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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين عن 
أداء الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2017

السادة المساهمين الكرام :

يســرني باألصالة عن نفسي و بالنيابة عن إخواني أعضاء 
مجلس اإلدارة أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة 
الكويتيــة العقاريــة القابضــة والــذي نســتعرض فيــه أبــرز 
األعمــال والتطــورات عــن العــام المنتهي في 31 ديســمبر 
2017  والــذي كان عــام تحــدي كبيــر ، حيث شــهد خليط 

من األحداث ، بعضها إيجابي، والبعض اآلخر ســلبي على 
المستوى اإلقتصادي في الكويت.

   فعلــى الصعيــد اإليجابــي، إرتفعت أســعار النفط ما بين 
إغــاق نهايــة 2016 ونهايــة 2017 مــن نحــو 51.9 دوالر 
للبرميل إلى نحو 63 دوالر أمريكي أي بنسبة إرتفاع بنحو 
21.4 % ، ومعه إنخفض عجز الموازنة العامــــة نحــــو 4.6 

مليــار دينــار كويتــي، وهو عجـــــــــز فعلـــــي في الحســـــاب 
الختامــــي للسنـــــة المـــــــــالية 2016 / 2017، إلــى عجــز 
متوقع للســنة المالية 2017 / 2018 يتراوح ما بين 3 و4.5  

مليار دينار كويتي.

و هــذا التطــور مــن شــأنه أن يخفــف من مســتوى تســييل 
اإلحتياطيــات الماليــة ويخفف من اللجــوء إلى اإلقتراض، 
وكاهمــا ضــار ، وبعــد تداعيــات األزمــة الماليــة العالمية 
دخل اإلقتصاد الكويتي مرحلة هبوط أسعار النفط ودوامة 
عجز الموازنة العامة وأثر على مستويات الصرف واإلنفاق 
على المشــاريع وتحفيز القطــاع الخاص لكن جابهت إدارة 

الشــركة تلــك التحديــات بالعمل المســتمر للمحافظة على 
الشــركة وأصولهــا والعمــل علــى تنميتهــا وتعزيــز حقــوق 

المساهمين . 

الحضور الكريم :

إن التحديــات لــم تعــد تتمثل فــي الصرف على المشــاريع 
أو تحفيــز اإلقتصــاد بل في ضيق ومحدودية الســوق وقلة 
فرص اإلســتثمار وشــح األراضي المتاحة للمشاريع فضا 
عــن كلفــة الروتيــن ودورة الموافقات الرســمية  حتى والدة 
اي مشــروع مــا يجعلــه يفقــد جــدواه كما أن إيجــاد فرص 
إستثمارية ذات جدوى باتت تحتاج الى جهد جهيد وسنوات 

من البحث . 

       وعمليــا ال يــزال اإلقتصــاد الكويتــي عرضة للتذبذب 
وعدم اإلستقرار نتيجة إعتماد الكويت الكلي على إيرادات 
النفــط  كمصــدر وحيــد بمخاطــر عاليــة نتيجــة تحكمات 
األسواق العالمية في األسعار وهو ما ينعكس على  القطاع 

الخاص. 

لكــن كلنا أمل وتفاؤل للمســتقبل بأن تعــي الحكومة دورها 
في تحفيز اإلقتصاد و إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص 
تنفيــذا لوعودها  وإجــراء إصاحات حقيقية جاده يضمن 
أولويــة لإلنفــاق الرأســمالي ويعمــل علــى توليــد  فــرص 

إستثمارية أوسع.

ونتيجة لشــح الفرص التشغيلية كانت بورصة الكويت تمثل 
المتنفس الوحيد إســتثماريا فقد إختتمت  بورصة الكويت 
عــام 2017  علــى تبايــن في مؤشــراتها العامة ،  وقد حلت 

فــي المركــز األول كأفضل ســوق خليجية مــن حيث األداء 
خال 2017 ، إذ إرتفع مؤشــرها الســعري بنســبة 11.5 % 

والمؤشر الوزني  بنسبة 5.6 % .   

إخواني المساهمين الكرام : 

إســتمرت الشركة الكويتية العقارية القابضة بالتركيز على 
تطويــر نمــوذج عملها وكذلــك اإلهتمام بالموارد البشــرية 
التــي تمثــل أحــد عناصــر التطويــر واإلرتقــاء والتقدم في 

مجاالت العمل المختلفة من أجل المحافظة 

على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها ، وواصلت الشركة 
تحقيــق أداء متــوازن وايجابــي وتعمل على قــراءة معطيات 
الســوق المحلــي والخليجــي للبحــث عــن أفضــل الفــرص 

اإلستثمارية المتاحة. 

و حققــت الشــركة الكويتيــة العقاريــة القابضــة فــي العام 
الماضــي 2017 صافــي ارباحاً بلغت 101,201 د.ك بواقع 
0.54 فلساً للسهم  مقارنة بأرباح تبلغ 77,138 ألف دينار 

كويتي عن العام 2016 بمقدار 0.41 فلساً للسهم.

كويتــي  دينــار   11,809,293 المســاهمين  وبلغــت حقــوق 
مقارنــة مــع 9,786,055 دينــار كويتــي للعــام 2016 بزيادة 
مقدارهــا 2,023,238 دينــار كويتــي بنســبة 21 % وبلغــت 
إجمالــي الموجودات 37,103,334 دينار كويتي مقارنة مع 
34,745,071 دينــار كويتــي للعــام 2016 بزيــادة  مقدارها 

2,358,263 دينار كويتي بنسبة زيادة مقدارها 7 %.

واســتمراراً لسياســة التحفــظ قامــت الشــركة بتخصيص 
مبلغ 864,085 دينار كويتي للعام الماضي.

وتعمل الشــركة أيضا جاهدة على تقليل المخاطر وخفض 
النفقــات وتنميــة الفرص اإلســتثمارية التي تحــت مظلتها 

وشركاتها التابعة. 

ويســعدني في الختام أن أرفع بإســمكم جميعاً أسمى آيات 
التهانــي والتبريكات من مقام حضرة صاحب الســمو أمير 
البــاد الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصبــاح وولي عهده 
األميــن والشــعب الكويتــي الكريــم ســائلين المولــى العلــي 
القديــر أن يديــم نعمة األمــن واألمان علــى كويتنا الحبيبة 
وأن تشــهد الكويــت تحــت رعايــة وتوجيهــات ســمو األمير 
التقــدم واإلزدهــار داعيــن المولى أن يســدد خطى قيادتنا 

الحكيمة ويمدهم بعونه وتوفيقه. 

والشــكر موصــول إلى مســاهمينا الكــرام علــى الثقة التي 
أولوها لمجلس اإلدارة وعلى ما يوفرونه من دعم مســتمر 
وبدورنــا نجــدد العهــد بمضاعفــة جهودنــا للحفــاظ علــى 

مكتسبات ومقدرات الشركة الكويتية العقارية القابضة. 

وال يفوتنــي أن أتقــدم إلخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وأعضاء اللجان المنبثقة على جهودهم وعطائهم ودعمهم 

للشركة. 

وكذلــك اصحــاب الفضيلــة العلمــاء أعضــاء هيئــة الفتوى 
والرقابــة الشــرعية علــى جهودهــم المباركــة ، ويســجل 
مجلــس اإلدارة خالص التقدير لموظفي الشــركة الذين لم 
ولــن يدخروا وســعاً وال جهداً فــي العمل المخلص لتحقيق 

أهداف العقارية القابضة منذ التأسيس.

كمــا يســرني أن أتقــدم بجزيل الشــكر واإلمتنــان إلى كافة 
الجهات الرسمية المختصة على دعمها ومؤازرتها للشركة.  

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                             رئيس مجلس اإلدارة

                محمد براك المطير
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تقريــــر الحوكمــة
عن عـام 2017

تمهيـــد :

التزاماً من الشركـــة الكويتيـــة العقارية القابضة ش.م.ع  )قابضة( بما نصت عليه تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ضوابط 
الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي الصادر عن هيئة أسواق المال  تقوم الشركة بشكل سنوي  بإصدار تقرير الحوكمة 
الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق األمثل  والسليم لقواعد الحوكمة ، ويظهر بجاء تضافر الجهود المشتركة 

المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية في سبيل ذلك.

يعتبر مجلس إدارة الشــركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز األساســية  إلزدهار الشــركة الكويتية العقارية القابضة 
ونموهــا علــى المــدى البعيــد ، حيث يلتزم المجلس  بتعزيز القيمة التي تنعكس على المســاهمين بشــكل مباشــر ومســتمر، 
مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار مصالح كافة األطراف المعنية من مســاهمين وموظفين وموردين وعماء وشــركاء العمل، وكذلك 

المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام األساسي للشركة اإلطار الذي  يجب أن تعمل من خاله الشركة 
الكويتيــة العقاريــة القابضــة بإعتبارها شــركة مســاهمة عامة، حيث يأخذ إطار الحوكمة في الشــركة بعيــن اإلعتبار تطبيق 
المبادئ المتبعة والمعايير المحددة من قبل كل من: هيئة أسواق المال و بورصة الكويت  ووزارة التجارة والصناعة، و ذلك 

من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

تطبيق الحوكمة في الشركة الكويتية العقارية القابضة:-

يعتبر مجلس اإلدارة مكلفاً ومســؤوالً أمام مســاهمي الشــركة عن ضمان تماشــي أهداف الشــركة مع توقعات المســاهمين 
وطموحاتهم ، كما أنه مكلٌف بضمان فعالية أعمال إدارة الشــركة ، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشــركة مع المتطلبات 

التشريعية وقواعد السلوك المهني المحددة من قبل هيئة أسواق المال.

تمثلت الخطوة األولى على صعيد تطبيق نظام فعال لحوكمة الشــركات من خال رســم مامح إطار الحوكمة وتطويره ، كي 
يمثــل آليــًة فعالــًة تســهم بكفــاءة عالية في إتمــام هذا التطبيق األمثل إلطار الحوكمة ، وفي ســياق الجهــود الرقابية الدؤوبة 
لقيــاس مــدى فعاليــة تطبيــق نظــام حوكمة الشــركة ، يقوم مجلــس اإلدارة بإجــراء مراجعة دوريــة إلطار الحوكمــة، وإجراء 
التعديات الازمة لعناصره )حيثما دعت الحاجة( ، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة األعمال المتغيرة.  

القاعدة األولى

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

1.1: تشكيل مجلس اإلدارة

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة :-
قامــت الشــركة ببنــاء هيــكل متوازن لمجلــس اإلدارة بحيث يكون غالبية أعضــاء المجلس هم أعضاء غيـــر تنفيذيين ويضم 
مجلس اإلدارة عضو مســتقل، كما راعت الشــركة في تشــكيلها لمجلس اإلدارة أن يضم مجلس اإلدارة أعضاء ذوي خبـــرات 
متنوعــة وطويلــة فــي مجال عمل الشــركة وكذلك في المجاالت المحاســبية والمالية بما يســاهم في إضافــة الخبرات التي 

تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس اإلدارة.

إعتمــد مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة العقارية القابضة تشــكيل المجلــس الحالي في  إجتماعه رقــم )2/ 2016( المنعقد 
بتاريخ 01 يونيو 2016 ، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، وذلك على النحو التالي:-

المؤهـــل العلميتصنيف العضـــــوإســــم العضــــو
تاريخ اإلنتخاب/ 
تعيين أمين السر

01/ 06/ 2016بكالوريوس إدارة األعمالرئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذيمـحـمـــد بـراك المــــطـير

01/ 06/ 2016بكالوريوس في الهندسةنائب رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذيناجي عبداهلل العبدالهادي

01/ 06/ 2016بكالوريوس إدارة األعمالعضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيعبـــداهلل مـحمد المـــطـير

01/ 06/ 2016بكالوريوس إدارة األعمالعضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيفراس يوســف الغــــــانم

بكالوريــوس إدارة األعمــال عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذيمشـعل عبدالعزيز النصار
01/ 06/ 2016والعقارات والتأمين

01/ 06/ 2016بكالوريوس إدارة األعمالعضو مجلس اإلدارة - مستقلسعود عبدالعزيز المنصور

27/ 05/ 2013بكالوريوس إدارة األعمالالرئيس التنفيذي - أمين السرطـــارق إبراهيم المنصور
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المناصب الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة الكويتية العقارية القابضة 

السيد/ مـحمد براك المطيـر 

رئيس مجلس إدارة -  الشركة الكويتية العقارية القابضة1

عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتطوير - المملكة العربية السعودية2

السيد/ ناجي عبداهلل العبدالهادي

نائب رئيس مجلس إدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة1

المدير العام - العبدالهادي لاستشارات الهندسية2

السيد/ عبداهلل محـمد المطـير

عضو مجلس إدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة1

رئيس مجلس إدارة - شركة المطير المتحدة .2

رئيس مجلس إدارة - شركة أمانكو لألمن والحراسة والمعدات األمنية 2006 حتى تاريخه .3

السيد/ فراس يوسف الغانم

عضو مجلس إدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة1

نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - شركة المرزم العقارية2

مدير وشريك - شركة الغانم األهلية  للتجارة العامة والمقاوالت3

مدير وشريك - شركة ديفانو لألثاث والمفروشات4

مدير وشريك - شركة ومعهد إنترناشيونال الصحي5

السيد/ مشعل عبدالعزيز النصـــار

عضو مجلس إدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة1

نائب رئيس مجلس اإلدارة - الراية العالمية العقارية 2

عضو مجلس اإلدارة - جنان العقارية - )المملكة العربية السعودية (3

عضو مجلس اإلدارة - صندوق التنمية اإلستثماري اإلسامي4
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السيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

عضو مجلس إدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة - عضو مستقل1

عضو مجلس اإلدارة - شركة بيارز لإلستثمار المالي )إستراتيجيا سابقاً( 2

عضو مجلس إدارة إتحاد الناشرين العرب.3

السيد/ طارق إبــراهـيم المـنـــصــور

الرئيس التنفيذي - الشركة الكويتية العقارية القابضة1

أمين سر مجلس اإلدارة - الشركة الكويتية العقارية القابضة2

رئيس مجلس إدارة - شركة الفنار لإلستثمار3

عضو مجلس إدارة - مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية4

عضو مجلس إدارة -  إتحاد الشركات اإلستثمارية5

عضو مجلس إدارة - شركة العمران للتطوير العقاري6

1.2:  إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017     

عدد 
اإلجتماعات 

إجتماع رقم 
)2017 /6( 

 بتاريخ 
2017 /12 /28

 إجتماع رقم
)2017 /5(  

 بتاريخ
2017 /11 /06 

إجتماع رقم 
)2017 /4( 

 بتاريخ 
2017 /10 /30

إجتماع رقم 
)2017 /3( 

 بتاريخ
2017 /07 /10

إجتماع رقم 
)2017 /2( 

 بتاريخ
2017 /05 /11

 إجتماع رقم
)2017 /1( 

 بتاريخ
2017 /03 /30

المنصب إسم العضو

) 5 (      رئيس مجلس اإلدارة محمـــــــــد بـــــراك المطير

) 5 (     
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
ناجي عبــــداهلل العبدالهادي 

) 6 (       عضو مجلس اإلدارة عبـــداهلل محمــد المطير

) 6 (       عضو مجلس اإلدارة فــــراس يوســــف الغانــــم

) 6 (       عضو مجلس اإلدارة مشعل عبدالعزيز النصار 

) 6 (       عضو مجلس اإلدارة سعود عبدالعزيز المنصور

 عقــد مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة العقاريــة القابضــة عدد )6( إجتماعات خــال العام 2017 ، ويوضـــح الجدول التالي 
تفاصيل تلك اإلجتماعات وعدد  اإلجتماعات التي حضرها كل عضو.

يتم التأشير بعامة ) ( في حال حضور عضو مجلس اإلدارة اإلجتماع .
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تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة

قــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعداد ســـجل خاص لمحاضــر إجتماعات مجلس إدارة الشــركة الكويتيــة العقارية القابضة 
وســجات خاصــة لمحاضــر لجنتــي المخاطر والتدقيق والترشــيحات والمكافآت. يحتوي كل ســـجل علــى معلومات جدول 

أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقر اإلنعقاد وتوقيت بداية ونهاية اإلجتماع. 

وكل إجتماع يحتفظ برقم مسلســل حســب الســنة، كذلك تم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر اإلجتماعات وما يتم 
فيها من مناقشات ومداوالت ويتم تزويد أعضاء المجلس بجدول األعمال معززا بالوثائق المرتبطة به. وذلك قبل وقت كاف 
يســمح لألعضاء بدراســة بنود جدول األعمال. ويتم  توقيع محاضر اإلجتماع من كل الحاضرين ، واإلجتماعات التـــي تتم 
بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع األعضاء ، ويعمل أمين الســر على حســن التنســيق وتوزيع المعلومات فيما يخص 

األعضاء وبين أصـحاب المصالح اآلخرين .

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمسؤوليات والمهام

2.1: المهام والصالحيات

قام مجلس اإلدارة بإعتماد الئحة مجلس اإلدارة والتـي توضـح بشكل تفصيلي كافة مهام وصاحيات وإختصاصات مجلس 
اإلدارة  واإلدارة التنفيذية والتـــي توضـــح الفصل في المهام والصاحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبما يضمن 

اإلستقالية والفعالية التامة لكافة األطراف.  

ميثاق عمل مجلس إدارة الشركة 

   نص دليل عمل مجلس إدارة الشركة المعتمد من مجلس اإلدارة في إجتماعة رقــم )2/ 2016( علــى أن مجلس إدارة 
الشركة يتحمل المسئولية الشاملة عن الشركة الكويتية العقارية القابضة، بما في ذلك وضع األهداف اإلســتراتيجية 
للشركة وإســــتراتيجية المخاطــــر، ومعايير الحوكمة ومســــئولية اإلشــــراف علــــى اإلدارة التنفيذية والحفــــاظ على 
مصالح المســاهمين والدائنين والموظفين وجميع أصحاب المصالح، والتأكد من أن إدارة الشــركة تتم بشــكل ســليم 
وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة مــــن الجهات الرقابية والنظام األساســــي واللوائح والسياســــات الداخلية 

للشركة، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجلس اإلدارة:

   وضع أهداف الشــركة وإســتراتيجيتها وخططها وسياســاتها وخطط األعمال الرئيســية الخاصة بها والهيكل المالي 
والتنظيمي والوظيفي للشركة مع المراجعة الدورية.

إقرار ميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.   

   يتولــى مجلــس إدارة الشــــركة الكويتيــة العقارية القابضة جميع الســلطات والصاحيات الازمة إلدارة الشــركة دون 
تجــاوز إلختصاصــات الجمعية العامة، وتبقى مســــئولية المجلــــس قائمة عن جميع اللجــان المنبثقة منه، ويتبع ذلك 
مسئولية المجلس في إعداد التقرير السنوي الذي يتلى على الجمعية العامة الســنوية للشركة ويتضمن فيه المعلومات 

والبيانات الخاصة بنشــاط الشــركة ومركزها المالي ونتائج أعمالهــا ومدى اإللتزام بقواعد الحوكمة.  

   يؤدي مجلس اإلدارة مهامه بمســــؤولية وحسن نية وجدية وإهتمــــام، وتكون قراراته مبنيــــة على معلومات وافية من 
اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر، ويحق للمجلس إصدار تفويضات ببعــض إختصاصاته دون أن تكون هذه 

التفويضات عامة أو غير محددة المدة، وتظل مسئولية المجلس قائمة تجاه أي تفويض صادر منه.

   التأكــــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة توفر للمســــاهمين الحالييــــن والمحتمليــــن ولمجتمع اإلســــتثمار كافــة المعلومات 
الخاصة بأعمال الشــــركة وأنشــطتها وأهم التطــــورات. والتحقق من أن التقرير الســنوي والتقارير المالية التي يتم 

نشرها وإرسالها للمساهمين تعكس األوضاع الحقيقية للشركة.

   يكون عضو مجلس اإلدارة ممثًا عن جميع المساهمين ، ويعمل على ما يحقق المصلحة العامة للشركة ومساهميها.

السياســات واإلجــراءات المنظمــة لعمل اإلدارة التنفيذية

يعتمد مجلس اإلدارة جميع السياسات واإلجراءات المنظمــة لعمل اإلدارات والمجموعات التنفيذيــة داخل الشــركة، ويحوي 
كل دليــل عمل جميع المهام التي تقوم بها كل إدارة تنفيذية بشكل تفصيلي وفق األهداف اإلســتراتيجية التي يضعها مجلس 
اإلدارة واللوائح الداخلية للشــركة، كذلك توضح تلك السياســات جميع اإللتزامات الواقعــة على اإلدارة التنفيذية في ضوء 

المســؤوليات المخولة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة.

2.2: أهم إنجــازات مجلــس إدارة الشــركة خالل عام 2017

   حرص مجلس إدارة الشــركة الكويتية العقارية القابضة على متابعة تنفيــذ الخطــط واألهداف اإلســتراتيجية التــي 
وضعها، والتواصل الدائم مــــع اإلدارة التنفيذية من أجل تحقيق تلك اإلســــتراتيجيات، كما قد أولى مجلــــس اإلدارة 
أهمية كبيرة لمعاييــــر حوكمة الشــــركات، ولم يكن ذلــــك فقط لتنفيذ اإلجراءات المطلوبــــة منه ولكن أيضاً رغبــــة 
في جعل تلك المعايير أسلوب عمل وإســتراتيجية داخل الشركة، وخال العام الماضي برزت عدة إنجــازات قام بها 

المجلس في تلك المجاالت نورد نبذة عن أهمها كما يلي :  

مراجعة ملخص نتائج أعمال لجنــة التدقيق الداخلي بشأن تقرير المدقق الداخلي إلدارات الشركة.   

. )ICR( التعاقد مع مدقق مســتقل بشــأن إعداد تقرير الرقابة الداخلية   

التعاقد مع مدقق مســتقل بشــأن تقديم خدمة التدقيق الداخلي .   

التعاقد مع مكتب مســتقل بشــأن إعداد تقرير تحديد وقياس المخاطر بالشركة.    

اإلشــراف العام على إنجــاز التطبيق الفعــال لقواعد الحوكمة وإجراءات الرقابة الداخلية.   

متابعة سير عمل الشركة مع اإلدارة التنفيذية ومناقشة جميع ماحظات الجهات الرقابية.    

عقد اإلجتماعات الدورية مع مسئولي إدارة المخاطر لمناقشة المخاطر المحتملة لدى الشركة.   

مراجعة جميع التقارير الدورية الصادرة عن اللجان المنبثقة من المجلس ومناقشة ما جاء فيها.    

   اإلشــراف علــى أعمــال لجنة الترشــيحات والمكافآت بشــأن عمليــة التقييم الذاتــي ألعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية.
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2.3: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

   شــــكل مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة العقارية القابضة العدد الــازم من اللجان المتخصصة وفقــاً لقواعد حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال، حيث يؤدي المجلس مهام عمله مدعوماً بهذه اللجان. 

   يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان دائمــة ومؤقتــة ، وذلك بهدف توزيع مهام ونشــاطات مجلــس اإلدارة بين أعضاء 
المجلس .

