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التقرير السنوي

 .1القاعدة االولى  :بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
 1.1نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة
ً
 يتم انتخاب وتجديد عضوية مجلس اإلدارة وفقا للقواعد والنظم املعمول بها  .إن أى تغييرات تتعلق بعدد
أعضاء مجلس إدارة الشركة يجب أن يتم من خالل تعديالت فى النظام األساس ي للشركة للتوافق مع تطبيق
القواعد والنظم والتعليمات النافذة.
 مدة العضوية فى مجلس اإلدارة ثالث سنوات  ،ويجوز إعادة انتخاب األعضاء اللذين انتهت مدتهم.
أعضاء مجلس اإلدارة

االسم
م
 1مساعد إبراهيم الهولي
 2طارق إبراهيم املوس ى
 3فوزي علي املضف
 4خالد إبراهيم املوس ى
 5نادر غلوم سكين

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

تم تشكيل مجلس اإلدارة بما يتيح التأكد من أن األعضاء يوفرون للشركة التوزان املناسب من املهارارت والخبرات واملعارف
وكذلك اإلستقاللية .
املؤهالت العلمية والخبرات العملية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة .
اإلسم

م

املؤهل العلمي

1

مساعد إبراهيم الهولي

ماجستير في العلوم العسكرية من جامعة إير  /القوات الجوية األمريكية
مونتغمري ،أالباما ،الواليات املتحدة األمريكية.

2

طارق ابراهيم املوس ى

حاصل على اختصاص اإلعالم وعلم االجتماع من جامعة إيفانسفيل –
إنديانا.

3

فوزي علي املضف

حاصل على دبلوم معهد املعلمين (  ) 1978تلقى دورات إدارة و
اقتصاد وإدارة أفراد ( الواليات املتحدة – سويسرا – القاهرة – الكويت)

4

خالد إبراهيم املوس ى

حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة ساوث إنديانا بالواليات
املتحدة االمريكية  -عام 1986

5

نادر غلوم سكين

حاصل على ماجيستير إدارة األعمال من جامعة لنكولن اململكة املتحدة
وبكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة البحرين.

الخبرة العملية
ألكثر من  35عاما من الخبرة املؤسسية والعسكرية ،مساعد الهولي يقود فريق االعمل في الشركة في
منصبه الحالي لرئيس مجلس اإلدارة .منذ تعيينه في عام  ،2014كان الهولي قوة دافعة رئيسية وراء
نمو الشركة وتحولها من خالل التوجيه اإلستراتيجي الذي مكن الشركة من تطوير مكانتها واإلستفادة
من آليات تطوير السوق .بدأ الهولي حياته املهنية كضابط بالقوات الجوية الكويتية  ،ثم تولى عدة
مناصب من بينها مدير عام ومستشار رئيس مجلس اإلدارة في بيت إعادة اإلعمار الكويتي ،نائب مدير
البرامج ألحدي شركات اإلتصاالت االمريكية كما عمل كمدير تطوير األعمال في قطاع النفط والغاز
في عام .2006
تولى السيد  /طارق املوس ى عدد من املناصب التنفيذية في شركة أجيليتي ألكثر من  6سنوات ،كان
آخرها منصب املدير التنفيذي للبرامج اإلستراتيجية .وقد التحق املوس ى بأجيليتي ومن ثم شغل
ً
منصب املدير اإلقليمي ألجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع  ,وقد لعب املوس ى دورا حيويا في تطوير
أعمال أجيليتي في العراق وفي تأسيس كافة العمليات اللوجيستية وتقديم العطاءات الخاصة
ً
بمناقصات إعادة اإلعمار ,كما قام ,أيضا بترأس وإدارة عمليات تقديم العروض وفوز الشركة بعقود
الخدمات الحكومية والدفاع .شغل املوس ى قبل انضمامه لشركة أجيليتي منصب املدير العام
ً
لعمليات الشركة الوطنية العقارية ،وهي شركة إلستثمار وإدارة العقارات ,وكان مسؤوال عن محفظة
عقارية تقدر بقيمة  400مليون دوالر باإلضافة إلى إدارة املجمعات التجارية والسكنية ,وبدء التشغيل
والعمليات اليومية للمنطقة التجارية الحرة في الكويت ،وهو مشروع يتبع نظام البناء والتشغيل
والتحويل والذي فازت به الشركة الوطنية العقارية.
يشغل السيد فوزي املضف منصب عضو مستقل بمجلس إدارة شركة املعادن والصناعات
التحويلية (  5سنوات ) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العقارية و نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة الكويتية للصخور (  ) 2006 – 2000و أمين سر مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدهللا
السالم (  ) 1982 – 1978باألضافة إلي تدرجه بعدة بمناصب بوزارات الدولة إلى منصب مدير
إدارة.

يشغل السيد خالد املوس ى منذ عام  2005منصب مدير أول إدارة العقارات بشركة أجيليتي والتي
تعد من رواد اللوجيستية على مستوي العالم .شغل املوس ى العديد من املناصب على مدار حياته
املهنية منها اإلدارية والتشغيلية وأيضا التدريبية كما ببنك برقان كما قد عمل كمدير اقليمي
للتسويق ببنك الكويت والشرق االوسط – لعدد  8افرع
يشغل السيد نادر منصب رئيس مجلس إدارة مختبر الكويت الدولي كما يشغل منصب الرئيس
التنفيذي إلدارة العقارات واملرافق بشركة اجيليتي وقد شغل على مدار فترة إنضمامه لشركة أجيليتي
والتي تعد من رواد اللوجستية على مستوي العالم عدة مناصب تنفيذية كما شارك فى تطوير العديد
ً
من املشروعات بالكويت واإلمارات العربية والسعودية والبحرين بتكلفة تصل الي  100مليون دينارا
ً
كويتيا
كما يملك سكين خبرة طويلة فى مجاالت شتي منها إدارة التسويق وإدارة العقارات الصناعية وإدارة
املرافق والصيانة وإدارة املشاريع وتطوير األعمال والعالقات الحكومية وإعداد امليزانية ولتفاوض على
العقود و التخطيط اإلستراتيجي لألعمال إضافة الي مجال الهندسة.

تقرير الحوكمة

التقرير السنوي

تم تعيين أمين سر مجلس اإلدارة "السيد  /حامد عبد هللا نصر " بقرار
مجلس اإلدارة في  27/3/2017للقيام بمهام ومسئوليات أمين السر".
 2.1نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة
يعقد مجلس اإلدارة ( )6إجتماعات سنوية على األقل منها إجتماع واحد على االقل كل ربع سنة وذلك بدعوة من رئيس املجلس أو من ينوب
ً
عنه  ،كما يمكن ملجلس اإلدارة عقد إجتماعات ً
بناء على طلب إثنين من األعضاء على األقل وال يعد اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور
غالبية أعضاء مجلس األدارة وال يجوز الحضور بالوكالة ،.هذا ويجوز عقد إجتماعات مجلس اإلدارة باستخدام وسائل اإلتصال الحديثة .خالل
عام  ، 2017عقد مجلس اإلدارة ( )6إجتماعات .ويبين الجدول التالى عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التى حضرها كل عضو  ،كما يتضح من
الجدول مدى اإللتزام الواضح لدى كل عضو بحضور إجتماعات مجلس اإلدارة:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017
م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

عدد االجتماعات التى حضرها العضو خالل عام 2017

1
2
3
4
5

مساعد الهولى
طارق املوس ى
فوزي املضف
خالد املوس ى
نادر سكين

6
5
6
6
3

 3.1موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
ً
عملت الشركة على إنشاء سجل خاص باجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة لإلجتماعات املنعقدة خالل العام متضمنا تفاصيل
تلك االجتماعات من حيث تاريخ االنعقاد وتوقيت بداية ونهاية االجتماعات ،باإلضافة الى محاضر االجتماعات املدون بها املناقشات
واملداوالت وعمليات التصويت ،والوثائق واملستندات ذات الصلة .ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة بتحديث السجل وحفظ محاضر
االجتماعات فور اإلنعقاد كونه املنوط بتلك األعمال وتعد ضمن مهامه ومسئولياته املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 .2القاعدة الثانية التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
 1.2نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،وكذلك السلطات
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
 الفصل بين دور كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة :يستمر الفصل بين أدوار كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة لتكون مختلفة بشكل جوهري.
 رئيس مجلس اإلدارة هو عضو غير تنفيذى مكلف بقيادة املجلس وضمان فعالية أدائه ووضع جدول أعماله بالتشاور مع الرئيس التنفيذى للشركةوأعضاء مجلس االدارة.
وتشمل مهام رئيس مجلس اإلدارة تسهيل الحوار فى إجتماعات املجلس وضمان حسن سير عمل اإلدارة التنفيذية  ،ووضع خطط العمل السنوية
ملجلس اإلدارة.
يتألف مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيين يتم انتخابهم أثناء الجمعية العمومية وذلك لضمان استقاللية اإلجراءات والقرارات فى كافة األوقات
وعدد هؤالء األعضاء يكفى لتمكينه من تشكيل العدد املطلوب من اللجان على مستوى مجلس اإلدارة
 وضمن حزمة لوائح و سياسات داخلية اعتمدتها الشركة بالتوافق فيما ينص علية نظام الشركة األساس ي والكتاب الخامس عشر من الالئحةً
التنفيذية حوكمة الشركات ،سياسة معتمدة تحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات وواجبات كال من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة
لتحديد السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها من مجلس اإلدارة الى اإلدارة التنفيذية في إطار وثيقة رسمية تحدد تفاصيل تلك السلطات
والصالحيات ومدتها.
وفيما يلي إشارة إلى أبرز مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة  ،واإلدارة التنفيذية.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة










وضع اهداف الشركة واستراتيجياتها وخططها الرئيسية.
وضع امليزانيات التقديرية السنوية والبيانات املالية املرحلية والسنوية.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلي ملكية األسهم واألصول والتصرف فيهما.
إعتماد ومراقبة التقدم املحرز فيما يتصل بإعادة الهيكلة املالية وكذلك امليزانيات التقديرية السنوية وتوزيعات األرباح وخالفه من األمور
التي تؤثر على امليزانية العمومية  ،والتي قد يدخل فى إطارها عمليات الدمج واإلستحواذ وتصفية اإلستثمار.
التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن إحترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.
ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بها.
تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.
مراقبة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ملؤشرات األداء الرئيسية ()KPIs
إعداد تقرير سنوي يعرض علي الجمعية العامة للمساهمين يتطلب متطلبات لوائح حوكمة الشركات واإلجراءات املتخذة لتلبية هذه
اإلحتياجات ودرجة اإلمتثال.






تشكيل اللجان التابعة ملجلس اإلدارة وتحديد صالحياتها ومهامها ومسؤولياتها  ،وتسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ومراقبة
ً
تلك اللجان وتقييم أدائها دوريا.
تطبيق سياسة لتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح الرئيسيين من أجل حماية حقوقهم.
إعداد وإقرار نظام التفويض بالصالحيات التي يتم منحها لإلدارة التنفيذية.
إعداد لوائح وأنظمة رقابة داخلية ذات صلة بالشركة من خالل تحديد املهام والواجبات واملسؤوليات للمستويات التنظيمية املختلفة.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة







•

اإلشراف على أعمال مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
تمثيل الشركة أمام كافة الجهات (العمالء ،واملوردين ،والحكومة  ،واملساهمين ،واملؤسسات املالية  ،واملوظفين  ،ووسائل اإلعالم ،
واملجتمع  ،والجمهور) وفق النظام األساس ي للشركة.
ضمان التواصل الفعال مع املساهمين وتوصيل آرائهم ملجلس اإلدارة.
ضمان الحصول على املعلومات وتوزيعها على أعضاء املجلس في الوقت املناسب.
التأكد من من مشاركة كافة أعضاء مجلس اإلدارة فى كافة قرارات املجلس.
التأكد من اطالع املجلس على كافة تقارير الجهات الرقابية أو املخالقات التي صدرت عن الشركة.
التحقق من التزام املجلس بقواعد الحوكمة والتعليمات والقوانين املنظمة لعمل مجلس االدارة.
االطالع على افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة عن حاالت تعارض املصالح عند توفرها  ،وعرضها على مجلس اإلدارة.

مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية :







تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها.
إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشان التقدم املحرز في نشاط الشركة.
ً
وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم املالية وفقا ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط ،فضال عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل.
املشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها.
 2.2إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام

نجح مجلس اإلدارة هذا العام فى أن يضيف إلي نجاحاته وأنجازاته حيث ساهم فى تحقيق أهداف استراتيجية نستعرض منها األتي على
سبيل املثال:
زيادة اإليرادات التشغيلية.

تحقيق معدالت النمو املرجوة.

الحفاظ على نظام حوكمة متكامل بالشركة وترسيخ كافة متطلباته.


 3.2نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمنع باإلستقاللية
ً
عمال بأحكام وقواعد الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال (حوكمة الشركات) وبما تقتضيه مصالح
الشركة ،فقد تم تشكيل لجان منبثقة من مجلس اإلدارة تعمل على تمكين مجلس اإلدارة من تأدية مهامه بشكل فعال من خالل تقارير
ً
وتوصيات تلك اللجان كال في ضوء املهام واملسئوليات املنوطة به.
أ) لجنة التدقيق
تم تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس اإلدارة في  29يونيو  ، 2016إذ تقوم هذه اللجنة بمهام ومسئوليات التدقيق الداخلي
ً
للشركة .وقد شكلت هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات يمكن تجديدها حتى إنتهاء عضوية أيا من األعضاء ،وبمراعاة كافة الخصائص املنصوص
عليها بالالئحة التنفيذية والكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات .كما تم تعيين أمين سر اللجنة "السيدة  /أميمة حماد " للقيام باملهام
واملسئوليات املنوطة به.
أهم مهام لجنة التدقيق.






مراجعة البيانات املالية السنوية واملرحلية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة بهدف ضمان
عدالة وشفافية البيانات والتقارير املالية.
التوصية بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقالليتهم وعدم تقديم أية خدمات للشركة عدا ما تقتضيها
مهنة التدقيق.
تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن راي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي واإلشراف الفني عليه وكذلك مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي
والجهات الرقابية.
مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي واإلشراف الفني عليه وكذلك مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي
والجهات الرقابية.

أعضاء لجنة التدقيق .

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق

االسم
خالد إبراهيم املوس ى
نادر سكين
فوزي املضف

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

إجتماعات لجنة التدقيق خالل العام 2017

االسم
خالد إبراهيم املوس ى
نادر سكين
فوزي املضف

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق

عدد اإلجتماعات التي حضرها
العضو
5
4
5

إنجازات لجنة التدقيق خالل العام على سبيل املثال:
مراجعة البيانات املالية السنوية واملرحلية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية.

التأكد من عدم قيام مدققي الشركة الخارجيين بتقديم أية خدمات للشركة عدا ما تقتضيها مهنة التدقيق.

مراجعة توصيات املدققين الداخليين والخارجيين بشأن نظم الرقابة الداخلية ،وكذلك متابعة تنفيذ اإلدارة لإلجراءات

التصويبية املتخذة بشأن تلك التوصيات.
مناقشة أية صعوبات او معوقات تواجه مراقب الحسابات الخارجي أو أية قيود على نطاق أنشطته.

تعيين مدقق مستقل إلجراء فحص وتقييم لنظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير سنوي بذلك.

ب) لجنة املخاطر
كما تم تشكيل لجنة املخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة في  29يونيو  ، 2016اذ تقوم هذه اللجنة بمهام ومسئوليات إدارة املخاطر
ً
للشركة .وقد شكلت هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات يمكن تجديدها حتى انتهاء عضوية أيا من األعضاء ،وبمراعاة كافة الخصائص
املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية والكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات .كما تم تعيين أمين سر اللجنة "السيدة  /أميمة حماد "

للقيام باملهام واملسئوليات املنوطة به.
أهم مهام لجنة إدارة املخاطر




إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة ،والتأكد من تنفيذ هذه اإلستراتيجيات
والسياسات ،وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
التأكد من أن موظفي إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة املخاطر
وإدراكهم لها.

أعضاء لجنة إدارة املخاطر
االسم
نادر سكين
طارق إبراهيم املوس ى
فوزي املضف

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة إدارة املخاطر
عضو لجنة إدارة املخاطر
عضو لجنة إدارة املخاطر

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل

إجتماعات لجنة املخاطر خالل العام 2017

االسم
طارق إبراهيم املوس ى
نادر سكين
فوزي املضف

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة املخاطر
عضو لجنة املخاطر
عضو لجنة املخاطر

عدد االجتماعات التي حضرها
العضو
4
4
4

انجازات لجنة إدارة املخاطر خالل العام على سبيل املثال:







مراجعة إطار عمل إدارة املخاطر .
اإلطالع على معيار تقييم املخاطر.
مراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر.
مراجعة الئحة اللجنة.
مراجعة تقارير تقييم املخاطر .
مراجعة وثيقة تأمين الشركة ضد مخاطر األعمال.

ج) لجنة الترشيحات واملكافآت
كما تم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة في  29يونيو  ، 2016وقد شكلت هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات
ً
يمكن تجديدها حتى انتهاء عضوية أيا من األعضاء ،وبمراعاة كافة الخصائص املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية والكتاب الخامس عشر
حوكمة الشركات .كما تم تعيين أمين سر اللجنة "السيدة  /أميمة حماد " للقيام باملهام واملسئوليات املنوطة به .
أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

االسم
مساعد الهولي
طارق ابراهيم املوس ى
فوزي املضف

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة
عضو  -غير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل

إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت خالل عام 2017
االسم
مساعد الهولي
طارق ابراهيم املوس ى
فوزي املضف

صفة العضو باللجنة
رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت
عضو لجنة الترشيحات املكفآت
عضو لجنة الترشيحات املكفآت

عدد االجتماعات التي حضرها العضو
1
1
1

ً
عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت اجتماعا واحدا خالل عام  2017بموجب دعوة من رئيس اللجنة وبحضور كامل األعضاء ،كما دونت
نتائج اإلجتماع بمحضر موقع من أعضاء اللجنة.
مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:





التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وضع توصيف وظيفي للعضو التنفيذي واألعضاء غير التنفيذيين والعضو املستقل.
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و /أو من في حكمهم.

إنجازات لجنة الترشيحات واملكافآت:


البت فى قرارات توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من عدمه.
مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية.

 4.2موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة
الحصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب .
تحرص الشركة على تقديم وإتاحة كافة املعلومات والبيانات ملجلس اإلدارة ،لذا عمل مجلس إدارة الشركة على إعتماد مهام
ومسئوليات أمين سر املجلس والتي تتضمن توفير املعلومات والبيانات ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل دقيق وفي الوقت
املناسب .وكذلك توافر كافة الوثائق والتقارير ذات الصلة بأية أمور يتم إدراجها بجدول األعمال ويقوم أمين السر بتزويد
أعضاء مجلس اإلدارة بتلك التقارير والوثائق بفترة كافية للدراسة واالطالع.

 .3القاعدة الثالثة إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 1.3نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت
يضاف ملا قد تم ذكره بهذا الصدد قيام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة
بما يتفق مع املنصوص عليه بالكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية حوكمة الشركات.
 2.3تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ّ
والتزاما من الشركة بتطبيق كافة معايير الشفافية بأرقى املستويات وفقا ملا نصت عليه املمارسات الرائدة وقواعد حوكمة
الشركات ،فقد حرصت لجنة الترشيحات واملكافآت بإعداد تقرير عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس واإلدارة التنفيذية
ومن في حكمهم ،وبيانه كما يلي:
املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017
الصفة

مكافأة مجلس اإلدارة

منافع و /أو مزايا

مالحظات

أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجد

ال يوجد

قررت لجنة الترشيحات
والمكافآت عدم توزيع مكافئات
مجلس اإلدارة هذا العام ماعدا
العضو المستقل قررت اللجنة
أن تكون ماكافئته بنفس قيمة
العام السابق

املكافآت املمنوحة لإلدارة التنفيذية ومن في حكمهم خالل عام 2017

الصفة

عدد الموظفين

مكافاة ثابتة ومتغيرة
(دينار كويتي)

المجموع ( دينار كويتي )

أعضاء اإلدارة التنفيذية

4

110,700

110,700

 .4القاعدة الرابعة ضمان نزاهة التقارير املالية
 1.4التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة
تدرك اإلدارة التنفيذية مدى أهمية البيانات املالية للشركة وأنها املنوطة بدورها أمام مجلس اإلدارة بضمان نزاهة وسالمة تلك البيانات،
لذلك تقدم اإلدارة التنفيذية تعهدات كتابية ملجلس إدارة الشركة بسالمة ونزاهة البيانات املالية وأنها تستعرض كافة الجوانب املالية
للشركة ،ويتم إعدادها وفق معايير املحاسبة الدولية املعتمدة .كما يقوم مجلس اإلدارة بدوره بالتعهد ملساهمي الشركة بسالمة ونزاهة
البيانات املالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ،وذلك من خالل التقرير السنوي املقدم للمساهمين بنهاية السنة املالية.
ً
وتعد البيانات املالية والتقارير الصادرة عن الشركة املشار اليها سلفا على النحو التالي:
 البيانات املالية السنوية.
 البيانات املالية املرحلية.
 نماذج اإلفصاح عن أرباح الشركة السنوية واملرحلية.
 التقارير السنوية.
 2.4نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

يضاف ملا قد تم ذكره بهذا الصدد بأن أعضاء اللجنة جميعهم من ذوي الخبرات والكفاءات التي تتيح لهم القيام باملهام املنوطة بهم على
اكمل وجه ،باإلضافة الى قيام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة بما يتفق مع املنصوص
عليه بالكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية حوكمة الشركات.
 3.4توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة
ً
تقوم اللجان املنبثقة من مجلس إدارة الشركة بإبداء الرأي والتوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة ،ونظرا لكون اللجان متخصصة وتقوم
بدراسة وتحليل األمور املنوطة بها فتعد كافة التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة خالل العام معتمدة وتم العمل بها .ولم ترصد اللجنة
خالل العام أي تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة.
 4.4التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
ؤكد الشركة من خالل بحث ودراسة لجنة التدقيق على حيادية مراقبي الحسابات الخارجيين وباإلستقاللية التامة عن الشركة ومجلس
إدارتها وبعدم قيامهم بتقديم أية خدمات للشركة عدا ما تقتضيه اعمال التدقيق الخارجي.

