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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سادة م�ساهمي �سركه ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار....

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سرين اإخواين واأع�ساء جمل�ض الإدارة اأن جنتمع بكم ون�ستعر�ض معكم التقرير ال�سنوي ل�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار لل�سنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

ثابتاً  العاملي  الإقت�سادي  النمو  معدل  واإ�ستمر   .2018 عام  يف  العامل  اإقت�سادات  معظم  يف  القت�سادي  النمو  وترية  ت�سارعت  لقد 

عند 3.1% يف 2018 ، كما اإنخف�ست معدلت البطالة يف العديد من القت�سادات املتقدمة اإىل اأدنى م�ستويات تاريخية. ومن بني 

الإقت�سادات النامية ، منت اإقت�سادات  �سرق وجنوب اآ�سيا يف م�سار قوي ن�سبياً مرتفعاً بن�سبة 5.6 % يف عام 2018. كما اأثر الإنخفا�ض 

احلاد يف اأ�سعار الوقود يف 2014  و 2015  على الأر�سدة املالية وموازين املدفوعات ودفعها اىل م�ستويات تاريخيه.

اأبقت البنوك املركزية اأ�سعار الفائدة عند م�ستويات منخف�سة للغاية وحتى �سلبية طوال عام 2018. على الرغم من اأن الإحتياطي 

الفيدرايل رفع يف الوليات املتحدة اأ�سعار الفائدة للمرة الرابعة فقط منذ عام 2016. ومنذ ذلك احلني اأ�سار الإحتياطي الفيدرايل 

اإىل وقف ارتفاع اأ�سعار الفائدة على املدى الق�سري. 

�سهدت اأ�سواق الأ�سهم ، ول �سيما يف الوليات املتحدة، اإرتفاعات موؤثرة خالل معظم العامني املا�سيني. و لقد اأدى تخفيف القيود 

منخف�سه  بعوائد  الربيطانية  الأ�سهم  اأ�سواق  جاءت   ، ذلك  ومع  حقيقي.  اقت�سادي  هيكلي  تغيري  اإح��داث  اإىل  ال�سريبي  والإ�سالح 

للم�ستثمرين الدوليني ب�سبب �سعف اجلنيه الإ�سرتليني.

ولقد اإرتفع متو�سط   اأ�سعار النفط ب�سكل عام يف عام 2018. واإلتزمت الدول الأع�ساء يف منظمة اأوبك بتخفي�ض م�ستويات الإنتاج املتفق 

عليها ، وقد رافق ذلك الإعالن املفاجئ يف مايو من جانب الوليات املتحدة باأنها �ستعيد فر�ض العقوبات الإقت�سادية على اإيران. مما 

اأعاد ال�سوق النفطي اإىل التوازن يف وقت �سابق ملا كان متوقعا واإتخذ اإجتاه تفاوؤلياً. ومع ذلك ، ل يزال ال�سعر متقلًبا وعر�سة لتقلبات 

اأعلى يف 2019.

اأما على ال�سعيد املحلي ، فلقد كان من املقًدر اأن يرتفع اإجمايل الناجت املحلي اإىل 2.9 % يف عام 2018. وبلغ معدل الت�سخم 0.6 % 

فقط يف 2018، منخف�ًسا عن م�ستوى 1.5 % يف 2017 ، ويرجع ذلك يف الغالب اإىل اإنخفا�ض اأ�سعار املواد الغذائية والإ�سكان. كما 

انخف�ض الت�سخم الأ�سا�سي اإىل 1.9 % من 3.3 % يف عام 2017.
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ولقد حقق �سوق الكويت لالأوراق املالية اأداًء جيًدا ن�سبًيا يف عام 2018 ، مدعوماً بجهود منًظم �سوق الأ�سهم لتطوير ال�سوق واإدراجه يف موؤ�سر 

FTSE لالأ�سواق النا�سئة. و على الرغم من اإنخفا�ض حجم التداول ال�سهري مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ، فاإن عام 2018 قد �سهد تدفقات 
راأ�سماليه �سافيه قيا�سيه بقيمة 177 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من تقلب الأ�سواق العاملية  واإرتفاع اأ�سعار الفائدة  واإنخفا�ض اأ�سعار 

النفط يف نهاية عام 2018 والتي قد توؤثر �سلًبا على معنويات ال�سوق ، ف�سوف تكون املرحلة الثانية من الإدراج يف موؤ�سر FTSE لالأ�سواق 

النا�سئة والرتقية املحتملة من جانب MSCI والذي �سيعلن عنه يف يونيو 2019 عاماًل م�ساعداً يف حتفيز الإ�ستثمار الأجنبي. بالإ�سافة اإىل 

ذلك ، اقرتحت وزارة التجارة يف دي�سمرب تعديل احلد احلايل للملكية الأجنبية للبنوك املحلية البالغ 49 % ، مما قد يفتح الباب اأمام البنوك 

الإقليمية والدولية لإتخاذ موطئ قدم يف الكويت.

وعلى �سعيد �سوق العقار املحلي فقد �سهد ذلك القطاع انتعا�ساً يف عام 2018 ، بارتفاع اأ�سعار البيع اإىل اأعلى م�ستوى خالل اأربعة �سنوات 

. كما اأدى اإرتفاع اأ�سعار ال�سقق ال�سكنية والتعديالت التي اأجرتها وزارة التجارة وال�سناعة خللق بيثة عمل جاذبة لهذا القطاع اىل معاودة 

الطلب على العقار ال�سكني والتجاري  

وعلى ال�سعيد الداخلي فلقد اإنخف�ض العائد من ال�سركات الزميلة ، وحتديدا ال�سركة الكويتية الأملانية والتي تعد اإ�ستثماراً رئي�سياً لل�سركة 

وبالرغم من حتقيق ارقام اعلى للمبيعات واإ�ستمرار العمل على تخفي�ض امل�سروفات . كما اإنخف�ض �سعر �سرف اليورو مقابل الدينار الكويتي 

مما اأثر �سلباً على البيانات املالية املجمعه . وعليه حققت ال�سركة ربحاً �سافياً قدره 1.4 مليون دينار كويتي مقابل 2.1 مليون دينار كويتي 

يف عام 2017 ، واإنخف�ض اإجمايل املوجودات بن�سبة 3.19 % واإنخف�ست حقوق امل�ساهمني بن�سبة 2.77 % . 

وبهذه املنا�سبة ، اأود اأن اأعرب عن خال�ض تقديري مل�ساهمي ال�سركة واأع�ساء جمل�ض الإدارة وجميع العاملني يف ال�سركة لدعمهم امل�ستمر 

والدوؤوب. وناأمل اأن ي�ستمر اهلل �سبحانه وتعاىل يف منحنا املزيد من النجاح يف امل�ستقبل. 

حفظ اهلل الكويت و�سعبها من كل مكروه.

أنور جاسم اخلرافي 
رئيس مجلس اإلدارة
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21 - 13

28 - 24

29

30

31
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70 - 34

المحتويات

تقرير الحوكمة لعام 2018

تقرير مراقب الحسابات المستقل

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

بيان الدخل الشامل المجمع

بيان المركز المالي المجمع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

بيان التدفقات النقدية المجمع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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تقرير الحوكمة لعام 2018
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16

17

18

19

19

19

20

20

20

20

21

المحتويات

1 - القاعدة األولى : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

2 - القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات 

3 - القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية

4 - القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية 

5 - القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية 

6 - القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية 

7 - القاعدة السابعة : اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

8 - القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين 

9 - القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح 

10 - القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين األداء 

11 - القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية 

تقرير الحوكمة لعام 2018
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القاعدة الأوىل

بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة

1 - يتمتع مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية واإلستثمار ش.م.ك.ع بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة الشركـــــة ، كما يضم أعضاء يتمتعون 
من  اإلدارة  مجلس  ويتألف   ، وواجباتهم  وبحقوقهم  بالقوانني  املعرفة  إلى  باإلضافة  املتخصصة  واملهارات  والعلمية  املهنية  باخلبرات 

السادة األعضاء التالية أسماؤهم :-

اإلسم

تصنيف العضو )تنفيذي/ 
غير تنفيذي/ مستقل( ، 

أمني سر

املؤهل العلمي 
واخلبرة العملية

تاريخ االنتخاب/إعادة 
اإلنتخاب / تعيني 

أمني السر

رئيس مجلس اإلدارة السيد / أنور جاسم اخلرافي
2016/6/5بكالوريوس جتارة – خبرة 19 سنةغير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة  السيد / بدر محمد القطان
عضو غير تنفيذي

بكالوريوس هندسة ميكانيكية – خبرة 
11 سنة

2016/6/5

2017/12/14

عضو مجلس إدارة - السيد / خالد عبد العزيز العصيمي
غير تنفيذي

بكالوريوس هندسة صناعية – خبرة 28 
2016/6/5سنة في املجال املالي

عضو مجلس إدارة - السيد / منير عبد احملسن الشرهان
2016/6/5ماجستير إدارة – خبرة 30 سنةغير تنفيذي

عضو مجلس إدارة - السيد / مساعد خليفة اخلرافي
ماجستير إدارة أعمال – خبرة 7 سنواتغير تنفيذي

2016/6/5

2017/12/14

عضو مجلس إدارة - السيد / حامد يوسف البدر
ماجستير إدارة أعمال – خبرة 5 سنواتمستقل

2016/6/5

2017/12/14
2014/3/5بكالوريوس محاسبة – خبرة 34 سنةأمني سر املجلسالسيد / محمد راشد القعود

2- بتاريخ 207/12/14 مت إنتخاب )3( أعضاء مجلس إدارة مكملني لشركة الساحل للتنمية واإلستثمار للفترة املتبقية من عضوية املجلس. 
3- إجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2018 كما يلي :-

إجتماع رقم 6 
تاريخ

2018/12/24

إجتماع رقم 5 
تاريخ

2018/11/1

إجتماع رقم 4 
تاريخ

2018/7/31

إجتماع رقم 3 
تاريخ

2018/5/15

إجتماع رقم 2 
تاريخ

2018/3/21
إجتماع رقم 1 تاريخ

2018/1/21 إسم العضو

x ✔ x ✔ ✔ ✔ أنور جاسم اخلرافي
)الرئيس (

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X بدر محمد القطان
) نائب الرئيس (

✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ خالد عبد العزيز العصيمي
) عضو (

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ منير عبد احملسن الشرهان
) عضو (

X ✔ ✔ x ✔ ✔ حامد يوسف البدر
عضو مستقل

x ✔ ✔ ✔ x ✔ مساعد خليفة اخلرافي
) عضو (

تقرير احلوكمة لعام 2018
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4 - بتاريخ 2014/3/5 قام مجلس إدارة شركة الساحل بتعيني السيد / محمد راشد القعود وهو من موظفي الشركة ويشغل وظيفة نائب 
مجموعة اخلدمات املساندة ، كأمني سر ملجلس اإلدارة ، كما مت حتديد مهامه مبوجب ميثاق مجلس اإلدارة والوصف  رئيس أول – 
الوظيفي اخلاص به ، هذا ويقوم أمني السر مبسك سجل خاص إلكتروني تدون فيه جميع محاضر املجلس بأرقام متتابعة للسنة التي 
عقد فيها اإلجتماع ومكان وتاريخ حصوله وساعة بدايته ونهايته يحيث يسهل الرجوع إليها ، باإلضافة إلى حفظ التقارير التي ترفع من 
املجلـــس وإليـــه ، كما يحرص أمني السر على التقيد باملواعيد القانونية اخلاصة بإبالغ مواعيد إجتماعات املجلس ، وعلى تأمني حسن 

إيصال وتوزيع املعلومات والتنسيق ما بني األعضاء وأصحاب املصالح حتت إشراف الرئيس . 

القاعدة الثانية

التحديد ال�سليم للمهام وامل�سوؤوليات

1-   قامت شركة الساحل للتنمية واإلستثمار بوضع ميثاق ملجلس اإلدارة يتضمن مهام وصالحيات كل من رئيس وأعضاء املجلس وأعضاء 
فوضها  التي  والصالحيات  السلطة  حدود  امليثاق  هذا  تضمن  كما   ، منهم  لكل  وظيفي  وصف  وضع  إلى  باإلضافة  التنفيذية  اإلدارة 
مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية واملتعلقة بإدارة الشؤون اليومية للشركة والصالحيات املالية والتشغيلية املمنوحة لها ، وحتديد 
جميع املسائل التي ال ميكن تفويضها لإلدارة التنفيذية أو إلى الرئيس التنفيذي وتتطلب موافقة مجلس اإلدارة املسبقة عليها ، كما 
جرى عليه عدة تعديالت آخرها كان بتاريخ 2017/1/23 . كما يوجد لدى املجلس سياسة مؤشرات آداء موضوعية )KPIs( ملتابعة 

آداء أعضاء املجلس واإلدارة  التنفيذية بشكل دوري.  

2 -   يتبع مجلس اإلدارة ثالث جلان منبثقة عنه وهي جلنة التدقيق وجلنة املخاطر وجلنة الترشيحات واملكافآت ، ولكل جلنة ميثاق يتضمن 
إلى حتديد مهام أعضائها وحقوقهم  اللجنة ومدتها وصالحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة املجلس عليها باإلضافة  كيفية تشكيل 
وواجباتهم وكيفية تقييمهم، كما حرص املجلس على أن تضم اللجان املنبثقة عنه أعضاء يتمتعون باإلستقاللية وفقاً للشروط والضوابط 

التي وضعتها هيئة أسواق املال.  

جلنة التدقيق :

إنتخـــــاب )3(  بعد  وذلك   2017/12/18 بتاريخ  تشكيلها  إعادة  مت  كما   ،  2016/11/14 بتاريخ  الداخلي  التدقيق  جلنة  تشكيل  مت 
أعضــــاء مجلــــس إدارة مكملني بتاريخ 2017/12/14 ، وقد ضمت اللجنة كل من :-

اإلسم الصفة 
رئيس اللجنة وعضو مستقلالسيد / حامد يوسف البدر 

عضوالسيد / منير عبداحملسن الشرهان
عضوالسيد / بدر محمد القطان

وقد عقدت اللجنة )7( إجتماعات خالل العام 2018 ، اطلعت خاللها على تقارير التدقيق الداخلي اخلاصة ببعض إدارة الشركة 
واملالحظات الواردة فيها وأبدت مالحظاتها عليها واخلطوات التي يجب إتخاذها لتفادي تلك املالحظات مستقباًل ، والتوصية بتعيني 
مراقب احلسابات اخلارجي للشركة بعد التأكد من استقالليته ، واإلطالع على تقرير مكتب التدقيق املستقل اخلاص بفحص وتقييم 
نظم الرقابــة الداخليــــة ، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد مت إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن 
املالحظات الواردة في التقارير ، ومراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ، وإبداء الرأي والتوصيــة بشأنها 
ملجلس اإلدارة ، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير املالية ، باإلضافة إلى مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي لعامي 

. 2019/2018
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جلنة اإدارة املخاطر :

مت تشكيل جلنة إدارة املخاطر بتاريخ 2016/11/14 ، كما مت إعادة تشكيلها بتاريخ 2017/12/18 وذلك بعد إنتخـــــاب )3( أعضــــاء 
مجلــــس إدارة مكملني بتاريخ 2017/12/14 ، وقد ضمت اللجنة كل من :-

الصفةاإلسم
رئيس اللجنةالسيد / بدر محمد القطان

عضوالسيد / خالد عبد العزيز العصيمي
عضوالسيد / مساعد خليفة اخلرافي

وقد عقدت اللجنة املشكلة )4( إجتماعات خالل العام 2018 ، واطلعت خاللها على تقرير إدارة املخاطر اخلاص بالنصف الثاني من 
عام 2017 ، باإلضافة إلى إعداد وإعتماد تقارير املخاطر للربع األول والثاني والثالث لعام 2018 ورفعها ملجلس اإلدارة ، وتعديل 

الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ورفعه إلى مجلس اإلدارة .

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :

مت تشكيل جلنة إدارة الترشيحات واملكافآت بتاريخ 2016/11/14، كما مت إعادة تشكيلها بتاريخ 2017/12/18 وذلك بعد إنتخـــــاب 
)3( أعضــــاء مجلــــس إدارة مكملني بتاريخ 2017/12/14، وقد ضمت اللجنة كل من :-

الصفةاإلسم
رئيس اللجنةالسيد / أنور جاسم اخلرافي

عضوالسيد / مساعد خليفة اخلرافي
عضو مستقلالسيد / حامد يوسف البدر

وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً خالل العام 2018 مت خالله إعداد تقرير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لعام 
2017 ورفعه إلى مجلس اإلدارة إلعتماده .

3- قامت الشركة بإنشاء حساب خاص لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة على موقع الشركة اإللكتروني ميكنه من اإلطالع في أي وقت 
وأي مكان وعبر أي جهاز على جميع املعلومات التي يحتاجها من تقارير وسياسات وإجراءات ومحاضر إجتماعات وغيرها من املعلومات 
التي ميكن أن تساعده في إتخاذ قراره ، باإلضافة إلى قيام مجلس اإلدارة بإعتماد دليل سياسة وإجراءات حصول أعضاء املجلس 

اإلدارة على املعلومات .

4- قام مجلس اإلدارة بإتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة التي مكنته من تطبيق جميع متطلبات حوكمة الشركات باإلضافة إلى اإللتزام بجميع 
ما ورد في الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال ضمن املهل القانونية التي وضعتها الهيئة.

القاعدة الثالثة

اإختيار اأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة من بني أعضائه هي جلنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ 2016/11/14. 1 كما مت إعادة تشكيلها بتاريخ 
2017/12/18 وذلك بعد إنتخـــــاب )3( أعضــــاء مجلــــس إدارة مكملني بتاريخ 2017/12/14، وتضم اللجنة كل من:-

الصفةاإلسم
رئيس اللجنةالسيد / أنور جاسم اخلرافي

عضوالسيد / مساعد خليفة اخلرافي
عضو مستقلالسيد / حامد يوسف البدر

كما مت وضع ميثاق لها يتضمن جميع املهام واملسؤوليات املناطة بها وكيفية تشكيلها ومدتها .
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القاعدة الرابعة

�سمان نزاهة التقارير املالية

قامت الشركة بوضع اآلليات التي تؤكد على سالمة ونزاهة بياناتها املالية من خالل عرض تلك البيانات على جلنة التدقيق ملراجعتها قبل 
عرضها على مجلس اإلدارة وذلك لضمان سالمة وشفافية التقارير املالية ، باإلضافة إلى أخذ تعهدات كتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية تفيد بسالمة ونزاهة تلك التقارير املعدة وذلك وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية املطبقة في دولة الكويت واملعتمدة من قبل 
هيئة أسواق املال وأنها معبرة عن املركز املالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 . هذا كما أعطت الشركة للجنة التدقيق اإلستقاللية 
الكاملة ملمارسة مهامها ووضع التوصيات التي تراها مناسبة ، واحلق في اإلستعانة بأي جهة إستشارية مستقلة ، فضاًل عن وجود عضو 
مستقل فيها وأخر يتمتع باخلبرة العملية في املجال احملاسبي واملالي ، باإلضافة إلى منح اللجنة حق التوصية بتعيني وإعادة تعيني مراقب 
احلسابات اخلارجي للشركة أو تغييره وحتديد أتعابه والتأكد من إستقالليته عن الشركة ومجلس إدارتها ، وشرط أن يكون من املقيدين في 

السجل اخلاص لدى الهيئة ومستوفياً للشروط الواردة مبتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي احلسابات . 

كما مت النص في ميثاق جلنة التدقيق على أنه في حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة للمجلس احلق في 
اإلعتراض على قرارات جلنة التدقيق شريطة تضمني تقرير احلوكمة السنوي للمساهمني بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب 

من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها. 

القاعدة اخلام�سة

و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

1- قامت الشركة بإنشاء وحدة إلدارة املخاطر في الشركة وبتعيني مسؤول إدارة مخاطر تكون مهمته قياس ومتابعة واحلد من كافة أنواع 
املخاطر التي قد تواجه الشركة ، ومنحته اإلستقاللية الكاملة ملمارسة صالحياته ، وقامت بتغيير تبعيته املباشرة إلى جلنة املخاطر 
دوري  بشكل  مراجعتها  يتم  املخاطر  بإدارة  خاصة  وإجراءات  سياسات  وإعتماد  بوضع  الشركة  قامت  كما   ، اإلدارة  ملجلس  وبالتبعية 
سياسات  في  املناسبة  اآللية  الشركة  وضعت  وقد  هذا   ، دوري  بشكـــل  للمجلس  التقارير  رفع  آلية  وتتضمــــن  احلاجة  عند  لتعديلها 
وإجراءات إدارة املخاطر التي متكن مسؤول إدارة املخاطر من مراجعة الصفقات والتعامالت التي تقوم بها الشركة مع األطراف ذات 

العالقة وتقدمي التوصيات املناسبة في شأنها .

