل انجاز أعاملها مبا يتوافق مع القوانني املرعية يف دولة الكويت ومع تعليامت بنك الكويت
املركزي وهيئة اسواق املال والجهات الرقابية االخرى.
والله ويل التوفيق،

_________________

عبدالله راشد بوقامز
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير احلوكمة
لعام 2017

املقدمة

انطالقاً من مبدأ اإلفصاح والشفافية اللذان يعززان من استقرار ومنو الرشكة ويساهامن يف تعزيز الكفاءة
اإلدارية واإلجراءات الرقابية واإللتزام بالعدالة والشفافية واملعاملة النزيهة والحد من حاالت تعارض املصالح،
وتطبيقاً الفضل املامرسات التنظيمية والرقابية وامتثاالً لتعليامت الجهات الرقابية ،حرصت رشكة عامر للتمويل
واالجارة عىل تطبيق وااللتزام بكافة متطلبات هيئة اسواق املال التي وردت يف الكتاب الخامس عرش «حوكمة
الرشكات» لتحقيق أهداف حوكمة الرشكات وتحقيق أفضل حامية وتوازن بني مصالح الرشكة ومساهميها
وأصحاب املصالح األخرى وتحفيز وجود الشفافية واملصداقية.
كام سعت عامر لتطبيق كافة التعليامت والقواعد الصادرة عن هيئة أسواق املال واتخاذها كمبدأ أسايس
وثقافة عمل يف الرشكة كام قامت بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للرشكة ،وتحديث اللوائح والسياسات
والنظم لتحقيق اعىل معايري تطبيقات الحوكمة.
ونعرض فيام ييل ملخصا ملا قامت به رشكة “عامر” للتمويل واالجارة خالل عام  2017فيام يتعلق بتطبيق
قواعد سليمة لحوكمة الرشكات.
(1

/

(2
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(3

/

(
(

(4
(5

(6
(7
(8
(9
(10

(11

تفصيل املهام التي أنجزتها الرشكة خالل عام  2017لتطبيق قواعد واحكام حوكمة الرشكات

 .1القاعدة األوىل  :بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
أ) تشكيل مجلس االدارة

• تم انتخاب أعضاء مجلس االدارة يف اجتامع الجمعية العامة العادية للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب
 2016والتي عقدت يوم اإلثنني املوافق  29مايو  2017للدورة  2017-2019وفقاً لقواعد حوكمة الرشكات.
• يتشكل مجلس إدارة رشكة عامر للتمويل واإلجارة من  6أعضاء غالبيتهم غري تنفيذيني ويضم املجلس عضوا
مستقال واحدا.
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• ميتاز أعضاء مجلس االدارة بخربات علمية متنوعة وخربات مهنية متخصصة وطويلة يف مجال عمل الرشكة
وكذلك يف املجاالت املحاسبية واملالية مبا يساهم يف إضافة الخربات التي تحتاجها الرشكة عند مناقشة املوضوعات
املعروضة عىل مجلس اإلدارة كام هو موضح يف الجدول التايل :
(1

/

37

(2

/

22

(3

/

37

(4

/

21

(5

/

21

(6

/
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• تم اعادة تعيني السيد /محمد عصام فييض أمينا لرس مجلس االدارة وذلك يف اجتامع مجلس االدارة رقم
 2017/04بتاريخ  04يونيو  2017وقد اوكلت له مهمة حفظ وتنسيق محارض إجتامعات املجلس ومتابعة
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة مع إدارات الرشكة .
• جميع األعضاء عىل اطالع ومعرفة بالقوانني واالنظمة املتعلقة بأنشطة الرشكة ولوائحها منذ بداية عضويتهم
بالرشكة ،حيث يتم تسليم االعضاء الجدد ملفا تعريفيا يحوي كافة املعلومات املطلوبة عن الرشكة وانشطتها
حال استالمهم ملهامهم.

ب) اجتامعات مجلس االدارة
• يلتزم مجلس اإلدارة بعقد إجتامعات دورية منتظمة يحرض لها بشكل مسبق ويخصص لها الوقت الكايف
ملناقشة جميع بنود جداول األعامل لتنفيذ رؤية الرشكة ورسالتها واهدافها واسرتاتيجيتها العامة لتحقيق
تطلعات املساهمني.
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• وقد عقد مجلس اإلدارة  ٦اجتامعات خالل عام  ،2017التزم األعضاء بحضورها وفق ما ييل-:
2017
01
12

02
19

03
7

04
4

---

*

----

---

05
8

06
31

----

----

------

----

------

* تم انتخاب السيد /عبدالله بوقامز  -رئيسا ملجلس اإلدارة بتاريخ  29مايو  2017ليحل محل السيد /يوسف الشايع بعد انتهاء دورة مجلس
االدارة السابقة للسنوات .2016-2014

ت) محارض اجتامعات مجلس االدارة

تحتفظ عامر بسجل خاص يدون به محارض اجتامعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة ومتسلسلة للسنة التي
عقد فيها اإلجتامع مبيناً فيها تاريخ االجتامع وساعة بدايته ونهايته ومكان انعقاده باالضافة اىل أهم قرارات
ومداوالت اجتامعات املجلس حيث يتم تبويبها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها.

ث) ملكية أعضاء مجلس االدارة يف أسهم رشكة عامر للتمويل واالجارة ورشكاتها التابعة كام يف
31/2/2017
(1

/

250,000

(2

/

75,000

(3

/

1,000,000

(4

/

(5

/

1,000

(6

/

1,000,000
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القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
أ) مسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

ضمن سعي الرشكة إلرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ،قامت الرشكة بتحديد مهام ومسؤوليات وواجبات
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديد السلطات والصالحيات بشكل واضح يف ميثاق عمل مجلس
إدارة الرشكة والذي تم اعتامده بإجتامع مجلس اإلدارة بتاريخ  19مايو  2014والذي يحدد بالتفصيل املهام
واملسؤوليات والواجبات عىل النحو التايل -:

 )1اعتامد األهداف واالسرتاتيجيات والخطط والسياسات الرضورية للرشكة .وهذا يتضمن ما ييل
كحد أدىن:
		

• إسرتاتيجية شاملة للرشكة وخطط أعاملها الرئيسية مبا يف ذلك املراجعة وتوجيهات االلتزام
باإلسرتاتيجية وخطط األعامل.
• هيكل رأس املال األمثل للرشكة وأهدافها املالية.
• سياسة واضحة لتوزيع األرباح سواء نقدية أو غري نقدية مبا يعود بالنفع عىل املساهمني والرشكة.
• تحديد أهداف األداء ومتابعة تنفيذ هذه األهداف واألداء الشامل للرشكة.
• الهيكل التنظيمي وهيكل املوظفني بالرشكة واملراجعة الدورية له.

 )2اعتامد املوازنات السنوية والبيانات املالية املرحلية والسنوية.
 )3متابعة النفقات الرأساملية الكربى للرشكة وعملية رشاء وبيع األصول.
 )4التأكد من مستوى االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
 )5التأكد من نزاهة ودقة البيانات واملعلومات التي يتعني اإلفصاح عنها وفقا لسياسات وإجراءات
عامر لإلفصاح والشفافية.
 )6اإلفصاح واإلعالن بصورة دورية عن التقدم املحرز بأنشطة الرشكة وكافة التطورات الهامة التي
تحدث وفق متطلبات اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن هيئة أسواق املال.
 )7إنشاء قنوات اتصال فعالة تسهل عملية مراجعة مختلف أنشطة الرشكة والتطورات الهامة
بصورة مستمرة وبشكل دوري من قبل مساهمي الرشكة.
 )8وضع نظام حوكمة للرشكة ومراقبته ومتابعة مستوى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
 )9تشكيل لجان متخصصة ملجلس اإلدارة واعداد ميثاق عمل يبني فرتتها وصالحياتها ومسؤولياتها
باالضافة اىل مراقبتها وتقييم أدائها ونتائج عملها وأداء أعضائها.
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 )10التأكد من أن الهيكل التنظيمي للرشكة شفاف وواضح بحيث يسمح بعملية اتخاذ القرارات،
وتحقيق مبادئ الحوكمة السليمة والفصل بني الصالحيات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،
من خالل:
• اعتامد اللوائح والنظم (السياسات) الداخلية املتعلقة بأعامل الرشكة وتحسينها ،و تحديد األدوار
واالختصاصات واملهام واملسؤوليات بني مختلف املستويات التنظيمية.
• اعتامد التفويض باملهام وتنفيذها (التفويض بالصالحيات) املنوطة باإلدارة التنفيذية.

 )11متابعة أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامها بكافة املهام املسندة إليها ،من خالل:

• عقد اجتامعات دورية مع اإلدارة التنفيذية ملناقشة مستجدات األعامل واملشكالت والعوائق 		
املتعلقة بها .وكذلك مناقشة واالطالع عىل املعلومات الهامة املتعلقة بأنشطة الرشكة خالل هذه 		
االجتامعات الدورية.
• وضع مؤرشات األداء الرئيسية لإلدارة التنفيذية التي تتوافق مع أهداف وإسرتاتيجية الرشكة.

 )12تحديد مجموعات عالوات املوظفني مثل مجموعة العالوات الثابتة ومجموعة عالوات األداء
ومجموعة عالوات األسهم.
 )13تعيني أو عزل أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي ومن يف منصبه.
 )14وضع سياسة تحكم العالقة مع أصحاب املصالح لحامية حقوقهم.
 )15وضع آلية تنظم املعامالت مع األطراف ذات الصلة بحيث تقلل ومتنع تضارب املصالح.
 )16التأكد بصورة دورية من فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية املطبق يف الرشكة ورشكاتها
التابعة من خالل:

• التأكد من سالمة النظم املالية واملحاسبية ،مبا يف ذلك النظم املتعلقة بالتقارير املالية.
• التأكد من تنفيذ نظم الرقابة املناسبة لتقييم وإدارة املخاطر من خالل تحديد نطاق املخاطر التي
قد تواجهها الرشكة وخلق بيئة من الوعي بثقافة تجنب املخاطر عىل مستوى الرشكة.

 )17تشكيل مجموعة من اللجان املتخصصة مثل لجنة التدقيق ولجنة إدارة املخاطر ولجنة
الرتشيحات ولجنة املكافآت ولجنة الحوكمة أو أي لجنة أخرى يرى مجلس اإلدارة أنها رضورية
بالنسبة ألنشطة الرشكة ،عىل أن يتم تعيني عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني
واملستقلني يف اللجان التي يتم تشكيلها.
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ب) الهيكل التنظيمي

تم تحديث الهيكل التنظيمي يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم  2017/02بتاريخ  19مارس .2017

ت) عقد التأسيس والنظام األسايس

• تم االنتهاء من تعديل عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس ليتوافق مع متطلبات الحوكمة الصادرة من هيئة
أسواق املال وقانون الرشكات رقم  25/2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
• تم تعديل عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس خالل عام  2017بتحويل كيان الرشكة من مقفلة إىل عامة.

ث) اللوائح والسياسات التي تنظم عمل الرشكة

اعتمد مجلس ادارة الرشكة خالل عام  2017النسخ املحدثة من اللوائح والسياسات التالية:

1
2

2017

19
31

02/2017
06/2017

ج) صفحة الرشكة عىل االنرتنت

يعمل قسم العالقات العامة يف الرشكة عىل تحديث صفحة الرشكة عىل االنرتنت بكافة املعلومات والبيانات
الخاصة بالرشكة واوجه أنشطتها مبا يتيح ملساهميها االطالع بشكل مستمر ودوري عىل ما يحتاجونه من
معلومات وعىل كافة التطورات.

ح) نظم تكنولوجيا املعلومات

• عملت عامر منذ بداية تأسيسها عىل االستثامر يف نظم املعلومات حيث وفرت احدث الربامج العاملية
املتخصصة الدارة حسابات الرشكة وحسابات ادارة التمويل التجاري ومتابعة حسابات العمالء بشكل يومي
باالضافة اىل استخدام برنامج متطور الدارة األصول العقارية وذلك لضامن ان كافة التقارير الصادرة عن الرشكة
يتم اعدادها عىل درجة كبرية من الجودة والدقة.
• كام شهدت سنة  2017نقطة تحول لرشكة عامر يف آلية حفظ املراسالت الصادرة منها والواردة إليها حيث
تم التحول إىل نظام الحفظ اإللكرتوين للوثائق.
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خ) اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة
• شكل مجلس اإلدارة أربع لجان منبثقة عنه وذلك بهدف توزيع املهام والنشاطات بني أعضاء املجلس واإلدارة
التنفيذية وملساندة املجلس للقيام ببعض املهام املحددة ورفع التقارير الدورية والتوصيات.
• تقوم كل لجنة بأداء مهامها وفقاً مليثاقها الخاص الذي تم تحديده من مجلس اإلدارة.

 .1لجنة التدقيق
بناء عىل توجيهات هيئة اسواق املال يف كتابهم «ت ح ش/ق إ »009078/2016/املؤرخ يف ،22/12/2016
قامت الرشكة بفصل لجنة التدقيق عن لجنة املخاطر.
• تعمل لجنة التدقيق وفق ميثاق عمل لجنة التدقيق والذي اعتمد يف إجتامع مجلس االدارة السابع لسنة
 2014املؤرخ يف  19مايو  2014باالضافة اىل دليل التدقيق الداخيل والذي اعتمد يف إجتامع مجلس االدارة
التاسع لسنة  2014بتاريخ  3نوفمرب .2014

تتلخص مهام لجنة التدقيق بالتايل:
• مراجعة البيانات املالية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة و إبداء الرأي والتوصية بشانها.
• التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني مراقب الحسابات الخارجي أوتغيريه وتحديد أتعابه.
• املوافقة عىل تعيني أو إعادة تعيني املدقق الداخيل أوتغيريه وتحديد أتعابه.
• متابعة اعامل مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم تقدميه خدمات اخرى للرشكة غري التدقيق.
• دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.
• تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الرشكة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة.
• التوصية بتعيني مسؤول التدقيق الداخيل و نقله وعزله وتقييم أدائه وإدارة التدقيق الداخيل.
• مراجعة خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخيل وإبداء مالحظاتها عليه.
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وقد عقدت لجنة التدقيق مثانية اجتامعات خالل عام  2017وفقا ملا ييل:
12
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 .2لجنة املخاطر
• تعمل لجنة املخاطر وفق ميثاق عمل لجنة املخاطر والذي اعتمد يف إجتامع مجلس االدارة السابع لسنة
 2014املؤرخ يف  19مايو .2014
• تم اعتامد تقرير املخاطر عن النصف األول من عام  2017خالل اجتامع لجنة املخاطر بالتمرير
رقم  2017 /3بتاريخ  5ديسمرب  2017وارساله اىل هيئة أسواق املال بعد اعتامده من مجلس االدارة خالل
اجتامع مجلس االدارة بالتمريررقم  2017 /7بتاريخ  6ديسمرب .2017
• تم اعتامد سجل املخاطر عن النصف الثاين من عام  2017خالل اجتامع لجنة املخاطر بالتمرير
رقم  2017 /4بتاريخ  26ديسمرب .2017
• تم اعتامد تقرير املخاطر عن النصف الثاين من عام  2017خالل اجتامع مجلس االدارة رقم  2018 /1وارساله
اىل هيئة أسواق املال.
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 -تتلخص مهام لجنة املخاطر بالتايل:

• إعداد ومراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتامدها من مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذها،
وانها تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الرشكة.
• ضامن توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
• مساعدة مجلس اإلدارة عىل تحديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول يف الرشكة ،والتأكد من عدم تجاوز
الرشكة لهذا املستوى بعد إعتامده من مجلس اإلدارة.
• التاكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعــرض الرشكة للمخاطر.
• إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الرشكة وتقدميها ملجلس اإلدارة العتامدها.
• مراجعـة املسائل التي تثريها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر عىل إدارة املخاطر يف الرشكة.