 .5القاعدة الخامسة وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
 1.5بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة  /مكتب  /وحدة
مستقلة إلدارة املخاطر
دارة املخاطر تعد احد اإلهتمامات الرئيسية ملجلس إدارة الشركة .ويعتبر التطوير املستمر والتطبيق الفعال إلدارة املخاطر من أهم
ً
األهداف للوصول الى استقرار واستمرارية النشاط ،فضال عن أن تحديد املخاطر ضمن مستويات مناسبة هو أمر بالغ األهمية ملواصلة
الشركة نجاحها .لذلك فقد اعتمد مجلس اإلدارة تعيين وحدة مستقلة إلدارة املخاطر  ،إذ تقوم هذه الوحدة برفع تقاريرها الى لجنة
املخاطر وبدورها تقوم لجنة املخاطر بدراسة هذه التقارير ورفعها مع توصيات اللجنة الى مجلس اإلدارة كي يكون على دراية كاملة
باملخاطر الرئيسية التي قد تواجه الشركة.
 2.5نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة املخاطر
يضاف ملا قد تم ذكره بهذا الصدد قيام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة
بما يتفق مع املنصوص عليه بالكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية حوكمة الشركات.
 3.5موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
ً
إن مجلس اإلدارة مسئول كليا عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بالشركة ،لذلك فقد تم وضع سياسات داخلية وأليات ولوائح معمول بها
لضمان الرقابة الداخلية بالشركة ،كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالعمل علي مراجعة ورصد تطبيق تللك السياسات واللوائح وإعداد التقارير
الالزمة في هذا الشأن يتم رفعها للجنة التدقيق الداخلي بالشركة ،وبدورها تقوم لجنة التدقيق الداخلي بدراسة هذه التقارير ورفعها ملجلس
اإلدارة ،والجدير بالذكر توافر أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي كافة األنشطة بالشركة وتعزز سالمة ودقة وكفاءة عملياتها ،وتتمتع بالتحسين
املستمر كما تم مراعاة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة بالهيكل التنظيمي للشركة واملتمثلة فيما يلي:








تحديد السلطات واملسؤوليات بشكل دقيق
الفصل التام في املهام وعدم تعارض املصالح.
الفحص والرقابة املزدوجة.
التوقيع املزدوج.
وجود سياسات وإجراءات معتمدة للشركة.
اتباع انظمة تكنولوجيه حديثة لتنفيذ املعامالت الداخلية بالشركة )(e-forms
هذا وقد تم تعيين مكتب تدقيق مستقل معتمد "ديلويت وتوش" للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في
ً
هذا الشأن "تقرير الرقابة الداخلية" ليتم موافاة الهيئة به سنويا .كما ستقوم الشركة بتعيين مكتب تدقيق أخر بمراجعة
ً
وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة كل ثالث سنوات عمال باملادة ( )9-6بالكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية
حوكمة الشركات.

 4.5بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة  /مكتب  /وحدة
مستقلة للتدقيق الداخلي
حرصت الشركة على تطبيق أعمال التدقيق الداخلي بالشركة بشكل متكامل ومستقل ،فقد أسندت مهام التدقيق الداخلي للشركة
األم بعد موافقة هيئة أسواق املال بتاريخ  28يونيو  ،2016حيث أن الشركة األم لديها إدارة تدقيق داخلي متكاملة ومستقلة تقوم
باملراجعة والتدقيق على كافة أنظمة الرقابة الداخلية وفق معايير وخطط تدقيق متكاملة ومعتمدة من مجلس اإلدارة ،كما تقوم إدارة
التدقيق الداخلي بإعداد التقارير في هذا الشأن ويتم تقديمها للجنة التدقيق الداخلي بالشركة وبدورها تقوم لجنة التدقيق الداخلي
بدراسة وتحليل تلك التقارير لرفعها الى مجلس اإلدارة مع التوصيات الالزمة في هذا الشأن.
 .6القاعدة السادسة تعزيز السلوك املنهي والقيم األخالقية
 1.6موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك
املنهي والقيم األخالقية
تلتزم الشركة بتطبيق معايير السلوك املنهي واالخالقي فى كافة أعمالها عن طريق وضع ميثاق معتمد من مجلس اإلدارة يوجب على كل
ذي شأن التقيد بأعلى املعايير األخالقية واملهنية فى العمل بغض النظر عن املكان والظروف .ويعد اإلحترام والنزاهة واألمانة املالية
والتنوع وتكافؤ الفرص والصحة والسالمة من أهم القيم واملبادئ التي تتبناها الشركة .

 2.6موجز عن السياسات واألليات بشأن الحد من تعارض املصالح
إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض املصالح والتي تهدف إلى ضمان تطبيق اإلجراءات املناسبة الكتشاف حاالت تعارض
املصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال ،والتأكد بأن مجلس اإلدارة يقوم بالتعامل مع حاالت تعارض املصالح القائمة واملحتملة
بشكل سليم وأن كافة القرارات يتم إتخاذها بما يحقق مصالح الشركة .وتعد هذه السياسة بمثابة جزء ال يتجزأ من إلتزام الشركة
الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب املصالح ،كما تبرز السياسة مفهوم تعارض املصالح وأسس التعامل وكيفية إدارة
حاالت تعارض املصالح من خالل أمثلة موضوعة ،واألطراف التي قد تتعارض مصالحها مع الشركة ودور كل من مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والتدقيق الداخلي فيما يخص تعارض املصالح ،وكذلك استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حاالت تعارض املصالح
وآلية اإلفصاح.

 .7القاعدة السابعة اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب
 1.7موجز عن تطبيق أليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
يدرك مجلس إدارة الشركة جيدا بأن اإلفصاح الدقيق يعد ركيزة أساسية ملتابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها على مختلف
األصعدة للمساهمين الحاليين واملستثمرين املرتقبين والجمهور ،لذلك حرصت الشركة على وضع سياسة تتضمن القواعد
واإلجراءات املطبقة والية اإلفصاح املتبعة إلتمام عملية اإلفصاح بشكل دقيق وفي الوقت املناسب ،وذلك بما يتفق مع األحكام
الواردة بقانون الهيئة والئحته التنفيذية والتعليمات والضوابط الرقابية املنظمة.
 2.7نبذة عن تطبيق سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ً
ً
وضعت الشركة سجال خاصا بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهو متاح لإلطالع عليه من قبل كافة مساهمي
الشركة دون اي رسم أو مقابل ،كما تقوم الشركة بتحديث بيانات السجل بشكل مستمر بما يعكس حقيقة أوضاع األطراف
ذات العالقة.
 3.7بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شئون املستثمرين
أنشئت الشركة وحدة تنظم شئون املستثمرين وهي املسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين
املحتملين ،وتتمتع هذه الوحدة باالستقاللية املناسبة بما يتيح لها توفير البيانات واملعلومات والتقارير بشكل دقيق وفى الوقت املناسب،
وذلك من خالل وسائل اإلفصاح املتعارف عليها ومنها املوقع اإللكتروني للشركة.
 4.7نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح
عملت الشركة على تطوير تكنولوجيا املعلومات الخاص بها واإلعتماد عليها بشكل كبير في عملية اإلفصاح والتواصل مع املساهمين
واملستثمرين وأصحاب املصالح ،وذلك من خالل إنشاء قسم خاص على املوقع اإللكتروني للشركة "عالقات املستثمرين" يعرض كافة
املعلومات والبيانات التي تساعد املساهمين واملستثمرين الحاليين واملحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم اداء الشركة .كما تجري
عمليات تحسين مستمرة على موقع الشركة اإللكتروني لتسهيل عمليات اإلفصاح والعرض واإلطالع.

 .8القاعدة الثامنة إحترام حقوق املساهمين
 1.8موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ،وذلك لضمان العدالة واملساواة بين
كافة املساهمين
يتضمن النظام األساس ي للشركة واللوائح والسياسات الداخلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين
لحقوقهم بما يحقق العدالة واملساواة ،وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح املعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ً
كما يراعى كافة الحقوق العامة للمساهمين كال على حد سواء دون تمييز وبما ال يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع القانون وما
يصدر من تعليمات وضوابط رقابية .
 2.8موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة ،وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات الخاصة
باملساهمين
ملراعاة الدقة واملتابعة املستمرة للبيانات الخاصة باملساهمين ،قامت الشركة بإنشاء سجل خاص "سجل املساهمين" يحفظ لدى وكالة
املقاصة "الشركة الكويتية للمقاصة" مقيد به أسماء املساهمين وعدد األسهم اململوكة لكل منهم ويتم التأشير في سجل املساهمين بأي
تغييرات تطرأ على البيانات املسجلة به  ،ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده بالبيانات الخاصة به ،وكما يتم
ً
التعامل مع البيانات الواردة في سجل املساهمين بأقص ى درجات الحماية والسرية وفقا للقوانين املعمول بها.
 3.8نبذة عن تشجيع املساهمين على املشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات للشركة
ً
ً
يعد مشاركة املساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها حقا أصيال لكافة املساهمين ،لذلك تحرص
ً
الشركة دوما على تشجيع املساهمين للمشاركة والتصويت باجتماعات الجمعية العامة للشركة من خالل توجيه الدعوة الى كافة
ً
املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة متضمنا جدول األعمال وموعد ومكان انعقاد االجتماع ،وإتاحة املعلومات والبيانات
املرتبطة ببنود جدول األعمال ،وكذلك املشاركة الفعالة ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال ،وبمراعاة كافة الشروط
والتعليمات التي تحددها الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.

 .9القاعدة التاسعة إدراك دور أصحاب املصالح
 1.9نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب املصالح
عملت الشركة بوضع اكثر من سياسة فيما تخص أصحاب املصالح ،تشتمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف
ً
بحقوق أصحاب املصالح بمراعاة ملا هو مستقر علية في القوانين الصادرة في هذا الشأن ووفقا للشروط والخصائص املدرجة بالالئحة
التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
 2.9نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة
تعمل الشركة على تشجيع أصحاب املصالح للمشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة من خالل إمكانية الحصول على املعلومات
والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم ،وتسهيل قيامهم بإبالغ مجلس إدارة الشركة بطرق أمنة عن أية ممارسات غير سليمة يتعرضون لها
من قبل الشركة إن وجدت  ،مع توفير الحماية لهم.
 .10القاعدة العاشرة تعزيز وتحسين األداء
 1.10موجز عن تطبيق متطلبات وضع األليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر
يعد التدريب والتأهيل املستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األركان األساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة ،حيث يساهم
بشكل كبير في تعزيز اداء الشركة ،لذلك تقوم الشركة بتطوير أليات ونظم تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الحصول على
برامج ودورات تدريبية ومؤتمرات ذات صلة بعمل الشركة تثقل خبراتهم ومهاراتهم اإلدارية والتنظيمية .كما ننوه عن بعض الدورات
الحاصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
إدارة املخاطر التنظيمية.

مكافحة اإلحتكار.

قانون املمارسات األجنبية الفاسدة.

ميثاق أخالقيات العمل.

كما تستمر الشركة فى تحسين برامج التدريب

 2.10نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،واداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تملك الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس إدارة الشركة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنة
واإلدارة التنفيذية ،وذلك بشكل دوري من خالل مجموعة مؤشرات ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتعكس أداء
ً
كال من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للوقوف على نقاط القوة واألوجه الواجب تطويرها بما ينعكس علي اإلحتياجات التدريبية
لألعوام املقبلة.
 3.10نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية ) )Value Creationلدى العاملين في الشركة ،وذلك من خالل تحقيق
األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء
يعمل مجلس اإلدارة بشكل مستمر على خلق القيم املؤسسية ) (Value Creationلدى العاملين بالشركة من خالل اإلجراءات واآلليات
التي تعمل على تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء .كما تؤمن الشركة بأهمية تشجيع املوظفين على السلوك
و تعمل
اإليجابي و تقدير املجهودات اإلستثنائية للموظفين املتميزين ،كما تنتهج الشركة نظم التقارير املتكاملة بجميع اإلدارات
علي تطويرها بشكل مستمر لتساعد كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات بشكل منهجي دقيق.
 .11القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية
 1.11موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع
ً
يتمثل مفهوم املسئولية االجتماعية لدى الشركة في اإللتزام بشكل مستمر بالتصرف أخالقيا واملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة
للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص لذلك وضعت الشركة سياسة داخلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف
الشركة وأهداف املجتمع ،كما تعكس تلك السياسة الهدف بتطوير الظروف املعيشية واإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.

 2.11نبذة عن البرامج واآلليات املستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة املبذولة في مجال العمل االجتماعي
لدى الشركة برامج وآليات تبرز جهود الشركة املبذولة في مجال العمل اإلجتماعي ،منها اإلفصاح عن أهداف املسئولية اإلجتماعية
للعاملين بالشركة وخطط عمل املسئولية اإلجتماعية التي تقدمها الشركة من خالل املوقع اإللكتروني والتقارير الدورية ذات الصلة.
وذلك باإلضافة الى برامج توعوية للعاملين بأهداف املسئولية اإلجتماعية التي تقوم بها الشركة وتسليط الضوء على القضايا التي
تساهم الشركة بتطويرها إجتماعيا.
وتحرص الشركة على دعم جهود املسؤولية اإلجتماعية بما يتماش ى مع التوجه اإلستراتيجي للشركة والذي تعد خدمة البيئة والتخلص
من النفايات وهو نشاط الشركة الرئيس ي محورا أصيال لخدمة املجتمع والبيئة مما يحقق خدمة مباشرة وغير مباشرة لكل أفراد
املجتمع وتعطي فرصة أكبر كل يوم للعيش فى بيئة خالية من النفايات الضارة باإلضافة إلي ذلك فإن الشركة ملتزمة بتبني املبادرات
املناسبة واملالئمة ،سواء كانت لدعم البيئة ،الفعاليات الخيرية ،أو املجتمع املحلي ،وذلك من أجل ضمان تحقيق أفضل منفعة لكل من
الشركة واملجتمع على حد سواء.

وملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على املوقع الرسمي للشركة
www.mrckw.com.
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة  -بيان المركز المالي المجمع  -كما في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد ونقد م ادل
جل
ودائ
إست مارا مرا حة
مدينون و ر دة مدينة خر
إجمالي الم لغ المستحق من ال م ء عن عمال ال قود
مخزون
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات ير المتداولة:
موجودا مالية متاحة لل ي
إست مار في ركة زميلة
عقارا است مارية
ممتلكا وعقارا وم دا
رة
مجموع الموجودات ير المتداولة
مجموع الموجودات
الم لوبات وح وق الملكية
الم لوبات المتداولة:
نو دائنة
قساط عقود تمويل إجارة
جل
قرو
دائنون و ر دة دائنة خر
مجموع الم لوبات المتداولة

إيضا
3

4
5
6
7
8

9
11
12

13
14
15

الم لوبات ير المتداولة:
مكاف ة ن اية الخدمة
مخ
مجموع الم لوبات ير المتداولة
مجموع الم لوبات
ح وق الملكية:
ر س المال
ع وة اإل دار
إحتياطي إج اري
إحتياطي إختياري
س م خزانة
ر الت ير في حقوق ملكية ر ا تا ة
إحتياطي ترجمة عملة جن ية
ر ا مرحلة
ح وق الملكية ال اصة بمسا مي الشركة ا م
ير المسيطرة
الح
مجموع ح وق الملكية
مجموع الم لوبات وح وق الملكية

16
17
18
19

2017
2,284,783
1,671,802
39,715
5,650,520
601,426
1,649,502
11,897,748

2,715,099
726,938
510,000
6,329,770
118,000
1,588,474
11,988,281

183,495
5,490,154
2,551,000
2,085,525
406,889
10,717,063
22,614,811

183,495
4,921,172
2,605,000
2,074,482
406,889
10,191,038
22,179,319

1,730,000
700,000
3,134,290
5,564,290

1,844
1,730,000
800,000
2,555,313
5,087,157

622,033
622,033
6,186,323

456,157
456, 157
5,543,314

10,000,000
1,520,581
()1,279,879
465,807
11,958
4,395,956
15,114,423
1,314,065
16,428,488
22,614,811

إن اإليضاحا المرفقة من ( )1إلى ( )35ت كل جزءا من ال يانا المالية المجم ة.

طارق إ را يم الموسى
نائ رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

2016

8,255,650
5,089,036
1,511,731
487,860
)(1,056,623
)(86,191
11,958
292,722
14,506,143
2,129,862
16,636,005
22,179,319

البيانات
املالية املالية
املؤشرات
أهم
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السنوي
التقرير السنوي
التقرير

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة  -بيان ا رباح أو ال سائر والد ل الشامل اآل ر المجمع  -للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

ا يرادات:
افي الم ي ا
إيرادا الخدما

20

التكالي :
تكلفة الم ي ا
تكلفة الخدما

20

إيضا

مجمل الرب
الم اريف وا ع اء:
تكاليف المو فين
م اريف عمومية وإدارية
م اريف ي ية وتسويقية
ا
إست
ديون م كو في تح يل ا
مخ
مخزون لم ي د ل ضرورة
مخ
مطال ا حكام قضائية
مجمو الم اريف وا ع اء

21
12
-6
–8

22

( سار ) رب التش يل
ح ة المجموعة من نتائ عمال ركة زميلة
في قيمة موجودا مالية متاحة لل ي
خسائر إنخفا
ر ا ي ممتلكا وعقارا وم دا
ط ممتلكا وعقارا وم دا
الت يرا في القيمة ال ادلة ل قارا است مارية
إيرادا مرا حة
إيرادا فوائد
م اريف تمويلية
خسائر فروقا عملة جن ية
إيرادا خر
رب السنة قبل حصة م سسة الكويت للت دم العلمي وضريبة دعم العمالة
الو نية وحصة الزكا
ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي
ضري ة دعم ال مالة الوطنية
ح ة الزكاة
رب السنة

9

11

23

2017
7,943,588
10,540,137
18,483,725
5,580,526
9,132,111
14,712,637
3,771,088

4,024,124
5,151,389
9,175,513
2,957,131

1,001,585
1,327,448
275,855
304,619
722,698
()109,175
479,166
4,002,196

975,292
847,607
170,024
291,432
520,552
(268,522
) ¤
2,536,385

()231,108

420,746

568,982
29,000
()24,437
()54,000
1,903
34,440
()262,453
()6,097
356,959

11,282
()80,068
13,790
)(50,500
¤
7,834
25,818
()263,942
)(8,477
534,697
¤

¤
413,189
()24,427
()7,792
380,970
380,970

الدخل ال امل ا خر
مجموع الد ل الشامل للسنة
الخا ة :
مسا مي ال ركة ا م
ير المسيطرة
الح

56,282
324,688
380,970

ربحية السهم ا ساسية والم ففة ال اصة بمسا مي الشركة ا م

2016
5,670,139
6,462,505
12,132,644

24

فل
0.624

إن اإليضاحا المرفقة من ( )1إلى ( )35ت كل جزءا من ال يانا المالية المجم ة.