2- كما وضعت الشركة ميثاق للجنة املخاطر يتضمن طريقة تشكيلها وحتديد مهامها وصالحياتها ومدتها وشروط العضوية فيها .

3- قامت الشركة بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي في الشركة وبتعيني مسؤول تدقيق داخلي ، وقد أعطت الشركة هذه الوحدة اإلستقاللية 
الفنية التامة من خالل تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية ملجلس اإلدارة ، كما أن الشركة وضعت سياسات وإجراءات داخلية لوحدة 
التدقيق الداخلي تتضمن جميع مهامها وصالحياتها والتقارير التي يجب عليها إعدادها واملتعلقة مبدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة 
الداخلية وحتديد مواطن الضعف في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي قد توثر على اآلداء املالي للشركة واإلجراءات التي ميكن 

إتخاذها في هذا الصدد .

هذا كما قامت الشركة بتعيني مكتب تدقيق مستقل قام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية املتبعة في الشركـــــة لعام 2018 باإلضافة إلى 
تعيني مكتب تدقيق آخر قام مبراجعة آداء وحدة التدقيق الداخلي وقدم تقريراً بذلك إلى جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة . 

القاعدة ال�ساد�سة

تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

1- قامت الشركة بوضع دليل لقواعد السلوك املهني واألخالق يتم تعديله من وقت آلخر يشتمل على املعايير واحملددات املتعلقة بإلتزام 
كل عضو من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية بالقوانني ، وبعدم إستخدام النفوذ الوظيفي من أجل حتقيق مصالح خاصة ، وبعدم 
مع  والعالقة   ، داخلية  معلومات  على  بناء  التداول  عملية  تنظيم  إلى  باإلضافة   ، شخصية  ملآرب  الشركة  أصول  وإستخدام  إستغالل 

األطراف ذات العالقة ، وعملية اإلفصاح عن املصالح ، وآلية التبليغ عن املمارسات غير املشروعة وإجراءات حماية املبلغني . 

2- قامت الشركة بوضع سياسة وإجراءات للحد من تعارض املصالح تناولت موضوع حاالت تعارض املصالح املرتبطة مبجلس اإلدارة واإلدارة 
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التنفيذية وموظفي الشركة ومبراقب احلسابات اخلارجي وغيرها من احلاالت ، واإلجراءات التي يجب إتباعها في كل هذه احلاالت.   

القاعدة ال�سابعة

الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب

قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات خاصة باإلفصاح يتم تعديلها من وقت آلخر وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة ، تضمنت املعلومات 
التي يجب اإلفصاح عنها من مالية وإدارية وتشغيلية ، واإلجراءات التي يجب إتباعها في هذا الصدد ، باإلضافة إلى إنشاء وحدة لشؤون 
املستثمرين في الشركة تتمتع باإلستقاللية وتتولى مهام التواصل مع املساهمني واملستثمرين احملتملني للشركة ، وتزويدهم بكافة املعلومات 
التي ميكن أن تساعدهم في ممارسة حقوقهم من خالل إنشاء مكان مخصص على املوقع اإللكتروني اجلديد للشركة يتضمن عرض جلميع 
اإلفصاحات الصادرة عن الشركة ، باإلضافة إلى التقارير والبيانات املالية ، ومعلومات عن الشركة ومجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ، وقسم 
خاص حلوكمة الشركات . هذا كما تقوم الشركة مبسك سجل إلكتروني خاص يتضمن جميع اإلفصاحات اخلاصة بالشركة وأعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهو متاح لإلطالع عليه من قبل كافة املساهمني دون أي رسم ، ويتم حتديثه بشكل دوري.    

القاعدة الثامنة والتا�سعة

اإحرتام حقوق امل�ساهمني واإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح

إعتمد مجلس اإلدارة سياسة وإجراءات تنظم عالقة الشركة مبساهميها وبكافة أصحاب املصالح من موظفني ومساهمني ودائنني وعمالء 
ومقدمي اخلدمات للشركة وكيفية حماية حقوقهم ومعاملتهم بالعدل واملساواة مبا يكفل حقوق الشركة، وتشكل قواعد احلوكمة التي وضعتها 
هيئة أسواق املال وقانون الشركات والنظام األساسي والسياسات الداخلية للشركة واألنظمة والعقود املصدر األساسي في حتديد حقوق 
وواجبات املساهمني وأصحاب املصالح ، وتعمل الشركة على حتديد وإيضاح هذه العقود، وحقوق وواجبات املتعاقدين وطريقة أداءها، وتبعات 
التقصير في األداء، وحدود املسؤولية وطريقة تسوية اخلالفات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود بشكل يكفل حماية أصحاب 

املصالح مع الشركة.

هذا كما أنه يوجد لدى الشركة سجل خاص يتضمن أسماء املساهمني وجنسياتهم وموطنهم وعدد أسهمهم يتم حتديثه بشكل دوري وفقاً ملا 
تتلقاه الشركة من بيانات، ويوجد نسخة منه أيضاً لدى وكالة املقاصة ، وهذا السجل هو متاح جلميع املساهمني لإلطالع عليه وفقاً ألقصى 

درجات السرية واحلماية ومبا ال يتعارض مع أحكام القانون.

كما يتم تشجيع املساهمني على ضرورة املشاركة والتصويت في أي إجتماعات أو مناسبات يدعو إليها مجلس إدارة الشركة والتي كان منها 
الدعوة إلى عقد اجلمعية العمومية خالل عام 2018 ، وذلك متاشياً مع ما جاء في سياسة وإجراءات حماية حقوق املساهمني.

القاعدة العا�سرة

تعزيز وحت�سني الأداء

1-    مت وضع وتوزيع برنامج تعريفي وتوضيحي على أعضاء مجلس اإلدارة من أجل ضمان متتعهم بفهم مناسب لسير العمل في الشركة، 
وقد تضمن املعلومات املتعلقة بإستراتيجية الشركة وأهدافها التي كان معموالً بها، واجلوانب املالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة، 
واإللتزامات القانونية والرقابية امللقاة على عاتقهم وعلى الشركة ، باإلضافة إلى حقوقهم وواجباتهم ودور اللجان املنبثقة عن مجلس 

اإلدارة.

2 -  مت وضع سياسة وإجراءات خاصة مبوشرات اآلداء املوضوعية )KPIs( وذلك لتقييم آداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية بشكل دوري ، ومدى مساهمة كل عضو في حضور إجتماعات املجلس واللجان. 

القيم  خلق  وبالتالي  للشركة  اإلستراتيجية  األهداف  حتقيق  في  الفعالة  اآلدوات  كأحد  املتكاملة  التقارير  نظم  على  الشركة  إعتمدت   - 3
تلك  ومراجعة  بإعداد  تقوم  وهي  للشركة،  املالية  السالمة  على  للحفاظ  املستمر  العمل  على  يحفزهم  مما  املوظفني  لدى  املؤسسية 
التقارير بشكل دوري مما يساعد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إتخاذ القرار بشكل منهجي وسليم ومن ثم حتقيق مصالح 

املساهمني.  
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القاعدة احلادية ع�سر

الرتكيز على اأهمية امل�سوؤولية الإجتماعية

قامت الشركة بوضع سياسة وإجراءات خاصة باملسؤولية اإلجتماعية حيث تدرك الشركة أهمية دورها في اإلقتصاد الوطني وفي املجتمع 
الكويتي ، ومن هنا فهي تؤمن باملسؤولية اإلجتماعية كمبدأ يؤدي إلى إستدامة الفائدة ملساهميها وجميع األطراف املتعاملة معها ، وتسعى 

لبناء منوذج عملي في هذا اجلانب يستند إلى املقومات التالية : السوق – املوظفني – البيئة – املجتمع.

ومتاشياً مع املسؤولية اإلجتماعية للشركة جتاه اإلقتصاد واملجتمع ، قامت الشركة بالتبرع لتحديث مختبر احلاسب اآللي اخلاص بكلية 
العلوم في جامعة الكويت ، كما قامت الشركة برعاية سباق إحتاد املصارف األول KBA Night Run وذلك تشجيعاً لألسر والعائالت 

بالكويت تدعيماً وتعزيزاً لفرص البحث عن حياة أكثر صحة. 

هذا  في  املستقبلية  خططها  ولتبيان  املجال  هذا  في  دورها  إلبراز  للشركة  اإللكتروني  املوقع  على  مكان  بتخصيص  الشركة  قامت  كما 
الصدد.  

تقرير احلوكمة لعام 2018
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شركة الساحل للتنمية واالستثمار - ش.م.ك.ع. 
وشركاتها التابعة 

البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2018
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لشركة الساحل للتنمية واإلستثمار ش.م.ك.ع. )“الشركة األم”( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا بـ”املجموعة”(، والتي 
تتكون من بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2018 وبيانات األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية 

املجمعة املتعلقة به للسنة املنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا في ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة.

في رأينا، أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 
وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت.

اأ�سا�س الراأي 

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبًقا لتلك املعايير موضحة مبزيد من التفاصيل في تقريرنا في قسم “مسؤوليات 
مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني الصادر عن  مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة”. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقاً 
املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وقد قمنا بالوفاء مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً مليثاق املجلس الدولي ملعايير األخالقيات 

املهنية للمحاسبني. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�سية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا املهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة للفترة احلالية. ومت عرض هذه 
األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية 

التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.

بتلك األمور.  يتعلق  املالية املجمعة، مبا في ذلك ما  البيانات  املبينة في تقريرنا في قسم مسؤوليات مراقب عن تدقيق  بالوفاء مبسئولياتنا  لقد قمنا 
وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات احملددة مبا يتوافق مع تقييمنا ملخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة. إن 
نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا في ذلك اإلجراءات التي مت تنفيذها ملعاجلة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً ميكننا من إبداء رأي التدقيق 

حول البيانات املالية املجمعة املرفقة.

 اإختبار الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمار يف �سركات زميلة

لدى املجموعة إستثمار في شركات زميلة مببلغ 37,769,857 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 38,253,650 دينار كويتي(، مبا ميثل نسبة 
66% )2017: 64%( من إجمالي موجودات املجموعة. يتم احملاسبة عن اإلستثمار في شركات زميلة وفقاً لطريقة حقوق امللكية احملاسبية. تقوم املجموعة 
في نهاية تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة اإلستثمار في شركات زميلة.  فإذا ما وجد هذا 
املؤشر، يتم إختبار إجمالي القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة زميلة لتحديد إنخفاض القيمة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية لهذا اإلستثمار بالقيمة 
املمكن إستردادها. يتم حتديد القيمة املمكن إستردادها لإلستثمار في شركات زميلة استناداً إلى حسابات القيمة اإلستخدامية والتي تتطلب إستخدام 

إفتراضات مثل توقعات التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ومعدل النمو النهائي ومعدالت اخلصم املناسبة. 

نظراً لألحكام والتقديرات اجلوهرية املستخدمة في تقييم إنخفاض قيمة اإلستثمار في شركات زميلة، اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق الرئيسية.
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

اإختبار الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمار يف �سركات زميلة )تتمة(

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة أمور أخرى من بينها ما يلي: 

•قمنا بتقييم اعتبارات اإلدارة ملؤشرات إنخفاض قيمة اإلستثمار في الشركات الزميلة. والعوامل الكمية والكيفية املستخدمة مثل األداء املالي للشركة  	
املستثمر فيها مبا في ذلك توزيعات األرباح والبيئة السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركات الزميلة. 

املتعارف عليها والتوقعات االقتصادية واملوازنات الرسمية  باملعايير  بتقييم إفتراضات اإلدارة مبا في ذلك مقارنة اإلفتراضات ذات الصلة  •قمنا  	
املعتمدة ومقارنة مدى دقة موازنة اإلدارة والتوقعات باألداء الفعلي في السنوات السابقة.

هذه  ومالئمة  ومعقولية  اإلدارة  قبل  من  املستخدمة  التقييم  وطرق  اجلوهرية  اإلفتراضات  من  التحقق  في  لدينا  الداخلي  التقييم  خبراء  •شارك  	
اإلفتراضات والطرق في مثل هذه الظروف.

• حول البيانات املالية املجمعة مبا في ذلك اإلفصاحات املتعلقة باإلفتراضات  قمنا بتقييم مدى مالئمة إفصاحات املجموعة في االيضاحني 7 و8	
الرئيسية واألحكام وحتليل احلساسية. 

 تقييم الإ�ستثمار يف الأوراق املالية

ميثل إستثمار املجموعة في األوراق املالية نسبة 22% من إجمالي موجودات املجموعة املصنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أو اخلسائر، وكموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، والتي يقاس مبلغ منها 6,342,995 دينار كويتي بالقيمة 
العادلة بإستخدام املدخالت اجلوهرية امللحوظة )املستوى 2( ومبلغ 6,193,343 دينار كويتي بإستخدام املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة )املستوى 3( 

وفقاً ملا هو وارد في اإليضاح 18حول البيانات املالية املجمعة.   

يتضمن تقييم إستثمار املجموعة في األسهم إستخدام اإلفتراضات والتقديرات، على وجه التحديد لألدوات املصنفة ضمن املستوى 1 واملستوى 3 من 
اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة. إن املدخالت املتعلقة بهذه النماذج تتطلب من اإلدارة وضع أحكام بدرجة كبيرة في حتديد القيمة العادلة وتتضمن 
حتديد مضاعفات السعر للقيمة الدفترية من شركات املقارنة وحتديد معامالت البيع احلديثة وصافي قيمة األصل احملتسبة والقيمة العادلة من مديري 

الطرف اآلخر مبا في ذلك تطبيق خصم عدم السيولة في بعض احلاالت. 

نظراً حلجم وتعقيد اإلستثمار في أوراق مالية وأهمية اإلفصاحات املتعلقة باإلفتراضات املستخدمة في التقييم، فإننا نعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق 
الرئيسية.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة اإجراءات من بينها:

•بالنسبة للتقييمات التي تستخدم مدخالت جوهرية ملحوظة وغير ملحوظة، قمنا بإختبار البيانات األساسية املستخدمة في أعمال التقييم، قدر  	
اإلمكان، مقابل املصادر املستقلة والبيانات املتاحة خارجيا في السوق لغرض تقييم مدى صلة البيانات بالتقييم واكتمالها ودقتها. 

بتقييم معقولية األحكام واإلفتراضات  النماذج املستخدمة فيما يتعلق مبا نعتبره طرق تقييم بديلة متاحة. قمنا أيضاً  •قمنا بتقييم مدى مالئمة  	
اجلوهرية املطبقة على طرق التقييم، مبا في ذلك مالئمة اختيار شركات املقارنة املدرجة ومضاعفات السعر واخلصم لعدم قابلية التسويق.
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•قمنا بتقييم ما إذا كان خبير اإلدارة اخلارجي يتسم باخلبرة والقدرات واملوضوعية الالزمة ألغراض التدقيق.  	

قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إفصاحات املجموعة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لإلستثمار في أوراق مالية وحساسية التغيرات في املدخالت غير 
امللحوظة الواردة في اإليضاح 18 حول البيانات املالية املجمعة.

معلومات اأخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2018

إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى. يتكون قسم “املعلومات األخرى” من املعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018، 
بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب احلسابات، 

ونتوقع احلصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018 بعد تاريخ تقرير مراقب احلسابات.

إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخرى املبينة أعاله وحتديد ما إذا كانت غير متوافقة بصورة 
مادية مع البيانات املالية املجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية 
في هذه املعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على املعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب احلسابات، فإنه يتعني 

علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة

إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت وعن 
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

عند إعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح، متى 
كان ذلك مناسباً، عن األمور املتعلقة بأساس مبدأ اإلستمرارية وتطبيق مبدأ اإلستمرارية احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية املجموعة أو وقف أعمالها 

أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

إن هدفنا هو احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير 
مراقب احلسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول ميثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق 
الدولية سوف تنتهي دائًما بإكتشاف األخطاء املادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء املادية عن الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية إذا كان من املتوقع بصورة 

معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات اإلقتصادية للمستخدمني والتي يتم إتخاذها على أساس هذه البيانات املالية املجمعة.

كجزء من التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية، إتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

تقييم الإ�ستثمار يف الأوراق املالية )تتمة(
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حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق املالئمة لتلك 
املخاطر، وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم إكتشاف خطأ مادي ناجت عن الغش تفوق 

مخاطر عدم إكتشاف ذلك الناجت عن اخلطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية.

•فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات  	
الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 

•تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية اإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.  	

•التوصل إلى مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية احملاسبي والقيام، إستناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما  	
إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي ميكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس 
مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعني اإلعتبار، في تقرير مراقب احلسابات، اإلفصاحات 
ذات الصلة في البيانات املالية املجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
حتى تاريخ تقرير مراقب احلسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف املستقبلية في توقف املجموعة عن متابعة أعمالها على 

أساس مبدأ االستمرارية.

•تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها مبا في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية املجمعة  	
تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

•احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول املعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات املالية  	
املجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل املسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 

إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا في ذلك أي أوجه 
قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيًضا املسؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بإلتزامنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة العالقات واألمور 
األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من احملتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املسؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات املالية املجمعة للسنة 
احلالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب احلسابات اخلاص بنا ما لم مينع القانون أو اللوائح 
اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمراً ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من املتوقع بشكل معقول 

أن النتائج العكسية املترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

في رأينا أيضاً إن الشركة األم حتتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة األم فيما 
يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية 
والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري اجلرد وفقاً لألصول املرعية. حسبما 
وصل إليه علمنا وإعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو 
لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً 

على نشاط الشركة األم أو مركزها املالي.

نبني أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والتعليمات املتعلقة به أو ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق املال والتعليمات املتعلقة به 

خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها املالي.