وقد عقدت لجنة املخاطر أربع اجتامعات خالل عام  2017وفقا ملا ييل
01/2017
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القاعدة الثالثة  :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .3لجنة الرتشيحات واملكافآت
• تعمل لجنة الرتشيحات واملكافآت وفق ميثاق عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت والذي اعتمد يف اجتامع
مجلس االدارة السادس لسنة  2014بتاريخ  19مايو ،2014وسياسة منح املكافآت والتي اعتمدت يف إجتامع
مجلس االدارة الثامن لسنة  2014بتاريخ  22يونيو .2014
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تتوىل لجنة الرتشيحات واملكافآت املهام التالية:

• التوصية بالرتشيح وإعادة الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ولجان املجلس مع مراعاة قواعد
النزاهة والكفاءة الواردة بتعليامت الهيئة وعدد مرات الحضور وفعالية املشاركة.
• وضع سياسة واضحة ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.
• تحديد الرشائح املختلفة للمكافآت.
• املراجعة السنوية لسياسة املكافآت وتقييم فاعليتها يف استقطاب الكوادر وتحقيق االهداف.
• اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

عقدت لجنة الرتشيحات واملكافآت اجتامعني خالل عام  2017عىل النحو التايل:

)

01/2017

02/2017

23

19

(

)

(

)

(

وتم خاللهام:

• التوصية بالحصول عىل موافقة هيئة اسواق املال عىل طلبات الرتشح لعضوية مجلس االدارة للدورة الجديدة
.2019 2017• التوصية بعدم تخصيص مكافآت لالدارة التنفيذية ومجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31/12/2016

نظام ومعايري منح املكافآت برشكة عامر للتمويل واالجارة
• تخضع مكافآت كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و العاملني للخربة واملؤهل
واملساهمة املتوقعة من الفرد وأداؤه يف تحقيق أهداف الرشكة.
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• تتم عملية التقييم وفق ما ييل:

• تقييم املوظفني يتم من قبل مدراء االدارات عىل ان يتم اعتامدها من نائب الرئيس التنفيذي لالدارة ونائب
الرئيس التنفيذي للموارد البرشية والشؤون االدارية والرئيس التنفيذي.
• تقييم مدراء االدارات يتم من قبل نائب الرئيس التنفيذي لالدارة عىل ان يتم اعتامدها من املوارد البرشية
والشؤون االدارية والرئيس التنفيذي.
• تقييم الرئيس التنفيذي يتم من قبل رئيس مجلس االدارة.
• تقييم أعضاء مجلس االدارة يتم من قبل األعضاء والرئيس خالل اجتامع مجلس ادارة الرشكة.

معايري منح املكافآت لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

• مكافآت اإلدارة التنفيذية:
• أن تكون متسقة مع إسرتاتيجية الرشكة وأهدافها سواء عىل املدى الطويل أو القصري.
• وأن تكون مالمئة لحجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الرشكة.
• وأن تتناسب مع خربات ومؤهالت العاملني بالرشكة عىل اختالف مستوياتهم الوظيفية.
• وأن يكون هناك توازن يف هيكل املكافآت والرواتب بحيث تكون محفزة إلستقطاب أشخاص مؤهلني وغري
مبالغ فيها.
• يتم احتساب املكافأة وفقا ملعيار ثابت لنسبة احتساب املكافأة سواء كان (مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي
– نسبة من الراتب – مضاعف الراتب او أي نسبة يتم تحديدها من قبل االدارة العليا).
• يتم تحديد نسبة ثابتة (نسبة مئوية من الراتب ،مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي ،مضاعف الراتب أو أي
نسبة يتم تحديدها من قبل االدارة العليا) كمكافأة اضافية لألعامل املتميزة.
• يتوقف تحديد موعد رصف املكافأة يف حال اقرارها يف املوعد الذي تحدده االدارة العليا.
• يتم تحديد قيم املكافآت عىل نسبة تقييم املوظف بحيث ال يستحق املوظف الحاصل عىل تقدير ضعيف
او مقبول أية مكافآة.
• يتم اعتامد مبلغ املكافأة من قبل مجلس االدارة بناء عىل توصية لجنة املكافآت.
• ال تعد هذه املكافأة ملزمة للرشكة وامنا تخضع للدراسة السنوية وتحقيق الرشكة أرباح.
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مكافآت مجلس االدارة:

• يبني النظام االسايس للرشكة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز تقدير مجموع
هذه املكافآت بأكرث من عرشة باملائة من الربح الصايف بعد إستنزال االستهالك واالحتياطيات وتوزيع ربح ال
يقل عن خمسة باملائة من رأس املال عىل املساهمني أو أي نسبة أعىل ينص عليها عقد الرشكة.
• يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للرشكة استثناء عضو مجلس اإلدارة املستقل من الحد األعىل
للمكافآت املقررة.
• تتوىل لجنة املكافآت اعداد مقرتح ملكافآت اعضاء مجلس االدارة ،يعرض عىل مجلس االدارة لالعتامد املبديئ.
• يخضع االعتامد النهايئ ملكافآت أعضاء مجلس االدارة ملوافقة الجمعية العامة للرشكة.
• أوصت لجنة الرتشيحات واملكافات يف اجتامعها رقم  01/2017املنعقد بتاريخ  23فرباير  2017بعدم تخصيص
مكافآت استثنائية لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31/12/2016
2017
:
(

)

. 237,840
. 9,385

:
/

/

• هذا ومل تسجل الرشكة خالل عام  2017أية انحرافات عن السياسة املعتمدة يف منح املكافآت واملزايا.
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القاعدة الرابعة :ضامن نزاهة التقارير املالية
التقارير املالية
ان سالمة البيانات املالية للرشكة تعد احد املؤرشات الدالة عىل نزاهة ومصداقية الرشكة يف عرض مركزها املايل
وبالتايل تزيد من ثقة املستثمرين يف البيانات واملعلومات التي توفرها الرشكة ،وعىل ذلك:
• تقوم اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة رشكة عامر للتمويل واإلجارة بالتعهد كتابياً بأن التقارير املالية يتم
عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب املالية للرشكة وفقاً ملعايري املحاسبة الدولية
املعتمدة من قبل الهيئة.
• تقوم الرشكة بادراج التعهد بسالمة ونزاهة البيانات املالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الرشكة يف التقرير
السنوي املرفوع من قبل مجلس االدارة للمساهمني.
• استقاللية وحيادية مراقب حسابات الرشكة .
• متت املوافقة عىل تعيني السيد /عبداللطيف العيبان من مكتب  Grant Thorntonكمراقب حسابات
خارجي للرشكة بدالً من السادة /وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي ومحمد حمد السلطان
من مكتب السلطان ورشكاه وذلك يف اجتامع الجمعية العامة العادية للرشكة بتاريخ  ،29/5/2017بعد موافقة
لجنة التدقيق يف اجتامعها رقم  04/2017بتاريخ  19مارس  ،2017واعتامد مجلس االدارة يف اجتامعه رقم
 2017/02بتاريخ  19مارس .2017
• السيد /عبداللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون معتمد من قبل هيئة أسواق املال وهو مستقل عن
الرشكة وال يقوم بأيه أعامل إضافية للرشكة.
• ترحب الرشكة دامئا وتدعو مراقب الحسابات ملناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية
إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.
• تدعو الرشكة مراقب الحسابات الخارجي لحضور اجتامعات الجمعيات العامة وتالوة التقرير املعد من قبله
عىل املساهمني ،ومتكنه من توضيح أي معوقات او تدخالت قد تكون واجهته من قبل مجلس اإلدارة أثناء
تأدية أعامله.
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دور لجنة التدقيق يف مراجعة البيانات املالية
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة بالوفاء مبسؤولياته فيام يتعلق باإلرشاف عىل جودة وسالمة املامرسات
املحاسبية والتدقيق وانظمة الرقابة الداخلية والسياسات والتقارير املالية واإلطار العام للحوكمة الخاصة
بالرشكة .

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية
• يتضمن الهيكل التنظيمي لرشكة عامر ادارة للتدقيق الداخيل تتبع لجنة التدقيق مهمتها الحفاظ عىل سالمة
الرشكة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
• تم تعيني مسؤول للتدقيق الداخيل وتسجيله لدى هيئة اسواق املال بتاريخ .4/5/2016
• ملسؤول التدقيق مهام ومسؤوليات مدرجة يف ميثاق لجنة التدقيق املعتمد من قبل مجلس االدارة.
• تم تعيني السادة مكتب البزيع ورشكاهم ملساعدة مسؤول التدقيق الداخيل يف اعداد تقرير مراجعة وتقييم
نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف الرشكة.

الرقابة الرشعية
• وافقت لجنة التدقيق يف اجتامعها رقم  04/2017بتاريخ  19مارس  2017عىل التجديد للسادة
أ.د .عبدالعزيز خليفة القصار و د .عيىس زيك عيىس و د .عيل إبراهيم الراشد للقيام بأعامل الرقابة الرشعية
للرشكة ومتت املوافقة عىل العرض من قبل مجلس اإلدارة.
• وافقت لجنة التدقيق يف اجتامعها رقم  08/2017بتاريخ  26أكتوبر  2017عىل اختيار مكتب بيت التدقيق
الرشعي للقيام مبهام مكتب تدقيق رشعي خارجي للسنة املالية .2017
• تم اعتامد تعيني مكتب بيت التدقيق الرشعي يف اجتامع الجمعية العامة العادية
للرشكة بتاريخ .26/11/2017
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ادارة املخاطر
• يتضمن الهيكل التنظيمي لرشكة عامر قسم املخاطر الذي يتمتع بإطار عمل شامل مستقل عن طريق تبعيته
املبارشة ملجلس اإلدارة ويتوىل مهمة تحديد وقياس املخاطر التي تتعرض لها الرشكة باإلضافة إىل العمل عىل
الحد من كافة أنواع املخاطر التي قد تواجه الرشكة.
• يتوىل مسؤول املخاطر مسئولياته وفق الئحة واجراءات ادارة املخاطر.
• مسؤول املخاطر مؤهل ومسجل لدى هيئة اسواق املال و يتمتع بقدر كبري من الصالحيات بغرض أداء دوره
وواجباته عىل اكمل وجه دون منحه سلطات وصالحيات تنفيذية ومالية .
يتوفر لدى عامر انظمة رقابة داخلية وعمليات إدارة املخاطر تتمتعان بالكفاءة والفعالية للتأكد والحفاظ عىل
مستوى األداء وضبط العمليات التشغيلية واملالية التي تغطي كافة أنشطة
وإدارات الرشكة وذلك من خالل اجراءات مراجعة الرقابة الداخلية ( .) ICR
يتوىل مسؤول ادارة املخاطر اعداد سجل وتقرير عن املخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة بصورة نصف سنوية
ويتم تزويد الهيئة بنسخة من التقرير.
وفيام ييل موجز ألهم املخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة والتي وردت يف تقرير املخاطر للنصف الثاين من
عام  2017واالجراءات املتخذة من عامر حيالها:
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القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

 اعتمدت الرشكة املواثيق التالية والتي تحدد معايري السلوك املهني والقيم االخالقية التي يجب اتباعها منقبل الرشكة:
• ميثاق العمل والذي تم اعتامده يف اجتامع مجلس االدارة بتاريخ .14/10/2010
• امليثاق االخالقي والذي تم اعتامده يف اجتامع مجلس االدارة رقم  06/2014بتاريخ  11مايو .2014
• ميثاق عمل وفق أحكام الرشيعة االسالمية والذي تم اعتامده يف اجتامع مجلس االدارة رقم  09/2014بتاريخ
 3نوفمرب .2014
•وتحث الرشكة موظفيها دامئا عىل االلتزام مبعايري السلوك املهني والقيم االخالقية من خالل نصائح توعوية
يومية ترسل اىل موظفي الرشكة من قبل العالقات العامة.

القاعدة السابعة  :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
• تلتزم رشكة عامر للتمويل واإلجارة « عامر « باإلفصاح عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الرشكات الواردة يف
الكتاب الخامس عرش ( حوكمة الرشكات ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  ، 2010بشأن إنشاء
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته.
• قامت عامر بتحديث سياسة وإجراءات اإلفصاح والشفافية يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم  2017/06الذي تم
عقده بتاريخ  31أكتوبر .2017
• متثل إدارة املطابقة واإللتزام نقطة التواصل بني كافة إدارات الرشكة والجهات الرقابية فيام يخص اإلفصاح
والشفافية بإعتبارها وحدة اإلفصاح املركزية للرشكة.
• لدى عامر سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يحتوي عىل كل البيانات واملعلومات
املطلوب اإلفصاح عنها وفقا لقوانني وتعليامت وسياسة الرشكة يف هذا الشأن كام يحتوي السجل عىل البيانات
املتعلقة باملكافآت والرواتب والحوافز وغريها من املزايا املالية والتي يتم إدراجها يف التقرير السنوي املعروض
عىل الجمعية العامة .
• تتبع إدارة الرشكة آليه لإلفصاح بشكل دقيق ويف الوقت املناسب بحيث يتم ابالغ الجهات املختصة بأية
أحداث جوهرية وذلك مبا يتسق مع تعليامت الهيئة بشأن اإلفصاح.
• تعمل عامر بشكل دائم عىل تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واإلعتامد عليها يف عمليات اإلفصاح
كام قامت عامر بإنشاء قسم خاص عىل موقعها اإللكرتوين لحوكمة الرشكات لضامن اطالع املساهمني واألطراف
ذو العالقة عىل مستجدات الرشكة باإلضافة إىل قسم لوضع البيانات املالية ونتائج األعامل الدورية للرشكة .
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القاعدة الثامنة :إحرتام حقوق املساهمني
• تتمتع وحدة شؤون املستثمرين لدى عامر باإلستقاللية الكافية ألداء عملها يف اتاحة وتوفري البيانات
واملعلومات والتقارير الالزمة للمساهمني واملستثمرين املحتملني من خالل املراسالت الرسمية او وسائل
اإلفصاح املتعارف عليها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية ،ويكمن دور وحدة شؤون املستثمرين يف التعامل مع
املساهمني واملستثمرين وتقديم كافة البيانات واملعلومات الخاصة بنشاط الرشكة ومركزها املايل يف الوقت
املناسب ،كام تحتفظ بصورة من سجل املساهمني وتعمل عىل متابعة تحديثه.
• تحتفظ الرشكة الكويتية للمقاصة بسجل خاص عن أسامء مساهمي عامر وجنسياتهم وموطنهم وعدد
االسهم اململوكة لكل منهم ويتم تحديثه بأي تغيريات تطرأ عليه ،وتحتفظ الرشكة بنسخة من السجل كام ميكن
ملساهمي الرشكة الحصول عىل نسخة منه.
• اعتمدت “عامر” الئحة بحقوق املساهمني لديها وتقوم بتوزيعها عىل مساهميها مع جدول اعامل الجمعية
العمومية كام تم نرشها عىل صفحة الرشكة عىل االنرتنت.
• يحرص مجلس اإلدارة عىل احرتام حقوق املساهمني وذلك باإللتزام باإلجراءات والضوابط الالزمة لضامن
مامرسة جميع املساهمني لحقوقهم مبا يحقق العدالة واملساواة ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح املعمول
بها والقرارات والتعليامت الصادرة يف هذا الشأن.
• تعمل عامر عىل تشجيع حضور ومشاركة املساهمني يف التصويت عىل القرارات املطروحة يف اجتامعات
الجمعية العامة للرشكة.

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب املصالح
 سعياً من مجلس إدارة عامر تجاه مسؤولياته الرئيسية لحامية حقوق أصحاب املصالح اعتمدت سياسةلتحديد آلية التعامل مع أصحاب املصالح وحامية حقوقهم وذلك يف اجتامعه بتاريخ  09/09/2015وتم تصميم
هذه السياسة بهدف ضامن احرتام وحامية حقوق اصحاب املصالح وفقاً للقوانني والتعليامت الصادرة عن
الجهات الرقابية ذات الصلة.
 تقوم الرشكة بتشجيع اصحاب املصالح عىل املشاركة يف متابعة أنشطة الرشكة من خالل:• توفري كافة املعلومات والبيانات عىل موقع الرشكة عىل االنرتنت.
• تسهيل عملية االبالغ عن أي مامرسات غري سليمة يتعرضون لها من قبل الرشكة مع توفري الحامية الكافية
لهم وذلك من خالل تعبئة منوذج عىل موقع الرشكة عىل االنرتنت او الحصول عىل النموذج
من استقبال الرشكة.
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القاعدة العارشة  :تعزيز وتحسني األداء
• االسرتاتيجية
 قامت الرشكة باعداد خطة عمل جديدة لعام  2017تتضمن تقليص بعض أنشطة الرشكة.استمرت الرشكة وفق املوازنة املعدة للفرتة من  2016إىل  2019يف ضوء التوجهات الواردة يف خطة العمل.
 تحتفظ رشكة عامر بنقد متاح يشمل النقد والنقد املعادل واالسهم املدرجة غري املستقرة. -تجتمع إدارة الرشكة بصورة دورية بخصوص املراقبة املستمرة لالسرتاتيجية.

• التدريب
 سيتم تسجيل االعضاء يف الدورات التي ميكن ان تضيف اىل خرباتهم واىل اطالعهم عىل املستجدات يف عاملاملال واالعامل والعقار.
 -يتم تسجيل املوظفني لحضور دورات وورش عمل عندما تستدعي ظروف العمل ذلك.