    يتم تعيين أعضاء اللجان من قبل المجلس ويتم اإلهتمام بمسألة تناوب األعضاء بشكل دوري وفقاً لما يراه المجلس 
مناســباً ويتعيــن تعييــن عــدداً كافياً مــن أعضاء المجلس غيــر التنفيذيين في اللجان المعنيــة باإلضافة إلى األعضاء 
المستقلين وفقاً ألفضل الممارسات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ، ويكون لكل لجنة ميثاق خاص بها يحدد غرض 

اللجنة فضًا عن المؤهات الازمة لعضوية اللجنة.

   يكون تشكيل اللـجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة اللـجنة 
ومدة عملها والصاحيات الممنوحة لها خال هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وعلى اللـــجنة أن تبلغ 
مجلس اإلدارة علماً بما تقوم بها وتتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة ، وعلى مجلس اإلدارة 
أن يتابــع عمــل اللـــجان بشــكل دوري للتحقق في قيامهــا باألعمال الموكلة إليه وتعتمد من قبــل المجلس ، وقد إلتزم 

المجلس بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللـجان والتي من ضمنها :-
   بأن تتوافر في العضو القدرات والمؤهات المناسبة والخبـــرة الكافية واألمانة ألداء مهامه ومسؤولياته، مع اإللمام 

بالقواعد المالية والمحاسبية واإلدارية بالنسبة لعضوية لجنة التدقيق والمخاطر.
   أن ال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

   يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم عضو مجلس اإلدارة في المحافظة التامة على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار الشركة.

عضوية اللجان :

وأن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثاثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء.   
وتكون مدة عضوية اللـجنة من سنة إلى ثاث سنوات ويجب أن ال تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس اإلدارة.   

ويعين مجلس اإلدارة عضواً بديًا إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة.   
   وتختار كل لـجنة من أعضائها رئيساً في أول إجتماع لها كما يتم إختيار مقرر اللـجنة من بين موظفي الشركة ،  وفيما 

يلي بيان بتلك اللـجان :-  

أوال: لجنة إدارة المخاطر :

الهدف :
تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياته الخاصة بالتحقق من مدى اإللتزام بالمعايير 
والتطبيق الفعال لسياســات الشــركة المختلفة وتحديد نقاط الضعف والعمل على إتخاذ اإلجراءات التصـــحيحية بشــأنها. 

وكذلــك مــن خــال تحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشــطة الشــركة للـــحد منها قدر المســتطاع وضمان ســامة 
ونزاهــة التقاريــر الماليــة فضا عــن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة و العمل على إدارة المخاطر 
التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ووضع الضوابــط الازمة للعمل على الـــحد منها وتحديــد المخاطر المحتملة لدى الشــركة 

والنسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة  ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة .

التشكيل :

تاريخ التشكيل : 01 يونيو 2016
المدة: مدة عمل المجلس

 

وقــد تــم تشــكيل اللجنة مــن ثاثة أعضاء من أعضاء مجلــس اإلدارة الغير تنفيذيين وتضم اللجنة مــن بين أعضائها عضواً 
مستقًا.  

المنصباالســـم

رئيس -  غير تنفيذي السيد/ مشعل عبدالعزيز النصار 

عضو - مستقل السيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

عضو - غير تنفيذي السيد/ عبـــــــــــــداهلل محـمـــــــــــد المطيـر 

أمين سر اآلنسه/ ريــــــــــــــــــــــم فهـــــــــــــــــــــــــد المشعان

اإلجتماعات للجنة المخاطر خالل العام  2017

عدد الحاضرينرقم اإلجتماعتاريخ اإلجتماع

2017/ 06/ 062017 /14

2017 /08/ 032017 /24

2017 /09 /202017 /34

2017 /12 /062017 /44
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مهام لجنة المخاطر: 
التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.. 1
مســاعدة مجلس اإلدارة في تحديد وتقييم مســتوى المخاطر المقبول لدى الشــركة وتقييم نظم وآليات تحديد وقياس . 2

ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة والتي قد تتعرض لها الشركة.
مناقشة إطار عمل تقييم إدارة المخاطر للشركة ، وإتخاذ القرارات بشأنها.. 3
المراجعة واإلعتماد المبدئي ألدلة السياسات واإلجراءات إلدارة المخاطر.. 4
القيام بمسؤوليات أخرى موكلة إلى اللـجنة من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع منظومة الصاحيات المعتمدة.. 5
مراجعة الماحظات التي تثيرها لجنة التدقيق  والمخاطر والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر بالشركة.. 6

ثانيًا : لجنة التدقيق  

الهدف :
تهدف لجنة التدقيق إلى مســاعدة مجلس اإلدارة في القيام بمســؤولياته الـــخاصة بالتحقق من مدى اإللتزام بمعايير التدقيق 
والتطبيــق الفعــال لسياســات الشــركة المختلفــة وتحديد نقاط الضعــف والعمل على إتخاذ اإلجراءات التصـــحيحية بشــأنها، 
وتعمل هذه اللجنة على ترســيخ ثقافة اإللتزام وتعزيز فعالية األداء داخل الشــركة من خال التحليل والتقارير الدورية للـــحد 
قدر المستطاع ولضمان سامة ونزاهة التقارير المالية فضا عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة.

التشكيل:

تاريخ التشكيل : 01 يونيو 2016

المدة: مدة عمل المجلس

وقد تم تشكيل اللـجنة من ثاثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين وتضم اللـجنة من بين أعضائها عضواً مستقًا. 
    

المنصباإلســــــم

رئيس - غير تنفيذيالسيد/ عبــــــــــداهلل محـمـــــــــد المطير

عضو - مستقلالسيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

عضو -  غير تنفيذيالسيد/ فراس يوســـــــف الغانم

أمين سراآلنسه/ ريــــــــم فهـــــــــــد المشـــــعان

اإلجتماعات للجنة التدقيق خالل العام  2017

عدد الحاضرينرقم اإلجتماعتاريخ اإلجتماع

2017 /03 /292017 /14

2017 /05/ 092017 /24

2017 /07 /092017 /34

2017 /10/ 262017 /44

2017 /11/ 052017 /54

مهام لجنة التدقيق 
مراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية وتقرير المدقق الـــخارجي وإعتمادها مبدئياً قبل رفعهــا لمجلس اإلدارة . 1

لإلعتماد النهائي، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.

التأكد من كفاية وشمولية نطاق التدقيق الـــخارجي والتأكد من مدى إستقالية المدقق الـــخارجي للشركة والـــحد من . 2
العوامل التي قد تضعف إستقاليته والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الـحسابات الخارجيين.

مراجعة وإعتماد الـخطة السنوية للتدقيق الداخلي.. 3

اإلشراف على أعمال التدقيق  الداخلي ومراجعة وإقرار نطاق أعمال التدقيق ودوريتها.. 4

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم إتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.. 5

مراجعة تقارير هيئة الرقابة الشرعية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة لإلعتماد.. 6

مراجعة واألعتماد المبدئي ألدلة السياسات واإلجراءات إلدارة التدقيق الداخلي.. 7

التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.. 8

ترشيح وتعيين المدقق الداخلي ونقله وعزله أو تغييره وتحديد أتعابه والتحقق من مدى فعاليته في تنفيذ األعمال.. 9

التوصية لمـجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الـحسابات الـخارجية أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.. 10

عقد إجتماعات دورية بصورة مستقلة مع المدقق الـخارجي وعدد ) أربع مرات على األقل ( مع المدقق الداخلي وكذلك . 11
عند الـحاجة بناءاً على طلب اللـجنة. 

القيام بمسؤوليات أخرى موكلة إلى اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع منظومة  والصاحيات المعتمدة.. 12
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ثالثًا : اللجنة التنفيذية 

الهدف:
تهدف اللـــجنة التنفيذية لمســاعدة مجلس اإلدارة  ودعمه للقيام بمســؤولياته وإتخاذ قراراته بشــكل مدروس وواضـــح في 

األمور التشغيلية وبما يتماشى مع اإلستراتيجية العامة للشركة وتحقيق أهدافها على أتم وجه.

التشكيل

تاريخ التشكيل : 01 يونيو 2016

المدة : مدة عمل المجلس
تم تشكيل اللـجنة من ثاثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين وتضم اللـجنة من بين أعضائها عضواً مستقًا.  

المنصباإلســــم

رئيس -  غير تنفيذيالسيد/ محمـــــــــــد بـــــراك المطير

عضو -  غير تنفيذيالسيد/ ناجي عبداهلل العبدالهادي

عضو - مستقلالسيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

أمين سرالسيد/ علي أحمـــــد شمس الدين

اإلجتماعات للجنة التنفيذية خالل العام  2017

عدد الحاضرينرقم اإلجتماعتاريخ اإلجتماع

ال يوجد اجتماعات خال عام 2017

مهام اللجنة التنفيذية:
إعتماد التوصيات الصادرة من اإلدارة التنفيذية للشــركة بما يتوافق مع مصفوفة الصاحيات المعتمدة من قبل مجلس . 1

اإلدارة.

إعتماد تقييم اإلستثمارات والعقارات الـخاصة بالشركة ضمن البيانات المالية.. 2

مراجعــة التقاريــر الــواردة مــن ممثلي الشــركة في مجالس إدارات الشــركات التابعــة والزميلة وإتخاذ القــرارات الازمة . 3
بشأنها.

التأكد من تطبيق اإلستراتيجية العامة للشركة ومدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة.. 4

الموافقة على اإلستثمارات ضمن حدود الصاحيات الممنوحة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. . 5

إجراء عملية مراجعة سنوية لمهام وأعمال اللـجنة وإقتراح التغييرات ورفع التوصيات بذلك إلى مجلس اإلدارة.. 6

القيام بأي مسؤوليات أخرى موكلة للـجنة من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع منظومة الصاحيات المعتمدة.. 7

رابعًا : لجنة الحوكمة 

الهدف :
تهدف لجنة الحوكمة إلى التحقق من إعداد ومتابعة  ومراقبة تطبيق مبادئ الحوكمة واإللتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين 
الصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في هذا الشــأن، ومدى مائمة السياســات واللوائح واإلجراءات المطبقة في الشــركة 
لتلــك التعليمــات وإتخــاذ اإلجــراءات  والخطوات التصحيحية والوقائيــة متى لزم األمر ، بما يحقــق الموازنة والموائمة بين 

الصاحيات التي تتمتع بها إدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لما فيه مصلحة الشركة.

التشكيل:

تاريخ التشكيل : 01/ 06/ 2016

المدة : مدة عمل المجلس
وقد تم تشــكيل اللـــجنة من ثاثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين وتضم اللـــجنة من بين أعضائها عضواً 

مستقًا.  

المنصباإلســـم

رئيس - غير تنفيذيالسيد/ محمــــــــــــد بـــــراك المطير

عضو - غير تنفيذيالسيد/ مشعل عبدالعزيز النصار

عضو -  مستقلالسيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

أمين سراآلنسه/ ريـــــــــم فهـــــــد المشـــــعان
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إجتماعات لجنة الحوكمة خالل العام  2017

عدد الحاضرينرقم اإلجتماعتاريخ اإلجتماع

2017 /11/ 272017 /14

مهام لجنة الحوكمة :
المراجعة والتعديل  واإلعتماد المبدئي لدليل الحوكمة  وإتساقه مع المتطلبات الواردة من هيئة أسواق المال والجهات . 1

الرقابية األخرى قبل رفعه لمجلس اإلدارة لإلعتماد النهائي.

المراقبة واإلشراف على تطبيق مبادئ وأطر الحوكمة التـي تم إعتمادها من مجلس اإلدارة طبقاً لدليل الحوكمة.. 2

المراجعــة الدائمــة المســتمرة للقــرارات والقوانيــن والتعليمــات التــي تصــدر عــن الجهــات الرقابيــة بخصــوص قواعد . 3
وممارســات الحوكمــة ورفــع التوصيــات إلى مجلس اإلدارة  بخصوص التغييـــرات التي تراهــا ضرورية  من أجل تطوير 

وتطبيق وممارسات جديدة.

تشكيل لـجان فرعية وفرق عمل بقرار من رئيس اللجنة منفرداً أو من أعضاء اللجنة مجتمعين للقيام بمهام محددة من . 4
شأنها تقديم الدعم والمساندة لتطبيق أمثل لمبادئ وأطر الحوكمة وزيادة الوعي لدى موظفي الشركة بأهمية وأهداف 

ومتطلبات الحوكمة.

اإلشراف والتأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات التابعة ورفع تقارير بشأنها.. 5

رفع تقارير لبيان مدى إلتزام الشركات الزميلة بتطبيق مبادئ الحوكمة.. 6

إحاطة مجلس اإلدارة بآخر المستجدات  والقرارات والقوانين الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة.. 7

مراجعة تقرير القضايا المرفوعة من وضد الشركة والتحقق من أسبابها والموقف الحالي لها وتقديم التوصيات بشأنها.. 8

إجراء عملية مراجعة سنوية لنظام اللجنة وإقتراح التغييرات ورفع التوصيات بذلك إلى مجلس اإلدارة.. 9

القيام بأية مسؤوليات أخرى موكلة إلى اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع منظومة الصاحيات المعتمدة.. 10

 خامسًا : لجنة المكافآت والترشيحات 

الهدف :
تهدف لجنة المكافآت والترشيحات لمساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته اإلشرافية لضمان ترشيح الكفاءات 
الازمــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والمناصب اإلدارية في الشــركة ، والتحقق من أنها تتم وفق إطار مؤسســي يتميز بالكفاءة 
والشــفافية الكاملة ويصب بشــكل أساســي  في صالح الشــركة ومن ثم تحقيق أهداف المســاهمين ، باإلضافة الى المهام 
اإلشرافية لضمان سامة وصحة سياسة إحتساب المكافآت والمخصصات التي تتبعها الشركة والخاصة بأعضاء مجلس 

اإلدارة  والتحقق من كونها عادلة وتســاهم بشــكل أساســي في إســتقطاب الكوادر البشــرية ذات الكفاءة  المهنية والقدرات 
الفنية العالية ، فضًا إلى ترسيخ مبدأ اإلنتماء للشركة، وتختص اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن الترشيحات 

لمناصب مجلس اإلدارة وتقييم أدائهم وكذلك مراجعة المكافآت والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة.

التشكيل:

تاريخ التشكيل : 01/ 06/ 2016

المدة : مدة عمل المجلس

وقــد تــم تشــكيل اللجنة مــن ثاثة أعضاء من أعضاء مجلــس اإلدارة الغير تنفيذيين وتضم اللجنة مــن بين أعضائها عضواً 
مستقًا.  

المنصباإلســــم

رئيس - غير تنفيذيالسيد/ ناجي عبداهلل العبدالهادي

عضو -  غير تنفيذيالسيد/ عبداهلل مـحمد المطير

عضو -  مستقلالسيد/ سعود عبدالعزيز المنصور

أمين سراآلنسه/ ريــــــم فهــــــد المشـــــعان

اإلجتماعات خالل العام 2017

عدد الحاضرينرقم اإلجتماعتاريخ اإلجتماع

2017 /11/ 022017 /14

مهام لجنة المكافآت والترشيحات :
رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والتأمين على المخاطر المتعلقة بالمسؤولية المهنية ألعضاء المجلس وتحديد . 1

السياسات والمعايير المتعلقة بقياس األداء وتنفيذها.

إعداد وتطوير سياسة مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع القوانين المتبعة  ورفع التوصيات إلى . 2
مجلس اإلدارة بالمكافآت المقترحة والخاضعة لموافقة الجمعية العامة العادية.



31 30

20172017

إعداد وتطوير سياسة مخصصات ومكافآت أعضاء لجان المجلس.. 3

اإلشــراف علــى إعــداد السياســة الخاصة بمنح المكافــآت والترقيات ، الزيــادات ، المزايا ، الحوافــز والرواتب لإلدارة . 4
والموظفين.

التحقق من كون المكافآت التي يتم منحها وفقاً لسياسة الشركة ، وكذلك مراجعة تلك السياسات بصورة دورية  وتقييم . 5
مــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق األهداف المرجوة والمتمثلة في إســتقطاب الكوادر البشــرية والحفــاظ على موظفي ذوي 

الكفاءة.

إعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب الخاص بالشركة.. 6

القيام بأية مسؤوليات أخرى موكلة إلى اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع منظومة الصاحيات المعتمدة.. 7

مراجعة سياسة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والوظائف التنفيذية.. 8

اإلطاع على إجراءات التدريب والتطوير لموظفي الشركة. . 9

اإلطار العام لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

قامــت الشــــركة بإعــداد آليــات واضحــة إلجراء عملية التقييم الســنوي ألعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية، قائمة 
على مفهوم التقييم الذاتي والشــامل من جهة األعضاء، يتم التقييم من خال لجنة الترشــيحات والمكافآت ويشرف عليه 
مجلس اإلدارة، ويعتمد هذا التقييم على عدة مؤشــرات موضوعية تقيس األداء العام بشــكل حيادي وموضوعي، ويســاعد 

في تفادي األخطاء وإصاح الخلل الذي يعيق تطبيق الحوكمة بشكل صـحيح.

آلية حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

 وفرت الشركة الكويتية العقارية القابضة اآلليات واألدوات التي تمكــن أعضاء مجلس اإلدارة من  الحصول علــى المعلومات 
والبيانات المطلوبة في الوقت المناســب، وذلك عبر تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات داخل الشــركة، وخلق قنوات إتصال 
مباشرة بين أمانة ســــر مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس، وتوفير التقارير وموضوعات النقاش الخاصة باإلجتماعات قبل 

وقت كاف لمناقشتها وإتخاذ القرارات بشأنها.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة.

3.1: الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة.
  قام مجلس اإلدارة بتشــكيل اللجنة الترشــيحات والمكافآت والتي تختص بتلقي طلبات الترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة 

ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

3.2: تقرير عن المكافآت الممنوحة في الشركة الكويتية العقارية  القابضة لعام  2017

ملخص سياسة المكافآت والحوافز في الشركة

 تعكس سياســة المكافآت التي إعتمدها مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة الرغبة في اإلحتفاظ بالكفاءات التي 
تضمها الشــركة داخل مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية ومختلف قطاعات الشــركة، حيث تتمتع شرائح المكافآت والحوافز 
المقررة بميزة تنافســية بين مختلــف الخبرات والمهارات الموجــودة، باإلضافة إلى توافر عنصر الجذب لإلنضمام للشــركة 
من كافة الكفاءات في الســوق، مما ســاعد في تحقيق أفضل النتائج لألهداف واإلســتراتيجيات التي يعمل مجلس اإلدارة 
على تنفيذها على المدى الطويل والمتوســط وقصير األجل وتعمل لجنة الترشــيحات والمكافآت في الشــركة في إطار تلك 
السياسة، حيث توصي بالمكافآت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إســــتناداً إلى اإلجراءات التي حددتها 

سياسة المكافآت، وإلى معايير األداء ونجاح الشركة في تحقيق األهداف، وحجم األرباح المحققة.

تطبيق سياسة المكافآت بالشركة  

تقوم لجنة الترشــيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة بإدارة عملية منح المكافآت داخل الشــركة، بداية من تقييم 
األداء وحتى إعداد التقرير النهائي بإجمالي المكافآت الممنوحة، على أن يتحمل مجلس اإلدارة المســئولية كاملة في إتخاذ 
القرارات النهائية بشــأن إقرار جميع الحوافز والعاوات والمكافآت كما يقوم مجلس اإلدارة من خال لجنة الترشــــيحات 
والمكافآت بالقيام بعملية المراجعة الدورية على تلك السياسة ومتابعة مدى فعاليتها أو الحاجه إلى إجراء أي تعديل عليها.

اإلفصاح عن المكافآت الممنوحة

قامــت لجنة الترشــيحات والمكافآت بإعداد كشــف تفصيلــي للمكافآت الممنوحة والتي بلغــت 241,200/000  د.ك )فقط 
مائتان وواحد وأربعون ألف ومائتي دينار كويتي الغير( عن عام 2017 وبيانها كاآلتي:

134,500/000 د.ك رواتب أساسية )فقط مائة وأربعة وثاثون ألف وخمسمائة  دينار كويتي ال غير(.

106,700/000 د.ك نهاية خدمة ومزايا أخرى )فقط مائة وستة ألف وسبعمائة دينار كويتي ال غير(.

لقائمة أعضاء اإلدارة التنفيذية التي شــملت كًا من الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي  للشئون اإلدارية والموظفين، 
ونائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية، ومدير عام شركة تابعة.

وســيتم تاوة تقرير المكافآت على الجمعية العمومية الســنوية للشــركة والمزمع عقدها عن الســنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2017 م. 

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تؤمن الشــركة الكويتية العقارية القابضة بأن ســامة البيانات المالية هي أهم المؤشــرات على نزاهة ومصداقية الشــركة 
في عرض مركزها المالي وبما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وعليه فقد وضعت 

الشركة الكويتية العقارية القابضة آليات وإجراءات للتأكد من سامة البيانات المالية للشركة على النحو اآلتي بيانه:
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4.1: دور لجنتي التدقيق والمخاطر في مراجعة البيانات المالية
تقوم لجنتي التدقيق والمخاطر في مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

تجتمــع لجنــة التدقيق بصورة دورية مع مراقبي الحســابات الخارجيين لمناقشــة السياســات المحاســبية والبيانات المالية 
السنوية.  

4.2: التعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة
تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تعهــد كتابي إلى مجلــس إدارة الشــركة الكويتية العقارية القابضة بسامة ونزاهة التقارير المالية 
للشــــركة، وأنها تغطي كافة الجوانب الماليــــة من بيانات ونتائج تشــــغيلية، ويتم إعدادهــــا وفقاً للمعاييــــر الدولية للتقاريــر 
الماليــة، كمــا يتقــدم مجلس اإلدارة إلى مســــاهمي الشــركة بالتعهد بســامة ونزاهة البيانات الماليــة والتقارير ذات الصلة 

بنشاط الشركة ، )مرفق صورة من اإلقرار(.

ويحــق للجنــــة التدقيــق بنــــاءاً علــى الصاحيــــات الممنوحة لها مــــن قبل مجلــــس اإلدارة اإلطاع علــــى كافة المعلومــــات 
والبيانات والتقارير والســجات والمراســات المتعلقة بأنشــطة الشركة أو إدارة المخاطر وغير ذلك من األمور التي ترى 

اللجنة أهمية اإلطاع عليها، ويكفل مجلس اإلدارة للجنة وأعضاءها اإلستقالية التامة.  

4.3: إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
وافقــــت الجمعية العامة العادية للشــــركة والمنعقدة في  31/ 05/ 2017  علــــى إعادة تعيين مراقب الحســــابات الخارجي 
مكتــب BDO النصف وشركاه )قيس محمد النصف( ومراقب الحسابات الخارجي العتيقي محاسبون قانونيون  )براك عبد 
المحسن العتيقي(، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أســواق المال، ويتمتع كل منهما 

باإلستقالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها، وذلك كمراقبي حسابات للشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2017.

 

الكويت في 29/ 3/ 2018

 إقرار وتعهد 
)سالمة ونزاهة البيانات المالية (

نقــر ونتعهــد نحــن رئيــس وأعضاء مجلس إدارة الشــركة الكويتية العقارية القابضة بدقة وســامة البيانات المالية التـــي تم 
تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشــركة قد تم عرضها بصورة ســليمة وعادلة ووفقاً للمعايير المحاســبية 
الدوليــة المطبقــة فــي دولــة الكويت والمعتمدة في قبل الهيئة وأنها معبـــرة عن المركز المالي للشــركة كما في 31 ديســمبر 
2017 وذلك بناًء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة 

للتحقق من سامة ودقة هذه التقارير.