بدر عادل العبداجلادر 
سجل مراقبي احلسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

31 مارس 2019 
الكويت 
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 

2018 2017

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

إيرادات
4938,760801,975صافي إيرادات إستثمار 

409,512591,209أتعاب إدارة 

34,28922,013إيرادات أخرى 

71,387,0771,838,465حصة في نتائج شركات زميلة 

372,778(118,266)فروق حتويل عمالت أجنبية

────────────
2,651,3723,626,440

────────────

مصروفات 
(931,524)(928,158)تكلفة موظفني

(333,574)(225,075)مصروفات عمومية وإدارية 

(8,291)(11,375)6استهالك

(4,480)(3,929)تكاليف متويل 

(94,750)-     خسائر إنخفاض مدينني آخرين

────────────
(1,168,537)(1,372,619)

────────────

1,482,8352,253,821الربح قبل الضرائب 

(58,017)(36,502)ضريبة دعم العمالة الوطنية

(13,335)(10,874)الزكاة

────────────
1,435,4592,182,469ربح السنة 

════════════
اخلاص بـ :

1,435,4592,182,469مساهمي الشركة األم

-     -     احلصص غير املسيطرة

────────────
1,435,4592,182,469

════════════

  فلس3.74فلس 52.46ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم
════════════
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل الشامل املجمع 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 

2018 2017

دينار كويتيدينار كويتي

1,435,4592,182,469ربح السنة

─────────────

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى:
)خسائر( إيرادات شاملة أخرى يتم  إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر في فترات الحقة:

موجودات مالية متاحة للبيع )معيار احملاسبة الدولي 39(:
(967,005)-    صافي التغير في القيمة العادلة 

185,776-    تعديل إعادة تصنيف من إستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع 

(262,485)-    معاد إدراجه إلى األرباح أو اخلسائر من إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

──────────────
(1,043,714)-    صافي اخلسائر من موجودات مالية متاحة للبيع

77,412815,199حصة في االيرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

2,122,306(707,347)فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

──────────────
صافي )اخلسائر( االيرادات الشاملة األخرى التي يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر في 

فترات الحقة
(629,935)1,893,791

──────────────

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الى األرباح او اخلسائر في فترات الحقة:
صافي الربح من أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

األخرى
32,058    -

910,512(234,931)حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

──────────────
صافي )اخلسائر( االيرادات الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر 

في فترات الحقة
(202,873)910,512

──────────────
2,804,303(832,808) )خسائر( ايرادات شاملة أخرى للسنة 

──────────────
602,6514,986,772إجمالي االيرادات الشاملة للسنة

══════════════
اخلاص بـ:

601,8104,986,621مساهمي الشركة األم

841151احلصص غير املسيطرة

──────────────
602,6514,986,772

══════════════
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان املركز املالي املجمع
كما في  31 ديسمبر 2018 

اأنــــــــــــور جا�سم اخلــــــــــرافــي

رئيس مجلس اإلدارة
ثـــــامــــــر نبيـــــــــل الن�ســـــــــــــــف

الرئيس التنفيذي 

2018 2017
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

املوجودات
موجودات غير متداولة

61,088,6171,081,319ممتلكات وآالت  ومعدات
151,650150,875عقار إستثماري

737,769,85738,253,650إستثمار في شركات زميلة 
    -811,405,699موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

81,130,63911,910,095موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
92,180,2513,107,435مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

──────────────
53,726,71354,503,374
──────────────

موجودات متداولة
831,14217,388موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر 

9578,333579,856مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
103,268,3694,404,557النقد والنقد املعادل

──────────────
3,877,8445,001,801

──────────────
57,604,55759,505,175مجموع املوجودات

══════════════
حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 
1162,529,31562,529,315رأس املال 

1111,647,49511,647,495إحتياطي اجباري
111,991,1461,991,146إحتياطي اختياري

(4,775,819)(4,775,819)11أسهم خزينة
25,70225,702إحتياطي أسهم خزينة

71,082306,013إحتياطي آخر
1,676,8472,307,623إحتياطي حتويل عمالت أجنبية

247,064(1,854,616)إحتياطي القيمة العادلة
(16,677,931)(15,310,408)خسائر متراكمة

──────────────
56,000,74457,600,608حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

32,54631,705احلصص غير املسيطرة
──────────────

56,033,29057,632,313إجمالي حقوق امللكية
──────────────

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

12238,455258,795مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
──────────────

مطلوبات متداولة
131,332,8121,614,067مطلوبات أخرى

──────────────
1,571,2671,872,862إجمالي املطلوبات

──────────────
57,604,55759,505,175مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

══════════════
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بيان التدفقات النقدية املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

2018 2017
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

أنشطة التشغيل
1,482,8352,253,821 ربح السنة قبل الضرائب  

تعديالت ملطابقة ربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
(1,838,465)(1,387,077)7حصة في نتائج شركات زميلة

472,7383,750خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
(998,294)   -  4صافي الربح من موجودات مالية متاحة للبيع

(90,427) (128,700)4إيرادات فوائد
(8,516) (116,538)4إيرادات توزيعات أرباح

611,3758,291استهالك 
94,750  -  خسائر إنخفاض قيمة مدينني  

262,485  -  4,8خسائر إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 
(22,013)(34,289)إيرادات أخرى 
3,9294,480تكاليف متويل 

1287,18391,970مكافأة نهاية اخلدمة
──────────────

(8,544)(238,168)
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

13,903(2,882,351)موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
962,996802,437مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

93,102(38,739)مطلوبات أخرى
──────────────

671,274(1,966,638) النقد )املستخدم في( الناجت من العمليات
(16,596)(107,523)12 مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة

(228,573)(289,892)الضرائب املدفوعة
──────────────

426,105(2,364,053)صافي النقد )املستخدم في( الناجت من أنشطة التشغيل 
──────────────

أنشطة اإلستثمار
(19,638)(18,673)6شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

2,611,672  -  متحصالت من مبيعات واستردادات موجودات مالية متاحة للبيع 
(1,936,632)  -  شراء موجودات مالية متاحة للبيع

71,005,8781,505,236متحصالت من استرداد رأس املال من شركة زميلة
128,70043,539إيرادات فوائد مستلمة 

116,5388,516إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
──────────────

1,232,4432,212,693صافي النقد الناجت من أنشطة اإلستثمار
──────────────

أنشطة التمويل 
228,493  -  متحصالت من بيع أسهم خزينة 

(4,480)(3,929)تكاليف متويل مدفوعة
──────────────

224,013(3,929)صافي النقد )املستخدم في( الناجت من أنشطة التمويل  
──────────────

(3,150)(649)صافي فروق حتويل عمالت أجنبية
──────────────

2,859,661(1,136,188)صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد املعادل  
104,404,5571,544,896النقد والنقد املعادل في 1 يناير   

──────────────
103,268,3694,404,557النقد والنقد املعادل في 31 ديسمبر  

══════════════
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

التاأ�سي�س والأن�سطة       - 1

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لشركة الساحل للتنمية واإلستثمار ش.م.ك.ع. )“الشركة األم”( وشركاتها التابعة )يشار 
إليها معاً بـ”املجموعة”( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 28 مارس 2019. ويحق للمساهمني 

تعديل هذه البيانات املالية املجمعة في اجتماع اجلمعية العمومية السنوية.

إن الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ 29 يوليو 1975. تعمل الشركة األم في أنواع مختلفة من أنشطة إدارة 
اإلستثمارات املختلفة، على سبيل املثال األسهم اخلاصة وإدارة األصول واإلستثمارات العقارية في األسواق احمللية والدولية. تخضع 

الشركة األم لرقابة بنك الكويت املركزي كشركة إستثمار ومتويل وتخضع إلشراف هيئة أسواق املال.

إن عنوان مكـتب الشركة األم املسجل هو ص.ب 26755 – الصفاة 13128  - دولة الكويت. 

تقوم الشركة األم بتنفيذ أنشطتها وفقا للنظام األساسي لها، وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في: 

أ. جميع األعمال املتعلقة باألوراق املالية مبا في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات احلكومية وشبه احلكومية سواء 
حلسابها أو حلساب الغير.

ب. إدارة احملافظ املالية وإستثمار وتنمية أموال عمالئها بتوظيفها في مجاالت اإلستثمار محليا وعامليا.
ج. القيام بكافة املعامالت املالية من اقتراض وإقراض وكفاالت وإصدار سندات على اختالف أنواعها بضمان أو بدون ضمان في 

السوقني احمللي والعاملي.
مدير  أو  اإلستثمار  أمني  بوظيفة  والقيام  لإلكتتاب  وحداتها  وطرح  الغير  اإلستثمار حلسابها وحلساب  وإدارة صناديق  إنشاء  د. 

اإلستثمار للصناديق اإلستثمارية في الداخل واخلارج طبقا للقوانني والقرارات السارية في الدولة. 
هـ. القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مديري اإلصدار وأمناء اإلستثمار للسندات التي تصدرها الشركات أو الهيئات.

اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة        - 2

اأ�سا�س الإعداد  2.1
يتم إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت املركزي واملتعلقة مؤسسات اخلدمات املالية في دولة 
الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر اإلئتمان املتوقعة على التسهيالت اإلئتمانية مقابل املبلغ احملتسب وفقا للمعيار الدولي 
للتقارير املالية 9 إلتزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي أو املخصصات املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي أيهما أعلى؛ 
وتأثيرها على اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة املتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من مجلس معايير 

احملاسبة الدولية )يشار إليها معاً بــ “املعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت”(. 

مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمار في أوراق مالية والعقارات اإلستثمارية التي مت 
قياسها وفقاً للقيمة العادلة. 

يتم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل أيضاً العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.

2.2  التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات

املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات 

قامت املجموعة ألول مرة بتطبيق بعض املعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. إن 
طبيعة وأثر التغيرات الناجتة من تطبيق هذه املعايير احملاسبية اجلديدة موضحاً أدناه. 

 
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في سنة 2018 إال أنها ليس لها تأثير على البيانات املالية املجمعة 

للمجموعة. لم تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(       - 2
التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات )تتمة(   2.2

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية 9  -  الأدوات املالية

يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية محل معيار احملاسبة الدولي 39 األدوات املالية: اإلعتراف والقياس للفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، والذي يجمع كافة اجلوانب الثالث للمحاسبة عن األدوات املالية: التصنيف والقياس 

وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.

1 يناير 2018. لم تقم  املبدئي في  التطبيق  تاريخ  املالية في  األدوات   9 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  بتطبيق  املجموعة  قامت 
املجموعة بإعادة إدراج املعلومات املقارنة والتي يستمر عرضها وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 39. مت عرض الفروق الناجتة من تطبيق 

املعيار الدولي للتقارير املالية 9 مباشرة في األرباح املرحلة وبنود حقوق امللكية األخرى. 

)اأ( الت�سنيف والقيا�س

للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  وفقاً  طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9، يتم قياس أدوات الدين املالية الحقاً 
أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو التكلفة املطفأة. يستند التصنيف إلى معيارين: منوذج أعمال الشركة 
املستخدم في إدارة املوجودات وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات متثل “مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط” على 

أصل املبلغ القائم )“معيار إختبار مدفوعات أصل املبلغ والفائدة”(.

مت إجراء تقييم منوذج أعمال الشركة إعتباراً من تاريخ التطبيق املبدئي، وهو 1 يناير 2018. مت إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت 
التدفقات النقدية التعاقدية ضمن أدوات الدين إشتملت فقط على أصل املبلغ والفائدة إستنادا إلى املعلومات والظروف كما في 

تاريخ اإلعتراف املبدئي باملوجودات. 

فيما يلي التغيرات في تصنيف املوجودات املالية للشركة: 

 • وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 39	 يتم اإلحتفاظ باملدفوعات مقدماً واملوجودات األخرى املصنفة ضمن “القروض واملدينني” 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتوليد تدفقات نقدية متثل مدفوعات أصل املبلغ والفوائد. يتم تصنيف وقياس هذه 

البنود ضمن “أدوات الدين املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة” إعتباراً من 1 يناير 2018. 

•األوراق املالية التي تنوي الشركة اإلحتفاظ بها على املدى الطويل ألغراض استراتيجية مت تصنيفها على نحو غير قابل لإللغاء  	
في تاريخ التطبيق املبدئي كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. على عكس معيار احملاسبة الدولي 

39، لن يتم أبداً إعادة إدراج إحتياطي القيمة العادلة املتراكم املتعلق بهذه اإلستثمارات إلى بيان األرباح أو اخلسائر. 

• والتي لم تستوف معايير  أوراق الدين املالية التي سبق تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2017	
إختبار مدفوعات أصل املبلغ والفوائد مت تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر وفقا للمعيار الدولي 

للتقارير املالية 9. 

لم تقم الشركة بتصنيف أي مطلوبات مالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. ال توجد أي تغييرات في تصنيف 
وقياس املطلوبات املالية للشركة. 

مت عرض أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 لعمليات إعادة التصنيف املطلوبة واإلختيارية كما في 1 يناير 2018 أدناه ضمن 
“ أثر اإلنتقال لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9”. 

)ب( اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية 

ضمن معيار احملاسبة  “اخلسائر املتكبدة”  9 محل منوذج  املالية  للتقارير  الدولي  ضمن املعيار  “خسائر اإلئتمان املتوقعة”  يحل منوذج 
الدولي 39. ينطبق منوذج إنخفاض القيمة اجلديد على املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة وموجودات العقود واإلستثمارات في 
الدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ ولكن ال ينطبق على اإلستثمارات في أسهم. يجب على املجموعة 
احتساب مخصص خسائر اإلئتمان على القروض والسلفيات وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي. ويتم تسجيل إنخفاض قيمة القروض 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات )تتمة(  2.2

)ب( إنخفاض قيمة املوجودات املالية )تتمة(  
املعيار الدولي للتقارير املالية 9  -  األدوات املالية )تتمة(  

والسلفيات مقابل خسائر اإلئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي واملخصص املطلوب 
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي أيهما أعلى. يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية 9 من املجموعة تسجيل مخصص خسائر اإلئتمان 

املتوقعة على جميع أدوات الدين املالية غير احملتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

مت عرض السياسات احملاسبية للمجموعة واملتعلقة بإنخفاض قيمة املوجودات املالية في اإليضاح 2.4. كما مت عرض أثر تطبيق 
املعيار الدولي للتقارير املالية 9 كما في 1 يناير 2018 “ أثر اإلنتقال لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9”.

)جـ( حما�سبة التحوط

ليس لدى املجموعة في تاريخ التطبيق املبدئي أي عالقات حتوط قائمة وبالتالي فإن منوذج محاسبة التحوط اجلديد ضمن املعيار 
الدولي للتقارير املالية 9 ليس له تأثير على املجموعة. 

الإنتقال اإىل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9

مت تطبيق التغييرات في السياسات احملاسبية والناجتة عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 بأثر رجعي، بإستثناء ما يلي:

أ( لم يتم إعداد إدراج الفترات املقارنة. ومت تسجيل الفروق في القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية والناجتة عن 
تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 ضمن األرباح املرحلة واإلحتياطيات كما في 1 يناير 2018. وبالتالي، ال تعكس املعلومات 
املعروضة لسنة 2017 متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 9 وبذلك هي ليست قابلة للمقارنة باملعلومات املعروضة لسنة 2017 

طبقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 9.

ب(  مت إجراء عمليات التقييم التالية على أساس املعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق املبدئي.
•حتديد طبيعة األداة املالية )أي، أداة الدين أو أداة حقوق امللكية(. 	

•تصنيف بعض أدوات حقوق امللكية )أي، كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو كمدرجة  بالقيمة العادلة  	
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بدون إعادة اإلدراج(.

•حتديد منوذج األعمال الذي يتم اإلحتفاظ بأداة الدين من خالله. 	

•تصنيف بعض أدوات الدين كموجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  	
)بدون إعادة اإلدراج( أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

يتضمن اجلدول التالي حتلياًل ألثر اإلنتقال إلى تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 على اخلسائر املتراكمة وإحتياطيات االسهم.

خسائر متراكمةإحتياطي القيمة العادلة
دينار كويتي دينار كويتي 

(16,677,931)247,064الرصيد اخلتامي 31 ديسمبر 2017- معيار احملاسبة الدولي 39

األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
247,064(247,064)إعادة تصنيف أدوات الدين من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

(315,000)(1,886,674)قياس القيمة العادلة لإلستثمارات في أسهم املقاسة مسبقاً ناقصاً اإلنخفاض في القيمة
──────────────

(67,936)(2,133,738)صافي األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس
──────────────

(16,745,867)(1,886,674)الرصيد اإلفتتاحي 1 يناير 2018 – املعيار الدولي للتقارير املالية 9 
══════════════
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
التغيرات في السياسات احملاسبية  واإلفصاحات )تتمة(  2.2
املعيار الدولي للتقارير املالية 9  -  األدوات املالية )تتمة(  

ت�سنيف الأدوات املالية يف تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير 9

يوضح اجلدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية طبقا ملعيار احملاسبة الدولي 39 وفئات القياس اجلديدة 
طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 للموجودات املالية لدى املجموعة كما في 1 يناير 2018.

التصنيف األصلي 
طبقا ملعيار 

احملاسبة الدولي 
39

التصنيف اجلديد 
طبقا للمعيار الدولي 

للتقارير املالية 9

القيمة الدفترية 
األصلية طبقا 

ملعيار احملاسبة 
الدولي 39

تعديل اإلنتقال 
القيمة الدفترية 
اجلديدة طبقا 
للمعيار الدولي 

للتقارير املالية 9 
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

4,404,557-    4,404,557التكلفة املطفأةقروض ومدينونالنقد والنقد املعادل

إستثمارات في أوراق مالية 
)أسهم مسعرة( 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
اخلسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر
17,388    -17,388

إستثمارات في أوراق مالية 
متاحة للبيع )صناديق غير مسعرة( )أ(

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر
8,924,840(315,000)8,609,840

إستثمارات في أوراق مالية 
متاحة للبيع )أسهم غير مسعرة( )ب(

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى
2,985,255(1,886,674)1,098,581

موجودات أخرى )ج(
إجمالي املوجودات املالية

3,687,291-    3,687,291التكلفة املطفأةقروض ومدينون

─────────────────────
20,019,331(2,201,674)17,817,657
═════════════════════

)أ(  إعادة التصنيف من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  إلى موجودات مالية مدرجة  للبيع  إعادة تصنيف بعض اإلستثمارات في صناديق من متاحة  مت 
اخلسائر )مببلغ 7,274,839 دينار كويتي كما في 1 يناير 2018(. إن تلك األدوات ال تستوفي معايير التصنيف الواردة ضمن املعيار 
الدولي للتقارير املالية 9 كمدرجة بالتكلفة املطفأة، نظراً ألن تدفقاتها النقدية ال متثل مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط. ومت حتويل 

خسائر القيمة العادلة ذات الصلة مببلغ 67,936 دينار كويتي من إحتياطي القيمة العادلة إلى اخلسائر املتراكمة في 1 يناير 2018. 

)ب( إعادة التصنيف من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إختارت املجموعة عرض تغيرات اإليرادات الشاملة األخرى في القيمة العادلة لبعض اإلستثمارات في األسهم غير املسعرة 
املصنفة مسبقاً كمتاحة للبيع، نظراً ألن هذه اإلستثمارات محتفظ بها كإستثمارات إستراتيجية طويلة األجل. ونتيجة لذلك، مت 
إعادة تصنيف املوجودات التي تبلغ قيمتها العادلة 2,985,255 دينار كويتي من موجودات مالية متاحة للبيع إلى موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. مت اإلعتراف بخسائر القيمة العادلة ذات الصلة مببلغ 2,133,738 

دينار كويتي في إحتياطي القيمة العادلة فيما يتعلق بتلك املوجودات من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9. 

)ج( إن املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة تكون بعد عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناجتة من تطبيق املعيار الدولي 
لتقارير املالية 9 وتتضمن األرصدة املدينة واملوجودات املالية األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة. 

لم يؤدي تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 إلى أي تغيير في تصنيف أو قياس املطلوبات املالية. 
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2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات )تتمة(  2.2

املعيار الدويل للتقارير املالية 15 -  الإيرادات من عقود مع العمالء

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15: اإليرادات الناجتة من عقود مع العمالء في تاريخ السريان املبدئي في 
1 يناير 2018. يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 15 محل معيار احملاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاء، معيار احملاسبة الدولي 18 
اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة. يقدم املعيار اجلديد منوذًجا مكوًنا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناجتة من 
العقود مع العمالء، ويتطلب اإلعتراف باإليرادات باملبلغ الذي يعكس املقابل الذي تتوقع املجموعة أحقيتها في احلصول عليه مقابل 
حتويل البضاعة أو اخلدمات إلى العميل. إضافة إلى ذلك، مت حتويل اإلرشادات املتعلقة بإيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح من 

معيار احملاسبة الدولي 18 إلى املعيار الدولي للتقارير املالية 9 مع عدم إدخال تغيرات جوهرية على املتطلبات ذات الصلة. 

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية 15 من الشركات ممارسة أحكام أخذا في اإلعتبار كافة املعلومات والظروف ذات الصلة عند 
تطبيق كل خطوة من منوذج العقود مع عمالئها. يحدد املعيار أيضا طريقة احملاسبة عن التكاليف املتزايدة مقابل احلصول على 

عقد والتكاليف املباشرة املتعلقة بإمتام العقد. إضافة إلى ذلك، يتطلب املعيار عرض اإلفصاحات ذات الصلة. 

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 تأثير جوهري على السياسات احملاسبية للمجموعة حيث أن مصادر اإليرادات تتكون 
بصورة رئيسية من إيرادات التأجير وأتعاب اإلدارة وإيرادات العموالت. 

2.3   معايير صادرة ولم تسر بعد
فيما يلي املعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تنوي املجموعة 

تطبيق هذه املعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية املفعول. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 16 - عقود التاأجري

مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 16 في يناير 2016 ويحل محل معيار احملاسبة الدولي 17 عقود التأجير، وتفسير جلنة 
تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 4 - حتديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وجلنة التفسيرات الدائمة 15 - عقود 
التأجير التشغيلي- احلوافز، وجلنة التفسيرات الدائمة 27 - تقييم جوهر املعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد التأجير. 
يحدد هذا املعيار الدولي للتقارير املالية 16 مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من املستأجر 
احملاسبة عن كافة عقود التأجير بنفس الطريقة املتبعة بالنسبة لعقود التأجير التمويلي ضمن معيار احملاسبة الدولي 17. يتضمن 
املعيار إثنني من إعفاءات اإلعتراف للمستأجرين- عقود تأجير املوجودات “منخفضة القيمة” )مثل احلاسبات الشخصية( وعقود 
التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها 12 شهر أو أقل(. وفي بداية تاريخ عقد التأجير، يقوم املستأجر بتسجيل 
إلتزام بسداد مدفوعات التأجير )إلتزام التأجير( وتسجيل أصل ميثل األصل املرتبط بحق اإلستخدام خالل فترة التأجير )األصل 
املرتبط بحق اإلستخدام(. كما يجب على املستأجرين تسجيل تكاليف التمويل على إلتزام التأجير واملتعلق بعقود التأجير بصورة 

مستقلة باإلضافة إلى مصروفات اإلستهالك املتعلقة باألصل املرتبط بحق اإلستخدام. 

كما تتطلب عقود التأجير إعادة قياس إلتزام التأجير بناءاً على وقوع أحداث معينة )مثل: التغير في مدة اإليجار، أو التغير في 
مدفوعات التأجير املستقبلية الناجت من املؤشر أو النسبة املستخدمة لتحديد هذه املدفوعات(. وبشكل عام، يتم اإلعتراف بالقيمة 

الناجتة من إعادة قياس إلتزام التأجير كتعديل على األصل املرتبط بحق اإلستخدام. 