• وضع برنامج تعريفي لألعضاء الجدد
 تم اعداد ملف تعريفي يتم تقدميه لألعضاء املعينني حديثا من أجل ضامن متتعهم بفهم مناسب لكافةاملعلومات الخاصة بسري عمل الرشكة وعملياتها .
 يتضمن امللف اسرتاتيجية الرشكة واهدافها وجوانبها املالية والتشغيلية والتزاماتها القانونية والرقابية امللقاهعىل عاتق اعضاء مجلس اإلدارة واملسؤوليات املناطه بهم فضالً عن الصالحيات والحقوق املتوفرة لهم ودور
اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة .
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• تقييم أداء أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
 تتبع « عامر « آلية التقييم الذايت لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشكل سنوي. يؤخذ بعني اإلعتبار مجموعة من مؤرشات قياس األداء املوضوعية ( )KPIsالتي ترتبط مبدى تحقيق االهدافاإلسرتاتيجية للرشكة وجودة أنظمة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومساهمة كل عضو من أعضاء
املجلس وكل لجنة من لجانه.
 تم االنتهاء من تقييم أداء االعضاء والرئيس التنفيذي لعام  2017خالل اجتامع مجلس اإلدارة رقم 1/2018بتاريخ .15/1/2018
 تتبع «عامر» آلية محددة لتقييم موظفيها بغرض الوقوف عىل مواطن الضعف والقوة لديهم للعمل عىلتحسني أدائهم ،وسيتم تقييم االدارة التنفيذية للرشكة عن عام  2017من قبل الرئيس التنفيذي للرشكة.
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القاعدة الحادية عرش  :الرتكيز عىل أهمية املسؤولية اإلجتامعية
إميانا من الرشكة بوجوب أن يتجاوز دورها حدود الدور االقتصادي إىل املساهمة يف التنمية املجتمعية ،تقوم
الرشكة بااليت:
• التزاماَ من عامر مبسؤوليتها االجتامعية  ،ساهمت عامر خالل شهر رمضان املبارك لعام  2017يف مرشوع
افطار صائم من خالل تقديم  1160وجبة افطار تم توزيعها عىل العاملة ذات االجور املتدنية.
• تعمل الرشكة عىل استقطاب العاملة الوطنية وتتعاون يف هذا املجال مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة.
• تحرص الرشكة عىل املشاركة يف تنمية الطاقات الوطنية وذلك من خالل املساهمة يف تدريب الطلبة ميدانيا
خالل فرتة الصيف وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
• ميثل الرئيس التنفيذي رشكة عامر يف اتحاد الرشكات االستثامرية دعام من الرشكة لدور االتحاد يف تثقيف
ونرش الوعي االسثامري لدى املواطنني واملقيمني.
• تكفل الرشكة للعاملني لديها واملتعاملني معها من عمالء الرشكات املختلفني الحق يف التعبري والشكوى وتعمل
عىل حامية كافة حقوقهم وخصوصيتهم ورسية املعلومات الخاصة وذلك وفق
مناذج معدة لهذا الغرض.
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البيانات املالية املجمعة
كما يف  31ديسمبر 2017

تقرير مراقب احلساابت املستقل
اىل السادة املسامهني
شركة عمار للتمويل واإلجارة – ش.م.ك.ع
الكويت
التقرير حول تدقيق البياانت املالية اجملمعة
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة لشركة عمار للتمويل واإلجارة

شركة مساهمة كويتية عامة ("الشركة االم")

والشركات التابعة لها (المشار اليها معا بـ"المجموعة") ،وتشمل بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر ،2017
وبيان االرباح أو الخسائر المجمع وبيان االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع ،وبيان التغيرات في حقوق
الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وااليضاحات حول البيانات المالية المجمعة،
بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي المجمع
للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2017وعن نتائج أعمالها المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .ان مسؤولياتنا وفق تلك المعايير قد تم شرحها ضمن بند مسؤوليات
مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا .كما اننا مستقلين عن المجموعة وفقا لمتطلبات
ميثاق األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير أخالقية المحاسبين  ،كما قمنا باإللتزام بمسؤولياتنا
األخالقية األخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات وميثاق األخالقية .اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،كافية
ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.

أمور اخرى
إن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات آخر والذي أصدر
تقرير تدقيق غير معدل بتاريخ  7مارس . 2017
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اتبع  /تقرير مراقب احلساابت املستقل اىل السادة مسامهي شركة عمار للتمويل واإلجارة – ش.م.ك.ع
أمور التدقيق الرئيسية
ان أمور التدقيق الرئيسية ،حسب تقديراتنا المهنية ،هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية
المجمعة للسنة الحالية .ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل ،والى
التوصل الى رأينا المهني حولها ،وأننا ال نبدي رأيا منفصال حول تلك األمور .كما قمنا بتحديد األمور المبينة أدناه كأمور
التدقيق الرئيسية.

تقييمات العقارات االستثمارية

تمثل العقارات االستثمارية للمجموعة ما نسبته  %49من اجمالي االصول وتشمل أراضي ومباني لاليجار تقع في

الكويت .ان سياسة المجموعة هي ان يتم اجراء تقييمات العقارات سنويا من قبل مقيّمين خارجيين ،كما هو مبين في
االيضاح  . 12تستند هذه التقييمات الى عدد من االفتراضات ،بما في ذلك ايرادات االيجار المقدرة ،العوائد الرأسمالية،
المعامالت التاريخية ،معرفة السوق ،معدالت االشغال وتكلفة االنشاء ،ونظرا لحقيقة ان القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية تمثل نطاق حكمي هام وان التقييمات ت عتمد اعتمادا كبيرا على التقديرات ،قررنا بان يكون هذا من األمور
الهامة في عملية التدقيق .يرجى الرجوع الى االيضاح  12للمزيد من المعلومات حول تقييم العقارات االستثمارية.
ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها شملت ،من بين أمور أخرى ،تقييم مدى مالءمة عملية مراجعة وتقييم عمل المقيّمين
الخارجيين وتقييماتهم من قبل االدارة بما في ذلك اعتبارات االدارة لكفاءة واستقاللية المقيّمين الخارجيين.كما قمنا بمراجعة
تقارير التقييم من المقيّمين الخارجيين ومطابقتها مع القيمة الدفترية للعقارات .قمنا ايضا بتقييم مالءمة منهجيات التقييم
المستخدمة في تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بما في ذلك المناقشات مع االدارة حول التقديرات واالفتراضات
ومنهجية التقييم المستخدمة في تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية .كما قمنا بالتقييم بان البيانات المتعلقة بالعقارات
(ايرادات االيجار وعم لية االشغال) المستخدمة كمدخل للتقييمات الخارجية متماثلة مع المعلومات التي تم الحصول عليها
خالل قيامنا باعمال التدقيق.

معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي لسنة  2017للمجموعة
ان االدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى .تتألف المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات .لقد
حصلنا على تقرير مجلس ادارة الشركة االم قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ونتوقع الحصول على ما تبقى من بنود
التقرير السنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
ان رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات االخرى المرفقة ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيدات
على تلك المعلومات.
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فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات االخرى واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر
فيما اذا كانت المعلومات االخرى غير متطابقة جوهريا مع البيانات المالية المجمعة المرفقة أو مع معلوماتنا التي تم
الحصول عليها أثناء عم لية التدقيق او غير ذلك من األمور التي قد يشوبها اخطاء مادية .وإذا ما استنتجنا ،بناء على
االعمال التي قمنا بها على المعلومات االخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،بان هناك فعال اخطاء
مادية ضمن تلك المعلومات االخرى ،فالمطلوب منا بيان تلك األمور .ليس لدينا اي شيء للتقرير عنه في هذا الشأن.

مسؤولية االدارة و املسؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البياانت املالية اجملمعة
ان االدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية كما تم تطبيقها لالستخدام من قبل دولة الكويت ،وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد
البيانات المالية المجمعة بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
والعداد تلك البيانات المالية المجمعة ،تكون االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية،
واالفصاح،عند الحاجة ،عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ،مالم يكن بنية
االدارة تصفية المجموعة أو ايقاف أنشطتها ،أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية سوى اتخاذ هذا االجراء.
ان المسؤولين عن تطبيق الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب احلساابت حول تدقيق البياانت املالية اجملمعة
ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ،ككل ،خالية من فروقات مادية ،سواء كانت
ناتجة عن الغش أو الخطأ ،واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا .ان التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية
المستوى ،ولكنها ال تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ،سوف تكتشف دائما األخطاء
المادية في حالة وجودها .إن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أ و الخطأ وتعتبر مادية ،سواء كانت منفردة أو مجتمعة،
عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة التقديرات المهنية واالحتفاظ بمستوى من الشك
المهني طيلة أعمال التدقيق .كما أننا:


نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة ،سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،
وتصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة
لتوفر لنا أساسا البداء رأينا .أن مخاطر عدم اكتشاف الفروقات المادية الناتجة عن الغش تعتبر أعلى من تلك المخاطر
الناتجة عن الخطأ ،حيث أن الغش قد يشمل تواطؤ أو تزوير أو حذوفات مقصودة أو عرض خاطئ أو تجاوز
إلجراءات الضبط الداخلي.
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اتبع  /مسؤوليات مراقب احلساابت حول تدقيق البياانت املالية اجملمعة


استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمجموعة.



تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة وااليضاحات المتعلقة بها والمعدة من
قبل االدارة.



االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس المحاسبية في تحقيق مبدأ االستمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،سوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشير الى وجود
شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية .واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك الجوهرية ،فان
علينا أن نلفت ا النتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق والى االفصاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية المجمعة ،أو في
حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة ،سوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا .ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة
التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي
الى عدم قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية.



تقييم االطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظيم والفحوى ،بما في ذلك االفصاحات ،وفيما اذا
كانت تلك البيانات المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض بشكل عادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن المعلومات المالية الخاصة بالشركات او األنشطة األخرى الواردة ضمن
المجموعة البداء رأي حول البيانات المالية المجمعة .اننا مسؤولون عن توجيه واالشراف على واداء اعمال تدقيق
المجموعة .ال نزال المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد قمنا بالعرض على المسؤولين عن تطبيق الحوكمة  ،وضمن امور أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق واألمور
الجوهرية األخرى التي تم اكتشافها ،بما في ذلك نقاط الضعف الجوهرية في نظام الضبط الداخلي التي لفتت انتباهنا أثناء
عملية التدقيق.
كما قمنا بتزويد المسؤولين عن تطبيق الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة باالستقاللية ،وتزويدهم
بكافة ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير الى وجود شكوك في استقالليتنا والتدابير التي تم إتخاذها ،حيثما وجدت.
ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن تطبيق الحوكمة ،تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها
األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية وتم اعتبارها بذلك ،من أمور التدقيق الهامة .ولقد قمنا
باال فصاح عن تلك األمور ضمن تقرير التدقيق ،ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من االفصاح عن أمر معين،
أو في حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم االفصاح عنها ضمن تقريرنا تجنبا لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة االفصاح عنها والتي
قد تطغي على المصلحة العامة.
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التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينا أيضا أن الشركة االم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير
مجلس ادارة الشركة االم فيما يتعلق بهذة البيانات المالية المجمعة ،متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت .وقد حصلنا
على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع
المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم ( )1لسنة  2016والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
االم  ،والتعديالت الآلحقة لهما ،وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية ،وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لنا ،لم
تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017مخالفات ألحكام قانون الشركات والآلئحة التنفيذية أو عقد التأسيس أو
النظام األساسي للشركة االم ،والتعديالت الآلحقة لهما ،على وجه يؤئر ماديا في نشاط الشركة االم أو مركزها المالي.
كما نفيد ايضا بانه ،خالل اعمال التدقيق وحسب علمنا واعتقادنا ،لم يرد الى علمنا اي مخالفات مادية الحكام القانون رقم 7
لسنة  ، 2010والتعديالت الالحقة له ،فيما يتعلق بهيئة اسواق المال والقوانين المتصلة بها خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  2017على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة االم او مركزها المالي.
كما نفيد ايضا بانه ،خالل اعمال التدقيق ،لم يرد الى علمنا اي مخالفات مادية الحكام القانون رقم  32لسنة ،1968
والتعديالت الالحقة له ،بشأن النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية والقوانين المتصلة بها خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  2017على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة االم او مركزها المالي.

حممد العيبان ()CPA
(مراقب مرخص رقم  94فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

الكويت
 1مارس

2018
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة هلا
البياانت املالية اجملمعة
 31ديسمرب 2017

بيان األرابح أو اخلسائر اجملمع
إيضاح

للسنة المنتهية

للسنة المنتهية

2017

2016

 31ديسمرب
د.ك

اإليرادات

إيرادات تمويل اسالمي
إيرادات عقود تأجير تشغيلي
(خسارة) /ربح محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ربح محقق من استرداد/بيع استثمارات متاحة للبيع
ربح بيع عقارات استثمارية
ايرادات توزيعات أرباح
ايرادات تأجير
ايرادات صيانة
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
أتعاب استشارات وإدارة
(خسارة) /ربح تحويل عمالت أجنبية
إيرادات أخرى

12

12

د.ك

81,137

51,033

47,640

90,136

)(1,397

5,189

)(42,840

)(16,604

44,566

3,221

230,500

-

22,132

62,866

538,811

419,672

13,200

71,838

)(368,300

)(643,992

-

5,200

)(6,614
10,384

10,301
10,774

569,219

املصاريف واألعباء األخرى

تكاليف موظفين
مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
تكاليف تمويل
مصاريف تشغيل عقارات
استهالك
صافي (انخفاض قيمة)  /عكس انخفاض قيمة مدينو تمويل اسالمي
انخفاض قيمة الستثمارات متاحة للبيع
عكس انخفاض قيمة الستثمارات متاحة للبيع (صكوك)
انخفاض في قيمة مدينون وموجودات اخرى
مطالبة دعوى قضائية

13

خسارة السنة

98 – 67

)(648,383

)(626,568

)(247,170

)(253,015

)(49,333

)(95,398

)(62,449

)(113,167

)(46,610

)(75,798

)(267,269

82,633

)(106,466

)(203,900
168,311

)(5,020

الخاص بـ :
مالكي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم

69,634

-

خسارة السنة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات

 31ديسمرب

8

-

)(680,000

)(715,000

)(2,112,700

)(1,831,902

)(1,543,481

)(1,762,268

()1,543,524
43

)(1,762,123
)(145

)(1,543,481

)(1,762,268

) (7.9فلس

) (9.0فلس

تشكل جزءا من هذه البياانت املالية اجملمعة.
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البياانت املالية اجملمعة
 31ديسمرب 2017

بيان األرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر اجملمع
للسنة المنتهية

 31ديسمرب
2017

د.ك

خسارة السنة

للسنة املنتهية
 31ديسمرب
2016

د.ك

)(1,543,481

()1,762,268

ايرادات شاملة أخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:
استثمارات متاحة للبيع:
 -صافي التغير في القيمة العادلة الناتجة خالل السنة

)(266,620

)(357,682

 -المحول الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع نتيجة االسترداد

)(10,194

)(3,221

106,466

87,473

 المحول الى بيان االرباح أو الخسائر المجمع نتيجة انخفاض القيمةمجموع الخسائر الشاملة األخرى خالل السنة

جمموع اخلسارة الشاملة خالل السنة

)(170,348

)(273,430

)(1,713,829

)(2,035,698

الخاص بـ :
مالكي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

)(1,713,872
43

)(2,035,553
)(145

)(1,713,829

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  98 – 67تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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)(2,035,698

شركة عمار للتمويل واإلجارة  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة هلا
البياانت املالية اجملمعة
 31ديسمرب 2017

بيان املركز املايل اجملمع
إيضاح

املوجودات

النقد والنقد المعادل

9

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

8,702,253

3,114,760

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

233,107

353,874

مدينون وموجودات أخرى

52,527

54,300

مدينو تمويل اسالمي

10

657,545

678,875

استثمارات متاحة للبيع

11

1,208,437

1,857,947

عقارات استثمارية

12

10,425,000

18,257,000

64,914

115,343

21,343,783

24,432,099

معدات

إمجايل املوجودات
املطلوابت وحقوق امللكية
املطلوابت

دائنو مرابحة

12

-

2,020,900

مطلوبات أخرى

13

3,183,296

2,528,259

3,183,296

4,549,159

إمجايل املطلوابت
حقوق امللكية

رأس المال

14

20,000,000

20,000,000

أسهم خزينة

15

)(250,549

)(250,549

احتياطي قانوني

16

981,875

981,875

احتياطي إختياري

16

496,176

496,176

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

127,627

297,975

خسائر متراكمة

)(3,196,766

)(1,653,242

18,158,363

19,872,235

2,124

10,705

إمجايل حقوق امللكية

18,160,487

19,882,940

إمجايل املطلوابت وحقوق امللكية

21,343,783

24,432,099

حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

عبدهللا راشد بوقماز
رئيس جملس االدارة

محد السعد
الرئيس التنفيذي

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  98 – 67تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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والشركات التابعة هلا
البياانت املالية اجملمعة
 31ديسمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع

بيع شركة تابعة

توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

املعامالت مع املالكني

خسارة السنة

الخسائر الشاملة األخرى خالل السنة

اجملموع

رأس
املال
د.ك
20,000,000
20,000,000
20,000,000
-

احلصص غري
املسيطرة

أسهم خزينة
د.ك
)(250,549
)(250,549
)(249,409
-

اخلاص مبالكي الشركة األم
التغريات
املرتاكمة يف
احتياطي
احتياطي
القيمة العادلة
إختياري
قانوين
د.ك
د.ك
د.ك
981,875
981,875
981,875
-