التوقيــــــــعالمنصباألســـــــــــــــم

رئيس مجلس اإلدارةمحمــــــد بــــراك المطــــــيرالسيد/

نائب  مجلس اإلدارةناجــى عبــد اهلل العبد الهادىالسيد/

عضو مجلس اإلدارةعبــد اهلل محمـــــــد المطيرالسيد/

عضو مجلس اإلدارةمشــــــعل عبد العزيز النصــارالسيد/

عضو مجلس اإلدارةفــــــراس يوســف الغانـــــــمالسيد/

عضو مجلس اإلدارة - مستقلســـعود عبد العزيز المنصورالسيد/
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القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

5.1: إدارة المخاطر
قامــت الشــــركة الكويتيــة العقاريــة القابضة بإنشــاء إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشــركة من المخاطر المحتملة 
ومختلــف أنواعهــا وتحديــد نزعــة المخاطــر المقبولــة ، وذلك مــن خال وضع جملــة من أنظمــة الرقابة الداخليــة الكافية 
والمناســبة لنشــاط الشــركة وطبيعة عملها ، ويتمتع القانون على اإلدارة باإلســتقالية عن طريق تبعيتهم المباشــرة لمجلس 

اإلدارة.

5.2: أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتمد الشــركة الكويتية العقارية القابضة على مجموعة من أنظمة الضبــط والقواعــد الرقابيــة التي تغطي جميع أنشــطة 
الشــركة وإداراتهــا، وتعمــل هــذه النظــم والقواعد علــى الحفاظ على ســامة المركز المالي للشــــركة ودقــة بياناتها وكفاءة 
عملياتها من مختلف الجوانب، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشــركة ضوابط الرقابة المزدوجة  وتشــمل التحديد الســليم 
للسلطات والمسئوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعــارض المصالح والفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج. 

وقد كلف مجلس إدارة الشــركة مكتب إستشاري مستقل للقيام بأعمال الرقابة الداخليــة والتدقيق على مجموعات وإدارات 
الشــــركة الكويتية العقارية القابضة ، ويعمل المكتب كجهة إستشــــارية تتبع لجنة التدقيــــق وبالتبعيــة مجلس إدارة الشــركة 
مباشــــرة، ويقوم المكتب بتقديم التقارير الدورية لمراجعــــة وتقييــــم أنظمة الرقابــــة الداخليــــة المطبقة بالشــــركة، وعليه 

تتولى لجنة التدقيق بالشــركة مراجعة أعمال مكتب التدقيق وتناقش تقاريــره تمهيداً لرفعها إلى مجلس اإلدارة .

Internal Control Report (ICR) كما  تم اعتماد العرض المقدم من مكتب التدقيق المســتقل بإعداد تقريــر الرقابـــة الداخليــة
 وذلك علـــــــى أســـاس سنـــــــوي وفــــقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية  

6.1: معايير ومحددات السلوك المهني و األخالقي
تؤمــن الشــركة متمثلــة بمجلــس اإلدارة وجميــع العاملين فيها بأن الســلوك المهني واألخاقي من أهم روافد نجاح الشــركة 
في تحقيق أهدافها، وإنطاقاً من هذا اإليمان قام مجلس اإلدارة بإعتماد سياســة تختص بتحديد معايير الســلوك المهني 
واألخاقي في الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني واألخاقي ، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ، ومجلس اإلدارة 
و الموظفين ، ووضعت الشــركة آلية تتيح للموظفين وأصحاب المصالح إلباغ عن أي ممارســات غير ســليمة أو أمور تثير 

الريبة مع وضع الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل.

6.2: سياســات وإجراءات الشــركة للحد من حــاالت تعارض المصالح
كجزء من حوكمة الشــــركات، قامت الشــــركة بوضع دليل سياســات لتعارض المصالح بما في ذلك األســاليب واإلجراءات 
الضروريــة لمواجهتهــا وإدارتها، ولتلبية هــذه المتطلبات وحظر مثل هذه الســلوكيات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة والفصل بين المصالح الشــخصية عن مسئولياتهم الرسمية في الشركة .

يتمثل الغرض من هذه السياســات في مســاعدة الشــركة وكل من شــركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة وأعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحديد نشــر القيــم التنظيمية للشركة وأساليب اإلدارة السليمة لحاالت تعارض المصالح الفعلية 

والمحتملة، وتطبق هذه السياسات واإلجراءات على كل موظفي الشركة ومورديها ومسئوليها وأعضاء مجلس إدارتها.

القاعدة السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

7.1: سياسة اإلفصاح والشفافية
تتســم الشــركة باإلنفتاح والشــفافية والمصداقية والتعاون ، وتحقيق لمبادئ الشــركة الراســـخة وتطبيقاً ألفضل ممارســات 
الـحوكمة الرشيدة وإلتزاماً بالمتطلبات القانونية كافة ، قامت الشركة بإعتماد سياسة خاصة باإلفصاح والشفافية تضمنت 
بشكل واضـــح القواعد العامة لإلفصاح ، إجراءات وآلية اإلفصاح وبينت مسئولية إدارة اإللتزام بالشركة عن إدارة عمليات 
اإلفصاح والتحقق من البيانات الواجب اإلفصاح عنها في الوقت المناسب وبشكل وافي ودقيق وفقاً لتعليمات هيئة اسواق 

المال والقوانين والنظم المعمول بها ، كما أكدت السياسة على نشر المعلومات على الموقع اإللكتروني للشركة.

إلتزمــــت الشــــركة بتعليمــات منظمــة إلجــــراء اإلفصاح عــن المعلومــــات الجوهرية وآلية اإلعان عنهــــا والتــي تلبي أيضاً 
المتطلبــــات القانونيــــة واألخاقية للشــــركة، كما حرصت الشــــركة على ضمان أن يتم الكشــف وفي التوقيت المائم عن 
المعلومة الجوهرية المتعلقة بنشاط الشركة، بما في ذلك الوضع المالي وأداء إدارة الشــركة إلى الجهات المعنية والتي من 

شــأنها فهم إســتراتيجية وممارســات الشركة لتسهيل تقييم أدائها. 

7.2: سجل اإلفصاح
تقوم الشــركة باإلحتفاظ بســـجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة ، بحيث يشــمل الســـجل على إفصاحات بنســب 
الملكيــة والتــداوالت علــى أســهم الشــركة إضافــة إلى اإلقــرارات والتعهــدات المقدمة من أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفتهم 
أشـخاص مطلعين. ويحتفظ بهذا السـجل في مقر الشركة ويتاح اإلطاع على السـجل من قبل كافة مساهمي الشركة دون 

رسم أو مقابل ويتم تحديثه بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العاقة.

7.3: شئون المستثمرين
إلتزمت الشــركة بوضع سياسات وإجراءات لتمثيل الشركة بشكل عادل بحيث يكون المستثمرون الحاليون والمحتملون على 
إطاع بالقرارات اإلســــتثمارية، وتتمتع وحدة شــــئون المستثمرين في الشركة باإلستقالية الازمة، حيث تعمل على توفير 

البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبالدقة الازمة عبر وسائل اإلفصاح المتعارف عليها.
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7.4: البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح
قامت الشــــركة بتحديث موقعها اإللكتروني على شــــبكة اإلنترنت، وأنشــــأت فيه قســــم خاص عن حوكمة الشركات، وتوفر 
الشركة الكويتية العقارية القابضة من خال الموقع كافة المعلومــات عن الشــركة وشــركاتها التابعــة والزميلة ومشــاريعها 
فــي الداخــل والخارج، كما توفر مختلف البيانات والتقارير الماليــــة وغيــر المالية وغيرها من المعلومات، ويتم تحديث تلك 

المعلومات أوال بأول.

القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

 8.1: حماية الحقوق العامة للمساهمين وتشجيعهم على التصويت في الجمعيات العامة

وفق دليل الشــركة لسياســات حماية حقوق أصحاب المصالح والمســاهمين، فإن جميع مســاهمي الشــركة يتمتعون بحقوق 
عامة وواضـحة تشمل تسجيل قيمة األسهم المملوكة في دفاتر الحسابات، وتســجيل ونقل وتحويل ملكية األسهم، إســتام 
توزيعات األرباح، وإستام جزء من أصول الشركة في حال تصفيتها، وإســتام المعلومات والبيانــات المتعلقة بأنشطة الشركة 
وإســتراتيجياتها التشــغيلية واإلســتثمارية في الوقت المناســب، والمشــــاركة في إجتماعات الجمعية العامــــة للمســــاهمين 
والتصويــت علــى قراراتهــــا، وإنتخــاب أعضــــاء مجلــــس اإلدارة، مراقبــة أداء الشــــركة بصفة عامة ومجلــس اإلدارة بصفة 
خاصة، ومسائلة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع قضايا مســائلة في حال عــدم أداء المهام الوظيفية المكلفين بها.

8.2: مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

قامــت الشــركة بإنشــاء ســجل خــاص يحفظ لــدى الشــــركة الكويتيــة للمقاصة تقيد فيه أســماء المســاهمين وجنســــياتهم 
وموطنهــــم وعدد األســــهم المملوكة لهم، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً 
لما تتلقاه الشركة أو الشركة الكويتية للمقاصة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من شركة المقاصة تزويده ببيانات 

من هذا السجل.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

9.1: إجتماع الجمعية العامة للشركة
تحرص الشــــركة الكويتية العقارية القابضة على تنظيم إجتماعات الجمعيــــة العامة للمســــاهمين وفــــق ما ورد فــي قواعد 
حوكمــة الشــــركات والقوانيــــن واللوائــــح المنظمــة لذلك، حيــــث يتــم تضمين بنود جــدول األعمال الحد األدنــى من البنود 
المطلوبــــة وفقاً للقواعــــد، ويتم توفير بيانــــات ومعلومات الجدول للمســــاهمين قبل وقت كاف من إنعقاد الجمعية، ويتــــاح 
للمســــاهمين المشــــاركة الفعالة فــي إجتماعات الجمعيــــة العامة، ومناقشــة الموضوعــات المدرجة فيه، وتوجيه األســئلة، 

كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين حق التصويت دون أي عوائق .

9.2: حقوق أصحاب المصالح
أعــدت الشــــركة الكويتيــة العقارية القابضة السياســات واإلجــراءات التي تكفل حماية حقوق أصحــاب المصالح وتتيح لهم 
الحصول علــى التعويضات القانونية في حال إنتهاك أي من حقوقهم وفــق ما ورد في قواعــد حوكمة الشــركات، كما تحدد 
تلك السياسات حاجة الشركة إلى الـــحفاظ على عاقات العمل اإليجابيــــة وتوضـــح سياســة اإلباغ عــن المخالفات وتلقي 

الشكاوي والتعامل معها.

كما تحرص الشركة من خال عدة إجراءات إلى زيادة إسهامات ومشــــاركات أصحاب المصالح في أنشــــطة الشركة، ومن 
تلــك اإلجــراءات نشــــر كافة المعلومــات ذات الصلة بدقة وفي الوقت المناســــب ألصحاب المصالــح، ومراعاة مصالح تلك 
األطــــراف عند إتخاذ القرارات المهمة، كما تتاح لألطراف ذوي المصلحــــة فرصة لتقديم ماحظاتهــــم حول خبراتهم في 

التعامل مع الشركة.

9.3: القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة
حددت الشــــركة في دليل الســــلوكيات المهنية واألخاقية المبادئ األساســية التي تقوم عليها سياســة الشــركة بخلق القيم 
المؤسسية على أساس أن سمعة الشركة تقوم على ســلوك أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين، ويجب على الجميع أن يلعب 
دوراً في المحافظة على سمعة الشــركة من خال اإللتزام بأعلى المعايير األخاقية، ويتولى مجلــس اإلدارة مســئولية وضع 
معاييــــر ومواصفات القيم األخاقية للشــــركة، ويتعين على كل عضو من أعضاء اإلدارة العليا والموظفين المســــاعدة على 

تنفيذ هذا الدليل كجزء من وظيفته ومســئوليته األخاقية، وإباغ مجلس اإلدارة عن أي مخالفة.

كما قامت إدارة الشــركة بإعداد )دليل الموظف( إسترشاداً بقانون العمل في القطاع األهلي بدولة الكويت، وتم تعميم هــذا 
الكتيب على جميع العاملين بالشــــركة، حيث تضمن الكتيب اإلرشادات واإلجراءات المتبعة لدى الشــــركة الكويتية العقارية 
القابضــة بهــدف إعطــاء صورة واضحــــة عن حقوق الموظــف وواجباته األمر الذي يعمل على تعزيــــز دور الموظف الحيوي 

واألساسي في تقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالي.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين األداء

10.1: تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات اإلستشارية في مجال الحوكمة وتم عقد ورش عمل تعريفية خال العام ألعضاء 
مجلس إدارة الشركة بشأن إلتزاماتهم في ظل قانون الشركات وتعليمات حوكمة الشركات مع عرض آلليات تطبيق الحوكمة.

  10.2: تقييم أداء مجلس اإلدارة
قامــت الشــركة بإعــداد نظــم وآليــات لتقييم أعضــاء مجلس اإلدارة مــن خال وضع مجموعــة من المؤشــرات قياس األداء 

الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة.
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  10.3: جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين بالشركة.
حددت الشــركة في دليل الســلوكيات المهنية واألخاقية المبادْى األساســية التي تقوم عليها سياســة الشــركة بخلق القيم 

المؤسسية على أساس أن سمعة الشركة تقوم على سلوك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين .

ويجب على الجميع أن يلعب دوراً بالمحافظة على سمعة الشركة من خال اإللتزام بأعلى المعايير األخاقية ويتولى مجلس 
اإلدارة مســؤلية وضــع معاييــر ومواصفات القيم األخاقية للشــركة ويتعين على الجميع المســاعدة علــى تنفيذ هذا الدليل 

كجزء من وظيفته ومسؤليته األخاقية وإباغ مجلس اإلدارة عن أي مخالفة.

كما قامت الشركة بإعداد دليل الموظف استرشاداُ بقانون العمل في قطاع األهلي بدولة الكويت ، والذي يهدف على تعزيز 
دور الموظف الحيوي واألساسي في تقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالي.

القاعدة الحادي عشر

التركيز على أهمية المسئولية اإلجتماعية

تحــرص الشــــركة علــــى اإللتــزام المســــتمر بمســــئولياتها اإلجتماعية من خال الســــلوكيات اإلجتماعيــة والتي تهدف إلى 
تحقيق التنمية المســــتدامة للمجتمــــع بصفة عامة وموظفيها بصفة خاصــــة، ويتحقق ذلك من خال المبادرات الراميــــة 
لتحســــين أحوال المعيشــــة للعمالة وأســــرهم والمجتمع والعمل على خفض معدل البطالة في المجتمع والـــحد من إهدار 

الموارد البيئية.

وتهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مفهــوم اإلدارة بإدخال المســاهمة فــــي حــل المشــــاكل اإلجتماعيــة والبيئية ضمــــن عملياتها 
وعاقاتها مع األطراف ذوي المصلحة، حيث تمهد المسئولية اإلجتماعية الطريق أمام الشــركة لتحقيق توازن الضروريات 
اإلقتصاديــــة والبيئية واإلجتماعية، وفــــي نفس الوقت تلبية توقعات المســــاهمين واألطراف ذوي المصلحة والمساهمة في 

مواجهة مشكات المجتمع والمساهمة في حلها، ومن ثم تحســين سمعة الشركة وتعزيز عامتها التجارية .  

كمــا قامــت الشــركة بالمســاهمة والرعاية على المســتوى المـــحلي في النشــاط الرياضي وذلك بالتعاقد علــى رعاية احدى 
النوادي الرياضية بالكويت باإلضافة الى التعاقد مع شركة متخصصة في النباتات الطبيعية لكي تحافظ على البيئة وعلى 

صحة وسامة الموظفين  داخل مقر الشركة إلى جانب قيامها بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

ســيتم توفير نســخ من هذا التقرير "بعد إعتماده" للمســاهمين بالمكتب الرئيســي للشــركة وعلى الموقع اإللكتروني للشركة 
باإلضافة إلى نسخ أخرى سيتم توفيرها للمساهمين خال إجتماع الجمعية.

الكويت في 29/ 03/ 2018

السادة/ مساهمي الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م. ك عامه

تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تحية طيبة وبعد،
إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد الســمات الرئيســية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشــيدة، وأن فاعلية اللجنة ترتبط 
مباشــرًة بفاعليــة مجلــس اإلدارة، حيــث تقوم لجنة التدقيق بتنفيــذ مهامها بموجب الصاحيات والمســؤوليات المنوطة بها 
من مجلس اإلدارة، بخصوص اإلشــراف على التقارير المالية للشــركة، والمبادئ المحاسبية، والتدقيق الداخلي والخارجي، 

واألمور التي تتعلق بالرقابة الداخلية، إلى جانب التنسيق مع المدققين الخارجين للشركة.

قامــت اللجنــة بــأداء المهــام المنوطــة بها خال الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2017 ومنها على ســبيل المثال، ال 
الحصر، ما يلي:

1.  مراجعــة البيانــات الماليــة الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشــأنها لمجلس اإلدارة، 
وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.

2.  إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلــس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه 
االستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

التوصية بتعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال نشاط التدقيق الداخلي.  .3
مراجعة وإقرار خطة التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.  .4

التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العاقة.  .5
6.  التوصية بتعيين  مراقب الحســابات الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة الســماء مراقبي الحســابات لهيئة أســواق 

المال تماشياً مع مدة التغيير االلزامي وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018.
وفي الختام، نود أن ننوه نحن أعضاء لجنة للتدقيق أننا نضع نصب أعيننا القيام بالمهام الموكلة إلينا على أكمل وجه.

رئيس لجنة التدقيق                     

اإلسم / عبداهلل محمد المطير                     

التوقيع /                     
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017



43 42

20172017

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
للسادة مساهمي الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع. )قابضة(    المحترمين  

وشركاتها التابعة  
دولة الكويت

تقرير عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة للشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع. )قابضة( )الشركة األم(  وشركاتها التابعة ) يشار 
إليهما معا "المجموعة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في في 31  ديسمبر 2017 والبيانات المجمعة للدخل، الدخل 
والدخــل الشــامل اآلخــر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للســنة المنتهية بذلك التاريــخ، واإليضاحات حول البيانات 

المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة. 
برأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحــي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2017 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.   

أساس الرأي 
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مســؤوليتنا بموجب هذه المعاييــر مبينة بمزيد من التفصيل في الجزء 
الخــاص بمســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيق البيانات الماليــة المجمعة المدرج بهــذا التقرير. اننا مســتقلون عن المجموعة 
وفًقا لميثاق األخاقيات المهنية للمحاســبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخاقيات المهنية للمحاســبين ووفًقا 
للمتطلبــات األخاقيــة المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت، وقد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقية األخرى 
لهذه المتطلبات وفًقا للميثاق المشــار اليه أعاه. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومائمة لتقديم أســاس 

يمكننا من إبداء رأينا. 

أمور التدقيق الرئيسية 

تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير المسعرة 
كما هو مبين في االيضاح رقم )6( حول االستثمارات المتاحة للبيع قد تم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة وهي سعر السوق 
المعروض في نهاية الســنة المالية بالنســبة لاســتثمارات المســعره ، اما بالنســبة لاســتثمارات المتاحة للبيع غير المســعرة فقد 
تم قياســها بالقيمة العادلة باســتخدام معلومات الســوق ومدخات هامة غير ملحوظة . تبلغ قيمة هذه االســتثمارات غير المســعرة 

11,197,479 دينار كويتي تصنف ضمن المستوى 2 وتشكل نسبة 30 % من مجموع الموجودات المجمعة للمجموعة.

ان تقييم االســتثمارات غير المســعرة يعتبر امرأ هاماً بالنســبة لتدقيقنا حيث ان طبيعتها وقيمتها العادلة معتمدة بشــكل كبير على 
التقديرات التي تستند إلى افتراضات حكمية، وطرق التقييم المتبعه.

برج الشهيد، الدور السادس
شارع خالد بن الوليد، شرق

ص.ب: 25578، الصفاة 13116
الكويت 

تليفون: 96522426999+
فاكس :96522401666+

www.bdo.com.kw

كيف تعامل تدقيقنا مع هذه المسائل
تضمنت إجراءات التدقيق المنفذه من بين إجراءات التدقيق األخرى ما يلي :

1 - ركز تدقيقنا على تنفيذ إجراءات تدقيق لتقييم طرق التقييم المستخدمة في التقييم من قبل اإلدارة. 
2 -  تــم اســتخدام مختصيــن مــن مكتبنا في إجــراء مراجعة للتقييم وللطرق والنماذج المســتخدمة من قبــل اإلدارة للوصول إلى 

القيمة العادلة لاستثمارات.
3 -  قمنا بتقييم مائمة االفصاحات حول هذه االستثمارات المدرجة في البيانات المالية المجمعة بما يحقق متطلبات اإلفصاح 

المطلوبة من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية.
4 -  قمنا بمراجعة سامة وصحة القيود المحاسبية لتسجيل فروقات القيمة العادلة في البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية 
5 -  قمنا بمراجعة أية تقييدات او رهونات على هذه االستثمارات واالفصاح عنها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

استثمارات عقارية
كما هو مبين في االيضاح رقم )5( فقد تم ادراج االستثمارت العقارية بالقيمة العادلة. إن تقييم االستثمارات العقارية هي من امور 
التدقيق الهامة ألنها تتضمن أراًء وأحكاماً مهمة، وتمثل جزءا هاما من إجمالي موجودات المجموعة حيث تبلغ قيمتها 10,475,745 
دينــار كويتــي وتشــكل نســبة 28 % من اجمالي الموجودات المجمعة، والذي يعتمد بشــكل كبير على التقديــرات، لذلك قمنا باعتبار 

تقييم االستثمارات العقارية كأمر هام. 

إن سياسة المجموعة المتبعة )السياسة المحاسبية 3.8( هي  إدراج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها إستناداً 
إلى مقيمين مستقلين احدهما بنك محلي فيما يتعلق بتقييم العقارات المحلية، ومقيمين مستقلين للعقارات خارج دولة الكويت، تم 
اخذ القيمة االقل لتحديد القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2017 . تم التوصل إلى القيمة العادلة لاستثمارات العقارية للمجموعة 
كما في 31 ديســمبر 2017 بناًء على التقييم الذي أجري في ذلك التاريخ من قبل مقيمين مســتقلين غير ذي صلة بالمجموعة. إن 
هؤالء المقيمين مرخصين لدى الجهات الرسمية، ولديهم مؤهات مائمة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في المواقع الموجود 
بها العقارات. وقد تم تحديد القيمة العادلة لاســتثمارات العقارية اســتناداً إلى أســعار السوق المقارنة التي تعكس أسعار معامات 
حديثــة لعقــارات مماثلــة وطريقة صافي التدفقات النقديــة المخصومة الناتجة عن حيازة تلك االســتثمارات. لتقدير القيمة العادلة 

لتلك العقارات، تم افتراض أن االستخدام الحالي للعقارت هو أفضل استخدام لها. 