إن طريقة محاسبة املؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 ال تختلف عن طريقة احملاسبة احلالية وفقا ملعيار احملاسبة 
الدولي 17. حيث يستمر املؤجر في تصنيف كافة عقود التأجير بإستخدام نفس مبدأ التصنيف املوضح في معيار احملاسبة الدولي 

17 كما مييز بني نوعني من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي والتمويلي.

إن املعيار الدولي للتقارير املالية 16 الذي يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019 يتطلب من املستأجرين 
واملؤجرين عرض املزيد من اإلفصاحات مبا يتجاوز متطلبات معيار احملاسبة الدولي 17. 

السريان  تاريخ  في  اجلديد  املعيار  لتطبيق  وتخطط   16 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تأثير  تقييم  على  حاليا  املجموعة  تعمل 
املطلوب. 

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018
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2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية الهامة   -2٫4

اأ�سا�س التجميع

تتألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة. تنشأ السيطرة 
عندما تتعرض املجموعة ملخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها ويكون لديها القدرة 
على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة املستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر املجموعة على الشركة 

املستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة: 

•السيطرة على الشركة املستثمر فيها )أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة اخلاصة  	
بالشركة املستثمر فيها(

•تعرض ملخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها، و 	
•القدرة على إستخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عائداتها 	

حقوق  أغلبية  من  بأقل  املجموعة  عندما حتتفظ  السيطرة.  إلى ممارسة  تؤدي  األصوات  أغلبية  أن  إفتراض  هناك  عام  بشكل 
التصويت أو حقوق مماثلة للشركة املستثمر فيها، تأخذ املجموعة في إعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم 

مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها مبا في ذلك:

•الترتيب )الترتيبات( التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة املستثمر فيها 	
•احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى 	

•حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة 	

تعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها في حالة إذا كانت املعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في 
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة 
التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج املوجودات واملطلوبات واإليرادات 
واملصروفات املتعلقة بالشركة التابعة التي مت حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات املالية املجمعة من تاريخ حصول املجموعة 

على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة املجموعة على الشركة التابعة.

تتعلق األرباح أو اخلسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى مبساهمي الشركة األم واحلصص غير املسيطرة حتى إن 
أدى ذلك إلى رصيد عجز في احلصص غير املسيطرة. ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة 
لكي تتماشى سياساتها احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة. ويتم إستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني شركات 
املجموعة وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني أعضاء املجموعة بالكامل عند 

التجميع. يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد املوجودات )مبا في ذلك الشهرة( واملطلوبات واحلصص غير املسيطرة 
وأي بنود أخرى حلقوق امللكية؛ في حني يتم اإلعتراف بأي أرباح أو خسائر ناجتة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. ويتم 

اإلعتراف بأي إستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. 
 

فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة:
النشاط الرئيسي حصة امللكية الفعلية بلد التأسيسإسم الشركة

20182017
احملتفظ بها مباشرة 

خدمات اإلستثمار %100100%جزر العذراء البريطانيةشركة الساحل احملدودة )“شركة الساحل احملدودة”(

خدمات اإلستثمار %100100%الواليات املتحدة األمريكية مؤسسة الساحل القابضة 

محتفظ بها من خالل مؤسسة الساحل القابضة 
خدمات عقارية 80%80%الواليات املتحدة األمريكيةونترز ستيت ذ.م.م. )“ونترز”(

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018



التقريــــــــر السنـــــوي 402018

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  -2٫4

دمج الأعمال وال�سهرة

ويقاس  املقابل احملول،  ملجموع  وفقاً  تكلفة احليازة  تقاس  بإستخدام طريقة احليازة احملاسبية.  األعمال  يتم احملاسبة عن دمج 
بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقوم  تاريخ احليازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة.  العادلة في  بالقيمة 
العادلة أو بنسبة احلصة في صافي قيمة املوجودات  املشتري بقياس احلصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة إما بالقيمة 

احملددة للشركة املشتراة. تدرج تكاليف احليازة كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها في املصروفات العمومية واإلدارية.

عندما تقوم املجموعة بحيازة أعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغرض التصنيف والتحديد املناسب وفقاً 
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ احليازة. يتضمن هذا فصل املشتقات املتضمنة في 

العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.

يتم تقدير املقابل احملتمل الناجت من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة. ال يتم إعادة قياس املقابل احملتمل 
املصنف كحقوق ملكية وتتم احملاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق امللكية. يتم قياس املقابل احملتمل املصنف كأصل أو إلتزام 
في أداة مالية ويقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة 
في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع طبقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 9. ويتم قياس املقابل احملتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن 
نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة ضمن 

األرباح أو اخلسائر.

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي متثل زيادة إجمالي املقابل احملول واملبلغ املسجل للحصص غير املسيطرة وأية فائدة سابقة 
محتفظ بها عن صافي املوجودات احملددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة(. إذا كان إجمالي املقابل احملول أقل من القيمة 
العادلة لصافي املوجودات التي مت حيازتها، تعيد املجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة املوجودات التي مت حيازتها وكافة 
املطلوبات املقدرة وتقوم مبراجعة اإلجراءات املستخدمة في قياس املبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ احليازة. إذا كانت نتائج 
إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي املوجودات التي مت حيازتها عن إجمالي املقابل احملول، يدرج الربح في 

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. 

بعد اإلعتراف املبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من إنخفاض القيمة. لغرض إختبار إنخفاض القيمة، 
يتم توزيع الشهرة املكتسبة في دمج األعمال، اعتباراً من تاريخ احليازة، على كل وحدة من وحدات املجموعة إلنتاج النقد التي 
من املتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املشتراة إلى تلك 

الوحدات.

عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة إنتاج النقد ويتم إستبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة املرتبطة بالعملية 
املستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة عن إستبعاد العملية. يتم قياس الشهرة املستبعدة في 

هذه احلالة على أساس القيم النسبية للعملية املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة إنتاج النقد. 

يتم مبدئياً قياس اإللتزام احملتمل في عملية دمج أعمال وفقاً لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا باملبلغ املسجل وفقا ملتطلبات أحكام 
معيار احملاسبة الدولي 37 املخصصات واملطلوبات احملتملة واملوجودات احملتملة أو املبلغ املسجل مبدئياً ناقصاً اإلطفاء املتراكم 

)متى أمكن( املدرج وفقا ملتطلبات اإلعتراف باإليرادات أيهما أعلى. 

اإ�ستثمار يف �سركات زميلة

قرارات  املشاركة في  القدرة على  امللموس هو  التأثير  إن  عليها.  ملموس  تأثير  املجموعة  لدى  يكون  منشأة  الزميلة هي  الشركة 
السياسة املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها، دون ممارسة السيطرة أو السيطرة املشتركة على هذه السياسات. 

يتم احملاسبة عن إستثمارات املجموعة في شركاتها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق امللكية. وفقاً لطريقة حقوق امللكية، يسجل اإلستثمار 
في الشركة الزميلة مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية لإلستثمار لكي يتم إدراج التغيرات في حصة املجموعة من صافي 
موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ احليازة. يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لإلستثمار وال يتم 
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إستثمار في شركات زميلة )تتمة(  
إطفاؤها أو إختبارها بصورة فردية لغرض حتديد اإلنخفاض في القيمة.

يعكس بيان األرباح أو اخلسائر املجمع حصة املجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة 
األخرى لتلك الشركات املستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك عند حدوث تغير مت 
إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد املجموعة حصتها في أي تغيرات، متى كان ذلك مناسباً، ضمن بيان التغيرات 
األرباح  إستبعاد  يتم  لإلستثمار.  الدفترية  القيمة  تخفيض  إلى  الزميلة  الشركة  من  املستلمة  التوزيعات  تؤدي  امللكية.  في حقوق 

أواخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة الشركة الزميلة مبقدار احلصة في الشركة الزميلة.

يدرج إجمالي حصة املجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو اخلسائر املجمع، وميثل الربح أو 
اخلسارة بعد الضرائب واحلصص غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

تعد البيانات املالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات املالية املجمعة للمجموعة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة لكي تتماشى 
السياسات احملاسبية مع تلك اخلاصة باملجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة إنخفاض في القيمة بشأن 
إستثمار املجموعة في شركاتها الزميلة. جتري املجموعة تقديًرا في تاريخ البيانات املالية املجمعة لغرض حتديد فيما إذا كان هناك 
أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة اإلستثمار في الشركة الزميلة. فإذا ما حدث ذلك، حتتسب املجموعة مبلغ إنخفاض القيمة 

بالفرق بني املبلغ املمكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل اخلسارة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.

عند فقد التأثير امللموس على الشركة الزميلة، تقوم املجموعة بقياس وتسجيل أي إستثمار متبقي بقيمته العادلة. كما يدرج الفرق 
بني القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير امللموس والقيمة العادلة لإلستثمار املتبقي ومتحصالت البيع في األرباح أو 

اخلسائر املجمع. 

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان املركز املالي من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل ذات 
فترة استحقاق تبلغ ثالثة أشهر أو أقل والتي تتعرض ملخاطر غير جوهرية تتعلق بالتغير في القيمة. يتكون النقد والنقد املعادل 
ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع من النقد والودائع قصيرة األجل وفقا للتعريف املوضح أعاله، بالصافي بعد احلسابات 

املكشوفة القائمة لدى البنوك، حيث تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى املجموعة.

تصنيف بنود املوجودات واملطلوبات إلى “بنود متداولة” مقابل “بنود غير متداولة”
تعرض املجموعة املوجودات واملطلوبات في بيان املركز املالي املجمع إستناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.

يكون األصل متداوالً عندما :
•يكون من املتوقع حتققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية 	

•يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض املتاجرة 	
•يكون من املتوقع حتققه خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقارير املالية 	

•ميثل النقد والنقد املعادل ما لم يكن مقيداً من التبادل أو اإلستخدام لتسوية إلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد  	
فترة التقارير املالية.

ويتم تصنيف كافة املوجودات األخرى ضمن فئة املوجودات غير املتداولة

يكون اإللتزام متداوالً عندما:
•يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عادية 	

•يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض املتاجرة 	
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النقد والنقد املعادل )تتمة(  
•يكون مستحق السداد خالل إثني عشر شهراً بعد تاريخ التقارير املالية 	

•عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية اإللتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير املالية. 	

وتقوم املجموعة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

الأدوات املالية 

في الفترة احلالية، قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية. راجع القسم 4 لعرض التأثير. لم يتم 
إعادة إدراج املعلومات املقارنة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017. وبالتالي، تستمر احملاسبة عن األدوات املالية في الفترة املقارنة 

وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 39: األدوات املالية – اإلعتراف والقياس. 

اأ( الإعرتاف والقيا�س املبدئي 

املالية  املوجودات  بكافة  اإلعتراف  ويتم  استحداثها.  عند  املالية  الدين  وأوراق  املدينة  التجارية  باألرصدة  اإلعتراف  مبدئيا  يتم 
واملطلوبات املالية األخرى مبدئيا عندما تصبح املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 

يتم قياس األصل املالي )بخالف األرصدة التجارية املدينة التي ال تتضمن مكون متويل جوهري( أو اإللتزام املالي مبدئيا بالقيمة 
العادلة زائداً تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة باحليازة أو اإلصدار – بالنسبة للبنود غير املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو اخلسائر. ويتم قياس األرصدة التجارية املدينة التي ال تتضمن مكون متويل جوهري مبدئيا مقابل سعر املعاملة. 

ب( الت�سنيف والقيا�س الالحق 

املوجودات املالية- ال�سيا�سة املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018 )املعيار الدويل للتقارير املالية 9( 

األخرى-  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  املطفأة  بالتكلفة  املالي:  األصل  تصنيف  يتم  املبدئي،  اإلعتراف  عند 
اإلستثمار في أسهم، أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية الحقاً لإلعتراف 
املبدئي، ما لم تقم املجموعة بتغيير منوذج أعمالها املختص بإدارة املوجودات املالية؛ وفي هذه احلالة، يعاد تصنيف كافة املوجودات 

املالية املتأثرة بالتغيير في اليوم األول لفترة البيانات املالية املجمعة التالي للتغير في منوذج األعمال. 
 

أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  يتم تصنيفه  ولم  التالية  الشروط  يستوفي  املطفأة عندما  بالتكلفة  املالي  قياس األصل  يتم 
اخلسائر:

•  يتم اإلحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعمال يستهدف اإلحتفاظ باملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 	
•  حتدد شروط التعاقد لألصل املالي تواريخ معينة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات املبالغ األصلية والفوائد على  	

املبلغ األصلي القائم.

يتم قياس اإلستثمار في الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى فقط عندما يستوفي الشروط اآلتية ولم يتم 
تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:

•  يتم اإلحتفاظ بها ضمن منوذج أعمال تتحقق أهدافه بتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع املوجودات املالية، 	
•  حتدد شروط التعاقد لألداة تواريخ معينة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات أصل املبالغ والفوائد على أصل املبلغ القائم. 	

عند اإلعتراف املبدئي بإستثمار في أسهم غير محتفظ به لغرض املتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار –على نحو غير قابل لإللغاء- 
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لإلستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إجراء هذا االختيار وفقاً لكل إستثمار 

على حدة.

ويتم قياس كافة املوجودات املالية غير املصنفة كمقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
وفقا للموضح أعاله وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. عند اإلعتراف املبدئي، يجوز للمجموعة على نحو غير قابل 
لإللغاء تصنيف األصل املالي الذي ال يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
األخرى كمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر إذا أدى ذلك إلى إستبعاد الفروق احملاسبية التي قد تنشأ أو احلد 

منها بصورة جوهرية. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  -2٫4

األدوات املالية )تتمة(  
ب( التصنيف والقياس الالحق )تتمة(  

املوجودات املالية- تقييم منوذج الأعمال: ال�سيا�سة املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018 

تقوم املجموعة بتقييم الغرض من منوذج األعمال الذي ينتمي إليه األصل على مستوى احملفظة وتعتبر هذه الطريقة األفضل لتعكس 
كيفية إدارة األعمال ونوعية املعلومات املقدمة إلى اإلدارة. تتضمن هذه املعلومات: 

•السياسات واألهداف احملددة للمحفظة والعملية املتبعة لتنفيذ هذه السياسات. ويتضمن ذلك ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة  	
تركز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية واإلحتفاظ مبعدل فائدة معني، ومطابقة مدة املوجودات املالية مبدة أي مطلوبات 

تتعلق بها أو التدفقات النقدية الصادرة املتوقعة أو اإلعتراف بتدفقات نقدية من خالل بيع املوجودات، 
•كيفية تقييم أداء احملفظة وإعداد تقارير بشأنه إلى إدارة املجموعة،  	

هذه  إدارة  وكيفية  األعمال(  منوذج  ضمن  بها  احملتفظ  املالية  )واملوجودات  األعمال  منوذج  أداء  على  تؤثر  التي  •املخاطر  	
املخاطر، 

مثل ما إذا كانت املكافأة تعتمد على القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية  • كيفية مكافأة مديري األعمال – 	
التعاقدية التي يتم حتصيلها، 

•معدل وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه املبيعات والتوقعات حول املبيعات املستقبلية.  	
إن معاملة حتويل املوجودات املالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة لإلستبعاد ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض، مبا 

يتفق مع استمرار املجموعة في اإلعتراف بهذه املوجودات. 

يتم قياس املوجودات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة أو املدارة ويتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة وفقا للقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو اخلسائر. 

 – فقط  والفوائد  املبلغ  اأ�سل  فقط  تت�سمن  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  اإذا  ما  تقييم   – املالية  املوجودات 

ال�سيا�سة املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018 

مبقابل  بالقيمة العادلة لألصل املالي في تاريخ اإلعتراف املبدئي. وتعرف “الفوائد”  ألغراض هذا التقييم، يعرف “أصل املبلغ” 
القائم خالل فترة معينة من الزمن ومخاطر وتكاليف اإلقراض  املبلغ  القيمة الزمنية لألموال ومخاطر اإلئتمان املرتبطة بأصل 

األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى هامش الربح.

الشروط  إعتبارها  املجموعة في  تأخذ  والفوائد،  املبلغ  تتضمن فقط أصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  تقييم  عند 
التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك، تقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن شروط تعاقدية تؤدي إلى تغيير وقت أو قيمة التدفقات 

النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ املجموعة في إعتبارها ما يلي:

• األحداث احملتملة التي قد تؤدي إلى تغيير قيمة وتوقيت إستالم التدفقات النقدية، 	
• الشروط التي قد تؤدي إلى تعديل معدل الكوبونات التعاقدية مبا في ذلك سمات املعدالت املتغيرة، 	

• املدفوعات مقدما وشروط التمديد، 	
• الشروط التي متنع مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات معينة )مثل ترتيبات املوجودات بدون حق الرجوع(،  	

إن سمات املدفوعات مقدما تتسق مع معايير مدفوعات أصل املبلغ والفوائد فقط إذا كان املبلغ املدفوع مقدماً ميثل بصورة جوهرية 
املبالغ غير املدفوعة من أصل املبلغ والفوائد على أصل املبلغ القائم والذي قد يتضمن تعويض إضافي معقول لإلنهاء املبكر للعقد. 
إضافة إلي ذلك، وبالنسبة لألصل املالي الذي مت حيازته مقابل خصم أو عالوة على القيمة اإلسمية التعاقدية، فإن العوامل التي 
تتيح أو تتطلب سداد مبلغ مالي مقدما ميثل بصورة رئيسية القيمة اإلسمية للعقد زائداً الفوائد التعاقدية املستحقة )غير املدفوعة( 
)والتي قد تتضمن أيضا تعويض إضافي معقول لإلنهاء املبكر( تعتبر متسقة مع هذه املعايير إذا كانت القيمة العادلة للسداد املبكر 

غير جوهرية عند اإلعتراف املبدئي. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
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األدوات املالية   )تتمة(  
ب( التصنيف والقياس الالحق )تتمة(  

املوجودات املالية-الت�سنيف و القيا�س الالحق والأرباح واخل�سائر: ال�سيا�سة املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو اخلسائر 

يتم قياس هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة. ويتم اإلعتراف بصافي األرباح 
واخلسائر مبا في ذلك أي أرباح أو خسائر من حتويل العمالت األجنبية أو إيرادات 

فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح في األرباح أو اخلسائر 

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة 
املطفأة 

يتم قياس هذه املوجودات الحقا بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلي. ويتم تخفيض التكلفة املطفأة مقابل خسائر إنخفاض القيمة. ويتم 

اإلعتراف بإيرادات الفوائد، وأرباح وخسائر حتويل العمالت األجنبية وإنخفاض 
القيمة ضمن األرباح أو اخلسائر. كما تدرج أي أرباح أو خسائر ناجتة من 

اإلستبعاد في األرباح أو اخلسائر. 

اإلستثمارات في الدين املدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

األخرى

يتم قياس هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد 
احملتسبة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وأرباح وخسائر حتويل العمالت 
األجنبية وإنخفاض القيمة في األرباح أو اخلسائر. كما يتم تسجيل صافي األرباح 

واخلسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند اإلستبعاد، يتم إعادة 
تصنيف األرباح واخلسائر املتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن األرباح أو 

اخلسائر. 

اإلستثمارات في أسهم املدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

األخرى 

يتم قياس هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة. وتسجل توزيعات األرباح كإيرادات 
في األرباح أو اخلسائر ما لم متثل توزيعات األرباح بوضوح إسترداد جلزء من تكلفة 
اإلستثمار. ويتم تسجيل صافي األرباح واخلسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة 

األخرى وال يعاد تصنيفها أبداً إلى األرباح أو اخلسائر. 
املوجودات املالية- ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو اخلسائر 

مت قياسها وفقا للقيمة العادلة وتدرج التغيرات املتعلقة بها مبا في ذلك أي إيرادات 
الفوائد أو توزيعات األرباح ضمن األرباح أو اخلسائر 

موجودات مالية محتفظ بها حتى 
االستحقاق 

مت قياسها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

مت قياسها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليقروض ومدينون 

مت قياسها بالقيمة العادلة، مع إدراج التغيرات ذات الصلة بخالف خسائر إنخفاض موجودات مالية متاحة للبيع 
القيمة وإيرادات الفوائد وفروق حتويل العمالت األجنبية ألدوات الدين املالية 

ضمن اإليرادات الشاملة األخرى واملتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة. في حالة 
إستبعاد هذه املوجودات املالية، مت إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة في 

حقوق امللكية إلى األرباح أو اخلسائر
املطلوبات املالية- الت�سنيف والقيا�س الالحق والأرباح واخل�سائر  

يتم تصنيف املطلوبات املالية عند اإلعتراف املبدئي كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو قروض 
وسلف، أو كمشتقات مصنفة كأدوات حتوط في معاملة حتوط فعالة متى كان ذلك مناسباً. 