(خسائر
مرتاكمة) /أرابح
حمتفظ هبا
د.ك
496,176
496,176
496,176
-

اجملموع
الفرعي
د.ك
297,975
)(170,348
)(170,348
127,627
571,405
-

د.ك
)(1,653,242
)(1,543,524
)(1,543,524
)(3,196,766
108,881
)(1,762,123

د.ك
19,872,235
)(1,543,524
)(170,348
()1,713,872
18,158,363
21,908,928
)(1,762,123

2017

)(1,140

-

الخسائر الشاملة االخرى خالل السنة

جمموع اخلسائر الشاملة خالل السنة

2016

-

20,000,000

خسارة السنة

الرصيد كما يف  1يناير

جمموع اخلسائر الشاملة خالل السنة
الرصيد كما يف  31ديسمرب

الرصيد كما يف  1يناير

10,705
)(8,059
)(565
()8,624
43
43
2,124
10,850
)(145

2017

19,882,940
)(8,059
)(565
()8,624
)(1,543,481
)(170,348
()1,713,829
18,160,487
21,919,778
)(1,762,268

-

)(250,549

)(273,430
)(273,430
-

981,875

)(1,762,123
-

496,176

)(273,430
)(2,035,553
)(1,140

297,975

)(145
-

)(1,653,242

)(273,430
)(2,035,698
)(1,140

19,872,235

شراء أسهم خزينة
الرصيد كما يف  31ديسمرب

10,705

2016

19,882,940

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  98 – 67تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية اجملمع
أنشطة التشغيل

للسنة املنتهية

ايضاح

خسارة السنة
تعديالت :
ربح محقق من استرداد  /بيع استثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات أرباح
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
تكاليف تمويل
استهالك
ربح من بيع معدات
خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
شطب معدات
عكس انخفاض قيمة الستثمارات متاحة للبيع
صافي انخفاض قيمة ( /عكس انخفاض قيمة) مدينو تمويل اسالمي
انخفاض في قيمة مدينون وموجودات أخرى
ربع بيع عقارات استثمارية
مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
مطالبة دعوى قضائية
التغييرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
مدينون وموجودات أخرى
مدينو تمويل إسالمي
مطلوبات أخرى

النقد املستخدم يف انشطة التشغيل

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صايف النقد املستخدم يف انشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

المحصل من استرداد استثمارات متاحة للبيع
تكاليف تطوير عقارات استثمارية
المحصل من بيع معدات
شراء معدات
المحصل من بيع عقارات استثمارية
ايرادات توزيعات أرباح مستلمة
النقص ( /الزيادة) في ودائع وكالة تستحق بعد ثالثة أشهر

صايف النقد الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

الحركة على دائنو مرابحة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
حركة أخرى على الحصص المسيطرة
شراء أسهم خزينة
تكاليف تمويل مدفوعة

صايف النقد (املستخدم يف) /الناتج من أنشطة التمويل
صايف الزايدة يف النقد والنقد املعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد املعادل يف هناية السنة

9

للسنة املنتهية

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

2016

)(1,543,481

)(1,762,268

)(44,566
)(22,132
368,300
49,333
46,610
106,466
8,854
267,269
5,020
)(230,500
142,403
680,000
)(166,424

)(3,221
)(62,866
643,992
95,398
75,798
)(10,355
203,900
)(168,311
)(82,633
25,965
715,000
)(329,601

338,436
()3,247
)(245,939
)(30,132
)(107,306
)(137,234
)(244,540

75,490
)(5,627
175,888
)(12,851
)(96,701
)(2,109
)(98,810

199,593
)(5,800
)(5,035
7,700,000
22,132
94,146
8,005,036

582,571
)(163,992
287,441
)(54,508
62,866
)(190,000
524,378

)(2,020,900
)(565
)(8,059
)(49,333
)(2,078,857
5,681,639
2,924,760
8,606,399

1,200,982
)(1,140
)(95,398
1,104,444
1,530,012
1,394,748
2,924,760

ان اإليضاحات المبينة على الصفحات  98 – 67تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات حول البياانت املالية اجملمعة
 .1التأسيس والنشاط
تأسست شركة عمار للتمويل واإلجارة ش.م.ك.ع ("الشركة األم") كشركة مساهمة كويتية عامة في  6مارس  2004بموجب أحكام قانون الشركات
التجارية رقم  15لعام  1960والتعديالت الالحقة له .إن الشركة األم خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالنسبة ألنشطتها في مجال التمويل وهيئة
أسواق المال لكونها شركة استثمارية وأسهمها مدرجة بالسوق الموازي في سوق الكويت لألوراق المالية .إن الشركة األم والشركات التابعة لها يشار
اليهما معا بـ“ المجموعة".
إن أهداف الشركة األم الرئيسية هي كما يلي :
 -1االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية ،وذلك من خالل المساهمة في تأسيس الشركات
المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات .
 -2العمليات الخاصة بتداول االوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات وصكوك الشركات والهيئات الحكومية والغير حكومية.
 -3عمليات االستثمار العقاري الهادف الى تطوير وتنمية االراضي وبناء الوحدات والمجمعات بقصد بيعها أو تأجيرها.
 -4القيام بوظائف أمناء االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية لحساب الغير.
 -5التمويل والوساطة في العمليات التجارية الدولية.
 -6تقديم البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات االستثمار وتوظيف االموال للغير.
 -7إنشاء وإدارة وتسويق صناديق االستثمار بكافة أنواعها طبقا ً للقانون.
 -8القيام باالعمال الخاصة بوظائف مديري االصدار للصكوك واالوراق المالية والتي تصدرها للشركات والهيئات بما يتوافق مع أحكام الشريعة
االسالمية.
 -9الوساطة في االستثمار باالدوات واالوراق المالية.
 -10تمويل عمليات بيع وشراء األراضي والعقارات والسلع االستهالكية.
 -11استثمار االموال لحسابها ولحساب الغير في مختلف أوجه االستثمار وما يتطلبه ذلك من تملك االصول غير المنقولة وتأجيرها.
 -12تقديم منتجات االجارة بجميع اشكالها.
 -13تمثيل الشركات األجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة األم وذلك بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها المالية بما يحقق مصلحة
الطرفين وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العالقة.
 -14تقديم القروض للغير بما يتفق مع أحكام الشريعة االسالمية مع مراعاة سالمة االصول المالية في منح القروض والمحافظة على استمرارية
السالمة للمركز المالي للشركة األم طبقا ً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم يتعين أن تتم ممارستها وفقا ً للشريعة اإلسالمية السمحاء وال يجوز بأي حال من االحوال أن تفسر
أي من األغراض على أنها تجيز للمجموعة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أية أعمال ربوية أو منافية ألحكام المعامالت اإلسالمية.
كما أن الشركة األم لها الحق في المشاركة واالشتراك بأي شكل من االشكال مع الشركات األخرى التي تعمل في نفس المجال أو التي يمكنها
مساعدتها في تحقيق اغراضها داخل أو خارج الكويت وشراء هذه الشركات أو المساهمة في ملكيتها.
إن عنوان مكتب الشركة األم هو ص.ب  13148 ، 28776الصفاة ،دولة الكويت.
اعتمد مجلس ادارة الشركة األم هذه البيانات الماليه المجمعه لالصدار بتاريخ  1مارس  . 2018ان الجمعية العمومية لمساهمي الشركة األم لها
القدرة على تعديل البيانات المالية المجمعة بعد صدورها .
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اتبع  /إيضاحات حول البياانت املالية اجملمعة
.2

أساس اإلعداد

.3

بيان االلتزام

.4

التغريات يف السياسات احملاسبية

يتم اعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ التكلفةة التاريخيةة معدلةه لتشةمل قيةاس بالقيمةة العادلةة إلسةتثمارات بالقيمةة العادلةة مةن خةالل األربةاح أو
الخسائر واألصول المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والعقارات االستثمارية.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ("د.ك").

تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسةيرات الصةادرة
عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والمعدلة الستخدامها من قبل دولة الكويت بشأن مؤسسات الخدمات المالية الخاضعة لقةوانين بنةك الكويةت
المركزي .
تتطلب هذه القوانين تطبيق جميع المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي  IAS 39المتعلقة بمخصص هبوط القيمة
الجماعي والذي تم استبداله بمتطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بالحد االدنى للمخصص العام كما هو مبةين ضةمن السياسةة المحاسةبية الخاصةة
بانخفاض قيمة االصول المالية.

4.1

املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل اجملموعة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  2017والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة .
فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة:

املعيار أو التفسري

معيار احملاسبة الدويل رقم  7بيان التدفقات النقدية – تعديالت
التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2016-2014

يفعل للفرتات
املالية اليت تبدأ يف
 1يناير
 1يناير 2017

2017

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

تهدف التعديالت الى تحسين نوعية المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية حول التغيرات فةي مديونيةة المنشةأة والتةدفقات النقديةة المتعلقةة بهةا
(والتغيرات غير النقدية)

التعديالت:

•

•

تتطلب من المنشأة تقديم افصاحات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية .تقوم المنشأة بتطبيق حكمها عند
تحديد الشكل والمضمون المحدد لالفصاحات المطلوبة للوفاء بهذه المتطلبات.
اقتراح عدد من االفصاحات المحددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء بالمتطلبات المذكورة اعاله ،بما في ذلك:
التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية التي تسببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية ،معدالت الصرف االجنبي او القيم
*
العادلة ،او الحصول على  /او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى.
تسوية االرصدة االفتتاحية والختامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية في بيان المركز المالي بما في ذلك تلك التغيرات المشار إليها
*
أعاله.

ان تطبيق التعديالت لم يكن له اي اثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة

2016-2014

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 12يوضح هذا البند نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12بتحديد متطلبات االفصاح
الخاصة به (باستثناء تلك الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )12.B10-B16تنطبق على مصالح المنشأة في الشركة التابعة او شركة
المحاصة او الشركة الزميلة بغض النطر عما اذا كانت مصنفة (او مدرجة ضمن مجموعة مستبعدة مصنفة) كمحتفظ بها لغرض البيع او كعمليات
موقوفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .5
ان تطبيق التعديالت لم يكن له اي اثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث لم يتم تصنيف اي من منشآت المجموعة كـ ،او ادراجها في
مجموعة مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع.
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اتبع  /إيضاحات حول البياانت املالية اجملمعة
.4

4.2

اتبع  /التغريات يف السياسات احملاسبية

املعايري املصدرة من جملس املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة  ،تم اصدار بعض المعايير والتعديالت والتفسيرات من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم
تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة.
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية للمجموعة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد أو التعديل أو
التفسير .ان المعلومات عن المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة مبينة أدناه.
هناك بعض المعايير والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون له عالقة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة.

املعيار او التفسري

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28بيع أو تقديم األصول بين المستثمر وشركته
الزميلة او شركة المحاصة – تعديالت

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية :التصنيف والقياس
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقار االستثماري – تعديالت
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  2016-2014تعديل معيار المحاسبة الدولي 28
معيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  22معامالت العملة االجنبية والدفعة المقدمة

يفعل للفرتات السنوية
اليت تبدأ يف
مل يتم حتديد اتريخ
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار احملاسبة الدويل رقم  28بيع او تقدمي االصول بني املستثمر وشركته الزميلة او شركة احملاصة
– تعديالت
ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 10البيانات المالية المجمعة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات
الزميلة وشركات المحاصة ( ") 2011تقوم بتوضيح معالجة بيع او تقديم االصول من المستثمر الى شركته الزميلة او شركة المحاصة على النحو
التالي:
●

تتطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمستثمر لالرباح والخسائر الناتجة عن بيع او تقديم االصول التي تشكل النشاط ( كما هو
محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3دمج االعمال").

●

تتطلب التسجيل الجزئي لالرباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول طبيعة النشاط ،اي يتم تسجيل الربح او الخسارة فقط الى حد مصالح
المستثمرين التي ليست لها عالقة في تلك الشركة الزميلة او شركة المحاصة.

يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة ،مثال سواء حدثت عملية بيع او تقديم االصول من قبل المستثمر الذي يقوم
بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي تمتلك االصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة) او من قبل البيع المباشر لالصول نفسها.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ الى اجل غير مسمى لحين اكتمال المشاريع االخرى .مع ذلك ،يسمح بالتنفيذ المبكر .تتوقع االدارة بان
تطبيق هذه التعديالت قد يكون له أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة في المستقبل في حال نشوء هذه المعامالت.
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات املالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBمؤخرا باصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" ( )2014ما يمثل اتمام خطته
الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المالية :التحقق والقياس" .يقوم المعيار الجديد بادخال تغيرات واسعة النطاق على تعليمات معيار
المحاسبة الدولي رقم  39فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول المالية كما يقوم ايضا بادخال نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" جديد خاص بهبوط
قيمة االصول المالية .يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضا بتقديم تعليمات جديدة حول تطبيق محاسبة التحوط.
فيما يلي المجاالت الرئيسية لألثر المتوقع في هذه المرحلة:
ان تصنيف وقياس االصول المالية سوف يحتاج الى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لالصول
•
ونموذج االعمال الذي يتم فيه ادارتها.
ان اي هبوط في القيمة مبني على خسارة ائتمانية متوقعة سوف يحتاج الى تسجيل على الذمم التجارية المدينة واالستثمارات في
•
االصول من نوع الديون المصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،ما لم يتم تصنيفها كاستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر وفقا للمعايير الجديدة.
لم يعد باالمكان قياس االستثمارات في االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن ذلك بالقيمة
•
العادلة .سيتم عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او الخسائر ما لم تقم الشركة بتصنيف نهائي ال رجعة فيه لعرضها في
االيرادات الشاملة األخرى.
اذا استمرت الشركة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض الخصوم المالية ،عندها سيتم عرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات الشاملة
•
األخرى الى الحد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة.
يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على ثالث فئات تصنيف رئيسية لالصول المالية :مقاسة بالتكلفة المطفأة ،القيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة االخرى ( )FVOCIوالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ( .)FVTPLيقوم المعيار بحذف فئات معيار المحاسبة الدولي
رقم  39الحالية الخاصة باالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،القروض والمدينين واالستثمارات المتاحة للبيع.
باالضافة الى ذلك ،فان االرباح والخسائر الناتجة عن القياس الالحق الدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى
( )FVOCIسيتم تسجيلها ضمن حقوق الملكية وسيتم نقلها الى االرباح او الخسائر نتيجة االستبعاد او اعادة القياس.
مع ذلك ،فان االرباح او الخسائر الناتجة عن القياس الالحق الصول حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى سيتم
تسجيلها في حقوق الملكية ولن يتم نقلها الى االرباح او الخسائر نتيجة االستبعاد .كما ان ايرادات توزيعات االرباح على هذه االصول سيتم مواصلة
تسجيلها في االرباح او الخسائر.
بناء على تحليل االصول والخصوم المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2017والظروف التي كانت موجودة في ذلك التاريخ ،توقعت ادارة
المجموعة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  1يناير  2018على النحو التالي:

التصنيف والقياس:

•

تحتفظ االدارة بمعظم اصول الدين لغرض اإلحتفاظ وتحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها وبناء عليه  ،سيتم مواصلة تسجيلها بالتكلفة
الم طفأة .مع ذلك ،من المحتمل قياس بعض االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ( )FVTPLحيث ان التدفقات النقدية
ليست فقط دفعات الصل الدين والفائدة.
إن الذمم المدينة والنقد والنقد المعادل محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع ان تؤدي الى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
اصل الدين والفائدة .هذا وقد قامت االدارة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات واستنتجت بانها تفي بالمعايير الخاصة
بقياس التكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9لذا ،ال يوجد هناك حاجة العادة القياس لهذه االدوات.

•

ان بعض أدوات الدين للمجموعة مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بمبلغ  286,003د.ك مدرجة بالتكلفة ومتضمنة ضمن ايضاح  11في
البيانات المالية المجمعة وان هذه األصول المالية محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع ان تؤدي الى تدفقات نقدية تمثل
فقط دفعات اصل الدين والفائدة .هذا وقد قامت االدارة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات واستنتجت بانها تفي بالمعايير
الخاصة بقياس التكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9ويختلف ذلك عن المعالجة الحالية.

•

تم تسجيل كافة اإلستثمارات األخرى المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بمبلغ  922,434د.ك بالقيمة العادلة ضمن ايضاح  11من البيانات
المالية المجمعة .سيتم تصنيف هذه اإلستثمارات على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  ، 9ويختلف ذلك عن المعالجة الحالية  .سنتج عن ذلك أثر في المبالغ المسجلة في احتياطي القيمة العادلة للمجموعة واألرباح
المرحلة وبالتالي لن يكون هناك أي اثر مادي على حقوق الملكية بسبب التغيرات في هذه التصنيفات.
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اتبع  /املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 9( 9األدوات املالية

 ال يوجد هناك أثر على الخصوم المالية للمجموعة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة المطفأة.