كيف تعامل تدقيقنا مع هذه المسائل
لقد ركز تدقيقنا لألستثمارات العقارية على ما يلي:

1(  التأكد ان مقيمي العقارات المستقلين لديهم المؤهات والتراخيص المائمة التى تمكنهم من تقديم خدمات التقييم وكذلك 
التأكد أن لديهم خبرة حديثة في تقييم العقارات في األماكن الموجودة فيها عقارات المجموعة.

تم مراجعه اسس التقييم التي استخدمها واستند اليها المقيمون المستقلين وتم التاكد انها مقبولة بشكل عام في التقييم  )2
3(  مراجعــة تقاريــر التقييــم المقدمــة من المقيمين المســتقلين من حيث دقة االحتســاب للقيمة وفقا لتفاصيــل التقييم المقدم 

بالنسبة للعقارات االستثمارية.
التاكد من سامة وصحة قيد الفروقات الناتجة عن التقييم في بيان الدخل المجمع للمجموعة.  )4

5(  التأكــد مــن ســامة وشــمولية االفصاحــات المقدمة حــول العقارات األســتثمارية حول البيانــات المالية المجمعــة بما يحقق 
متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

6(  تنفيذ اجراءات التدقيق االخرى للتأكد من ان االستثمارات العقارية قد تم قياسها وعرضها واألفصاح عنها بشكل عادل وفقا 
للقوانين المعمول بها وكذلك المعايير الدولية للتقارير المالية.
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 المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة )باســتثناء البيانات المالية المجمعة 

وتقرير تدقيقنا عليها(، والتقرير السنوي للمجموعة، والذي نتوقع أن يتم إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ. 
إن رأينا عن البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.  

تنحصــر مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنا للبيانات الماليــة المجمعة في قراءة المعلومــات األخرى، وعند القيام بذلــك، نقوم بالنظر 
فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشــكل مادي مع البيانات المالية المجمعة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية 
التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود أخطاء بها بشكل جوهري.  إذا استنتجنا وجود أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى التي حصلنا 
عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحســابات، اســتناداً إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا 

ما نسجله في هذا الخصوص. 

مسؤوليات اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة     
إن ادارة الشركة األم هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 
وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية تكون خالية من األخطاء المادية بسبب الغش أو الخطأ. 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتولــى ادارة الشــركة األم مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعة في االســتمرار ككيان مســتمر 
واإلفصاح، حيثما انطبق ذلك، عن األمور المتعلقة باالســتمرارية واســتخدام مبدأ االســتمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية 

المجموعة أو وقف عملياتها أو عندما ال يكون لديها بديًا واقعياً سوى القيام بذلك. 

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية المجمعة الخاصة بالمجموعة.

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة    
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء بسبب 
الغش أو الخطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب حســابات يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس 
ضماناً على أن التدقيق المنفذ وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ســيُظِهر دائماً الخطأ المادي في حالة وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء 
من الغش أو الخطأ ويتم اعتبارها مادية، بشكل فردي أو مجمعة، إذا كان متوقعاً ان تؤثر على نحو معقول على القرارات االقتصادية 

لمستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.
كجــزء مــن التدقيــق وفًقــا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًمــا مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خــال أعمال التدقيق. كما 

قمنا بما يلي: 
  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة في البيانــات المالية المجمعة ســواًء كانت ناتجة عــن الغش أو الخطــأ، ووضع وتنفيذ 
إجراءات التدقيق المائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن 

التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.  
  فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المائمة للظروف ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول 

فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 
  تقييم مدى ماءمة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة 

من قبل اإلدارة. 
  التوصل إلى مدى ماءمة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبدأ االســتمرارية المحاســبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليهــا، بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكد مــادي متعلق باألحــداث أو الظروف والذي يمكــن أن يثير شــًكا جوهرًيا حول قدرة 
المجموعة على متابعة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شــك مادي، يتوجب علينا أن نلفت 

االنتبــاه فــي تقريــر مراقــب الحســابات، الى اإلفصاحات ذات الصلة فــي البيانات المالية المجمعة أو تعديــل رأينا في حالة عدم 
ماءمة اإلفصاحات. ان استنتاجاتنا تستند  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم 

من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. 
  تقييم العرض الشــامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت 

البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامات األساسية واألحداث ذات الصلة على نحو يحقق العرض العادل. 
  الحصــول علــى أدلة تدقيق كافية ومناســبة حول المعلومات المالية للمنشــآت أو االنشــطة التجارية داخــل المجموعة البداء رأي 
حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن أبداء التوجيهات واالشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل 

المسئولية عن رأي التدقيق فقط.
إننا نتواصل مع المسئولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية 

بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
أيضا، أننا نزود المســؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بألتزامنا بالمتطلبات األخاقية ذات الصلة فيما يختص باإلســتقالية، ونبلغهم 
أيضــا بكافــة العاقــات واألمــور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنهــا من المحتمل أن تؤثر على أســتقاليتنا باألضافة إلى التدابير 

ذات الصلة متى كان ذلك مناسباُ.
ومن خال األمور التي تم تداولها مع المســؤولون عن الحوكمة فقد حددنا تلك األمور التي كان لها أهمية كبيرة في تدقيق البيانات 
المالية للفترة الحالية وأمور التدقيق الرئيســية المتعلقة بها. أننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحســابات الخاص بنا ما 
لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح األفصــاح العلنــي عن هذه األمور أو في أحــوال نادرة جدا، عندما نتوصل إلى أن أمراُ ما يســتوجب عدم 
األفصاح عنها في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن تتجاوز النتائج العكسية المترتبة على هذا األفصاح المكاسب العامة له.

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى 
برأينا، أن الشركة األم تمسك دفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة 
األم فيمــا يخــص البيانــات الماليــة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في تلك الدفاتــر. كذلك فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات 
التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشــركات رقم 1 لســنة 
2016، والئحتــه التنفيذيــة، وتعدياتهمــا، وعقــد التأســيس والنظام األساســي للشــركة األم وتعدياتهما، وأن الجــرد قد أجري وفقا 
لألصول المرعية، وحسبما وصل اليه علمنا واعتقادنا، فانه لم يرد لعلمنا وقوع مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، 
والئحته التنفيذية، وتعدياتهما، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، وتعدياتهما، خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2017 على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.
كذلك، ومن خال تدقيقنا، لم يرد لعلمنا وقوع مخالفات مادية خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 ألحكام القانون رقم 32 
لســنة 1968 وتعدياتــه فــي شــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيــم المهنة المصرفية واللوائح المتعلقة به والقانون رقم 7 لســنة 

2010 بشأن تأسيس هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة األوراق المالية والئحته التنفيذية.

الكويت في: 29 مارس 2018

قيس محمد النصف
مراقب حسابات مرخص رقم 38 فئة  "أ"

BDO النصف وشركاه

براك عبد المحسن العتيقي
مراقب حسابات مرخص رقم 69 فئة   "أ"

العتيقي محاسبون قانونيون
عضو في بي.كي.آر انترناشونال  
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تقرير التعامالت مع أطراف ذات صله

حضرات السادة المساهمين الكرام  :
أتشرف  بأن اضع بين أيديكم  تقرير عن التعامات مع أطراف ذات الصله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ،  
فيما يخص الشــركة العقارية القابضة  وحيث أن التعامات مع األطراف ذات الصله تشــمل الشــركات التابعة والمســاهمين 
الرئيسيين في الشركة والسادة اعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة العليا ويتم إدارة التعامات من خال اإلدارة والرئيس 
التنفيذي الذي يترأس الجهاز اإلداري بالشــركة وتصديق قرارته وإعتمادها من قبل مجلس االدارة لكافة شــروط واجراءات 

تلك المعامات.

وتتمثل أهم المعامالت مع أطراف ذات صلة كما في 31 ديسمبر 2017 فيما يلي:

كشف بالمعامالت مع اطراف ذات صله  كما في  31 - 12 - 2017
طبيعة الحسابالعالقةدينار كويتيالبيان

إدارة محافظ استثمارية - مساهم رئيسي في الشركة األم3,434,130الشركة الكويتية لإلستثمار
استثمارات متاحه للبيع

إدارة محافظ استثمارية - مساهم رئيسي في الشركة األم2,488,500لشركة الكويتية لإلستثمار
استثمارات بالقيمة العادله

الرئيس التنفيذي للشركة األم

التنفيــذي للشــئون  نائــب  الرئيــس 
االدارية والموظفين

نائب  الرئيس التنفيذي للشئون المالية

مدير عام لشركة التابعة

مزايا ورواتب االدارة العليااالدارة العليا للمجموعه241,200

اتعاب إدارة محافظ استثماريةمساهم رئيسي في الشركة األم2,348لشركة الكويتية لإلستثمار

عقد ادارة مبنى سوق المناخمساهم رئيسي في الشركة األم89,375لشركة الكويتية لإلستثمار

وأما فيما يخص التعامات المستقبلية والمتوقعه مع األطراف ذات الصله فهو حسب تقديرنا، ال نتوقع مستجدات جوهرية 
فــي ظــل الوضــع الحالــي ولن تتعدي المعامات المالية واإلدارية عن إدارة االســتثمارات وما ينتــج عنها من معامات مالية 

واالستشارات اإلدارية بدون إبرام اية اتفاقيات جديده خال السنة المالية. 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

__________________

محمد براك المطير          
رئيس مجلس اإلدارة                         



49 48

20172017

التقرير المالي

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017

بيان المركز المالي المجمع
20172016كما في 31 ديسمبر 2017

دينار كويتيدينار كويتيايضاحاتالموجودات 
موجودات غير متداولة

10,602,180 10,475,745 5استثمارات عقارية
15,395,318 17,486,731 6استثمارات متاحة للبيع

 27,962,476 25,997,498
موجودات متداولة 

2,130,000 1,875,000 7استثمارات عقارية بغرض المتاجرة
889,549 304,668 8مدينون وأرصدة مدينة أخرى

2,123,461 3,089,331 9استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
3,414,256 3,827,943 10النقد والنقد المعادل

 9,096,942 8,557,266
190,307 43,916 11موجودات محتفظ بها بغرض البيع

34,745,071 37,103,334 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

19,103,898 19,103,898 12رأس المال
830,286 830,286 13عاوة اصدار

1,452,034 1,452,034 14إحتياطي إجباري
 (1,452,034) (1,452,034)16أسهم خزينة

46,038 46,038 إحتياطي ارباح بيع أسهم خزينة
2,125,766 4,047,803 إحتياطي التغير في القيمة العادلة

 (12,319,933) (12,218,732)خسائر متراكمة
9,786,055 11,809,293 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة األم

1,924,972 2,062,205 حصص غير مسيطرة
11,711,027 13,871,498 مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

12,780,000 12,780,000 21مرابحات دائنة طويلة األجل
2,329,424 2,329,424 17دائنو شراء اراضي

693,830 752,298 18مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 15,861,722 15,803,254

مطلوبات متداولة 
1,518,798 1,412,647 19دائنون وأرصدة دائنة أخرى

-245,475 20مخصص مصاريف قضائيه محتمله
5,711,992 5,711,992 21مرابحات دائنة قصيرة األجل

7,370,114 7,230,790
23,034,044 23,231,836 مجموع المطلوبات

34,745,071 37,103,334 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن االيضاحات المرفقة على الصفحات من 54 إلى 64 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

محمد براك المطير
رئيس مجلس اإلدارة
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دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات
اإليرادات/ الخسائر

263,200263,760 23صافي إيرادات التأجير

96,678 (36,039)24صافي )الخسارة( / الربح من إدارة وصيانة أماك الغير

(1,682) (1,401)خسائر من عقود االشراف

983,109412,534 ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

-158,877 5ربح من بيع استثمارات عقاريه

4,95814,000 ربح  من بيع استثمارات متاحة للبيع 

-1,876 ربح من بيع استثمارات ماليه بالقيمه العادله من خال بيان الدخل

(268,910) (134,455)11خسائر انخفاض قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع

- (255,000)7خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثماريه بغرض المتاجره

512,784312,984 توزيعات أرباح

137,379 (126,435)5التغير في القيمة العادلة لاستثمارات العقارية

11,424-ربح من بيع شركه زميله

1,371,474978,167 إيرادات التشغيل

12,45114,445 صافي عوائد من مؤسسات مالية

20,4592,109 إيرادات أخرى

(887) (4,698)فروقات ترجمة عملة أجنبيه

1,399,686993,834 اجمالي االيرادات 

المصاريف 
- (102,720)8مصاريف عمومية وإدارية

- (245,475)20مخصص ديون مشكوك فيها

    (951,247) (941,728)25مخصص مصاريف قضائيه محتمله

42,587 109,763 مصاريف عمومية وإدارية

- (3,446)صافي الربح قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية و مصروف الزكاة

- (1,378)ضريبة دعم العمالة الوطنية

42,587 104,939 مصروف الزكاة

العائد إلى:
77,138 101,201 مالكي الشركة األم

(34,551)3,738 حصص غير مسيطرة

 104,93942,587

0.41 260.54ربحية السهم األساسية )فلس(

إن االيضاحات المرفقةعلى الصفحات من 54 إلى 92 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيــان الدخــل المجمــع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

104,93942,587 صافي ربح السنة

الدخل الشامل االخر
بنود يتم اعادة تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل المجمع :

1,021,372 2,055,532ربح غير محقق في قيمة استثمارات متاحة للبيع

(14,000)-المحول الى بيان الدخل المجمع نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع

 1,007,372 2,055,532إجمالي الدخل الشامل االخر للسنة

1,049,959 2,160,471مجموع الدخل الشامل للسنة

1,049,959180,832 مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
      1,005,594 2,023,238 مالكي الشركة األم

          44,365 137,233 حصص غير مسيطره

2,160,471 1,049,959      

إن االيضاحات المرفقة على الصفحات من 54 إلى 92 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

يان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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س المال
رأ

صدار
عاوة إ

احتياطي 
اجباري

أسهم خزينة

إحتياطي أرباح 
بيع 
 

أسهم خزينة

إحتياطي التغير 
في القيمة 

العادلة
خسائر 
متراكمة

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي 

الشركة األم
ص 

حص
غير مسيطره

مجموع 
حقوق الملكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

الرصيد كما في 1 يناير 2016
19,103,898

830,286
1,452,034

(1,452,034)
46,038

 1,197,310
(12,397,071)

 8,780,461
 1,880,607

 10,661,068

مجموع )الخسائر(/الدخل 
الشامل االخر

-
-

-
-

-
928,456

 77,138
 1,005,594

 44,365
 1,049,959

 31
فــي 

كمــا 
صيــد 

الر
ديسمبر 2016

19,103,898
830,286

1,452,034
(1,452,034)

46,038
 2,125,766

(12,319,933)
 9,786,055

 1,924,972
 11,711,027

صيد كما في 1 يناير 
الر

2017
19,103,898

830,286
1,452,034

(1,452,034)
46,038

 2,125,766
(12,319,933)

 9,786,055
 1,924,972

 11,711,027

مجموع الدخل الشامل للسنة 
-

-
-

-
-

 1,922,037
 101,201

 2,023,238
 137,233

 2,160,471

 31
فــي 

كمــا 
صيــد 

الر
ديسمبر 2017

19,103,898
830,286

1,452,034
(1,452,034)

46,038
 4,047,803

(12,218,732)
 11,809,293

 2,062,205
 13,871,498

صفحات من 54 إلى 92 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
ضاحات المرفقة على ال

إن االي

جمع
حقوق الملكية الم

بيان التغيرات في 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

20172016

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات
أنشطة التشغيل

42,587 104,939 صافي ربح السنة

تعديات لـ:
ربــح غيــر محقق مــن اســتثمارات بالقيمة العادلة مــن خال بيان 

الدخل
 

(983,109)(412,534)
-   (1,876)ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

(14,000)(4,958)ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
268,910 134,455 11خسائر انخفاض قيمة موجودات محتفظ بها  بغرض البيع

(137,379)126,435 5التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
-   102,720 8مخصص ديون مشكوك فيها

-   245,475 20مخصص مصاريف قضائيه محتمله
-   255,000 7خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثماريه بغرض المتاجره

(312,984)(512,784)توزيعات أرباح 
(11,424)-   ربح بيع شركه زميله

89,695 98,817 18مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(434,886)(487,129)

الحركة على رأس المال العامل:
(497,413)482,161 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

(3,549)11,936 موجودات محتفظ بها بغرض البيع
(62,965)(106,151)دائنون وأرصدة دائنة أخرى

(1,051,056)(46,940)النقد المستخدم في أنشطة العمليات
(35,434)(40,349)18مكافأه نهاية خدمة موظفين مدفوعة

(1,086,490)(87,289)صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
473,406 -المحصل من بيع شركة زميلة

-19,115 المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
79,260 (30,923)صافي الحركة على استثمارات متاحة للبيع

312,984 512,784 توزيعات أرباح نقدية مستلمة
865,650 500,976 صافي النقد من أنشطة اإلستثمار

(220,840)413,687 صافي الزيادة / )النقص( في النقد والنقد المعادل

3,414,2563,635,096 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

3,414,256 3,827,943 10النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

إن االيضاحات المرفقة على الصفحات من 54 إلى 92 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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1. التأسيس والنشاط 

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع.)قابضة( )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست بتاريـخ 
19 يناير 1980 وفقاً ألحكام قانون الشــركات في دولة الكويت. تم إدراج اســهم الشــركة األم في ســوق الكويت لألوراق 

المالية بتاريخ 12 ابريل 2005. ان اخر تعديل تم على النظام االساسي للشركة كان بتاريخ 11 مايو 2015 وذلك لتوفيق 
اوضاع الشركة مع احكام قانون الشركات وقد تم التأشير بذلك في السجل التجاري تحت رقم 338 بذلك التاريخ.

أغراض الشركة األم:

اعداد الدراسات وتقييم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة انواعها.  
مماؤسة جميع االنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير االراضي والعقارات واقامة المباني والمشاريع   
العقارية والتجارية والســكنية والصناعية والمشــاريع السياحية وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغيروذلك لحسابها او 

لحساب الغير
انشاء وادارة الصناديق االستثمارية العقارية داخل وخارج الكويت ) بعد موافقة البنك المركزي(  

تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع العقارية المطروحة من قبل الدولة.  
استغال العقارات وادارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.  

استغال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في شركات عقارية او محافظ مالية تدار عن   
طريق جهات مختصصة اخرى سواء داخل أو خارج الكويت.

تملك و ادارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وايجارها واستأجارها.  
تملك وادارة وتشغيل االستثمار وايجار وأستأجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيات وبيوت الضيافة واالستراحات   
والمنتزهــات والحدائــق والمعــارض والمطاعــم والكافيتريات والمجمعات الســكنية واألســواق التجاريــة المنتجعات 
السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملة 

جميع الخدمات االصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الازمة لها
تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية حسب االنظمة المعمول بها.  

اقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها.  
تمك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية والصناديق لحساب الشركة في الكويت وفي الخارج.  

للشركة الحق بالحصول على كافة الوكاالت والمتعلقة بأنشتطها وتاسيس شركات تابعه لها وملحقه لها داخل وخارج   
دولة الكويت.

المساهمة المباشرة لوضع البنية االساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية البيئية وادارة المرافق   
.BOT العقارية بنظام

انشاء واستثمار وادارة المختبرات الهندسية المرتبطة باالستثمار العقاري  
تخضع جميع االغراض ألحكام القانون وبما ال يتعارؤض مع أحكام الشريعه االسامية 

تتقيد الشــركة األم في ممارســة أعمالها بتعاليم وأحكام الشــريعة اإلســامية الســمحاء وال يجوز بأي حال من االحوال 
ان تفســر أي من نشــاطاتها بممارســة أعمال ربوية سواء في صورة فوائد او أية صورة أخرى منافية الحكام المعامات 

في  الشريعة االسامية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. التأسيس والنشاط )تتمة(

تتكون المجموعة من الشــركة األم وشــركاتها التابعة )يشــار إليها مجتمعه "بالمجموعة"(. تم ادراج تفاصيل الشــركات 
التابعة في اإليضاح رقم )3.4(.

إن عنوان الشركة األم هو ص.ب.26371 الصفاة 13124 دولة الكويت.

تم التصريح باصدار البيانات المالية المجمعة للشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك. )قابضة( وشركاتها التابعة 
)المجموعــة( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 من قبل مجلس إدارة الشــركة األم بتاريــخ 29 مارس 2018 وهي 
خاضعــة لموافقــة الجمعية العامة الســنوية للمســاهمين. إن مســاهمي الشــركة األم لهم الحق في تعديــل هذه البيانات 

المالية المجمعة في الجمعية العامة السنوية للمساهمين.

تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية  .2

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2017  أ( 

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة مماثلة لتلك المطبقة في السنة السابقة باستثناء التغيرات الناتجة 
عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية وتعدياتها:

تعديل على معيار المحاسبة الدولي 7: مبادرة اإلفصاح

إن التعديل على هذا المعيار والذي يسري بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017، يتطلب 
من المنشــأة تقديم إفصاحات تمّكن مســتخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشــطة 

التمويلية، بما في ذلك كا من التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية.
ليس لتطبيق هذه التعديات أي تأثير مادي على الفترة الحالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12: إثبات موجودات ضريبية مؤجلة عن الخسائر غير المحققة

توضح التعديات على هذا المعيار، والتي تسري بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017، أن 
أي منشأة تحتاج إلى النظر فيما إذا كان قانون الضرائب يحد من مصادر األرباح الخاضعة للضريبة مقابل خصم التعديل 
الناتج عن الفروقات الضريبية المؤقتة. باإلضافة إلى ذلك، توفر التعديات إرشــادات حول الطريقة التي يجب أن تحدد 
بهــا المنشــأة األربــاح المســتقبلية الخاضعة للضريبة، وشــرح الظروف التي يمكن أن يشــمل فيها الربــح الخاضع للضريبة 

استرداد بعض الموجودات ألكثر من قيمتها الدفترية.
ليس لتطبيق هذه التعديات أي تأثير مادي على الفترة الحالية.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014 - 2016 

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 12 "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى"

ينــص المعيــار 12 علــى أن المنشــأة ليســت بحاجة إلــى تقديم ملخص معلومــات مالية عن الحصص في شــركات تابعة أو 
شركات زميلة أو مشاريع مشتركة مصنفة )أو مدرجة ضمن مجموعة استبعاد( كمحتفظ بها للبيع. وتوضح التعديات أن 

هذا األمر يعد اإلعفاء الوحيد من متطلبات اإلفصاح الخاصة بالمعيار 12 لتلك الحصص.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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ب(    معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية 

تم إصدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجلس معايير المحاســبة الدولية لكنها غير ســارية بعد ولم تطبقها 
المجموعة: 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2: تصنيف وقياس معامالت السداد على أساس األسهم

ســوف يســري هذا المعيار على الفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. تتناول هذه التعديات ثاثة جوانب 
رئيسية كما يلي:

تأثيرات شروط االستحقاق على قياس التسويات النقدية لمعامات السداد على أساس األسهم.  
تصنيف معامات السداد على أساس األسهم مع خصائص التسوية بالصافي لالتزامات الضريبية المحتجزة.  