القروض  حالة  في  باملعاملة  مباشرة  املتعلقة  التكاليف  بعد  بالصافي  العادلة،  بالقيمة  مبدئيا  املالية  املطلوبات  كافة  تسجيل  يتم 
والسلفيات والدائنني. تتكون املطلوبات املالية للمجموعة من توزيعات األرباح املستحقة والضرائب املستحقة واملطلوبات األخرى.
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ج( عدم الإعرتاف 

املوجودات املالية 

ال تعترف املجموعة باألصل املالي عندما تنتهي احلقوق في إستالم التدفقات النقدية من األصل، أو تقوم املجموعة بتحويل حقوقها 
في إستالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة مت فيها حتويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل املالي أو لم تقم املجموعة 

بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا األصل. 

املطلوبات املالية 

ال تعترف املجموعة بإلتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من اإللتزامات التعاقدية املرتبطة به أو إلغاءها أو انتهاء صالحيتها. كما ال 
تعترف املجموعة باإللتزام املالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية لإللتزام املعدل بصورة جوهرية، وفي هذه 

احلالة، يتم اإلعتراف بإلتزام مالي جديد وفقا للقيمة العادلة بناءا على الشروط املعدلة. 

عند إستبعاد إلتزام مالي، يتم اإلعتراف بالفرق بني القيمة الدفترية املطفأة واملقابل املدفوع )مبا في ذلك أي موجودات غير مالية 
محولة أو مطلوبات مفترضة( في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. 

د( املقا�سة 

يتم إجراء مقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع فقط عندما يكون هناك 
وتسوية  املوجودات  أو حتقيق  الصافي  أساس  املبالغ على  لتسوية هذه  نية  وتوجد  بها  املعترف  املبالغ  يلزم مبقاصة  قانوني  حق 

املطلوبات في آن واحد.

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية – ال�سيا�سة املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018 

الأدوات املالية وموجودات العقود 

تسجل املجموعة مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة على: 
•املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة،  	

•اإلستثمارات في الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى،  	
•موجودات العقود  	

ال تتعرض اإلستثمارات في أسهم إلى مخاطر اإلئتمان املتوقعة. 

تقوم املجموعة بقياس مخصص اخلسائر على املبلغ املقابل خلسائر اإلئتمان املتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي للبند بإستثمار البنود 
اآلتية حيث يتم قياس خسائر اإلئتمان املتوقعة على مدى 12 شهر: 

- أوراق الدين املالية التي يتم حتديدها كمنخفضة املخاطر اإلئتمانية في تاريخ البيانات املالية املجمعة، و 
- أوراق الدين املالية األخرى واألرصدة لدى البنوك التي سجلت ازدياد جوهري في املخاطر منذ اإلعتراف املبدئي )أي مخاطر 

التعثر على مدى العمر املتوقع لألداة املالية(. 

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية الأخرى بخالف الت�سهيالت الإئتمانية 

تسجل املجموعة مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة جلميع أدوات الدين املالية غير احملتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل 
وكافة  املستحقة مبوجب عقد  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بني  الفرق  إلى  املتوقعة  اإلئتمان  تستند خسائر  أو اخلسائر.  األرباح 
التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها مخصومة مبعدل مقارب لسعر الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدية 

املتوقعة من بيع الضمانات احملتفظ به أو التحسينات اإلئتمانية التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. 

تطبق املجموعة طريقة تستند إلى 3 مراحل لقياس خسائر اإلئتمان املتوقعة كما يلي: 

املرحلة 1: خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدار 12 �سهراً

بالنسبة لإلنكشافات التي ال ترتبط بازدياد ملحوظ في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف املبدئي، يتم تسجيل جزء خسائر اإلئتمان 
املتوقعة على مدى عمر األداة املالية واملرتبطة بإحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل فترة اإلثني عشر شهراً التالية. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
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2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  -2٫4

              إنخفاض قيمة املوجودات املالية – السياسة املطبقة إعتبارا من 1 يناير 2018  )تتمة(
إنخفاض قيمة املوجودات املالية األخرى بخالف التسهيالت اإلئتمانية    )تتمة(  

املرحلة 2: خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة – دون التعر�س لالإنخفا�س يف القيمة الإئتمانية

بالنسبة لإلنكشافات اإلئتمانية التي ترتبط بازدياد ملحوظ في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف املبدئي ولكن دون التعرض لإلنخفاض 
في القيمة اإلئتمانية، يتم تسجيل خسائر اإلئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة املالية.

املرحلة 3: خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة – يف حالة التعر�س لالإنخفا�س يف القيمة الإئتمانية

يتم تقييم املوجودات املالية كمنخفضة في القيمة اإلئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثير سلبي على التدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة لألصل. إن هذا التقييم يستند إلى نفس املعايير الواردة ضمن معيار احملاسبة الدولي 39، وبالتالي لم يطرأ تغيير 

كبير على منهجية املجموعة في إحتساب املخصصات احملددة.

فيما يتعلق باملدينني التجاريني وموجودات العقود، تقوم املجموعة بتطبيق طريقة مبسطة إلحتساب خسائر اإلئتمان املتوقعة. وبناءاً 
عليه، ال تتعقب املجموعة التغييرات في مخاطر اإلئتمان وإمنا تقوم بدالً من ذلك باإلعتراف مبخصص للخسائر إستناداً إلى خسائر 
اإلئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. قامت املجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى 

اخلبرة التاريخية في خسائر اإلئتمان ويتم تعديلها بالعوامل املستقبلية املتعلقة باملدينني والبيئة االقتصادية.

وتعامل املجموعة األصل املالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد املدفوعات التعاقدية ملدة 90 يوماً. ومع ذلك، قد تعتبر 
املجموعة األصل املالي كأصل متعثر في بعض احلاالت، وذلك في حالة أن تشير املعلومات الداخلية أو اخلارجية إلى عدم إحتمالية 
إستالم املجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل املجموعة. ويتم شطب 

األصل املالي عندما ال يوجد أي توقع معقول بإسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية - ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018

تقوم املجموعة في تاريخ البيانات املالية املجمعة بتقييم ما إذا وجد أي دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة موجودات 
مالية قد إنخفضت قيمتها. يعتبر األصل املالي أو مجموعة موجودات مالية منخفضة القيمة فقط في حالة وجود دليل موضوعي 
على إنخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد اإلعتراف املبدئي باألصل )حدث “خسارة متكبدة”( ويكون حلدث اخلسارة 
تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية وميكن قياسه بصورة موثوق منها. قد 
يتضمن الدليل املوضوعي على إنخفاض القيمة مؤشرات على مؤشرات على مواجهة املقترض أو مجموعة املقترضني لصعوبة مالية 
كبيرة، أو تأخير في سداد الفوائد أو الدفعات األساسية أو إحتمال إشهار إفالسهم أو إجراءات إعادة التنظيم املالي األخرى وعندما 
تشير البيانات امللحوظة إلى أن هناك إنخفاًضا ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات في املتأخرات 

والظروف االقتصادية املرتبطة بحاالت التعثر.

موجودات مالية متاحة للبيع

بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة في تاريخ البيانات املالية املجمعة بتقييم ما إذا وجد دليل موضوعي على 
إنخفاض قيمة إستثمار أو مجموعة إستثمارات. 

بالنسبة لإلستثمارات في األسهم املصنفة كمتاحة للبيع، ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي إنخفاض كبير أو متواصل في القيمة 
مقابل الفترة التي  مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار و”املتواصل”  العادلة لإلستثمار دون تكلفته. يتم تقييم اإلنخفاض “الكبير” 
تنخفض فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية. وإذا ما توفر أي دليل على إنخفاض القيمة، يتم شطب اخلسائر املتراكمة - 
املقاسة بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناقصاً أية خسائر من إنخفاض قيمة هذا اإلستثمار مدرجة سابقاً في 
بيان األرباح أو اخلسائر املجمع- من اإليرادات الشاملة األخرى مع إدراجها في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. إن خسائر إنخفاض 
القيمة من اإلستثمارات في أسهم ال يتم عكسها من خالل األرباح أو اخلسائر، وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد إنخفاض 

القيمة في اإليرادات الشاملة األخرى.

مبلغ  قياس  وميكن  محتماًل  أمراً  املجموعة  إلى  اإلقتصادية  املنافع  تدفق  عنده  يكون  الذي  احلد  إلى  باإليرادات  اإلعتراف  يتم 
اإليرادات بصورة موثوق منها بصرف النظر عن تاريخ السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق مع 
أخذ شروط السداد احملددة مبوجب عقد في اإلعتبار باستثناء اخلصومات. تقوم املجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها لتحديد ما إذا 

كانت تعمل عن نفسها كشركة أساسية أو وكيل. انتهت املجموعة إلى أنها تعمل كشركة أساسية في معظم ترتيبات اإليرادات.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية والهامة )تتمة(  -2٫4

األدوات املالية )تتمة(  
إنخفاض  قيمة املوجودات املالية - السياسة املطبقة قبل 1 يناير 2018 )تتمة(  

الإعرتاف بالإيرادات

يجب الوفاء مبعايير اإلعتراف احملددة التالية قبل اإلعتراف باإليرادات:

اإيرادات اأتعاب وعمولة

يتم اإلعتراف بإيرادات األتعاب املكتسبة من تقدمي اخلدمات خالل فترة زمنية معينة على مدى تلك الفترة. تتضمن تلك األتعاب 
إيرادات العموالت وأتعاب إدارة املوجودات وأتعاب اإلدارة واالستشارات األخرى.

اإيرادات متويل 

تعرض إيرادات التمويل في بند مستقل عن اإليرادات من العقود مع العمالء في بيان األرباح أو اخلسائر وتسجل عند استحقاقها 
بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ال�سرائب

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي وال�سرائب

حتتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1 % وفقاً للحساب املعدل إستناداً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة 
املؤسسة الذي ينص على أنه يجب إستبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى 

اإلحتياطي االجباري من ربح السنة عند حتديد احلصة.

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

حتتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بنسبة 
2.5 % من ربح السنة اخلاضع للضريبة. وفقاً للقانون، مت خصم اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية 

من الشركات املدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.

الزكاة

يتم احتساب الزكاة بنسبة 1 % من ربح املجموعة وفقاً لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 الذي يسري اعتباراً من 10 ديسمبر 2007.

ممتلكات واآلت ومعدات

تدرج األعمال الرأسمالية بالتكلفة بالصافي بعد خسائر إنخفاض القيمة املتراكمة- إن وجدت. بإستثناء األرض املستأجرة املدرجة مببلغ 
معاد تقييمه، تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بالصافي بعد اإلستهالك املتراكم وخسائر إنخفاض القيمة املتراكمة- إن وجدت. تتضمن 

التكاليف تكلفة إستبدال جزء من املمتلكات واملعدات وتكاليف اإلقتراض ملشروعات االنشاءات في حالة إستيفاء معايير اإلعتراف. 

يتم إحتساب اإلستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة املمتلكات واملعدات إلى قيمتها املتبقية على مدى أعمارها 
اإلنتاجية املقدرة. وال يتم إستهالك األرض ملك حر. 

إن األعمار اإلنتاجية املقدرة هي كالتالي: 

20 سنةمباني
3 – 5 سنةمعدات مكتبية 

إن بند املمتلكات واملعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم إستبعاده عند البيع )أي، تاريخ حصول املستلم على السيطرة( أو عند 
عدم توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناجتة عن إستبعاد األصل )احملتسبة بالفرق 

بني صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األرباح أو اخلسائرعند عدم اإلعتراف باألصل.

يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك للممتلكات واملعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها إن كان 
ذلك مالئًما.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

2 -         أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  -2٫4

األدوات املالية )تتمة(  
ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  

يبدأ استهالك هذه املوجودات عندما تكون املوجودات جاهزة لإلستخدام املقصود منها. 

عقود التاأجري

إن حتديد ما إذا كان الترتيب ميثل )أو يتضمن( عقد تأجير يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد التأجير. إن الترتيب ميثل 
أو يتضمن عقد تأجير إذا كان تنفيذ الترتيب يستند إلى إستخدام أصل معني أو موجودات معينة، ويقوم الترتيب بتحويل احلق في 

إستخدام األصل )أو املوجودات( حتى وإن لم يتم النص صراحة في الترتيب على هذا األصل )أو هذه املوجودات(. 

املجموعة كم�ستاأجر

يتم تصنيف عقد التأجير في تاريخ البدء كعقد تأجير متويلي أو تأجير تشغيلي. ويتم تصنيف عقد التأجير الذي يتم مبوجبه حتويل 
كافة املزايا واملخاطر اجلوهرية املرتبطة مبلكية املجموعة كعقد تأجير متويلي.

يتم رسملة عقود التأجير التمويلي في بداية عقد التأجير وفقا للقيمة العادلة للعقار املستأجر في تاريخ البداية أو القيمة احلالية 
إلتزام  التمويل وتخفيض  التأجير على أساس نسبي بني رسوم  توزيع مدفوعات  يتم  أقل.  أيهما  التأجير  األدنى ملدفوعات  للحد 
اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام. ويتم اإلعتراف برسوم التمويل ضمن تكاليف التمويل في 

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. 

يتم استهالك األصل املؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. وإذا لم يتم التأكد بصورة معقولة من انتقال امللكية إلى املجموعة في 
نهاية فترة عقد اإليجار، يتم إستهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقل. 

إن عقد التأجير التشغيلي هو عقد إيجار يختلف عن عقد التأجير التمويلي. يتم اإلعتراف مبدفوعات التأجير التشغيلي كمصروفات 
تشغيل في األرباح أو اخلسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  

املجموعة كموؤجر

إن عقود التأجير التي ال تنقل فيها املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل يتم تصنيفها كعقود تأجير تشغيلي. يتم 
احملاسبة عن إيرادات التأجير الناجتة على أساس القسط الثابت على مدى فترات االيجار وتدرج ضمن اإليرادات في األرباح أو 
اخلسائر نتيجة لطبيعتها التشغيلية. إن التكاليف املبدئية املباشرة املتكبدة في التفاوض والترتيبات املتعلقة بعقد التأجير التشغيلي 
يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر وتسجل على مدى فترة التأجير وفقاً لنفس األسس التي يتم بها تسجيل إيرادات 

التأجير. كما تسجل اإليجارات احملتملة كإيرادات في فترة اكتسابها. 

اإنخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. 
إذا ما ظهر مثل ذلك املؤشر أو عند ضرورة إجراء إختبار إنخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املقدر املمكن 
إسترداده لهذا األصل. إن القيمة املمكن إستردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً تكاليف البيع أو 
القيمة اإلستخدامية، أيهما أكبر، ويتم حتديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منتًجا لتدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير 
عن تلك التي تنتجها املوجودات أو مجموعات املوجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن 

املبلغ املمكن استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته املمكن استردادها.

قبل  معدل خصم  بإستخدام  احلالية  القيمة  إلى  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  تخصم  اإلستخدامية،  القيمة  تقييم  عند 
العادلة  القيمة  واملخاطر احملددة لألصل. عند حتديد  الزمنية لألموال  للقيمة  السوق احلالية  تقييمات  يعكس  والذي  الضرائب 
ناقصاً التكاليف حتى البيع، تؤخذ املعامالت احلديثة في السوق في اإلعتبار. في حالة عدم إمكانية حتديد مثل هذه املعامالت، يتم 
إستخدام منوذج تقييم مناسب. ويتم تأييد هذه احلسابات بإستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املعلنة للشركات املتداولة 

علنا أو مؤشرات القيمة العادلة املتاحة األخرى.

يستند إحتساب املجموعة إلنخفاض القيمة على املوازنات التفصيلية واحلسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل 
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وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى املجموعة والتي يتم توزيع املوجودات الفردية عليها. تغطي هذه املوازنات واحلسابات التقديرية 
النقدية  التدفقات  لتوقع  تطبيقه  ويتم  األجل  يتم حساب معدل منو طويل  األطول،  للفترات  وبالنسبة  فترة خمس سنوات.  عادة 

املستقبلية بعد السنة اخلامسة.

بالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات املالية املجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على أن 
املمكن  املبلغ  بتقدير  املجموعة  تقوم  املؤشر،  ما وجد هذا  فإذا  إنخفضت.  أن  تعد موجودة  لم  املسجلة  القيمة  إنخفاض  خسائر 
إسترداده لألصل أو وحدة انتاج النقد. ويتم رد خسائر إنخفاض القيمة املسجلة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في اإلفتراضات 
املستخدمة لتحديد املبلغ املمكن إسترداده لألصل منذ آخر خسارة تقييم مسجلة. إن الرد محدود بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية 
لألصل قيمته املمكن إستردادها وال يتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم حتديدها بالصافي بعد اإلستهالك في حالة عدم 
تسجيل خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. يدرج الرد في بيان األرباح أو اخلسائر ما لم يدرج األصل باملبلغ 

املعاد تقييمه، وفي هذه احلالة، يتم التعامل مع الرد كزيادة إعادة تقييم. 

يتم إختبار الشهرة سنوياً كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة لتحديد اإلنخفاض في القيمة عندما تتوافر الظروف التي تشير إلى 
إحتمال إنخفاض القيمة الدفترية. يتحدد إنخفاض قيمة الشهرة بتقييم املبلغ املمكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد )أو مجموعة 
من وحدات إنتاج النقد( التي تتوزع عليها الشهرة. تسجل خسائر إنخفاض القيمة إذا كان املبلغ املمكن إسترداده لوحدة إنتاج النقد 

أقل من قيمتها الدفترية. ال ميكن رد خسائر إنخفاض القيمة املتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. 

يتم إختبار املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة لغرض حتديد إنخفاض القيمة سنويا كما في تاريخ البيانات 
املالية املجمعة على مستوى وحدة إنتاج النقد- متى أمكن ذلك- وعندما تشير الظروف إلى إحتمال إنخفاض القيمة الدفترية. 

خم�س�سات 

تقيد املخصصات عندما يكون لدى املجموعة إلتزام حالي )قانوني أو استداللي( ناجت عن حدث وقع في السابق، ومن احملتمل أن 
يتطلب إستخدام املوارد التي تتضمن منافع إقتصادية لتسوية اإللتزام وميكن تقدير مبلغ اإللتزام بصورة موثوق فيها. 

إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم املخصصات بإستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً ملا 
هو مالئم، املخاطر املرتبطة باإللتزام. عند إستخدام اخلصم، يتم اإلعتراف بالزيادة في املخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف 

متويل. 

تتم مراجعة املخصصات في تاريخ كل تقارير مالية وتعديلها لكي تعكس أفضل تقدير حالي. عندما تتوقع املجموعة إسترداد جزء من 
املخصص أو املخصص بالكامل، على سبيل املثال وفقاً لعقد تأمني، يتم اإلعتراف باإلسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون 

هذا اإلسترداد مؤكًدا بالفعل. يتم عرض املصروفات املتعلقة بأية مخصصات في بيان الدخل املجمع بالصافي بعد أي إسترداد. 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم املجموعة مكافأة نهاية اخلدمة جلميع موظفيها. إن إستحقاق هذه املكافأة يستند عادًة إلى الراتب النهائي وطول فترة خدمة املوظفني 
ويخضع إلى إمتام احلد األدنى من فترة اخلدمة. إن التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة اخلدمة. 

ان هذا اإللتزام غير املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنتهاء اخلدمة بتاريخ البيانات املالية املجمعة.

إضافة إلى ذلك، تقوم املجموعة بالنسبة للموظفني الكويتيني بدفع إشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية، وحتتسب هذه 
اإلشتراكات على أساس نسبة مئوية من رواتب املوظفني. 

اأ�سهم خزينة 

تتكون أسهم اخلزينة من األسهم اخلاصة املصدرة للشركة األم التي مت إعادة شرائها من قبل املجموعة ولم يتم إعادة إصدارها أو 
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إلغائها بعد. يتم احملاسبة عن أسهم اخلزينة بإستخدام طريقة التكلفة حيث يتم إدراج املتوسط املرجح لتكلفة األسهم املعاد شرائها 
في حساب مقابل ضمن حقوق امللكية. عند إعادة إصدار أسهم اخلزينة يتم إدراج األرباح الناجتة ضمن حساب منفصل في حقوق 
امللكية )إحتياطي أسهم اخلزينة( والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما يتم حتميل اخلسائر احملققة على نفس احلساب في حدود 
الرصيد الدائن لذلك احلساب، ويتم حتميل اخلسائر اإلضافية على األرباح احملتفظ بها ثم اإلحتياطي اإلختياري ثم اإلحتياطي 
اإلجباري. تستخدم األرباح احملققة الحقاً عن بيع أسهم اخلزينة أواًل ملقاصة اخلسائر املؤقتة املسجلة سابقاً في اإلحتياطيات 
واألرباح احملتفظ بها وإحتياطي أسهم اخلزينة على التوالي.  ال يتم دفع أية توزيعات أرباح نقدية عن أسهم اخلزينة. ويؤدي إصدار 
أسهم األرباح إلى زيادة عدد أسهم اخلزينة نسبياً وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة.