611,180
()3,237
)(19,825
)(7,930580,188
580,188
328,690
251,498
(580,188
فلس
3.64
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البيانات املالية

التقرير السنوي

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة بيان الت يرات في ح وق الملكية المجمع كما في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

حقوق الملكية الخا ة مسا مي ال ركة ا م

11,958

()6,601,209

-

)(6,601,209

-

-

-

-

-

6,601,209

مجمو الدخل ال امل للسنة

-

-

-

-

-

-

-

328,690

المحول الى اإلحتياطي اإلج اري

-

-

-

-

-

-

()35,968

ر س الم ال

ع وة اإل دار

8,255,650

11,690,245

الر يد كما في  1يناير 2016

إطفاء الخسائر المتراكمة في ع وة اإل دار

ر تجمي

ركة تا ة

يرالمسيطرة
توزي ا نقدية إلى الح
الر يد كما في  31ديسم ر 2016

إحتياطي
إج اري

إحتياطي
إختياري

ر الت ير في
حقوق ملكية
ركا تا ة
()86,191

إحتياطي ترجمة
عملة جن ية

ر ا مرحلة

س م خزانة

�
1,475,763

35,968

487,860

((1,056,623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,234

-

-

-

-

-

()86,191

-

-

-

�
5,089,036

1,511,731

()5,089,036

-

487,860
5,089,036

((1,056,623
-

11,958
-

ر إست اد ركة تا ة
توزي ا نقدية إلى الح

-

() 5,576,896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,744,350

37,234

)(311,501
16,636,005

-

-

5,576,896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()1,744,350
223,256

()223,256
-

2,129,862

580,188

-

-

-

-

56,282

56,282

324,688

380,970

-

-

8,850

-

-

-

-

()8,850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()9,987

)(9,987

-

-

-

-

-

-

-

يرالمسيطرة

ير مسيطرة
إقتناء ح
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

292,722

14,506,143

)(311,501

16,330,084

-

تحويل ع وة اإل دار الى االحتياطي
االختياري (إيضا )1

مجمو الدخل ال امل للسنة

328,690

251,498

-

-

المحول الى اإلحتياطي اإلج اري

2,152,631

-

8,255,650

تحويل االحتياطي االختياري الى ا ر ا
المرحلة (إيضا )1
تحويل جزء من ا ر ا المرحلة الى ر س
المال (إيضا )1
ر زيادة ر س المال على س م الخزانة
(إيضا )1

المجمو الجزئي
14,177,453

ير
الح
المسيطرة

مجمو حقوق
الملكية

-

-

10,000,000

-

-

-

-

-

()1,279,879

�

551,998

-

-

()3,500

()3,500

551,998

()1,126,998

)(575,000

15,114,423

1,314,065

16,428,488

465,807
1,520,581

11,958

4,395,956

إن اإليضاحا المرفقة من ( )1إلى ( )35ت كل جزءا من ال يانا المالية المجم ة.

أهم املؤشرات املالية
البيانات املالية
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السنوي
التقرير السنوي
التقرير

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة  -بيان لتدف ات الن دية المجمع  -كما في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

2017
التدف ات الن دية من ا نش ة التش يلية:
ر السنة ق ل ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي وضري ة دعم
ال مالة الوطنية وح ة الزكاة
التسويا :
إست ا
ديون م كو في تح يل ا
مخ
مخزون لم ي د ل ضرورة
مخ
ر ا ي ممتلكا وعقارا وم دا
ط ممتلكا وعقارا وم دا
خسائر إنخفا في قيمة موجودا مالية متاحة لل ي
ح ة المجموعة من نتائ عمال ركة زميلة
ر إست اد ركة تا ة
الت يرا في القيمة ال ادلة ل قارا است مارية
إيرادا مرا حة
إيرادا فوائد
م اريف تمويلية
مكاف ة ن اية الخدمة
مخ

2016

413,189

611,180

530,490
722,698
()109,175
()29,000
24,437
()568,982
()6,044
54,000
()1,903
()34,440
262,453
193,162
1,450,885

692,693
520,552
)(268,522
)(13,790
80,068
)(11,282
50,500
)(7,834
)(25,818
263,942
130,201
2,021,890

الت يرا في الموجودا والمطلو ا
مدينون و ر دة مدينة خر
إجمالي الم لغ المستحق من ال م ء عن عمال ال قود
مخزون
دائنون و ر دة دائنة خر
التدفقا النقدية الناتجة من ال مليا
مكاف ة ن اية الخدمة المدفوعة
افي التدفقا النقدية الناتجة من ا ن طة الت يلية

()56,492
()483,426
48,147
277,359
1,236,473
()27,286
1,209,187

()1,067,010
()36,272
)(314,406
285,327
889,529
)(93,337
796,192

التدف ات الن دية من ا نش ة ا ست مارية:
افي الزيادة على ودائ جل
المح ل من إست مارا مرا حة
افي الحركة على عقارا است مارية
راء ممتلكا وعقارا وم دا
المح ل من ي ممتلكا وعقارا وم دا
المدفو الست مار في ركة تا ة
إيرادا مرا حة مستلمة
إيرادا فوائد مستلمة
افي التدفقا النقدية (المستخدم ة في) الناتجة من ا ن طة االست مارية

()944,864
470,285
()565,970
29,000
()300,000
1,903
34,440
()1,275,206

)(541,938
1,400,000
100,000
)(338,944
13,790
7,834
25,818
666,560

التدف ات الن دية من ا نش ة التمويلية:
المدفو لنو دائنة
جل
المدفو لقرو
ير المسيطرة
توزي ا إلى الح
م اريف تمويلية مدفوعة
افي التدفقا النقدية المستخدمة في ا ن طة التمويلية
افي النق في نقد ونقد م ادل
نقد ونقد م ادل في داية السنة
نقد ونقد م ادل في ن اية السنة (إيضا )3

()1,844
()100,000
()262,453
()364,297
()430,316
2,715,099
2,284,783

)(1,206,756
()311,501
()263,942
()1,782,199
)) 319,447
3,034,546
2,715,099

الت يلية:

إن اإليضاحا المرفقة من ( )1إلى ( )35ت كل جزءا من ال يانا المالية المجم ة.

أهم املؤشرات املالية
البيانات املالية
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السنوي
التقرير السنوي
التقرير

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة  -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  -كما في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

 -1ت سيس ون اط ال ركة ا م
إن ركة الم ادن وال ناعا التحويلية – .م( . .عامة) "ال ركة ا م " ي ركة مسا مة كويتية عامة مسجلة في دولة الكوي .
تم ت سيس ال ركة موج عقد ت سيس تح رقم  /113جلد ( )17تاري  10يونيو  1987وت دي ت ال حقة و خر ا ما تم الت ير
علي السجل التجاري تح رقم  12320تاري  9كتو ر  2017وذل ت ديل المادة ( )6من عقد الت سيس والمادة (  )5من الن ام
والمدفو الكامل من م لغ  8,255,650دينار كويتي الى م لغ
ا ساسي وذل الموافقة على زيادة ر س مال ال ركة الم ر
 10,000,000دينار كويتي وذل الموافقة على االتي:
االحتياطي االختياري لي

 5,576,896دينار

 تحويل كامل ع وة اإل دار م لغ  5,089,036دينار كويتي الى حساكويتي.
 الموافقة على تحويل كامل م لغ االحتياطي االختياري م لغ  5,576,896دينار كويتي الى ا ر ا المرحلة. 10,000,000دينار
ج  -الموافقة على تحويل م لغ  1,744,350دينار كويتي من ا ر ا المرحلة الى حسا راس المال لي
كويتي.
د  -الموافقة على ا دار س م منحة للمسا مين نس ة  21.12%مقا ل تحويل جزء من ا ر ا المرحلة الى حسا ر س المال.

إن ا ن طة الرئيسية لل ركة ا م ي:
المست ملة والخردة وقط
راء و ي ا ليا والمرك ا والناق
ة في ذل .
عن ا وتم يل ال ركا المتخ
ال ناعية والتجارية ما ي مل ذل من ا دوا المنزلية وا ال ومخلفا ال ناء
راء و ي خردة المنازل والم روعا
الم دنية و ير من الخردة المتوافرة محليا.
 تقطي وت نيف المخلفا والخردة وتخزين ا و ي ا محليا وخارجيا. إستيراد ا ال والمواد ا ولية ال زمة إلعادة إنتا وتقطي وتخزين الخردة.ال ركة داخل دولة الكوي وخارج ا.
 القيام كافة عمال التجارة والت دير واإلنتا المت لقة را إن اء ال ناعا المكملة لتجارة وإنتا الخردة و المسا مة في ذ الم اري .المكملة داخل وخار دولة
 إدارة وتطوير مناطق ي و راء وإنتا وت ني المواد الخردة والمواد المست ملة وال ناعاالكوي .
ة في ذا المجال.
وتم يل ال ركا المتخ
 القيام كافة عمال ال دم واإلزالة للمنال ركة محليا وعالميا وتم يل ال ركا في ذا المجال.
 إقامة وإدارة المزادا المت لقة راة.
المالية المتوفرة لد ال ركة عن طريق است مار ا في محاف مالية تدار من ق ل ركا وج ا متخ
 إست ل الفوائ المسا مة في الت سيس و التمل الجزئي لل ركا ال ناعية و ركا اإلدارة ال ناعية محليا ودوليا. تطوير وت يئة وإن اء وإدارة وت يل المناطق ال ناعية والحرفية.واإلستفادة من ا داخل وخار دولة الكوي .
والنفيا واإلنقا
ا
 القيام تنفيذ كافة عمال النقل والتجمي للقمامة القيام تنفيذ كافة نوا ت دا ومناق ا الن افة لجمي الج ا داخل وخار دولة الكوي . القيام تنفيذ كافة نوا و عمال وخدما تن يف وحماية وتحسين ال يئة من التلو داخل وخار دولة الكوي .نواع ا واإلتجار المواد الناتجة من ذل داخل وخار
 إن اء و إدارة و يانة محطا المجاري ورمي القمامة وا نقادولة الكوي .
د موافقة ال يئة ال امة
والمخلفا ال يئية داخل وخار دولة الكوي ( وذل
لتدوير النفايا وا نقا
 إن اء ال ناعالل ناعة).
يار ا ومستلزمات ا والم ادن نواع ا وم تقات ا وما ينت

إن عنوان ال ركة ا م المسجل و:

.

 4520ال فاة –  13045دولة الكوي .

إن ال ركة ا م مملوكة نس ة  %58.296من ق ل ركة جيلتي للمخازن ال مومية -
(ال ركة ا م الرئيسية).
إن ال ركة ا م في الوق الحالي تتناق
نتيجة ذ النقا ا وت ير ا على ال يانا

.م(. .عامة) مدرجة في ور ة الكوي

الموق الحالي والمواق ال ديل المتاحة ل مليات ا.
م ال يئ ال ام لل ناعة خ و
المالية المجم ة ال يمكن تقدير ا حاليا.

تم الموافقة على إ دار ال يانا المالية المجم ة من ق ل مجلس إدارة ال ركة ا م تاري
المجم ة المرفقة خاض ة للم ادقة علي ا من ق ل الجم ية ال امة لمسا مي ال ركة ا م .حي
المجم ة د إ دار ا.

 27مارس  .2018إن ال يانا
حية ت ديل تل ال يانا
ل ا

إن

المالية
المالية

 -2السياسا المحاس ية ال امة
تم إعداد ال يانا المالية المجم ة للمجموعة وفقا للم ايير الدولية للتقارير المالية ال ادرة عن مجلس م ايير المحاس ة الدولية وتتلخ
السياسا المحاس ية ال امة فيما يلي:
 سس اإلعداد:ال يانا المالية المجم ة الدينار الكويتي الذي يم ل ال ملة الرئيسية لل ركة ا م ويتم إعداد ا على ساس م د
يتم عر
التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودا المالية المتاحة لل ي وال قارا االست مارية والتي تدر قيمت ا ال ادلة.
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المعايير والتفسيرات الصادر وجارية التأ ير
إن السياسا المحاس ية المستخدمة في إعداد ال يانا المالية المجم ة مما لة لتل المط قة في السنة السا قة است ناء الت يرا الناتجة عن تط يق
الم ايير الجديدة والم دلة للم ايير الدولية للتقارير المالية كم ا في  1يناير  2017و يان ا كالتالي:
على م يار المحاس ة الدولي رقم ( – )7م ادرة اإلف احا
ت دي
على ذا الم يار والتي تسري على الفترا السنوية التي ت د في و د  1يناير  2017تتطل من المن ة تقديم إف احا تتي
إن الت دي
لمستخدمي ال يانا المالية تقييم الت يرا في المطلو ا النا ئة من ن طة التمويل ما في ذل الت يرا النا ئة عن التدفقا النقدية والت يرا
ال ير نقدية.
التحسينات الدورية على المعايير الدولية للت ارير المالية :2016 – 2014
ا خر
في المن
على الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )12اإلف ا عن الح
ت دي
في ال ركا التا ة ال ركا
ي ين الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12ن المن ة ال تحتا إلى تزويد ملخ م لوما مالية للح
و االمتي از
توض ن ذل
الزميلة و ركا المحا ة والم نفة ( و متضمنة في مجموعة مست دة والم نفة) ر ال ي  .إن الت دي
سارية المف ول من  1يناير  2017ويج
 .إن الت دي
الوحيد من متطل ا اإلف ا للم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12عن الح
تط يق ا ر رج ي.
ت ير مادي على ال يانا المالية المجم ة.
لم يكن لتط يق تل الت دي
المعايير والتفسيرات الصادر و ير جارية التأ ير
إن الم ايير الجديدة والم دلة التالية قد تم إ دار ا من ق ل مجلس م ايير المحاس ة الدولية ولم يتم تط يق ا د من ق ل المجموعة:
الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )9ا دوا المالية
يسري الم يار على الفترا السنوية التي ت د في و د  1يناير  2018ويحل ذا الم يار مح ل م ي ار المحاس ة الدولي رقم " – 39ا دوا
المالية  -التحقق والقياس" .إن الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9يحدد الكيفية التي يج على المن ة ن ت نف وتقيس دوات ا المالية و ن
تتضمن نم وذ الخس ارة المتوق الجدي د إلحتس ا انخف ا قيم ة الموج ودا المالي ة ومتطل ا نم وذ محاس ة الت طي ة الجدي د كم ا يوض
الم اديء في التحقق ولمدة التحقق لألدوا المالية من م يار المحاس ة الدولي رقم (.)39
يتطل الم يار الدولي للتقارير المالية رق م ( )9ن ي تم الحق ا قي اس كاف ة الموج ودا المالي ة الم ت ة التكلف ة المطف ة و القيم ة ال ادل ة (م ن خ ل
ا ر ا و الخسائر و من خ ل الدخل ال امل ا خر) ناء على ت نيف ا االعتماد على نموذ ا عمال التي تنتمي إلي ا و فا ت دفقات ا النقدي ة
الت اقدية.
النس ة للمطلو ا المالية فإن م ر للم يار الدولي للتقارير المالية رقم  9يت لق الحاال التي يتم في ا خذ خيار القيمة ال ادلة :م لغ الت ي ر ف ي
القيمة ال ادلة للمطلو ا المالية الم نفة القيمة ال ادلة من خ ل ا ر ا و الخسائر المت لقة الت يرا في مخ اطر اإلئتم ان لتل المطلو ا ي تم
إدراج في الدخل ال امل ا خر (عوضا من خ ل ا ر ا او الخسائر) إال إذا د ذل إلى عدم تطا ق محاس ي.
فيما يت لق انخفا قيمة الموجودا المالية يقدم الم يار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذ "خسارة اإلئتمان المتوق ة" ن اء عل ى مف وم م د
الخسائر المتوق ة عند دء ال قد :إن االعتراف خسارة االئتمان يج ن ال ينت ر ان يكون نا دليل موضوعي على انخفا القيمة.
النس ة لمحاس ة التحوط يقدم الم يار الدولي للتقارير المالية رقم  9ت دي
ن طة إدارة المخاطر عند تحوط المخاطر المالية و ير المالية.
يتم اإلعتراف وإل اء اإلعتراف المخ

جو رية تسم لل يانا المالية كس

ورة فض ل ع ن یيفي ة تنفي ذ

ا كما و دون ت يير عن م يار المحاس ة الدولي رقم .39

إلزامي ا ول ن ين ت عن ا
تتوق اإلدارة ن يتم تط يق الم يار الدولي للتقارير المالية رقم  9في ال يانا المالية المجم ة للمجموعة عن دما ي
إعادة ت ديل م لوما المقارنة .تقوم اإلدارة حاليا ّ إجراء مراج ة تف يلية لأل ر الكام ل للم ي ار ال دولي للتق ارير المالي ة رق م  9عل ى ال يان ا
المالي ة المجم ة للمجموع ة اس تنادا إل ى تحلي ل للموج ودا والمطلو ا المالي ة للمجموع ة كم ا ف ي  31ديس م ر  2017ن اء عل ى الحق ائق
وال روف القائمة في ذل التاري  .كل عام ن را ّ إلى ن اإلدارة تقوم حاليا ّ إجراء التقدير حول ا ر الكامل للم يار الدولي للتق ارير المالي ة
رقم  9على ال يانا المالية المجم ة للمجموع ة إن ل يس م ن ال مل ي تق ديم تق ديرا م قول ة ح ول ا ر حت ى تق وم اإلدارة إكم ال المراج ة
التف يلية.
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س م الملكية الم نفة حاليا كمتاحة لل ي والتي يتم قياس ا القيمة ال ادلة من خ ل الدخل ال امل ا خر والتي
و است ناء است مارا
للتقارير المالية رقم  9يتم االعتراف جمي
خ ل ا ر ا و الخسائر وفقا للم يار الدولي
يج قياس ا القيمة ال ادلة من
الموجودا والمطلو ا المالية ا خر للمجموعة يج ن يستمر قياس ا على نفس ا سس كما ي حاليا ط قا لم يار المحاس ة
الدولي رقم .39
الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )15اإليرادا الناتجة من ال قود م ال م ء
يسري ذا الم يار على الفترا السنوية التي ت د في و د 1يناير  2018والذي يحدد إطار امل لكيفية وتوقي
اإليرادا  .سوف يحل ذا الم يار محل الم ايير والتفسيرا الجارية التالية عند تط يق :
 م يار المحاس ة الدولي رقم ( – )18اإليرادا .
 م يار المحاس ة الدولي رقم ( – )11عقود اإلن اء.
 تفسير لجنة تفسيرا التقارير المالية الدولية رقم ( – )13رام والء ال م ء.
 تفسير لجنة تفسيرا التقارير المالية الدولية رقم ( – )15اتفاقيا ان اء ال قارا .
 تفسير لجنة تفسيرا التقارير المالية الدولية رقم ( – )18الموجودا المحولة من ال م ء و.
مقايضة.
 تفسير لجنة تفسيرا الم ايير رقم ( – ) 31إيرادا خدما الدعاية الناتجة عن م ام

و حقية االعتراف

م ل م يار
ينط ق ذا الم يار على جمي اإليرادا الناتجة من ال قود م ال م ء إال إذا كان ال قود في نطاق الم ايير ا خر
الموجودا
المحاس ة الدولي رقم (  .)17كما توفر متطل ات ا نموذجا لال عتراف وقياس ا ر ا والخسائر الناتجة من است اد
ير الملموسة .إن الم يار سيحدد مجموعة املة من متطل ا
ير المالية ما في ذل الممتلكا وال قارا والم دا والموجودا
اإلف ا المت لقة الط ي ة المد والتوقي وكذل ي عدم ت كد ل يرادا والتدفقا النقدية المت لقة ا م ال م ء.
تتوق إدارة المجموعة ن يتم تط يق الم يار الدولي للتقارير المالية رقم  15ضمن ال يانا المالية المجم ة للمجموعة عندما ي
إلزاميا وتنوي استخدام طريقة ا ر الرج ي للتحويل حي ستقوم المجموعة االعتراف ا ر التراكمي للتط يق الم دئي ل ذا الم يار
كتسوية على الر يد االفتتاحي لألر ا المرحلة ولن ينت عن ا إعادة ت ديل م لوما المقارنة.
الرئيسية للمجموعة ال تتوق اإلدارة ن تط يق الم يار الدولي للتقارير
ناء على الم الجة المحاس ية الحالية لم ادر اإليرادا
ت ير مادي على المركز المالي للمجموعة و  /و داء ا المالي يدا عن تقديم إف احا ك ر
المالي رقم  15سوف ينت عن
ن اإلدارة ما تزال في طور تحديد الت ير الكامل لتط يق الم يار
اإليرادا للمجموعة .وم ذل وحي
موال حول م ام
قول حول ا ر
ة
مالي م
ة
الدولي للتقارير المالية رقم  15على ال يانا المالية المجم ة للمجموعة إن ليس من ال ملي تقديم تقدير ا
حتى تقوم اإلدارة إكمال المراج ة التف يلية.
الم يار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )16الت جير
تم ا دار الم يار الدولي للتقارير المالية  16في يناير  2016ويحل محل م يار المحاس ة الدولي  17عقود الت جير وتفسير لجنة
الدائمة  -15عقود
الم ايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كان الترتي يتضمن عقد ت جير ولجنة التفسيرا
تفسيرا
التي تتضمن ك قانونيا ل قد الت جير .يحدد ذا
الت جير الت يلي  -الحوافز ولجنة التفسيرا الدائمة  -27تقييم جو ر الم ام
واإلف ا عن عقود الت جير ويتطل من المست جر المحاس ة
الم يار الدولي للتقارير المالية  16م اد التحقق والقياس وال ر
عن كافة عقود الت جير نفس الطريقة المت ة النس ة ل قود الت جير التمويلي ضمن م يار المحاس ة الدولي  .17يتضمن الم يار
إعفاءين ا نين النس ة للتحقق للمست جرين  -عقود ت جير الموجودا "منخفضة القيمة" (م ل الحواس ال خ ية ) وعقود الت جير
ق يرة االجل ( ي عقود الت جير التي ت لغ مدت ا  12ر او اقل) .وفي داية تاري عقد الت جير يقوم المست جر تسجيل التزام
ل يم ل اال ل الخاض لحق االستخدام خ ل فترة الت جير (اال ل الخاض
سداد مدفوعا الت جير (التزام الت جير) وتسجيل
ورة مستقلة اإلضافة إلى م روفا
لحق االستخدام ) .كما يج على المست جر تسجيل م روفا الفوائد على التزام الت جير
ل الخاض لحق االستخدام.
المت لقة ا
االست
وتتطل من المست جر يضا إعادة قياس التزام الت جير عند وقو حدا م ينة (م ل :الت ير في مدة االيجار و الت ير في مدفوعا
الت جير المستق لية النات من الم ر او النس ة المستخدمة لتحديد ذ المدفوعا ) .و كل عام يقوم المست جر تسجيل القيمة الناتجة
من اعادة قياس التزام الت جير كت ديل على اال ل الخاض لحق االستخدام .
ورة جو رية عن طريقة المحاس ة الحالية وفقا
إن طريقة محاس ة الم جر وفقا للم يار الدولي للتقارير المالية  16ال تختلف
لم يار المحاس ة الدولي  .17حي يستمر الم جر في ت نيف كافة عقود الت جير استخدام نفس م د الت نيف الموض في م يار
المحاس ة الدولي  17كما يميز ين نوعين من عقود الت جير :عقود الت جير الت يلي والتمويلي .
يتطل الم يار الدولي للتقارير المالية  16من الم جر والمست جر
المحاس ة الدولي . 17