المحاســبة حيث أن تعديل بنود وشــروط معامات الســداد على أســاس األســهم يغير تصنيفها من تســوية نقدية إلى   
تسوية حقوق ملكية.

ال يتوقع أن يكون لهذه التعديات أي تأثير مادي على المجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية

يحل هذا المعيار الذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 محل اإلرشادات الواردة في معيار 
المحاســبة الدولــي 39: األدوات الماليــة: التحقــق والقيــاس. يحدد المعيــار الدولي للتقارير المالية 9 كيف تقوم منشــأة ما 
بتصنيــف وقيــاس أدواتهــا الماليــة كما يقدم المعيار نموذًجا جديًدا للخســائر االئتمانية المتوقعة الحتســاب انخفاض قيمة 
الموجودات المالية باإلضافة إلى متطلبات جديدة عامة لمحاســبة التحوط. كما يســتند إلى اإلرشــادات حول تحقق وعدم 

تحقق األدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 39.

يتوقع أعضاء مجلس إدارة الشركة أال يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في المستقبل تأثير مادي على المبالغ 
المدرجــة فيمــا يخــص الموجودات والمطلوبات المالية للشــركة. على الرغم مــن ذلك، ليس من الممكن عملياً أن يتم تقديم 

تقدير معقول لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تقوم الشركة بمراجعة تفصيلية.

المعيار الدولي للتقارير المالية 15: إيرادات من عقود مع عمالء

يقدم هذا المعيار، الذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، إطار عمل شامل لتحديد ما إذا 
كان يتوجــب االعتــراف باإليــراد ومبلــغ وتوقيت ذلك. يحل هذا المعيار محل المعايير والتفســيرات الحالية التالية في تاريخ 

سريانه: 

معيار المحاسبة الدولي 18: اإليرادات.   
معيار المحاسبة الدولي 11: عقود اإلنشاء.   

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13: برامج والء العماء.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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ب(    معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية )تتمة(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 15: اتفاقيات بناء العقارات.   
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 18: تحويات الموجودات من العماء.  

تفسير لجنة التفسيرات الدائمة 31: اإليرادات – معامات المقايضة التي تشمل خدمات الدعاية.  
تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان 

المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: التأجير

سوف يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة 
الدولي رقم 17 "التأجير" حيث يتطلب من المستأجرين إثبات جميع عقود التأجير في بيان المركز المالي بطريقة مماثلة 
لعقــود التأجيــر التمويلــي وفقــا لمعيار المحاســبة الدولي رقم 17 مع اســتثناءات محــدودة للموجــودات المنخفضة القيمة 
وعقود التأجير قصيرة األجل. كما في تاريخ بدء عقد التأجير ســيعترف المســتأجر بالتزام ســداد دفعات اإليجار وأصل 

يمثل الحق في استخدام األصل المعني خال فترة التأجير.

تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 16 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين

ســوف يســري هذا المعيار على الفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021، ويحل محل المعيار الدولي للتقارير 
الماليــة 4: عقــود التأميــن. ينطبــق المعيار الجديد على كافة أنواع عقود التأمين، بغض النظر عن نوع المنشــآت المصدرة 
لهــا، كمــا ينطبــق علــى بعض الضمانــات واألدوات الماليــة ذات خصائص المشــاركة االختيارية. إن جوهــر المعيار الدولي 

للتقارير المالية 17 هو النموذج العام، مضاًفا إليه:

أ(   مواءمة خاصة للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المباشرة )أسلوب األتعاب المتغيرة(.
ب(  أسلوب مبسط )أسلوب توزيع أقساط التأمين( بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة.

 ال يتوقع أن يكون لهذه التعديات أي تأثير مادي على المجموعة.

 التفسير 22: العمليات بالعمالت األجنبية واعتبارات الدفعة المقدمة

يســري التفســير على الفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 ويوضح أنه من أجل تحديد ســعر الصرف الفوري 
الســتخدامه فــي االعتــراف األولــي بالموجــودات أو المصروفات أو اإليــرادات ذات الصلة )أو جزء منها( عنــد عدم االعتراف 
بالموجودات أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة، فإن تاريخ المعاملة يحتســب على أنه التاريخ الذي تعترف 
فيه المنشأة بشكل أولي بالموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن الدفعة المقدمة. إذا كان هناك دفعات متعددة أو 

استام مقدم للثمن المقابل، فيجب على المنشأة أن تحدد تاريخ المعامات لكل دفعة أو استام للدفعة المقدمة.
ال يتوقع أن يكون لهذه التعديات أي تأثير مادي على المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 28: االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

يجب تطبيق التعديات بأثر رجعي وتسري من 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

توضح التعديات ما يلي:

إن المنشأة التي تعتبر منشأة رأس مال مشترك أو غيرها من المنشآت المؤهلة قد تلجأ، عند االعتراف األولي على  أ( 
أساس كل استثمار على حدة، إلى قياس استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.
إذا كانت منشــأة ال تمثل بحد ذاتها منشــأة اســتثمارية تمتلك حصة في شــركة زميلة اســتثمارية أو مشــروع مشترك  ب( 
اســتثماري، يجوز لها، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، أن تختار اإلبقاء على القياس بالقيمة العادلة الذي تطبقه 
تلك الشــركة الزميلة االســتثمارية أو المشــروع المشــترك االســتثماري على حصص الشــركة الزميلة االستثمارية أو 
المشــروع المشــترك االســتثماري في الشركات التابعة. ويتم هذا االختيار بشكل منفصل لكل شركة زميلة استثمارية 
أو مشــروع مشــترك اســتثماري في آخر تاريخ 1( يتم فيه االعتراف األولي بالشركة الزميلة االستثمارية أو المشروع 
المشترك االستثماري، 2( تصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منشأة استثمارية، 3( تصبح فيه الشركة 

الزميلة االستثمارية أو المشروع المشترك االستثماري شركة أم للمرة األولى.
 ال يتوقع أن يكون لهذه التعديات أي تأثير مادي على المجموعة

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 40 تحويالت العقارات االستثمارية

ستسري التعديات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، والتي توضح متى يجب على المنشأة تحويل 
العقار، بما في ذلك العقارات قيد اإلنشــاء أو التطوير، إلى أو من عقارات اســتثمارية. تنص التعديات على أن التغير في 
االســتخدام يتم عندما يســتوفي العقار، أو يتوقف عن اســتيفاء، تعريف العقار االســتثماري مع وجود دليل على التغير في 

االستخدام. إن مجرد التغير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار ال يُعد دليًا على التغير في االستخدام. 

ال يتوقع أن يكون لهذه التعديات أي تأثير مادي على المجموعة.

 3.  السياسات المحاسبية المهمة  

3.1  بيان االلتزام  

تــم إعــداد البيانــات المالية المجمعــة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير الماليــة  IFRS، الصادرة عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية IASB، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية IFRIC، وقانون الشركات 

رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية وتعدياتهما.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

أساس اإلعداد    3.2

تم عرض هذه البيانات المالية بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للمجموعة، وقد تم إعدادها على أساس مبدأ 
التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء القياس بالقيمة العادلة لإلســتثمارات المتاحة للبيع واالســتثمارات بالقيمــة العادلة من خال 
بيان الدخل واالســتثمارات العقارية. تســتند التكلفة التاريخية بشــكل عام على القيمة العادلة للمقابل المقدم لتبادل الســلع 

والخدمات.

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول علية لبيع االصل أو السعر الذي يتم دفعة لنقل التزام في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس. تاخذ الشركة عند قياس القيمة العادلة في األعتبار خصائص االصل أو االلتزام 
في حالة كان المشاركين في السوق يأخذون تلك الخصائص  في االعتبار عند تسعير االصل او االلتزام في تاريخ القياس. 

تشمل هذه الخصائص حالة االصل وموقعه والقيود المفروضة على بيع االصل او أستخدامه.

تتضمن السياسة المحاسبية رقم 3.12 أسس قياس القيمة العادلة كما يتضمن االيضاح رقم 28 )و( معلومات أضافية حول 
مستويات قياس األدوات المالية ومعلومات أخرى.

ان اعداد البيانات المالية وفقاَ  للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما 
يتطلب من ادارة الشــركة اتخاذ االحكام في تطبيق السياســات المحاســبية للشــركة. يتضمن ايضاح 4 االحكام والتقديرات 

الهامة التي يتم اتخاذها في اعداد البيانات المالية المجمعة وتأثيرها.

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات 
على أساس مماثل لكل السنوات المعروضة إال إذا ذكر خاف ذلك.

تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة  3.3

تعــرض المجموعــة الموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالي المجمــع على أســاس تصنيفها إلى متداولــة أو غير 
متداولة.

يعتبر األصل بندا متداوال إذا كان:
أ(  يتوقع تحقيقه أو أن تكون النية ببيعه أو استهاكه ضمن الدورة التشغيلية العادية.

يحتفظ به بشكل رئيسي ألهداف المتاجرة به.  ب( 
يتوقع أن يتم تحقيقه خال اثني عشرة شهرا بعد تاريخ التقارير المالية أو، ج( 

نقد ونقد معدل، ما لم يكن مقيدا تداوله أو اســتخدامه لتســديد التزام لمدة على األقل إثني عشــر شــهرا بعد تاريخ  د( 
التقارير المالية.

وفيما عدا الموجودات التي تصنف بموجب األسس الواردة أعاه فإنه يتم تصنيف كل الموجودات األخرى ضمن الموجودات 
غير المتداولة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة )تتمة(  3.3

يعتبر االلتزام التزاما متداوال إذا كان:
أ (  يتوقع تسديده ضمن الدورة التشغيلية العادية.

ب(  يحتفظ به بشكل رئيسي ألهداف المتاجرة به. 
ج(  يتوقع سداده خال اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقارير المالية أو،

د(  ال يوجد حق مشروط لتأجيل التسديد لالتزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ التقارير المالية.
وفيما عدا االلتزامات التي يتم تصنيفها بموجب األسس الواردة أعاه، فانه يتم تصنيف كل االلتزامات األخرى كالتزامات 

غير متداولة.

أساس التجميع  3.4

تشــتمل البيانات المالية المجمعة على البيانات المالية المجمعة للشــركة األم وشــركاتها التابعة حتى 31 ديسمبر 2017 إن 
تاريخ البيانات المالية لكافة الشركات التابعة هو 31 ديسمبر.

عندما يكون للشركة األم السيطرة على شركة مستثمر فيها، فإنه يتم تصنيفها على أنها شركة تابعة. تسيطر الشركة األم على 
الشركة المستثمر فيها إذا توفرت لديها العناصر الثاثة التالية بالكامل: السيطرة على الشركة المستثمر فيها، واالطاع على 
العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها، وقدرة المستثمر على استخدام سيطرته للتأثير على هذه العوائد المتغيرة. يتم إعادة 

تقييم السيطرة عندما تشير الحقائق والظروف إلى احتمالية حدوث تغير في أي من عناصر السيطرة هذه. 

تنشــأ الســيطرة الفعلية في الحاالت التي يكون للشــركة األم فيها القدرة الفعلية على توجيه األنشــطة ذات الصلة للشــركة 
المســتثمر فيها دون أن يكون لديها غالبية حقوق التصويت.عند تحديد ما إذا كانت الســيطرة الفعلية موجودة أم ال، تأخذ 

الشركة األم في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك ما يلي:  

حجم حقوق تصويت الشركة األم بالنسبة إلى حجم وتوزيع األطراف األخرى التي لديها حقوق تصويت.   -
حقوق التصويت المحتملة الجوهرية التي تملكها الشركة واألطراف األخرى.  -

الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
النماذج التاريخية في حضور التصويت.   -

تدرج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ بدء السيطرة الفعلية حتى تاريخ انتهاء هذه 
الســيطرة. يتم تجميع البيانات المالية للشــركات التابعة على أســاس كل بند من خال إضافة البنود المتشابهة للموجودات 
والمطلوبات والدخل والمصروفات. عند التجميع يتم استبعاد األرصدة والمعامات بين الشركات بالكامل بما فيها األرباح 
أو الخسائر واألرباح والخسائر غير المحققة بين الشركات. يتم تعديل المبالغ الواردة في البيانات المالية للشركات التابعة، 

حيثما كان ذلك ضروريا، لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة.

3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

أساس التجميع )تتمة(  3.4

يتــم تحديــد الحصــص غير المســيطرة فــي صافي موجودات الشــركات التابعة المجمعة بشــكل منفصل عــن حقوق ملكية 
المجموعــة فــي هــذه الشــركات. تتكون الحصص غير المســيطرة من مبلغ تلــك الحقوق في تاريخ الدمــج الفعلي لألعمال 
والحصة غير المسيطرة للمنشأة في التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ الدمج. إن الخسائر ضمن شركة تابعة تخصص 

إلى الحصص غير المسيطرة حتى إذا أدى ذلك إلى عجز في الرصيد. 

إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشــركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان الســيطرة على هذه الشــركات يتم 
المحاسبة عنها كمعامات حقوق ملكية. بالنسبة للمشتريات من الحصص غير المسيطرة يتم تسجيل الفرق بين أي مبلغ 
مدفوع والحصة المســتحوذ عليها المتعلقة به من القيمة العادلة لصافي موجودات الشــركة التابعة في حقوق الملكية. يتم 

أيضا تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعادات الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية.

عندما يكون للشــركة األم الســيطرة على شــركة مســتثمر فيها، فإنه يتم تصنيفها على أنها شــركة تابعة. تســيطر الشــركة 
األم على الشــركة المســتثمر فيها إذا توفرت لديها العناصر الثاثة التالية بالكامل: الســيطرة على الشركة المستثمر فيها، 
واالطاع على العوائد المتغيرة للشــركة المســتثمر فيها، وقدرة المســتثمر على استخدام سيطرته للتأثير على هذه العوائد 
المتغيرة. يتم إعادة تقييم السيطرة عندما تشير الحقائق والظروف إلى احتمالية حدوث تغير في أي من عناصر السيطرة 

هذه.

للشــركة المســتثمر فيهــا، وقدرة المســتثمر على اســتخدام ســيطرته للتأثيــر على هذه العوائــد المتغيرة. يتم إعــادة تقييم 
السيطرة عندما تشير الحقائق والظروف إلى احتمالية حدوث تغير في أي من عناصر السيطرة هذه. 

عندمــا تتوقــف ســيطرة المجموعــة يتم إعــادة قياس أي حصــة محتفظ بها في حقــوق الملكية إلى قيمتهــا العادلة وإثبات 
التغير في القيمة الدفترية في بيان الدخل المجمع. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية األولية ألغراض االحتساب الاحق 
للحصة المحتفظ بها كشــركة زميلة أو مشــروع مشــترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ تم إثباتها ســابقا 
في بيان الدخل الشــامل اآلخر تتعلق بهذه المنشــأة يتم احتســابها كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشــرة باستبعاد هذه 
الموجــودات أو المطلوبــات )أي أنــه يتــم إعــادة تصنيفها في بيان الدخل أو تحويلها مباشــرة إلى األربــاح المرحلة وفقا لما 

تحدده المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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أساس التجميع )تتمة(  3.4

ان الشركات التابعة للشركة األم بيانها كاالتي:

بلد نسبة الملكيةاسم الشركة
التأسيس

أغراض الشركة

20172016

شركة العمران للتطوير العقاري ش.م.ك. 
)مقفلة(

اإلستثمار في العقارات دولة الكويت96 96% %
واألراضي وتطويرها.

شركة تايم الين الدارة المشاريع ش.م.ك. 
)مقفلة(

ادارة ومتابعة المشاريع دولة الكويت80 80% %
داخل وخارج الكويت.

شركة أوليف في أف أم - الكويت - 
لإلستشارات ش.م.ك. مقفله

إستشارات إدارية.دولة الكويت99 99% %

استثمار.دولة الكويت83.43 %83.43 %شركة الفنار لاستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

3.5   اندماج األعمال

يتم المحاســبة عن عمليات الدمج للشــركات واألعمال باســتخدام طريقة االســتحواذ. يتم قياس المقابل المحول في دمج 
األعمال بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها بمجموع مبلغ القيم العادلة للموجودات التي حولتها المجموعة بتاريخ االستحواذ، 
أو المطلوبات التي تكبدتها المجموعة أو تحملتها عن المالكين الســابقين للشــركة المســتحوذ عليها وأدوات حقوق الملكية 
التي أصدرتها المجموعة مقابل الســيطرة على الشــركة المســتحوذ عليها باإلضافة إلى أي تكاليف يمكن أن تتعلق مباشــرة 
بعمليــة دمــج األعمــال. يتم بوجه عام إثبات التكاليف المتعلقة بعملية االســتحواذ في بيــان الدخل المجمع عند تكبدها. إن 
الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة التي تحقق شروط االعتراف بها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج 

األعمال، يتم إثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.

عندما يتضمن المقابل الذي حولته المجموعة في عملية دمج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن المقابل المحتمل 
المترتب بموجب االتفاقية، فأنه يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وإدراجه كجزء من المقابل 
المحــول فــي علميــة دمــج األعمال. يتم تعديل التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل التي تتأهل ألن تكون تعديات 
فترة القياس بأثر رجعي، مع قيد التعديات المقابلة في حســاب الشــهرة. تعديات فترة القياس هي التعديات التي تنتج 
عن توفر معلومات إضافية تم الحصول عليها خال "فترة القياس" )التي ال يجب أن تتعدى سنة من تاريخ االستحواذ( حول 

الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ.

3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

3.5   اندماج األعمال )تتمة(

إن االحتســاب الاحــق للتغييــرات فــي القيمة العادلة للمقابل المحتمل التــي ال تتأهل ألن تكون تعديات فترة قياس يعتمد 
علــى كيفيــة تصنيــف المقابــل المحتمل التي ال تتأهل ألن تكون تعديات فتــرة. إن المقابل المحتمل المصنف ضمن حقوق 
الملكية ال يتم قياسه في تواريخ البيانات المالية الاحقة ويتم احتساب تسويته الاحقة ضمن حقوق الملكية. إن المقابل 
المحتمــل المصنــف كأصــل أو التزام يعاد قياســه في تواريخ البيانات المالية الاحقة وفقا لمعيار المحاســبة الدولي 39 : 
األدوات المالية "األعتراف والقياس " أو لمعيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات والمطلوبات والموجودات الطارئة، وفقاً 

لما هو مائم، مع إثبات الربح أو الخسارة المقابلة في بيان الدخل المجمع.  

 يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في مبلغ المقابل المحول، ومبلغ أية حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، 
والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية )إن وجدت( التي كانت تحتفظ بها سابقا الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ 
عليهــا وذلــك فــوق صافي المبالغ بتاريخ االســتحواذ علــى الموجودات المحددة التي تم االســتحواذ عليها والمطلوبات التي 
تــم تحملهــا. وأن حــدث، بعــد إعــادة التقييــم، أن كان صافي المبالــغ بتاريخ االســتحواذ على الموجودات المحــددة التي تم 
االســتحواذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها تزيد عن مبلغ الثمن المحول، ومبلغ أية حصص غير مســيطرة في الشــركة 
المســتحوذ عليها، والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية )إن وجدت( التي كانت تحتفظ بها ســابقا الشــركة المستحوذة في 

الشركة المستحوذ عليها، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة في بيان الدخل  كربح استحواذ من المفاوضة. 

الحصص غير المســيطرة التي تكون حصص ملكية حالية وتعطي الحق لمالكيها في حصة متناســبة من صافي موجودات 
المنشــأة في حالة التصفية يمكن قياســها مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناســبية للحصص غير المســيطرة في 
المبالغ المعترف بها لصافي المطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس بناًء على كل معاملة 

على حدة.  

إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الخاصة بدمج األعمال بنهاية فترة البيانات المالية التي حدث فيها الدمج، تقوم المجموعة 
باإلفصــاح عــن مبالــغ مؤقتــة للبنــود التي لم تكتمل محاســبتها. يتم تعديل المبالــغ المؤقتة هذه خال فتــرة القياس )انظر 
أعاه(، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية، لكي تعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها الحقائق 
والظروف التي كانت موجودة بتاريخ االســتحواذ ، والتي، لو كانت معروفة، كانت ســتؤثر في المبالغ المعترف بها في ذلك 

التاريخ.

عندما يتم إنجاز دمج لألعمال على مراحل، فإن حصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها المجموعة سابقا في الشركة 
المستحوذ عليها يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ )أي، تاريخ سيطرة المجموعة( ويتم االعتراف بالربح 
أو الخســارة الناتجــة، إن وجــدت، فــي بيان الدخل المجمع. المبالغ الناتجة من حصص في الشــركة المســتحوذ عليها قبل 
تاريخ االستحواذ والتي تم في السابق االعتراف بها في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر المجمع يتم إعادة تصنيفها في 

بيان الدخل المجمع وذلك في حالة أن معاملتها على هذا النحو ستكون مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.
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ممتلكات ومنشآت ومعدات  3.6

يتم إثبات الممتلكات والمنشآت والمعدات في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة ناقصا االستهاك المتراكم وأي خسائر 
متراكمة النخفاض القيمة. يتم إثبات الممتلكات التي هي في طور اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو لألغراض اإلدارية 
أو ألهــداف لــم يتــم تحديدهــا حتى حينــه بالتكلفة ناقصا أي خســائر معترف بهــا لانخفاض في القيمــة. تتضمن التكلفة 
األتعاب المهنية وفيما يتعلق بالموجودات المؤهلة فإن التكلفة تتضمن تكاليف التمويل المرسملة وفقا للسياسة المحاسبية 
للمجموعة )راجع سياسة تكاليف التمويل 3.27(. يتم احتساب االستهاك على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 
ذات العاقة على أساس القسط الثابت اعتبارا من تاريخ جاهزية الموجودات لاستخدام في الغرض المحدد لها. في نهاية 
كل ســنة مالية، يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االســتهاك ويتم المحاســبة عن أية تغيرات 

في التقديرات على أسس مستقبلية. 

يتــم اســتهاك الموجــودات المحتفــظ بهــا بموجــب عقد تأجيــر تمويلي على مــدى العمــر اإلنتاجي المتوقع لهــا على نفس 
األساس المتبع بالنسبة للموجودات المملوكة، أو فترة عقد التأجير ذي الصلة، إذا كانت أقصر.

إن الصيانــة والتصليحــات واالســتبداالت والتحســينات غيــر المهمة للموجــودات يتم إدراجها كمصاريف عنــد تكبدها. يتم 
رسملة التحسينات واالستبداالت المهمة للموجودات.

يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو إنهاء خدمة بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ الفرق 
بين متحصات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويعترف به في بيان الدخل المجمع في الفترة التي يحدث فيها.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة    3.7

بتاريخ كل مركز مالي تقوم المجموعة بمراجعة للقيم الدفترية لموجوداتها الملموســة وغير الملموســة لتحديد ما إذا كان 
هنــاك أي مؤشــر علــى تعــرض هذه الموجودات النخفاض قيمتها. فإذا ما وجد مثل ذلــك الدليل، يتم تقدير المبلغ الممكن 
اســترداده لألصل حتى يمكن تحديد مقدار خســارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن تحديد 
القيمــة القابلــة لاســترداد لــكل أصــل على حدة، تقــوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لاســترداد للوحــدة المولدة للنقد 
التي ينتمي لها األصل. وعندما يمكن تحديد أســس معقولة ومتســقة للتوزيع فإن موجودات الشــركة يتم توزيعها أيضا على 
إفراديــات الوحــدات المولــدة للنقــد أو بخاف ذلك يتم توزيعهــا على أصغر مجموعة من الوحــدات المولدة للنقد التي من 

الممكن أن تحدد لها أسس معقولة ومتسقة للتوزيع.