اإحتياطي اآخر 

إعادة  السيطرة؛ وعمليات  التابعة، دون فقد  الشركات  امللكية في  التغيرات في حصة  تأثير  يستخدم اإلحتياطي األخر لتسجيل 
القياس التي تتضمن األرباح واخلسائر االكتوارية والعائد على موجودات برامج املزايا احملددة. 

موجودات ب�سفة الأمانة

تقدم املجموعة خدمات الضمان وخدمات األمانة األخرى التي ينتج عنها اإلحتفاظ مبوجودات أو إستثمار موجودات نيابة عن 
العمالء. ال يتم عرض املوجودات احملتفظ بها بصفة أمانة في البيانات املالية املجمعة ما لم تستوفي معايير اإلعتراف حيث أنها 

ليست ضمن املوجودات اخلاصة باملجموعة. 

معلومات القطاعات 

إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يضطلع بأنشطة األعمال التي ينتج عنها إيرادات ويتحمل عنها تكاليف. تستخدم إدارة الشركة األم قطاعات 
التشغيل لتخصيص املوارد وتقييم األداء. يتم جتميع قطاعات التشغيل التي تتميز بسمات اقتصادية مماثلة وتتشابه في املنتجات واخلدمات 

ونوعية العمالء متى كان ذلك مالئًما ويتم إعداد التقارير بشأنها بصفتها قطاعات ميكن إعداد تقرير عنها. 

العمالت الأجنبية 

تعرض البيانات املالية املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم. تقوم كل شركة في املجموعة بتحديد العملة الرئيسية 
لها، كما يتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية لكل شركة بإستخدام تلك العملة الرئيسية. تستخدم املجموعة الطريقة املباشرة للتجميع 

وعند بيع شركة أجنبية تعكس األرباح أو اخلسائر املعاد تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر املبلغ الناجت عن إستخدام هذه الطريقة. 

املعامالت والأر�سدة

يتم مبدئيا قيد املعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات املجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفقاً لسعر الصرف الفوري في 
تاريخ تأهل املعاملة لإلعتراف ألول مرة. 

تاريخ  الفوري في  الصرف  لسعر  وفقاً  الرئيسية  العملة  إلى  أجنبية  بعمالت  املدرجة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  ويتم حتويل 
البيانات املالية املجمعة. وتسجل الفروق الناجتة من التسوية أو حتويل البنود النقدية في األرباح أو اخلسائر. 

يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بإستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ املعامالت 
بإستخدام أسعار  بعملة أجنبية فيتم حتويلها  العادلة  للقيمة  إعادة قياسها وفقاً  يتم  التي  النقدية  للبنود غير  وبالنسبة  املبدئية. 
الصرف كما في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح أو اخلسارة الناجتة من حتويل البنود غير النقدية 
للبند )أي ان فروق  العادلة  القيمة  التغير في  الناجتة من  بالربح أو اخلسارة  العادلة مبا يتماشى مع اإلعتراف  بالقيمة  املقاسة 
حتويل البنود التي تدرج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو اخلسائر يتم ايضا حتققها في 

اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو اخلسائر على التوالي(.

عند حتديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند اإلعتراف املبدئي ألصل أو مصروفات أو إيرادات )أو جزء منها( أو عند 
إستبعاد أصل أو إلتزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة باإلعتراف املبدئي 
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لألصل أو اإللتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات املقدمة. في حالة وجود عدة مبالغ مدفوعة أو مستلمة مقدما، فيجب 
على املنشاة حتديد تاريخ املعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من الدفعات مقدما. 

�سركات املجموعة

عند التجميع، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات للشركات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات 
املالية املجمعة، وحتول بيانات األرباح أو اخلسائر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت. تدرج فروق حتويل 
العمالت األجنبية الناجتة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع شركة أجنبية، يعاد تصنيف بند 

اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بهذه الشركة األجنبية إلى األرباح أو اخلسائر.
واملطلوبات  للموجودات  الدفترية  للقيمة  العادلة  القيمة  تعديالت على  أجنبية وأي  أية شهرة ناجتة من حيازة شركة  تتم معاملة 
الناجتة من احليازة كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية ويتم حتويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية في تاريخ 

البيانات املالية املجمعة.

توزيعات اأرباح على الأ�سهم العادية 

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح كإلتزام ويتم استقطاعها من حقوق امللكية عندما يتم املوافقة عليها من قبل مساهمي الشركة األم.

يتم املوافقة على توزيعات األرباح للسنة بعد تاريخ بيان املركز املالي املجمع ويتم اإلفصاح عنها كحدث وقع بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

اإيرادات توزيعات اأرباح 

تسجل إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في إستالم املدفوعات. 

الأحداث املحتملة 

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون حتقيق املنافع اإلقتصادية محتماًل. 

ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة في بيان املركز املالي املجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
ما لم يكن احتمال تدفق املوارد التي تشتمل على منافع إقتصادية إلى خارج الشركة مستبعداً. 

اأحداث بعد فرتة البيانات املالية املجمعة 

إذا تلقت املجموعة معلومات بعد فترة البيانات املالية املجمعة وقبل إعتمادها لإلصدار حول ظروف وقعت في نهاية فترة البيانات 
املالية املجمعة، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت املعلومات تؤثر على املبالغ املسجلة في البيانات املالية املجمعة للمجموعة. وتقوم 
املجموعة بتعديل املبالغ املسجلة في البيانات املالية املجمعة بحيث تعكس األحداث التي أدت إلى التعديل بعد فترة البيانات املالية 
املجمعة، باإلضافة إلى حتديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف في ضوء املعلومات اجلديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال 
تؤدي إلى تعديالت بعد فترة البيانات املالية املجمعة، لن تقوم املجموعة بتغيير املبالغ املسجلة في البيانات املالية املجمعة، ولكن 

سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة احلدث وتقدير تأثيره املالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم – متى كان ذلك ممكناَ. 

األحكام والتقديرات واإلفتراضات احملاسبية الهامة       - 3
إن إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على املبالغ املسجلة لإليرادات 
واملصروفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات املتعلقة بها، واإلفصاح عن املطلوبات احملتملة. إن عدم التأكد من هذه اإلفتراضات 

والتقديرات ميكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املتأثرة في املستقبل. 

3.1 -   الأحكام اجلوهرية
في إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير األكثر جوهرية على املبالغ 

املدرجة في البيانات املالية املجمعة:
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ت�سنيف املوجودات املالية

ال�سيا�سة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2018 )املعيار الدويل للتقارير املالية 9(

حتدد املجموعة تصنف املوجودات املالية إستناداً إلى تقييم منوذج األعمال الذي يتم ضمنه اإلحتفاظ باملوجودات وتقييم ما إذا كانت 
الشروط التعاقدية لألصل املالي ترتبط مبدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط على أصل املبلغ القائم.

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018 )معيار املحا�سبة الدويل 39(

يجب على اإلدارة أن تتخذ قرار عند حيازة املوجودات املالية لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيفها كمتاحة للبيع أو محتفظ بها حتى 
اإلستحقاق أو كإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، أو قروض ومدينني. وإلتخاذ األحكام، تأخذ اإلدارة 

في إعتبارها الغرض األساسي الذي مت من أجله حيازة املوجودات وكيف تنوي إدارتها وإعداد تقارير األداء املتعلقة بها.  

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع 

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018 )معيار املحا�سبة الدويل 39( 

تقوم املجموعة بالتعامل مع املوجودات املالية املتاحة للبيع كموجودات إنخفاض قيمتها في حالة وجود إنخفاض كبير أو متواصل 
في قيمتها العادلة بأقل من تكلفتها. إن حتديد اإلنخفاض “الكبير” أو “املتواصل” يتطلب أحكام. إعتبرت املجموعة أن اإلنخفاض 

في القيمة بنسبة 30 % يعتبر إنخفاض كبير، وملدة 12 شهر يعتبر متواصل.

3.2     التقديرات واإلفتراضات 
مت عرض اإلفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات 
املالية  السنة  للموجودات واملطلوبات خالل  الدفترية  القيمة  إلى إجراء تعديل مادي على  لها مخاطر كبيرة تؤدي  املالية املجمعة والتي 
الالحقة في إيضاحات مستقلة في البنود ذات الصلة في البيانات املالية املجمعة أدناه. تستند املجموعة في إفتراضاتها وتقديراتها إلى 
املؤشرات املتاحة عند إعداد البيانات املالية املجمعة. على الرغم من ذلك، قد تختلف الظروف واإلفتراضات احلالية حول التطورات 
املستقبلية بسبب التغيرات في السوق أو ظروف خارج نطاق سيطرة املجموعة. تنعكس مثل هذه التغيرات في اإلفتراضات وقت حدوثها.

 
اإنخفا�س قيمة ال�سركات الزميلة

يتم احملاسبة عن اإلستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية احملاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا إدراج هذه 
اإلستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد احليازة في حصة املجموعة في صافي موجودات الشركة 
أي خسائر لإلنخفاض في القيمة. يجب على املجموعة في تاريخ البيانات املالية املجمعة تقييم ما إذا وجد أي  الزميلة ناقصاً 
مؤشرات على إنخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه املؤشرات، تقوم اإلدارة بتقدير املبلغ املمكن إسترداده للشركة الزميلة لغرض 
حتديد حجم خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. إن حتديد مؤشرات إنخفاض القيمة وحتديد املبالغ املمكن إستردادها تتطلب 

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات جوهرية. 

الأعمار الإنتاجية للموجودات القابلة لال�ستهالك 

إلى  إستناداً  مجمعة  مالية  بيانات  كل  بتاريخ  لإلستهالك  القابلة  للموجودات  اإلنتاجية  لألعمار  تقديرها  مبراجعة  اإلدارة  تقوم 
اإلستخدام املتوقع للموجودات. كما أن عدم التأكد املرتبط بهذه التقديرات يتعلق بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير إستخدام 

بعض البرامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات. 

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018 )معيار املحا�سبة الدويل 39(

يتم تقدير املبلغ املمكن حتصيله من األرصدة التجارية املدينة عندما يعد حتصيل املبلغ بالكامل أمراً غير محتمل. وبالنسبة لكل 
مبلغ من املبالغ اجلوهرية، يتم هذا التقدير على أساس إفرادي. يتم بصورة مجمعة تقييم املبالغ غير اجلوهرية والتي مر تاريخ 

إستحقاقها دون حتصيلها ويتم احتساب مخصص لها حسب طول فترة التأخير إستناداً إلى معدالت اإلسترداد التاريخية.

ال�سيا�سة املطبقة اإعتبارا من 1 يناير 2018 )املعيار الدويل للتقارير املالية 9(

تقوم الشركة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر اإلئتمان املتوقعة املرتبطة بأدوات الدين املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة. بالنسبة 

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

3 -           األحكام والتقديرات واإلفتراضات احملاسبية الهامة )تتمة(
3.1 -     األحكام اجلوهرية )تتمة(
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للمدينني التجاريني وموجودات العقود، تقوم الشركة بتطبيق طريقة مبسطة إلحتساب خسائر اإلئتمان املتوقعة. وبالتالي، ال تقوم 
الشركة بتتبع التغييرات في مخاطر اإلئتمان وبدال من ذلك تعمل على تسجيل مخصص خسائر إستناداً إلى خسائر اإلئتمان املتوقعة 
على مدى عمر األداة املالية. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها التاريخية في خسائر اإلئتمان ويتم 

تعديلها مقابل العوامل املستقبلية املتعلقة باملدينني والبيئة االقتصادية. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

قيا�س القيمة العادلة 

املالية )عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط(. ويتضمن ذلك وضع تقديرات  العادلة لألدوات  القيمة  تستخدم اإلدارة أساليب تقييم لتحديد 
وإفتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها املشاركني في السوق في تسعير األداة املالية. لوضع هذه اإلفتراضات، تستند اإلدارة إلى البيانات 
امللحوظة قدر اإلمكان، إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. وفي هذه احلالة، تقوم اإلدارة بإستخدام أفضل املعلومات املتاحة. 

قد تختلف القيم العادلة املقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم حتقيقها في معاملة متكافئة في تاريخ البيانات املالية املجمعة.

صافي إيرادات إستثمار    -4
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

(29,027)766,260أرباح )خسائر( محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر 
(3,750) (72,738)خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر

998,294-     صافي األرباح من إيرادات بيع موجودات مالية متاحة للبيع
(262,485)-     خسائر إنخفاض قيمة موجودات مالية متاح للبيع )إيضاح 8(

128,70090,427إيرادات فوائد 
116,5388,516إيرادات توزيعات أرباح 

────────────
938,760801,975

════════════
5 -         ربحية السهم 

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 
القائمة خالل السنة ناقصاً أسهم اخلزينة. يتم إحتساب ربحية السهم املخففة عن طريقة قسمة الربح اخلاص مبساهمي الشركة 
األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها 
عند حتويل كافة األسهم العادية احملتملة املخففة إلى أسهم عادية ناقصاً املتوسط املرجح لعدد أسهم اخلزينة. أخذا في اإلعتبار 

عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية واملخففة متماثلة. 
20182017

1,435,4592,182,469ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم )دينار كويتي(
══════════════

584,473,066584,185,395املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(*
══════════════

3.74 فلس2.46 فلسربحية السهم األساسية واملخففة )فلس(
══════════════

* إن املتوسط املرجح لعدد األسهم يأخذ في اإلعتبار املتوسط املرجح لتأثير التغيرات في أسهم اخلزينة خالل السنة. 

لم يتم إجراء أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بني تاريخ البيانات املالية املجمعة وتاريخ إعتماد هذه 
البيانات املالية املجمعة. 

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

3 -           األحكام والتقديرات واإلفتراضات احملاسبية الهامة )تتمة(
3.2-        التقديرات واإلفتراضات )تتمة(
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

ممتلكات وآالت ومعدات   - 6

مبنى أرض 
معدات

املجموع  مكتبية 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة: 
1,052,750561,000440,0942,053,844  كما في 1 يناير 2018  

18,67318,673    -    -  إضافات 
────────────────────────────

1,052,750561,000458,7672,072,517كما في 31 ديسمبر 2018
────────────────────────────

اإلستهالك املتراكم: 
(972,525)(411,525)(561,000)    -  كما في 1 يناير 2018  

(11,375)(11,375)    -    -  احململ للسنة 
────────────────────────────

(983,900)(422,900)(561,000)    -كما في 31 ديسمبر 2018
────────────────────────────

صافي القيمة الدفترية: 
35,8671,088,617    -1,052,750كما في 31 ديسمبر 2018 

════════════════════════════
 

مبنى أرض 
معدات

املجموع  مكتبية 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة: 
1,052,750561,000420,6962,034,446  كما في 1 يناير 2017  

19,63819,638     -     -  إضافات 
(240)(240)     -     -  إستبعادات

────────────────────────────
1,052,750561,000440,0942,053,844كما في 31 ديسمبر 2017

────────────────────────────
اإلستهالك املتراكم: 

(964,474)(403,474)(561,000)     -  كما في 1 يناير 2017  
(8,291)(8,291)     -     -  احململ للسنة 

240240     -     -  املتعلق باإلستبعادات 
────────────────────────────

(972,525)(411,525)(561,000)     -كما في 31 ديسمبر 2017
────────────────────────────

صافي القيمة الدفترية: 
28,5691,081,319     -1,052,750كما في 31 ديسمبر 2017 

════════════════════════════
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

إستثمار في شركات زميلة   - 7
مبني أدناه تفاصيل الشركات الزميلة:   

الشركة
بلد

األنشطة حصة امللكية %التأسيس
القيمة الدفتريةاألساسية

2018201720182017
دينار كويتيدينار كويتي 

2,507,5552,581,104تصنيع23.7323.73أملانياشركة ريكو )جي أم بي اتش(

17,186,69217,952,851أنشطة إستثمار 23.4123.41الكويتالشركة الكويتية االملانية القابضة *

18,075,61017,719,695تصنيع 12.3712.37املانيا شركة واينج العاملية )أي جي(
──────────────
37,769,85738,253,650
══════════════

* لدى الشركة الكويتية االملانية القابضة ملكية مباشرة بنسبة 52 % في شركة واينج العاملية أي جي. 
فيما يلي مطابقة للمعلومات املالية املوجزة بالقيمة الدفترية للشركات الزميلة: 

مطابقة القيمة الدفرتية

20182017
دينار كويتي دينار كويتي 

38,253,65034,066,863في 1 يناير 
1,387,0771,838,465حصة في النتائج

1,725,711(157,519)صافي احلصة في إيرادات شاملة أخرى 
(1,505,236)(1,005,878)استرداد رأس املال 

2,127,847(707,473)تعديالت حتويل عمالت أجنبية 
──────────────

37,769,85738,253,650في 31 ديسمبر
══════════════

التالي معلومات مالية موجزة عن الشركات الزميلة اجلوهرية للمجموعة. تعكس املعلومات املفصح عنها املبالغ   يوضح اجلدول 
املعروضة في البيانات املالية للشركات الزميلة ذات الصلة وليس حصة املجموعة من تلك املبالغ

شركة ريكو 
)جي أم بي اتش(

الشركة الكويتية 
االملانية القابضة 
ش.م.ك. )مقفلة(

شركة واينج 
العاملية 

2018)أي جي(
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

14,721,598167,402,313139,715,362321,839,273إجمالي املوجودات

(182,953,779)(76,109,124)(102,690,621)(4,154,034)إجمالي املطلوبات
────────────────────────────

10,567,56464,711,69263,606,238138,885,494حقوق امللكية
────────────────────────────

2,036,39110,206,56412,242,955-     الشهرة 
────────────────────────────

2,507,55517,186,69218,075,61037,769,857القيمة الدفترية إلستثمار املجموعة
════════════════════════════
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شركة ريكو 
)جي أم بي اتش(

الشركة الكويتية 
االملانية القابضة 
ش.م.ك. )مقفلة(

شركة واينج 
العاملية 

2017)أي جي(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

14,998,521171,755,696137,927,593324,681,810إجمالي املوجودات

(188,140,900)(80,248,396)(103,771,499)(4,121,005)إجمالي املطلوبات
────────────────────────────

10,877,51667,984,19757,679,197136,540,910حقوق امللكية
────────────────────────────

2,036,39110,583,91312,620,304     -الشهرة 
────────────────────────────

2,581,10417,952,85117,719,69538,253,650القيمة الدفترية إلستثمار املجموعة
════════════════════════════

شركة ريكو 
)جي أم بي اتش(

الشركة الكويتية 
االملانية القابضة 
ش.م.ك. )مقفلة(

شركة واينج 
العاملية 

2018)أي جي(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

13,860,775164,767,591163,427,998342,056,364اإليرادات 
════════════════════════════

742,2192,728,4627,692,64811,163,329الربح 
════════════════════════════

(2,441,630)504,062(2,945,692)     -)خسائر( إيرادات شاملة أخرى
════════════════════════════

8,196,7108,721,699(217,230)742,219إجمالي )اخلسائر( اإليرادات الشاملة 
════════════════════════════

176,120259,261951,6961,387,077حصة املجموعة في ربح السنة 
════════════════════════════

شركة ريكو 
)جي أم بي اتش(

الشركة الكويتية 
االملانية القابضة 
ش.م.ك. )مقفلة(

شركة واينج 
العاملية 

2017)أي جي(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

13,658,206153,286,571151,344,345318,289,122اإليرادات 
════════════════════════════

965,8044,191,1228,779,64013,936,566الربح 
════════════════════════════

10,177,523154,10710,331,630     -إيرادات شاملة أخرى
════════════════════════════

965,80414,368,6458,933,74724,268,196إجمالي اإليرادات الشاملة 
════════════════════════════

236,569515,7231,086,1731,838,465حصة املجموعة في ربح السنة
════════════════════════════
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إستثمار في شركات زميلة )تتمة(  - 7

تقييم اإنخفا�س قيمة �سركة واينج العاملية )اأي جي(

تراعي اإلدارة التقييم املستقبلي لألداء والعمليات التجارية لوحدة إنتاج النقد لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية ال تتجاوز القيمة 
املمكن إستردادها.