انخفاض القيمة:
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ان تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على جميع اوراق الدين الخاصة بها وقروض
االئتمان والذمم التجارية المدينة والمستحق من اطراف ذات صلة اما على اساس  12شهرا او مدى الحياة .يخضع مدينو االئتمان لمتطلبات الحد
األدنى للمخصصات لبنك الكويت المركزي .كما تعتقد اإلدارة بأن مخصص هبوط القيمة لمديني االئتمان بموجب متطلبات بنك الكويت المركزي
تتجاوز متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
تتوقع المجمو عة تطبيق نهج مبسط على انخفاض قيمة الذم المدينة حسب المطلوب او المسموح به بموجب المعيار .نتيجة لذلك وبناء على التقييم
الذي تم إجراؤه حتى هذا التاريخ  ،ال تتوقع المجموعة بأن يكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مكان معيار المحاسبة الدولي رقم " 18االيرادات"  ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 11عقود
االنشاءات" وتفسيرات محاسبية مختلفة تتعلق باإليرادات  ،وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم
استخدامها على كافة العقود مع العمالء.
الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
 تعريف العقد مع العميل.-

تعريف التزامات االداء في العقد.

-

تحديد سعر المعاملة.

-

توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.

-

تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء.
كما يتضمن المعيار ارشادات هامة ،مثل:



العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده وذلك
ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.



التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.



التسعير المتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على أدوات سعرية متغيرة أو طارئة (مثال :تنفيذ
مشترط) كما تم تحديث بند المعوقات على االيرادات.



قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.
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أمور أخرى محددة تتضمن:

* المقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
* تكلفة العقود.
* حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
* خيارات المورد باعادة الشراء.
* الكفاالت.
* االصل مقابل الوكيل.
* الترخيص.
* تعويض الضرر.
* االتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
* صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ.
قامت المجموعة بتقييم أثر المعيار الدولي رقم  , 15وبناء على هذا التقييم ،ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر مادي على البيانات المالية
المجمعة للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 16عقود االجيار
سيتم استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم  17والتفسيرات الثالثة المتعلقة به بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16كما سيتم تسجيل عقود االيجار
في بيان المركز المالي على شكل أصل حق انتفاع والتزام تأجيري.
لم تقم االدارة حتى اآلن بالتقييم الكامل ألثر المعيار وبالتالي فهي غير قادرة على تقديم معلومات محددة الكمية .مع ذلك ،ومن اجل تحديد األثر ،تقوم
االدارة حاليا بما يلي:
اجراء مراجعة كاملة لجميع االتفاقيات للتقييم فيما اذا كانت اي عقود اضافية ستصبح اآلن عقد ايجار بموجب التعريف الجديد
•
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .16
البت في اي حكم انتقالي سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكامل باثر رجعي او التطبيق الجزئي باثر رجعي (االمر الذي يعني انه ال
•
حاجة لتعديل ارقام المقارنة)  .تقوم طريقة التطبيق الجزئي ايضا بتقديم اعفاء اختياري من اعادة التقييم فيما اذا كانت العقود
محل النقاش هي ،او تحتوي على ،عقد ايجار ،باالضافة الى االعفاءات االخرى .ان البت في اي من هذه الذرائع العملية سيتم
تطبيقها لهو امر هام النها خيارات لمرة واحدة فقط.
تقييم افصاحاتها الحالية الخاصة بالتمويل وعقود االيجار التشغيلية الن هذه من المحتمل ان تشكل اساس المبالغ التي سيتم
•
رسملتها وتصبح اصول حق انتفاع
تحديد اي ايضاحات محاسبية اختيارية تطبق على محفظة عقود االيجار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات
•
تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.
•
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معيار احملاسبة الدويل رقم  40العقارات االستثمارية  -تعديالت

ان التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  40توضح ان التحويالت الى ،او من ،العقارات االستثمارية مطلوبة فقط عندما يكون هناك تغير في
استخدام العقار مدعومة باالدلة .ويبين التعديالت قائمة الظروف الظاهرة في الفقرة ( 57أ)(-د) كقائمة أمثلة غير حصرية من االدلة بان التغير في
االستخدام قد حدث .كما أكد المجلس أن التغير في نية االدارة ،بنفسها ،ال يمثل دليل كاف بان التغير في االستخدام قد حدث .ان ادلة التغير في
االستخدام يجب ان تكون ملموسة.
ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة

2016-2014

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 28يوضح هذا البند ان المنشأة المؤهلة قادرة على االختيار بين تطبيق طريقة حقوق الملكية او قياس
االستثمار في الشركة الزميلة او شركة المحاصة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،بصورة منفصلة لكل شركة زميلة او شركة محاصة
عند التحقق المبدئي للشركة الزميلة او شركة المحاصة .يتم تفعيل التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير .2018
ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة املقدمة
تقوم التفسيرات بمراقبة اي سعر صرف سيتم استخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم استالمها مقدما لالصل او المصروف او االيراد ذي
الصلة .تم مالحظة اختالف في الممارسة في الظروف التي تقوم المنشأة فيها بتسجيل التزام غير نقدي ناتج عن الدفعة المقدمة .ان االختالف الناتج
عن حقيقة ان بعض المنشآت كانت تقوم بتسجيل االير ادات باستخدام سعر الصرف الفوري بالتاريخ الذي تم فيه تسجيل االيرادات .يتناول المعيار
هذه المسألة بتوضيح ان تاريخ المعاملة لغرض تحديد سعر الصرف الذي سيتم استخدامه عند التحقق المبدئي لالصل او المصروف او االيراد (او
جزء منه) هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة مبدئيا بتسجيل االصل غير النقدي او االلتزام غير النقدي الناتج عن دفع او استالم الدفعة المقدمة.

ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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ان اهم السياسات المحاسبية و أسس القياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد البيانات المالية المجمعة ملخصة أدناه .
5.1

أسس التجميع

إن البيانات المالية للمجموعة تجمع الشركة األم و جميع شركاتها التابعة .الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعةة .تسةيطر
المجموعة على المنشأة عندما تتعرض المجموعة لـ ،او يكون لها الحق بـ ،عوائد متغيةرة مةن مشةاركتها مةع المنشةأة ويكةون لهةا القةدرة علةى التةأثير
على تلك العوائد من خالل سلطتها على المنشأة .يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يةتم فيةه نقةل السةيطرة الةى المجموعةة ويتوقةف
تجميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة .يةتم اعةداد البيانةات الماليةة للشةركات التابعةة لتةاريخ التقريةر و التةي ال تزيةد عةن ثالثةة اشةهر مةن
تاريخ التقرير للشركة األم ،بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة  .يتم عمل التعديالت لتعكس تأثير المعامالت الهامة واألحداث األخةرى التةي تقةع بةين
هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات المالية للشركة االم  .تظهر تفاصيل الشركات التابعه المجمعة الرئيسةية فةي ايضةاح ( )7حةول البيانةات الماليةه
المجمعه .
يتم عند التجميع استبعاد االرصدة والمعامالت الجوهرية المتبادلة بين شركات المجموعة  ،بما فيها االرباح والخسائر غير المحققة من العمليات بةين
شركات المجموعة  .و حيثما يتم استبعاد الخسائر غير المحققه من بيع اصل بين شركات المجموعة عند التجميةع  ،إال ان هةذا االصةل يجةب فحصةة
ايضا بما يتعلق في هبوط القيمة ب النسبة للمجموعةة  .يةتم تعةديل المبةالغ المسةجلة فةي البيانةات الماليةة للشةركات التابعةة و ذلةك للتأكةد مةن توافقهةا مةع
السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة .
يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة علةى السةيطرة علةى الشةركة التابعةة ويتوقةف عنةدما تفقةد المجموعةة السةيطرة علةى تلةك الشةركة
التابعة .ان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى للشركات التابعة المستحوذ عليها او المستبعدة خالل السنة يتم تسجيلها مةن التةاريخ الةذي
تحصل فيه المجموعة على السيطرة ،او حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن سيطرتها على الشركة التابعة ،حسب ما هو مناسب.
إن الحصص غير المسيطرة  ،تعرض كجزء من حقوق الملكية  ،و هي تمثل النسبة في الربح او الخسارة وصافي االصول للشركات التابعة و غيةر
المحتفظ بها من قبل المجموعة  .تقوم المجموعة بتوزيع الحصص من مجموع االيةرادات او الخسةائر الشةاملة للشةركات التابعةة بةين مةالكي الشةركة
األم و الحصص غير المسيطرة بناءا على حصة ملكية كالهما .ان الخسائر في الشركات التابعة مخصصة للحصص غير المسيطرة حتةى لةو كانةت
النتائج تمثل رصيد عجز .
ان التغير في نسبة ملكية الشركة التابعة  ،دون فقةد السةيطرة يةتم المحاسةبة عليةه كعمليةة ضةمن حقةوق الملكيةة  .اذا فقةدت المجموعةة السةيطرة علةى
الشركة التابعة فإنه يتم :








عدم تحقق األصول (يتضمن الشهرة) والخصوم للشركة التابعة .
عدم تحقق القيم المدرجة ألي حصة غير مسيطرة .
عدم تحقق فروقات التحويل المتراكمة  ،المسجلة ضمن حقوق الملكية .
تحقق القيمة العادلة للمبلغ المستلم .
تحقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية .
تحقق أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر .
اعادة تصنيف حصة الشركة األم في المحتويات المحققة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى الى األرباح والخسائر او األرباح المحتجزة  ،كما
هو مناسب  ،كما سيتم طلبه إذا استبعدت المجموعة مباشرة األصول أو الخصوم المتعلقة بها.
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5.2

إندماج االعمال

تقوم المجموعة بالمحاسبة على عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة الشراء  .يتب احتساب المبلغ المحول من قبل المجموعة للحصول على
السيطرة على شركة تابعة كمجموع القيمة العادلة في تاريخ الشراء لألصول المحولة  ،او األلتزامات المستحقة و الحصة في الملكية المصدرة من
قبل المجموعة  ،و التي تتضمن القيمة العادلة ألي اصل أو إلتزام تاتج عن ترتيبات المبلغ المحتمل  .يتم تسجيل تكاليف الشراء عند حدوثها.
يقوم المشتري لكل عملية دمج لالعمال بقياس الحصة غير المسيطرة في حصص المشترى اما بالقيمة العادلة او بالحصة المكافئة لصافي االصول
المحددة للمشترى .
اذا تم تحقيق عملية دمج االعمال على مراحل ،فان القيمة العادلة بتاريخ الشراء لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقا في حصص المشترى يتم
اعادة قياسها الى القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء وذلك من خالل االرباح والخسائر.
تقوم المجموعة بتسجيل األصول التي حصلت عليها و اإللتزامات التي تكبدتها من دمج األعمال بغض النظر عن ما اذا كانت مسجلة سابقا في
البيانات المالية للشركة المشتراه قبل عملية الشراء  .يتم قياس األصول المحصول عليها و اإللتزامات المتكبده بشكل عام بقيمها العادلة في تاريخ
الحيازة .
عند قيام المجموعة بشراء نشاط معين ،تقوم االدارة بتقدير مالئمة تصنيفات وتوجيهات األصول المالية المنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود
التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء .يتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات المالية الموجودة ضمن العقود المبرمة من
قبل الشركة المشتراه.
ان اي مبلغ محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء .كما ان التغيرات الالحقة على القيمة العادلة للمبلغ
المحتمل الذي يعتبر اما اصال او التزاما سيتم تسجيلها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  IAS 39اما في األرباح او الخسائر او كتغير في ايرادات
شاملة اخرى .إذا تم تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية ،فانه لن تتم اعادة قياسه حتى تتم تسويته نهائيا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
5.3

التقارير القطاعية

إن لدى المجموعة ثالث قطاعات تشغيلية  :هي قطاع اإلستثمار وقطاع التمويل وقطاع العقار .ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية ،تقوم
االدارة بتتبع خطوط الخدما ت للمجموعة و التي تمثل منتجاتها و خدماتها الرئيسية .يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن
احتياجات و مصادر كل قطاع تكون مختلفة.
وألغراض االدارة ،تستخدم المجموعة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات المالية .باالضافة الى ذلك ،فان األصول أو الخصوم غير
المخصصة لقطاع تشغيلي بشكل مباشر  ،ال يتم ادراجها للقطاع.
5.4

االيرادات

تنشأ االيرادات من االيجار التمويلي وتقديم الخدمات و انشطة اإلستثمار وأنشطة العقارات  .يتم قياسها عن طريق الرجوع للقيمة العادلة للمبالغ
المستلمة أو المستحقة ،بعد استبعاد ضرائب المبيعات و المرتجعات و الخصومات التجارية .
يتم تسجيل االيراد الى الحد الذي يكون فيه امكانية الحصول على المنفعة االقتصادية للمجموعة محتملة ويمكن قياسها بشكل يعتمد عليه وبغض
النظر عن وقت تقديم الدفعة  .يجب تحقق المعايير التالية قبل االعتراف بااليراد :
 5.4.1ايرادات التمويل اإلسالمي
تتحقق إيرادات التمويل اإلسالمي على أساس توزيع نسبي زمني بحيث تقدم عائدا دوريا مستمرا استنادا الى صافي الرصيد القائم.
 5.4.2ايرادات توزيع األرباح
تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم دفعات األرباح.
 5.4.3إيرادات إيجار
يتم احتساب ايرادات ايجار الناتجة عن العقارات اإلستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدة اإليجار.
 5.4.4أتعاب إدارية واستشارية
تتحقق أتعاب إدارية وإستشارية عند اكتسابها من تقديم الخدمة.
 5.4.5ايرادات بيع عقارات استثمارية
يدرج اإليراد من بيع عقارات استثمارية عند اكتمال عقود البيع وبعد تحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالعقار المباع للمشري ويمكن قياس
مبلغ اإليراد بشكل موثوق.
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املصاريف التشغيلية

يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن األرباح أو الخسائر عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.
5.6

املعدات

تظهر المعدات بالتكلفه ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر هبوط القيمة .تقوم المجموعة بإحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت بنسب مقدره
الستهالك األصول على فترة العمر االنتاجي المقدر لها.
5.7

األصول املؤجرة

 5.7.1التأجري التمويلي

يتم نقل الملكية االقتصادية لألصول المؤجرة الى المستأجر عندما يتحمل هذا المستأجر كافة المزايا والمخاطر المرتبطة بهذا األصل .وعندما تكون

المجموعة هي المستأجر في تلك الم عامالت ،يتم تسجيل األصل المعني في بداية التأجير بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية لدفعات
االيجار زائدا الدفعات العرضية (ان وجدت) ،أيهما أقل .يتم تسجيل مبلغ مقابل كالتزام تأجير تمويلي.
يتم استهالك األصول المؤجرة على فترة العمر االنتاجي لألصول .ويتم تخفيض التزام التأجير التمويلي المقابل بدفعات االيجار بعد خصم تكاليف
التمويل .كما يتمثل عنصر الفائدة لدفعات االيجار في نسبة ثابتة لرصيد رأس المال القائم ويتم تحميله على االرباح او الخسائر كتكاليف تمويل طوال
فترة االيجار.
 5.7.2االيجار التشغيلي
كافة االيجارات االخرى تتم معاملتها كايجارات تشغيلية .عندما تكون المجموعة هي المستأجر ،فان الدفعات على اتفاقيات االيجار التشغيلي يتم
تسجيلها كمصاريف على اساس القسط الثابت طوال مدة االيجار اال اذا كانت شروط عقد اإليجار مرهقة ففي هذه الحالة يتم أخذ المخصص لصافي
القيمة الحالية لاللتزام المحتمل .اما بالنسبة للتكاليف المرتبطة بها ،كالصيانة والتأمين ،فيتم تسجيلها كمصاريف عند حدوثها.
5.8

العقارات االستثمارية

تمثل العقارات االستثمارية تلك العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير و /أو لغرض الزيادة في فيمتها ،ويتم محاسبتها باستخدام نموذج القيمة العادلة.
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة  ،بما في ذلك تكاليف عملية الشراء  .يتم الحقا اعادة قياس تلك العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة
على اساس فردي عن طريق تقييمات من قبل مقييمين عقريين مستقلين و يتم ادراجها ضمن بيان المركز المالي المجمع .يتم تسجيل التغيرات في
القيمة العادلة في بيان االرباح او الخسائر المجمع .
يتم عدم اإلعتراف بالعقارات اإلستثمارية عندما يتم التخلص منها او عزلها عن اإلستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد مكاسب اقتصادية متوقعة بعد
التخلص منها  .يتم اإلعت راف باي ربح أو خسارة من عزل او التخلص من عقار استثماري في بيان الدخل المجمع للسنة التي تم فيها العزل او
التخلص لذلك اإلستثمار العقاري .
تتم التحويالت الى او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من العقار االستثماري الى عقار يشغله
المالك ،فان التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام .فاذا اصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريا،
عندها تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند المعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
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االدوات املالية

5.9

5.9.1

التحقق ،القياس املبدئي وعدم التحقق

5.9.2

التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف
المعامالت ،باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر والتي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة .مبين ادناه القياس الالحق لالصول
والخصوم المالية.
ان جميع المشتريات والمبيعات "بالطرق المعتادة" لالصول المالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ المتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه المنشأة
بشراء او بيع االصول .ان المشتريات اوالمبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خالل اطار
زمني يتم تحديده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق.
يتم استبعاد اصل مالي أساسا (أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
 عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية أو عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخيرمادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" أو
(أ) ان تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .
عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض والدفع ،تقوم المجموعة بتقييم إذا
ما كانت و الى اي مدى تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية .وإذا لم تقم المجموعة بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او تحويل
السيطرة على االصل ،عندها تواصل المجموعة تحقق األصل المحول الى مدى التزام المجموعة المتواصل وبهذه الحالة تقوم المجموعة بتحقيق
اإللتزام المتعلق به .ان االصل المحول و االلتزام المرتبط به يتم قياسها على اسس تعكس الحقوق و االلتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام المحدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه  .عند استبدال التزام مالي حالي بآخر
من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير  ،او بتعديل شروط اإللتزام المالي الحالي بشكل جوهري  ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم
تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد  ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان االرباح او الخسائر المجمع.
لغرض القياس الالحق ،فان االصول المالية ،غير تلك المحددة والنافذة كادوات تحوط ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:
• قروض وذمم مدينة
• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ()FVTPL
• أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافة االصول المالية ،غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ،تخضع للمراجعة للتأكد من عدم انخفاض قيمتها على االقل
بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول المالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت قيمتها .يتم
تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول المالية المبينة ادناه.
ان كافة االيرادات والمصاريف الهامة المتعلقة باالصول المالية المسجلة في االرباح او الخسائر تظهر ضمن االيرادات من االستثمارات والفوائد
وااليرادات االخرى او بنود منفصلة في بيان االرباح او الخسائر المجمع.