عر

المزيد من اإلف

احا

ما يتجاوز متطل ا

م يار

يسري الم يار الدولي للتقارير المالية  16للفترا السنوية التي ت د في او د  1يناير  .2019ويسم التط يق الم كر ريطة ان
تط ق المن اة وال الم يار الدولي للتقارير المالية  .15يجوز للمست جر ن يختار تط يق الم يار طريقة التط يق الكامل ر رج ي
اإلعفاءا .
او التط يق الم دل ر رج ي .وتتي ا حكام االنتقالية للم يار
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ت تزم المجموعة تقييم الت يرا

المحتملة للم يار الدولي للتقارير المالية  16على يانات ا المالية المجم ة في .2018

ا جنية والدف ة المقدمة
ال م
تفسير لجنة تفسيرا التقارير المالية الدولية رقم ( – )22م ام
سري ذ التفسيرا على الفترا السنوية التي ت د في و د  1يناير  2018وتوض ان عند تحديد س ر ال رف الستخدام
ير النقدية
الم اريف و اإليرادا ( و جزء من ا) المت لقة عند إل اء االعتراف الموجودا
عند االعتراف الم دئي للموجودا
ير
ير النقدية المت لقة الدف ة المقدمة إن تاري الم املة و التاري الذي ت ترف في المن ة م دئيا الموجودا
و المطلو ا
مقدما مت ددة فإن يج على المن ة
و تح ي
ير النقدية الناتجة من الدف ة المقدمة .إذا كان نا دف ا
النقدية و المطلو ا
لكل دف ة و تح يل دف ة مقدمة.
تحديد تاري الم ام
ركا

على م يار المحاس ة الدولي رقم ( – )28است مار في
ت دي
ما يلي:
الت دي
تو
 يجوز للمن ة التي ي من مة م اركة ر س المال و ي من ة خر م لة ان تقوم عند االعتراف الم دئي لكل است ماروذل لقياس است مارات ا في ال ركا الزميلة و ركا المحا ة القيمة ال ادلة من خ ل ا ر ا و الخسائر.
ذات ا من ة است مارية ح ة في ركة زميلة و ركة محا ة والتي ي من ة است مارية يجوز
 إذا كان للمن ة والتي ليسللمن ة عند تط يق طريقة حقوق الملكية ن تختار االحتفا قياس القيمة ال ادلة المط ق من ق ل ال ركة الزميلة االست مارية و
ركة المحا ة إلى ح ة ال ركة الزميلة و ح ة ركة المحا ة في ال ركا التا ة.يتم إجراء ذا االختيار كل منف ل
لكل ركة زميلة است مارية و ركة محا ة وذل في وق الحق من تاري :
 .1االعتراف الم دئي ال ركة الزميلة و ركة المحا ة.
ال ركة الزميلة و ركة المحا ة من ة است مارية .و
 .2ت
ال ركة الزميلة و ركة المحا ة وال ركة م.
 .3ت
يج

إن الت دي

تط يق ا

زميلة و ركا

المحا

ة

ر رج ي وسارية من  1يناير .2018

على م يار المحاس ة الدولي رقم ( – )40تحويل ال قار االست ماري
ت دي
على الفترا السنوية التي ت د في و د  1يناير  2018وتوض متى يج على المن ة تحويل ال قار ما في
تسري الت دي
و
ان حدو ت يير في االستخدام عندما يقا ل
ذل عقارا قيد اإلن اء و التطوير إلى و من ال قار االست ماري .ت ين الت دي
يتوقف عن مقا لة ت ريف ال قار االست ماري م وجود دلة على ت يير االستخدام .مجرد ت يير في نية اإلدارة في استخدام ال قار ال
تقدم دليل على ت يير في االستخدام.
إن المجموعة
-

دد إحتسا

الت ير المحتمل على يانات ا المالية المجم ة النات

سس التجمي :
تتضمن ال يانا المالية المجم ة ال يانا
التالية (الم ار إلي ا المجموعة):
اسم ال ركا
ركة
ركة
ركة
ركة

الم
الم
الم
الم

ادن
ادن
ادن
ادن

المالية ل ركة الم ادن وال

التا ة

وال ناعا التحويلية – ركة اردنية – ذ.م.م) ( .
– ذ.م.م) ( .
الوطنية للتجارة والمقاوال
– ذ.م.م) ( .
ال مومية للتجارة والمقاوال
القا ضة – .م( . .مقفلة) و ركت ا التا ة ( )

ناعا

لد الت سيس
المملك ا ردنية
ال ا مية
دولة الكوي
دولة الكوي
دولة الكوي

و ريكت ذ.م.م) ( .
ركة الزيو الوطنية – عا م خطي
ركة المحيط الفضي – علي حسين و ركا – ذ.م.م.

دولة الكوي
دولة الكوي

()

نس ة ا س م  %1المت قية مملوكة من ق ل طرف ذو

من تط يق ذ الم ايير والت دي
التحويلية

–

.م( . .عامة) وال ركا

ا ن طة الرئيسية
تجارة مواد سكرا
تجارة عامة ومقاوال
تجارة عامة ومقاوال
تجارة عامة ومقاوال
إنتا ال حوم وتكرار
الزي و المست مل ة
وإنتا ال حوم الم دنية
تن يف الطرق والم اني
والمدن مقاوال ن افة

لة إن ال ركة ا م ي المال

.
التا ة

نس ة الملكية %
2017
2016
99
99
99
99

99
99
99
99

-

70

60

60

المستفيد من ذا ا مر.

( ) خ ل السنة المنت ية في  31ديسم ر  2017قام ال ركة ا م الت ير السجل التجاري فس عقد ال ركة التا ة -
ركة الزيو الوطنية – عا م خطي و ريكت ذ.م.م .ن ائيا موج عقد فس رقم  2626نت عن عملية الفس
تسجيل ر است اد ركة تا ة م لغ  6,044دينار كويتي في يان ا ر ا و الخسائر المجم للسنة الحالية .لم يتم
ير مستمرة ن را ل دم ماديت ا.
ت نيف است اد ال ركة التا ة ك مليا
إن
-

ال ركا التا ة ي ال ركا التي تسيطر علي ا ال ركة ا م .وتوجد السيطرة عندما تكون ال ركة ا م:
ذا سلطة على ال ركة المست مر في ا.
للخسارة و لدي ا حقوق في عوائد مت يرة من م اركت ا م ال ركة المست مر في ا.
قا لة للت ر
لدي ا القدرة على إستخدام سلطت ا في الت ير على عوائد ال ركة المست مر في ا.

تقوم ال ركة ا م إعادة تقييم مد سيطرت ا على ال ركة المست مر في ا إذا
واحد و ك ر من عنا ر السيطرة ال ة الم ينة ع .

ار

الحقائق وال روف ن

نا

ت ييرا

على
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عند تمل المجموعة لنس ة قل من ل ية حقوق الت وي ال ركة المست مر في ا فان يكون لدي ا السلطة على ال ركة المست مر
في ا عندما تكون حقوق الت وي ل ا كافية العطائ ا القدرة ال ملية على توجي ا ن طة ذا ال لة لل ركة المست مر في ا من
جان ا .ت خذ ال ركة ا م جمي الحقائق وال روف ذا ال لة ين اإلعت ار في تقييم مد كفاية حقوق الت وي في ال ركة
المست مر في ا إلعطاء السلطة علي ا ما في ذل :
حقوق ت وي المجموعة نس ة الى مد توزي حقوق الت وي الخا ة ا خرين.
وا ا خر و ا طراف ا خر .
ا المجموعة و حا ا
حقوق الت وي المحتملة التي تحتف
الحقوق النا ئة عن ترتي ا ت اقدية خر .
ية حقائق و روف إض افية ت ير إل ى م د القدرة المالية للمجموعة على توجي ا ن طة ذا ال لة عند إتخاذ القرارا
ما في ذل نماط الت وي في االجتماع ا السا ق ة للمسا مين.
تتضمن ال يانا المالية المجم ة ال يانا المالية لل ركا التا ة من تاري دء السيطرة الف لية وحتى تاري زوال السيطرة
الف لية  .تحديدا يتم ادرا اإليرادا والم اريف لل ركة التا ة التي تم راء ا و است اد ا خ ل السنة ضمن يان ا ر ا
و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم من تاري ح ول ال ركة االم على السيطرة وحتى تاري زوال سيطرة ال ركة ا م
الكامل ما في ا ا ر ا
المت ادلة ين ال ركا
على ال ركة التا ة .عند التجمي يتم إست اد جمي ا ر دة والم ام
محاس ية موحدة للم ام
ير المحققة  .يتم إعداد ال يانا المالية المجم ة إستخدام سياسا
المت ادلة والخسائر وا ر ا
المتما لة ولألحدا ا خر التي تتم في روف مت ا ة.
ير المسيطرة من افي موجودا ال ركا التا ة المجم ة في ند مستقل من حقوق ملكية المجموعة.
يتم يتم إ ار الح
ير المسيطرة حتى إن نت
ا ر ا و الخسائر وكل ند من نود الدخل ال امل ا خرالمت لقة مسا مي ال ركة ا م والح
ير المسيطرة.
عن ذل قيد عجز في ر يد الح
كم املة ضمن حقوق الملكية .يتم ت ديل
يتم المحاس ة عن الت ير في ح ة الملكية ل ركة تا ة م عدم الت ير في السيطرة
المت لقة ا في ال ركا
ير المسيطرة لت كس الت يرا للح
ملكية المجموعة والح
الم الغ الدفترية لح
ير المسيطرة والقيمة ال ادلة للم لغ المدفو و المح ل يتم اإلعتراف
التا ة .إن ية فروقا ين الر يد الم دل للح
ال ركة ا م .إذا فقد المجموعة السيطرة على ركة تا ة فإن ا تقوم ا تي:
ا م ا رة في حقوق الم لكية الخا ة م
-

لل ركة التا ة.

إست اد الموجودا ( ما في ذل ال رة) والمطلو ا
ير المسيطرة.
إست اد القيمة الدفترية للح
ا جن ية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
إست اد فروق تحويل ال م
إدرا القيمة ال ادلة للمقا ل المستلم.
.
إدرا القيمة ال ادلة ي است مار محتف
و عجز في ا ر ا و الخسائر.
إدرا ي فائ
إعادة ت نيف ح ة ال ركة ا م من ال نود المسجلة سا قا في الدخل ال امل ا خر إلى ا ر ا
المرحلة ط قا لما يلزم ل ذ ال نود.

المالية:
ج  -ا دوا
تقوم المجموعة ت نيف دوات ا المالية كموجودا مالية ومطلو ا
عندما تكون المجموعة طرفا في ا حكام الت اقدية لتل ا دوا .

مالية .يتم إدرا

الموجودا

و الخسائر و ا ر ا

المالية والمطلو ا

المالية

وحقوق ملكية ط قا لمضمون االتفاقيا الت اقدية .إن الفوائد والتوزي ا وا ر ا
يتم ت نيف ا دوا المالية كمطلو ا
والخسائر التي تت لق ا داة المالية الم نفة كمطلو ا تدر كم روف و إيراد  .ما التوزي ا على حاملي ذ ا دوا
المالية الم نفة كحقوق ملكية فيتم قيد ا م ا رة على حقوق الملكية .يتم إ ار ا دوا المالية ال افي عندما يكون للمجموعة
حق قانوني ملزم لتسديد الموجودا والمطلو ا ال افي وتنوي السداد إما ال افي و ي الموجودا وسداد المطلو ا
في ن واحد.
جل است مارا
تتضمن الموجودا والمطلو ا المالية المدرجة في المركز المالي المجم النقد والنقد الم ادل الودائ
جل والدائنين.
مرا حة المدينين الموجودا المالية المتاحة لل ي ال نو الدائنة قساط عقود تمويل إجارة القرو


الموجودا

المالية

 .1النقد والنقد الم ادل:
يتم ل النقد والنقد الم ادل في النقد في ال ندوق ولد ال نو والودائ تح الطل لد ال نو واالست مارا ق يرة
ا جل عالية السيولة والتي تستحق خ ل فترة  3ور و قل من تاري اإليدا والقا لة للتحويل إلى م الغ محددة من النقد
لمخاطر ير مادية من حي الت يرا في القيمة.
والتي تت ر
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 -2ودائ
إن ودائ

جل
جل يتم إيداع ا لد

نو ول ا فترة إستحقاق ت اقدية ك ر من 3

ر.

 -3المدينون
يم ل المدينون الم الغ المستحقة من ال م ء عن ي ضائ و خدما منجزة ضمن الن اط اإلعتيادي ويتم اإلعتراف م دئيا المدينين القيمة ال ادلة وتقاس فيما د
اإلنخفا في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون
اإلنخفا في القيمة .يتم إحتسا مخ
التكلفة المطف ة إستخدام طريقة م دل الفائدة الف لي ناق ا مخ
نا دليل موضوعي على ن المجموعة ير قادرة على تح يل ديون ا خ ل المدة ا لية للمدينين .تكمن ال و ا المالية الجو رية للمدينين في إحتمال ت ر
المدين ل ف س و إعادة ال يكلة المالية و عدم االنت ام في السداد و عدم السداد وتدل تل الم را على ن ر دة المدينين التجاريين قد إنخفض قيمت ا فة
دائمة.
ي الفرق ين القيمة الدفترية لأل ل والقيمة الحالية للتدفقا النقدية المستق لية المتوق ة مخ ومة إستخدام م دل الفائدة الف لي ا لي .يتم
إن قيمة المخ
ويتم اإلعتراف م لغ الخسارة في يان ا ر ا و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم  .في حال
تخفي القيمة الدفترية لأل ل من خ ل إستخدام حسا مخ
المت لق المدينين التجاريين إن السداد ال حق للم لغ السا ق ط يدر من
عدم تح يل ر دة المدينين التجاريين يتم ط ذ ا ر دة مقا ل حسا المخ
خ ل يان ا ر ا و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم .
 -4است مار مرا حة
يتم ل است مار المرا حة في الم لغ المستحق على ساس اإلست م الم جل ل نود تم تمويل ا لل ير وفقا التفاقيا عقود المرا حا  .يدر ر يد المرا حا اجمالي الم لغ
المدين د خ م عوائد التمويل المت لقة الفترا المستق لية .يتم إطفاء عوائد التمويل المستق لية عند استحقا ا على ساس نس ي زمني استخدام طريقة الفائدة الف لية.
 -5االست مارا

المالية

التح ق المبدئي وال يا
تق وم المج موعة ت نيف است مارات ا الم الية التي تخ ض لم يار المح اس ة الدولي رق م  39كموجودا
راء ذ االست مارا ويحدد م ن ق ل اإلدارة عند التحقق الم دئي ل ا.
الموجودات المالية المتاحة للبيع
إن الموجودا المالية المتاحة لل ي ليس

من م تقا الموجودا

م الية متاحة لل ي  .إن ذ الت نيفا

ت تمد على ال ر

المالية و ي إما قد تم ت نيف ا في ذ الفئة و ن ا ير متضمنة في ي من الت نيفا

راء و ي الموجودا المالية في تاري المتاجرة  -و و التاري الذي التزم في المجموعة راء و ي الموجودا  .يتم قيد الموجودا
يتم قيد عمليا
م دئيا القيمة ال ادلة مضافا إلي ا تكاليف ال مليا لجمي الموجودا المالية التي ال ت در القيمة ال ادلة م ن خ ل ا ر ا و الخسائر المجم .

ا خر .
المالية

ال يا الالحق
د التحقق الم دئي يتم إدرا الموجودا المالية المتاحة لل ي القيمة ال ادلة .إن القيم ال ادلة للموجودا المالية المس رة م نية على س ار خر مر راء .يتم
احتسا القيمة ال ادلة للموجودا المالية التي ال تمارس ن اط ا في سوق ن ط ( و ا وراق المالية ير المدرجة) من ق ل المجموعة عن طريق استخدام سس
التقييم .تتضمن سس التقييم استخدام عمليا تجاري ة حت ة حدي ة والرجو دوا مالية خر م ا ة واإلعتماد عل ى تحليل للتدفقا النقدية المخ ومة
واستخدام نماذ تس ير الخيارا التي ت كس روف الم در المحددة.
يتم إدرا ا ر ا والخسائر ير المحققة الناتجة عن الت يرا
الدخل ال امل ا خر.
في حالة عدم توفر طريقة مو وق ا لقياس الموجودا
في حالة است اد و انخفا
ا ر ا و الخسائر المجم .

قيمة

ل مالي متا لل ي

في القيمة ال ادلة للموجودا

المالية المتاحة لل ي

المالية المتاحة لل ي في الت يرا

يتم إدراج ا التكلفة ناق ا خسائر االنخفا

فإن يتم تحويل ية ت ييرا

التراكمية ف ي القيمة ال ادلة ضم ن

في القيمة إذا وجد .