يتم إجراء اختبار ســنوي للموجودات غير الملموســة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة وكذلك للموجودات غير الملموســة 
التــي لــم تصبــح جاهزة لاســتخدام، وفي حالة وجود مؤشــر على أن أصا من المحتمــل أن قيمته قد انخفضت يتم تقدير 

القيمة القابلة لاسترداد له.

إن القيمة القابلة لاسترداد هي القيمة األعلى بين القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع وقيمة االستخدام، وعند تقدير قيمة 
االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق الحالية 

للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة باألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له.

3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

استثمارات عقارية  3.8 

يمثــل هــذا البنــد العقــارات قيــد التطويــر )لــم تحتفــظ المجموعة بأية عقــارات تحــت التطوير فــي نهاية الســنة المالية( 
والعقــارات التــي لم يتم تحديد اهدافها المســتقبلية )لم تحتفظ المجموعه بأيــة بنود تحت هذا البند( والعقارات المطورة 

التي تحتفظ بها المجموعة لتحقيق ايرادات ايجارية او زيادة اسعارها او لتحقيق كا الهدفين.

يتــم االعتــراف باالســتثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة وتشــمل التكلفة ثمن الشــراء باالضافة الى تكاليــف المعاملة. وتتضمن 
تكاليــف المعاملــة االتعاب المهنية للخدمات القانونية والعمــوالت والتكاليف االخرى الازمة إليصال العقار إلى حالته الحالية 
بحيث يكون فيها العقار جاهزاً لتشغيله في تحقيق االيرادات االيجارية منه او مصنفا لتحقيق أهداف االحتفاظ به االخرى.كما 
تتضمن القيمة الدفترية للعقار تكلفة استبدال جزء من االستثمارات العقارية المالية عندما يتم تكبد هذه التكلفة التي تحقق 

معايير االعتراف بها كاستثمارات عقارية.اليتم االعتراف بتكاليف الخدمات اليومية من ضمن تكلفة االستثمارات العقارية.

الحقا لاعتراف المبدئي باالستثمارات العقارية يتم ادراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق 
في تاريخ التقرير المالي. يتم اعادة تقييم االستثمارات العقارية سنوياً وتدرج في بيان المركز المالي المجمع بقيمتها في 
الســوق المفتوح )قيمتها الواردة( وتحدد القيمة من خال مقيمين خارجيين يمتلكون المؤهات والخبرة المهنية المناســبة 

في موقع وطبيعة االستثمارات العقارية مدعومين بدليل من السوق.

يتم اثبات أي ربح او خسارة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات العقارية او من بيع االستثمارات العقارية 
في بيان الدخل المجمع مباشرة في الفترة التي تنشأ فيها هذه البنود.

تتم التحويات الى االســتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في االســتخدام، وفي حالة تحويل اســتثمار عقاري 
الــى عقــار يشــغله المالــك فان تكلفتــه تتمثل في قيمة العقار العادلــة في تاريخ التغير في االســتخدام . اذا تم تحويل عقار 
يشغله المالك الى استثمار عقاري تحاسب المجموعة عنه وفقا للسياسة المحاسبية الخاصة بالممتلكات والمعدات حتى 

تاريخ التغير في االستخدام.

يتم الغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم بيعها او عندما يتم سحبها بصفة دائمة من االستخدام وعدم توقع أية منافع 
اقتصادية مســتقبلية من بيعها. يتم قياس االرباح أو الخســائر من االســتبعاد لاســتثمارات العقارية بمقدار الفرق مابين صافي 

متحصات البيع أو القيمة الدفترية لاستثمارات العقارية، ويتم االعتراف بها في بيان الدخل المجمع في فترة االستبعاد.

لم يتم تصنيف اية استثمارات عقارية محتفظ بها بموجب عقود تأجير مستقبلية ضمن االستثمارات العقارية.

عقارات استثمارية بغرض المتاجرة   3.9

يتــم قيــاس عقــارات اســتثمارية بغرض المتاجــرة بقيمتها الدفترية أو القيمــة العادلة ناقصاً  تكاليف البيــع ايهما أقل. يتم 
تبويــب عقــارات اســتثمارية بغــرض المتاجرة ضمن الموجــودات المتداولة للمجموعة . تدرج أرباح او خســائر بيع عقارات 

استثمارية بغرض المتاجرة في بيان الدخل بمقدار الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية أقل.
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3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

استثمار في شركات زميلة  3.10

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثيراً جوهريا عليها لكنها ليست شركات تابعة وال تمثل حصة 
في مشــروع مشــترك. إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشــاركة في القرارات المالية والسياســات التشــغيلية للشــركة 

المستثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

يتم المحاســبة عن اســتثمار المجموعة في الشــركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية وتتطلب هذه الطريقة إثبات حصة 
المجموعــة بتاريــخ بيــان المركز المالي المجمع بالتكلفة باإلضافة لحصة المجموعة في كافة التغيرات الاحقة في صافي 
موجودات الشــركة الزميلة ناقصاً أي انخفاض في القيمة، ويعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج أعمال 

الشركة الزميلة.

إن أي زيــادة فــي تكلفــة امتاك حصة المجموعة عن صافــي القيمة العادلة المحددة  للموجودات والمطلوبات وااللتزامات 
الطارئة للشــركة الزميلة المســجلة بتاريخ االســتحواذ يتم االعتراف بها كشــهرة. يتم إدراج الشــهرة ضمن القيمة الدفترية 
لاســتثمار ويتم فحص انخفاض قيمتها كجزء من قيمة هذا االســتثمار. يتم االعتراف في الحال في بيان الدخل المجمع 
بــأي زيــادة، بعد إعــادة التقدير لحصة المجموعة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المحددة 

عن تكلفة االستحواذ.

يتــم إثبــات كافــة التغيــرات الاحقــة لحصــة المجموعة في حقوق ملكية الشــركة الزميلة فــي القيمة الدفترية لاســتثمار. يتم 
تخفيــض توزيعــات األرباح المســتلمة من الشــركات الزميلة من القيمة الدفترية لاســتثمار. ربما تكــون التعديات على القيمة 
الدفترية ضرورية للتغيرات في حصة المجموعة في الشركة الزميلة الناتجة عن التغيرات الناتجة من بيان دخل والدخل شامل 
آخر المجمع للشركة الزميلة أو بنود أخرى مثبتة مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المجموعة، حيثما كان مناسبا. 

عندما تتساوى أو تزيد حصة المجموعة في الخسائر من الشركة الزميلة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة متضمناً 
أية ذمم مدينة غير مضمونة، فا تعترف المجموعة بخسائر إضافية ما لم تتكبد التزامات أو إن تقوم بإجراء دفعات نيابة 

عن الشركة الزميلة.

يتم حذف األرباح غير المحققة من العمليات المالية مع الشركة الزميلة بحدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة، ويتم 
حــذف الخســائر غيــر المحققــة أيضاً ما لم توفــر المعاملة دليًا على انخفاض في قيمة األصــل المحول. يتم إجراء تقييم 
النخفاض قيمة االســتثمارات في الشــركات الزميلة عندما يوجد دليل على انخفاض قيمة األصل أو عندما تكون الخســائر 

التي تم االعتراف بها في سنوات سابقة لم تعد قائمة.

يتم إعداد البيانات المالية للشــركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للشــركة األم أو بتاريخ مبكر ال يزيد عن ثاثة 
أشــهر من تاريخ البيانات المالية المجمعة للشــركة األم. يتم تعديل المبالغ الواردة في البيانات المالية للشــركات الزميلة، 
حيثما كان ذلك ضروريا، لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة. وحيثما يكون ذلك عملياً فإنه 
يتــم إدخــال تعديــات بآثــار العمليات المهمة أو األحداث األخرى التي أجريت بين تاريخ البيانات المالية للشــركات الزميلة 

وتاريخ البيانات المالية المجمعة للشركة األم.

3.  السياسات المحاسبية المهمة  )تتمة(

األدوات المالية  3.11

يتم إثبات األصل أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً تعاقدياً في تلك األداة المالية.

يتم استبعاد إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو 
عند تحويل كل المخاطر والمنافع الجوهرية لهذه الموجودات المالية.

يتم إلغاء إثبات االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو سداده أو إلغاؤه أو نفاذه.  

يتــم إثبــات الموجــودات والمطلوبــات المالية مبدئيا بالقيمــة العادلة باإلضافة إلــى تكاليف المعاملة باســتثناء الموجودات 
والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل التي تم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة.

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية الحقا كما هو مبين أدناه.

3.11.1  الموجودات المالية 

تصنــف المجموعــة الموجــودات المالية ضمن الفئات المحددة التالية: " نقد ونقد معادل و"مدينون تجاريون و"اســتثمارات 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيان الدخل" واســتثمارات متاحــة للبيع" "واســتثمارات محتفظ بها لتاريخ االســتحقاق". يعتمد 

التصنيف على طبيعة وغرض الموجودات المالية ويحدد عند االعتراف المبدئي.

النقد والنقد المعادل أ. 

يتألف النقد والنقد المعادل من نقد بالصندوق وودائع قصيرة األجل . 

مدينون تجاريون  ب. 

يتــم قيــاس مدينــون تجاريون عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة ويتم قياســها الحقا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة 
معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم عمل مخصصات مائمة للمبالغ المقدرة غير القابلة لاســترداد في بيان الدخل عندما يتوفر 
دليــل علــى انخفــاض قيمة األصــل. يتم قياس المخصص المعترف به على أنه الفرق بيــن القيمة الدفترية لألصل والقيمة 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بالمعدل الفعلي المحتسب عند التحقق المبدئي.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ج. 

يتم تصنيف االســتثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل عندما يكون األصل المالي إما محتفظ به للمتاجرة أو تم 
تحديــده عنــد االعتــراف األولــي به بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل. يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة 
إذا: )1( تم شــرائه أساســا بغرض بيعه في المســتقبل القريب أو )2( كان جزءا من محفظة محددة ألدوات مالية تديرها 
المجموعة معا وكان له نمط فعلي حديث لتحقيق ربح قصير األجل، أو )3( كان مشتقا غير مخصص وفعال كأداة تحوط.
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إن األصل المالي بخاف المحتفظ به للمتاجرة يمكن تصنيفه بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل عند االعتراف األولي به 
إذا: )1( كان هذا التصنيف يؤدى إلى استبعاد أو تقليل االختاف في القياس أو التحقق بشكل جوهري والذي كان ليحدث لو 
لم يتم هذا التصنيف، أو )2( إذا شّكل األصل المالي جزءا من مجموعة من الموجودات أو المطلوبات المالية أو كليهما يدار 
أو يقّيم أداؤه على أســاس القيمة العادلة وفقا إلدارة المخاطر أو إســتراتيجية االســتثمار الموثقة للمجموعة وتقديم معلومات 

حول ذلك داخليا على هذا األساس، أو )3( كان يشكل جزءا من عقد يحتوي على أحد المشتقات المتضمنة أو أكثر. 

يتم إثبات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل بالقيمة العادلة مع إدراج أي ربح أو خســارة ناتجة في 
بيان الدخل المجمع. يشمل صافي الربح أو الخسارة المثبتة في بيان الدخل المجمع أي توزيع أرباح أو فائدة مكتسبة من 

األصل المالي.

استثمارات متاحة للبيع د. 

تصنف المجموعة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي هي ليست للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل 
أو محتفظ بها لتاريخ االستحقاق كاستثمارات متاحة للبيع وتدرج بالقيمة العادلة. يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن 
التغيــر فــي القيمة العادلة لهذه االســتثمارات في بيان الدخل الشــامل المجمع اآلخر وضمــن "احتياطي القيمة العادلة" في 
حقوق الملكية باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وعند استبعاد االستثمار أو عندما يتأكد من انخفاض قيمته فإنه يتم إعادة 
تصنيف الربح أو الخســارة المتراكمة، التي تم إثباتها ســابقا في بيان الدخل الشــامل المجمع من احتياطي القيمة العادلة 

إلى بيان الدخل المجمع ويظهر كتعديل إعادة تصنيف ضمن بيان الدخل الشامل المجمع. 

هـ.  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

تصنف المجموعة االستثمارات التي هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة والتي لها تاريخ استحقاق 
ثابت بخاف القروض والذمم المدينة ضمن االســتثمارات المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق إذا كان للمجموعة نية وقدرة 
على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق. يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي انخفاض في القيمة، ويتحقق اإليراد على أساس العائد الفعلي. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية  3.11.2

يتــم تقييــم الموجــودات المالية، بخاف تلك التي تم قياســها بالقيمة العادلة من خــال بيان الدخل، للتأكد من وجود 
مؤشــرات النخفــاض القيمــة وذلك بتاريخ كل بيان مركز مالي مجمع. تنخفض قيمــة الموجودات المالية عندما يكون 
هنــاك دليــل موضوعــي علــى تأثــر التدفقــات النقدية المســتقبلية المقدرة لاســتثمار نتيجة حــادث أو أكثر وقع بعد 

اإلثبات المبدئي لألصل المالي.

وفي حالة األسهم غير المدرجة المصنفة كمتاحة للبيع فإن الهبوط الهام أو المطول في القيمة العادلة للورقة المالية 
ألدنى من تكلفتها يعتبر مؤشرا موضوعيا على انخفاض القيمة.
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بالنســبة للذمــم المدينــة يمكــن أن يتضمن الدليل الموضوعــي على انخفاض القيمة ما يلــي: )1( صعوبة مالية هامة 
للُمصدر أو الطرف اآلخر، أو )2( تخلف أو تقصير في تســديد الفائدة أو تســديدات ألصل الدين، أو )3( إذا أصبح 

من المحتمل أن يفلس المقترض أو يقوم بإعادة تنظيم مالي.

وعندما تعتبر االستثمارات المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة، التي 
تم إثباتها سابقا في بيان الدخل الشامل المجمع، إلى بيان الدخل المجمع للسنة .

وفيمــا لــو انخفــض مبلغ خســائر االنخفاض في القيمة في الســنة الاحقة وأمكن ربط االنخفاض بشــكل موضوعي 
بحــدث يقــع بعــد إثبــات االنخفــاض، يتم عكس خســائر االنخفــاض في القيمة المثبتة ســابقا من خــال بيان الدخل 
المجمــع فيمــا عــدا أدوات حقــوق الملكية المتاحة للبيع إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لاســتثمار عن 

التكلفة المطفأة التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة في ذلك التاريخ.

وفيمــا يخــص ســندات حقــوق الملكيــة فا يتم عكس خســائر االنخفــاض في القيمة المثبتة ســابقا فــي بيان الدخل 
المجمع. إن أي زيادة في القيمة العادلة الحقة لخســائر االنخفاض في القيمة يتم إثباتها مباشــرة في حقوق الملكية 

المجمع.

الغاء االعتراف بالموجودات المالية   3.11.3

يتــم إلغــاء األصــل المالــي بصورة رئيســية )وأينمــا كان ذلك منطبقاً يتم إلغــاء جزء من األصل المالــي أو جزء من مجموعة 
موجودات مالية متشابهة( )أي، يتم حذفه من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( عند:

انتهاء الحق في استام التدفقات النقدية من األصل.  
قيــام المجموعــة بتحويــل الحقــوق فــي اســتام التدفقــات النقديــة من األصل ولكــن بالمقابــل تتحمل التــزام بدفع   
التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة 
مخاطــر ومزايــا األصــل أو )ب( لــم تقم المجموعــة بتحويل أو االحتفــاظ بكافة مخاطر ومزايا األصــل ولكن حولت 

السيطرة على هذا األصل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في استام التدفقات النقدية من الموجودات المالية وتدخل في ترتيبات القبض والدفع، 
تقــوم بتقييــم مــا إذا كانــت احتفظــت بمخاطــر ومزايا الملكية وإلــى أي مدى ذلك. عندمــا ال يتم تحويــل أو االحتفاظ بجميع 
مخاطر ومنافع األصل على نحو جوهري، ولم يتم تحويل السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل المحول 
إلى مدى استمرار المجموعة في المشاركة في األصل. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بتسجيل التزاما مرتبطا أيضاً. يتم 

قياس كًا من األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

إن االستخدام المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على األصل المحول يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والمبلغ 
األقصى للبيع الذي يمكن أن يكون مطلوباً من المجموعة أيهما أقل.
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المطلوبات المالية  3.11.4

تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية، باســتثناء المطلوبات المالية للمتاجرة أو 
المحددة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل المدرجة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع .

الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية  3.11.5

يتــم إلغــاء االلتــزام المالــي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاذه. عندما يتم اســتبدال التــزام مالي قائم بالتزام آخر 
من نفس المقترض بشــروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تغير شــروط االلتزام المالي بشــكل كبير فإن هذا االســتبدال أو 
التعديل يعامل كإلغاء لالتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في مبالغ القيمة الدفترية المعنية في 

بيان الدخل المجمع.

التكلفة المطفأة لألدوات المالية  3.11.6

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة. إن عملية االحتساب تأخذ بعين 
االعتبار أي عاوة أو خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.

3.11.7  المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية

يتــم إثبــات كافة المشــتريات والمبيعات بالطريقة العادية للموجودات المالية بتاريــخ المتاجرة، أي، التاريخ الذي تتعهد فيه 
الجهة بشراء أو بيع األصل. إن الشراء أو البيع بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب 

تسليمها ضمن إطار الزمن المتعارف عليه بشكل عام بموجب القوانين أو األعراف السائدة في السوق.

3.11.8   مقاصة األدوات المالية

تتــم المقاصــة بيــن الموجودات والمطلوبــات المالية وصافي المبلغ المبين في بيان المركــز المالي المجمع إذا كانت هناك 
حقــوق قانونيــة حاليــة قابلــة التنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المعترف بها وتوجد نية الســداد على أســاس الصافي أو اســترداد 

الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

قياس القيمة العادلة  3.12

يتم قياس األدوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان مركز مالي مجمع. ويتم اإلفصاح عن قياس 
القيمــة العادلــة لــألدوات المالية واألصول غير المالية ضمن اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، يتضمن االيضاح رقم 
28 مزيداً من المعلومات حول قياس االدوات المالية بالقيمة العادلة. القيمة العادلة هي الســعر الذي يمكن اســتامه من بيع 

األصل او السعر الذي يتم تسديده لتحويل االلتزام بطريقة منتظمة ما بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس 
القيمة العادلة إلى إفتراض حدوث معاملة بيع األصل او تسوية االلتزام بتحويله من خال احدى الحاالت التالية:
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البيع او التسديد في السوق الرئيسي لألصل او االلتزام ، او   
عند غياب الســوق الرئيســي لألصل او االلتزام ، البيع او التســوية في الســوق غير الرئيســي ، أي في الســوق األكثر   
إفادة لألصل او االلتزام،وفي هذا السياق يفترض ان المجموعة قادرة على الوصول الى السوق الرئيسي او السوق 

األكثر إفادة لألصل او االلتزام.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل او االلتزام باستخدام افتراضات يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل او 

االلتزام وبافتراض ان هؤالء المشاركين يعملون على إنجاز أقصى حد لمصالحهم االقتصادية باالسلوب األمثل.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة في االعتبار لألصول غير المالية قدره المشــاركين في الســوق على تحقيــق منافع اقتصادية 
لهــم مــن خــال االســتخدام األمثــل بأعلى وافضل مســتوى لألصل او من خــال بيعه الى طرف اخر في الســوق يتوقع منه 
اســتخدام األصل بطريقة مثلى باعلى وافضل مســتوى، تســتخدم المجموعة أساليب تقييم مائمة للظروف التي يتوفر لها 
بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع اســتخدام اقصى حد للمدخات الملحوظة ذات العاقة باألصل وتقليل اســتخدام 

المدخات غير الملحوظة الى اقصى حد.

يتــم تصنيــف كل الموجــودات والمطلوبــات التي يتــم قياس قيمتها العادلــة او اإلفصاح عنها ضمن الجــدول الهرمي للقيمة 
العادلة والذي يتألف من ثاثة مســتويات  1 - وفقاً لألســعار المعلنة  2 - أســاليب تقييم يســتخدم فيها اســعار معامات 

سوق حالية يمكن تحديدها 3 - أساليب تقييم تستخدم نماذج التسعير المتعارف عليها.

فيما يتصل بالموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية المجمعة للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 
على أســاس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كانت هناك تحويات قد حدثت بين مســتويات الجدول الهرمي للقيمة 
العادلة عن طريق اعادة التصنيف في نهاية كل فترة تقرير مالي.لعرض االفصاحات حول القيمة العادلة. حددت المجموعة 
فئات الموجودات والمطلوبات اخذاً في االعتبار طبيعة وســمات المخاطر المرتبطة باالصل او االلتزام ومســتوى الجدول 

الهرمي المشار اليه اعاه. 

تــم االفصــاح عن أســاليب التقييــم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة وقياســات القيمة العادلة في بيان 
المركز المالية المجمع في االيضاح 28 )و(.. 

موجودات محتفظ بها بغرض البيع  3.13

يتم قياس الموجودات )ومجموعات التصرف( المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة المسجلة والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف 
البيع، أيهما أقل.

تصنف الموجودات ومجموعات التصرف كمحتفظ بها للبيع إذا كان ســيتم اســترداد قيمتها المســجلة من خال معاملة بيع 
وليس من خال استمرار استخدامها. ويتم اعتبار هذا الشرط مستوفى فقط إذا كانت احتمالية البيع مرتفعة وكان األصل 
)أو مجموعــات التصــرف( متــاح للبيــع الفوري على حالته الراهنة. تتقيد االدارة بخطة البيــع حيث يتم االلتزام بانهاء البيع 

بشكل تام خال سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
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موجودات محتفظ بها بغرض البيع )تتمة(  3.13

وحينمــا تلتــزم المجموعــة بخطــة بيع ينتج عنها فقد الســيطرة على شــركة تابعــة، يتم تصنيف كافة أصــول والتزامات هذه 
الشــركة التابعــة كمحتفــظ بهــا للبيــع حينمــا يتــم اســتيفاء المعاييــر المبّينة أعــاه، بغض النظر عمــا إذا كانــت المجموعة 

ستحتفظ بعد البيع بحصة أقلية في شركتها التابعة سابقاً.

حقوق الملكية واالحتياطيات   3.14

يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.
نشأت عاوة االصدار من اصدار رأس مال الشركة عند التاسيس وتمثل الزيادة المحصلة عن القيمة األسمية ألسهم رأس 

المال المصدر والمدفوع.
يتمثل االحتياطي االجباري في المبالغ المتقطعة من االرباح السنوية التي يتم تحويلها لهذا االحتياطي بموجب احكام عقد 

التأسيس والنظام االساسي للشركة وقانون الشركات.
تدرج نتائج تداول اسهم الخزينة في احتياطي بيع اسهم خزينة.

تدرج األرباح والخسائر الناتجة من بعض األدوات المالية ضمن احتياطي التغير في القيمة العادلة.
تتضمن الخسائر المتراكمة االرباح المحققة للسنة المالية الحالية والخسائر المتراكمة المرحلة من الفترة السابقة.