•

القروض والذمم املدينة

تعتبر القروض والذمم المدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق المالية النشطة .بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس
تلك األصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناقصا أي انخفاض في القيمة .يتم الغاء خصم تلك األرصدة عندما
يكون هذا الخصم غير مادي .يتم تضمينها في األصول الجاريه فيما عدا تلك التي لها تاريخ استحقاق اكثر من  12شهرا من تاريخ نهايه فترة
التقرير ،يتم تصنيفها كأصول غير متداولة.
يتم مراجعة مدى انخفاض قيمة األرصدة المدينة الجوهرية على حدا عندما يكونوا قد استحقوا لفترة أو يكون هناك دالئل واقعية على أن احدى
الجهات المدينة سوف تخفق في التسديد .بالنسبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي ،يتم مراجعة انخفاض قيمتها
كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيلي الخاص بها وبالمنطقة وغيرها من المخاطر المحيطة بها .عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض
القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخيرة للجهة المدينة لكل مجموعة محددة.
باالضافة الى ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي ،يتم أخذ مخصص عام كحد أدنى على جميع التسهيالت االئتمانية المطبقة (بعد خصم فئات

معينة من الضمان) والتي لم يتم أخذ مخصص لها على وجه التحديد.
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تقوم المجموعة بتصنيف القروض والذمم المدينة الى الفئات التالية:

• املراحبة املدينة

المرابحة هي معاملة اسالمية تتضمن الشراء والبيع الفوري لالصل بالتكلفة زائدا ربح متفق عليه وتتم تسوية المبلغ المستحق على اساس الدفع
المؤجل .يتم إدراج المرابحة المدينة بالتكلفة المطفأة بما في ذلك مخصص انخفاض القيمة وتظهر بالصافي بعد اإليرادات المؤجلة.

•

استثمارات وكالة

•

مدينو إجارة

•

القروض والدفعات املقدمة

•

ارصدة البنوك والنقد وودائع قصرية االجل

•

الذمم التجارية املدينة و االصول املالية األخرى

•

االصول املالية ابلقيمة العادلة من خالل االرابح او اخلسائر

ان استثمارات الوكالة هي اتفاقية و التي من خاللها تقوم المجموعة بتقديم مبالغ نقدية الى مؤسسه ماليه كاتفاقيه وكاله ،والتي يقوم من خاللها الوكيل
باالستثمار وفق شروط معينه مقابل اتعاب محددة .يلتزم الوكيل باعادة المبلغ في حاله العجز او االهمال او مخالفة اي من تعليمات وشروط الوكالة.
إن اإلجارة هي معاملة إسالمية تتضمن شراء اصل وتأجيره فورا بالقيمة العادلة حيث يقوم بموجبها المؤجر بتحويل حق استخدام األصل الى
المستأجر لفترة زمنية متفق عليها مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات .ويكون للمستأجر خيار خيار شراء األصل في نهاية فترة التأجير.
يدرج مديني اإلجارة بإجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار المستحقة  ،ناقصا مخصص اإلنخفاض في القيمة  ،إن وجد  ،وتعرض بالصافي بعد
اإليرادات المؤجلة.
تتمثل القروض والدفعات المقدمة في اصول مالية تنتجها المجموعة بتقديم االموال مباشرة الى المقترض وهي ذات دفعات ثابتة او محددة وغير
مدرجة في سوق نشط.
ان النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب يتم تصنيفها كأرصدة لدى البنوك ونقد وودائع قصيرة االجل والتي تمثل ايداعات لدى مؤسسات مالية
باستحقاق أقل من سنة .
تظهر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل .يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما ال
يكون هناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل .يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها.
ان القروض و المدينون التي ال يتم تصنيفها ضمن اي من الفئات اعاله يتم تصنيفها "كذمم مدينة اخرى/اصول ماليه اخرى".

ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك االستثمارات.
ان االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح او الخسائر تصنف اما "كمحتفظ بها للمتاجرة" او "محددة" عند التحقق المبدئي.
تقوم المجموعة بتصنيف اإلستثمارات كإستثمارات للمتاجرة اذا تم حيازتها بصفة اساسية لغرض البيع او لتكون ضمن محفظة استثمارية تشمل
أدوات مالية معينة يتم إدارتها بالمجمل مع وجود دليل يثبت عملية المتاجرة بها لغرض تحقيق ارباح على المدى القصير .فعندما ال يتم تصنيفها
كاستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة يمكن االعتماد عليها والتغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان االرباح او
االخسائر في حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها كاستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر عند التحقق المبدئي.
يتم قياس االصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او الخسائر تسجل في االرباح او الخسائر .ان القيم العادلة لالصول المالية في هذه الفئة يتم
تحديدها بالرجوع الى معامالت السوق النشط او باستخدام تقنية تقييم عند عدم وجود سوق نشط .كما يتم تصنيف االصول في هذه الفئة كأصول
متداولة اذا كان من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهرا وغير ذلك يتم تصنيفها كأصول غير متداولة.
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االصول املالية املتاحة للبيع

ان االصول المالية المتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول المالية.

ا ن االصول المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة ،ان وجدت .يتم تسجيل
تكاليف انخفاض القيمة في االرباح او الخسائر .ان جميع االصول المالية االخرى المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح والخسائر
تسجل في االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية ،باستثناء خسائر انخفاض القيمة ،وفروقات تحويل
العمالت االجنبية على االصول النقدية تسجل في االرباح او الخسائر .عند استبعاد االصل او تحديده على انه قد انخفضت قيمته ،فان االرباح او
الخسائر التراكمية المسجلة في االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق الملكية الى االرباح او الخسائر وتظهر كتعديل
اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى.
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول المالية المتاحة للبيع او مجموعة اصول مالية
متاحة للبيع قد انخفضت قيمتها .ففي حال استثمارات االسهم المصنفة كاصول مالية متاحة للبيع ،يتضمن الدليل الموضوعي انخفاضا جوهريا او
متواصال في القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته .يتم تقييم "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و "االنخفاض المتواصل"
مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة تحت تكلفتها االصلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفاض القيمة ،فان الخسارة التراكمية يتم حذفها من
االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها في بيان االرباح او الخسائر المجمع.
يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة في االيرادات الشاملة االخرى ،باستثناء االصول المالية التي هي عبارة عن اوراق دين تسجل في االرباح او
الخسائر فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة.
يتم تسجيل األصول المالية المتاحة للبيع تحت بند األصول غير المتداولة  ،ما لم يستحق اإلستثمار او كانت نية اإلدارة استبعاده خالل اثني عشر
شهرا من نهاية فترة التقرير.
5.9.3

التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية

تتضمن الخصوم المالية للمجموعة قروض وذمم دائنة اخرى .يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها.
تصنف المجموعة جميع الخصوم المالية كـ "خصوم مالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".

•

خصوم مالية خبالف تلك احملددة ابلقيمة العادلة من خالل الرابح أو اخلسائر

تظهر هذه الخصوم بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تقوم المجموعة بتصنيف الخصوم المالية بخالف تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الى الفئات التالية :

•

دائنو مراحبة

•

اخلصوم املالية األخرى

تمثل دائنو المرابحة قروض وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية .تستلم المجموعة بموجبها األموال لتمويل أنشطتها اإلستثمارية وتدرج بالتكلفة المطفأة.
يتم تسجيل الخصوم لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر بها فواتير من قبل المورد ام لم تصدر وتصنف

كخصوم تجارية .إن الخصوم المالية بخال ف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير المصنفة ضمن اي من المذكور أعاله
تصنف كـ "خصوم أخرى".
جميع التكاليف المرتبطة بالفائدة تدرج ضمن تكاليف التمويل.
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التكلفة املطفأة لالدوات املالية

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة .ان عملية االحتساب تأخذ بعين االعتبار اي عالوة او خصم
على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.
5.9.5

تسوية االدوات املالية

يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع اذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليا لتسوية
المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صافي لتحقق االصول وتسوية الخصوم في آن واحد.
5.9.6

القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولها في اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع الى اسعار السوق المدرجة او اسعار
المتداولين (سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصيرة) ،دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة.
بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة .وهذه التقنيات قد تتضمن
استخدام معامالت على اسس تج ارية حديثة في السوق؛ الرجوع الى القيمة العادلة الحالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ تحليل تدفقات
نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى.
تحليل القيم العادلة لالدوات المالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة في االيضاح .19
5.10

حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرابح

يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسهم التي تم اصدارها ودفعها.
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات الرباح الفترة السابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام االساسي للشركة االم.
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتكون من االرباح والخسائر المتعلقة باالصول المالية المتاحة للبيع.
تتضمن الخسائر المتراكمة جميع الخسائر واألرباح للفترة الحالية والسابقة .وجميع المعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل بصورة منفصلة ضمن
حقوق الملكية.
توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العمومية.
5.11

أسهم اخلزينة

تتكون اسهم الخزينة من اسهم الشركة االم المصدرة والتي تم اعادة شرائها من قبل المجموعة ولم يتم اعادة اصدارها او الغائها حتى اآلن .يتم
احتساب اسهم الخزينة با ستخدام طريقة التكلفة .وبموجب هذه الطريقة ،فان متوسط التكلفة الموزون لالسهم المعاد شراؤها يحمل على حساب له
مقابل في حقوق الملكية.
عند اعادة اصدار اسهم الخزينة ،تقيد االرباح بحساب منفصل في حقوق الملكية"( ،ربح من بيع احتياطي اسهم الخزينة") ،وهو غير قابل للتوزيع.
واي خسائر محققة تحمل على نفس الحساب الى مدى الرصيد الدائن على ذلك الحساب .كما ان اي خسائر زائدة تحمل على االرباح المحتفظ بها ثم
على االحتياطي القانوني واالختياري .ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه االسهم .ان اصدار اسهم المنحة يزيد من عدد اسهم الخزينة بصورة نسبية
ويخفض من متوسط تكلفة السهم دون التأثير على اجمالي التكلفة السهم الخزينة.
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5.12

املخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من المجموعة
تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد.
يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوب ة لتسوية االلتزام الحالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا والمتوفر بتاريخ التقرير المالي ،بما في ذلك
المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية
الى الخارج في التسوية تحدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل .كما يتم خصم المخصصات الى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود
جوهرية.
ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الداخل.
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الخارج امرا
مستبعدا.
5.13

مكافأة هناية اخلدمة

تقدم المجموعة وشركاتها التابعة المحلية مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها .يستند استحقاق هذه المكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة
للموظفين خضوعا التمام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفين .ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق طوال فترة
التعيين .ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير.
بالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر
التزامات المجموعة على هذه المساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها.
5.14

ترمجة العمالت االجنبية

5.14.1

عملة العرض الرئيسية

تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والتي هي ايضا العملة الرئيسية للشركة االم .تقوم كل منشأة في المجموعة بتحديد عملتها الرئيسية
الخاصة بها والبنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الرئيسية.
5.14.2

معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتم تحويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية للمنشأة المعنية في المجموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت (سعر
الصرف الفوري) .ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة
االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة المالية تسجل في االرباح او الخسائر .بالنسبة للبنود غير النقدية ،اليتم يتم اعادة ترجمتها في نهاية السنة
ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (تحول باستخدام اسعار الصرف في تاريخ المعاملة) ،باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم
ترجمتها باستخدام اسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .ان فروق التحويل على األصول الغير نقدية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح و الخسائر تدرج كجزء من ارباح أو خسائر القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع واألصول المتاحة للبيع متضمنة في التغيرات
المتراكمة بالقيمة العادلة المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
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الضرائب

5.15.1

ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

5.15.2

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

5.15.3

الزكاة

تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة  2006بنسبة  %2.5من ربح المجموعة
الخاضع للضريبة  .حسب القانون فإن الخصومات المسموح بها تتضمن  ،الحصة من ارباح الشركات الزميلة المدرجة وتوزيعات االرباح النقدية
من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية.
تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح المجموعة الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب المعدلة بناء على قرار اعضاء
مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة الكويتية المساهمة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها
من ربح السنة عند تحديد الحصة.
تحتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح المجموعة وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الساري المفعول اعتبارا من  10ديسمبر .2007
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016و  ، 2017اليوجد على الشركة االم اي التزام تجاه ضريبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والزكاة بسبب خسائر الضريبة التي تم تكبدها.
5.16

النقد والنقد املعادل

الغراض بيان التدفقات النقدية المجمع  ،فإن النقد والنقد المعادل يتكون من نقد وارصدة لدى البنوك واستثمارات وكالة تستحق خالل ثالثة اشهر من
تاريخ إنشائها.

 .6أحكام االدارة اهلامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من
االيرادات والمصاريف واالصول والخصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية .مع ذلك ،فان عدم التأكد من تلك
االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات
المستقبلية.
6.1

أحكام االدارة اهلامة

6.1.1

تصنيف االدوات املالية

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية
المجمعة:

يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات المالية بناء على نية االدارة بالشراء .تقوم هذه االحكام بتحديد ما إذا تم قياسها الحقا بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة وفيما اذا كانت التغيرات في القيمة العادلة لالدوات المالية مدرجة في بيان االرباح او الخسائر او األرباح أو الخسائر وااليرادات
الشاملة االخرى .
تقوم المجموعة بتصنيف االصول المالية كاصول محتفظ بها لغرض المتاجرة اذا تمت حيازتها بصفة اساسية من اجل تحقيق ربح قصير االجل.
ان تصنيف االص ول المالية كاصول بالقيمة العادلة من خالل بيان االرباح او الخسائر يعتمد على كيفية قيام االدارة بمراقبة اداء تلك االصول المالية.
عندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغيرات في القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او الخسائر في
حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
ان تصنيف االصول كقروض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك االصول .فاذا لم تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه االصول المالية بسبب سوق
غير نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او محددة ،عندها يتم تصنيف االصول المالية كقروض ومدينين.
جميع االصول المالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع.
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6.1.2

تصنيف العقارات

6.1.3

تقييم السيطرة

6.2

عدم التأكد من التقديرات

6.2.1

اخنفاض قيمة القروض والذمم املدينة

6.2.2

اخنفاض قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع

6.2.3

القيمة العادلة لالدوات املالية

6.2.4

اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

تقرر االدارة عند حيازة عقار معين سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة او عقار استثماري .ان مثل هذه االحكام عند الحيازه ستحدد الحقا ما اذا
كانت هذه العقارات ستقاس الحقا بالتكلفة او القيمة المحققة ايهما اقل  ،او بالقيمة العادلة  ،و اذا ما كانت التغيرات في القيمة العادلة لتلك العقارات
ستسجل في بيان االرباح او الخسائر.
تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة اذا تم حيازته بصفة اساسية بغرض بيعه ضمن نشاط االعمال العادية.
وتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اذا تم حيازته لتحقيق ايرادات من تأجيره او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غير محددة.
عند تحديد السيطرة ،تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت المجموعة لديها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من
تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها .ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثير على العوائد المتغيرة تتطلب احكاما هامة.
ان المعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة ادناه .قد تختلف
النتائج الفعلية بصورة جوهرية.