مت تقدير القيمة املمكن إستردادها إستناداً إلى القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية التي من املتوقع حتديدها من وحدة 
إنتاج النقد )القيمة اإلستخدامية(. يتم حتديد القيمة اإلستخدامية إستناداً إلى اإلفتراضات املعقولة واملؤيدة حول التوقعات التي 

تعتمدها اإلدارة )كجزء من املوازنة(.

 وتغطي هذه التدفقات النقدية فترة خمس سنوات بواسطة متوسط معدل منو سنوي بنسبة 6.88 % على مدى فترة التوقع إستناداً 
إلى التقييم السابق وتوقعات اإلدارة حول تـطور السوق. ومعدل اخلصم املطــبق على توقعات التدفقات النقدية هو 7.38 % )2017: 
7.62% ( ومت إستقاء التدفقات النقد»دية فيما بعد فترة املوازنة احملددة بخمس ســنوات بواسطة معــدل منو طويل األجل بنسبة %1.50 

.)% 3 :2017(

ونتيجة لهذا التحليل، مت تقدير القيمة املمكن إستردادها لوحدة إنتاج النقد بالكامل بناءاً على القيمة أثناء اإلستخدام كما في 31 
ديسمبر 2018 مببلغ 33,808,429 دينار كويتي، مبا يتجاوز القيمة الدفترية مببلغ 15,732,819 دينار كويتي. وبناءاً عليه، لم حتدد 

اإلدارة خسائر إنخفاض القيمة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة حل�سابات القيمة الإ�ستخدامية واحل�سا�سية للتغريات يف الإفرتا�سات 

•معدل منو اإليرادات السنوية خالل فترة التقدير. 	
•معدل اخلصم  	

•معدل النمو طويل األجل )القيمة النهائية( املستخدم إلستقراء التدفقات النقدية ملا بعد فترة التقدير  	

احل�سا�سية اإىل التغريات يف الإفرتا�سات 

قامت اإلدارة بإجراء حتليل احلساسية لتقييم التغيرات في اإلفتراضات الرئيسية التي قد تؤدي إلى أن تتجاوز القيمة الدفترية 
للشركة الزميلة قيمتها املمكن إستردادها. وفيما يلي عرض موجز لهذه التغيرات:

• سوف يؤدي إلى إنخفاض في القيمة املمكن إستردادها  إنخفاض معدل منو اإليرادات السنوية خالل فترة التقدير بنسبة 1 %	
مببلغ 6,415,259 دينار كويتي.

 • زيادة معدل اخلصم إلى 7.88 % )أي + 0.5 %( سوف تؤدي إلى إنخفاض في القيمة املمكن إستردادها مببلغ 5,966,359	
دينار كويتي. 

( سوف يؤدي إلى إنخفاض في القيمة املمكن إستردادها مببلغ  • إنخفاض  معدل النمو طويل األجل إلى 1 % )أي - 0.5 %	
4,546,698 دينار كويتي.

يستند حتليل احلساسية أعاله إلى التغيير في اإلفتراضات مع اإلحتفاظ بكافة اإلفتراضات األخرى ثابتة. وليس من املرجح أن 
يحدث ذلك عملياً وقد تترابط التغيرات في بعض اإلفتراضات. 
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اإ�ستثمار يف اأوراق مالية   - 8
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

التصنيف اجلديد وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9  
غير متداولة

-     6,342,995صندوق مشترك وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
-     3,726,127صناديق أسهم خاصة مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر

-     1,336,577أسهم غير مسعرة مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
-     1,130,639أسهم غير مسعرة مدرجة  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

────────────
12,536,338     -

────────────
متداولة 

-     31,142أسهم مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
────────────

12,567,480     -
     ══════     ══════

التصنيف األصلي وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 39 
3,828,432-     صندوق مشترك 

3,430,157-     صناديق اسهم خاصة 

4,635,256-     أسهم غير مسعرة

16,250-     أسهم مسعرة

────────────
11,910,095-     موجودات مالية متاحة للبيع 

     ══════     ══════

17,388-     موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
     ══════     ══════

إن بعض أدوات حقوق امللكية مببلغ 4,635,256 دينار كويتي في 31 ديسمبر 2017 التي ليس لها أسعار معلنة في سوق نشط 
والتي ال ميكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها مت احملاسبة عنها بالتكلفة )وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 39(. مت قياس 
هذه األدوات بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية 9. ومت تسجيل أي فرق بني القيمة الدفترية 
السابقة والقيمة العادلة في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح املرحلة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخر، كلما كان ذلك 

مناسبا )إيضاح 4(. 

كما في 31 ديسمبر 2017، قامت اإلدارة بإجراء مراجعة ملوجوداتها املالية املتاحة للبيع لغرض حتديد ما إذا كان هناك إنخفاض 
في قيمة هذه املوجودات املالية وبالتالي قامت بتسجيل خسائر إنخفاض في القيمة مببلغ 262,485 دينار كويتي  في بيان األرباح 

أو اخلسائر املجمع للسنة املنتهية بذلك التاريخ )إيضاح 4(.

مت عرض اجلدول الهرمي لتحديد واإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة لألدوات املالية من خالل أساليب التقييم في إيضاح 18. 
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مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى   - 9
20182017

دينار كويتيدينار كويتي
غير متداولة 

1,777,8072,707,048أوراق دفع )إيضاح 14(
402,444400,387مدينون آخرون 

────────────
2,180,2513,107,435
────────────

متداولة 
13,11029,265سلف ومدفوعات مقدما 

261,321192,893إيرادات مستحقة 
303,902357,698مدينون آخرون 

────────────
578,333579,856

────────────
2,758,5843,687,291
════════════

تتألف اإليرادات املستحقة من اتعاب إدارة مببلغ 82,248 دينار كويتي )2017: 71,397 دينار كويتي( ومت ضمانها بالكامل مقابل 
موجودات أساسية بالصندوق الذي تتولى املجموعة إدارته. 

النقد والنقد املعادل   - 10

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

2,919,5542,922,206ودائع قصيرة األجل
348,8151,482,351نقد لدى البنوك وفي الصندوق

──────────
3,268,3694,404,557النقد والنقد املعادل لغرض بيان التدفقات النقدية املجمع 

══════════

مت إيداع الودائع قصيرة االجل على فترات متباينة تتراوح بني يوم واحد إلى 3 أشهر بناءا على املتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، 
وتكتسب فائدة مبعدل متوسط 2.03 % سنويا )2017: 1.02 % سنويا(.

راأ�س املال والإحتياطيات   - 11

اأ( راأ�س املال

يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل للشركة األم من 625,293,152 سهم )2017: 625,293,152 سهم( بقيمة 
100 فلس للسهم مدفوعة بالكامل نقداً. 

ب( الإحتياطي الإجباري 

وفقاً لقانون الشركات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يقتطع سنويا بتوصية مجلس اإلدارة نسبة ال تقل 10 % بحد 
أدنى من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
إلى اإلحتياطي االجباري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا االقتطاع إذا زاد رصيد اإلحتياطي نسبة 50 % 
من رأس املال املصدر. وال يجوز إستخدام اإلحتياطي إال في تغطية اخلسائر او توزيع أرباح بنسبة ال تزيد عن 5 % من رأس املال 
املدفوع في السنوات التي ال يسمح فيها الربح بدفع هذه األرباح بسبب عدم وجود اإلحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ 
مخصومة من اإلحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز اإلحتياطي 50 % من رأس املال املصدر. 

لم يتم إجراء أي حتويالت إلى اإلحتياطي اإلجباري نظرا للخسائر املتراكمة التي تكبدتها الشركة األم.  
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راأ�س املال والإحتياطيات )تتمة(  - 11

ج( الإحتياطي الإختياري  

وفقاً لقانون الشركات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يقتطع سنوياً نسبة ال تزيد 10 % بحد أقصى من ربح السنة 
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى اإلحتياطي االختياري. يجوز وقف هذا اإلقتطاع 

السنوي مبوجب قرار اجلمعية العمومية للمساهمني بتوصية من مجلس اإلدارة. ال توجد قيود على توزيع هذا اإلحتياطي.

لم يتم إجراء أي حتويالت الى اإلحتياطي االختياري نظرا للخسائر املتراكمة التي تكبدتها الشركة األم.  

د( اأ�سهم خزينة 

20182017

40,820,08640,820,086عدد األسهم 
%6.53%6.53نسبة إجمالي األسهم القائمة )%( 

1,338,8981,326,653القيمة السوقية )دينار كويتي(
4,755,8194,755,819التكلفة )دينار كويتي(

إن الرد املعادل لتكلفة شراء أسهم اخلزينة احملتفظ بها غير متاح للتوزيع خالل فترة اإلحتفاظ بهذه األسهم وفًقا إلرشادات هيئة 
السوق املالية.

هـ( توزيعات م�سددة ومقرتحة

اقترح أعضاء مجلس اإلدارة عدم إصدار أي توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018 )2017: ال 
شيء(. يخضع هذا االقتراح ملوافقة مساهمي الشركة االم في إجتماع اجلمعية العمومية السنوية. 

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني   - 12

إن احلركة في مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني هي كما يلي:
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

258,795183,421كما في 1 يناير 
87,18391,970احململ للسنة 

(16,596)(107,523)مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة 
──────────

238,455258,795كما في 31 ديسمبر 
 ══════════════

مطلوبات اأخرى   - 13
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

202,609210,146توزيعات أرباح مستحقة
992,4211,234,937ضرائب مستحقة 

137,782168,984مطلوبات أخرى
────────────
1,332,8121,614,067
════════════
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اإف�ساحات الأطراف ذات عالقة   - 14

متثل املعامالت تلك التي تتم مع أطراف ذات عالقة، أي املساهمني الرئيسيني والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
اإلدارة العليا باملجموعة والشركات التي يسيطر عليها هؤالء األطراف أو ميارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم 

املوافقة على كافة املعامالت مع أطراف ذات عالقة على أساس الشروط املعتمدة من قبل إدارة الشركة األم. 

يوضح اجلدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة: 

 20182017شركات زميلة 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان املركز املالي املجمع: 
1,777,8071,777,8072,707,048أوراق دفع )مدرجة ضمن موجودات غير متداولة )ايضاح 9(

حتمل أوراق الدفع متوسط معدل فائدة بنسبة 1.18 %)2017: 1,17 %( سنوياً وتستحق القبض بعد سنة واحدة من تاريخ البيانات 
املالية املجمعة. 

 20182017أخرى شركات زميلة 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
365,933365,933541,506-     اتعاب إدارة 

25,83532,073-     25,835إيرادات فوائد 

معامالت مع موظفي الإدارة العليا

يتكون موظفو اإلدارة العليا من مجلس اإلدارة وعضو اإلدارة األساسي الذي يتمتع بصالحية ومسئولية تخطيط وتوجيه ورقابة 
أنشطة املجموعة. وفيما يلي إجمالي قيمة املعامالت واألرصدة القائمة التي تتعلق مبوظفي اإلدارة العالية.

أرصدة قائمةمعامالت خالل السنة

2018201720182017
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
253,164258,25440,77377,100رواتب ومزايا قصيرة األجل

18,89416,96139,79222,541مكافأة نهاية اخلدمة 
────────────────────────

272,058275,21580,56599,641
════════════════════════

موجودات ب�سفة الأمانة     - 15
تقوم املجموعة بإدارة عدد من اإلستثمارات والصناديق، يتم إدارة بعض منها بالتعاون مع مديري صناديق مهنيني آخرين. كما في 

31 ديسمبر 2018، بلغت الصناديق املدارة 20,906,640 دينار كويتي )2017: 21,639,134 دينار كويتي(.

ال ميكن رجوع هذه الصناديق على املوجودات العامة للمجموعة، كما ال يجوز للمجموعة الرجوع على موجودات الصناديق. وبالتالي، 
فلم يتم إدراج موجودات هذه الصناديق في البيانات املالية املجمعة. 

بلغت اإليرادات املكتسبة من املوجودات بصفة أمانة 409,512 دينار كويتي )2017: 591,209 دينار كويتي(.

اإلتزامات   - 16
في تاريخ البيانات املالية املجمعة، كان لدى املجموعة إلتزامات رأسمالية مببلغ 299,481 دينار كويتي )2017: 461,162 دينار 

كويتي( مقابل شراء  بعض إستثمارات.  
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معلومات القطاعات   -17

تعمل املجموعة بصورة رئيسية في أنشطة اإلستثمار. يعرض اجلدول التالي معلومات حول القطاعات اجلغرافية للمجموعة:

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

إجمالي اإليرادات 
758,6931,306,555الكويت و دول مجلس التعاون اخلليجي

1,443,1772,054,857أوروبا
449,502265,028الواليات املتحدة األمريكية

────────────
2,651,3723,626,440
════════════

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

موجودات غير متداولة
27,487,96427,914,495الكويت و دول مجلس التعاون اخلليجي

25,709,24726,244,814أوروبا
529,502344,065الواليات املتحدة األمريكية

──────────────
53,726,71354,503,374
══════════════

قيا�س القيمة العادلة   - 18

إن القيمة العادلة هي املبلغ املستلم لبيع أصل أو املدفوع لنقل إلتزام ما في معاملة منتظمة بني املشاركني في السوق في تاريخ القياس. 
يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل اإللتزام في إحدى احلاالت التالية:

•في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام، أو 	
•في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام، في حالة غياب السوق الرئيسي. 	

يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام بإستخدام اإلفتراضات التي من املمكن للمشاركني في السوق إستخدامها عند تسعير األصل 
أو اإللتزام، بإفتراض أن املشاركني في السوق سيعملون لتحقيق مصاحلهم االقتصادية املثلى.

يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية قدرة املشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل إستخدام األصل بأعلى 
وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من احملتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.

تستخدم املجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع حتقيق أقصى 
إستخدام للمدخالت امللحوظة ذات الصلة واحلد من إستخدام املدخالت غير امللحوظة.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة في البيانات املالية على أساس متكرر، حتدد املجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بني 
مستويات اجلدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )إستناداً إلى أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( 

في نهاية فترة كل بيان مالي. 

حتدد اإلدارة العليا للمجموعة السياسيات واإلجراءات املتبعة لقياس القيمة العادلة على أساس متكرر مثل اإلستثمارات في أسهم غير 
مسعرة والعقارات اإلستثمارية. 
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يشارك خبراء تقييم خارجيون في تقييم املوجودات اجلوهرية مثل العقارات اإلستثمارية واإلستثمارات في أسهم غير مسعرة. حتدد مشاركة 
خبراء التقييم اخلارجيني من قبل اإلدارة العليا على أساس سنوي. تتضمن معايير اإلختيار املعرفة السوقية والسمعة واإلستقاللية 
وما إذا كان يتم احلفاظ على املعايير املهنية. تتخذ اإلدارة العليا قرار، بعد مناقشة خبراء التقييم اخلارجيني التابعني 

للمجموعة، حول أساليب التقييم واملدخالت التي يجب إستخدامها في كل حالة.

تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية مثل اإلستثمار في األسهم والصناديق املشتركة واملوجودات غير املالية مثل العقارات 
اإلستثمارية، املدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية. إن اإلفصاحات املتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات املالية 
واملوجودات غير املالية املقاسة بالقيمة العادلة، مبا في ذلك طرق التقييم والتقديرات واإلفتراضات الهامة يتم اإلفصاح 

عنها أدناه.

إنتهت اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التالية تعادل قيمتها العادلة تقريبا.
•نقد ونقد معادل 	

•مدفوعات مقدما وموجودات أخرى 	
•مطلوبات أخرى 	

إستخدمت الطرق واإلفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
الإ�ستثمار يف اأ�سهم مدرجة

تستند القيمة العادلة لألسهم املتداولة علنا إلى أسعار السوق املعلنة في سوق نشط للموجودات املماثلة بدون إجراء أي 
تعديالت. تصنف املجموعة القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ضمن املستوى 1 من اجلدول الهرمي.

الإ�ستثمارات يف الأ�سهم غري املدرجة

إستثمارات املجموعة في شركات ذات أسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط. وال حتدث املعامالت في هذه اإلستثمارات 
على أساس منتظم. تستخدم املجموعة أساليب تقييم بالسوق لهذه املراكز. حتدد املجموعة شركات عامة مقارنة )أقران( 
إستناداً إلى القطاع، واحلجم، والرفع واإلستراتيجية وحتتسب مضاعف مناسب للتداول لكل شركة مقارنة محددة. يتم 
إحتساب مضاعف بقسمة  القيمة السوقية  لشركة مقارنة  على قيمتها الدفترية. ومتثل القيمة السوقية  لشركة ما 
سعر سهمها  مضروباً في عدد األسهم القائمة. ومتثل القيمة الدفترية صافي املوجودات لشركة ما. يتم خصم مضاعف 
التداول لعدة إعتبارات منها ضعف السيولة وفروق احلجم بني الشركات املقارنة بناء على املعلومات والظروف اخلاصة 
بكل شركة. إذا حددت اإلدارة أن أسلوب التقييم املستند إلى السوق ال يعكس قيمة اإلستثمارات وأن القيمة األساسية 
اجلوهرية للشركة املستثمر فيها متضمنة في موجوداتها، تستخدم اإلدارة بدالً من ذلك قيمة صافي املوجودات املعدلة 
)“صافي قيمة املوجودات”(. يطبق املضاعف املخصوم على قياس األرباح ذات الصلة للشركة الشركة املستثمر فيها 

لقياس القيمة العادلة. كما تصنف املجموعة القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ضمن املستوى 3. 

ال�سناديق امل�سرتكة غري املدرجة 

تستثمر املجموعة في الصناديق املدارة، مبا في ذلك صناديق األسهم اخلاصة التي ال يتم تسعيرها في سوق نشط والتي 
ميكن أن تخضع لقيود على االستردادات مثل فترات امتناع كبار املساهمني عن بيع اسهمهم. وتراعي اإلدارة أساليب 
التقييم واملدخالت املستخدمة في تقييم هذه الصناديق كجزء من املهام املنوطة بها قبل اإلستثمار، ولضمان أنها معقولة 
ومناسبة. بالتالي، ميكن إستخدام صافي قيمة املوجودات لهذه صناديق الشركة املستثمر فيها كأحد املدخالت في قياس 
قيمتها العادلة. وعند قياس قيمتها العادلة، يتم تعديل صافي قيمة املوجودات هذه الصناديق، حسب الضرورة، لتعكس 
املستثمر فيها ومدير  الشركة  العوامل احملددة لصناديق  املستقبلية وغيرها من  القيود على االستردادات واإللتزامات 
الصندوق. وعند قياس القيمة العادلة أيضا، تراعى املعامالت في أسهم صندوق الشركة املستثمر فيها. واستنادا إلى 
التداول في الشركة املستثمر فيها، تقوم  التعديالت الالزمة لتقدير صافي قيمة املوجودات ومستوى  طبيعة ومستوى 

املجموعة بتصنيف هذه الصناديق ضمن املستوى 2 أو املستوى 3.
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العقارات الإ�ستثمارية

يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلني ومعتمدين ذوي مؤهالت مهنية 
معروفة وذات صلة وخبرة حديثة مبواقع وفئات العقارات اإلستثمارية اجلاري تقييمها. وتتوافق مناذج التقييم املطبقة 
مع مبادئ املعيار الدولي للتقارير املالية 13 “قياس القيمة العادلة” وتتحدد القيمة العادلة من خالل اجلمع بني طريقة 
العادلة  القيمة  تقدير  يتم  عقار.  كل  وإستخدام  طبيعة  اإلعتبار  في  أخذا  بالسوق  املقارنة  وطريقة  اإليرادات  رسملة 
ويتم قسمتها على  العقار،  الناجتة من  املعتادة  التشغيل  إيرادات  بناء على صافي  اإليرادات  بإستخدام طريقة رسملة 
معدل الرسملة )اخلصم(. وفقا لطريقة املقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل املقارنة مبعامالت مماثلة. 
وتتمثل وحدة املقارنة املطبقة من قبل املجموعة في سعر املتر املربع. ويتم إدراج القيمة العادلة للعقار اإلستثماري ضمن 

املستوى 3.
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة

تصنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات املالية ضمن اجلدول الهرمي 
للقيمة العادلة، واملبني الحقا، استناداً إلى أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:

: األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛ • املستوى 1	
: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثيراً جوهرياً على قياس القيمة العادلة  • املستوى 2	

ملحوًظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛
: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثيراً جوهرياً على قياس القيمة العادلة  • املستوى 3	

غير ملحوظ.