سا قة في القيمة ال ادلة والتي س ق تسجيل ا في الدخل ال امل ا خرإلى يان

إل اء ا عترا
يتم إل اء اإلعتراف ا ل المالي (كليا و جزئيا) في إحد اتين الحالتين:
 عندما تنت ي الحقوق الت اقدية في است م التدفقا النقدية من ذا ا ل المالي و-عندما تحول المجموعة حق ا في است م التدفقا النقدية من ا ل المالي وذل في الحاال

التالية:

من

أهم املؤشرات املالية
البيانات املالية

-14-

السنوي
التقرير السنوي
التقرير

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة  -إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  -كما في  31ديسمبر 2017
(جمي الم الغ الدينار الكويتي)

-1
-2

ل المالي من ق ل المجموعة.
اذا تم تحويل جمي المخاطر وال وائد الخا ة ملكية ا
ا ولكن تم تحويل السيطرة على
عندما ال يتم تحويل جمي المخاطر وال وائد لأل ل المالي و االحتفا
ل المالي حدود نس ة م اركت ا في .
ل .عندما تحتف المجموعة السيطرة فيج علي ا إدرا ا
ا

في ال يمة
ا ن فا
في قيمة حد
في ن اية كل فترة مالية تقوم المجموعة تقييم ما إذا كان نا دليل موضوعي على وجود إنخفا
الموجودا المالية و مجموعة من الموجودا المالية .في حالة ا وراق المالية الم نفة موجودا مالية متاحة لل ي
ل المالي ي خذ في
اقل من تكلفة ا
جو ري و مطول في القيمة ال ادلة لأل ل المالي حي ي
فإن ي إنخفا
لية لأل ل
الجو ري مقا ل التكلفة ا
في القيمة .يتم تقييم االنخفا
اإلعت ار عند تحديد ما إذا كان نا إنخفا
لية .في حالة
المطول على ساس الفترة التي إنخفض في ا القيمة ال ادلة عن التكلفة ا
المالي ويتم تحديد االنخفا
في قيمة الموجودا المالية المتاحة لل ي فإن إجمالي الخسارة التراكمية – الفرق
وجود ي دليل على حدو إنخفا
في القيمة ل ذ الموجودا المالية والتي س ق
ين تكلفة اإلقتناء والقيمة ال ادلة الحالي ة مخ وما من ا ي خسائر إنخفا
اإلعتراف ا في يان ا ر ا و الخسائر المجم – تحول من الدخل ال امل ا خر إلى يان ا ر ا و الخسائر المجم .
دوا الملكية والم نفة كموجودا
في القيمة الم ترف ا في يان ا ر ا و الخسائر المجم
إن خسائر اإلنخفا
في القيمة
ينما يتم عكس خسائر االنخفا
مالية م تاحة لل ي ال يتم عكس ا من خ ل يان ا ر ا و الخسائر المجم
الست مار دوا الدين الم نفة كموجودا مالية م تاحة لل ي من خ ل يان ا ر ا و الخسائر المجم عند وجود دلة
خسائر
الزيادة في القيمة ال ادلة لتل الموجودا المالية ترت ط حدا الحقة الحتسا
موضوعية على ن س ا
في القيمة الم ترف ا مس قا.
االنخفا
 المطلو ا
 .1الدائنون
يتم ل ر يد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين ا خرين .يم ل ند الدائنون التجاريون اإللتزام لسداد قيمة ضائ و
خدما التي تم را ا ضمن الن اط اإلعتيادي .يتم إدرا الدائنين التجاريين م دئيا القيمة ال ادلة وتقاس الحقا التكلفة
المطف ة إستخدام طريقة م دل الفائدة الف لي .يتم ت نيف الدائنون كمطلو ا متداولة إذا كان السداد يستحق خ ل سنة و
ير متداولة.
قل ( و ضمن الدورة الت يلية الط ي ية للن اط ي ما طول) و خ ف ذل يتم ت نيف ا كمطلو ا
المالية

 .2اإلقترا
التكلفة المطف ة
افي القيمة ال ادلة د خ م التكاليف المتك دة  .والحقا يتم إدرا القرو
م دئيا
يتم إدرا القرو
ويتم إحتسا الفروقا ين الم لغ المح ل ( ال افي د خ م تكلفة ال ملية) والقيمة المستردة في يان ا ر ا والخسائر
إستخدام طريقة م دل الفائدة الف لي.
المجم خ ل فترة اإلقترا
إلى الحد الذي يحتمل على ساس سح كل و
ضمن تكاليف عمليا القرو
يتم إحتسا تكلفة من القرو
في ذ الحالة يتم ت جيل ذ الم اريف حتى يتم سح القرو  .عندما ال يوجد ي دليل على ن
التس ي
سيتم سح ا فإن ذ الم اريف يتم رسملت ا كمدفوعا مقدمة لخدما السيولة ويتم إطفائ ا على فترة
كل القرو
المت لقة ا.
القرو

ذ
و

د  -المخزون
ية نود متقادمة
د تكوين مخ
يقيم المخزون على ساس متوسط التكلفة و افي القيمة ال ي ية الممكن تحقيق ا ي ما قل
و طيئة الحركة .تتضمن تكلفة المخزون المواد الم ا رة و جور ال مالة الم ا رة وكذل الم اريف ير الم ا رة المتك دة لج ل
المخزون في موق وحالت الحالية .تحدد التكلفة على ساس المتوسط المرج .
اإلعتيادي مخ وما من تكاليف االنجاز
إن افي القيمة ال ي ية الممكن تحقيق ا و الس ر المقدر لل ي من خ ل الن اط
نود المخزون المتقادمة و طيئة الحركة ناء على االستخدام المستق لي المتوق و افي القيمة
والم اريف ال ي ية .ي م ط
ال ي ية الممكن تحقيق ا.
 ال قارا االست ماريةإكتسا اإليجارا
ال ر
تتضمن ال قارا االست مارية ال قارا القائمة وال قارا قيد اإلن اء و إعادة التطوير والمحتف
و إرتفا القيمة السوقية و ك ما .تدر ال قارا االست مارية م دئيا التكلفة والتي ت مل س ر ال راء وتكاليف ال مليا
المرت طة ا .الح قا للتسجيل الم دئي يتم إدرا ال قارا االست مارية القيمة ال ادلة في تاري ن اية الفترة الم الية.
يتم تس جيل ا ر ا و الخسائر الناتجة من الت يرا
ا الت ير.
المجم في الفترة التي حد

ف ي ال قيمة ال ادلة لل قارا

االست ماري ة ف ي ي ان ا ر ا

و الخسائر

يتم إل اء اإلعتراف ال قارا االست مارية عند إست اد ا و سح ا ن ائيا من اإلستخدام وال يوجد ية مناف إقت ادية مستق لية
متوق ة من اإلست اد .ويتم إحتسا ا ر ا و الخسائر الناتجة ع ن إست اد و إن اء خدم ة ال قار االست ماري في يان ا ر ا
و الخسائر المجم .
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و داية ت جير ت
ل المال ل
يتم التحويل إلى ال قار االست ماري فقط عند حدو ت ير في إستخدام ال قار يدل على ن اية
لطرف خر وإتمام ال ناء و التطوير .ويتم التحويل من عقار است ماري فقط عند حدو ت ير في اإلستخدام يدل علي داية
ي .
ر
و داية تطوير
المال ل
في حال تحول عقار مستخدم من ق ل المال إلى عقار است ماري تقوم المجموعة المحاس ة عن ذل
المحاس ية المت ة للممتلكا وال قارا والم دا حتى تاري تحول وت يير االستخدام.

يليا
ل

ال قار ط قا للسياسة

و  -ال ركا الزميلة
التي يكون للمجموعة ت ير جو ري علي ا والتي تتم ل في قدرت ا على الم اركة في
الزميلة ي تل ال ركا
إن ال ركا
سيطرة و سيطرة م تركة على تل القرارا  .وفقا لطريقة حقوق
القرارا المالية والت يلية لل ركة الزميلة ولكن ليس
الزميلة تدر في يان المركز المالي المجم التكلفة الم دلة ر ية ت يرا الحقة
في ال ركا
الملكية فان االست مارا
لتاري اإلقتناء لح ة المجموعة في افي موجودا ال ركة الزميلة من تاري داية الت ير الجو ري ف ليا حتى الزوال الف لي
ال ي حي يتم المحاس ة عن ا وفقا للم يار
ال ر
ل ذا الت ير الجو ري فيما عدا االست مارا الم نفة كاست مارا محتف
ير المستمرة".
ال ي وال مليا
ال ر
ير المتداولة المحتف
الدولي للتقارير المالية رقم " 5الموجودا
تقوم المجموعة إدرا ح ت ا في نتائ عمال ال ركة الزميلة في يان ا ر ا و الخسائر المجم
الت يرا في الدخل ال امل ا خر لل ركة الزميلة ضمن الدخل ال امل ا خر ل ا.

كما تقوم إدرا

ح

ت ا في

طويلة
تتوقف المجموعة عن تسجيل الخسائر إذا تجاوز خسائر ال ركة الزميلة ح ة المجموعة ا متضمنة ية ح
ا جل والتي تم ل جزءا من افي است مار المجموعة في ال ركة الزميلة فيما عدا إذا كان على المجموعة إلتزام تجا ال ركة
ية مدفوعا نيا ة عن ا.
الزميلة و قام
يتم إست اد ا ر ا و الخسائر الناتجة عن الم ام
المجموعة من ال ركة الزميلة.

م ال ركا

الزميلة مقا ل االست مار في ال ركة الزميلة في حدود ح

ة

والمطلو ا المحددة واإللتزاما
إن ي زيادة في تكلفة اإلقتناء عن ح ة المجموعة من افي القيمة ال ادلة للموجودا
المحتملة الم ترف ا لل ركة الزميلة كما في تاري عملية اإلقتناء يتم اإلعتراف ا ك رة  .وت ر ال رة كجزء من القيمة
في قيمت ا  .إذا كان تكلفة
الزميلة حي يتم تقييم ا كجزء من االست مار لتحديد ي إنخفا
الدفترية ل ست مار في ال ركا
والمطلو ا المحددة واإللتزاما المحتملة يتم إدرا
اإلقتناء قل من ح ة المجموعة من افي القيمة ال ادلة للموجودا
الفرق م ا رة ضمن يان ا ر ا و الخسائر المجم .
تحدد المجموعة تاري كل فترة مالية ما إذا كان نا ي دليل موضوعي على ن االست مار في ال ركة الزميلة قد إنخفض
في قيمة
اإلعتراف ي انخفا
 39وتحديد اذا ما كان ضروريا
قيمت وذل تط يق متطل ا م يار المحاس ة الدولي رقم
في القيمة لكامل القيمة الدفترية ل ست مار (متضمنة ال رة ) وتقوم
االست مار  .فإذا ما وجد ذل الدليل فيتم اختيار انخفا
في القيمة الفرق ين القيمة الممكن استرداد ا لل ركة الزميلة وقيمت ا الدفترية ويتم إدرا
المجموعة إحتسا م لغ اإلنخفا
في القيمة إلى الحد الذي تزيد في الحقا القيمة
المجم  .يتم ادرا ي عكس النخفا
ذا الم لغ في يان ا ر ا و الخسائر
القا لة ل سترداد ل ست مار.
عند فقدان الت ير الجو ري على ال ركة الزميلة تقوم المجموعة قياس وقيد ية است مارا محتف
فرق ين القيمة الدفترية لل ركة الزميلة عند فقدان الت ير الجو ري والقيمة ال ادلة ل ست مار المحتف
في يان ا ر ا و الخسائر المجم .
من ال ي يتم اإلعتراف

ا القيمة ال ادلة .إن ي
اإلضافة إلى المح

ل

ز  -ال رة
محتفط ا سا قا عن
ير المسيطرة و ي ح
للح
تم ل ال رة الزيادة في مجمو المقا ل المحول والم لغ الم ترف
القيمة ال ادلة للموجودا والمطلو ا وااللتزاما المحتملة كما في تاري عملية االقتناء .ت ر ال رة م دئيا ك ل التكلفة
المتراكمة في القيمة.
والحقا يتم قياس ال رة التكلفة ناق ا خسائر االنخفا
إذا كان نا زيادة في افي القيمة ال ادلة لح ة المجموعة من الموجودا والمطلو ا واإللتزاما عن التكلفة فإن المجموعة
مطال ة إعادة تقييم القياس والتحديد ل افي الموجودا ومراج ة قياس تكلفة اإلقتناء ومن م إدرا قيمة الزيادة المت قية د إعادة
التقييم م ا رة ضمن يان ا ر ا و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم .
في قيمة ال رة فإن يتم توزي ال رة على كل وحدا توليد النقد للمجموعة والمتوق ل ا
الت كد من وجود إنخفا
ل ر
ورة ك ر تكرارا عند وجود دليل
اإلنتفا من عملية الدم  .تتم مراج ة وحدا توليد النقد التي تم توزي ال رة علي ا سنويا و
القيمة
قيمة الوحدة .إذا كان القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد قل من القيمة الدفترية لتل الوحدة فإن يتم تخفي
على إنخفا
اقي الموجودا في نفس الوحدة كل نس ي
القيمة ومن م يتم تخفي
رة تم توزي ا على الوحدة قيمة إنخفا
الدفترية ي
في القيمة المت لقة ال رة في الفترا ال حقة.
ل في الوحدة وال يتم عكس خسائر اإلنخفا
ط قا للقيمة الدفترية لكل
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داخل ذ الوحدة فإن ال رة الم رت طة ال مليا
عندما ت كل ال رة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم إست اد جزء من ال مليا
و الخسارة الناتجة عن إست اد ذ ال مليا  .يتم
وذل عند تحديد الر
المست دة تم ل جزءا من القيمة الدفترية ل ذ ال مليا
من وحدة توليد النقد.
قياس ال رة المست دة في ذ الحالة على ساس القيمة النس ية لل مليا المست دة والجزء المحتف
 ممتلكا وعقارا وم داتتضمن التكلفة الم دئية للممتلكا وال قارا والم دا س ر ال راء و ي تكاليف م ا رة مرت طة إي ال تل الموجودا إلى
مل
موق الت يل وج ل ا جا زة للت يل .يتم عادة إدرا الم اريف المتك دة د ت يل الممتلكا وال قارا والم دا
في يان ا ر ا و الخسائر المجم في الفترة التي يتم تك د ذ الم اريف في ا .في الحاال
حا وال يانة والفح
اإل
التي ي ر في ا وضو ن الم اريف قد د إلى زيادة في المناف اإلقت ادية المستق لية المتوق الح ول علي ا من إستخدام
إحد الممتلكا وال قارا والم دا إلى حد على من م يار ا داء المحدد ساسا فإن يتم رسملة ذ الم اريف كتكلفة إضافية
على الممتلكا وال قارا والم دا .
في القيمة .عند ي وإن اء خدمة
المتراكم وخسائر اإلنخفا
التكلفة ناق ا اإلست
ت ر الممتلكا وال قارا والم دا
و خسارة ناتجة عن إست اد ا في يان
يتم إست اد تكلفت ا وإست ك ا المتراكم من الحسا ا ويدر ي ر
الموجودا
ا ر ا و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم  .يتم مراج ة القيمة الدفترية للممتلكا وال قارا والم دا لتحديد االنخفا
في القيمة عندما ت ير ا حدا و ت يرا ال روف إلى ن القيمة الدفترية قد ال تكون قا لة ل سترداد  .في حالة وجود م ل ذ
الموجودا إلى قيمت ا القا لة ل سترداد
الم ر ا وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القا لة ل سترداد المقدرة يتم تخفي
والتي تم ل القيمة ال ادلة ناق ا تكاليف ال ي و القيمة المستخدمة ي ما على.
يتم إحتسا

اإلست

طريقة القسط ال ا

على مد

م اني
تحسينا مواق
ال وم دا
وسائل نقل
ا وم دا مكات

ا عمار اإلنتاجية المتوق ة ل نود الممتلكا
سن وا
20 – 10
10
15 – 5
5–3
5–3

دوريا للت كد من ن طريقة وفترة اإلست
يتم مراج ة ال مر اإلنتاجي وطريقة اإلست
المتوق ة من نود الممتلكا وال قارا والم دا .
يتم إل اء اإلعتراف نود الممتلكا
المستمر لتل الموجودا .

وال قارا

والم دا

وال قارا

والم دا

كما يلي:

تتفقان م نمط المناف اإلقت

عند است اد ا و عند إنتفاء وجود منف ة إقت

ادية

ادية متوق ة من اإلست مال

قيمة الموجودا
ط  -انخفا
في قيمة
في ن اية الفترة المالية تقوم المجموعة مراج ة القيم الدفترية للموجودا لتحديد فيما إذا كان نا دليل على إنخفا
في
يتم تقدير القيمة القا لة ل سترداد للموجودا إلحتسا خسائر اإلنخفا
تل الموجودا  .إذا كان يوجد دلي ل على اإلنخفا
ل منفرد يج على المجموعة تقدير القيمة القا لة
القيمة (إن وجد ) .إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القا لة ل سترداد
ل.
ل سترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إلي ا ا
إن القيمة القا لة ل سترداد ي القيمة ال ادلة ناق ا تكاليف ال ي و القيمة المستخدمة ي ما على .يتم تقدير القيمة المستخدمة
لأل ل من خ ل خ م التدفقا النقدية المستق لية المتوق ة مقا ل القيمة الحالية ل ا تط يق س ر الخ م المناس  .يج ن ي كس
ل.
س ر الخ م تقديرا السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المت لقة ا
القيمة
إذا كان القيمة القا لة ل سترداد المقدرة لأل ل ( و وحدة توليد النقد) قل من القيمة الدفترية لأل ل فإن يج تخفي
في القيمة م ا رة في يان
الدفترية لأل ل ( و وحدة توليد النقد) إلى القيمة القا لة ل سترداد .يج اإلعتراف خسارة اإلنخفا
قيمة
ا ر ا و الخسائر المجم إال إذا كان القيمة الدفترية لأل ل م اد تقييم ا وفي ذ الحالة يج م الجة خسارة إنخفا
إعادة تقييم.
ل كإنخفا
ا
في القيمة الحقا تزداد القيمة الدفترية لأل ل ( و وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية الم دلة القا لة
عند عكس خسارة اإلنخفا
القيمة عن الم لغ الدفتري الذي كان سيحدد لو ن لم يتم
عكس خسارة إنخفا
ل سترداد .يج ن ال يزيد الم لغ الدفتري س
ل ( و وحدة توليد النقد) خ ل السنوا السا قة.
قيمة ا
اإلعتراف ية خسارة من إنخفا
في القيمة م ا رة في يان ا ر ا و الخسائروالدخل ال امل ا خر المجم إال إذا كان
يج اإلعتراف كس خسارة اإلنخفا
في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
القيمة الدفترية لأل ل م اد تقييم ا وفي ذ الحالة يج م الجة عكس خسائر اإلنخفا
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مكاف ة ن اية الخدمة
ي  -مخ
لمكاف ة ن اية الخدمة للمو فين ط قا لقانون ال مل الكويتي في القطا ا لي وعقود المو فين .إن ذا
يتم احتسا مخ
االلتزام ير الممول يم ل الم لغ المستحق لك ل مو ف فيما لو تم إن اء خدمات في ن اية الفترة المالية والذي يقار القيمة الحالية
ل ذا االلتزام الن ائي.
 توزي ا ا ر ا للمسا مينتقوم المجموعة اإلعتراف توزي ا ا ر ا النقدية و ير النقدية لمسا مي ال ركة ا م كمطلو ا عند إقرار تل التوزي ا
ن ائيا وعندما ال ي ود قرار تل التوزي ا خاض ا إلرادة المجموعة .يتم إقرار تل التوزي ا عند الموافقة علي ا من ق ل الجم ية
ال مومية السنوية لمسا مي ال ركة ا م حي يتم اإلعتراف قيمة تل التوزي ا حقوق الملكية.
ير النقدية القيمة ال ادلة للموجودا التي سيتم توزي ا م إدرا نتيجة إعادة القياس القيمة ال ادلة م ا رة
يتم قياس التوزي ا
ير النقدية فإن الفرق ين القيمة الدفترية لذل االلتزام والقيمة الدفترية للموجودا
ضمن حقوق الملكية .عند القيام تل التوزي ا
الموزعة يتم إدراج ا في يان ا ر ا و الخسائر المجم .
يتم اإلف ا
المجم .