تقوم ادارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كمدينون وموجودات أخرى(يتضمن مدينو التمويل اإلسالمي – ايضاح  )10بشكل دوري لتقييم اذا
كان يجب تسجيل مخصص هبوط القيمة في بيان االرباح او الخسائر المجمع  .بشكل خاص  ،فإن األحكام مطلوبة من اإلدارة في تقدير الكميات
والتوقيت للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة  .مثل هذه التقديرات ضرورية بناءا على افتراضات حول عدة
عوامل تتضمن درجات مختلفة من األحكام وعدم التأكد .
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2017سجلت المجموعة خسائر في هبوط القيمة بمبلغ  5,020د.ك (: 2016الشيء د.ك) مقابل مدينون
وموجودات أخرى.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017سجلت المجموعة صافي خسائر انخفاض بمبلغ  267,269د.ك ( : 2016صافي عكس انخفاض في
القيمة بمبلغ  82,633د.ك) مقابل مدينو تمويل إسالمي.
تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع في أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة
بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل إيجابي آخر بوجود انخفاض في القيمة .إن عملية تحديد االنخفاض "الكبير" أو "المتواصل" تتطلب
قرارات هامة .إضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم العوامل األخرى بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم للمنشآت المدرجة والتدفقات
النقدية المستقبلية وعوامل الخصم للمنشآت غير المدرجة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017قامت المجموعة بتسجيل انخفاض في قيمة
اإلستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  106,466د.ك ( 203,900 :2016د.ك).

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات المالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير
تقديرات وافتراضات استنادا الى معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في السوق في تسعير االداة
المالية .فاذا كانت تلك البيانات غير مرصودة ،تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة المقدرة لالدوات المالية عن االسعار
الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة على اسس تجارية بتاريخ التقرير .

تسجل المجموعة العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة  ،مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان االرباح او الخسائر المجمع  .تقوم المجموعة
بتعيين مختصين تقييم مستقلين لتحديد القيمة العادلة .ان المختصين يستخدمون تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة .قد تختلف القيمة العادلة المقدرة
للعقارات اإلستثمارية عن االسعار الحقيقية التي يمكن تحقيقها في المعامالت التجارية البحتة في تاريخ التقرير.
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 7.1ان تفاصيل الشركات التابعة المجمعة للمجموعة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي :

بلد التسجيل
ومكان العمل

طبيعة
العمل

نسبة حصص امللكية
احملتفظ هبا من قبل اجملموعة
 31ديسمرب  31ديسمرب
2017

شركة عمار الكويت العقارية – ذ.م.م.
شركة لؤلؤة الوطن العقارية – ذ.م.م.
شركة اون تايم للصيانة  -ش.م.ك (مقفلة)*

الكويت
الكويت
الكويت

عقارية
عقارية

2016

%

%

%100

%100

%99

%99

-

%96

* قامت المجموعة خالل السنة ببيع الشركة التابعة المذكورة أعاله والمملوكة بنسبة  %96مقابل إجمالي مبلغ  8,500د.ك .وتحقيق ربح  750د.ك.
تأثير البيع غير مادي بالنسبة للمجموعة.

.8

خسارة السهم األساسية واملخففة

تحتسب خسارة السهم على أساس خسارة السنة الخاصة بالشركة األم مقسومه على المتوسط الموزون لعدد األسهم العاديةة القائمةة خةالل السةنة كمةا
يلي :

 31ديسمرب

 31ديسمرب

)(1,543,481

()1,762,123

195,231,520

195,250,972

2017

خسارة السنة الخاص بمالكي الشركة األم – (د.ك)
المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة – (ماعدا أسهم الخزينة)
خسارة السهم األساسية والمخففة الخاص بمالكي الشركة األم

.9

النقد والنقد املعادل

( )7.9فلس

( )9.0فلس

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

أرصدة لدى البنوك
نقد لدى مدراء المحافظ
ودائع وكالة
النقد والنقد المعادل كما في بيان المركز المالي المجمع
ناقصا ً  :ودائع وكالة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
النقد والنقد المعادل كما في بيان التدفقات النقدية المجمع

2016

2016

548,819

1,757,467

926,423

663,845

7,227,011

693,448

8,702,253

3,114,760

)(95,854
8,606,399

)(190,000
2,924,760

تتمثل األرصدة لدى البنوك في حسابات توفير لدى بنوك اسالمية محلية وحسابات جارية التحمةل ربحةا ً لةدى بنةوك تجاريةة محليةة .تحمةل حسةابات
التوفير معدل ربح فعلي يتراوح من  % 0.25الى  31( % 0.30ديسمبر  %0.25 :2016الى  )%0.30سنويا ً.
إن ودائع الوكالة مودعة لدى بنوك اسالمية محلية .وتحمل معدالت أرباح فعلية تتراوح من  % 1.62الى  31( % 1.81ديسمبر %1.38 : 2016
الى  )%1.75سنويا ً.
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2017

2016

2017

2016

مدينو إجاره
 31ديسمرب
 31ديسمرب

اجملموع
2017

مدينو مراحبة
 31ديسمرب
 31ديسمرب

2017

 31ديسمرب

2016

 31ديسمرب
2016

د.ك

995,634
)(36,180
959,454

د.ك

1,040,104
)(36,505
1,003,599

)(959,454

د.ك

1,003,743
)(63,823
939,920

()996,718

د.ك

689,555
)(62,294
627,261

)(282,375

د.ك

127,340
)(20,673
106,667

)(58,661

-

د.ك

149,915
)(20,673
129,242
)(106,667

6,881

د.ك

2,126,717
)(120,676
2,006,041
)(25,848

657,545

2016

د.ك

 31ديسمرب

د.ك

1,879,574
)(119,472
1,760,102
)(1,348,496

568,600

مدينو وكالة
 31ديسمرب
 31ديسمرب

اتبع  /إيضاحات حول البياانت املالية اجملمعه

 .10مدينو متويل إسالمي

مجمل مبلغ مديني التمويل
ناقصا  :ارباح مؤجلة

ناقصا  :مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها

)(1,081,227

-

 31ديسمرب

اجملموع

103,394

حمدد
 31ديسمرب
2016

657,545

عام

2016

 31ديسمرب
2017

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

د.ك

2017

678,875

2017

 31ديسمرب
د.ك

د.ك

يبلغ متوسط معدل الربح الخاص بمديني التمويل اإلسالمي خالل السنة نسبة  )%8 : 2016( % 7.375سنويا.
يتم توزيع قيمة انخفاض المدينيين كما يلي:

مدينو وكالة
مدينو إجارة
مدينو مرابحة
6,773
6,773
70
3,514
3,584

959,454
275,602
106,667
1,341,723
996,648
55,147
25,848
1,077,643

959,454
282,375
106,667
1,348,496

996,718
58,661
25,848
1,081,227
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 .11استثمارات متاحة للبيع
 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

أوراق مالية مسعرة

99,159

104,315

أوراق مالية غير مسعرة

777,609

1,207,418

صناديق مشتركة

20,930

33,880

محافظ مدارة

24,736

127,239

286,003

385,095

1,208,437

1,857,947

صكوك

11.1

ان البيانات الخاصة باالستثمارات في الصناديق المشتركة وبعض المحافظ المدارة محدودة بالتقارير المالية الدورية المقدمة من مدراء
االستثما ر .تدرج هذه االستثمارات بناء على آخر صافي قيمة لألصول المفصح عنها من قبل مدراء االستثمار .ونظرا لطبيعة هذه
االستثمارات ،فان صافي قيمة االصول المفصح عنها من قبل مدراء االستثمار تتمثل في أفضل تقدير للقيم العادلة المتاحة لهذه
االستثمارات.

11.2

تتمثل الصكوك ذات قيمة مدرجة بالدفاتر بمبلغ  286,003د.ك ( 385,095 : 2016د.ك) في استثمار في صكوك صادرة عن شركة
محلية مدرجة بالتكلفة .كان تاريخ استحقاق الصكوك في  30يونيو  2012وفي ذلك التاريخ  ،لم يتم سداد الصكوك من قبل الجهة
المصدرة .خالل السنة السابقة ،وافقت اإلدارة على شرط تحصيل جديد للتسوية مع الجهة المصدرة للصكوك .وبالتالي  ،قامت اإلدارة
بتحصيل إجمالي مبلغ  515,181د.ك وعكس إجمالي انخفاض قيمة بمبلغ  168,311د.ك مسجل مسبقا في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع .ويغطي الضمان المبلغ القائم بالشكل الكافي.

11.3

عدا عن االستثمارات في الصكوك (إيضاح  ،)11.2تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات بقيمة ال شيء د.ك 31( .ديسمبر
 76,631 :2016د.ك) ،مدرجة بالتكلفة ناقص خسائر انخفاض في القيمة إن وجدت حيث أنه من غير الممكن قياس القيمة العادلة بشكل
موثوق به .إن إدارة المجموعة ليس لها علم بأية ظروف تشير إلى هبوط قيمة هذه االستثمارات.

 11.4خالل السنة  ،قامت الشركة ا ألم بالدخول في اتفاق مع طرف ثالث لبيع بعض االوراق المالية غير المسعرة ذات القيمة الدفترية البالغة
 189,446د.ك مقابل مبلغ  217,669د.ك  .تم استالم المبلغ المذكور من خالل تحويل بعض األسهم المسعرة من طرف ثالث .تم إدراج
هذه األسهم ضمن "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر".
11.5

خالل السنة ،واحدة من المحافظ المدارة تحمل قيمة دفترية بمبلغ  71,122د.ك .تم استردادها بالكامل وتحقيق ربح بمبلغ  4,515د.ك.
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 .12عقارات استثمارية

فيما يلي احلركة على العقارات االستثمارية

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

القيمة العادلة في  1يناير

18,257,000

18,737,000

تكاليف تطوير

5,800

163,992

استبعاد

)(7,469,500

-

التغير في القيمة العادلة

()368,300

()643,992

10,425,000

18,257,000

عقارات استثمارية

10,425,000

8,848,000

عقارات قيد التطوير

-

9,409,000

10,425,000

18,257,000

12.1

إن عقارات استثمارية بقيمة مدرجة تبلغ الشيء د.ك ( 31ديسمبر  6,686,000 : 2016د.ك) كانت مرهونة مقابةل دائنةو مرابحةة .قامةت
المجموعة بفك الرهن نتيجة لتسوية دائنو المرابحة.

12.2

خالل السنة ،قامت المجموعة ببيع عقارات قيد التطوير والتي تحمل قيمة دفترية تبلغ  7,469,500د.ك موجودة في دولة الكويت مقابل
مبلغ  7,700,000د.ك وحققت ربح بمبلغ  230,500د.ك.

وصف املدخالت اجلوهرية غري امللحوةة املستخدمة يف تقييم املوجودات غري املالية :
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر  2017بناء على تقييم قام بإجرائه اثنان من المقييمين العقاريين المستقلين
المتخصصين في تقييم هذا النوع من العقارات .استخدم المقيمان طريقة المقارنة بالسوق المعدلة لتناسب بعض الظروف مثل موقع العقار وحجمه
لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية .تعتبر كافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى  3بالجدول الهرمي للقيمة العادلة والتوجد ايه تحويالت
بين المستويات خالل السنة.
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 .13مطلوابت أخرى

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

مصروفات مستحقة
ودائع مستردة
اجازات موظفين وحوافز
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
زكاة
ذمم دائنة أخرى
مستحق إلى طرف ذو صلة
مستحق مقابل دعوى قضائية (أ)

10,475

2016

14,489

44,750

54,080

128,123

154,837

268,655

263,486

23,039

23,039

87,150

77,224

104
2,621,000

104
1,941,000

3,183,296

2,528,259

(أ) تتضمن مطلوبات أخرى مبلغ  2,621,000د.ك والذي يمثل مخصص مقابل مطالبة خاصة بدعوى قضائية .خسرت الشركة األم خالل
سنة  2015دعوى قضائية حول عقار متنازع عليه تم بيعه من قبل الشركة االم خالل سنة  2010كتسوية ألرصدة مدينو تمويل إسالمي
متعثرة .صدر الحكم عن محكمة االستئناف بتاريخ  24فبراير  2015وبمقتضاه حصل المشتري على الحق في السعر االصلي للعقار بمبلغ
 1,225,000د.ك باالضافة الى تكلفة االضرار بمبلغ  1,030,000د.ك .الحقا ً خالل سنة  ، 2015قامت الشركة األم باالستئناف على هذا
الحكم لدى محكمة التمييز .خالل سنة  ، 2016أحالت محكمة التمييز الدعوى الى لجنة الخبراء لتحديد مبلغ تكلفة االضرار الواجب سداده من
قبل الشركة االم .وبناء عليه قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  2,255,000د.ك .لغاية  30سبتمبر .2017
الحقا لتاريخ التقرير المالي ،انتهت القضية من قبل لجنة الخبراء وأصدرت من قبل محكمة التمييز لصالح المشتري و،بناء عليه ،فان الشركة
االم ملزمة بدفع مبلغ  2,621,000د.ك الى المشتري .لذا ،قامت الشركة االم بتخصيص مبلغ اضافي مقداره  366,000د.ك خالل الربع الرابع
من السنة .وبالتالي ،قامت الشركة االم باالحتياط بالكامل لقيمة العقار باالضافة الى نسبة  %100من تكلفة االضرار الناتجة عن هذه الدعوى
القضائية والبالغة  2,621,000د.ك كما في  31ديسمبر .2017

 .14رأس املال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  200,000,000سهم ( 31ديسمبر  ( 200,000,000 : 2016بقيمة  100فلس لكل
سهم.

.15

أسهم اخلزينة

تمتلك المجموعة أسهم الخزينة كما يلي:
عدد االسهم
نسبة الملكية
القيمة السوقية (د.ك)
التكلفة (د.ك)

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017
4,768,480

2016
4,768,480

%2.4

%2.4

257,498

281,340

250,549

250,549

ان اإلحتياطيات المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير قابلة للتوزيع.
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.16

احتياطي قانوين واحتياطي اختياري

وفقا لقانون الشركات والنظام االساسي للشركة األم  ،يتم تحويل  %10من ربح السةنه قبةل طةرح حصةة مؤسسةة الكويةت للتقةدم العلمةي وضةريبة دعةم
العمالةة الوطنيةة والزكةاة ومكافةأة اعضةةاء مجلةس اإلدارة ان وجةدت الةى حسةةاب االحتيةاطي القةانوني .يجةوز للشةةركة األم ان تقةرر وقةف هةذا التحويةةل
السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع.
ان التوزيع من االحتياطي القانوني محدد بالمبلغ المطلوب لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التةي ال
تسمح فيها االرباح المحتفظ بها بتأمين توزيع هذا الحد .
وفقا للنظام األساسي للشركة األم يتم تحويةل نسةبة معينةة مةن الةربح قبةل حصةة مؤسسةة الكويةت للتقةدم العلمةي وضةريبة دعةم العمالةة الوطنيةة والزكةاة
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتياطي االختياري وفقا لقرار مجلةس اإلدارة وبموافقةة الجمعيةة العموميةة .التوجةد قيةود علةى توزيةع االحتيةاطي
االختياري.
ال يتم التحويل في السنة التي تحقق بها المجموعة خسائر.

.17

معامالت مع أطراف ذات صلة

تتمثةةل األطةةراف ذات الصةةلة فةةي المسةةاهمين الرئيسةةين وأعضةةاء مجلةةس اإلدارة ومةةوظفي اإلدارة العليةةا للمجموعةةة وأطةةراف أخةةرى ذات صةةلة مثةةل
الشركات التي يملك فيهةا اعضةاء مجلةس اإلدارة ومةوظفي اإلدارة العليةا للمجموعةة حصصةا ً رئيسةية أو بإمكةانهم أن يمارسةوا عليهةا تةأثيرا ً ملموسةا ً أو
سيطرة مشتركة عليها .يتم اعتماد سياسات وشروط التغير لهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي أهم المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة والمتضمنة ضمن البيانات المالية المجمعة :

أرصدة يف بيان املركز املايل اجملمع :

مطلوبات أخرى

مكافأة موةفي االدارة العليا

مزايا قصيرة األجل للموظفين
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

104

د.ك
104

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

203,348

237,840

85,181

9,385

288,529

247,225

 .18معلومات القطاعات
تمارس المجموعة معظم أنشطتها داخل دولة الكويت كما تمارس المجموعة نشاطها من خالل ثالث قطاعات رئيسية:
-

القطاع التمويلي :يتمثل في تمويل المستهلكين والشركات بكافة احتياجاتهم المتنوعة طبقا لعقود متفقة مع الشريعة اإلسالمية السمحاء.

-

القطاع العقاري :يتمثل في االنشطة االستثمارية العقارية وجميع االنشطة التجارية التي تشمل تأجير شراء وبيع األراضي والمباني.