18٫1  الأدوات املالية
توضح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة لدى املجموعة: 

قياس القيمة العادلة بواسطة

أسعار معلنة في اإلجمالي
أسواق نشطة

مدخالت 
جوهرية 
ملحوظة

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة

)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 31 ديسمبر 2018 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو اخلسائر

    -6,342,995    -6,342,995صندوق مشترك
3,726,127    -    -3,726,127صناديق أسهم خاصة 

1,336,577    -    -1,336,577أسهم غير مسعرة 
    -    -31,14231,142أسهم مسعرة 

────────────────────────
11,436,84131,1426,342,9955,062,704

────────────────────────
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى
1,130,639    -    -1,130,639أسهم غير مسعرة 

────────────────────────

────────────────────────
12,567,48031,1426,342,9956,193,343إستثمار في أوراق مالية )بالقيمة العادلة(

════════════════════════
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18 -          قيا�س القيمة العادلة   )تتمة(
                   اجلدول الهرمي للقيمة العادلة  )تتمة(

18.1 -      الأدوات املالية   )تتمة(

قياس القيمة العادلة بواسطة

أسعار معلنة في اإلجمالي
أسواق نشطة

مدخالت جوهرية 
ملحوظة

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة

)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

31 ديسمبر 2017 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر
     -     -15,82015,820أسهم مسعرة 

     -1,568     -1,568أسهم غير مسعرة 
────────────────────────

17,38815,8201,568-    
────────────────────────

موجودات مالية متاحة للبيع
     -     -     -     -أسهم مسعرة 

     -     -16,25016,250أسهم غير مسعرة 
3,828,4323,430,157    -7,258,589صناديق غير مسعرة

────────────────────────
7,274,83916,2503,828,4323,430,157
────────────────────────

7,292,22732,0703,830,0003,430,157إستثمار في أوراق مالية )بالقيمة العادلة(
════════════════════════

18.2  الأدوات غري املالية 

توضح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة لدى املجموعة: 

قياس القيمة العادلة بواسطة

أسعار معلنة في اإلجمالي
أسواق نشطة

مدخالت جوهرية 
ملحوظة

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة

)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

31 ديسمبر 2018 
151,650    -    -151,650عقار إستثماري

════════════════════

31 ديسمبر 2017 
عقار إستثماري 

150,875-    -     150,875
════════════════════
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18 -  قيا�س القيمة العادلة )تتمة(
              اجلدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

18.2-  الأدوات غري املالية  )تتمة(

يوضح اجلدول التالي مطابقة كافة احلركات في القيمة العادلة للبنود املصنفة ضمن املستوى 3 والتي حتدث بني بداية 
ونهاية فترة البيانات املالية:

2018

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
املجموعاألرباح أو اخلسائر

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

1,098,5814,765,1575,863,738كما في 1 يناير2018 املعيار الدولي للتقارير املالية )9(
32,058-    32,058إعادة القياس املدرج في اإليرادات الشاملة األخرى

(72,738)(72,738)-    إعادة القياس املدرج في األرباح أو اخلسائر
370,285370,285-    مشتريات / مبيعات )بالصافي(

──────────────────
1,130,6395,062,7046,193,343كما في 31 ديسمبر 2018

══════════════════

2017
موجودات املالية 

متاحة للبيع

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو 
املجموعاخلسائر

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

4,754,202-    4,754,202كما في 1 يناير 2017
(156,810)-    (156,810)إجمالي األرباح )اخلسائر( املسجلة في األرباح أو اخلسائر
إجمالي األرباح )اخلسائر( املسجلة في اإليرادات الشاملة 

(1,034,416)-    (1,034,416)األخرى
(132,819)-    (132,819)مشتريات / مبيعات )بالصافي(

──────────────────
3,430,157-    3,430,157كما في 31 ديسمبر 2017

══════════════════

* نظراً للتغير في السياسة احملاسبية، مت ألول مرة تسجيل املوجودات املالية املتاحة للبيع املقاسة بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة 
)طبقا ملعيار احملاسبة الدولي 39( مببلغ 2,985,255 دينار كويتي ضمن املستوى 3. راجع اإليضاح 2.2 ملزيد من املعلومات. يتضمن األصل 

غير املالي املدرج بالقيمة العادلة عقاراً إستثمارياً مت تصنيفه ضمن املستوى 3 من اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.  

تفا�سيل املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة للتقييم: 

يعرض اجلدول التالي املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة املستخدمة لقياسات القيمة العادلة للبنود املصنفة ضمن املستوى 3 من 
اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة، إلى جانب حتليل احلساسية الكمية كما في 31 ديسمبر: 

مدخالت التقييم اجلوهرية 
حساسية املدخالت للقيمة العادلة النطاق غير امللحوظة 

%30 - %20اخلصم لضعف التسويق 
)2017: 20% - 30%(

إن الزيادة )النقص( بنسبة 10 % )2017: 10 %( في معدل اخلصم 
سوف تؤدي إلى نقص )زيادة( القيمة العادلة مببلغ 126,877 دينار 

كويتي )2017: 134,557 دينار كويتي( 

إن اخلصم لضعف التسويق ميثل املبالغ التي توصلت املجموعة إلى أن املشاركني في السوق سوف يقومون مبراعاتها عند تسعير اإلستثمارات.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية  - 19
 

متثل املخاطر جزءاً رئيسياً من أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تدار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً لقيود 
املخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة املخاطر ذات أهمية كبيرة إلستمرار املجموعة في حتقيق األرباح ويتحمل 

كل فرد باملجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق باملسئوليات املنوطة به داخل املجموعة. 

تتضمن املوجودات املالية الرئيسية لدى املجموعة املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واملوجودات 
املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والنقد والنقد املعادل واملوجودات األخرى التي تنتج مباشرة من 
العمليات. وتتضمن املطلوبات املالية الرئيسية على املجموعة املطلوبات األخرى والتي تنتج من عمليات املجموعة ضمن  السياق 

الطبيعي ألعمالها. متتك املجموعة أيضاً إستثمارات في أسهم  وأدوات دين مالية. 

تتعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )مبا في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة 
ومخاطر أسعار األسهم(. حتظى اإلدارة العليا للمجموعة بدعم جلنة املخاطر التي تقدم لها اإلستشارات حول املخاطر املالية وإطار 
حوكمة املخاطر املالية املناسبة للمجموعة. تقدم جلنة املخاطر التأكيدات إلى اإلدارة العليا للمجموعة حول خضوع أنشطة املخاطر 
املالية لدى املجموعة للسياسات واإلجراءات املناسبة وأنه قد مت حتديد املخاطر املالية وقياسها وإدارتها طبقا لسياسات املجموعة 

وأهداف املخاطر. يتولى مجلس إدارة الشركة األم مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع من املخاطر واملبينة بإيجاز فيما يلي.

19.1  خماطر الإئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هي مخاطر أن يعجز أحد األطراف املقابلة عن الوفاء بإلتزامه مبوجب أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي 
إلى تكبد خسائر مالية. تتعرض املجموعة خلسائر اإلئتمان من أنشطة التشغيل )وبصفة أساسية الكمبياالت الصادرة للشركات 
الزميلة( وكذلك من أنشطة التمويل مبا في ذلك الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية واألدوات املالية األخرى. يتم مراقبة السياسة 
اإلئتمانية باملجموعة والتعرض ملخاطر اإلئتمان على أساس مستمر. تسعى املجموعة لتجنب التركزات غير الضرورية للمخاطر لدى 

األفراد أو املجموعات من العمالء في مواقع أو أعمال محددة من خالل تنويع أنشطة التشغيل. 

إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان في تاريخ البيانات املالية املجمعة يتثمل في القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات 
املالية كما يلي:

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

3,268,3694,404,557النقد والنقد املعادل
967,668950,978مدينون أخرون

1,777,8072,707,048أوراق دفع
──────────

6,013,8448,062,583مجمل احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان
══════════

النقد والنقد املعادل 

إن مخاطر اإلئتمان الناجتة من األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية محدودة حيث إن األطراف املقابلة متثل مؤسسات مالية 
حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف اإلئتمان العاملية. إضافة إلى ذلك، تخضع املبالغ 
املركزي طبقاً  الكويت  البنوك احمللية )مبا في ذلك حسابات االدخار واحلسابات اجلارية( لضمانات بنك  للودائع في  الرئيسية 
للقانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك احمللية في دولة الكويت والذي أصبح سارياً اعتباراً من 3 نوفمبر 

 .2008

ويعكس اإلستحقاقات  12 شهراً  املتوقعة على مدى  اإلئتمان  املعادل على أساس خسائر  والنقد  النقد  إنخفاض قيمة  مت قياس 
القصيرة لإلنكشافات للمخاطر. ترى املجموعة أن النقد والنقد املعادل مرتبط مبخاطر ائتمان منخفضة إستناداً إلى التصنيفات 

اإلئتمانية اخلارجية لألطراف املقابلة. 

تقييم خ�سائر الإئتمان املتوقعة لالأر�سدة املدينة الأخرى

تستعني املجموعة مبصفوفة مخصصات إستناداً إلى معدالت التعثر امللحوظة في ضوء اخلبرة السابقة للمجموعة لقياس خسائر 
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اإلئتمان املتوقعة لألرصدة املدينة من العمالء األفراد والتي تتضمن عدد كبير من األرصدة الصغيرة. وتفترض الشركة اإلزدياد 
امللحوظ في مخاطر اإلئتمان لألصل املالي منذ اإلعتراف املبدئي عندما تسجل املدفوعات التعاقدية فترة تأخر في السداد تزيد 
عن 365 يوماً ما لم يتوفر للمجموعة معلومات مقبولة ومؤيدة تؤيد خالف ذلك. وكما في تاريخ البيانات املالية املجمعة، فإن أغلبية 
اإلنكشاف ملخاطر األطراف املقابلة لدى املجموعة يرتبط مبخاطر تعثر منخفضة وال يتضمن أي مبالغ متأخرة السداد. وبالتالي، 

توصلت اإلدارة إلى أن خسائر اإلنخفاض في القيمة غير جوهرية.

إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان في تاريخ البيانات املالية املجمعة ميثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات املوجودات 
املالية املفصح عنها في اإليضاح 8. ال حتتفظ املجموعة بأي كفالة كضمان. 

تركز خماطر احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان 

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف املقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس املنطقة اجلغرافية، أو عندما 
يكون لهم سمات إقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدراتهم على الوفاء بإلتزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف 
اإلقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى احلساسية النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع 
أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة. إن اجلانب األكبر من احلد األقصى لتعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان يتركز في دولة 

الكويت وأملانيا وهو يتعلق باإلستثمار في الشركات الزميلة.  ال توجد تركزات جوهرية ملخاطر اإلئتمان.

19.2 خماطر ال�سيولة
تُعرف مخاطر السيولة بأنها املخاطر التي تكمن في مواجهة املجموعة لصعوبة في الوفاء باإللتزامات املرتبطة باملطلوبات املالية 

والتي يتم تسويتها من خالل تقدمي النقد أو أصل مالي آخر.

تنشأ مخاطر السيولة من إحتمالية عدم متكن املجموعة من الوفاء بإلتزامات السداد عند إستحقاقها نتيجة لعدم التطابق في 
توقيت التدفقات النقدية في ظل الظروف العادية وغير العادية. وقد تطرأ هذه السيناريوهات عند عدم توفر التمويل املطلوب ملراكز 
املوجودات غير السائلة للمجموعة بشروط مقبولة. وللحد من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بالترتيب لتنويع مصادر التمويل باإلضافة 
إلى قاعدة ودائعها الرئيسية كما طبقت سياسة إلدارة املوجودات مع وضع السيولة في اإلعتبار ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية 
والسيولة بصورة منتظمة. ووضعت املجموعة إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية وخطط طارئة إلدارة مخاطر السيولة، واشتمل ذلك 

على تقييم للتدفقات النقدية املتوقعة وتوفير ضمان من درجة عالية ميكن إستخدامه في تأمني متويل إضافي عند الضرورة.  

يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق املطلوبات املالية واإللتزامات الرأسمالية لدى املجموعة استناداً إلى املدفوعات التعاقدية غير املخصومة.

31 ديسمبر 2018 
خالل 

3 أشهر
 12-3

شهر
أكثر 

املجموعمن سنة
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,332,812-    10,8681,321,944مطلوبات أخرى  
═════════════════════

إلتزامات رأسمالية 
72,807170,54356,131299,481

═════════════════════

31 ديسمبر 2017 
خالل 

3 أشهر
 3-12

شهر
أكثر من 

املجموعسنة
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,614,067-    1,8401,612,227مطلوبات أخرى   
═════════════════════

115,915217,006128,241461,162إلتزامات رأسمالية 
═════════════════════

كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة، فإن كافة املطلوبات املالية للمجموعة الواردة في بيان املركز املالي غير مشتقة وذات فترة 
إستحقاق تبلغ 12 أشهر أو أقل.

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية )تتمة(  - 19
19.1  خماطر الإئتمان )تتمة(

تقييم خ�سائر الإئتمان املتوقعة لالأر�سدة املدينة الأخرى )تتمة(



69 التقريــــــــر السنـــــوي 2018

19.3  خماطر ال�سوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نظراً للتغيرات في أسعار السوق. 
الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل  أنواع من املخاطر وهي : مخاطر أسعار  تتضمن مخاطر السوق ثالثة 

مخاطر أسعار األسهم. وتتضمن األدوات املالية املتأثرة مبخاطر السوق األسهم.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيعات املوجودات احملددة مسبقاً على فئات املوجودات املختلفة وتنويع املوجودات من حيث التوزيع اجلغرافي 
وتركزات قطاع األعمال والتقييم املستمر لظروف وإجتاهات السوق وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.

19.3.1 خماطر العمالت الأجنبية
أن مخاطر العمالت االجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لالنكشاف نتيجة التغيرات في أسعار 
صرف العمالت االجنبية. تتكبد املجموعة مخاطر العمالت األجنبية نتيجة املعامالت املدرجة بعملة بخالف الدينار الكويتي. ويتعلق 
للمجموعة )حيث  التشغيلية  باألنشطة  رئيسية  األجنبية بصورة  العمالت  أسعار صرف  التغيرات في  املجموعة ملخاطر  إنكشاف 
املجموعة  تعمل  التابعة األجنبية.  الشركات  املجموعة في  إستثمارات  أجنبية( وصافي  بعملة  أو املصروفات  اإليرادات  إدراج  يتم 
في الكويت وبعض دول الشرق األوسط األخرى وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية وهي بذلك عرضة ملخاطر العمالت األجنبية 

الناجتة من العديد من العمالت األجنبية، وبشكل رئيسي املرتبطة منها بأسعار صرف اليورو والدوالر األمريكي. 

للتخفيف من تعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية، تعمل اإلدارة على احلفاظ على إنكشاف متوازن للموجودات واملطلوبات 
حسب العملة األجنبية للحد من التقلبات في أسعار العمالت األجنبية وفقا لسياسات املجموعة إلدارة املخاطر. 

ال تستعني املجموعة حالياً مبشتقات مالية إلدارة إنكشافها ملخاطر العمالت األجنبية. وتدير املجموعة مخاطر العمالت األجنبية 
إستنادا إلى احلدود املوضوعة من قبل اإلدارة والتقييم املستمر للمراكز القائمة للمجموعة واحلركات احلالية واملتوقعة في أسعار 
صرف العمالت األجنبية. وتضمن املجموعة اإلبقاء على صافي اإلنكشاف للمخاطر عند مستوى مقبول عن طريق التعامل بعمالت 

ال تتقلب بصورة جوهرية مقابل الدينار الكويتي.

التالية  وتوضح اجلداول  النقدية.  املالية  للمطلوبات  األجنبية  العمالت  جوهرياً ألسعار صرف  إنكشافاً  لديها  ليس  املجموعة  إن 
إنكشاف املجموعة ألسعار صرف العمالت األجنبية للموجودات املالية النقدية في تاريخ البيانات املالية املجمعة:

املوجوداتاملطلوبات 

العملة 
2018

دينار كويتي 
2017

دينار كويتي 
2018

دينار كويتي 
2017

دينار كويتي 

1,3801,43126,522,49727,242,053يورو

3,4943,4761,499,7822,092,176دوالر أمريكي

إضافة إلى ذلك، فإن تعرض املجموعة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية بالنسبة لكافة العمالت األخرى ليس جوهرياً بالنسبة 
للبيانات املالية املجمعة.

ح�سا�سية اأ�سعار �سرف  العمالت الأجنبية

الدينار  مقابل  األمريكي  والدوالر  اليورو  أسعار صرف  للتغيرات احملتملة بصورة معقولة في   التالي احلساسية  يوضح اجلدول 
الكويتي مع اإلحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة. إن التأثير على ربح املجموعة ينتج عن التغيرات في املوجودات واملطلوبات 

النقدية. وينتج التأثير على حقوق ملكية املجموعة عن صافي إستثمار املجموعة في الشركات الزميلة. 

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية )تتمة(  - 19
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20182017

العملة

التغير في
سعر صرف 

العمالت 
االجنبية

التأثير على 
األرباح أو 
اخلسائر 

دينار كويتي 

التأثير على 
حقوق امللكية 

دينار كويتي 

التأثير على 
األرباح أو 
اخلسائر 

دينار كويتي 

التأثير على 
حقوق امللكية 
دينار كويتي 

296,9671,029,158185,2141,176,888%5يورو
87,40617,203-     72,489%5دوالر أمريكي

من  كل  في  املكافئ  اإلنخفاض  إعداد حتليل احلساسية. سيؤدي  في  املستخدمة  واإلفتراضات  الطرق  في  تغير  أي  هناك  ليس 
العمالت املذكورة سابقاً مقابل الدينار الكويتي إلى تأثير مكافئ ولكن مقابل.

اأ�سعار الفائدة 19.3.2 خماطر 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في معدالت 
الفائدة السوقية. تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتماالت أن تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على قيمة األدوات املالية الرئيسية.   إن 
تعرض املجموعة ملخاطر التغيرات في معدالت الفائدة السوقية محدود نظراً ألن معظم  املوجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة 

تدر فائدة مبعدالت جتارية ويتم إعادة تسعيرها على املدى القصير وال تزيد عن أثنى عشر شهراً. 

اأ�سعار الأ�سهم  خماطر   19.3.3
ينشأ تعرض املجموعة ملخاطر األسهم من اإلستثمارات احملتفظ بها من قبل املجموعة واملصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر )إيضاح 8(. تتعرض اإلستثمارات في األسهم املدرجة 
وغير املدرجة لدى املجموعة ملخاطر أسعار السوق الناجتة عن عدم التأكد حول القيم املستقبلية لإلستثمارات في األسهم. وتدير 
املجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع احلدود ألدوات حقوق امللكية على أساس فردي وإجمالي على حد سواء. 

يتم تقدمي التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا للمجموعة بصورة منتظمة. 

في تاريخ البيانات املالية املجمعة، كان التعرض ملخاطر اإلستثمارات في األسهم غير املدرجة وفقاً للقيمة العادلة مببلغ 2,467,216 
دينار كويتي. يتضمن اإليضاح 18 حتليالت احلساسية لهذه اإلستثمارات. 

ال يتم تداول إستثمارات املجموعة في األسهم علنا إال في سوق الكويت لألوراق املالية )“بورصة الكويت”(. 

خماطر الت�سغيل  19.4
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض خلسائر نتيجة لتعطل األنظمة أو اخلطأ البشري أو الغش أو األحداث اخلارجية. عند 
فشل ضوابط الرقابة في األداء، ميكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إلى الضرر بالسمعة أو تداعيات قانونية وتنظيمية أو تكبد خسارة 
مالية. ال تستطيع املجموعة أن تتوقع إستبعاد كافة مخاطر التشغيل، ولكنها تستطيع إدارة هذه املخاطر من خالل إطار مراقبة وعن 
طريق مراقبة مخاطر التشغيل واالستجابة لها. تتضمن ضوابط الرقابة تقييم مدى فعالية الفصل بني الواجبات وحقوق الوصول 

والتفويض وإجراءات املطابقة وتوعية املوظفني والتقييم، باإلضافة إلى إستخدام التدقيق الداخلي. 

اإدارة راأ�س املال   - 20
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها 

وحتقيق أعلى قيمة للمساهم. 
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله، 

قد تقوم املجموعة مبراجعة مدفوعات توزيعات األرباح إلى املساهمني أو إعادة راس املال للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة. 
 2018 ديسمبر   31 في  املنتهيتني  السنتني  خالل  اإلجراءات  أو  السياسات  أو  األهداف  في  تغييرات  أي  إجراء  يتم   لم 
و31 ديسمبر 2017. يتكون رأس املال من بنود رأس املال وإحتياطيات األسهم األخرى )مبا في ذلك احلصص غير املسيطرة( وتدرج 

مببلغ 56,033,290 دينار كويتي  كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 57,632,313 دينار كويتي(. 

19 -     اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية )تتمة(
19.3        خماطر ال�سوق )تتمة(

19.3.1   خماطر العمالت الأجنبية)تتمة(
     ح�سا�سية اأ�سعار �سرف  العمالت الأجنبية )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
كما في وللسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018