عن توزي ا

ا را

التي تم إقرار ا

د تاري ال يانا

المالية المجم ة ك حدا

الحقة لتاري

يان المركز المالي

ل  -ر س المال
ت نف ا س م ال ادية كحقوق ملكية .إن التكاليف اإلضافية المرت طة م ا رة إ دار س م جديدة يتم عرض ا ضمن حقوق الملكية
مخ ومة من الم الغ المح لة.
م  -ع وة اإل دار
تم ل ع وة اال دار في زيادة قيمة النقد المح ل عند ا دار ا س م عن القيمة االسمية لألس م الم درة .إ ن ع وة اإل دار
علي ا القانون.
ير قا لة للتوزي إال في الحاال التي ن
ن  -س م الخزانة
تتم ل س م الخزانة في س م ال ركة ا م الخا ة التي تم إ دار ا م إعادة را ا الحقا من ق ل المجموعة ولم يتم إعادة
إ دار ا و إل ائ ا د .وتتم المحاس ة عن س م الخزانة إستخدام طريقة التكلفة .وفقا لطريقة التكلفة يتم إدرا متوسط تكلفة
ا س م الم اد را ا كحسا م اكس ضمن حقوق الملكية .عند إعادة إ دار ذ ا س م يتم إدرا ا ر ا في حسا منف ل
ير قا ل للتوزي ضمن حقوق المسا مين" إحتياطي س م الخزانة" ويتم تحميل ي خسائر محققة على الحسا نفس في حدود
التوالي
.
ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على ا ر ا المرحلة م اإلحتياطيا م ع وة اإل دار على
الر يد الدائن لذل الحسا
تستخدم ا ر ا المحققة الحقا عن ي س م الخزانة لمقا لة الخسائر المسجلة سا قا في ع وة اإل دار م اإلحتياطيا م ا ر ا
المرحلة م إحتياطي س م الخزانة على التوالي .ال يتم دف ي توزي ا نقدية عن س م الخزانة .إن إ دار س م المنحة ي دي إلى
متوسط تكلفة الس م دون ن ي ر على إجمالي تكلفة س م الخزانة.
زيادة عدد س م الخزانة كل نس ي وتخفي
عند راء ي ركة في المجموعة ح ة في ملكية ر س مال ال ركة ا م ( س م الخزانة) يتم خ م الم لغ المدفو متضمنا
التكاليف اإلضافية المت لقة م ا رة س م الخزانة من حقوق الملكية الخا ة مسا مي ال ركة ا م إلى ن يتم إل اء ا س م و إعادة
إ دار ا .في حال إعادة إ دار ا س م الحقا يتم إضافة ي م لغ مستلم ال افي د خ م التكاليف اإلضافية الم ا رة لل ملية
في حقوق الملكية الخا ة مسا مي ال ركة ا م.
س  -تحقق اإليراد
يتضمن اإليراد القيمة ال ادلة للم الغ المستلمة و المدينة عن ي ضائ و تقديم خدما ضمن الن اط اإلعتيادي للمجموعة .يتم
د إست اد الم ي ا المت ادلة ين ركا
وكذل
والخ وما والتنزي
إ ار اإليرادا ال افي د خ م المرتج ا
المجموعة.
ورة مو وق ا و ن من المرج ن المناف المستق لية
تقوم المجموعة التحقق من اإليرادا عندما يكون من الممكن قياس ا
قد تم الت كد من ا لكل من عمليا المجموعة كما و مذكور دنا  .إن
الخ ائ
اإلقت ادية سوف تتدفق للمجموعة و ن
م الغ اإليرادا ال ت ت ر مو وق ا إلى ن يتم حل جمي اإللتزاما المرت طة ملية ال ي  .تستند المجموعة في التقديرا على
النتائ التاريخية د ا خذ ين اإلعت ار نوعية ال م ء ونوعية ال مليا ومتطل ا كل عقد على حد .
المبيعات
تم ل الم ي ا مجمو قيمة الفواتير ال ادرة لل ضاعة الم اعة خ ل السنة .ي م تحقق إيراد ي ال ضائ عند تحويل المخاطر
ومناف الملكية ال امة إلى الم تري .ال تمارس المجموعة ي ن اط ل رام والء ال م ء.
ت ديم ال دمات
يتم تحقق إيراد عقود الخدما

عند تقديم الخدمة لل م ء .
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ع ود الم او ت
يتم تحقق إيرادا عقود المقاوال على ساس نس ة اإلنجا ز ويتم إحتسا نس ة اإلنجاز ناء على نس ة تكاليف ا عمال المنجزة
على ال قد حتى تاريخ إلجمالي التكاليف المقدرة لل قد ويتم التحقق من ا ر ا فقط عندما ي ل ال قد إلى تل المرحلة التي
ا وامر الت يرية ودف ا الحوافز لل قد في اإلعت ار ل ر
يمكن عند ا تقدير ا ر ا الن ائية درجة م قولة .وت خذ المطال ا
إحتسا ر ا ال قد عند اعتماد اح ال قد ل ا كما يتم اإلعتراف الخسائر المتوق ة لل قود الكامل فور ت ين حدو ا .عندم ا ال
م قولة فإن يتم التحقق من اإليراد إلى المد الذي تم تحمل من
ورة
يكون من الممكن تقدير ال ائد من عقود المقاوال
تكاليف ال قد والتي من المرج ن تكون قا لة ل سترداد .إن تكاليف ال قود يتم اإلعتراف ا كم روف في الفترة التي تم تك د ا
في ا.
إيرادات ومصاري الفوائد
تحتس إيرادا وم اريف الفوائد على ساس نس ي زمني وذل إستخدام سلو الفائدة الف لية .عندما يكون نا إنخفا
القيمة الدفترية لتل الم الغ إلى قيمت ا القا لة ل سترداد والتي تقدر التدفقا النقدية
قيمة المدينين تقوم المجموعة تخفي
المستق لية المتوق ة والمخ ومة إستخدام م دل الفائدة الف لي المت لق ا داة المالية ويتم اإلستمرار في إطفاء الخ م كإيراد
دائم في قيمت ا يتم اإلعتراف ا إما في حالة تح يل ا و على ساس
فوائد .إن إيرادا الفوائد للمدينون التي يوجد إنخفا
التكلفة المستردة ط قا لمقتضيا ال روف.
توزيعات ا رباح
يتم تحقق إيرادا

توزي ا

ا يجارات
يتم تحقق إيرادا

اإليجارا

أرباح بيع موجودات مالية
تقاس ر ا ي موجودا
ال ي .
إيرادات مرابحة
تحتس إيرادا

ا را

عندما ي

حق المجموعة في است م تل

في

الدف ا .

عند اكتسا ا على ساس نس ي زمني.
مالية الفرق ين المتح

ل من ال ي والقيمة الدفترية ل ست مار في تاري ال ي

ويتم إدراج ا في تاري

المرا حة على ساس نس ي زمني.

ا يرادات والمصاري ا
يتم تحقق اإليرادا والم

ر
اريف ا خر

على ساس م د االستحقاق.

ا
 المخفقط عندما يكون على المجموعة التزام قانوني حالي و محتمل نتيجة لحد سا ق يكون من المرج
يتم اإلعتراف المخ
ن يتطل ذل تدفقا ادرا للموارد االقت ادية لتسوية االلتزام م إمكانية إجراء تقدير مو وق لم لغ االلتزام .ويتم مراج ة
م
ا في ن اية كل فترة مالية وت ديل ا إل ار فضل تقدير حالي .وعندما يكون ت ير القيمة الزمنية للنقود ماديا فيج ن
المخ
ا للخسائر
و القيمة الحالية للم اريف المتوق ة لتسوية االلتزام .ال يتم إدرا المخ
يكون الم لغ الم ترف كمخ
الت يلية المستق لية.
ف  -تكاليف االقترا
المت لقة م ا رة تمل و إن اء و إنتا الموجودا المستوفاة ل روط رسملة تكاليف اإلقترا
إن تكاليف اإلقترا
جا زة
جا زة ل ستخدام و ال ي يتم إضافت ا لتكلفة تل الموجودا حتى ت
الموجودا التي تتطل وقتا زمنيا طوي لت
محددة والمست مرة خ ل فترة
كل جو ري ل ستخدام و ال ي  .إن إيرادا االست مارا المح لة من االست مار الم ق لقرو
ا خر في يان ا ر ا
عدم إست ل ا لل رف يتم خ م ا من تكاليف التمويل القا لة ل سترداد .يتم إدرا كافة تكاليف اإلقترا
ت مل الفوائد والتكاليف ا خر التي تم تك د ا من ال ركة
و الخسائر المجم في الفترة التي يتم تك د ا في ا .إن تكاليف اإلقترا
ا موال.
فيما يت لق إقترا
و ي

 عقود اإليجارت نف عقود اإليجار على ن ا عقود إيجار ت يلية إذا إحتف
جمي عقود اإليجار ا خر ك قود إيجار تمويلية.
إن تحديد ما إذا كان ترتي م ين و ترتي
كان تنفيذ ذا الترتي ي تمد على إستخدام

الم جر جزء جو ري من المخاطر وال وائد المت لقة الملكية .ت

نف

ويتطل تقييم ما إذا
ت جيري و ترتي يتضمن إيجار يستند إلى مضمون ذا الترتي
ل.
ل م ين و موجودا محددة و ن الترتي ينقل و يمن الحق في إستخدام ا

 )1ع د ا يجار التمويلي )المجموعة كمستأجر)
ا تح عقد إيجار تمويلي يتم اإلعتراف ا كموجودا
إن الموجودا المحتف
تاري دء عقد اإليجار و مقدار القيمة الحالية للحد ا دنى لدف ا عقد اإليجار
ل ال الم جر ت ر في يان المركز المالي المجم كإلتزاما مقا ل عقد إيجار
عن عقد اإليجار حي يكون نا س ر فائدة
اإللتزام النا
التمويلية وتخفي
ا ع اء التمويلية ضمن يان ا ر ا و الخسائر المجم إال إذا كان مرت طة م ا
الحالة يتم رسملت ا ط قا للسياسة ال امة التي تت ا المجموعة لتكاليف اإلقترا .

خا ة المجموعة وذل القيمة ال ادلة في
ي ما قل .إن اإللتزاما المرت طة ال قد
تمويلي .يتم توزي دف ا اإليجار ين ا ع اء
ا على الر يد المت قي من اإللتزام .تدر
رة موجودا م لة للرسمل ة وفي ذ
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 )2ع د ا يجار التش يلي
المجموعة كم جر
يتم اإلعتراف إيرادا اإليجارا من عقد اإليجار الت يلي على ساس القسط ال ا على مد مدة عقد اإليجار .إن التكاليف
الم ا رة ا ولية المتك دة عند التفاو وإجراء الترتي ا ل قد اإليجار الت يلي يتم إضافت ا على القيمة الدفترية لأل ل الم جر
ويتم اإلعتراف ا على ساس القسط ال ا على مد فترة عقد اإليجار.
المجموعة كمست جر
إن دف ا اإليجار المستحقة تح عقد إيجار ت يلي يتم إدراج ا في يان ا ر ا و الخسائر المجم على ساس القسط ال ا
على مد فترة عقد اإليجار .إن ال وائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في عقد اإليجار الت يلي يتم توزي ا على ساس
القسط ال ا على مد مدة فترة اإليجار.
ق  -ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي
مسا مي ال ركة ا م ق ل خ م ح ة م سسة
يتم احتسا ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي واق  %1من الر الخا
الكوي للتقدم ال لمي وضري ة دعم ال مالة الوطنية وح ة الزكاة و د إست اد ح ة ال ركة ا م من ر ا ال ركا المسا مة
الكويتية التا ة والمحول إلى اإلحتياطي اإلج اري و ي خسائر متراكمة .لم يتم احتسا ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي خ ل
السنة.
ر  -ضري ة دعم ال مالة الوطنية
مسا مي ال ركة ا م ق ل خ م ح ة م سسة الكوي
يتم احتسا ضري ة دعم ال مالة الوطنية واق  %2.5من الر الخا
للتقدم ال لمي وضري ة دعم ال مالة الوطنية وح ة الزكاة وذل ط قا للقانون رقم  19لسنة  2000والقرار الوزاري رقم  24لسنة
 2006والقواعد التنفيذية المنفذة ل .
 ح ة الزكاةمسا مي ال ركة ا م ق ل خ م ح ة م سسة الكوي للتقدم ال لمي وضري ة دعم
يتم احتسا الزكاة واق  %1من الر الخا
ال مالة الوطنية وح ة الزكاة و د إست اد ح ة ال ركة في ر ا ال ركا المسا مة الكويتية التا ة وكذل ح ة الزكاة المدفوعة
من ال ركا المسا مة الكويتية التا ة وتوزي ا ا ر ا النقدية المستلمة من ال ركا المسا مة الكويتية وذل ط قا للقانون رقم
 46لسنة  2006والقرار الوزاري رقم  58لسنة  2007والقواعد التنفيذية المنفذة ل .
ا جن ية
 ال ما جن ية الدينار الكويتي وفقا س ارال رف السائدة تاري ذ الم ام  .ويتم إعادة تحويل
التي تتم ال م
تقيد الم ام
ا جن ية تاري ن اية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا س ار ال رف السائدة ذل
الموج ودا والمطلو ا النقدية ال م
ا جن ية المدرجة القيمة ال ادلة فيتم إعادة تحويل ا وفقا س ار ال رف السائدة في تاري
التاري  .ما ال نود يرالنقدية ال م
ا جن ية المدرجة على ساس التكلفة التاريخية ال ي اد تحويل ا.
تحديد قيمت ا ال ادلة .إن ال نود ير النقدية ال م
تدر فروق التحويل الناتجة من تسويا ال نود النقدية ومن إعادة تحويل ال نود النقدية في يان ا ر ا و الخسائر المجم للسنة .إن
فروق التحويل الناتجة من ال نود ير النقدية ك دوا الملكية والم نفة كموجودا مالية متاحة لل ي فتدر ضمن "الت يرا
التراكمية في القيمة ال ادلة" في الدخل ال امل ا خر.
يتم تحويل الموجودا والمطلو ا لل ركا التا ة ا جن ية إلى الدينار الكويتي وفقا س ار ال رف السائدة تاري ن اية الفترة
المالية .يتم تحويل نتائ ا عمال لتل ال ركا إلى الدينار الكويتي وفقا س ار رف مساوية تقري ا س ار ال رف السائدة في
ويتم إدرا فروق التقييم الناتجة من التحويل م ا رة ضمن الدخل ال امل ا خر .ويتم إدرا ذ الفروق في
تاري ذ الم ام
يان ا ر ا و الخسائر المجم خ ل الفترة التي تم إست اد ال مليا ا جن ية في ا.
راء ركا

جن ية يتم الت امل م ا كموجودا

ومطلو ا

ال ركا

إن ال رة والت ير في القيمة ال ادلة الناتجة عن عمليا
ا جن ية ويتم تحويل ا س ار ال رف السائدة تاري اإلقفال.
 ا حدا المحتملةال يتم إدرا المطلو ا المحتملة ضمن ال يانا المالية المجم ة اال عندما يكون إستخدام موارد إقت ادية لسداد إلتزام قانوني حالي
ورة ك يرة .و خ ف ذل يتم اإلف ا عن المطلو ا
ومتوق نتيجة حدا سا قة مرجحا م إمكانية تقدير الم لغ المتوق سداد
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر إقت ادي ة مست دا.
ال يتم إدرا الموجودا المحتملة ضمن ال يانا المالية المجم ة ل يتم اإلف ا عن ا عندما يكون تحقيق مناف إقت ادية نتيجة
حدا سا قة مرجحا.
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 م لوما القطاإن القطا
و جزء منف ل م ن المجموعة ي مل في ن طة ا عمال التي ينت عن ا اكتسا إيرادا و تك د م اريف .يتم
اإلف ا عن القطاعا الت يلية علي ساس التقارير الداخلية التى يتم مراج ت ا من ق ل متخذ القرار الت يلي الرئيسي و و
ال خ
المس ول عن توزي الموارد وتقييم ا داء واتخاذ القرارا اإلستراتيجية حول القطاعا الت يلية.
ذ  -ا راء والتقديرا واإلفتراضا المحاس ية ال امة
إن المجموعة تقوم
ا راء والتقديرا واإلفتراضا تت لق س ا مستق لية .إن إعداد ال يانا المالية المجم ة وفقا للم ايير
الدولية للتقارير المالية يتطل من اإلدارة إ داء الر ي والقيام تقديرا وإفتراضا ت ر على الم الغ المدرجة للموجودا
والمطلو ا واإلف ا عن الموجودا والمطلو ا المحتملة تاري ال يانا المالية المجم ة والم الغ المدرجة ل يرادا
والم اريف خ ل السنة .قد تختلف النتائ الف لية عن تل التقديرا .
أ-

اآلراء:
من خ ل عملية تط يق السياسا المحاس ية للمجموعة والم ينة في إيضا رقم
ل ا ر جو ري على الم الغ المدرجة ضمن ال يانا المالية المجم ة.

-1

تحقق اإليرادا :
يتم تحقق اإليرادا عندما يكون نا مناف إقت ادية محتملة للمجموعة ويمكن قياس اإليرادا
ورة مو وق
تحديد خ ائ
تحقق اإليرادا كما و مذكور في م يار المحاس ة الدولي رقم  18يتطل راء امة.

-2

تحديد تكاليف ال قود
إن تحديد التكاليف المت لقة م ا رة قد م ين و الخا ة ن طة ال قد كل عام يتطل راء امة .إن تحديد تكاليف ال قود
ل ا ت ير ام عل ى تحق ق اإليرادا المت لقة ال قود طويلة ا جل .تت المجموعة إر ادا م يار المحاس ة الدولي رقم11
لتحديد تكاليف ال قود وتحقق اإليرادا .

-3

ت نيف ا راضي:
عند اقتناء ا راضي ت نف المجموعة ا راضي ك قارا است مارية عندما يكون ر
المجموعة ت جير ا راضي و
االحتفا
ا دف زيادة قيمت ا الر سمالية و ان ال دف لم يتم تحديد د فإن ا راضي يتم ت نيف ا ك قارا است مارية.

-4

مخ
ديون م كو في تح يل ا ومخ
مخزون:
إن تحديد قا لية االسترداد للم لغ المستحق من ال م ء وروا المخزون وال وامل المحددة إلحتسا
المدينين والمخزون تتضمن راء امة.

-5

ت نيف الموجودا المالية:
عند إقتناء ا
ل المالي تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم ت نيف " القيمة ال ادلة من خ ل ا ر ا
لل ي " تت المجموعة إر ادا م يار المحاس ة الدولي رقم  39لت نيف موجودات ا المالية.

 2قام

اإلدارة إ داء ا راء التالية التي

االنخفا

ا .إن

في قيمة

و الخسائر" و "متا

تقوم المجموعة ت نيف الموجودا المالية " القيمة ال ادلة من خ ل ا ر ا و الخسائر" إذا ما تم اقتنا ا في ا
ل
دف تحقيق الر الق ير ا جل و إذا ما تم ت نيف ا القيمة ال ادلة من خ ل ا ر ا و الخسائر عند اإلقتناء ريطة
إمكانية تقدير قيمت ا ال ادلة
ورة مو وق ا .تقوم المجموعة ت نيف الموجودا المالية محتف
ا حتى اإلستحقاق
عندما يكون لد المجموعة نية إيجا ية ومقدرة على االحتفا
ا حتى تاري اإلستحقاق .يتم ت نيف جمي الموجودا
المالية ا خر كموجودا مالية "متاحة لل ي ".
-6

انخفا
قيمة الموجودا المالية:
تت المجموعة إر ادا م يار المحاس ة الدولي رقم  39لتحديد انخفا
ا
ل المالي المتا لل ي والذي يتطل راء
امة .والتخاذ ذ ا راء تقوم المجموعة تقييم ما إذا كان االنخفا
جو ري و مطول في القيمة ال ادلة ما دون تكلفت ا
والم ءة المالية وذل ضمن عوامل خر إضافة إلى الن رة المستق لية للمن ة المست مر في ا على المد الق ير متضمنة
عدة عوامل م ل داء القطا وال ناعة والت يرا التكنولوجية والتدفقا النقدية الت يلية والتمويلية .إن تحديد ما إذا كان
االنخفا
"جو ري" و "مطول" يتطل راء امة.

-7

الح
ير المسيطرة نس مادية:
ت ت ر إدارة ال ركة ا م ن ي ح
كح
مادية .تم عر
االف احا

ير مسيطرة نس ة
المت لقة تل الح

 %5و ك ر من حقوق ملكية ال ركة التا ة ذا
ير المسيطرة في االيضا رقم (.)10

ال لة
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 الت ديرات وا فتراضات:ير الم كدة في ن اية فترة
إن اإلفتراضا الرئيسية التي تت لق س ا مستق لية والم ادر الرئيسية ا خر للتقديرا
مادية للقيم الدفترية للموجودا والمطلو ا خ ل السنة المالية
التقرير والتي ل ا مخاطر جو رية في حدو ت دي
ال حقة ي على ال كل التالي:
-1

القيمة ال ادلة للموجودا المالية ير المس رة:
تقوم المجموعة إحتسا القيمة ال ادلة للموجودا المالية التي ال تمارس ن اط ا في سوق ن ط ( و ا وراق المالية
دوا
المدرجة) عن طريق إستخدام سس التقييم .تتضمن سس التقييم إستخدام عمليا تجارية حتة حدي ة والرجو
مالية خر م ا ة واالعتماد على تحليل للتدفقا النقدية المخ ومة وإستخدام نماذ تس ير الخيارا التي ت كس
روف الم در المحددة .إن ذا التقييم يتطل من المجموعة عمل تقديرا عن التدفقا النقدية المستق لية المتوق ة
وم دال الخ م والتي ي عرضة ن تكون ير م كدة.

-2

قيمة ال رة:
انخفا
في قيمة ال رة كل سنوي على ا قل .ويتطل ذل تقدير "القيمة
تقوم المجموعة تحديد فيما إذا كان نا انخفا
المستخدمة" لأل ل و لوحدة توليد النقد التي يتم توزي ال رة علي ا .إن تقدير القيمة المستخدمة يتطل من المجموعة
ل و من وحدة توليد النقد وكذل اختيار م دل الخ م المناس
عمل تقديرا للتدفقا النقدية المستق لية المتوق ة من ا
إلحتسا القيمة الحالية لتل التدفقا النقدية.

-3

ال قود طويلة ا جل:
يتم التحقق من إيرادا ال قود طويلة ا جل وفقا لطريقة نس ة اإلنجاز المحاس ية ويتم إحتسا نس ة اإلنجاز ناء على
نس ة تكاليف ا عمال المنجزة على ال قد حتى تاريخ إلجمالي التكاليف المقدرة لكل عقد على حد  .إن تحقق اإليرادا
ين ي ن يتوافق م ا عمال الف لية المنجزة .إن تحديد التكاليف المقدرة إلكمال
المذكورة ع
على ساس الخ ائ
ن ت خذ في اإلعت ار المطال ا
ال قد وتط يق طريقة نس ة اإلنجاز تتضمن تقديرا  .إن التكاليف واإليرادا المقدرة يج
والت يرا المت لقة ال قد.