توزيعات ارباح على المساهمين  3.15

تدرج الشركة األم التزاماً عند إقرار توزيع أرباح نقدية أو غير نقدية على مساهميها عندما ال يكون التوزيع من ضمن خيارات 
ادارة الشــركة األم. تســجل الشــركة األم االلتزام الناشــئ عن توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية مباشرًة في المطلوبات مع 
إدخــال قيــد مقابــل ضمــن األرباح المرحلة. وفقاً لقانون الشــركات رقم 1 لســنة 2016، والئحته التنفيذيــة، وتعدياتهما، يتم 

التصريح بتوزيعات األرباح عند إقرارها من جانب مساهمي الشركة االم في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

يتــم قيــاس توزيعــات األربــاح غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي ســيتم توزيعها مع تســجيل قيــاس القيمة العادلة 
مباشرة في حقوق الملكية. عند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لالتزام والقيمة 

الدفترية للموجودات التي تم توزيعها على المساهمين في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

أسهم خزينة  3.16

تتألف أسهم الخزينة من أسهم رأس المال المصدرة  للشركة األم والمعاد شراؤها من قبل الشركة األم ولم يتم حتى حينه 
إعادة إصدارها أو إلغائها. يتم المحاســبة عن أســهم الخزينة بطريقة التكلفة. وطبقا لطريقة التكلفة يتم إدراج المتوســط 
المرجح لتكلفة األســهم المســتحوذ عليها في حســاب مقابل ضمن حقوق المســاهمين. عند إعادة إصدار أســهم الخزينة 
يتــم إدراج األربــاح الناتجــة ضمن حســاب منفصل في حقوق الملكية ) إحتياطي ارباح بيع أســهم خزينــة( والذي يعتبر غير 
قابل للتوزيع. يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب. ويتم تحميل أي 

خسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات.
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أسهم خزينة )تتمة(  3.16

تســتخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أســهم الخزينة أوال لمقابلة الخســائر المســجلة ســابقا في االحتياطيات واألرباح 
المرحلة والربح الناتج عن بيع أسهم الخزينة. ال يتم دفع توزيعات أرباح نقدية على هذه األسهم. ويؤدي إصدار أسهم منحة 
إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم 

الخزينة.

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين  3.17

يتــم عمــل مخصــص للمبالغ المســتحقة للموظفين بموجب قانون العمل الكويتي وعقود التوظيــف. ويمثل هذا االلتزام غير 
الممول المبلغ المستحق لكل موظف في حالة إنهاء خدماته بتاريخ بيان المركز المالي المجمع وهو يقارب القيمة الحالية 

للمديونية النهائية.

فيما يتعلق بالموظفين الكويتيين، تقدم المجموعة اشــتراكات إلى المؤسســة العامة للتأمينات اإلجتماعية محتســبة كنسبة 
من راتب الموظف. أن التزام المجموعة يقتصر على هذة االشتراكات وتسجل كمصروفات عند اكتسابها.

المخصصات  3.18

تثبــت المخصصــات فقــط عندمــا يكون علــى المجموعة التزام حالي )قانونــي أو متوقع حدوثه( نتيجة لحدث ســابق يكون 
من المرجح معه أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير لمبلغ االلتزام 

بشكل موثوق به.

إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي المجمع، 
مع األخذ في االعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المحيطة بااللتزام. وعندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات 

النقدية المقدرة لتسوية التزام حالي، فإن القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

وعندما تكون كل أو بعض المنافع االقتصادية مطلوبة لتسوية مخصص من المتوقع أن يتم استردادها من طرف أخر، فإن 
الذمم المدينة تثبت كأصل إذا كان من المؤكد ظاهريا أنه ســيتم اســترداد النفقات وأن مبلغ الذمم المدينة يمكن قياســه 

بشكل موثوق به.

المعامالت مع األطراف ذات الصلة  3.19

تتمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة، وكبار المساهمين الرئيسين واعضاء مجلس االدارة وافراد االدارة العليا، 
وأفــراد عائاتهــم والشــركات التــي تســيطر عليها هذه االطراف او التــي لهم عليها تاثير جوهري. تتــم كافة المعامات مع 

أطراف ذات صلة بموافقة إدارة المجموعة ووفقا لسياسات تسعير تعتمدها ادارة المجموعة.
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الموجودات واأللتزامات المحتملة  3.20

ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال حدوث تدفقا نقديا 
للمنافع االقتصادية.

ال يتــم إثبــات االلتزامــات المحتملــة فــي بيــان المركز المالي المجمع لكن يتــم اإلفصاح عنهــا إال إذا كان احتمال التدفقات 
النقدية للموارد المتمثلة في المنافع االقتصادية بعيد.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  3.21

على الشركة األم أن تساهم في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقانون. تفرض حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بنسبة 1 % من الربح ناقصا االستقطاعات المسموح بها.

الزكاة  3.22

تحتســب حصة الزكاة بنســبة 1 % من ربح المجموعة الخاص بمســاهمي الشــركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم 58/ 
2007 الساري المفعول اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

بموجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح بترحيل أي خسائر إلى السنوات المستقبلية أو ردها لسنوات سابقة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية  3.23

تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية )NLST( وفقا لقرار وزارة المالية رقم 19 لسنة 2000.

تحقق اإليراد  3.24

يتم االعتراف بااليرادات الى المدى الذي يحتمل معه تحقيق منافع اقتصادية للمجموعة ويمكن قياس االيرادات بموثوقية 
بغض النظر عن تاريخ اســتحقاق ســدادها. يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المســتلم أو المســتحق عن 
بيع بضائع أو تقديم خدمات ضمن النشاط اإلعتيادي للمجموعة . يتم إظهار اإليرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات ، 
والخصومات والتنزيات وكذلك بعد إستبعاد المبيعات المتبادلة بين شركات المجموعة مع االخذ في االعتبار المدفوعات 
القائمــة علــى شــروط تعاقديــة ويســتثنى من ذلك أية مدفوعــات تخص الضرائب أو الرســوم المفروضه. تقــوم المجموعة 
باجراء تقييم للترتيبات التي يتحقق منها االيرادات وفقا لمعايير محددة بهدف الوصول الى قرار بشأن تحديد ما اذا كانت 

المجموعة تعمل كمنشأة اساسية عن نفسها او تعمل نيابة عن غيرها من المنشآت كوكيل.

وقد توصلت المجموعة انها طرف اصيل في جميع معاماتها عن نفســها في نشــاطاتها ذات الصلة بالتأجير واالســتثمار 
باالضافة انها تعمل كوكيل "عند غيرها من االطراف فيما يتعلق بااليرادات من ادارة وصيانة اماك الغير"

تحدد المجموعة عملها كأصاله عن نفسها اذا كانت هي الملتزم االساسي تجاه اية ترتيبات تعاقدية مع االطراف االخرى 
ويقع ضمن عاتقها وضع االسعار وتحديد مداها وتحديد ما اذا كانت معرضة لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان.
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تحقق اإليراد )تتمة(  3.24

أن معايير االعتراف التالية يتوجب تحققها قبل االعتراف بااليرادات:

ارباح بيع االستثمارات

تقاس أرباح بيع االســتثمارات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لاســتثمار في تاريخ البيع ، ويتم إدراجها 
في تاريخ البيع.

توزيعات األرباح

يتــم تحقــق إيــرادات توزيعــات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في إســتام تلك الدفعات ويثبــت حق المجموعة في هذه 
التوزيعات عندما يتم االعان عن هذه التوزيعات واقرارها من المساهمين في الشركات المستثمر فيها.

 االيجارات

يتم تحقق إيرادات اإليجارات ، عند اكتسابها، على أساس نسبي زمني.

ايرادات المرابحات والوكاالت

يتم تحقق إيرادات المرابحات والوكاالت ، عند اكتسابها، على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

ايرادات بيع عقارات

يتم اإلعتراف بإيرادات بيع العقارات على أساس مبدأ اإلستحقاق ، وذلك عندما تتوفر جميع الشروط التالية: 
عند اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود.  -

عندمــا يكــون اســتثمار المشــترى )قيمة البيع( كافيا لبيــان التزامه بدفع قيمة العقار كما فــي تاريخ البيانات المالية   -
المجمعة.

أال تنخفض مرتبة الذمم المدينة للمجموعة عن البيع مستقبا .  -
أن تكــون المجموعــة قــد قامــت بنقــل المخاطر والعوائد المعتادة وملكية العقار إلى المشــتري مــن خال عملية بيع   -

وليس للمجموعة أي مشاركة جوهرية مستمرة في العقار أو تملكه .
إذا كانــت األعمــال الازمــة إلكمــال العقار يمكن قياســها وقيدها على أســاس االســتحقاق بصورة ســهلة ، أو إذا كانت تلك 
األعمــال غيــر جوهريــة بالنســبة للقيمــة اإلجمالية للعقد، وإذا ما تم اســتيفاء جـــميع الشـــروط المذكورة أعــاه فيما عدا 

الشرط األخير ، تكون نسبة االنجاز هي الطريقة المتبعة لإلعتراف باإليراد.

ايرادات ادارة وصيانه امالك الغير 

تعمل المجموعة بموجب عقود مع اطراف اخرى الدارة وصيانه عقاراتها المدره للدخل مقابل نســبة مؤية متفق عليها في 
العقــود ذات العاقــة،  تتمثــل ايــرادات المجموعة عــن ادارة هذه العقارات في صافي العمولــة المحصلة عن إدارة وصيانة 

أماك الغير، وفي هذا النشاط تعمل المجموعة بصفة وكيل عن االطراف االخرى المقابلة.

ايرادات أخرى

يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ اإلستحقاق .
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ترجمة عملة أجنبية  3.25

يتم ترجمة المعامات بالعمات األجنبية إلى عملة التشــغيل المتعلقة بشــركات المجموعة حســب أســعار الصرف السائدة 
بتاريخ المعاملة. يتم إثبات أرباح وخسائر ترجمة العملة األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامات ومن إعادة قياس البنود 

النقدية وفقا لمعدالت الصرف في نهاية السنة في بيان الدخل المجمع.

يتم ترجمة البنود التي يتم قياســها بالتكلفة التاريخية حســب ســعر التحويل السائد بتاريخ المعاملة )ال يتم إعادة تحويلها(. 
يتم ترجمة البنود التي يتم قياسها بالقيمة العادلة حسب سعر الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.

عنــد تجميــع البيانــات الماليــة للمجموعة يتم ترجمة كافة موجــودات ومطلوبات ومعامات شــركات المجموعة إلى الدينار 
الكويتي إذا كانت عملتها بغير الدينار الكويتي )عملة العرض للمجموعة(. إن عملة التشغيل لشركات المجموعة بقيت كما 

هي دون تغيير خال فترة البيانات المالية.

عند التجميع تم ترجمة الموجودات والمطلوبات إلى الدينار الكويتي حسب سعر اإلقفال بتاريخ البيانات المالية. تم ترجمة 
اإليرادات والمصروفات إلى عملة العرض للمجموعة بمتوسط سعر الصرف على مدى فترة البيانات المالية. 

تكاليف التمويل  3.26

تتمثل تكاليف التمويل بشــكل أساســي من التكلفة على المرابحات للمجموعة. تتم رســملة تكاليف التمويل المرتبطة بشــكل 
مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خال الفترة الزمنية الضرورية إلكمال وإعداد هذا األصل للغرض المحدد له 
أو بيعه. يتم احتساب تكاليف التمويل األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها وتثبت في بيان الدخل المجمع 

في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

التأجير  3.27

الشركة كمؤجر

يتــم تحقــق إيــرادات اإليجار من عقود اإليجار التشــغيلي على أســاس القســط الثابــت على مدى فترة اإليجــار. يتم إضافة 
التكاليف المباشرة األولية الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقود اإليجار التشغيلية على القيمة المدرجة لألصول المؤجرة 

ويتم تسجيلها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الشركة كمستأجر
أ (   يتم تسجيل دفعات التأجير التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ، إال عندما يكون 
هنــاك أســاس نظامــي آخــر أكثر تمثيًا للوقت الذي اســتهلكت فيه المنافع االقتصادية من األصل المســتأجر. ويتم 

تسجيل اإليجارات المحتملة بموجب التأجير التشغيلي كمصروف في الفترة التي تتكبد فيها.
ب(    فــي حــال اســتام حوافــز إيجار للدخــول في عقود تأجير تشــغيلي ، يتم تحقق هــذه الحوافز كالتزام. ويتم تســجيل 
الفائدة الكلية من الحوافز كنقص في مصروف اإليجار على أســاس القســط الثابت ، إال عندما يكون هناك أســاس 

نظامي آخر أكثر تمثيًا للوقت الذي استهلكت فيه المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.  

 4.  األحكام المحاسبية المهمة والتقديرات غير المؤكدة

األحكام المحاسبية

في ســياق تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة اســتخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات عند تحديد المبالغ المعترف 
بها في البيانات المالية المجمعة.

التزامات عقود التأجير التشغيلية 

دخلــت المجموعــة فــي عقــود تاجير تشــغليية تجارية مع اطراف اخرى وقد حددت المجموعة اســتنادا الــى مراجعة وتقييم 
للشــروط واالحــكام الخاصــة بهــذه الترتيبات، مثل مدة عقود االيجار التي ال تشــكل جزءا كبيرا مــن فترة الحياة االقتصادية 
النافعــة للممتلــكات، وكذلــك القيمــة العادلة الصل وما إذا كانت تحتفــظ بجميع المخاطر والمنافع الهامــة بملكية العقارات 

المؤجرة الطراف اخرى. وبناءا على ذلك، تحاسب المجموعة عن كل هذه العقود كترتيبات ايجار تشغيلية. 

وضع المجموعة كطرف اصيل 

تقــوم المجموعــة بانتظــام باجراء مراجعة وتقييم لتحديد ما اذا كان وضعهــا الحالي كطرف اصيل أو وكيل في معاماتها 
التجارية قد طرء عليه أي تغيير. تشمل هذه المراجعة والتقييم أي تغيير في العاقة الكلية ما بين المجموعة واالطراف 
االخــرى التــي تتعامــل معهــا المجموعة والتي يمكن ان تعني أن وضعها الحالي كطرف اصيل أو وكيل قد تغير. ومثال ذلك 
اذا حدثــت تغيــرات علــى حقــوق المجموعة او االطراف االخــرى تقوم المجموعه باعادة النظر فــي وضعها كطرف اصيل 
أو وكيــل. ان التقييــم االولــي ياخــذ في االعتبار ظروف الســوق التي في االصل قادت المجموعة الى إعتبار نفســها طرف 
رئيسي تعمل اصاله عن نفسها أو وكيل في ترتيبات عقود االيرادات، وقد توصلت المجموعة الى نتيجة انها تعمل اصالة 
عن نفسها في كافة العقود والترتيبات التي ينتج عنها ايرادات للمجموعة بإستثناء نشاطها المتعلق بإدارة وصيانة أماك 

الغير.

انخفاض قيمة الذمم المدينة  

يتــم تقديــر االنخفــاض فــي قيمة المدينون في ضــوء خبرة المجموعة حول إمكانية التحصيل وزيــادة عدد أيام التأخير في 
التحصيل عن متوسط فترة االئتمان والتغييرات الملحوظة في االقتصاديات العالمية والمالية التي تؤدي بدورها إلى تخلف 

العماء في السداد. 

انخفاض قيمة اإلستثمارات:

تعامــل المجموعــة االســتثمارات المتاحــة للبيع على أنها قد انخفضــت قيمتها عندما يكون هناك انخفاضــاً هاماً أو لفترة 
طويلة في القيمة العادلة بأقل من التكلفة. إن تحديد ما هو "هام" أو "فترة طويلة" يتطلب حكماً هاماً. باإلضافة إلى ذلك 
تقوم المجموعة بتقييم التذبذبات العادية، وذلك من ضمن عوامل أخرى تؤخذ في الحسبان في سعر السهم المعلن لألسهم 

المدرجة المسعرة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم لإلستثمارات غير المسعرة.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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4.  األحكام المحاسبية المهمة والتقديرات غير المؤكدة )تتمة(

األحكام المحاسبية )تتمة(

تصنيف اإلستثمارات:

فــي تاريــخ إقتناء اإلســتثمارات تقرر اإلدارة تصنيف تلك االســتثمارات إما بالقيمة العادلــة من خال بيان الدخل أو متاحة 
للبيع أو محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق.

إن اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة تتضمن إستثمارات بغرض المتاجرة وإستثمارات بالقيمة العادلة في بداية اإلعتراف 
من خال بيان الدخل المجمع، يتم تصنيف اإلستثمارات بغرض المتاجرة إذا كان الغرض من اقتنائها هو تحقيق ربح منها 

في األجل القصير.

يعتمد تصنيف اإلستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة في بداية اإلعتراف من خال بيان الدخل على مدى فترة مراقبة 
اإلدارة ألداء تلك اإلستثمارات عندما ال يتم تصنيف اإلستثمارات على أنها استثمارات بغرض المتاجرة ولكن يتاح بسهولة 

الوثوق بالقيمة العادلة لها، يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة بحسابات اإلدارة. 

كجــزء مــن بيــان الدخــل، ويتــم تصنيفها بالقيمة العادلــة في بداية اإلعتراف من خــال بيان الدخل، إن كافة اإلســتثمارات 
األخرى يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع أو محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق.

تصنيف اإلستثمارات العقارية

تقرر المجموعة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات "للمتاجرة" أو "ممتلكات محتفظ بها للتطوير" أو 
"استثمارات عقارية".

تصنف المجموعة الممتلكات على أنها للمتاجرة إذا تم شراءها بشكل رئيسي للبيع في السياق العادي للعمل.

تصنف المجموعة الممتلكات على أنها ممتلكات تحت التطوير إذا تم شراءها بنية تطويرها، وتصنف المجموعة الممتلكات 
كاســتثمارات عقاريــة إذا تــم الحصــول عليهــا لتحقيق ايــرادات من ايجار أو لزيادة قيمتها الرأســمالية أو الســتخدامها في 

غرض مستقبلي غير محدد.

التقديرات غير المؤكدة

إن اإلفتراضــات المســتقبلية والطــرق األساســية للتقديــرات غير المؤكــدة بتاريخ البيانــات المالية، والتي لهــا خطر جوهري 
يتســبب في تســويات مادية لحســابات الموجودات واإللتزامات بالبيانات المالية المجمعة للســنة القادمة قد تم شــرحها فيما 

يلي:

4.  األحكام المحاسبية المهمة والتقديرات غير المؤكدة )تتمة(

التقديرات غير المؤكدة )تتمة(

تقييم إستثمارت أدوات حقوق الملكية غير المسعرة

إن تقييم اإلســتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المســعرة يعتمد على إحدى معامات الســوق الحديثة التالية المنفذة 
على أسس تجارية بحتة:

القيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المشابهة بشكل جوهري.  
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بمعدالت حالية مطبقة على بنود ذات آجال وسمات مخاطر متشابهة.  

نماذج التقييم األخرى  
يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة تقديرا هاما.

5. استثمارات عقارية

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

10,602,1809,714,801الرصيد في 1 يناير 

750,000-المحول إلى عقارات إستثمارية بغرض المتاجرة

137,379(126,435)التغير في القيمة العادلة 

10,475,74510,602,180الرصيد في 31 ديسمبر

تم إدراج اإلســتثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها إســتناداً إلى مقيمين مســتقلين احدهما بنك محلي فيما 
يتعلــق بتقييــم العقــارات المحليــة ، ومقيمين مســتقلين للعقارات خارج دولــة الكويت، تم اخذ القيمة االقــل لتحديد القيمة 

العادلة كما في 31 ديسمبر 2017 . 

تــم التوصــل إلــى القيمة العادلة لاســتثمارات العقارية للشــركة كما في 31 ديســمبر 2017  بناًء علــى التقييم الذي أجري 
في ذلك التاريخ من قبل مقيمين مســتقلين غير ذي صلة بالشــركة. إن هؤالء المقيمين مرخصين لدى الجهات الرســمية، 
ولديهــم مؤهــات مائمــة وخبــرات حديثة في تقييــم العقارات في المواقــع الموجود بها العقارات. وقد تــم تحديد القيمة 
العادلــة لاســتثمارات العقاريــة اســتناداً إلى أســعار الســوق المقارنة التي تعكس أســعار معامات حديثة لعقــارات مماثلة 
وطريقة صافي التدفقات النقدية المخصومة الناتجة عن حيازة تلك االســتثمارات. لتقدير القيمة العادلة لتلك العقارات، 

تم افتراض أن االستخدام الحالي للعقارت هو أفضل استخدام لها. 

خال السنة حققت المجموعة ربح من بيع أراضي بسلطنة عمان بمبلغ 158,877 دينار كويتي. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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5. استثمارات عقارية )تتمة(

إن االستثمارات العقارية وفقاً لمواقعها الجغرافية كاآلتي:

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

9,690,7459,722,180خارج دولة الكويت

785,000880,000داخل دولة الكويت

10,475,74510,602,180

استثمارات متاحة للبيع  .6

20172016

6,022,9893,983,156حقوق ملكية محلية مسعرة

266,263341,312حقوق ملكية اجنبيه مسعرة 

6,289,2524,324,468اجمالي حقوق ملكية مسعرة 

9,265,9589,012,115حقوق ملكية محلية غير مسعرة 

1,931,5212,058,735حقوق ملكية اجنبيه غير مسعره

11,197,47911,070,850اجمالي حقوق ملكية غير مسعرة 

17,486,73115,395,318

استثمارات عقارية بغرض المتاجرة    .7

بلغت قيمة العقارات االســتثمارية بغرض المتاجرة مبلغ 1,875,000 دينار كويتي كما في 31 ديســمبر 2017 )2,130,000 
دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016 (. 

قامت الشــركة بتســجيل إنخفاض في قيمة عقارات اســتثمارية بغرض المتاجرة مبلغ 255,000 دينار كويتي ) الشــئ  كما 
في 31 ديسمبر 2016(.

 بلغــت القيمــة العادلــة لعقــارات اســتثمارية بغــرض المتاجــرة مبلــغ 1,875,000 دينار كويتــي، كما في 31 ديســمبر 2017 
(2,400,000 ) دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016.