-

القطاع االستثماري :يتمثل في االستثمار في أوراق مالية عن طريق محافظ مالية وصناديق مدارة.
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19.1

فئات املوجودات واملطلوابت املالية

يتم تصنيف القيم الدفترية لللموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع على النحو التالي :

موجودات مالية
القروض والمدينون (بالتكلفة المطفأة)
 النقد والنقد المعادل
 مدينون وموجودات أخرى (ما عدا المدفوعات مقدما)
 مدينو تمويل االسالمي
أصول بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات متاحة للبيع
 بالقيمة العادلة
 بالتكلفة  /التكلفة ناقصا االنخفاض بالقيمة

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

8,702,253

3,114,760

31,377

32,871

657,545

678,875

9,391,175

3,826,506

233,107

353,874

233,107

353,874

922,434

1,396,221

286,003

461,726

1,208,437

1,857,947

مجموع الموجودات المالية

10,832,719

6,038,327

مطلوبات مالية (بالتكلفة المطفأة)
 دائنو مرابحة
 مطلوبات أخرى (ما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)

-

2,020,900

2,914,641

2,264,773

2,914,641

4,285,673

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
ان االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع (باستثناء بعض االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة
بالتكلفة  /التكلفة ناقصا انخفاض القيمة لالسباب المحددة في االيضاح  11حول البيانات المالية المجمعة) مدرجة بالقيمة العادلة وان تفاصيل
القياس مفصح عنها في االيضاح  19.2حول البيانات المالية المجمعة .وبرأي ادارة المجموعة  ،فان المبالغ المدرجة لجميع االصول والخصوم
المالية االخرى والتي هي بالتكلفة المطفأة تعتبر مقاربة لقيمها العادلة.
تقوم المجموعة بقياس االصول غير المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كل سنة بتاريخ التقرير .
19.2

التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة

جميع االصول والخصوم التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو االفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل
الهرمي من القيمة العادلة .يتم تحديد المستويات الثالثة بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس على النحو التالي:
-

مستوى : 1

اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.

-

مستوى : 2

معطيات غير االسعار المدرجة المتضمنة في مستوى  1والتي يمكن تتبعها للموجودات والمطلوبات سواء بصورة

-

مستوى : 3

مباشرة (كاالسعار) او بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار)  .و
معطيات الموجودات والمطلوبات التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).
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اتبع  /التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة

المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناء على ادنى مستوى للمعطيات الهامة التي أدت الى قياس القيمة العادلة.
إن الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر في بيان المركز المالي المجمع يتم تصنيفها حسب التسلسل الهرمي
المستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي:

مستوى

مستوى

1

د.ك
 31ديسمرب

مستوى

2

د.ك

3

اجملموع
د.ك

د.ك

2017

موجودات ابلقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع من خالل االرباح او الخسائر :

233,107

-

-

233,107

 أوراق مالية مسعرةاستثمارات متاحة للبيع:
 -أوراق مالية مسعرة

99,159

-

-

99,159

 -أوراق مالية غير مسعرة

-

-

777,609

777,609

 -صناديق مشتركة

-

-

20,930

20,930

 -محافظ مدارة

-

-

24,736

24,736

إمجايل املوجودات

332,266

-

823,275

1,155,541

 31ديسمرب

2016

موجودات ابلقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع من خالل االرباح او الخسائر :
 -أوراق مالية مسعرة

353,874

-

-

353,874

استثمارات متاحة للبيع:
 -أوراق مالية مسعرة

104,315

-

-

104,315

 -أوراق مالية غير مسعرة

-

-

1,207,418

1,207,418

 -صناديق مشتركة

-

-

33,880

33,880

 -محافظ مدارة

-

-

50,608

50,608

إجمالي الموجودات

458,189

-

1,291,906

1,750,095
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اتبع  /التسلسل للقيمة العادلة

أدوات مالية يف املستوى األول والثالث
أ) أسهم مسعرة
تمثل األسهم المسعرة جميع االسهم المدرجة والتي يتم تداولها في األسواق المالية  .حيث تتوفر أسعار معلنة في سوق نشط ،تم تحديد القيم العادلة
بالرجوع الى آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير المالية (المستوى األول).

ب) اسهم غري مسعرة (املستوى الثالث)
تتضمن البيانات المالية المجمعة ملكيات في اوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة لها باستخدام أساليب تقييم
محددة تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية قابلة للمراقبة.

ج) استثمارات يف صناديق وحمافظ مدارة (املستوى الثالث)
تتمثل استثمارات المحافظ والصناديق المدارة في أوراق مالية مسعرة وغير مسعرة يتم تقييمها بناء على تقرير مدير الصندوق.

قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث
ان قياس المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة في المستوى ( )3تستخدم تقنيات تقييم تستند الى مدخالت غير مبنية على البيانات
السوقية المرصودة .كما يمكن تسوية االدوات المالية ضمن هذا المستوى من االرصدة االفتتاحية الى االرصدة الختامية على النحو التالي:

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

الرصيد االفتتاحي

1,291,906

1,835,437

التغير في القيمة العادلة

)(154,998

)(359,714

استبعادات واستردادات

)(207,167

)(67,390

انخفاض في قيمة استثمارات المستوى 3

)(106,466

)(116,427

الرصيد النهائي

823,275

1,291,906

ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى ( )3الى افتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغير بشكل كبير المبالغ المسجلة في بيان األرباح او الخسائر
او اجمالي الموجودات او اجمالي المطلوبات او اجمالي حقوق الملكية.
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اتبع  /التسلسل للقيمة العادلة

يبين الجدول التالي معلومات حول حساسية قياس القيم العادلة على التغيرات في معظم المدخالت الهامة غير الملحوظة.

 31ديسمرب
االصول املالية

2017

تقنية التقييم
مضاعفات
السوق

السعر إلى مضاعف
القيمة المدرجة بالدفاتر"
يمثل المبالغ المستخدمة
عند تقدير المجموعة
الستخدام المشاركين في
هذه
لمثل
السوق
المضاعفات عند تسعير
االستثمارات"
قابلية
لعدم
خصم
التسويق

تقنية التقييم
مضاعفات السوق

المدخل الهام غير الملحوظ
السعر إلى مضاعف القيمة
المدرجة بالدفاتر" يمثل
المبالغ المستخدمة عند
تقدير المجموعة الستخدام
المشاركين في السوق لمثل
هذه المضاعفات عند
تسعير االستثمارات"
خصم لعدم قابلية التسويق

استثمارات متاحة
للبيع

 31ديسمرب : 2016
االصول المالية

استثمارات متاحة
للبيع

.20

املدخل اهلام غري
امللحوظ

النطاق

%1.9 - %0.46

%74 -%10

النطاق
%1.6 - %0.46

%10

حساسية قياس القيمة العادلة على
املدخل
كلما زاد السعر إىل القيمة الدفرتية
زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم قلت القيمة
حساسية قياس القيمة العادلة على املدخل
كلما زاد السعر إىل القيمة الدفرتية
زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم قلت القيمة

أهداف وسياسات ادارة املخاطر

الخصةوم الماليةة لةةدى المجموعةة تتكةون مةةن مرابحةة دائنةةة والخصةوم االخةرى .ان الهةةدف الرئيسةي للخصةةوم الماليةة هةو تمويةةل األنشةطة التشةةغيلية
للمجموعة  .ان لدى المجموعة اصول مالية متعددة تتضمن الذمم المدينة واألصول األخرى وأرصدة لدى البنوك والنقد واستثمارات مرابحة ووكالة
وصكوك وودائع قصيرة األجل وأوراق مالية استثمارية والتي تنشأ مباشرة من العمليات التشغيلية.
تتعرض المجموعة نتي جة النشطتها الى العديد مةن المخةاطر الماليةة ،مثةل :مخةاطر السةوق (وتشةمل مخةاطر سةعر العملةة ومخةاطر معةدالت اسةعار
الفائدة ومخاطر تقلبات األسعار) ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يتولى مجلس االدارة مسئولية تحديد سياسات لتخفيض المخاطر المذكورة ادناه .
فيما يلي أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة :
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أ)

خماطر السوق
خماطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر تحويل العملة األجنبية في تقلب القيم العادلة للتدفقات المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتغير أسعار تحويل العمالت األجنبية.
تدار مخاطر العملة األجنبية على أساس قيود محددة من مجلس ادارة الشركة االم وتقييم مستمر للوضع المفتوح للمجموعة .
ان صافي تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية من قبل األصول النقدية المقومة بعمالت أجنبية ناقصا الخصوم النقديةة تةم تحويلهةا الةى الةدينار
الكويتي بأسعار االقفال في نهاية السنة .تقدر إدارة مجموعة ان نسبة التغير المعقول والمحتمل في اسعار الصرف أعاله سوف تكون . %5
يبين الجدول التالي حساسية نتائج المجموعة وحقوق ملكيتها للتغير المحتمل بصورة معقولة فةي سةعر صةرف الةدوالر األمريكةي والريةال السةعودي
مقابل الدينار الكويتي ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات االخرى ثابتة.
في حالة ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبافتراض نسبة الحساسية المذكورة أعاله ( ، )%5يكون تأثير ذلك على
خسائر السنة كما يلي  ،وال يوجد أي تأثير على اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة.
التأثير على (الخسارة) /الربح

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

دوالر أمريكي
لاير سعودي

28,427
23,364
51,791

2016

24,256
6,185
30,441

في حالة انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبافتراض نسبة الحساسية اعاله ( ، )%5يكةون تةأثير ذلةك علةى خسةائر
السنة معادل ،ومعاكس ،واألرصدة أعاله تكون سلبية للدوالر األمريكي وللريال السعودي ( :2016سالبه للدوالر األمريكي و للريال السعودي).
وتتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة المعامالت .ولكن ،يمكن اعتبار التحاليل أعاله على أنها تمثةل مةدى
تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية.

ب)

خماطر معدالت أسعار الربح

ج)

املخاطر السعرية

تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية.
تتعرض المجموعة الى مخاطر الفائدة بالنسبة الى القروض والتي تحمل معدل ربةح باالسةعار التجاريةة .وبالتةالي ،فةان أي تغيةر محتمةل معقةول فةي
أسعار الربح لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.
يتم مراقبة األوضاع بشكل منتظم لضمان االحتفاظ بها ضمن الحدود المقررة.

إن المخاطر السعرية هي مخاطر احتمال تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق  ،سواء كان السبب في تلك المتغيةرات عوامةل
محدده للورقة المالية بمفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتاجر بها في السوق .
تتعرض المجموعة لمخاطر التقلبات السعرية إلستثماراتها  ،خاصة المتعلقة باستثماراتها في مساهمات الملكية المدرجة الموجوده بشكل أساسةي فةي
الكويت واالمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .يتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو
"استثمارات متاحة للبيع".
إن التأثير على حقوق الملكية ونتائج المجموعة نتيجة للمخاطر السعرية غير جوهري.
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20.2

خماطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنةتج عةن عةدم قةدرة طةرف مةن أطةراف األدوات الماليةة الوفةاء بالتزاماتةه تجةاه الطةرف اآلخةر مسةببا بةذلك
خسارة الطرف اآلخر .ان سياسة المجموعة تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلةك المخةاطر بشةكل دائةم .كمةا تحةاول المجموعةة عةدم
تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة.
ان مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن األصول المالية كما في تاريخ التقرير والملخصة على النحو التالي:

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

استثمارات متاحة للبيع (صكوك)
ذمم مدينه وأصول أخرى (ما عدا المدفوعات مقدما)
مدينو تمويل إسالمي
نقد ونقد معادل

286,003
31,377
657,545
8,702,253
9,677,178

2016

385,095
32,871
678,875
3,114,760
4,211,601

تراقب المجموعة بإستمرار عدم سداد حساب عمالئها واألطراف األخرى  ،المعرفين كةأفراد أو كمجموعةة  ،وتضةمن هةذه المعلومةات فةي ضةوابط
مخاطر اإلئتمان  .تستخدم المجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و  /أو تحصل علةى وتسةتخدم تقةارير عةن عمالئهةا واألطةراف األخةرى عنةدما تكةون
متوفرة بتكلفة معقولة  .سياسة المجموعة تتعامل فقط مع أطراف ذات كفاءه ائتمانيةة عاليةة .تعتبةر ادارة المجموعةة األصةول الماليةة اعةاله والتةي لةم
تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها في جميع تواريخ البيانات المالية تحت المراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية .
على الرغم من أن معظم مبالغ مدينو التمويل اإلسالمي القائمة تتركز على طرف واحد ،فإن المبلغ القائم مغطى بشكل كاف من قبل ضمان إضافي.
20.3

خماطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند استحقاقها .وللحد من تلك المخاطر،
قامت ادارة المجموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها بعد األخذ بعين االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.
تستند اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم المالية على التدفقات النقدية غير المخصومة كما يلي :

 31ديسمرب 2017
اخلصوم املالية (غري خمصومة)
مطلوابت أخرى

 31ديسمرب

أقل من ثالثة
أشهر
د.ك
20,022
20,022

 3اىل
شهر
د.ك

12

2,894,619
2,894,619

أكثر من سنة
د.ك
-

اجملموع
د.ك
2,914,641
2,914,641

2016

الخصوم المالية (غير مخصومة)
مرابحة دائنة
مطلوبات أخرى

2,020,900
114,856
2,135,756

208,917
208,917

1,941,000
1,941,000

2,020,900
2,264,773
4,285,673
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ادارة خماطر رأس املال

أن اهداف ادارة رأس مال المجموعة هي تأكيد مقدرة المجموعة على المحافظة على تصنيف ائتمةاني ممتةاز ونسةب ماليةة جيةده حتةى تةدعم اعمالهةا
وتزيد من قيمة المساهمين في راس المال.
تقوم المجموعة بادارة هيكلية رأس المال وعمل التعديالت  ،على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية والمخةاطر المرتبطةة باألصةول المحةددة.
وللمحافظةة علةى هيكليةة رأس المةال أوتعةديلها ،قةد تقةوم المجموعةة بتعةديل المبةالغ المدفوعةة كتوزيعةات أربةاح للمسةاهمين أو إعةادة شةراء أسةةهم أو
اصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض المديونيات.
يتكون هيكل رأس مال المجموعة من البنود التالية:

 31ديسمرب

 31ديسمرب

د.ك

د.ك

2017

2016

دائنو مرابحة
مطلوبات أخرى
(صافي النقد والنقد المعادل) /صافي المديونية

3,183,296

2,020,900
2,528,259

3,183,296

4,549,159

مجموع حقوق الملكية

18,160,487

19,882,940

نسبة صافي المديونية إلى مجموع حقوق الملكية

17.5%

22.9%

.22

حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة .تم تحديد موعد استحقاق الموجودات والمطلوبات على أساس التاريخ المتوقع
الستردادها او تسديدها .تستند قائمة االستحقاق الى تقدير االدارة لتسييل تلك الموجودات:

 31ديسمرب

خالل سنة واحدة
د.ك

2017

الموجودات

اجملموع
د.ك

أكثر من سنة
د.ك

النقد والنقد المعادل

8,702,253

-

8,702,253

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

233,107

-

233,107

مدينون وموجودات أخرى

52,527

-

52,527

مدينو تمويل اسالمي

99,276

558,269

657,545

استثمارات متاحة للبيع

99,159

1,109,278

1,208,437

عقارات استثمارية

-

10,425,000

10,425,000

معدات

-

64,914

64,914

9,186,322

12,157,461

21,343,783

اجمالي الموجودات
المطلوبات
دائنو مرابحة

-

-

-

مطلوبات أخرى

2,914,641

268,655

3,183,296

اجمالي المطلوبات

2,914,641

268,655

3,183,296
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 .22اتبع  /حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت
 31ديسمرب
املوجودات

خالل سنة واحدة
د.ك

2016

النقد والنقد المعادل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
مدينون وموجودات أخرى
مدينو تمويل اسالمي
استثمارات متاحة للبيع
عقارات استثمارية
معدات
اجمالي الموجودات

أكثر من سنة
د.ك

3,114,760

-

3,114,760

353,874

-

353,874

54,300

-

54,300

83,820

595,055

678,875

104,315

1,753,632

1,857,947

-

18,257,000

18,257,000

-

115,343

115,343

3,711,069

20,721,030

24,432,099

املطلوابت

مرابحة دائنة

2,020,900

مطلوبات أخرى

323,773

اجمالي المطلوبات

2,344,673

.23

اجملموع
د.ك

-

2,020,900

2,204,486

2,528,259

2,204,486

4,549,159

التزامات

أبرمت المجموعة عقود تأجير تشغيلي لمعداتها.تبلغ مدد هذه العقود ثالث سنوات.
إن الحد االدنى لمديني عقود التأجير المستقبلية ضمن عقود التأجير التشغيلي غير القابلة لاللغاء هي كالتالي :

الحد األدنى اليرادات التأجير المستلمة في المستقبل :

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2017

2016

د.ك

د.ك

خالل سنة واحدة

31,964

47,640

خالل سنتين الى أربع سنوات

-

27,858

31,964

75,498

.24

توزيعات أرابح واجلمعية العمومية للمسامهني

خضوعا لموافقة الجمعية العامة للمساهمين ،يقترح مجلس إدارة الشركه االم بعدم توزيع ارباح نقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

.25

أرقام املقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض السنة الحالية  .إن إعادة التصنيف تلك ليس لها تأثير على صافي االصول وحقوق الملكية
وصافي نتائج السنة وصافي الزيادة في النقد والنقد المعادل السابق تسجيله.
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