-4

مخزون:
ديون م كو في تح يل ا ومخ
مخ
الديون
المخزون تتطل تقديرا  .إن مخ
الديون الم كو في تح يل ا ومخ
إن عملية تحديد مخ
الم كو في تح يل ا يتم إ ات عندما يكون نا دليل موضوعي على ن المجموعة سوف تكون ير قادرة على تح يل
افي القيمة
ديون ا .يتم ط الديون الم دومة عندما يتم تحديد ا .إن التكلفة الدفترية للمخزون يتم تخفيض ا وإدراج ا
س ار ال ي  .إن م ايير
ورة كلية و جزئية و عندما تنخف
متقادمة
ال ي ية الممكن تحقيق ا عندما تتلف و ت
ا
و الم لغ المراد ط يتضمن تحاليل تقادم وتقييما فنية و حدا الحقة .إن قيد المخ
تحديد م لغ المخ
الذمم المدينة والمخزون يخض لم وافقة اإلدارة.
وتخفي

-5

تقييم ال قارا االست مارية :
تقوم المجموعة قيد عقارات ا االست مارية القيمة ال ادلة حي يتم اإلعتراف الت يرا ف ى القيمة ال ادلة فى يان ا ر ا
و الخسائر المجم حي يتم إستخدام طريقة ساسية لتحديد القيمة ال ادلة لل قارا االست مارية و ي طريقة تحاليل
ين
المقارنة والتي ت تمد على تقديرا تتم من ق ل مقيم عقاري مستقل عن طريق الرجو إلى فقا ف لية حدي ة تم
طراف خر ل قارا م ا ة من حي الموق والحالة م االستناد إلى م ارف وخ را ذل المقيم ال قاري المستقل.

-6

ير المالية:
قيمة الموجودا
انخفا
في القيمة يحد عندما تتجاوز القيمة الدفترية لأل ل ( و وحدة توليد النقد) القيمة القا لة ل سترداد والذي
إن اإلنخفا
القيمة ال ادلة ناق ا تكاليف ال ي يتم
ي ل القيمة ال ادلة ناق ا تكاليف ال ي و القيمة المستخدمة ي ما على .إن حسا
م
ول مما لة و س ار السوق المتاحة ناق ا
تجارية حتة من
ال ي فى م ام
ناء على ال يانا المتاحة من م ام
ل  .يتم تقدير القيمة المستخدمة ناء على نموذ خ م التدفقا النقدية .تن تل
التكاليف اإلضافية ال زمة إلست اد ا
التدفقا النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوا المق لة والتي ال تتضمن ن طة إعادة ال يكلة التي لم تلتزم المجموعة
ل ( و وحدة توليد النقد) في المستق ل  .إن القيمة القا لة
ا د و ي است مارا جو رية والتي من ن ا ت زيز داء ا
ل سترداد ي ك ر ال وامل حساسية لم دل الخ م المستخدم م ن خ ل عملية خ م التدفقا النقدية وكذل التدفقا
االستقراء.
را
النقدية المستق لية وم دل النمو المستخدم

 -3نقد ونقد معادل
نقد في ال ندوق ولد ال نو
ودائ نكية ق يرة ا جل

2017
1,821,713

2016
2,047,610

463,070
2,284,783

667,489
2,715,099

ي راو م دل الفائ دة عل ى الودائ ال نكي ة ق يرة ا جل م ن  %1.625إلى  %1.75سنويا ( %1 :2016إل  %1.375سنويا)
تستحق ذ الودائ ت اقديا م دل  90يوم ( 90 :2016يوم).

ير
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 -4ودائ جل
يتراو م دل ال ائد الف لي على الودائ جل من  %0.75إلى  %2.375سنويا (% 0.75 :2016إلى  %1.375سنويا) .تستحق هذه الودائع
بمعدل يتراوح ما بين  185يوم و 367يوم.
إن ودائ جل م لغ  781,355دينار كويتي ( 726,938 :2016دينار كويتي) مر ونة مقا ل
المجموعة (إيضا .)28

خطا ا الضمان ال ادرة ل ال

 -5است مارا مرا حة
لغ م دل ال ائد الف لي على است مارا مرا حة  %1.43سنويا ( 1% :2016إلى  %1.43سنويا) وتستحق م دل  365يوم (120 :2016
يوم).
إن است مارا مرا حة م لغ  39,715دينار كويتي ( 500,000 :2016دينار كويتي) مر ونة مقا ل
المجموعة (إيضا .)28

 -6مدينون و ر دة مدينة خر
مدينون تجاريون ( )
ديون م كو
مخ

2017
10,548,511
()7,499,203
3,049,308
138,876
452,700
90,450
1,170,809
()657,848
512,961
245,487
()10,222
235,265
609,329
270,742
()112,092
158,650
402,981
5,650,520

في تح يل ا ( )

افي مدينون تجاريون
مو فون مدينون
لة (إيضا )25
مستحق من طراف ذا
م الغ محجوزة مقا ل خطا ا ضمان ( )
دف ا مقدمة للموردين
ديون م كو في تح يل ا ( )
مخ
افي دف ا مقدمة للموردين
تامينا م ستردة
ديون م كو في تح يل ا ( )
مخ
افي ت مينا مستردة
م روفا مقدمة
محجوز ضمان
ديون م كو في تح يل ا ( )
مخ

افي محجوز ضمان
خر

خطا ا الضمان ال ادرة ل ال

2016
10,046,739
()7,590,476
2,456,263
57,244
454,738
564,678
1,647,541
()34,830
1,612,711
389,442
389,442
275,765
267,563
()98,878
168,685
350,244
6,329,770

 مدينون تجاريون:إن ر دة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة ويتم تسويت ا عادة خ ل  90يوم .إن تحليل عمار ر دة المدينين التجاريين و كما
يلي:
لم يت خر سداد ا
ولم تنخف قيمت ا

2017

قل من  90يوم
2,368,682

2016

1,741,521

ت خر سداد ا ولم تنخف
365 – 181
180 –91
يوم
يوم
287,398
308,991
270,386

310,648

قيمت ا
ك ر من 365
يوم
84,237
133,708

منخفضة القيمة
7,499,203
7,590,476

المجمو
10,548,511
10,0467,39

 680,626دينار كويتي
ر دة المدينين التجاريين التي ت خر سداد ا ولم تنخف قيمت ا
كما في  31ديسم ر  2017ل
( 714,742 :2016دينار كويتي) .إن ذ ا ر دة مت لقة دد من ال م ء المستقلين وم سسا ووزارا حكومية الذين ليس
ل م سا قة في ع دم السداد .الحقا لتاري التقرير قام المجموعة تح يل م لغ  969,337دينار كويتي من ر دة المدينون
التجاريون القائمة ( 1,312,324 :2016دينار كويتي).
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ديون م كو في تح يل ا:
 مخديون م كو في تح يل ا كما يلي:
إن حركة مخ
2017
2016
الر يد في داية السنة
7,724,184
7,203,632
المحمل خ ل السنة
722,698
520,552
مستخدم خ ل السنة
مخ
)(167,517
السنة
اية
ن
في
يد
الر
¤
8,279,365
7,724,184
ج  -يم ل ذا الر يد م الغ محجوزة لد نو محلية مقا ل خطا ا ضمان عن م اري جديدة (إيضا .)28
د  -ال تتضمن الفئا ا خر من المدينين وا ر دة المدينة ا خر ي موجودا يوجد انخف ا دائ م ف ي قيمت ا .إن الح د ا ق ى للت ر
لخطر اإلئتمان كما في تاري ال يانا المالية المجم ة و القيمة ال ادلة لكل فئة من فئا ر دة المدينين الم ار إلي ا ع  .كم ا ال تح تف
المجموعة ي ر ن كضمان ر دة المدينين وا ر دة المدينة ا خر .
 -7إجمالي الم لغ المستحق من ال م ء عن عمال ال قود

تكاليف ال قود المتك دة حتى تاريخ زائدا ا ر ا المحققة
المطال ا المرحلية

2017
1,534,454
()933,028
601,426

2016
593,000
()475,000
118,000

2017
601,426
601,426

2016
118,000
118,000

والتي تتم ل في:
إجمالي الم لغ المستحق من عم ء عن عمال عقود مقاوال
كما في  31ديسم ر  2017ل
يء دين ار ك ويتي) ينم ا ل
 472,152دينار كويتي).

ر دة محجوز الضمان المحتجزة لد ال م ء عن عمال المق اوال م ل غ  45,190دين ار ك ويتي ( – 2016ال
ر دة ال دف ا المقدم ة المس تلمة م ن ال م ء ع ن عم ال المق اوال م ل غ  484,257دين ار ك ويتي (:2016

2017

 -8مخزون

قط يار ومواد خردة ومخلفا – مواد ولية
مواد خردة ومخلفا – تامة ال ن
ضاعة المخازن
يطر  :مخ

)

مخزون تالف و طيء الحركة ( )

مخزون تالف و طيء الحركة:
مخ
إن الحركة على ذا ال ند ي كما يلي:
الر يد في داية السنة
مخزون لم ي د ل ضرورة
مخ
الر يد في ن اية السنة

2016

1,114,950
825,438

1,687,666
310,946

183,417
2,123,805
)(474,303

173,340
2,171,952
)(583,478

1,649,502

1,588,474

2017
583,478
()109,175
474,303

2016
852,000
()268,522
583,478

 -9است مار في ركة زميلة
يم ل ذا ال ند است مار نس ة  %40في ركة تنمية وتطوير ال قار – ذ.م.م .و ي ركة ت مل في إدارة وتطوير ال قار مختلف نواع ومن م
ا ال ركة م رو إدارة ال قارا الكائنة في منطقتي م رة وميناء ع د والتي تست ل ا ال ركة ا م موج عقد ا م
الم اري التي اخت
ال يئة ال امة لل ناعة وقد تم تجديد ذا ال قد كما و م ين في إيضا رقم (.)30
إسم ال ركة الزميلة
ركة تنمية وتطوير ال قار – ذ.م.م

لد
الت سيس
دولة
الكوي

ا ن طة
الرئيسية
تجارة عامة
ومقاوال

نس ة الملكية
2017
2016
%40

%40

الم لغ
2017

2016

5,490,154
5,490,154

4,921,172
4,921,172
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إن الحركة خ ل السنة ي كما يلي:
الر يد في داية السنة
ح ة المجموعة من نتائ عمال ركة زميلة
الر يد في ن اية السنة

2017
4,921,172
568,982
5,490,154

2016
4,909,890
11,282
4,921,172
دينار كويتي).

ال توجد لد ال ركة الزميلة ية التزاما محتملة و ارت اطا ر سمالية كما في  31ديسم ر  :2016( 2017ال
إن ملخ
ملخ

ال يانا المالية لل ركة الزميلة ي كما يلي:
يان المركز المالي:

الموجودا :
الموجودا المتداولة
ير المتداولة
الموجودا
مجمو الموجودا
المطلو ا :
المطلو ا المتداولة
ير المتداولة
المطلو ا
مجمو المطلو ا
افي الموجودا
نس ة ملكية المجموعة في ركة تنمية وتطوير ال قار – ذ.م.م
ح ة المجموعة من افي موجودا ال ركة الزميلة

يان ا ر ا و الخسائر والدخل ال امل ا خر:
ملخ
الت ير في القيمة ال ادلة لل قارا االست مارية
إيرادا خر
م اريف خر
افي الر
الدخل ال امل ا خر
إجمالي الدخل ال امل
ح ة المجموعة من نتائ عمال ال ركة الزميلة
 -10ال ركة التا ة ذا الح

اسم ال ركة التا ة
ركة المحيط الفضي
دولة
علي حسين و ركا –
الكوي
ذ.م.م.
ال يانا المالية لل ركة التا ة ذا الح
–

ملخ

يان المركز المالي:

الموجودا المتداولة
المطلو ا المتداولة
افي الموجودا المتداولة
ير المتداولة
الموجودا
ير المتداولة
المطلو ا
ير المتداولة
افي الموجودا
افي الموجودا

634
17,897,191
17,897,825

634
17,690,761
17,691,395

282,963
3,889,475
4,172,438
13,725,387
%40
5,490,154
2017

206,430
1,217,376
)(1,350
1,422,456
1,422,456
568,982

281,613
5,106,851
5,388,464
12,302,931
%40
4,921,172
2016

38,761
)(10,556
28,205
¤
28,205
11,282

ير المسيطرة نس ة مادية للمجموعة

لد الت سيس

ملخ

2017

2016

نس ة ملكية المجموعة %
2016
2017

ا ن طة
الرئيسية
تن يف الطرق
والم اني والمدن
%60
 مقاوال ن افةير المسيطرة نس ة مادية للمجموعة:

%60

2017
666,766
()240,457
426,309

2016
435,951
()230,211
205,740

197,272
()70,544
126,728
553,037

142,491
()48,382
94,109
299,849

ير

نس ة ملكية الح
المسيطرة %
2016
2017
%40

%40
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نس ة ملكية المجموعة
نس ة ملكية الح
افي الموجودا
افي الموجودا
ملخ

يان ا ر ا

%60
%40

%60
%40

331,822
221,215

179,909
119,940

2017
946,264
()554,569
()70,575
()69,600
1,668
253,188
253,188

2016
778,483
()318,674
()61,617
()114,000
284,192
284,192

2017

2016

ير المسيطرة

الخا ة المجموعة
ير المسيطرة
الخا ة الح
و الخسائر والدخل ال امل ا خر:

مجمل الر
م اريف عمومية وإدارية
إست كا
ديون م كو في تح يل ا
مخ
إيرادا فوائد
ر السنة
الدخل ال امل ا خر
الدخل ال امل ا خر للسنة

نس ة ملكية المجموعة
ير المسيطرة
نس ة ملكية الح
الر الخا
الر الخا
الدخل ال امل
الدخل ال امل
الدخل ال امل
الدخل ال امل
-11عقارا

المجموعة
ير المسيطرة
الح
المجموعة
ا خر الخا
ير المسيطرة
الح
ا خر الخا
المجموعة
الخا
ير المسيطرة
الح
الخا

%60
%40

%60
%40

151,913
101,275
151,913
101,275

170,515
113,677
170,515
113,677

است مارية

الر يد في داية السنة
تسويا خ ل السنة ( )
الت يرا في القيمة ال ادلة
الر يد في ن اية السنة

2016
2,755,500
)(100,000
)(50,500
2,605,000

2017
2,605,000
)(54,000
2,551,000

م مال حد ال قارا حي تم االتفاق
ركة تا ة للمجموعة التفاو
 31ديسم ر  2016قام
 خ ل السنة المنت ية فيتكلفة ال قار
على ت ديل س ر ال راء تخفيض م لغ  100,000دينار كويتي والتي تم استرداد ا واست م ا نقدا وقد تم تخفي
ذل الم لغ.
تم التو ل إلى القيمة ال ادلة لل قارا االست مارية المملوكة ل ركة تا ة للمجموعة من ق ل مقيمين مرخ
الخ رة والكفاءة الم نية استخدام سس و سالي التقييم المت ارف علي ا.

ل م وم تمدين من ذوي

تقدير القيمة ال ادلة لل قارا االست مارية قام المقيميين استخدام سس التقييم الموضحة من ال يان التالي م ا خذ في
را
االعت ار ط ي ة وإستخدام ال قارا االست مارية:
فئة الع ار ا ست مار
مباني

أسا الت ييم
رسملة الد ل

قام إدارة المجموعة االلتزام ال ئحة التنفيذية ل يئة سواق المال ن إر ادا
مر ونة ل ال حد ال نو المحلية مقا ل عقود تمويل إجارة (إيضا .)13

المستو
2,551,000
تقييم ال قارا

ال ال

االست مارية .إن ال قارا

االست مارية
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-12ممتلكا

وعقارا وم دا

م اني
التكلفة
كما في  1يناير 2017
إضافا
إست ادا
موجودا م طو ة
كما في  31ديسمبر 2017

تحسينا

مواق

ال وم دا

1,796,283
1,796,283

4,982,544
104,087
()24,437
5,062,194

ا ستهالك وا فاء المتراكم
كما في  1يناير 2017
المحمل على السنة
المت لق اإلست ادا
كما في  31ديسمبر 2017

� 779,057
39,579
� 818,636

1,347,329
180,025
1,527,354

صافي ال يمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2017
كما في  31ديسم ر 2016

� 351,866
� 384,650

268,929
448,954

1,163,707
6,795
1,170,502

وسائل نقل
719,999
455,088
()77,608
1,097,479

ا وم دا
مكات
164,301
�
164,301

المجمو
8,826,834
565,970
()77,608
()24,437
9,290,759

3,868,552
144,451
� 4,013,003

604,011
158,258
()77,608
684,661

153,403
8,177
161,580

6,752,352
530,490
)(77,608
7,205,234

1,049,191
1,113,992

412,818
115,988

2,721
10,898

2,085,525
2,074,482

إن م اني ال ركة ا م مقامة على راضي مست جرة من ال يئة ال امة لل ناعة (إيضا .)30
إن احد م اني المجموعة مقامة على ر مست جرة من ال يئة ال امة لل ناعة تنت ي تاري  1يوليو  .2018إن عقد اإليجار يتجدد
اتفاق وعقد جديدين وتتوق اإلدارة ن عقد اإليجار سوف يتم تجديد تلقائيا حي ن ذا و المت ارف علي في ذا النو من عقود
اإليجار.
إن اإلست

المحمل على السنة موز كالتالي:

تكلفة الم ي ا
يان ا ر ا

و الخسائر والدخل ال امل ا خر المجم

2017
225,871
304,619
530,490

2016
401,261
291,432
692,693

البيانات املالية
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 -13قساط عقود تمويل إجارة

إجمالي قساط عقود تمويل إجارة
يخ م :الم اريف التمويلية المستق لية

2017
1,823,752
)(93,752
1,730,000

2016
1,822,682
)(92,682
1,730,000

إن عقود تمويل إجارة مقدمة للمجموعة من حد ال نو المحلية وذل مقا ل ر ن عقارا إست مارية –إيضا ) (11يتراو م دل ال ائ د الف ل ي
من  %5.75إلى  %6.25سنويا ( %4.8 :2016الى  %5.5سنويا) و خر دف ة تستحق تاري  14ديسم ر2018
جل
 -14قرو
جل ممنوحة من نو محلية وتحمل فائدة سنوية تتراو من  %2إلى  %2.5سنويا ( %1.5 :2016إلى  %2سنويا) فوق س ر
إن القرو
الخ م الم لن من ن الكوي المركزي وتستحق سداد ا تاري  24يونيو  2018وتاري  4ف راير  2018والذي تم تجديد حتى تاري 3
سطس .2018
 -15دائنون و ر دة دائنة خر
2016
2017
709,756
751,355
دائنون تجاريون
427,874
591,832
لة (إيضا )25
مستحق إلى طراف ذا
138,015
336,537
م اريف مستحقة
94,730
18,427
دائنو مو فون
مستحقة
فين
إجازا مو
242,011
344,695
889,416
781,323
دف ا مقدمة من ال م ء
275,000
ير مسيطرة في ركة تا ة ( )
المستحق إلقتناء ح
19,825
24,427
ضري ة دعم ال مالة الوطنية المستحقة
3,237
2,525
ح ة م سسة الكوي لتقدم ال لمي المستحقة
7,930
7,792
ح ة الزكاة المستحقة
215
215
مكاف ة عضاء مجلس اإلدارة المستحقة
22,304
162
خر
2,555,313
3,134,290
ير مسيطرة) في إحد ال ركا التا ة

) يم ل الم لغ المستحق من إقتناء س م إضافية (ح
 -16ر س المال
والم در والم دفو الكام ل م ن  100,000,000س م ( 82,556,507 - 2016س م) قيم ة إس مية  100فل س للس م
يتكون ر س الم ال الم ر
الواحد وجمي ا س م نقدية (إيضا .)1
 -17إحتياطي إج اري
مس ا مي ال ركة ا م ق ل احتس ا ح ة م سس ة
وفقا لمتطل ا قانون ال ركا والن ام ا ساسي لل ركة ا م يتم تحويل  %10من ر الس نة الخ ا
الكوي للتقدم ال لمي وضري ة دعم ال مالة الوطنية وح ة الزكاة إلى اإلحتياط ي اإلج اري ويجوز لل ركة ا م إيق اف ذا التحوي ل عن دما يتج اوز ر يد
اإلحتياطي  %50من ر س المال .إن ذا اإلحتياطي ير قا ل للتوزي إال في الحاال التي ن علي ا القانون والن ام ا ساسي لل ركة ا م.
 -18إحتياطي إختياري
مس ا مي ال ركة ا م ق ل ح ة م سس ة الكوي للتق دم ال لم ي
وفق ا لمتطل ا الن ام ا ساس ي لل ركة ا م ي تم تحوي ل  %10م ن ر الس نة الخ ا
وضري ة دعم ال مالة الوطنية وح ة الزكاة إلى اإلحتياطي اإلختياري .ويجوز إيقاف ذا التحويل قرار من الجم ية ال مومية للمس ا مين ن اء عل ى اقت را
مجل س اإلدارة .ن اء عل ى ق رار الجم ي ة ال ام ة لمس ا مي ال ركة ا م المن ق دة ت اري  1م ايو  2001ت م إيق اف التحوي ل ل حتي اطي اإلختي اري .ت م قف ال
ر يد ع وة اإل دار االحتياطي االختياري ومن م اقفال الر يد الكامل في ا ر ا المرحلة كما و م ين في إيضا (.)1
 -19س م خزانة

عدد ا س م
النس ة إلى ا س م المدفوعة
القيمة السوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