مدينون وأرصدة مدينة أخرى  .8

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

1,299,202 764,572 ذمم مدينة تجارية

 (567,123)(669,843)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 94,729 732,079

12,05215,671 ذمم موظفين
22,499 12,866 مصاريف مدفوعة مقدماً

11,050 11,050 تأمينات مستردة

108,250 173,971مدينون أخرون

 304,668 889,549

كانت الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كما يلي

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

567,123567,123الرصيد في بداية السنة

-102,720المكون خال العام

669,843567,123الرصيد في نهاية السنة

عنــد تحديــد قابليــة اســترداد الذمم التجاريــة المدينة، تأخذ المجموعة فــي االعتبار أي تغير في الجــودة االئتمانية للذمم 
التجارية المدينة من تاريخ منح االئتمان أولًيا وحتى تاريخ إعداد البيانات المالية المجمعة. إن تركيز مخاطر االئتمان يعتبر 
محدودا وذلك ألن قاعدة العماء كبيرة وال توجد صلة فيما بينها، وبالتالي تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة لعمل مخصص 

ائتمان إضافي زيادة عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

إن متوسط فترة منح االئتمان عند تقديم الخدمات هو 90 يوًما. ال تستحق فوائد على الذمم التجارية المدينة التي مضى 
تاريخ اســتحقاقها. إن الذمم التجارية المدينة التي تتجاوز 365 يوًما قد تم عمل مخصص لها اســتناًدا إلى المبالغ التي ال 
يمكن استردادها وقد تم تحديد ذلك بالرجوع إلى الخبرات السابقة فيما يتعلق بفترات التخلف عن السداد وظروف معينة 
تتعلق بها محيطة بتلك الذمم المتعثرة. الفئات األخرى من الذمم المدينة ال تتضمن موجودات انخفضت قيمتها. ليس من 
سياسات المجموعة أخذ ضمانات لذممها التجارية المدينة. تم تصنيف الذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر كما يلي
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20172017

مدينون وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(  .8

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

6194,729732,079 - 90 يوًما

669,843567,123أكثر من 365 يوًما

764,572 1,299,202

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  .9

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

2,576,1451,723,765محافظ مالية محلية مسعرة 

513,186399,696استثمارات خارجية مسعرة

3,089,3312,123,461

النقد والنقد المعادل  .10

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

2,040,3411,681,522نقد في الصندوق ولدى مؤسسات مالية

500,000500,000وديعه استثماريه

13,85484,186نقد لدى محافظ استثمارية

1,273,7481,148,548حساب توفير استثماري

3,827,9433,414,256

الوديعة األستثمارية تستحق خال ثاثة أشهر من أيداعها وتجدد تلقائياً. 
حســابات التوفيــر والوديعــة اإلســتثمارية لــدى أحــد البنوك االســامية المحلية بالدينــار الكويتي ويعتــرف بالعائد من هذه 

االصول عند االعان عن العائد من قبل البنك االسامي المحلي.  

موجودات محتفظ بها بغرض البيع  .11

يتمثــل بنــد موجــودات محتفظ بها بغرض البيع في صافي موجودات الشــركة الزميلة )الشــركة الكويتية االفريقية القابضة( 
وهي شركة مؤسسة في الجمهورية التونسية،  قررت الشركة اآلم تصفية الشركة الزميلة  نظراً لاوضاع السياسية القائمة 
حاليــاً فــي الجمهوريــة التونســية، وجاري حالياً المضي قدمــاً في اجراءات التصفية وتحقيق ذلك خال ســنة من تاريخ هذه 
البيانــات الماليــة. قــررت ادارة المجموعــة االعتراف بمبلــغ 134,455 دينار كويتي ) مبلــغ 268,910 دينار كويتي كما في 31 

ديسمبر 2016( كانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع في بيان الدخل المجمع.

12.    رأس المال 

ان رأس مــال الشــركة األم المصــرح بــه والمصدر والمدفــوع بالكامل 19,103,898 دينار كويتــي )19,103,898 دينار كويتي 
كما في 31 ديســمبر 2016(  موزع على عدد 191,038,980 ســهم بقيمة إســمية قدرها 100 فلس للســهم )موزع على عدد 

191,038,980 سهم بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد كما في 31 ديسمبر 2016(، وجميع األسهم نقدية.

عالوة األصدار  .13

أن عاوة األصدار تمثل زيادة النقد المحصل عن القيمة االســمية ألســهم رأس المال المصدر، وهي غير قابلة للتوزيع اال 
في حدود ما نص عليه القانون.

إحتياطي إجباري  .14

وفقاً لمتطلبات قانون الشــركات وتعدياته والنظام األساســي للشــركة األم يتم تحويل 10 % من ربح الســنة إلى اإلحتياطي 
اإلجباري إلى أن يبلغ رصيد اإلحتياطي 50 % من رأس المال المدفوع.

إن توزيع اإلحتياطي اإلجباري محدد في توزيع أرباح تصل إلى 5 % من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 
األرباح المرحلة بتأمين هذا الحد. لم يتم التحويل الى االحتياطي االجباري وذلك بسبب وجود خسائر متراكمة.

إحتياطي إختياري  .15

وفقاً لمتطلبات النظام األساســي للشــركة األم يقتطع نســبة مئوية تخصص لحساب االحتياطي االختياري، يقترحها مجلس 
اإلدارة وتوافق عليها الجمعية العامة للمساهمين. يتم إيقاف االستقطاع بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناءاً 

على اقتراح من مجلس اإلدارة. لم يتم التحويل الى االحتياطي االختياري وذلك بسبب وجود خسائر متراكمة.

أسهم خزينة  .16

20172016

2,910,7612,910,761عدد األسهم – )سهم(

1.521.52النسبة من األسهم المصدرة (%)

80,04668,403القيمة السوقية )دينار كويتي(

1,452,0341,452,034التكلفة )دينار كويتي(

قامــت ادراة الشــركة االم بتجميــد جــزء من االحتياطيات بما يســاوي رصيد اســهم الخزينة كما في تاريــخ البيانات المالية 
المجمعة. ان هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ المجموعة بأسهم الخزينة

دائنو شراء اراضي  .17

يتمثل هذا البند في قيمة المستحق عن شراء أراضي خارج دولة الكويت.
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20172017

مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين  .18

تحتسب المجموعة مكافأة نهاية الخدمة  لموظفيها وفقاً لقانون العمل الكويتي. ان الحركة على هذا كاالتي: 

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

693,830639,569الرصيد في 1 يناير

98,81789,695 المحمل على بيان الدخل المجمع

(35,434)(40,349)المدفوع

752,298693,830الرصيد في 31 ديسمبر

دائنون وأرصدة دائنة أخرى  .19

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

963,5411,100,935ذمم دائنة تجارية

230,132224,422مصروفات وإجازات مستحقة

127,832108,714تأمينات للغير

-3,446ضريبة دعم العمالة الوطنية

7,56313,814الزكاة

80,13370,913أرصدة دائنة أخرى

1,412,6471,518,798

تتمثل ذمم دائنة تجارية في ذمم ماك العقارات الناتجة عن تحصيل المجموعة لمبالغ اإليجارات من العقارات التي تديرها 
نيابة عن الغير وتقوم المجموعة بدفعها للماك الحقا.

تمثل التأمينات للغيرالمبالغ المحصلة من المستأجرين وترد عند انتهاء الغرض منها.

مخصص مصاريف قضائية محتملة  .20

يتمثــل مخصــص مصاريــف قضائية محتملــة في قيمة المصاريف القضائية المتوقع ســدادها عــن القضايا المرفوعة ضد 
المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017.

مرابحات دائنة  .21

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

5,711,9925,711,992مرابحات دائنة تم الحكم فيها من قبل المحكمة

12,780,00012,780,000مرابحات دائنة لم يصدر بها حكم

18,491,99218,491,992

مرابحات دائنة )تتمة(  .21

إن المرابحات الدائنة ممنوحة من قبل مؤسسات مالية محلية. 

قام أحد البنوك المحلية المانحة للتمويل للمجموعة برفع قضايا على الشركة األم بمبلغ 18,491,992 دينار كويتي للمطالبة 
برد التمويل.

خال عام 2015 صدر حكم درجة أولى لصالح البنك بألزام المجموعة بسداد مبلغ 5,711,992  دينار كويتي، وقد   -
تم استئناف ذلك الحكم خال عام 2016 وتم فيه رفض االستئناف وتأييد حكم الدرجة االولى ، كما تم وقف تنفيذ 
حكــم الدرجــة اآلولــى لحيــن الفصل في الطعــن المقدم مــن المجموعة أمام محكمــة التمييز، وحتى تاريــخ البيانات 

المالية المجمعة الزالت القضية منظورة امام محكمة التمييز.
خال عام 2017 صدر حكم أول درجة بالزام المجموعة بسداد مبلغ 12,777,565 دينار كويتي وجاري استئناف الحكم.   -

المعامالت مع األطراف ذات الصلة  .22 

تتمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة ، وكبار المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا 
وافراد عائاتهم والشركات التي تسيطر عليها تلك األطراف والشركات التي يكون لتلك األطراف تأثير جوهري عليها.

إن سياســات التســعير وشــروط تلك المعامات تم اعتمادها بواسطة إدارة المجموعة، إن المعامات مع األطراف ذات الصلة 
على النحو التالي:

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع:
2,488,5001,575,000استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل )ايضاح 9(

3,434,1302,173,500إستثمارات متاحة للبيع )ايضاح 6(

ان االستثمارات أعاه مدارة من قبل طرف ذو صلة
بيان الدخل المجمع:

241,200234,600مزايا ورواتب االداره العليا 

2,3481,926أتعاب ادارة محافظ 

89,37596,425إيرادات عقود ادارة وصيانة

صافي إيرادات التأجير  .23

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

288,594287,399إيرادات تأجير عقارات

(23,639)(25,394)تكاليف التشغيل

263,200263,760
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20172017

صافي )خسارة(/ ربح  إدارة وصيانة أمالك الغير  .24

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

450,200 447,764إيرادات من أدارة وصيانة أماك الغير

(353,522)(483,803)تكاليف التشغيل

(36,039)96,678

مصاريف عمومية وإدارية  .25

20162015
دينار كويتيدينار كويتي

241,200234,600مزايا ورواتب االدارة العليا

490,522480,347تكاليف موظفين

210,006236,300أخرى

941,728951,247

ربحية السهم االساسية  .26

يتم إحتساب ربحية السهم االساسية بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
األســهم العادية الذي يتم تحديده على أســاس عدد األســهم القائمة لرأس المال المصدر خال الســنة آخذاً في األعتبار 

أسهم الخزينة وفيما يلي بيان إحتساب ربحية السهم:

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

101,20177,138 صافي ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم )دينار كويتي(

188,128,219188,128,219المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بأستثناء اسهم الخزينة )سهم(

0.540.41ربحية السهم األساسية )فلس( 

القطاعات التشغيلية  .27

يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل 
المســئول األول المتخذ للقرارات من أجل تقييم أدائها. قامت إدارة المجموعة بتصنيف منتجات وخدمات المجموعة إلى 

القطاعات التشغيلية التالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 8 :"قطاعات التشغيل":
إدارة العقارات.  
إدارة االشراف.  

االستثمارات العقارية.  

القطاعات التشغيلية )تتمة(  .27

االستثمارات المالية.  
أخرى.  

يتم تســعير المعامات الداخلية التي تتم ما بين قطاعات التشــغيل بالتكلفة ويتم إظهار إيرادات القطاعات التشــغيلية فقط 
من العماء الخارجين حيث يتم استبعاد التعامات الداخلية ما بين هذه القطاعات. يتمثل ربح قطاعات التشغيل في الربح 
المحقــق مــن كل قطــاع بدون توزيع المصاريــف العمومية واإلدارية والمصاريف واألعباء األخرى وذلــك وفقاً لما يتم إعداد 

التقارير الداخلية بخصوصة إلى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب إلتخاذ القرارات.

أرباح القطاعات التشغيليةايرادات القطاعات التشغيلية
2017201620172016

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

360,438 227,161 736,358737,099إدارة العقارات

(1,682)(1,401)--إدارة االشراف

137,379 (222,558)158,877137,379االستثمارات العقارية

483,254 1,384,033 519,618499,089االستثمارات المالية

1,414,8531,373,567 1,387,235 979,389

14,445 12,451 20,45915,167أخرى

1,435,3121,388,734 1,399,686 993,834

-   (102,720)مخصص ديون مشكوك فيها

-   (245,475)مخصص مصاريف قضائيه

(951,247)(941,728)مصاريف عمومية وإدارية

صافــي الربــح قبــل ضريبــة دعــم 
العمالة الوطنية ومصروف الزكاة

ضريبة دعم العمالة الوطنية
42,587 109,763 مصروف الزكاة

- (3,446)صافي ربح السنة

(1,378) -

 104,939 42,587
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20172017

القطاعات التشغيلية )تتمة(  .27

وألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوزيع الموارد بين هذه القطاعات فإن تحليل الموجودات والمطلوبات لقطاعات التشغيل 
كما يلي:

كما في 31 ديسمبر
20172016

دينار كويتيدينار كويتي

الموجودات
125,043134,997إدارة العقارات
145,015146,216إدارة االشراف

14,934,49714,071,166االستثمارات العقارية

21,898,77920,392,692االستثمارات المالية

37,103,33434,745,071

كما في 31 ديسمبر
20172016

دينار كويتيدينار كويتي
المطلوبات

121,569119,413إدارة العقارات

420747إدارة األشراف

8,585,3149,144,370االستثمارات العقارية

14,524,53313,769,514االستثمارات المالية

23,231,83623,034,044

االقطاعات الجغرافية:

)الخسائر(الموجودات
2017201620172016

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

24,18713321,336,88562,47431,160دولة الكويت

13,408,18642,46511,427 12,916,201خارج دولة لكويت

37,103,33434,745,071104,93942,587

األدوات المالية  .28

إدارة مخاطر رأس المال   أ( 

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال في المحافظة على قدرة المجموعة على االســتمرار في النشـــاط ككيان 
مستمـــر مــن خــال تحقيــق أفضل وضــع لرصيد المديونيــة وحقوق الملكيــة وذلك حتى تتمكن الشــركة مــن تحقيق عوائد 
للمساهمين، وكذلك تقديم عوائد مناسبة للمساهمين من خال تسعير المنتجات والخدمات بما يتفق مع مستوى المخاطر.

تحدد المجموعة مبلغ رأس المال تناســبياً مع المخاطر. تدير المجموعة رأس المال ويتم إجراء التعديات عليه في ضوء 
التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وفي خصائص الموجــودات ذات العاقة. وبغــرض الحفاظ على هيــكل رأس المال أو 
تعديلــه، يجــوز للمجموعــة تعديــل مبلغ توزيعــات األرباح المدفوعة للمســاهمين أو إعادة رأس المال للمســاهمين أو إصدار 

أسهم رأس مال جديدة أو ديون و/أو بيع موجودات بهدف تخفيض الدين.

وباألتســاق مــع الصناعــة التي تعمــل بها المجموعة تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أســاس معدل المديونية والتي 
تحتســب بقيمة صافي األقتراض إلى إجمالي رأس المال المســتثمر، ويتم إحتســاب صافي األقتراض بإجمالي األقتراض 
الذي يتمثل في مرابحات دائنة ناقصاً النقد والنقد المعادل. يحتسب إجمالي رأس المال المستثمر بإجمالي حقوق الملكية 

وصافي األقتراض.

معدل المديونية

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

18,491,992 18,491,992 مرابحات دائنة

(3,414,256)(3,827,943)النقد والنقد المعادل

15,077,736 14,664,049 صافي اإلقراض

9,786,055 11,809,293 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة األم

26,473,34224,863,791 رأس المال المستثمر

60.64 %55.39 %معدل المديونية

مخاطر االئتمان ب (   

مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يفشل أحد أطراف األداة المالية في الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف األخر. 
تتــم مراقبــة سياســة ومخاطــر االئتمــان للمجموعة على أســس مســتمرة. تهــدف المجموعة إلــى تجنب التركيــز االئتماني 
للمخاطر في أفراد أو مجموعة من العماء في موقع محدد أو نشاط معين ويتأتى ذلك من خال تنويع نشاطات اإلقراض 
والحصــول علــى الضمانــات حيثمــا كان ذلك مائما. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان ال يختلف ماديا عن القيم الدفترية 

لها في بيان المركز المالي المجمع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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ج(  مخاطر سعر حقوق الملكية

إن مخاطر ســعر حقوق الملكية هي مخاطر تذبذب األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أســعار حقوق الملكية. إن األدوات المالية 
التي يحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر حقوق الملكية تتألف بشكل رئيسي من استثمارات بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل 
واستثمارات متاحة للبيع. تدير المجموعة هذه المخاطر من خال تنويع استثماراتها على أساس توزيعات األصل المحددة مسبقا 
على فئات متعددة والتقييم المستمر لظروف السوق واالتجاهات وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.
يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حقوق الملكية بشكل معقول مع ثبات كل 
المتغيرات األخرى. من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار حقوق الملكية مساوي ومقابل لتأثير الزيادة الموضحة أدناه.

20172016

التغير 
في سعر 

حقوق 
الملكية

التأثير 
على 
بيان 

الدخل 
المجمع

التأثير على 
بيان الدخل 

والدخل 
الشامل اآلخر 

المجمع

التغير 
في سعر 

حقوق 
الملكية

التأثير 
على بيان 

الدخل 
المجمع

التأثير على 
بيان الدخل 

والدخل 
الشامل اآلخر 

المجمع
دينار كويتيدينار كويتي%دينار كويتيدينار كويتي%

أســتثمارات بالقيمة العادلة 
-5106,173±-154,467 5±من خال بيان الدخل

769,766-5±874,337 -5±استثمارات متاحة للبيع 

إدارة مخاطر العمالت األجنبية د(   

مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمات األجنبية. تجري 
المجموعــة معامــات معينــة بالعمــات األجنبية، وبالتالــي تتعرض لمخاطر تذبذب أســعار الصرف. تقــوم اإلدارة بمراقبة 

المراكز يوميا لضمان بقاء المراكز في الحدود الموضوعة. 
أن التأثيــر علــى الربــح )بســبب التغييرات في القيمة العادلــة لصافي الموجودات( نتيجة للتغير في ســعر الصرف، مع بقاء 

كافة المتغيرات األخرى ثابتة، موضح أدناه:

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

10,343,98610,381,631ريال سعودي

899,854737,033درهم اإلمارات العربية المتحدة

502,590509,108دينار بحريني

1616ريال عماني

11,746,44611,627,788
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إدارة مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( د(   

وبافتراض تغير ســعر تحويل العمات االجنبية الواردة أعاه بنســبة 5+% فإن الدخل ســيزيد أو ينخفض بمبلغ 587,322 
دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مبلغ  581,389 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016(.

هــ(  مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة للحصول على األموال لتلبية االلتزامات المتعلقة 
باألدوات المالية. وإلدارة هذه المخاطر تستثمر المجموعة بشكل دوري في ودائع بنكية أو أدوات أخرى التي يمكن تحقيقها 

مباشرة. وتقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية.

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة على أساس التزامات السداد غير المخصومة.

31 ديسمبر 2017

خالل
شهر

من 1 إلى 
3 أشهر

مــن 3 إلى 12 
شهرا

مــن ســنة إلى 
5 سنوات

مــن  أكثــر 
اإلجمالي5 سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
18,491,992 --18,491,992 --مرابحات دائنة

1,412,647 --1,412,647 --دائنون وأرصدة دائنة أخرى

245,475-245,475-   --مخصص مصاريف قضائية محتملة

2,329,4242,329,424-دائنو شراء اراضي

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
752,298 -752,298 ---للموظفين

23,231,836-19,904,6393,327,197--مجموع المطلوبات

31 ديسمبر 2017

خالل
شهر

من 1 إلى 
3 أشهر

مــن 3 إلى 12 
شهرا

مــن ســنة إلى 
5 سنوات

مــن  أكثــر 
اإلجمالي5 سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
18,491,992 --18,491,992 --مرابحات دائنة

1,518,798 --1,518,798 --دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2,329,424 2,329,424-دائنو شراء اراضي

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
693,830693,830----للموظفين

23,034,044 20,010,7902,329,424693,830 --مجموع المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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هـ(   القيمة العادلة لألدوات المالية 

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة

فيما يلي القيمة العادلة المحددة للموجودات المالية: 
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية )األوراق المالية المســعرة( ذات البنود والشــروط القياســية والمتداولة   

في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. 
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية )صناديق غير مســعرة وســندات( اســتنادا إلى أســعار معامات ســوق   

حالية يمكن تحديدها.
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى )األوراق المالية غير المسعرة( وفًقا لنماذج التسعير المتعارف   

عليها.

و ( القيمة العادلة لألدوات المالية

قياسات القيمة العادلة المثبتة في بيان المركز المالي المجمع 

يقدم الجدول التالي تحليا لألدوات المالية التي يتم قياســها بعد االعتراف األولي بالقيمة العادلة، مصنفة في مســتويات 
من 1 إلى 3 على أساس درجة دعم القيمة العادلة الخاصة بكل مستوى بمصادر يمكن تحديدها.

قياســات القيمة العادلة للمســتوى 1 مســتمدة من األســعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات مالية   
مماثلة.

قياسات القيمة العادلة للمستوى 2 مستمدة من مدخات بخاف األسعار المعلنة الواردة في المستوى 1 المدعومة   
بمصــادر يمكــن تحديدهــا للموجــودات إمــا بشــكل مباشــر )أي، األســعار( أو بشــكل غير مباشــر )أي، مســتمدة من 

األسعار(.
قياســات القيمــة العادلــة للمســتوى 3 مســتمدة من أســاليب تقييم تتضمن مدخــات للموجودات التي ال تســتند إلى   

بيانات سوق مدعومة بمصادر يمكن تحديدها )مدخات غير مدعومة بمصادر يمكن تحديدها(.
يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبات التي يتم قيــاس قيمتها العادلة او االفصاح عنها ضمــن الجدول الهرمي للقيمة 
العادلة والتي يتألف من ثاثة مستويات ، المستوى 1 -  وفقاً  لاسعار المعلنة، المستوى 2 - اساليب تقييم يستخدم فيها 

اسعار معامات سوق حالية يمكن تحديدها . المستوى 3 - اساليب تقييم تستخدم نماذج التسعير المتعارف عليها.

لعرض االيضاحات حول القيمة العادلة حددت المجموعة فئات الموجودات  والمطلوبات اخذاً في االعتبار طبيعة وسمات 
والمخاطر المرتبطة باالصل او االلتزام ومستوى الجدول الهرمي المشار اليه أعاه.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2017
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خالل 
بيان الدخل   

3,089,331--3,089,331 حقوق ملكية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع
6,289,252--6,289,252حقوق ملكية مسعرة

11,197,479-11,197,479-حقوق ملكية غير مسعرة

20,576,062-9,378,58311,197,479 اإلجمالي

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2016
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل

2,123,461--2,123,461 حقوق ملكية غير مسعرة

استثمارات متاحة للبيع
4,324,468--4,324,468 حقوق ملكية مسعرة

11,070,850-11,070,850 -حقوق ملكية غير مسعرة

17,518,779-11,070,850 6,447,929 اإلجمالي

الجمعية العامة للمساهمين  .29

بتاريخ  31 مايو 2017  أعتمدت الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة األم البيانات المالية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2016 وأقرت عدم توزيع أرباح عن تلك السنة المالية. 

اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة  .30

20172016
دينار كويتيدينار كويتي

ارتباطات رأسمالية
1,198,5901,198,590 كفاالت بنكية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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القضايا والمطالبات  .31

ان الشركة األم طرفا في العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم في الكويت سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. صدر 
فــي بعــض هــذه القضايــا احكاما غير نهائية لصالح وضد الشــركة. تعتقد االدارة ان االحكام الصادرة ضد الشــركة االم لن 
يكون لها تاثي مالي على المجموعة نظرا ألن الشركة االم قد كونت مخصصات كافية في البيانات المالية المجمعة لتغطية 

احتماالت صدور احكام نهائية ضد الشركة األم بالتعويض.

تم االفصاح عن القضايا التى صدر بها أحكام مادية غير نهائية ضد الشركة االم في االيضاح رقم 21 الخاص بالمرابحات 
الدائنة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016