2016
9,816,133
%9.82
677,313
1,279,879

2015
7,779,046
%9.42
505,638
1,056,623
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قام إدارة ال ركة ا م تجميد جزء من اإلحتياطيا ما يساوي ر يد س م الخزانة كما في  31ديسم ر  .2017إن ذا الر يد ير قا ل
للتوزي طوال فترة إحتفا المجموعة س م الخزانة .إن س م الخزانة ير مر ونة.
 -20ايرادا وتكلفة الخدما
إن ايرادا وتكلفة الخدما تتم ل في إيرادا وتكاليف تركي و يانة ن مة التدفئة والت وية والتكييف و عمال ن افة.
 -21م اريف عمومية وإدارية

يانة

م اريف
إيجارا
ت ا م نية
م اريف ماء وك ر اء
ا تراكا
ضيافة
ن افة
م اريف نكية
م اريف سفر
عقود حراسة
خر

2017
139,369
423,062
340,699
40,257
11,034
10,720
45,040
74,976
46,548
41,583
154,160
1,327,448

2016
127,687
173,892
217,694
23,193
9,949
4,169
40,132
43,118
48,301
39,113
120,359
847,607

 -22مطال حكام قضائية
در حكم ين قض ائيين م ن محكم ة االس تئناف ض د ال ركة ا م ركة الم ادن وال ناعا
خ ل السنة المنت ي ة ف ي  31ديس م ر2017
در حك م م ل غ  220,000دين ار
التحويلية – .م(. .عامة) متضامنة م ركة خر خ و دع اوي مقام ة م ن مق اولي ال اطن
65,075
كويتي اإلضافة الى فوائد القانونية واق  %7من تاري المطال ة وحتى تاري السداد والم روفا واالت ا الف لية حي ل
دينار كويتي .و در الحكم ا خر م لغ  170,212دينار ك ويتي اإلض افة ال ى الم روفا و ت ا المحام اة م ل غ  3,879دين ار ك ويتي
اح م رو احد القضايا المذكورة م لغ  20,000دينار كويتي وقد قام ال ركة ا م سداد م لغ 479,166
وخطا ضمان ل ال
دينار كويتي عن قيمة ذين الحكمين وفوائد ما والم روفا واالت ا الف لية المت لق ة م ا وق د ت م االست كال عل ى الحك م ا ول وج اري
عرض على محكمة التمييز.
 -23إيرادا

خر

ر دة دائنة م طو ة
افي إيرادا إيجارا
خر

2017
141,359
160,226
55,374
356,959

2016
278,877
255,820
534,697

لقد تم ط ا ر دة الدائنة المتقادمة ناءا على ر ي المست ار القانوني الداخلي للمجموعة وقرار مجلس اإلدارة تاري  27مارس .2018
 -24ر حية الس م ا ساسية والمخففة الخا ة مسا مي ال ركة ا م
ليس نا س م عادية مخففة متوق إ دار ا .إن الم لوما الضرورية الحتسا ر حية الس م ا ساسية ناء على المتوسط المرج ل دد ا س م
القائمة خ ل السنة كما يلي:
2017
2016

السنة الخا ة مسا مي ال ركة االم

ر

عدد ا س م القائمة:
عدد ا س م الم درة في داية السنة
يضاف :ر زيادة ر س المال
ناق ا :المتوسط المرج س م الخزانة
المتوسط المرج ل دد ا س م القائمة
ر حية الس م ا ساسية والمخففة الخا ة مسا مي ال ركة ا م

ل

56,282

328,690

أسهم
82,556,507
17,443,493
))9,816,133
90,183,867

س م
82,556,507
17,443,493
)(9,816,133
90,183,867

فل
0.624

فلس
3.64

ر حية الس م ا ساسية  4.40فلس للسنة المنت ية في  31ديسم ر  2016ق ل إعادة احتسا ا ت ير زيادة رأ

المال (إيضا .)1
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لة
 -25اإلف احا المت لقة ا طراف ذا
لة كالمسا مين الرئيسيين و عض اء مجل س اإلدارة و فراد اإلدارة ال ليا
متنوعة م طراف ذا
قام المجموع ة الدخول في م ام
ا طراف ذا ال لة ا خر .إن ا س ار و روط الدف المت لقة ذ الم ام
وال ركة الزميلة و ركا تح السيطرة الم تركة و
لة ي كما يلي:
ال امة التي تم م طراف ذا
تم الموافقة علي ا من ق ل إدارة المجموعة .إن ا ر دة والم ام

ا رصد المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع
مسا م
شركة زميلة
رئيسي
452,700
مدينون و ر دة مدينة اخر (إيضا )6
588,332
دائنون و ر دة دائنة اخر (إيضا )15
مزايا أفراد ا دار العليا:
مزايا ق يرة ا جل
مزايا ن اية الخدمة

أ را ات
صلة أ ر
3,500

2017
452,700
591,832

2017
269,198
10,361
279,559

2016
454,738
¤
427,874

2016
192,916
7,309
200,225

لة ال تحمل فائدة وال يوجد ل ا تواري إستحقاق محددة.
إن ا ر دة المستحقة من  /إلى طراف ذا
 -26الجم ية ال امة السنوية والتوزي ا المقترحة
و ى مجلس اإلدارة جلست المن قدة تاري  27م ارس  2018دم توزي ر ا نقدي ة للس نة المنت ي ة ف ي  31ديس م ر  .2017إن ذ
التو ية خاض ة للموافقة علي ا من ق ل الجم ية ال امة ال ادية السنوية لمسا مي ال ركة ا م.
وافق الجم ية ال امة ال ادية السنوية لمسا مي ال ركة ا م المن ق دة ت اري  20س تم ر  2017عل ى ال يان ا المالي ة المجم ة للس نة المالي ة
المنت ية في  31ديسم ر  2016كما وافق على إقترا مجلس اإلدارة دم توزي ر ا عن السنة المالية المنت ية في  31ديسم ر .2016
 -27زيادة ر س المال
موج قرار الجم ية ال امة ال ير ال ادية لمسا مي ال ركة ا م التي ان قد تاري 20س تم ر 2017تم الموافقة على زيادة ر س مال
ال ركة ا م م ن 8,255,650دين ار ك ويتي ال ى 10,000,000دين ار ك ويتي ي زي ادة ق در ا 1,744,350دين ار ك ويتي دد
100,000,000س م قيمة إسمية  100فل س ك ويتي للس م الواح د وت م الت ير عل ى تل الزي ادة ف ي الس جل التج اري ت اري  9كت و ر
2017.
 -28االلتزاما المحتملة
يوجد على المجموعة كما في  31ديسم ر  2017إلتزاما

محتملة ي كما يلي:
2017

خطا ا ضمان
إعتمادا مستندية

خطا ا الضمان قيمة  911,520دينار كويتي مضمونة مقا ل ودائ
إن
خر (إيضا .)6 5 4

8,759,555
84,870
8,844,425
جل است مارا

2016
7,250,527
24,133
7,274,660
مرا حة ومدينون و ر دة مدينة

 -29المطال ا القضائية:
توجد لد ال ركة ا م مطال ا قضائية تتم ل في قضايا مرفوعة من ال ركة ا م ضد ال ير ومن ال ير ضد ال ركة ا م والذي ليس اإلمكان
تقدير النتائ التي سوف تترت علي ا إلى ن يتم ال في ا من ق ل القض اء .وف ي ر ي إدارة المجموع ة فإن ل ن يك ون ل ذ المطال ا ت ير
ا إض افية ع ن ذ القض ايا ن را لوج ود
س ل ي م ادي عل ى ال يان ا المالي ة المجم ة للمجموع ة وعلي ل م تق م المجموع ة قي د مخ
ا كافية عن ا كما في تاري ال يانا المالية المجم ة المرفقة.
مخ
 -30حقوق االنتفا
إن عمليا ال ركة ا م مقامة على راضي م جرة من ق ل المجموعة وموطن لد ال ركة الزميلة والتي تم تجديد عقود حق االنتفا ا م
ال يئة ال امة لل ناعة تاري  1يونيو  2013لمدة خمس سنوا تنت ي في  31مايو .2018
خ ل السنة ن ال ركة الم إجراءا إست م مساحة ر إضافية منطقة ميناء ع د .
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 -31إدارة المخاطر المالية
ا دوا المالي ة ا ولية م ل النقد والنقد الم ادل والودائ جل واست مارا المرا حة والمدينين
تستخدم المجموعة ضمن ن اط ا اإلعتيادي
جل والدائنين ونتيجة لذل فإن ا تت ر للمخاط ر
والموجودا المالية المتاحة لل ي وال نو الدائنة و قساط عقود تمويل إجارة والقرو
الم ار إلي ا دنا  .ال تستخدم المجموعة حاليا م تقا ا دوا المالية إلدارة ذ المخاطر التي تت ر ل ا.

أ  -م ا ر سعر الفائد :
ا دوا المالية لمخاطر الت يرا في القيمة نتيجة الت يرا في م دال س ر الفائدة لموجودات ا ومطلو ات ا المالية ذا
تت ر
الفائدة المت يرة .إن س ار الفائدة الف لية والفترا التي يتم خ ل ا إعادة تس ير و استحقاق الموجودا والمطلو ا المالي ة قد تم
اإل ارة إلي ا ف ي اإليضاحا المت لقة ا.
ي ين الجدول التالي ر حساسية الت ير الم قول المحتمل في س ار الفائدة م
ر ت ير م دل فائدة اإلقترا :

ا

المت يرا

ا خر

على ر

المجموعة من خ ل

2017

يرة ا جل

ودائ نكية ق
جل
ودائ
إست مارا مرا حة
قساط عقود تمويل إجارة
جل
قرو

(
الزياد )الن
في معدل الفائد
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±

الرصيد كما في
 31ديسمبر
(دينار كويتي)
463,070
1,671,802
39,715
1,730,000
700,000

ا ر على بيان ا رباح
أوال سائر والد ل
الشمل اآل ر المجمع
ا
(دينار كويتي)
2,315 ±
8,359 ±
199 ±
8,650 ±
3,500 ±

2016

يرة ا جل

ودائ نكية ق
جل
ودائ
إست مارا مرا حة
نو دائنة
قساط عقود تمويل إجارة
جل
قرو

الزيادة )النق (
في م دل الفائدة
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±
%0.5 ±

الر يد كما في
 31ديسم ر
(دينار كويتي)
667,489
726,938
510,000
1,844
1,730,000
800,000

ا ر على يان ا ر ا
والخسائر والدخل ال امل
ا خر المجم
(دينار كويتي)
3,337 ±
3,635 ±
2,550 ±
9±
8,650 ±
4,000 ±

 م ا ر ا ئتمان:إن خطر اإلئتمان و خطر احتمال عدم قدرة ح د طراف ا داة المالية على الوفاء التزامات مس ا خسارة مالية للطرف ا خر .إن
المجموعة لمخاطر اإلئتمان تتم ل في النقد لد ال نو والودائ ال نكية واست مارا المرا حة
الموجودا المالية التي قد ت ر
لة  .إن النقد لد ال نو والودائ ال نكية واست مارا المرا حة للمجموعة مودعة لد
والمدينين والمستحق من طراف ذا
لة المدينة من ذوي الم ءة المالية القوية كما يتم إ ا
م سسا مالية ذا سم ة ائتمانية جيدة إضافة الى ن ا طراف ذا
الديون الم كو في تح يل ا .إن خطر اإلئتمان فيما يت لق المدينين محدود نتيجة
ر يد المدينين ال افي د خ م مخ
لل دد الك ير لل م ء وتوزع م على ناعا مختلفة.
المجموعة لمخاطر اإلئتمان النات عن عدم سداد الطرف المقا ل و القيمة اإلسمية للنقد لدي ال نو
إن الحد ا على لت ر
لة.
ال نكية واست مارا المرا حة والمدينين والمستحق من طراف ذا

والودائ

ج  -م ا ر العملة ا جنبية:
س ار
ا جن ية ي مخاطر ت ير القيمة ال ادلة و التدفقا النقدية المستق لية لألدوا المالية نتيجة لتقل ا
إن مخاطر ال م
ير الدينار
التي تتم م
المجموعة لمخاطر ال ملة ا جن ية والناتجة عن الم ام
ا جن ية .تت ر
رف ال م
استخدام ا لم تقا
ا جن ية من خ ل
رف ال م
س ار
خطر ت رض ا لتقل ا
الكويتي .ويمكن للمجموعة تخفي
م قول وذل من خ ل
لمخاطر ال ملة ا جن ية في مستو
المجموعة على إ قاء افي الت ر
ا دوا المالية .وتحر
المجموعة حاليا كل جو ري ل ذ المخاطر.
كل جو ري مقا ل الدينار الكويتي .ال تت ر
ال تتقل
الت امل م
د  -م ا ر السيولة:
تنت مخاطر السيولة عن ع دم مقدرة المجموعة على توفير ا موال ال زمة لسداد التزامات ا المت لق ة ا دوا المالية  .وإلدارة
جل و االست مارا ا خر
ذ المخاطر تقوم المجموعة تقييم المقدرة المالية ل م ئ ا كل دوري وتست مر في الودائ
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تخطيط وإدارة التدفقا النقدية المتوق ة للمجموعة من خ ل اإلحتفا
القا لة للتسييل السري  .م
وخطوط إئتمان نكية سارية ومتاحة ومقا لة استحقاقا الموجودا والمطلو ا المالية.
جدول ا ستح اق ال ا

إحتياطيا

نقدية مناس ة

بالم لوبات المالية
 1إلى  3شهور
1,387,900
1,387,900

أقسا عقود تمويل إجار
جل
قرو
دائنون وأرصد دائنة أ ر
المجموع

2017
 3إلى  12شهر
1,730,000
700,000
1,746,390
4,176,390
2016
 3إلى 12
1,730,000
800,000
1,001,819
3,531,819

ر

ور

 1إلى 3
1,844
1,553,494
1,555,338

نو دائنة
قساط عقود تمويل إجارة
جل
قرو
دائنون و ر دة دائنة خر
المجمو

المجموع
1,730,000
700
3,134,290
5,564,290
المجمو
1,844
1,730,000
800,000
2,555,313
5,087,157

 م ا ر أسعار أدوات الملكية:القيمة ال ادلة دوا الملكية كنتيجة لت يرا مستو م را دوا الملكية
إن مخاطر س ار دوا الملكية ي مخاطر إنخفا
لمخاطر س ار دوا الملكية ين من است مارا المجموعة في دوا الملكية الم نفة
وقيمة ا س م كل منفرد .إن الت ر
كموجودا مالية متاحة لل ي  .الدارة ذ المخاطر تقوم المجموعة تنوي القطاعا المست مر في ا محف ت ا االست مارية .ال
المجموعة حاليا كل جو ري ل ذ المخاطر.
تت ر

 -32قياس القيمة ال ادلة
تقوم المجموعة قياس الموجودا
في تاري ن اية الفترة المالية.

المالية كالموجودا

المالية المتاحة لل ي

والموجودا

ير المالية كال قارا

االست مارية القيمة ال ادلة

تم ل القيمة ال ادلة الم لغ الممكن إست م من ي ا ل و الممكن دف لسداد اإللتزام من خ ل عملية تجارية حتة ين طراف السوق كما
في تاري القياس .ي تمد قياس القيمة ال ادلة على فرضية إتمام عملية ي ا ل و سداد االلتزام إحد الطرق التالية:
من خ ل السوق الرئيسي لأل ل و اإللتزام.
من خ ل ك ر ا سواق ر حية لأل ل و اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.
يتم ت نيف جمي الموجودا والمطلو ا التي يتم قياس ا و اإلف ا عن ا القيم ة ال ادل ة ف ي ال يان ا المالي ة المجم ة م ن خ ل مس تو
جو ري نس ة إلى قياس القيمة ال ادلة ككل كما يلي:
قياس متسلسل استنادا إلى قل مستو مدخ
المستو ا ول :وي مل س ار السوق الن ط الم لنة ( ير الم دلة) للموجودا والمطلو ا المما لة.جو ري نس ة إلى قياس القيمة ال ادلة متاحا إما كل م ا ر و
المستو ال اني :وي مل سس التقييم والتي يكون في ا قل مستو مدخير م ا ر.
جو ري نس ة إلى قياس القيمة ال ادلة ير متا .
المستو ال ال  :وي مل سس التقييم والتي يكون في ا قل مستو مدخي ين الجدول التالي تحليل ال نود المسجلة القيمة ال ادلة ط قا لمستو القياس المتسلسل للقيمة ال ادلة:
2017
موجودا

مالية متاحة لل ي

المستو
106,392

موجودا

مالية متاحة لل ي

المستو
106,392

المجموع
106,392

ال ال

2016
ال ال

المجمو
106,392

كما في  31ديسم ر فإن القيمة ال ادلة لألدوا المالية تقار قيمت ا الدفترية إست ناء
التكلفة لقد قدر إدارة المجموعة إن القيمة ال ادلة للموجودا والمطلو ا المالية تقار
إستحقاق ذ ا دوا المالية.

الموجودا المالية المتاحة لل ي والمسجلة
قيمت ا الدفترية كل ك ير ن را لق ر فترة
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نا
النس ة للموجودا والمطلو ا التي يتم االعتراف ا في ال يانا المالية المجم ة على ساس دوري تحدد المجموعة ما إذا كان
جو ري
قد تم ل م ين مستويا القياس المتسلسل وذل عن طريق إعادة تقدير ساس الت نيف استنادا إلى قل مستو مدخ
تحوي
نس ة إلى قياس القيمة ال ادلة ككل في ن اية كل فترة مالية.
تم اإلف ا عن القيمة ال ادلة لل قارا االست مارية في اإليضا ()11
 -33إدارة مخاطر الموارد المالية
إن دف المجموعة عند إدارة موارد ا المالية و المحاف ة على قدرت ا على االستمرار وذل لتوفير عوائد لحاملي ا س م ومناف
ع اء خدمة تل الموارد المالية.
للمستخدمين الخارجيين وكذل للمحاف ة على يكل م الي للموارد المالية لتخفي
وللمحاف ة على و لت ديل ال يكل الم الي للموارد المالية يمكن للمجموعة تن يم م الغ التوزي ا النقدية المدفوعة للمسا مين تخفي
و الح ول على قرو جديدة
الموجودا لتخفي الديون سداد قرو
المال المدفو إ دار س م جديدة ي
 -34م لوما القطا
إن المجموعة مقسمة إلى قسام ت يلية إلدارة ن طت ا المختلفة .وتمارس المجموعة ن اط ا كل رئيسي في دولة الكوي  .و
عر القطا الرئيسي قام إدارة المجموعة ت نيف منتجا وخدما المجموعة إلى القطاعا الت يلية التالية:

رس
را

 قسم تقطي الم ادن وقط ال يار المست ملةي مل إستيراد ا ال والمواد ا ولية ال زمة إلعادة إنتا وتقطي وت نيف المخلفا والخردة وتخزين ا و ي ا داخل دولة الكوي وخارج ا.
 القسم التجاريي مل راء و ي ا ليا والمرك ا والناق

المست ملة والخردة وقط

يار ا والم ادن نواع ا وم تقات ا وكل ما يت لق ا.

 قسم تدوير النفايا ال ستيكيةيم ل قسم تدوير النفايا ال ستيكية تدوير النفايا وا نقا والمخلفا ال يئية واإلتجار المواد الناتجة من ذل .
د  -قسم التقطي وك س الم ادن
يم ل ذا تقطي وق الم ادن ون اطا خر مت لقة ا.
إن التفا يل المالية للقطاعا

ع

قسم تقطي الم ادن وقط ال يار
المست ملة
القسم التجاري
قسم تدوير النفايا ال ستيكية
قسم التقطي وك س الم ادن
ير موزعة
موجودا ومطلو ا

ا ولية للقطا

والتي تحتوي على الم لوما
2017
م لوبات ال اع
موجودات ال اع
10,799,897
1,045,512
1,256,782
606,311
8,906,309
22,614,811

6,186,323
6,186,323

2017
نتائ ال اع
إيرادات ال اع
قسم تقطي الم ادن وقط ال يار
المست ملة
القسم التجاري
قسم تدوير النفايا ال ستيكية
قسم التقطي وك س الم ادن
خر

6,191,335
467,724
1,012,507
272,022
10,540,137
18,483,725

1,634,614
200,609
310,515
44,099
()1,808,867
380,970

ي كما يلي:
موجودا

2016
مطلو ا
القطا

10,605,433
224,024
1,668,813
461,204
¤
9,219,845
22,179,319

القطا

5,543,314
5,543,314

2016
إيرادا

القطا

4,640,179
98,017
730,153
201,790
6,462,505
12,132,644

نتائ القطا
1,443,472
16,865
384,879
31,672
()1,296,700
580,188

 -35رقام المقارنة
رقام المقارنة للسنة السا قة لتتما ي م ت نيف رقام السنة الحالية .إن عملية إعادة الت وي
تم إعادة ت وي
تا ير على ر المجموعة و حقوق الملكية للسنة السا قة.

لم يكن ل ا

